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لبات نشرة إصدار األوراق المالية في السوق األولية لبات نشرة إصدار األوراق المالية في السوق األولية تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطتحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متط
الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، تم اعتماد نشرة اإلصدار هذه من الهيئة العامة لسوق المال بموجب الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، تم اعتماد نشرة اإلصدار هذه من الهيئة العامة لسوق المال بموجب 

 الهيئة العامة لسوق  الهيئة العامة لسوق ومن األمور الواجب التأآيد عليها هنا أنومن األمور الواجب التأآيد عليها هنا أن  20092009//11//2121   بتاريخ بتاريخ  20092009 /  / 22/ / خ خ القرار اإلداري رقم القرار اإلداري رقم 
المال ال تعتبر مسئولة عن صحة وآفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة ، وال تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو المال ال تعتبر مسئولة عن صحة وآفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة ، وال تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو 

  ..خسارة قد تنشأ نتيجة االعتماد على هذه البيانات والمعلومات أو استخدامها من قبل أي شخصخسارة قد تنشأ نتيجة االعتماد على هذه البيانات والمعلومات أو استخدامها من قبل أي شخص
  
 
  

  
  



  املستشار القانوين  مدير اإلصدار
  
 
1  

  فهرس المحتويات
  11................................................................................................................................................................................................................المحتوياتالمحتويات  فهرسفهرس
  22........................................................................................................................................................................................................للمستثمرينللمستثمرين  هامهام  بيانبيان

  33............................................................................................................................................................................................................................األولاألول  الفصلالفصل
  3.........................................................................................والتعريفات المصطلحات

  44..........................................................................................................................................................................................................................الثانيالثاني  الفصلالفصل
  4...............................................................المصدرة والجهة اإلصدار عن عامة معلومات

  66..........................................................................................................................................................................................................................الثالثالثالث  الفصلالفصل
  6.................................................................................................اإلصدار مصاريف

  77..........................................................................................................................................................................................................................الرابعالرابع  الفصلالفصل
  7...............................................................................................اإلصدار من الغرض
  7...................................................................................................المال رأس زيادة
  7......................................................................................................الزيادة اسباب
  7.........................................................................................االصدار حصيلة إستخدام

  88......................................................................................................................................................................................................................الخامسالخامس  الفصلالفصل
  8....................................................................................................التمويل مصادر

  99......................................................................................................................................................................................................................السادسالسادس  لفصللفصلاا
  9...........................................بشأنها الصادرة والتراخيص وأغراضها الشرآة عن معلومات
  9....................................................................................................الشرآة أغراض

  10.............................................................................................الصادرة التراخيص
  10........................................................................................................االصدارات

  12......................................................................................................الحالي األداء
  12.............................................................................................الحالية االستثمارات

  1313......................................................................................................................................................................................................................الثامنالثامن  الفصلالفصل
  13............................................................................تخفيفها آيفية و المخاطرة عوامل

  1414....................................................................................................................................................................................................................التاسعالتاسع  الفصلالفصل
  14......................................................................................التاريخية المالية البيانات
  15...................................................................................................2008 سبتمبر

  1818....................................................................................................................................................................................................................العاشرالعاشر  الفصلالفصل
  18............................................................................................الشرآة وادارة تنظيم

  2222......................................................................................................................................................................................................عشرعشر  الحاديالحادي  الفصلالفصل
  22.............................................................................................الشرآة أسهم ملكية

  2323..........................................................................................................................................................................................................عشرعشر  الثانيالثاني  الفصلالفصل
  23........................................................................األرباح وتوزيعات السهم سعر حرآة

  2424........................................................................................................................................................................................................عشرعشر  الثالثالثالث  الفصلالفصل
  24...................................................................................................المالية البيانات

  3434........................................................................................................................................................................................................عشرعشر  الرابعالرابع  الفصلالفصل
  34..........................................................................العالقة ذات االطراف مع المعامالت

  3636....................................................................................................................................................................................................عشرعشر  الخامسالخامس  الفصلالفصل
  36.................................................................................المساهمين وحقوق مسؤولية

  3838....................................................................................................................................................................................................عشرعشر  السادسالسادس  الفصلالفصل
  38.....................................................................................االآتتاب وإجراءات شروط

  4141........................................................................................................................................................................................................عشرعشر  السابعالسابع  الفصلالفصل
  41.........................................األفضلية بحقوق والتداول االآتتاب إلجراءات الزمني البرنامج

  4242........................................................................................................................................................................................................عشرعشر  الثامنالثامن  الفصلالفصل
  42..........................................................................................................التعهدات

 



  املستشار القانوين  مدير اإلصدار
  
 
2  

  بيان هام للمستثمرين
  
  

  ::يرجى قراءة مضمون النص التالي بتمعن من قبل جميع المستثمرينيرجى قراءة مضمون النص التالي بتمعن من قبل جميع المستثمرين
  

  
إن الهدف الرئيسي من إعداد نشرة اإلصدار هذه هو إطالع المستثمر على آافةإن الهدف الرئيسي من إعداد نشرة اإلصدار هذه هو إطالع المستثمر على آافة

فيفيالمعلومات التي تساعده على اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار أو عدمه المعلومات التي تساعده على اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار أو عدمه 
  ..األوراق المالية المطروحة لالآتتاب من خاللهااألوراق المالية المطروحة لالآتتاب من خاللها

  
هذا، وتشتمل النشرة على جميع البيانات والمعلومات الهامة، وال تحتوي على أيهذا، وتشتمل النشرة على جميع البيانات والمعلومات الهامة، وال تحتوي على أي
معلومات مضلله ولم تحذف منها أي معلومات أساسية تؤثر سلبا أو إيجابا على قرارمعلومات مضلله ولم تحذف منها أي معلومات أساسية تؤثر سلبا أو إيجابا على قرار

  .. في األوراق المالية المطروحة من عدمه في األوراق المالية المطروحة من عدمهالمستثمر بخصوص استثمارهالمستثمر بخصوص استثماره
  

 لألوراق المالية ممثلة في أعضاء مجلس إدارتها يتحملون مجتمعين لألوراق المالية ممثلة في أعضاء مجلس إدارتها يتحملون مجتمعينإن الجهة المصدرةإن الجهة المصدرة
 المعلومات الواردة في هذه النشرة، المعلومات الواردة في هذه النشرة، وآفاية وآفايةصحةصحةعن عن المسؤولية الكاملة المسؤولية الكاملة ومنفردين ومنفردين 
 حسب علمهم واعتقادهم بأنه قد تم أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة حسب علمهم واعتقادهم بأنه قد تم أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرةويؤآدونويؤآدون
 بالنشرة بالنشرةحذفها إلى جعل المعلومات المذآورةحذفها إلى جعل المعلومات المذآورة يؤدي  يؤدي  أخرى أخرىعدم وجود معلوماتعدم وجود معلوماتلضمان لضمان 
  ..مضللةمضللة

  
على آل مستثمر أن يقرأ ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار هذه ليقررعلى آل مستثمر أن يقرأ ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار هذه ليقرريتعين يتعين هذا وهذا و

 المطروحة، آخذا بعين المطروحة، آخذا بعين المالية الماليةفيما إذا آان من المناسب أن يستثمر في األوراقفيما إذا آان من المناسب أن يستثمر في األوراق
عين على المستثمر أيضًا عدمعين على المستثمر أيضًا عدم سياقها الصحيح، ويت سياقها الصحيح، ويتاالعتبار آل الحقائق المبينة فياالعتبار آل الحقائق المبينة في

اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الجهة المصدرة لألوراق المالية بشراء األوراقاعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من الجهة المصدرة لألوراق المالية بشراء األوراق
المالية المطروحة بموجبها، حيث يتحمل آل مستثمر مسؤولية الحصول على ما يحتاجالمالية المطروحة بموجبها، حيث يتحمل آل مستثمر مسؤولية الحصول على ما يحتاج
إليه من نصائح مهنية مستقلة عن االستثمار في األوراق المالية المطروحة لالآتتاب،إليه من نصائح مهنية مستقلة عن االستثمار في األوراق المالية المطروحة لالآتتاب،
وعن إجراء تقييمه المستقل للمعلومات واالفتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة،وعن إجراء تقييمه المستقل للمعلومات واالفتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة،
باستخدام التحليل والتوقعات التي يراها ضرورية في اتخاذ أي قرار بشأن االستثمارباستخدام التحليل والتوقعات التي يراها ضرورية في اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار

  . . في األوراق المطروحة لالآتتاب من عدمهفي األوراق المطروحة لالآتتاب من عدمه
  

علومات أو تقديمعلومات أو تقديمومما تجدر اإلشارة إليه، إنه لم يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأية مومما تجدر اإلشارة إليه، إنه لم يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأية م
أية إفادة عن الشرآة وال عن األوراق المالية المطروحة لالآتتاب من غير األشخاصأية إفادة عن الشرآة وال عن األوراق المالية المطروحة لالآتتاب من غير األشخاص
المذآورين بهذه النشرة، وفي حالة قيام أية شخص آخر باإلدالء بأية معلومات أو تقديمالمذآورين بهذه النشرة، وفي حالة قيام أية شخص آخر باإلدالء بأية معلومات أو تقديم
تلك اإلفادات فإنه يجب عدم االستناد إليها على إنها مفوضة من قبل الجهة المصدرةتلك اإلفادات فإنه يجب عدم االستناد إليها على إنها مفوضة من قبل الجهة المصدرة

  .. المالية أو من قبل مدير اإلصدار المالية أو من قبل مدير اإلصدارلألوراقلألوراق
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  الفصل األول
  

  المصطلحات والتعريفات
  

  الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشرآة  :الجمعية العامة السنوية

  .مجلس إدارة الشرآة المنتخب من قبل مساهمي الشرآة من وقت آلخر  :  المجلس

  .بنوك التجاريةيوم تفتح فيه أبواب العمل بال  :يوم العمل

  .أي تاريخ يتم تحديده من قبل مدير اإلصــدار وبعد موافقة الجهات المختصة  :تاريخ اإلقفال

  .هو التاريخ الذي يستكمل فيه مدير اإلصدار عملية تخصيص األسهم للمكتتبين  :تاريخ التخصيص

  قانون الشرآات
  :التجارية

  . وتعديالته4/74المرسوم السلطاني رقم قانون الشرآات التجارية لسلطنة ُعمان الصادر ب

  80/98قانون سوق المال الصادر بالمرسوم السلطاني   قانون سوق رأس المال

  حكومة سلطنة ُعمان  الحكومة

  ع.ع.م.شرآة صناعة مواد البناء والمقاوالت ش  :الشرآة

اًء على أحكام اتفاقية اإلدارة وذلك بن. م.ع.م. بنك ُعمان العربي ش-مجموعة إدارة االستثمار   :مدير اإلصدار
  .م30/11/2008بموجب رسالة الشرآة المؤرخة في 

النظام األساسي وعقد 
  :التأسيس

  .النظام األساسي وعقد التأسيس للشرآة

  . سهم موضوع هذه النشرة60,000,000األسهم المطروحة آحق أفضلية وقدرها    :أسهم حق األفضلية

  ع.ع.م.اد البناء والمقاوالت ششرآة صناعة مو  :الشرآة المصدرة

  .األسهم العادية التي تصدرها الشرآة وبقيمة اسمية مائة بيسة والتي هي موضوع هذا الطرح  :األسهم

  ريال ُعماني  .ع.ر

  شرآة محدودة المسئولية  م.م.ش

  شرآة مساهمة عمانية مقفلة  م.ع.م.ش

  شرآة مساهمة عمانية عامة ع.ع.م.ش

وآيل التحويل 
  :      لوالتسجي

  ).م.ع.م.ش(شرآة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية 

  الهيئة العامة لسوق المال  الهيئة

  سوق مسقط لألوراق المالية  السوق

  .حملة األسهم في الشرآة  :المساهمون

  المكتتبون بأسهم 
  :حق األفضلية

ليين خالل فترة الطرح من المتقدمون بطلبات لالآتتاب في األســهم المطروحة من المساهمين الحا
  .خالل إآمال طلب االآتتاب وتقديمها لبنك االآتتاب قبل موعد اإلقفال

  .م.ع.م.بنك عمان العربي ش  :بنك االآتتاب
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  الفصل الثاني
  معلومات عامة عن اإلصدار والجهة المصدرة

  

  عع..عع..مم.. ش شصناعة مواد البناء و المقاوالتصناعة مواد البناء و المقاوالتشرآة شرآة   الجهة المصدرةالجهة المصدرةاسم اسم 

  11//0529205292//66   السجل التجاري السجل التجاريرقمرقم

  المرآز الرئيسي للشرآة ومقرها القانوني في محافظة مسقط، سلطنة عمان المرآز الرئيسي للشرآة ومقرها القانوني في محافظة مسقط، سلطنة عمان   المرآز الرئيسي للشرآة المرآز الرئيسي للشرآة 
    روي  روي112112::، الرمز البريدي، الرمز البريدي11779911  ::ص بص ب:  :  عنوانهاعنوانها

مدة الشرآة غير محددة وقد بدأت من تاريخ تسجيلها بأمانة السجل التجاري بوزارة التجارة مدة الشرآة غير محددة وقد بدأت من تاريخ تسجيلها بأمانة السجل التجاري بوزارة التجارة   مدة الشرآة مدة الشرآة 
  ..الصناعةالصناعةوو

    ..عامعام ديسمبر من آل  ديسمبر من آل 3131 يناير وتنتهي في  يناير وتنتهي في 11تبدأ السنة المالية للشرآة في تبدأ السنة المالية للشرآة في   السنة المالية للشرآة السنة المالية للشرآة 

األسهم المصدرة والتي تخول حاملها على حق التصويت في الجمعية العمومية العادية وغير األسهم المصدرة والتي تخول حاملها على حق التصويت في الجمعية العمومية العادية وغير   األسهم العاديةاألسهم العادية
  ..العادية ويكون لكل سهم صوت واحدالعادية ويكون لكل سهم صوت واحد

عشرون مليون عشرون مليون  ( (مانيماني ريال ُع ريال ُع20,000,00020,000,000 المال المصرح به للشرآة بمبلغ  المال المصرح به للشرآة بمبلغ رأسرأسحدد حدد   رأس المال المصرح به رأس المال المصرح به 
  ..سهم عاديسهم عادي) ) مائتي مليونمائتي مليون((  200,000,000200,000,000 مقسم إلى  مقسم إلى .).)عع..رر

   المال المصدر والمدفوع المال المصدر والمدفوعرأسرأس
  قبل اإلصدارقبل اإلصدار

ريال عماني مقسم إلى ريال عماني مقسم إلى ) ) ستة ماليينستة ماليين((  6,000,0006,000,000 المال المصدر والمدفوع للشرآة  المال المصدر والمدفوع للشرآة رأسرأس
  . .  بيسة بيسة100100 للسهم  للسهم االسميةاالسميةسهم عادي القيمة سهم عادي القيمة ) ) ننستون مليوستون مليو ( (60,000,00060,000,000

  ..  عادي  عاديسهمسهم) ) ستون مليونستون مليون ( (60,000,00060,000,000  عدد ونوع األسهم المصدرةعدد ونوع األسهم المصدرة

  ..من رأسمال الشرآة المصدر و المدفوعمن رأسمال الشرآة المصدر و المدفوع% % 100100  تبلغ نسبة عدد األسهم المطروحةتبلغ نسبة عدد األسهم المطروحة  نسبة عدد األسهم المطروحة نسبة عدد األسهم المطروحة 

نسبة االآتتاب من رأسمال نسبة االآتتاب من رأسمال 
  باألسهم المطروحةباألسهم المطروحةالشرآة الشرآة 

عدد عدد من من % % 100100الجديدة بنسبة الجديدة بنسبة   األسهماألسهم بعدد من  بعدد من األفضليةاألفضليةل مساهم االآتتاب بحق ل مساهم االآتتاب بحق يحق لكيحق لك
  .. التي يمتلكها التي يمتلكهااألسهماألسهم

  

  ...).)عع.. ر ر0.1000.100 ( (مائة بيسةمائة بيسة  القيمة االسمية للسهم القيمة االسمية للسهم 

  .)..).عع.. ر ر0.1000.100((مائة بيسة مائة بيسة   سعر إصدار السهم سعر إصدار السهم 

نوع وخصائص األسهم نوع وخصائص األسهم 
  المصدرةالمصدرة

  أسهم عاديةأسهم عادية

  ))ريال ُعمانيريال ُعمانيستة ماليين ستة ماليين ((ع  ع  ..رر  6,000,006,000,0000  إجمالي قيمة األسهم المصدرةإجمالي قيمة األسهم المصدرة

  األغراض األساسية لحصيلةاألغراض األساسية لحصيلة  
  االآتتاباالآتتاب

تشغيل وتجهيز موقع محجر السيليكا الكائن في والية قريات وفي صحار ومن اجل شراء تشغيل وتجهيز موقع محجر السيليكا الكائن في والية قريات وفي صحار ومن اجل شراء 
مخيم سكني مخيم سكني آذلك من اجل بناء آذلك من اجل بناء . .  لتلبية احتياجات الفرن الجديد لتلبية احتياجات الفرن الجديدواإلنتاجواإلنتاجمعدات التشغيل معدات التشغيل 

  ..فرن الجديد ليعمل بالديزل وبالغاز الطبيعيفرن الجديد ليعمل بالديزل وبالغاز الطبيعيللعمال وإضافة نظام تشغيل مزدوج للللعمال وإضافة نظام تشغيل مزدوج لل

  20092009//11//2929    تاريخ الحق تاريخ الحق 
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االآتتاب في األسهم المطروحة مفتوح للمساهمين المقيدين بسجالت مساهمي شرآة صناعة االآتتاب في األسهم المطروحة مفتوح للمساهمين المقيدين بسجالت مساهمي شرآة صناعة   األفضليةاألفضليةأهلية حق أهلية حق 
تاريخ تاريخ بب و تسجيل األوراق المالية  و تسجيل األوراق المالية لإليداعلإليداعع لدى شرآة مسقط ع لدى شرآة مسقط ..عع..مم..قاوالت شقاوالت شمممواد البناء والمواد البناء وال
لك الذين يقومون بشراء حق االآتتاب في األسهم المطروحة من المساهميين لك الذين يقومون بشراء حق االآتتاب في األسهم المطروحة من المساهميين الحق و آذالحق و آذ

  ..المقيدين بتاريخ الحقالمقيدين بتاريخ الحق

حق حق ((تاريخ بداية االآتتاب تاريخ بداية االآتتاب 
  ) ) األفضليةاألفضلية

88//22//20092009  

حق حق (( االآتتاب  االآتتاب انتهاءانتهاءتاريخ تاريخ 
  ))األفضليةاألفضلية

2222//22//20092009  

الحد األدنى والحد األقصى الحد األدنى والحد األقصى 
  لالآتتاب في الطلب الواحدلالآتتاب في الطلب الواحد

 يتجاوز  يتجاوز الال عن سهم واحد للطلب الواحد آما يجب أن  عن سهم واحد للطلب الواحد آما يجب أن بهابهام المكتتب م المكتتب يجب أن ال يقل عدد األسهيجب أن ال يقل عدد األسه
  ..الحد األعلى المحدد له نسبة لألسهم المملوآة بتاريخ الحقالحد األعلى المحدد له نسبة لألسهم المملوآة بتاريخ الحق

  ))مم..عع..مم..شش((بنك ُعمان العربي بنك ُعمان العربي / / مجموعة إدارة االستثمار مجموعة إدارة االستثمار   مدير اإلصدارمدير اإلصدار

  ) ) مم..عع..مم..شش((بنك ُعمان العربي بنك ُعمان العربي   بنوك االآتتاببنوك االآتتاب
  

  20092009//22//1616 ولغاية  ولغاية 20092009//22//55 حق االآتتاب للتداول في السوق بتاريخ  حق االآتتاب للتداول في السوق بتاريخ إدراجإدراجسيتم سيتم   ::تداول حق االآتتابتداول حق االآتتاب

ادة                  إدراج األسهم المكتتب بها إدراج األسهم المكتتب بها  ام الم ًا ألحك ة طبق ادة                تعتبر الشرآة عضو في سوق مسقط لألوراق المالي ام الم ًا ألحك ة طبق انون    ) ) 110110((تعتبر الشرآة عضو في سوق مسقط لألوراق المالي انون    من ق من ق
يقوم مجلس       9898//8080سوق رأس المال الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم         سوق رأس المال الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم          يقوم مجلس        وبناء عليه س  وبناء عليه س

ضلية أو عن          اإلدارة بت اإلدارة بت  ا آحق أف ضلية أو عن          قديم طلب إلى الجهات المختصة إلدراج األسهم المكتتب به ا آحق أف قديم طلب إلى الجهات المختصة إلدراج األسهم المكتتب به
ا في                  نظم المعمول به وانين وال ًا للق سوق طبق ة بال اب الخاص مع األسهم الحالي ا في                 طريق االآتت نظم المعمول به وانين وال ًا للق سوق طبق ة بال اب الخاص مع األسهم الحالي طريق االآتت

  ..تاريخ تقديم الطلبتاريخ تقديم الطلب

ة ل     الموافقات الصادرة الموافقات الصادرة  ر العادي ة غي ة العام ت الجمعي ة ل   وافق ر العادي ة غي ة العام ت الجمعي ا  شرآة شرآة وافق اء و المق واد البن ناعة م ا  ص اء و المق واد البن ناعة م ) ) عع..عع..مم..شش ( (والتوالتص
اريخ   دة بت اريخ  المنعق دة بت وفمبر  2323المنعق وفمبرن ق        20082008  ن رح ح الل ط ن خ شرآة م ال ال ع رأس م ى رف ق         عل رح ح الل ط ن خ شرآة م ال ال ع رأس م ى رف  عل

األفضلية للمساهمين المسجلين بتاريخ الحق وفي حال عدم االآتتاب بكامل األسهم المطروحة األفضلية للمساهمين المسجلين بتاريخ الحق وفي حال عدم االآتتاب بكامل األسهم المطروحة 
اء           اريخ إنته ا من ت اء          خالل فترة ممارسة حق األفضلية ، ستقوم الشرآة خالل خمسة عشر يوم اريخ إنته ا من ت خالل فترة ممارسة حق األفضلية ، ستقوم الشرآة خالل خمسة عشر يوم

ة          فترة ممارس فترة ممارس  ة          ة حق األفضلية بتخصيص األسهم المتبقي شيخ  ة حق األفضلية بتخصيص األسهم المتبقي شيخ  لل ن سعيد      / / لل د ب ن أحم ليمان ب ن سعيد      س د ب ن أحم ليمان ب س
  . . الحوقانيالحوقاني

أسماء مراقبي الحسابات أسماء مراقبي الحسابات 
  للسنوات الثالث األخيرةللسنوات الثالث األخيرة

  طالل أبو غزالة و شرآاءهمطالل أبو غزالة و شرآاءهم  
  2456074024560740: : الهاتفالهاتف
  2456779424567794: : فاآسفاآس

  ttaaggccoo..oommaann@@ttaaggii..ccoomm: : االلكترونيااللكترونيالبريد البريد 

أسماء مراقبي الحسابات أسماء مراقبي الحسابات 
  20082008لسنة لسنة 

  أسامة طبارة وشرآاهأسامة طبارة وشرآاه
  2456700924567009: : الهاتفالهاتف
  2456748024567480: : فاآسفاآس

  oottaabbbbaarraa@@uuttccnneexxiiaa..ccoomm: : البريد االلكترونيالبريد االلكتروني

  مكتب عيسى الصباغ للمحاماة و االستشارات القانونيةمكتب عيسى الصباغ للمحاماة و االستشارات القانونية  المستشار القانونيالمستشار القانوني
  113113: :  الرمز البريدي الرمز البريدي،،578578: : بب..صص: : العنوانالعنوان
  2478097324780973: : الهاتفالهاتف
  2478535324785353: : فاآسفاآس

  اإلصداراإلصدارإجمالي مصاريف إجمالي مصاريف 
  ك االآتتابك االآتتابوبنوبن

  ريال ُعمانيريال ُعماني  000000,,3232
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  الفصل الثالث
  مصاريف اإلصدار

  

والتي تشكل ما نسبته والتي تشكل ما نسبته   )) ألف ريال ُعماني ألف ريال ُعمانياثنان وثالثوناثنان وثالثون. (. (عع..رر  32,00032,000  تقدر تكلفة إصدار أسهم حق األفضلية بمبلغتقدر تكلفة إصدار أسهم حق األفضلية بمبلغ
وتاليًا ندرج وتاليًا ندرج . . تغطيتها من حسابات الشرآةتغطيتها من حسابات الشرآةتم تم ييوسوس، ،  المبلغ المنوي تحصيله من خالل عملية الطرح هذه المبلغ المنوي تحصيله من خالل عملية الطرح هذهإجماليإجماليمن من % % 5353..00

  --::على النحو  التالي على النحو  التالي المصاريف المتوقعة وذلك المصاريف المتوقعة وذلك تفاصيل تفاصيل 
  
  

  ))عع..رر((المبلــــــــــغ المبلــــــــــغ   البنــــــــــــــــــدالبنــــــــــــــــــد

  550000,,1818   ومدير اإلصدار ومدير اإلصدارأتعاب بنك االآتتابأتعاب بنك االآتتاب
  700700  أتعاب المستشار القانونيأتعاب المستشار القانوني

  3,8003,800  تكلفة اإلعالناتتكلفة اإلعالنات
  000000,,55   والبريد والبريدتكلفة الطباعةتكلفة الطباعة

  4,0004,000  اإليداعاإليداعالهيئة وشرآة الهيئة وشرآة رسوم رسوم 
  32,00032,000  المجموعالمجموع

  
  ..المصاريف الموضحة أعاله تقديريةالمصاريف الموضحة أعاله تقديرية: : مالحظةمالحظة        
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  الفصل الرابع
  الغرض من اإلصدار

  
   زيادة رأس المال

  
 من  من لمصدر والمدفوعلمصدر والمدفوعالشرآة االشرآة ا بزيادة رأس مال  بزيادة رأس مال والقاضيوالقاضيم م 20082008  نوفمبرنوفمبر  2323طبقًا لقرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة طبقًا لقرار الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة 

  60,000,00060,000,000من خالل طرح حق أفضلية بعدد من خالل طرح حق أفضلية بعدد ) )  عشر عشرأثنىأثنى. (. (عع.. ر ر12,000,00012,000,000  إلىإلى  ))ستة ماليينستة ماليين. (. (عع.. ر ر6,000,0006,000,000
  ..للسهم الواحدللسهم الواحد.) .) عع.. ر ر0.1000.100(( بيسة  بيسة 100100  إصدارإصدارسهم بسعر سهم بسعر 

  
  اسباب الزيادة

  
  ::نظرًا لألسباب المدرجة أدناهنظرًا لألسباب المدرجة أدناه  هاهازيادة رأسمالزيادة رأسمالقررت الشرآة قررت الشرآة 

  
  ).).شراء معدات التشغيل واإلنتاجشراء معدات التشغيل واإلنتاج((ز موقع محجر السيليكا الكائن في والية قريات ز موقع محجر السيليكا الكائن في والية قريات  تشغيل وتجهي تشغيل وتجهي      ..11
  .. تشغيل وتجهيز موقع محجر صحار وذلك لشراء آسارة ومستلزماتها لتلبية احتياجات الفرن الجديد تشغيل وتجهيز موقع محجر صحار وذلك لشراء آسارة ومستلزماتها لتلبية احتياجات الفرن الجديد      ..22
  ..تت بناء وإنشاء وتجهيز مخيم سكني لعمال الشرآة بدل الموقع الحالي الكائن في والية العامرا بناء وإنشاء وتجهيز مخيم سكني لعمال الشرآة بدل الموقع الحالي الكائن في والية العامرا      ..33
  ).).ديزل، غاز طبيعيديزل، غاز طبيعي( (  إضافة نظام تشغيل مزدوج للفرن الجديد  إضافة نظام تشغيل مزدوج للفرن الجديد       ..44
      
  

، سيتم تخصيص األسهم المتبقية التي لم يتم االآتتاب ، سيتم تخصيص األسهم المتبقية التي لم يتم االآتتاب مم20082008 نوفمبر  نوفمبر 2323طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية  للشرآة فيطبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية  للشرآة في
  ..نينيالحوقاالحوقابن سعيد بن سعيد سليمان بن أحمد سليمان بن أحمد / / خالل فترة ممارسة حق األفضلية للشيخ خالل فترة ممارسة حق األفضلية للشيخ من من بها بها 

  
  إستخدام حصيلة االصدار 

  الخطة المستقبليةالخطة المستقبلية
نظرًا لزيادة النمو الصناعي التي تشهدها السلطنة و المناطق المجاورة خالل هذه األعوام أدى إلى زيادة الطلب على منتجات 

رى مثل دولة حيث تأمل الشرآة من خالل رفع قدرتها اإلنتاجية إلى تصدير منتجاتها إلى الدول األخ. الشرآة بشكل ممتاز
 .اإلمارات العربية المتحدة و الدول المجاورة لها

ومن الجدير بالذآر أن شرآة صناعة مواد البناء و المقاوالت تعتبر الوحيدة من نوعها في السلطنة في إنتاج أحجار الجير مما 
  . من إنتاج السوق المحلي% 100يجعلها تستحوذ على نسبة 

   
   سهم60,000,000 ريال ُعماني ألمتحصله من إصدار 6,000,000أس المال البالغة سيتم استغالل متحصالت زيادة ر

  :عل النحو التالي
  

   التقديرية اإلجماليةالتكلفة  اسم المشروع
  .ع.ر

التاريخ المتوقع 
 لالنتهاء من المشروع

شراء (تشغيل وتجهيز موقع محجر السيليكا الكائن في والية قريات  .1
خالل الربع الثاني من العام  3,000,000 )معدات التشغيل واالنتاج

 م2010

تشغيل وتجهيز موقع محجر صحار وذلك لشراء آساره ومستلزماتها  .2
 من العام األولخالل الربع  2,200,000  الفرن الجديداحتياجاتلتلبية 

 م2010

بناء وإنشاء وتجهيز مخيم سكني لعمال الشرآة بدل الموقع الحالي  .3
خالل الربع الثاني من العام  300,000 اتالكائن في والية العامر

 م2010

خالل الربع الثاني من العام  500,000 )غاز طبيعي، ديزل(إضافة نظام تشغيل مزدوج للفرن الجديد  .4
 م2010

   6,000,000  وعمالمج
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  الخامسالفصل 

  مصادر التمويل
  
  
  

  
  

  القيمة آما هي
   9/2008 /30 بتاريخ 
 )قبل اإلصدار ( 

  القيمة في حالة 
  تغطية جميع

   األسهم المطروحة
  البيان )بعد اإلصدار ( 

 %النسبة المبلغ %النسبة المبلغ

 قصيرة األجل االلتزاماتمجموع 
)1( 1,750,609 70.33% 1,750,609 70.33% 

 29.67 738,662 29.67 738,662 )2(مجموع الديون طويلة األجل 

 %100.00 2,489,271 %100.00 2,489,271 )2+1(مجموع الديون 

  %276.49 6,882,473 )3(حقوق المساهمين 
 12,882,473 عفض 2.8أي 

517.52%  
 5.18أي 

  ضعف
  
  
  

  التزامات تمويلية
  

  :شرآة التمويلية آما يليالجدول التالي يبين التزامات ال. على الشرآةحاليًا قائمة ) حكومية(ميسرة  قروض ةال يوجد أي
  

  تاريخ أخر دفعة  .ع.الرصيد ر  الجهة

  2012نوفمبر   535،577  شرآة تأجير للتمويل
  2010 أغسطس  128،990  الشرآة المتحدة للتمويل
  2009يونيو   12،882  الشرآة الوطنية للتمويل

    677،449  المجموع
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  السادسالفصل 
  لصادرة بشأنهامعلومات عن الشرآة وأغراضها والتراخيص ا

  
  أغراض الشرآة

  
ان   لطنة عم ي س ة تأسست ف ساهمة عام اوالت هي شرآة م اء والمق واد البن ان  شرآة صناعة م لطنة عم ي س ة تأسست ف ساهمة عام اوالت هي شرآة م اء والمق واد البن ام   خاللخاللشرآة صناعة م ام ع م  19771977ع مباس  شرآة  شرآة باس

اوالت ش اء والمق واد البن اوالت شصناعة م اء والمق واد البن م ع ع ..عع..مم..صناعة م اري رق صناعة تحت سجل تج ارة وال دى وزارة التج م  وسجلت ل اري رق صناعة تحت سجل تج ارة وال دى وزارة التج   11//0529205292//66   وسجلت ل
شرآة هي          واألغراض الت   واألغراض الت  ..19771977//66//1515بتاريخ  بتاريخ   ا ال شرآة هي         ي أسست من أجله ا ال اج ي أسست من أجله اج إنت ري أو    إنت ري أو     وصناعة الطابوق الجي اج   األسمنتي األسمنتي  وصناعة الطابوق الجي اج وإنت   وإنت

ا        .. واألبنية الجاهزة   واألبنية الجاهزة  اإلسمنتيةاإلسمنتيةالمواد الخرسانية واألنابيب    المواد الخرسانية واألنابيب     ا         ومنذ ذلك التاريخ صاحب نموه دماً  ومنذ ذلك التاريخ صاحب نموه دماً تق ًا لتتماشى مع     تطوراً تطوراً  و    و   تق ًا لتتماشى مع      ملحوظ  ملحوظ
امعدالت معدالت  اإنتاجه ية المصنفة للمنتجات العمانيإنتاجه ايير الجودة القياس ع مع ية المصنفة للمنتجات العماني م ايير الجودة القياس ع مع شاريع وبعض  م دة للم ات المتزاي ة الطلب الي تلبي شاريع وبعض ة، وبالت دة للم ات المتزاي ة الطلب الي تلبي ة، وبالت

ثالث  نن مصا  مصا إنتاجإنتاج الخارجية وذلك من خالل       الخارجية وذلك من خالل      أوأوالصناعات الحيوية التي تستخدم هذه المنتجات، سواء المحلية منها          الصناعات الحيوية التي تستخدم هذه المنتجات، سواء المحلية منها           ثالث  عها ال دة عها ال دة الرائ   الرائ
  ::وهيوهي

  
ات         لإلنتاجلإلنتاجالمصنع الرئيسي   المصنع الرئيسي     •• ة قري ات          والذي يقع في والي ة قري ه  والذي يقع في والي ه ومهام ري المستخرج م          ومهام ري المستخرج م           معالجة الحجر الجي ن أجود خامات     ن أجود خامات      معالجة الحجر الجي

ة االحتياجات      منتجاتهمنتجاتهالمحجر الكائن بفناء المصنع، ومن ثم استغالل        المحجر الكائن بفناء المصنع، ومن ثم استغالل         ة االحتياجات       لتلبي دة  لتلبي دة المتزاي شاريع    المتزاي شاريع     للم شائية  للم شائية اإلن صناعات   اإلن صناعات    وال  وال
  ..األخرى المستخدمة لهاألخرى المستخدمة له

تم                           إنتاجإنتاجيتم  يتم    •• م ي صناعية ومن ث ة صحار ال شرآة بمنطق ابع لل ري الت أ بمصنع الحجر الجي ر المطف ر الحي والجي تم                            الجي م ي صناعية ومن ث ة صحار ال شرآة بمنطق ابع لل ري الت أ بمصنع الحجر الجي ر المطف ر الحي والجي  الجي
  .. مثل الهند وأفريقيا مثل الهند وأفريقيا دول دولإلىإلىتصديره تصديره 

  .. طابوق سيلكات الكالسيوم طابوق سيلكات الكالسيومإلنتاجإلنتاجالمصنع الثالث والذي يقع في والية العامرات بمحافظة مسقط المصنع الثالث والذي يقع في والية العامرات بمحافظة مسقط   ••
  

  ::وهذه المصانع تصنع ثالث أنواع رئيسية المنتجات وهيوهذه المصانع تصنع ثالث أنواع رئيسية المنتجات وهي
  .. الطوب و الطابوق الكلسي الطوب و الطابوق الكلسيإنتاجإنتاج: :  ومن استعماالته  ومن استعماالته ::الحجر الجيريالحجر الجيري  ••
  .. و البتروآيمياوية و البتروآيمياويةالكيماويةالكيماويةلخفيف و الصناعات لخفيف و الصناعات   ويستخدم في صناعة الطوب ا  ويستخدم في صناعة الطوب ا::الجير الحيالجير الحي  ••
ة  ، ، ويستخدم هذا المنتج في الزراعة ويستخدم هذا المنتج في الزراعة : : الجير المطفأ الجير المطفأ   •• ة  محطات التحلي واد      ،،محطات التحلي نفط، الم ار ال ر اب واد       استكشاف و حف نفط، الم ار ال ر اب ة  استكشاف و حف ة الكيماوي  و  و الكيماوي

  ..، مواد البناء، مواد البناء صناعة الحديد صناعة الحديد،،البتروآيمياويةالبتروآيمياوية
  

  الخراسانيةالخراسانية المـواد  المـواد وإنتاجوإنتاج  اإلسمنتياإلسمنتي  الجيـري أوالجيـري أو   وصناعة الطابوق وصناعة الطابوقإنتاجإنتاج التي أسسـت من أجلها الشرآة هي  التي أسسـت من أجلها الشرآة هي األغراضاألغراضان ان 
  وجه مع الهيئات التي  تزاولوجه مع الهيئات التي  تزاول  للشرآة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأيللشرآة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي  ويجـوزويجـوز  .. الجاهزة الجاهزةواألبنيةواألبنية  اإلسمنتيةاإلسمنتية  واألنابيبواألنابيب
ومن أجل ومن أجل . .  تلحقها بها تلحقها بهاأو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في السلطنة او فـي الخـارج ولها أن تشتـري هذه الهيئات أوأو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في السلطنة او فـي الخـارج ولها أن تشتـري هذه الهيئات أو  أعماالأعماال

    --:: ما يلي ما يلياألخصاألخص التي تساعدها على ذلك وعلى  التي تساعدها على ذلك وعلى األعمالاألعمالغراضها تقوم بجميـع غراضها تقوم بجميـع ألألتحقيق الشرآة تحقيق الشرآة 
  

  .. على أحدث الطرق والنظم المتبعة على أحدث الطرق والنظم المتبعةبإنتاجهابإنتاجها المصانع الخاصة  المصانع الخاصة إلقامةإلقامة  األجنبيةاألجنبيةالتعاقد مع الهيئات وبيوتات الخبرة التعاقد مع الهيئات وبيوتات الخبرة   ..11
اح  لالشتراك في    لالشتراك في   أخر أخر أن تعقد شراآة عادية أو ترتيب    أن تعقد شراآة عادية أو ترتيب      ..22 اح األرب اون مع أي شخص أو       األرب اون مع أي شخص أو        أو بالمصالح المتحدة أو في التع  أو بالمصالح المتحدة أو في التع

شرآة                     االعمالاالعمالشرآة تقوم أو تنوي القيام بأي عمل من         شرآة تقوم أو تنوي القيام بأي عمل من          ا ويمكن أن يكون لل ا أو تعاطيه ام به شرآة القي وي ال ي تن شرآة                      الت ا ويمكن أن يكون لل ا أو تعاطيه ام به شرآة القي وي ال ي تن  الت
  ..منها فائدة مباشرة أو غير مباشرة منها فائدة مباشرة أو غير مباشرة 

أي   ههعضها مع غايات عضها مع غايات أن تأخذ وتحصل على أسهم في أي شرآة أخرى  تتفق غاياتها جميعا أو ب       أن تأخذ وتحصل على أسهم في أي شرآة أخرى  تتفق غاياتها جميعا أو ب         ..33 وم ب أي   ذه الشرآة أو تق وم ب ذه الشرآة أو تق
  ..عمل يمكن أن يفيدها مباشرة أو غير مباشرةعمل يمكن أن يفيدها مباشرة أو غير مباشرة

ك للحصول                          ..44 ر ذل ة أو غي ة أو محلي ك للحصول                        أن تقوم بأجراء االتصاالت وعقد االتفاقيات مع السلطة الحكومية سواء آانت بلدي ر ذل ة أو غي ة أو محلي أن تقوم بأجراء االتصاالت وعقد االتفاقيات مع السلطة الحكومية سواء آانت بلدي
ذ آل أو بعض    على الحقوق واالمتيازات والرخص والفوائد التي ترى الشرآة أنه من المستحسن الحص  على الحقوق واالمتيازات والرخص والفوائد التي ترى الشرآة أنه من المستحسن الحص   ذ آل أو بعض    ول عليه لتنفي ول عليه لتنفي

  ..أغراضهاأغراضها
ا مجلس             إليهاإليها التي ال تحتاج      التي ال تحتاج     أموالهاأموالهاأن تستثمر   أن تستثمر     ..55 ي يراه ة الت ا مجلس              في الحال وتتصرف بها بالكيفي ي يراه ة الت ا يتفق    اإلدارةاإلدارة في الحال وتتصرف بها بالكيفي ا يتفق     مناسبة وبم  مناسبة وبم

  ..ومصلحة الشرآة ومصلحة الشرآة 
  ..ذلك بالكيفية التي تراها مناسبةذلك بالكيفية التي تراها مناسبة لغرض الشرآة وتؤمن  لغرض الشرآة وتؤمن ألموالألموالاا وتحصل على  وتحصل على تقترضتقترضأن أن   ..66
ى                         أخر أخر وجه   وجه   أن تبيع أو تتصرف بأي      أن تبيع أو تتصرف بأي        ..77 بها أو عل ذي يناس ثمن ال اء ال ا لق سم منه شرآة أو أي ق شاريع ال ى                          في م بها أو عل ذي يناس ثمن ال اء ال ا لق سم منه شرآة أو أي ق شاريع ال   األخص األخص  في م

  .. الشرآة وأهدافها الشرآة وأهدافهاألغراضألغراض مماثلة  مماثلة  أو سندات مالية في أي شرآة أخرى تكون غايتها آلها أو بعضها أو سندات مالية في أي شرآة أخرى تكون غايتها آلها أو بعضهااألسهماألسهممقابل مقابل 
ة التصرفات             ..88 امالت وآاف ة التصرفات           للشرآة أن تجري جميع المع امالت وآاف ذ وت       األخرى األخرى للشرآة أن تجري جميع المع ة لتنفي ا الزم ي تراه ذ وت        الت ة لتنفي ا الزم ي تراه ق أغراضها    الت ق أغراضها   سهيل وتحقي سهيل وتحقي

  ..لشروط التي ترتئيهالشروط التي ترتئيهاوذلك باوذلك با
ة       آالتآالت الالزمة لهذه الصناعة من الخارج وآذلك استيراد ما يلزم من             الالزمة لهذه الصناعة من الخارج وآذلك استيراد ما يلزم من            األوليةاألوليةاستيراد الخامات   استيراد الخامات     ..99 ائن الزم دات ومك ة        ومع ائن الزم دات ومك  ومع

  .. وتلك الصناعة  وتلك الصناعة اإلنتاجاإلنتاجلهذا لهذا 
  ..التحجير ومقاوالت البناء التحجير ومقاوالت البناء . . 1010
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  التراخيص الصادرة 
  

م، و هي شرآة م، و هي شرآة 19771977//66//1515  في   في 11//0529205292//66التجارة والصناعة تحت سجل تجاري رقم التجارة والصناعة تحت سجل تجاري رقم تم تسجيل الشرآة لدى وزارة تم تسجيل الشرآة لدى وزارة 
  .. تتم في الوحدات التابعة والتي تم تأسيسها لهذه األغراض تتم في الوحدات التابعة والتي تم تأسيسها لهذه األغراضواإلنتاجواإلنتاجصناعية بطبيعتها القانونية وبالتالي فإن عمليات التصنيع صناعية بطبيعتها القانونية وبالتالي فإن عمليات التصنيع 

  
  االصدارات

  
  عع.. ر ر1,500,0001,500,000اإلصدار األول بقيمة اإلصدار األول بقيمة   ••

  
م م 20082008 مارس  مارس 2525المنعقدة بتاريخ المنعقدة بتاريخ ) ) عع..عع..مم..شش((غير العادية لشرآه صناعة مواد البناء والمقاوالت غير العادية لشرآه صناعة مواد البناء والمقاوالت وافقت الجمعية العامة وافقت الجمعية العامة 

من من ) ) ستة ماليينستة ماليين ( (6,000,0006,000,000  إلىإلى) ) أربعة ماليين و وخمسمائة ألفأربعة ماليين و وخمسمائة ألف. (. (عع.. ر ر4,500,0004,500,000على رفع رأس مال الشرآة من على رفع رأس مال الشرآة من 
  ..ددالواحالواحسهم آحق أفضلية بسعر مائة وبييستان للسهم سهم آحق أفضلية بسعر مائة وبييستان للسهم 15,000,00015,000,000خالل طرح عدد خالل طرح عدد 

  
  عع.. ر ر1,500,0001,500,000اإلصدار الثاني بقيمة اإلصدار الثاني بقيمة   ••

  
وذلك عن طريق وذلك عن طريق ) ) مليون وخمسمائة ألفمليون وخمسمائة ألف. (. (عع.. ر ر1,500,0001,500,000 بمقدار  بمقدار 20072007قامت الشرآـة بزيـادة رأس مالها خـالل العام قامت الشرآـة بزيـادة رأس مالها خـالل العام 

  200200حق األفضلية أيضًا وذلك لتمويل مشروع التوسعة في منطقة صحار الصناعية والمتمثل ببناء وترآيب فرن جيري سعة حق األفضلية أيضًا وذلك لتمويل مشروع التوسعة في منطقة صحار الصناعية والمتمثل ببناء وترآيب فرن جيري سعة 
  ..لك لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الجير الحي و المطفاءلك لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الجير الحي و المطفاءطن، وذطن، وذ

  
  --::األول والثانياألول والثانير ر ااالموقف التنفيذي لإلصدالموقف التنفيذي لإلصد

  
oo   يورو يورو2,550,0002,550,000 طن من إيطاليا بقيمة  طن من إيطاليا بقيمة 200200تم شراء الفرن الجديد سعة تم شراء الفرن الجديد سعة ..  
oo  تم وصول آافة المعدات واآلالت الخاصة بالفرن الجيري من ايطالياتم وصول آافة المعدات واآلالت الخاصة بالفرن الجيري من ايطاليا..  
oo  م م 20082008//66//1515م بتاريخ م بتاريخ ..مم.. شرآة الرسن وتوبرو االلكتروميكانيكية ش شرآة الرسن وتوبرو االلكتروميكانيكية شتم التوقيع عقد لبناء الفرن معتم التوقيع عقد لبناء الفرن مع

  .. ريال عماني ريال عماني2,550,0002,550,000بقيمة إجمالية مقدارها بقيمة إجمالية مقدارها 
oo   في منطقة صحار الصناعيةفي منطقة صحار الصناعية) )  طن طن200200سعة سعة ((جاري العمل لبناء وترآيب الفرن الجيري الجديد جاري العمل لبناء وترآيب الفرن الجيري الجديد..  
oo   ربع الثاني من العام ربع الثاني من العام خالل الخالل ال) )  طن طن200200سعة سعة ((يتوقع االنتهاء من بناء وترآيب الفرن الجيري الجديد يتوقع االنتهاء من بناء وترآيب الفرن الجيري الجديد

  ..مم20092009
  

   الحالي الحالياإلصداراإلصدار
  

م م 20082008 نوفمبر  نوفمبر 2323المنعقدة بتاريخ المنعقدة بتاريخ ) ) عع..عع..مم..شش((وافقت الجمعية العامة غير العادية لشرآه صناعة مواد البناء والمقاوالت وافقت الجمعية العامة غير العادية لشرآه صناعة مواد البناء والمقاوالت 
من خالل طرح من خالل طرح ) ) اثنى عشراثنى عشر. (. (عع.. ر ر12,000,00012,000,000الى الى ) ) ستة ماليينستة ماليين. (. (عع.. ر ر6,000,0006,000,000على رفع رأس مال الشرآة من على رفع رأس مال الشرآة من 

آحق أفضلية بسعر مائة بيسة للسهم وذلك للمساهمين المسجلين بتاريخ الحق وفي آحق أفضلية بسعر مائة بيسة للسهم وذلك للمساهمين المسجلين بتاريخ الحق وفي ) ) ستون مليونستون مليون(( سهم  سهم 660,000,0000,000,000عدد عدد 
حال عدم االآتتاب بكامل األسهم المطروحة خالل فترة ممارسة حق األفضلية، فستقوم الشرآة بتخصيص األسهم المتبقية غير حال عدم االآتتاب بكامل األسهم المطروحة خالل فترة ممارسة حق األفضلية، فستقوم الشرآة بتخصيص األسهم المتبقية غير 

ذلك آلفت الجمعية مجلس اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة هيكلة ذلك آلفت الجمعية مجلس اإلدارة باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة هيكلة آآ. . سليمان بن أحمد الحوقانيسليمان بن أحمد الحوقاني/ / المكتتب بها  للشيخ المكتتب بها  للشيخ 
  ..رأس المالرأس المال
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  التسويق والمبيعاتالتسويق والمبيعات
  

 بسبب الطفرة العمرانية التي تشهدها  آبيرةقفزاتالسابقة الخمسة شهدت مبيعات الشرآة خالل السنوات 
قى الضوء على مبيعات الشرآة وتطورها بين سنة الجدول التالي يل. السلطنة خصوصًا والمنطقة بشكل عام

  :وأخرى آما يلي
  المبيعات السنــــــــــــة

  %النمو  ع.ر

2003 1.132.876 5.8% 
2004 1،370،113 16.0% 
2005 1،894،614 38.3% 
2006 2،510،562 32.5% 
2007*   2،399،623  -4.4%  

    2،339،198  2008 أشهر 9
  

م  وذلك نتيجـة 2007لشـرآــة بشكــل واضـــح خـــالل النصـف الثانــي مـن العــام لقــد تأثــرت نتائــج ا
األنواء (م 2007لألضـرار التـي لحقـت فــي مصنــع الجيــر فــرع قــريـــات خـالل شهـــر يـونيـــو 

 منطقة صحار ، حيث أدى ذلك إلى توقف الفرن الجيري في)المناخية االستثنائية التي أثرت على السلطنة
 أداء ىالصناعية نتيجة توقف إمداد الفرن بالمواد األولية من فرع قريات مما اثر ذلك وبشكل آبير عل

  .الشرآة خالل النصف الثاني من العام وذلك بالمقارنة مع الخطة الموضوعة لهذا العام
  
  

  السابقةالسابقة للسنوات  للسنوات الخمسةالخمسةتفاصيل مبيعات المصانع تفاصيل مبيعات المصانع 
  
  

  

 السنــــــــــــة
 الطوب مصنع

 والطابوق
  مصنع الجير

 "فرع قريات"
  مصنع الجير

 "فرع صحار" 
  إجمالي المبيعات

 .ع.ر

2003 425.064 707.812 - 1.132.876 
  

2004 
  

308،122 
  

641،487 
  

420،504 
  

1،370،113 
  

2005 
  

238،254 
  

737،440 
  

918،920 
  

1،894،614 
  

2006 
  

234،100 
  

865،743 
  

1،410،719 
  

2،510،562 

2007  389،777  617،147  1،392،698  2،399،622  
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  السابعالفصل 

  األداء الحالي
  

   المالية الماليةملخص النتائجملخص النتائج
  

 سبتمبر  سبتمبر 3030  20020077ديسمبرديسمبر  20062006ديسمبرديسمبر  20052005ديسمبرديسمبر  20042004ديسمبرديسمبر
  البندالبند  20082008

  رأس المالرأس المال  0000,00000,000,,66  5500,00000,000,,44  3,000,0003,000,000  3،000،0003،000،000  3،000،0003،000،000

  حقوق المساهمينحقوق المساهمين  6,882,4736,882,473  5,037,15,037,18787  3،285،5343،285،534  2،903،3522،903،352  2،752،9032،752،903

  ))عع..رر ( ( لكل سهم لكل سهمالقيمة االسميةالقيمة االسمية  0.1000.100  **0.1000.100  **0.1000.100  1.0001.000  1.0001.000
  

  صافي الربح قبل الضرائبصافي الربح قبل الضرائب  373,981373,981  277,008277,008  427,182427,182  180،449180،449  118،623118،623

بعد بعد ((عائد السهم الواحد عائد السهم الواحد )/)/خسارةخسارة((  0.0060.006  0.0060.006  0.0130.013  0،0500،050  ))0،0570،057((
  ))20062006  --التجزئةالتجزئة

  .. مائة بيسة مائة بيسةإلىإلىبعد تجزئة السهم بعد تجزئة السهم * * 
  

لسوق مسقط لالطالع على آامل البيانات المالية يرجى الدخول الى ملف الشرآة على الموقع االلكتروني 
  om.gov.msm.www لألوراق المالية

  

  

  

  
  االستثمارات الحالية

  

  ::تمتلك الشرآة حاليًا ثالث مصانع مختلفة و هيتمتلك الشرآة حاليًا ثالث مصانع مختلفة و هي

  
ات         لإلنتاجلإلنتاجيسي  يسي  المصنع الرئ المصنع الرئ   •• ة قري ات          والذي يقع في والي ة قري ه  والذي يقع في والي ه ومهام ري المستخرج من أجود خامات               ومهام ري المستخرج من أجود خامات                معالجة الحجر الجي  معالجة الحجر الجي

ة االحتياجات      منتجاتهمنتجاتهالمحجر الكائن بفناء المصنع، ومن ثم استغالل        المحجر الكائن بفناء المصنع، ومن ثم استغالل         ة االحتياجات       لتلبي دة  لتلبي دة المتزاي شاريع    المتزاي شاريع     للم شائية  للم شائية اإلن صناعات   اإلن صناعات    وال  وال
  ..األخرى المستخدمة لهاألخرى المستخدمة له

أ بمصنع          إنتاجإنتاجيتم  يتم    •• ر المطف ر الحي والجي أ بمصنع           الجي ر المطف ر الحي والجي تم                  الجي م ي صناعية ومن ث ة صحار ال شرآة بمنطق ابع لل ري الت تم                  الحجر الجي م ي صناعية ومن ث ة صحار ال شرآة بمنطق ابع لل ري الت  الحجر الجي
  .. الهند وأفريقيا وغيرها من الدول الهند وأفريقيا وغيرها من الدول مثل مثل الدول المجاورة الدول المجاورةإلىإلىتصديره  تصديره  

  .. طابوق سيلكات الكالسيوم طابوق سيلكات الكالسيومإلنتاجإلنتاج مسقط  مسقط بمحافظةبمحافظةمرات مرات ااالمصنع الثالث يقع في والية العالمصنع الثالث يقع في والية الع  ••
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  الثامنالفصل 
  عوامل المخاطرة و آيفية تخفيفها

  
  

  ::مخاطر المنافسة مخاطر المنافسة : : أوًالأوًال
  

يوجد العديد من الشرآات المنافسة في دول مجلس التعاون الخليجي  فقط  بينما ال يوجد منافسين داخل سلطنة عمان ولكي يوجد العديد من الشرآات المنافسة في دول مجلس التعاون الخليجي  فقط  بينما ال يوجد منافسين داخل سلطنة عمان ولكي 
تتمكن الشرآة من المنافسة فقد وضعت خططًا واضحة لكل قطاع و دائرة و حددت مسؤولياتهم، ووضعت أسعار تنافسية تتمكن الشرآة من المنافسة فقد وضعت خططًا واضحة لكل قطاع و دائرة و حددت مسؤولياتهم، ووضعت أسعار تنافسية 

  ..ذب اآبر عدد من الزبائنذب اآبر عدد من الزبائنبحيث تستطيع الشرآة جبحيث تستطيع الشرآة ج
  

  ::عدم القدرة على تدريب و استقطاب الكفاءاتعدم القدرة على تدريب و استقطاب الكفاءات: : ثانيًاثانيًا
  

 عدم قدرة الشرآة على  عدم قدرة الشرآة على ويعتبرويعتبر. .  الحاليين الحاليينالموظفينالموظفين الجديدة و تدريب  الجديدة و تدريب الكفاءاتالكفاءات بعض  بعض إلىإلى الفرن الجديد  الفرن الجديد إنشاءإنشاءسوف يتطلب سوف يتطلب 
آة بعض الطرق التي قد تساعد في آة بعض الطرق التي قد تساعد في و لهذا السبب فقد وضعت الشرو لهذا السبب فقد وضعت الشر. . الواردةالواردةتوفير و تدريب هذه الكفاءات من المخاطر توفير و تدريب هذه الكفاءات من المخاطر 

 معاهد تدريب؛ وضع رواتب جيدة  معاهد تدريب؛ وضع رواتب جيدة إلىإلى  الموظفينالموظفين بعض  بعض إرسالإرسال؛ ؛ للموظفينللموظفين برامج تدريبية  برامج تدريبية إنشاءإنشاء: : تخفيض هذه المخاطر و منها تخفيض هذه المخاطر و منها 
  .. بعين االعتبار أفضل الرواتب السائدة في هذا القطاع بعين االعتبار أفضل الرواتب السائدة في هذا القطاعاخذيناخذينللموظفين للموظفين 

  
  ::مخاطر األداءمخاطر األداء: : ثالثًاثالثًا

  
لهذا فان الشرآة تحرص دائمًا على جودة منتجاتها و تقديم الخدمات المميزة لهذا فان الشرآة تحرص دائمًا على جودة منتجاتها و تقديم الخدمات المميزة . .  عمالئها عمالئهاإرضاءإرضاءوهي عدم قدرة الشرآة على وهي عدم قدرة الشرآة على 

  ..للعمالء بأسرع وقت ممكن و بأسعار تنافسيةللعمالء بأسرع وقت ممكن و بأسعار تنافسية
  

  ::مخاطر السوقمخاطر السوق: : رابعًارابعًا
  

ة ة هي المخاطر التي تؤثر على النمو المستقبلي المتوقع في األعمال المتعلقة بنشاط الشرآة، وهي تتعلق بأثر البيئة الخارجيهي المخاطر التي تؤثر على النمو المستقبلي المتوقع في األعمال المتعلقة بنشاط الشرآة، وهي تتعلق بأثر البيئة الخارجي
  .. المبيعات المبيعاتإستراتيجيةإستراتيجية بالمراجعة المستمرة  في  بالمراجعة المستمرة  في إدارتهاإدارتهاوتم وتم . . على أعمال الشرآةعلى أعمال الشرآة

  
  مخاطر السيولةمخاطر السيولة:  :  خامسًاخامسًا

  
مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في الصعوبة التي قد تواجه الشرآة في توفير النقد الالزم لمقابلة التزاماتها المتعلقة مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في الصعوبة التي قد تواجه الشرآة في توفير النقد الالزم لمقابلة التزاماتها المتعلقة 

الت االئتمانية الت االئتمانية  لالحتفاظ بنقد آاٍف وآمية آافية من تسهي لالحتفاظ بنقد آاٍف وآمية آافية من تسهياإلدارةاإلدارة، تهدف ، تهدف الحذرةالحذرة  ةةلسيوللسيولووفقًا إلدارة مخاطر اووفقًا إلدارة مخاطر ا. . باألدوات الماليةباألدوات المالية
  ..المتعاقد عليهاالمتعاقد عليها

  
  العمالت األجنبيةالعمالت األجنبيةمخاطـر مخاطـر : : سادسًاسادسًا

  
الت  اطر العم الت مخ اطر العم ةمخ ةاألجنبي ات  األجنبي ي تقلب سي ف شكل رئي ل ب ات   تتمث ي تقلب سي ف شكل رئي ل ب عار تتمث عارأس الت  أس ن العم ات م ودات والمطلوب صرف للموج الت   ال ن العم ات م ودات والمطلوب صرف للموج ة ال ةاألجنبي   األجنبي

ق            األمريكي األمريكي س التعاون الخليجي والدوالر     س التعاون الخليجي والدوالر      دول مجل   دول مجل  باستثناء عمالت باستثناء عمالت  ا يتعل ة فيم شرآة ليست معرضة ألي مخاطر مادي ان ال ق             ف ا يتعل ة فيم شرآة ليست معرضة ألي مخاطر مادي ان ال  ف
د   . . بالعمالتبالعمالت د   تعتق شرآة ان هنا    إدارةإدارةتعتق شرآة ان هنا     ال ات                ل ل  ال ة نتيجة لتقلب وع خسائر جوهري ات                ك مخاطر محدودة لوق ة نتيجة لتقلب وع خسائر جوهري إن       أسعار أسعار ك مخاطر محدودة لوق ه ف إن        الصرف وعلي ه ف  الصرف وعلي
  ..األجنبيةاألجنبيةتقوم بتغطية مخاطر العمالت تقوم بتغطية مخاطر العمالت   الشرآة الالشرآة ال

  
  . . اطر المتوقع حدوثها و لهذا السبب فقط وضعت الشرآة بعض الوسائل و الطرق لتخفيف أثرهااطر المتوقع حدوثها و لهذا السبب فقط وضعت الشرآة بعض الوسائل و الطرق لتخفيف أثرهاوتعتبر هذه من المخوتعتبر هذه من المخ
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  التاسعالفصل 
  

  

  

  

  

  البيانات المالية التاريخية
  

  2008  باإلضافة إلى بيانات التسعة أشهر األولى من عام2007ولغاية  2005
  

  

  

 على الموقع االلكتروني لسوق مسقط لألوراق الماليةبالكامل ونها تفاصيل البيانات المالية السنوية والفصلية تجد
om.gov.msm.www  
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  )ع ع م ش(والمقاوالت  شرآة صناعة مواد البناء
  مسقط ـ سلطنة عمان
  الميزانية العمومية
    2005  2006  2007  2008سبتمبر 
  ع.ر  ع.ر  ع.ر  ع.ر

          الموجودات
          

          : الموجودات المتداولة 
  158.436  299.986  951,228  1,697,892  النقد في الصندوق ولدى البنك 

  680.774  602.093  636,362  1,025,033  ذمم تجاريه مدينه وذمم مدينه أخرى
  414.176  428.202  454,011  481,791  مخزون

  1.253.386  1.330.281  2,041,601 3,204,716  اولة مجموع الموجودات المتد
          

          :الموجودات غير المتداولة 
  7.600  4.600  ----  ----  استثمارات 

  --  160.258  73,216  29,405  دفعة مقدمة لشراء آالت  ومعدات
  --  156.168  215,743  140,565  أصول المحجر 

  3.331.734  3.313.558  3,925,032  5,997,058  ممتلكات واآلت ومعدات
  3.339.334  3.634.584  4,213,991  6,167,028  مجموع الموجودات غير المتداولة 

          
  4.592.720  4.964.865  6,255,592  9,371,744  مجموع الموجودات

          
          المطلوبات وحقوق المساهمين

          
           : المطلوبات المتداولة

  145.807  280.803  189,989  419,976  بنوك دائنة
  393.738  360،219 425,939  1,021,357  ذمم تجاريه دائنة وذمم دائنة أخرى 

  317.229  342.377  ---  ---  الجزء الجاري من قرض حكومي ميسر 
  47.402  22.254  ---  ---  الجزء الجاري من إيرادات منح حكوميه مؤجله

  49.104  129.250  135,937  267,998  التزام قصير األجل لشرآة تمويل
  50.326  89.954  80,117  41,278  مخصص ضريبة الدخل

  1.003.606  1،224،857 831.982  1,750,609   المتداولةالمطلوباتمجموع 
          

          :المطلوبات غير المتداولة 
  35.435  39.358  39,093  54,145  مكافأة نهاية خدمه الموظفين

  342.377  --  --  ---  قرض حكومي ميسر
  22.254  --  --  ---  نح حكومية مؤجلهإيراد م

  25.648  174.116  120,830  458,017  التزام طويل اآلجل لشرآة تمويل
  260.048  241.000  226,500  226,500  التزامات ضريبية مؤجلة

  685.762  454.474  386,423  738,662  غير المتداولةالمطلوبات مجموع 
          

  1.689.368  1،679،331 1,218,405  2,489,271  : المطلوبات مجموع 
          

          :حقوق المساهمين 
  3.000.000  3.000.000  4,500,000  6,000,000  رأس المال

  ---  ---  --- 12,583  احتياطي عالوة إصدار
  108.333  146،551 171,716  171,716  احتياطي قانوني

  )204.981(  138،983 365,471  698,174  المتراآمة)الخسائر(/األرباح
  2.903.352  3،285،534 5,037,187  6,882,473  "ج "  بيان –ي حقوق المساهمين صاف

          
  4.592.720  4.964.865  6,255,592  9,371,744   مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

          
  0.968  0.110  0.112  0.115  للسهم) ع. ر1: 2005ع ، عام .ر0.100: 2006عام (صافي األصول 

  
                  www.msm.gov.omالمالية المدققة موجودة على موقع سوق مسقط لألوراق المالية تفاصيل البيانات 
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  )ش م ع ع(شرآة صناعة مواد البناء والمقاوالت 
  مسقط ـ سلطنة عمان

   
   بيان الـدخـل

  
  

  2008سبتمبر   
  .ع.ر

 2007  
  .ع.ر

2006  
  .ع.ر

2005  
  .ع.ر

          
  1.894.614  2.510.562  2,399,623 2,339,198  المبيعات

 )1.469.444( )1.770.721( )1,804,141( (1,707,262)  تكلفة المبيعات
  425.170  739.841  595,482  631,936  مجمل الربح

  9.944  8.371  13,356  33,920   أخرىإيرادات
  )179.525(  )222،587(  )254,218(  (221,357)  والعمومية اإلداريةالمصاريف 

  )55.718(  )63.369(  )61,571(  (51,033)  توزيعمصاريف البيع وال
  --  )3000(  )4,600(     للبيعمتاحةانخفاض في قيمه استثمارات 

  )19.422(  )32.074(  )11,441(  (19,485)  )بالصافي ( فوائد 
  180.449  427،182 277,008  373,981   قبل الضريبةألسنهصافي ربح 

  )30.000(  )45.000(  )25,355(  (41,278)  مخصص الضريبه
  150.449  382،182 251,653  332,703   ألسنهربح 

ع لكل سهم . ر0.100:2006(العائد لكل سهم 
  ) ع لكل سهم. ر1.0:2005(

0.006  0.006  0.013  0.050  

  
        

                  www.msm.gov.omتفاصيل البيانات المالية المدققة موجودة على موقع سوق مسقط لألوراق المالية 
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  )ش م ع ع ( شرآة صناعه مواد البناء والمقاوالت 
  مسقط ـ سلطنة عمان

  
  بيان التدفقات النقدية

  
  
  2005  2006     2007      2008سبتمبر   
  ع.     ر  ع.    ر  ع.     ر  ع.     ر  

          :أنشطة التشغيل 
   180,449  427,182  277,008  373,981  صافي ربح ألسنه قبل الضريبة

          :التعديالت 
  327,981  373,223  429,444  361,669  االستهالك

  --  -- 18,000  14,175  عالوة لديون مشكوك فيها
  --  3,000  4,600    االنخفاض في قيمه استثمارات متاحة للبيع

  19,422  32,074  11,441  19,485  )بالصافي(فوائد 
  )9,500(  --  )11,652(  )27,897(  أرباح بيع ممتلكات ومعدات

  1,280  3,923  )265(  15,052   نهاية خدمه الموظفين مكافأة
  519,632  839,402  728,576  756,465  ربح العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل 

          
          التغيرات في رأس المال العامل 

في ذمم تجاريه مدينه وذمم مدينه )  الزيادة/(النقص
  أخرى

)292,793(  )52,815(  78,921  )197,582(  

  )7,602(  )14,026(  )25,809(  )27,780(  في المخزون) الزيادة(
الزيادة في ذمم تجاريه دائنة وذمم دائنة ) /النقص(

  أخرى
634,428  65,720  )33,519(  74,288  

  388,736  870,778  715,672  1,070,320  صافي النقد المتحقق من العمليات
  )21,127(  )33,924(  )33,295(  )31,239(  فوائد مدفوعة

  )10,635(  )24,420(  )49,692(  )39,010(  ضرائب مدفوعة
  356,974  812,434  632,685  1,000,071  صافي النقد المتوفر من أنشطة التشغيل

          
          : أنشطه االستثمار 

          
 مشتريات ممتلكات وآالت ومعدات                      

  دفعة مقدمة لمشتريات أآلت
)2,411,151(  )864,742(  186,233  )127,234(  

  --  )159,733(  )58,014(  --  مشتريات أصول المحجر
  13,691  --  --  30,050  المتحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

  1,479  1,247  22,400  11,754  فوائد مستلمه 
  )112,064(  )344,719(  887,899  )2,369,347(  أنشطه االستثمار ) المستخدم في( صافي النقد 

          
          :أنشطة التمويل 
  --  --  1,500,000  1,500,000  زيادة رأس المال
  --  --  --  12,583                     اإلصدار.تغطية م –عالوة اإلصدار 

  9,311  134,996  )90,814(    دائنةبنوك 
  --  --  )760,673(  415,006  ودائع المصرفيةال

  )17,447(  )96,893(  )138,099(  373,370  ألجلقروض 
  )365,031(  )364,631(  )364,631(  --  سداد قرض حكومي ميسر

  )373,167(  )326,528(  145,783  2,530,946  أنشطة التمويل) المستخدم في ( صافي النقد 
          

  )128,257(  141,187  )109,431(  1,161,670  د والنقد المعادلفي النق) النقص/ (صافي الزيادة
  149,793  21,536  162,723  53,292  النقد والنقد المعادل في بداية السنة 

  21,536  162,723  53,292  1,214,962  صافي النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 
  

                  www.msm.gov.om لألوراق المالية تفاصيل البيانات المالية المدققة موجودة على موقع سوق مسقط
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  العاشرالفصل 
  تنظيم وادارة الشرآة

  
  فلسفة الشرآةفلسفة الشرآة

  
سوق      وإدارةوإدارةع إطار تنظيم ع إطار تنظيم ..عع..مم..اعتمدت شرآة صناعة مواد البناء والمقاوالت ش    اعتمدت شرآة صناعة مواد البناء والمقاوالت ش     ة ل ة العام ه الهيئ ذي اعتمدت سوق       الشرآات ال ة ل ة العام ه الهيئ ذي اعتمدت  الشرآات ال

ات إن من إن من . . م م 20022002//1111المال بموجب تعميم رقم   المال بموجب تعميم رقم    ات أولوي ا    دارةدارةاإلاإل  أولوي شرآة بم ا     تنظيم ال شرآة بم واءم  تنظيم ال واءم يت رارات تعليمات  تعليمات  الال مع   مع  يت رارات والق  ذات  ذات والق
ذا                ال به سوق الم ة ل ة العام وائح الهيئ ًا بل ة تمام ا ملتزم س إدارته ا ومجل ة بإدارته شرآة ممثل إن ال الي ف ة وبالت ذا               العالق ال به سوق الم ة ل ة العام وائح الهيئ ًا بل ة تمام ا ملتزم س إدارته ا ومجل ة بإدارته شرآة ممثل إن ال الي ف ة وبالت العالق

  ..الخصوصالخصوص
  

  دور ومسؤوليات المجلس دور ومسؤوليات المجلس 
  

سائلة الخاص     سئولية، والم دور والم ين ال ة ب ات العالق سائلة الخاص    توضح التعليم سئولية، والم دور والم ين ال ة ب ات العالق اإلدارةة ة توضح التعليم اإلدارةب س ب س  وبمجل سيير  اإلدارةاإلدارة وبمجل ي ت سيير   ف ي ت ال ف الأعم   أعم
  :: وفيما يلي بيان لمسئوليات المجلس وفيما يلي بيان لمسئوليات المجلس..الشرآةالشرآة
  وضع السياساتوضع السياسات  
   على المبادرات والمقترحات الرئيسة  على المبادرات والمقترحات الرئيسة اإلشرافاإلشراف    
  مراقبة تنفيذ السياساتمراقبة تنفيذ السياسات  
  ضمان االلتزام بالقوانين واللوائح ضمان االلتزام بالقوانين واللوائح   
   السليم  السليم األخالقياألخالقيتعزيز السلوك تعزيز السلوك   
  ر للمساهمين والمستثمرينر للمساهمين والمستثمرينالشفافية والنزاهة في رفع التقاريالشفافية والنزاهة في رفع التقاري  
   ومراقبة مدى تمشيها مع متطلبات القوانين واللوائح  ومراقبة مدى تمشيها مع متطلبات القوانين واللوائح اإلفصاحاإلفصاحاعتماد وتنفيذ سياسة اعتماد وتنفيذ سياسة   
صفقات ذات     ة ال صفقات ذات  مراجع ة ال رمراجع راألث ع    األث تم م ي ت ادي الت ع     الم تم م ي ت ادي الت راف الم رافاألط شاط     األط من الن ع ض ي ال تق ة والت شاط      ذات العالق من الن ع ض ي ال تق ة والت  ذات العالق

  االعتيادي للشرآة االعتيادي للشرآة 
   ومسؤولياتهم وصالحياتهم  ومسؤولياتهم وصالحياتهم دوارهمدوارهمأأ وتحديد  وتحديد اإلدارةاإلدارةترشيح أعضاء اللجان الفرعية لمجلس ترشيح أعضاء اللجان الفرعية لمجلس   
  ، مسؤولياتهم والرواتب الخاصة بهم، مسؤولياتهم والرواتب الخاصة بهمأعمالهمأعمالهم الرئيسين وتحديد نطاق  الرئيسين وتحديد نطاق األقساماألقساماختيار المدير العام ومدراء اختيار المدير العام ومدراء   
  ة والمدير العام ومدراء األقسامة والمدير العام ومدراء األقسام اللجان الفرعي اللجان الفرعيأعمالأعمالتقييم تقييم   
  اعتماد البيانات المالية الربع سنوية والسنوية اعتماد البيانات المالية الربع سنوية والسنوية   
  األنشطة المرخصة بهااألنشطة المرخصة بهالسنوي بما يفيد استمرارية الشرآة ضمن لسنوي بما يفيد استمرارية الشرآة ضمن موافاة المساهمين بالتقرير اموافاة المساهمين بالتقرير ا  

  
  اإلدارةاإلدارةدور ومسؤوليات دور ومسؤوليات 

    
  تقديم المشورة والمساعدة للمجلس عند وضع السياساتتقديم المشورة والمساعدة للمجلس عند وضع السياسات  
ة   اإلجراءات اإلجراءات  تنفيذ سياسات المجلس التي يتم الموافقة عليها وذلك عن طريق تنفيذ         تنفيذ سياسات المجلس التي يتم الموافقة عليها وذلك عن طريق تنفيذ           ة وأنظم داخلي،  وأنظم داخلي،   الضبط ال    الضبط ال

  ، وضع نظم المعلومات التقنية ورفع التقارير للمجلس بالخصوص  ، وضع نظم المعلومات التقنية ورفع التقارير للمجلس بالخصوص  األداءاألداء قياس  قياس وأساليبوأساليبتحديد مخاطر تحديد مخاطر 
   معلومات عن الشرآة بالشفافية المطلوبة والمواعيد المحددة  معلومات عن الشرآة بالشفافية المطلوبة والمواعيد المحددة إصدارإصدار  
  العمل بأعلى درجات الخبرة والمهنيةالعمل بأعلى درجات الخبرة والمهنية  
  تعزيز السلوك المهني السليمتعزيز السلوك المهني السليم  
   آامل المعلومات وبدقة للمجلس آامل المعلومات وبدقة للمجلسإيصالإيصالمسئولية في مسئولية في   
    األوساطاألوساط عن الشرآة في مختلف  عن الشرآة في مختلف المسئولية عن تكوين صورة مشرقةالمسئولية عن تكوين صورة مشرقة  

  
  وعلى الشرآة التقيد بأفضل الممارسات والتقاليد فيما يخص تعيين المدراء، اإلفصاح عن شئون الشرآة، تعيين مدراء جدد،وعلى الشرآة التقيد بأفضل الممارسات والتقاليد فيما يخص تعيين المدراء، اإلفصاح عن شئون الشرآة، تعيين مدراء جدد،

 التشغيلية إلدارة  التشغيلية إلدارة اإلجراءاتاإلجراءاتتعيين الشخصيات التنفيذية المهمة وتحديد تعويضاتهم، ضمان تخويل السلطات آتابة وآذلك تعيين الشخصيات التنفيذية المهمة وتحديد تعويضاتهم، ضمان تخويل السلطات آتابة وآذلك 
من قانون الهيئة العامة لسوق المال المتعلق بحاآمية الشرآات من قانون الهيئة العامة لسوق المال المتعلق بحاآمية الشرآات ) ) 11(( المبادئ الواردة تفصيًال بالملحق  المبادئ الواردة تفصيًال بالملحق إلىإلىرآة استنادًا رآة استنادًا شؤون الششؤون الش
  ..ولوائحهولوائحه

  
  
  
  
  
  
  
  



  املستشار القانوين  مدير اإلصدار
  
 
19  

  اإلدارةاإلدارةمجلس مجلس 
  

  ::األفاضلاألفاضل وهم  وهم .. مستقلين وعضو تنفيذي مستقلين وعضو تنفيذيخمسةخمسة أعضاء منهم  أعضاء منهم ستةستةيتكون مجلس اإلدارة من يتكون مجلس اإلدارة من 
  

  الصفةالصفة  اسم عضو مجلس اإلدارةاسم عضو مجلس اإلدارة  
   مستقل مستقل––رئيس المجلس رئيس المجلس   مم..مم.. الوطنية ش الوطنية شاألولاألولشرآة شرآة اعتباري يمثل اعتباري يمثل  /  / ل ناصر بن أحمد بن سعيد الحوقانيل ناصر بن أحمد بن سعيد الحوقانيالفاضالفاض  ..11
  تنفيذي تنفيذي--نائب الرئيس نائب الرئيس   الفاضل أحمد بن علي بن احمد الحوقانيالفاضل أحمد بن علي بن احمد الحوقاني  ..22
  مستقلمستقل  الشرآة الدولية لالستثمارات الماليةالشرآة الدولية لالستثمارات المالية  اعتباري يمثلاعتباري يمثل /  /   الفاضل نبيل بن عيسى الحسنيالفاضل نبيل بن عيسى الحسني  ..33
 مستقلمستقل  وب بن رجب البلوشيوب بن رجب البلوشيالفاضل  يعقالفاضل  يعق  ..44
 مستقلمستقل  هالل بن محمد بن سلطان العزريهالل بن محمد بن سلطان العزري..ل دل دالفاضالفاض  ..55
  مستقلمستقل  **محمد بن ياسر بن ناصر السليماني محمد بن ياسر بن ناصر السليماني / / الفاضل الفاضل   ..66
      
  مستقلمستقل   ** **شاه عبد السليمشاه عبد السليم/ / الفاضل الفاضل   
    20082008//33//2525 وتم انتخابه بالتزآية بتاريخ  وتم انتخابه بالتزآية بتاريخ 20082008//22//1414تم تعيينه بتاريخ تم تعيينه بتاريخ   **

    20082008//66//1616ريخ ريخ  بتا بتاتهتهاستقالاستقالتم قبول تم قبول   ****
  
  
  

  ::20082008تفاصيل حضور أعضاء المجلس لجلسات مجلس اإلدارة خالل العام تفاصيل حضور أعضاء المجلس لجلسات مجلس اإلدارة خالل العام 
  

  تاريـــــــــــــــــــــــــــــخ االجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعتاريـــــــــــــــــــــــــــــخ االجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

  1818  اسم عضو مجلس اإلدارةاسم عضو مجلس اإلدارة  
  فبرايرفبراير
20082008  

3131  
  مارسمارس
20082008  

2424  
  ابريلابريل

20082008  

66  
  مايومايو

20082008  

1616  
  يونيويونيو
20020088  

1717  
  يوليويوليو
20082008  

2929  
  سبتمبرسبتمبر
20082008  

2121  
  أآتوبرأآتوبر
20082008  

 نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم  نعمنعم نعمنعم نعمنعم  نعمنعم  الفاضل ناصر بن أحمد بن سعيد الحوقانيالفاضل ناصر بن أحمد بن سعيد الحوقاني  ..11
 نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم  الفاضل أحمد بن علي بن احمد الحوقانيالفاضل أحمد بن علي بن احمد الحوقاني  ..22
 -- -- -- استقالاستقال نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم  الفاضل شاه عبد السليمالفاضل شاه عبد السليم  
 نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم  بيل بن عيسى الحسنيبيل بن عيسى الحسنيالفاضل نالفاضل ن  ..33
 نعمنعم نعمنعم نعمنعم  نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم  الفاضل  يعقوب بن رجب البلوشيالفاضل  يعقوب بن رجب البلوشي  ..44
ل د  ..55 ل دالفاض لطان     ..الفاض ن س د ب ن محم الل ب لطان     ه ن س د ب ن محم الل ب ه

  العزريالعزري
 نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم

ل   ..66 ل الفاض ر   / / الفاض ن ناص ر ب ن ياس د ب ر   محم ن ناص ر ب ن ياس د ب محم
  السليمانيالسليماني

 نعمنعم نعمنعم ممنعنع نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم

  
  

  20020088//33//2525المنعقدة بتاريخ المنعقدة بتاريخ وغير العادية وغير العادية تفاصيل حضور أعضاء المجلس للجمعية العامة العادية تفاصيل حضور أعضاء المجلس للجمعية العامة العادية 
  
  

  غير عاديةغير عادية/ / عادية عادية   اسم عضو مجلس اإلدارةاسم عضو مجلس اإلدارة  
  نعمنعم  الفاضل ناصر بن أحمد بن سعيد الحوقانيالفاضل ناصر بن أحمد بن سعيد الحوقاني  ..11
 نعمنعم  الفاضل أحمد بن علي بن احمد الحوقانيالفاضل أحمد بن علي بن احمد الحوقاني  ..22
 نعمنعم  الفاضل شاه عبد السليمالفاضل شاه عبد السليم  ..33
 نعمنعم  الفاضل نبيل بن عيسى الحسنيالفاضل نبيل بن عيسى الحسني  ..44
 نعمنعم  الفاضل  يعقوب بن رجب البلوشيالفاضل  يعقوب بن رجب البلوشي  ..55
 نعمنعم  هالل بن محمد بن سلطان العزريهالل بن محمد بن سلطان العزري..الفاضل دالفاضل د  ..66
 نعمنعم  محمد بن ياسر بن ناصر السليمانيمحمد بن ياسر بن ناصر السليماني/ / الفاضل الفاضل   ..77
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  20020088//1111//2323تفاصيل حضور أعضاء المجلس للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ تفاصيل حضور أعضاء المجلس للجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 
  
  

  غير عاديةغير عادية/ / عادية عادية   اسم عضو مجلس اإلدارةاسم عضو مجلس اإلدارة  
  نعمنعم  الفاضل ناصر بن أحمد بن سعيد الحوقانيالفاضل ناصر بن أحمد بن سعيد الحوقاني  ..11
 نعمنعم  الفاضل أحمد بن علي بن احمد الحوقانيالفاضل أحمد بن علي بن احمد الحوقاني  ..22
 نعمنعم  الفاضل نبيل بن عيسى الحسنيالفاضل نبيل بن عيسى الحسني  ..33
 نعمنعم  الفاضل  يعقوب بن رجب البلوشيالفاضل  يعقوب بن رجب البلوشي  ..44
 نعمنعم  هالل بن محمد بن سلطان العزريهالل بن محمد بن سلطان العزري..الفاضل دالفاضل د  ..55
 نعمنعم  محمد بن ياسر بن ناصر السليمانيمحمد بن ياسر بن ناصر السليماني/ / لفاضل لفاضل اا  ..66

  
  

  ::ث يكون عضوا فيها أو رئيسا لهاث يكون عضوا فيها أو رئيسا لهاالمجالس األخرى أو اللجان المنبثقة عن المجلس حيالمجالس األخرى أو اللجان المنبثقة عن المجلس حي
  

  عدد اللجانعدد اللجان  اسم عضو مجلس اإلدارةاسم عضو مجلس اإلدارة  
  33  الفاضل ناصر بن أحمد بن سعيد الحوقانيالفاضل ناصر بن أحمد بن سعيد الحوقاني  ..11
  11  الفاضل أحمد بن علي بن احمد الحوقانيالفاضل أحمد بن علي بن احمد الحوقاني  ..22
  22  ل بن عيسى الحسنيل بن عيسى الحسنيالفاضل نبيالفاضل نبي  ..33
  22  الفاضل  يعقوب بن رجب البلوشيالفاضل  يعقوب بن رجب البلوشي  ..44
  11  هالل بن محمد بن سلطان العزريهالل بن محمد بن سلطان العزري..الفاضل دالفاضل د  ..55
  22  محمد بن ياسر بن ناصر السليمانيمحمد بن ياسر بن ناصر السليماني/ / الفاضل الفاضل   ..66

  
  

  .. م م20082008تفاصيل حضور أعضاء المجلس لجلسات اللجنة التنفيذية خالل عام تفاصيل حضور أعضاء المجلس لجلسات اللجنة التنفيذية خالل عام 
  

    ـــــــخ االجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــخ االجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعتاريــــــــــــــــــــــتاريــــــــــــــــــــــ

  اسم عضو اللجنةاسم عضو اللجنة
2626  

  ينايريناير

20082008  

55  

  مارسمارس

20082008  

2929  

  ابريلابريل

20082008  

66  

  مايومايو

20082008  

77  

  سبتمبرسبتمبر

20082008  

2323  

  نوفمبرنوفمبر

20082008  

  --  --  --  -- نعمنعم  نعمنعم   * *سليمسليمالال  شاه عبدشاه عبدالفاضل الفاضل   
 نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم  نعمنعم  الفاضل ناصر الحوقانيالفاضل ناصر الحوقاني  ..11
 نعمنعم نعمنعم  نعمنعم نعمنعم  الال  عمعمنن  الفاضل نبيل الحسنيالفاضل نبيل الحسني  ..22

 نعمنعم نعمنعم نعمنعم نعمنعم  --  --   ** **الفاضل محمد السليمانيالفاضل محمد السليماني  ..33
  ..20082008//44//2323استقال من عضوية اللجنة التنفيذية بتاريخ استقال من عضوية اللجنة التنفيذية بتاريخ *   *   
  ..20082008//44//2929تم تعيينه عضو في اللجنة التنفيذية بتاريخ تم تعيينه عضو في اللجنة التنفيذية بتاريخ **  **  

      
  لجنة التدقيقلجنة التدقيق

    
    :: اللجنة اللجنة وصف مقتضب لصالحيات وصف مقتضب لصالحيات--11

  ..يع اإلجراءات المناسبة بخصوصهايع اإلجراءات المناسبة بخصوصهاداخلي والتأآد من اتخاذ جمداخلي والتأآد من اتخاذ جممناقشة تقارير التدقيق المناقشة تقارير التدقيق ال  
  ..المالية الربع سنوية واعتمادهاالمالية الربع سنوية واعتمادهامراجعة التقارير مراجعة التقارير   
  ..دى مالئمة أنظمة الضبط الداخليدى مالئمة أنظمة الضبط الداخليالتأآد من مالتأآد من م  
  ..، ورفع توصياتهم لمجلس اإلدارة، ورفع توصياتهم لمجلس اإلدارةمراجعة توصيات اإلدارة بخصوص شطب الذمم المدينة أو المخزونمراجعة توصيات اإلدارة بخصوص شطب الذمم المدينة أو المخزون  
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      20082008اء المجلس لجلسات لجنة التدقيق خالل العام اء المجلس لجلسات لجنة التدقيق خالل العام  تفاصيل حضور أعض تفاصيل حضور أعض--22
  

  تاريـــــــــــــــــــــــــــــخ االجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعتاريـــــــــــــــــــــــــــــخ االجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع
 يناير  يناير 2121  اسم عضو اللجنةاسم عضو اللجنة

20082008  
 فبراير  فبراير 1818

20082008  
 ابريل  ابريل 2323

20082008  
 يوليو  يوليو 1717

20082008  
 اآتوبر  اآتوبر 2121

20082008  
د   ن أحم ر ب د  ناص ن أحم ر ب ناص

  الحوقانيالحوقاني
  نعمنعم  نعمنعم  نعمنعم  نعمنعم  نعمنعم

  --  --  نعمنعم  نعمنعم  نعمنعم   * *شاه عبد السليمشاه عبد السليم

ب  ن رج وب ب ب يعق ن رج وب ب يعق
  البلوشيالبلوشي

  نعمنعم  نعمنعم  نعمنعم  نعمنعم  نعمنعم

  ..20082008//66//1616تم قبول استقالته من عضوية لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بتاريخ تم قبول استقالته من عضوية لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة بتاريخ *    *    
  

    اإلدارةاإلدارة مجلس  مجلس أعضاءأعضاءعملية انتخاب عملية انتخاب 
وتسعى الشرآة ضمن وتسعى الشرآة ضمن . . اإلدارةاإلدارة مجلس  مجلس ضاءضاءأعأعتتبع الشرآة نصوص قانون الشرآات التجارية بخصوص عملية انتخاب تتبع الشرآة نصوص قانون الشرآات التجارية بخصوص عملية انتخاب 

 الشرآة،  الشرآة، أمورأمور من ذوي الكفاءة والقدرات والمهارات الالزمة لتسيير  من ذوي الكفاءة والقدرات والمهارات الالزمة لتسيير أعضاءأعضاء لضمان احتواء المجلس على  لضمان احتواء المجلس على اإلرشاداتاإلرشاداتهذه هذه 
  .. والخبرات الصناعية الضرورية والخبرات الصناعية الضروريةاألزماتاألزمات  إدارةإدارة، القدرة على ، القدرة على اإلداريةاإلدارية  لألساليبلألساليبواالستراتيجيات بعيدة النظر، الفهم الجيد واالستراتيجيات بعيدة النظر، الفهم الجيد 

    اإلدارةاإلدارة مجلس  مجلس أعضاءأعضاءفأة فأة مكامكا
  100100,,2424 مبلغ  مبلغ 20072007لسنة لسنة ) ) اللجنة التنفيذيةاللجنة التنفيذية و  و  لجنة التدقيق لجنة التدقيقأعضاءأعضاءمتضمنة متضمنة ((اإلدارة اإلدارة  جلسات مجلس  جلسات مجلس أتعابأتعاب بلغت  بلغت   --

  ..اإلدارةاإلدارة مجلس  مجلس إلىإلىفع أي مكافآت فع أي مكافآت لم يتم دلم يتم د. . عع..رر
  .. ريال عماني  ريال عماني 54.84154.841 والعالوات المدفوعة ألعلى خمسة موظفين بالشرآة خالل السنة بلغت  والعالوات المدفوعة ألعلى خمسة موظفين بالشرآة خالل السنة بلغت األساسيةاألساسيةالمرتبات المرتبات   --
ة،          -- وى العامل ة،        دخلت الشرآة في عقد عمل رسمي للتقيد مع آل موظف وآل هذه العقود متوافقة مع متطلبات وزارة الق وى العامل دخلت الشرآة في عقد عمل رسمي للتقيد مع آل موظف وآل هذه العقود متوافقة مع متطلبات وزارة الق

  ..وقانون العمل العمانيوقانون العمل العماني
  تفاصيل عدم االلتزام من جانب الشرآة تفاصيل عدم االلتزام من جانب الشرآة 

 المالية أو الهيئة  العامة لسوق المال  المالية أو الهيئة  العامة لسوق المال لألوراقلألوراقدات من جانب سوق مسقط دات من جانب سوق مسقط ييتحت طائلة أي جزاءات او تقيتحت طائلة أي جزاءات او تقي لم تقع الشرآة  لم تقع الشرآة 
  . . 20072007 ديسمبر  ديسمبر 3131خالل السنة المنتهية في خالل السنة المنتهية في 

  وسائل االتصال مع المساهمين والمستثمرينوسائل االتصال مع المساهمين والمستثمرين
وتزود وتزود . .  واللغة االنجليزية واللغة االنجليزيةيتم نشر البيانات المالية الربع سنوية للشرآة في صحيفتين رائدتين تصدران باللغة العربيةيتم نشر البيانات المالية الربع سنوية للشرآة في صحيفتين رائدتين تصدران باللغة العربية  --

  ..ية لنشرها في موقعها على الشبكةية لنشرها في موقعها على الشبكةالهيئة العامة لسوق المال بنسخة الكترونية من البيانات المالية الربع سنوالهيئة العامة لسوق المال بنسخة الكترونية من البيانات المالية الربع سنو
  .. جزءًا من التقرير السنوي جزءًا من التقرير السنوياإلدارةاإلدارةيشكل تقرير المناقشة والتحليل الصادر عن يشكل تقرير المناقشة والتحليل الصادر عن   --

    الرقابة الداخليةالرقابة الداخلية
 حجم العمل التجاري  حجم العمل التجاري إلىإلى عن رضاهم عنه بالنظر  عن رضاهم عنه بالنظر وأعربواوأعربوا نظم الضبط الداخلي  نظم الضبط الداخلي  ولجنة التدقيق بمراجعة ولجنة التدقيق بمراجعةاإلدارةاإلدارةقام مجلس قام مجلس 

  ..المشمولة بهالمشمولة به  وآمية الصفقاتوآمية الصفقات
  ))20072007لغاية لغاية ((  فكرة عن مدقق الحساباتفكرة عن مدقق الحسابات

طالل أبو غزاله وشرآاه هم المدققون الخارجيون للشرآة للسنة الرابعة على التوالي ، ويتوفر لدى هذه طالل أبو غزاله وشرآاه هم المدققون الخارجيون للشرآة للسنة الرابعة على التوالي ، ويتوفر لدى هذه / / إن األفاضل إن األفاضل 
 مكتب تدقيق في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وهي إحدى  مكتب تدقيق في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وهي إحدى 6060 موظفًا مختصًا يديرون  موظفًا مختصًا يديرون 1.2001.200الشرآة ما يزيد عن الشرآة ما يزيد عن 

  ..مهنية الرائدة في العالم العربيمهنية الرائدة في العالم العربيالشرآات الالشرآات ال
  

  ))20082008  من بدايةمن بداية((  فكرة عن مدقق الحساباتفكرة عن مدقق الحسابات
عضاء في عضاء في وهم أوهم أ. .  نكسيا إنترناشونال هم المدققون الخارجيين للمرة األولى نكسيا إنترناشونال هم المدققون الخارجيين للمرة األولى--إن األفاضل شرآة أسامة طباره وشرآاهإن األفاضل شرآة أسامة طباره وشرآاه

وقد ُصّنفت وقد ُصّنفت . .  دولة بالعالم دولة بالعالم100100 مكتبًا في  مكتبًا في 620620 موظف مهني يعملون في  موظف مهني يعملون في 23،00023،000شرآة نكسيا إنترناشونال التي لديها شرآة نكسيا إنترناشونال التي لديها 
  . . شرآة نكسيا إنترناشونال آثامن أآبر شرآة في العالم بالنسبة للدخل السنويشرآة نكسيا إنترناشونال آثامن أآبر شرآة في العالم بالنسبة للدخل السنوي

  
    المستشار القانونيالمستشار القانوني

ونية آمستشار قانوني للشرآة ، وهو مكتب يتمتع بسمعة عطرة ونية آمستشار قانوني للشرآة ، وهو مكتب يتمتع بسمعة عطرة تم تعيين مكتب عيسى الصباغ للمحاماة واالستشارات القانتم تعيين مكتب عيسى الصباغ للمحاماة واالستشارات القان
  . . في هذا المجال في هذا المجال 

     ذات العالقة ذات العالقةاألطرافاألطرافالمعامالت مع المعامالت مع 
بالقوائم المالية السنوية، حيث ان هذا بالقوائم المالية السنوية، حيث ان هذا ) ) 2828(( رقم  رقم اإليضاحاإليضاح ذات العالقة تم عرضها ضمن  ذات العالقة تم عرضها ضمن األطرافاألطرافتفاصيل المعامالت مع تفاصيل المعامالت مع 

  . . عالقة عالقة  ذات ال ذات الاألطرافاألطرافااليضاح يمثل آل المعامالت مع االيضاح يمثل آل المعامالت مع 
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  الحادي عشرالفصل 
  ملكية أسهم الشرآة

  
    

ع ع ..عع..مم..طبيعة توزيع ملكية المساهمين لشرآة صناعة مواد البناء والمقاوالت شطبيعة توزيع ملكية المساهمين لشرآة صناعة مواد البناء والمقاوالت شمن خالل عدة جداول من خالل عدة جداول الفصل الفصل هذا هذا يوضح يوضح 
  ::20082008 ديسمبر  ديسمبر 33آما في آما في    وذلك وذلكحسب تصنيفات مختلفةحسب تصنيفات مختلفةبب
  
  ::ألخألخ........أفراد، صناديق، جهات حكوميةأفراد، صناديق، جهات حكومية(( المساهمين  المساهمين  توزيع ملكية األسهم متضمنة عدد األسهم ونسبتها حسب طبيعة توزيع ملكية األسهم متضمنة عدد األسهم ونسبتها حسب طبيعة--
  

  %%نسبة التملكنسبة التملك  عدد األسهـــمعدد األسهـــم  طبيعة المساهمطبيعة المساهم

 %51.490  30,896,228  أفرادأفراد
 %46.640  27,981,236  شرآاتشرآات
 %1.870  1,122,536  صناديقصناديق
  %%0000..110000  60,000,00060,000,000  اإلجمالياإلجمالي

  
  ::تها حسب جنسية المساهمينتها حسب جنسية المساهمين توزيع ملكية األسهم متضمنة عدد األسهم ونسب توزيع ملكية األسهم متضمنة عدد األسهم ونسب--
  

  نسبة التملكنسبة التملك  عدد األسهمعدد األسهم  جنسية المساهمجنسية المساهم

 %81.590  48,952,268  ُعمانيُعماني
 %11.620 6,971,743  خليجيخليجي
 %1.990  1,194,468  عربيعربي
 %4.800 2,881,521  أجنبيأجنبي

  %%0000..110000  60,000,00060,000,000  اإلجمالياإلجمالي
  
فأآثر من أسهم الشرآة، وجنسياتهم وعدد األسهم التي فأآثر من أسهم الشرآة، وجنسياتهم وعدد األسهم التي % % 55) ) آل منهم على حدةآل منهم على حدة(( أسماء المساهمين الذين يملكون  أسماء المساهمين الذين يملكون --

  ::يمتلكها آل منهم ونسبتهايمتلكها آل منهم ونسبتها
  

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

 18.21% 10,927,157 الُعمانية  سليمان احمد سعيد الحوقانى  11

الشرآة الُعمانية العالمية للتنمية واالستثمار   22
 9.61% 5,763,333 الُعمانية ع.ع.م.ش

 8.04% 4,825,051 الُعمانية األول الوطنية  33

شرآه مجموعه مساعد الصالح وأوالده   44
 6.31% 3,787,333 الكويتية االستثمارية

  %%1177..4422  887744,,330022,,2255    المجموعالمجموع  
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   عشرالثانيالفصل 
  حرآة سعر السهم وتوزيعات األرباح

  
 ::حرآة سعر سهم الشرآة في سوق األوراق الماليةحرآة سعر سهم الشرآة في سوق األوراق المالية        

  
     السهم السهمأسعارأسعارمعلومات عن معلومات عن 

  : :  السهم  السهم أسعارأسعار      فيما يلي معلومات عن       فيما يلي معلومات عن 
  

   سعـر سعـرأدنىأدنى   سعـر سعـرأعلىأعلى  الشهـــــرالشهـــــر

 0.115 0.140 2007ديسمبر 
 0.120 0.133  2008 يناير 

 0.120 0.126 2008فبراير 
 0.121 0.149  2008 مارس
 0.137 0.149 2008ابريل 
 0.142 0.156 2008مايو 
 0.145 0.168  2008يونيو 
 0.152 0.168 2008يوليو 

 0.140 0.163 2008أغسطس 
 0.125 0.146 2008سبتمبر 
 0.103 0.135 2008أآتوبر 
 0.093 0.113 2008نوفمبر 

  
  

  
  
  

  :واألسهم توزيعات األرباح
  

  2007  2006  2005  2004  2003  السنة
 توزيعنسبة ال
  النقدي

-  -  -  -  -  

 أسهمتوزيعات 
  مجانية

-  -  -  -  -  
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   عشرالثالثالفصل 
  

  

  

  

  

  البيانات المالية
  

  
  2007 ديسمبر 31: مدققة

  
  

  2008 سبتمبر 30: غير مدققة
  
  
  
  
  
  
  

 تفاصيل البيانات المالية السنوية والفصلية تجدونها على الموقع االلكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية
om.gov.msm.www  
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  ع.ع.م.شرآة صناعة مواد البناء والمقاوالت ش
  مسقط ـ سلطنة عمان

  2007 ديسمبر 31الميزانية العمومية آما في 
  "أ"                                            بيــان                                                         

        
    2007  

    
   2006  

  ع.     ر    ع.     ر      
            الموجودات

            
            : الموجودات المتداولة 

  299.986    951.228      النقد والنقد المعادل 
  602.093    636.362      ذمم تجاريه مدينه وذمم مدينه اخرى

  428.202    454.011      المخزون
  1.330.281    2.041.601      مجموع الموجودات المتداولة 

            
            :الموجودات غير المتداولة 

  4.600    --      استثمارات 
  160.258    73.216      دفعة مقدمة لشراء آالت  ومعدات

  156.168    215.743      اصول المحجر 
  3.313.558    3.925.032      ممتلكات واآلت ومعدات

  3.634.584    4.213.991      مجموع الموجودات غير المتداولة 
            

  4.964.865    6.255.592      مجموع الموجودات
            

            المطلوبات وحقوق المساهمين
            

             : المطلوبات المتداولة
  280.803    189.989      بنوك دائنه

  360.219    425.939      ذمم تجاريه دائنه وذمم دائنه أخرى 
  342.377    --      الجزء الجاري من قرض حكومي ميسر 

  22.254    --      الجزء الجاري من ايرادات منح حكوميه مؤجله
  129.250    135.937      إلتزام قصير االجل لشرآة تمويل

  89.954    80.117      مخصص ضريبه الدخل
  1.224.857    831.982       المتداولةالمطلوباتمجموع 

            
            :مطلوبات غير المتداوله ال

  39.358    39.093      مكافأة نهايه خدمه الموظفين
  174.116    120.830      التزام عقود تمويل

  241.000    226.500      التزامات ضريبيه مؤجلة
  454.474    386.423      غير المتداولةالمطلوبات مجموع 

            
  1.679.331    1.218.405      : المطلوبات مجموع 

            
            :حقوق المساهمين 

  3.000.000    4.500.000      راس المال
  146.551    171.716      احتياطي قانوني
  138.983    365.471      االرباح المحتجزه

  3.285.534    5.037.187      "ج "  بيان –مجموع حقوق المساهمين 
            

  4.964.865    6.255.592       مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
            

  0.110    0.112      ) للسهم) ع.ر (0.100القيمه االسميه (صافي االصول للسهم 
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  )ع ع م ش(والمقاوالت  شرآة صناعة مواد البناء
  مسقط ـ سلطنة عمان

      2007 ديسمبر 31 بيان الـدخـل للسنة المنتهية في 
  "ب"    بيــان                                                                                               

          
    2007    2006  

  ع.ر  ع.ر    
  2.510.562  2.399.623    اإليرادات

  )1.770.721(  )1.804.141(    تكلفة المبيعات
  739.841  595.482    الربحمجمل 

  8.371  13.356    إيرادات أخرى
  )222.587(  )254.218(    المصاريف اإلدارية والعمومية

  )63.369(  )61.571(    مصاريف البيع والتوزيع
  )3.000(  )4.600(    الخسارة الناجمة عن انخفاض االستثمارات

  )32.074(  )11.441(    )بالصافي ( فوائد 
  427.182  277.008    صافي ربح ألسنه قبل الضريبة

  )45.000(  )25.355(    مخصص الضريبة
  382.182  251.653     "ج"  بيان –ربح ألسنه 

د     سهم الواح ي لل د األساس سوقية  (العائ ة ال  0.100القيم
  ) للسهم) ع.ر(

  0.006  0.013  
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   )ش م ع ع (  شرآة صناعه مواد البناء والمقاوالت
  مسقط ـ سلطنة عمان

  
  2007 ديسمبر 31بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية في 

   "د" بيــان                                                                                                     
          
      

2007  
    

2006  
  ع.ر    ع.ر    

          :أنشطة التشغيل 
  427.182  277.008    صافي ربح السنه قبل الضريبه

        :التعديالت 
  373.223  429.444    االستهالك

  --  18.000    مخصص الديون المعدومه
  32.074  11.441    )بالصافي(فوائد 

  3.000  4.600    بيع استثمارات متاحه للبيع
  --  )11.652(    ارباح بيع ممتلكات ومعدات

  3.923  )265(    مكافأة نهايه خدمه الموظفين 
  839.402  728.576    ربح العمليات قبل التغيرات في راس المال العامل 

        
        التغيرات في راس المال العامل 

  78.921  )52.815(    النقص في الذمم المدينه والذمم المدينه األخرى)/ الزيادة(
  )14.026(  )25.809(    في المخزون) الزيادة(

  )33.519(  65.720    في الذمم الدائنه والذمم الدائنه األخرى) النقص/ (الزيادة 
  870.778  715.672     العملياتصافي النقد المتحقق من

  )33.924(  )33.295(    فوائد مدفوعه
  )24.420(  )49.692(    ضرائب مدفوعة

  812.434  632.685    التشغيلانشطة صافي النقد المتوفر من 
        

        : أنشطه االستثمار 
  )186.233(  )864.742(    )بالصافي(مشتريات ودفعات مقدمه لممتلكات واالت ومعدات 

  )159.733(  )58.014(    شراء ممتلكات للمحجر
  --  12.457    المتحصالت من بيع ممتلكات واآلت ومعدات

  1.247  22.400    فوائد مستلمه 
  )344.719(  )887.899(    أنشطه االستثمار ) المستخدم في( صافي النقد 

        
         :انشطة التمويل

  --  1.500.000    الزياده في رأس المال
  )134.996(  )90.814(    روض بنكيهق

  --  )760.673(    ودائع بنكيه
  )96.893(  )138.099(    قروض االجل

  )364.631(  )364.631(    سداد قرض حكومي ميسر
  )326.528(  145.783    أنشطة التمويل) المستخدم في /( صافي النقد المتوفر

        
  141.187  )109.431(    والنقد المعادل في النقد الزيادة)/ النقص(صافي

  21.536  162.723    النقد والنقد المعادل في بداية السنة 
  162.723  53.292     )5( ايضاح –صافي النقد والنقد المعادل في نهاية السنة 
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  )ش م ع ع(شرآة صناعة مواد البناء والمقاوالت 
  مسقط ـ سلطنة عمان

    
  
  2007 ديسمبر 31لسنة المنتهية في بيان التغيرات في حقوق المساهمين ل

  
  "   ج"                                                                                                     بيــان 

                  
                  
الخسائر/(األرباح    احتياطي         

(  
    

  اإلجمالي    المتراآمة    قانوني    رأس المال    
  ع.ر    ع.ر    ع.ر    ع.ر    
                  

     2006 يناير 1حقوق المساهمين آما في 
3.000.000  

  108,333    )204,981(    2,903,352  

                  
  382,182    382,182    --    --    "ب"  بيان –صافي ربح السنة 

  --    )38,218(    38,218    --    محول الى االحتياطي القانوني
                  

  3,285,534    138,983    146,551    3.000.000    "أ "  بيان – 2006سمبر  دي31حقوق المساهمين آما في 
                  

  1,500,000    --    --    1,500,000    رأس مال أضافي
  251,653    251,653    --    --    "ب "  بيان –صافي ربح السنه 

                  
  --    )25,165(    25,165    --    محول الى االحتياطي القانوني

                  
  5,037,187    365,471    171,716    4,500,000    "أ "  بيان – 2007 ديسمبر 31مساهمين آما في حقوق ال

  
  

                  www.msm.gov.omتفاصيل البيانات المالية المدققة موجودة على موقع سوق مسقط لألوراق المالية 
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  ع.ع .م. شـركـة صنـاعـة مـواد البنـاء واملقـاوالت ش
  2008 سبتمرب 30ة يف ـشهور املنتهي التسعة رةـن فتع "غيـر مدققـة"الفصلية القوائم املالية 

  

    2008  سبتمبر30كما في ) غير مدققة (الميزانية العمومية 
  

  

   سبتمبر30  
2008  

  ع.ر
  

  

   سبتمبر30
2007  

  ع.ر
  

            الموجودات
            : الموجودات المتداولة 

  1,261,062    1,697,892       ولدى البنك النقد في الصندوق
  737,757    1,025,033      ذمم تجاريه مدينه وذمم مدينه أخرى

  457,850    481,791      مخزون
  2,456,669    3,204,716      مجموع الموجودات المتداولة 

            
            :الموجودات غير المتداولة 

  4,600    ---      استثمارات 
  13,000    29,405      ومعداتدفعة مقدمة لشراء آالت  

  201,407    140,565      أصول المحجر 
  3,743,022    5,997,058      ممتلكات واآلت ومعدات

  3,962,029    6,167,028      مجموع الموجودات غير المتداولة 
            

  6,418,698    9,371,744      مجموع الموجودات
            

            المطلوبات وحقوق المساهمين
            

             : وبات المتداولةالمطل
  285,143    419,976      دائنةبنوك 

  553,918    1,021,357       أخرى دائنة وذمم دائنةذمم تجاريه 
  117,005    267,998      التزام قصير األجل لشرآة تمويل

  16,770    41,278      مخصص ضريبة الدخل
  972,836    1,750,609       المتداولةالمطلوباتمجموع 

            
             :المتداولةوبات غير المطل

  40,605    54,145      مكافأة نهاية خدمه الموظفين
  206,697    458,017      التزام طويل اآلجل لشرآة تمويل

  260.048    226,500      التزامات ضريبية مؤجلة
  507,350    738,662      غير المتداولةالمطلوبات مجموع 

            
  1,480,186    2,489,271      : المطلوبات مجموع 

            
            :حقوق المساهمين 

  4.500.000    6,000,000       المالرأس
  ---    12.583       عالوة إصداراحتياطي

  161,849    171,716      احتياطي قانوني
  276,663    698,174      المتراآمة)الخسائر(/األرباح

  4,938,512    6,882,473      صافي حقوق المساهمين 
            

  6,418,698    9,371,744        وحقوق المساهمينمجموع المطلوبات
            

  0,110    0.115      )  بيسة 100القيمة االسمية للسهم الواحد ( صافي األصول 
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  )ع ع م ش(والمقاوالت  شركة صناعة مواد البناء
  مسقط ـ سلطنة عمان

      2008 سبتمبر  30للفترة المنتهية في " غيـر مدقق"بيان الـدخـل  
  

                                                

                                                                    
  

  

  
   سبتمبر30

2008  
  ع.ر

    
   سبتمبر30

2007  
  ع.ر

  
          

  1,770,107  2,339,198      المبيعات
  )1,325,542(  )1,707,262(      تكلفة المبيعات

  444,565  631,936      الربحمجمل 
          

  4,851  33,920      إيرادات أخرى
  )218,128(  )221,357(       والعموميةةاإلداريالمصاريف 

  )48.098(  )51,033(      مصاريف البيع والتوزيع
  )13,442(  )19,485(      )بالصافي ( فوائد 

  169,748  373,981      ربح الفترة قبل الضريبة
          

  )16,770(  )41,278(      مخصص الضريبة
          

  152,978  332,703      صافي ربح الفترة بعد الضريبة
  

    )  بيسة 100القيمة االسمية للسهم الواحد ( العائد لكل سهم 
  

0.006  0.003  
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   )ش م ع ع (  ء والمقاوالتشركة صناعه مواد البنا
  مسقط ـ سلطنة عمان

      2008  سبتمبر30 المنتهية في للفترة" غيـر مدققـة " بيان التدفقات النقدية 
                                                                          

          
  سبتمبر 30    

 2008  
 سبتمبر 30  

2007  
  ع.ر           ع.ر         

          :أنشطة التشغيل 
  169,748  373,981    الضريبة قبل الفترةصافي ربح 

        :التعدیالت 
  313,848  361,669    االستهالك

  13,500  14,175    مخصص الديون المشكوك فيها
  13,443  19,485    )بالصافي(فوائد 
  )3,200(  )27,897(     بيع ممتلكات ومعداتأرباح

  1,247  15,052    مكافأة نهايه خدمه الموظفين 
  508,586  756,465     المال العامل رأسربح العمليات قبل التغيرات في 

        
         المال العامل رأسالتغيرات في 

  )91,663(  )292,793(     األخرىالمدينة والذمم المدينةالنقص في الذمم )/ الزيادة(
  )29,649(  )27,780(    في المخزون) الزيادة(

  278,433  634,428     األخرىالدائنة والذمم الدائنةفي الذمم ) النقص/ (الزيادة 
  665,707  1,070,320    صافي النقد المتحقق من العمليات

  )24,872(  )31,239(    مدفوعةفوائد 
  )49,692(  )39,010(    ضرائب مدفوعة

  591,143  1,000,071    التشغيل أنشطةصافي النقد المتوفر من 
        

        : أنشطه االستثمار 
  )765,098(  )2,411,151(    )بالصافي( ومعدات وآالتمشتريات ودفعات مقدمه لممتلكات 

  3,200  30,050    المتحصالت من بيع ممتلكات واآلت ومعدات
  11,429  11,754    فوائد مستلمه 
  )750,469(  )2,369,347(    أنشطه االستثمار ) المستخدم في( صافي النقد 

        
         :انشطة التمویل

  زيادة في رأس المال
                                                            اإلصدار.اتغطية م– اإلصدارعالوة 

  1,500,000  
12,583                  

1,500,000  
---  

  4,340  229,987    قروض بنكيه
  )1,000,647(  415,006    ودائع بنكيه

  )19,307(  373,370     مستحقة- اآلجلقروض 
  )364.631(  ---    سداد قرض حكومي ميسر

        
  119,755  2,530,946    أنشطة التمویل) المستخدم في /( صافي النقد المتوفر

        
  )39,571(  1,161,670    والنقد المعادل في النقد الزيادة)/ النقص(صافي

  162,722  53,292    دل في بداية السنة النقد والنقد المعا
  123,151  1,214,962     )5( ایضاح –صافي النقد والنقد المعادل في نهایة الفترة 
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   )ع ع م ش( شركة صناعة مواد البناء والمقاوالت
  مسقط ـ سلطنة عمان 

  2008تمبر  سب30 المنتهية في للفترةفي حقوق المساهمين " غيـر مدققـة " بيان التغيرات 
                                                                   

                  
                  
      )الخسائر/(األرباح    احتياطي         
  اإلجمالي    المتراكمة    قانوني    رأس المال    

  ع.ر    ع.ر    ع.ر    ع.ر    
                  

  4,785,534    138,983    146,551    4,500,000    2007  يناير1 كما في حقوق المساهمين
                  

   2007 ديسمبر 31صافي ربح الفترة المنتهية بتاريخ 
  

          251,653    251,653  

      )25,165(    25,165        محول إلى االحتياطي القانوني خالل الفترة
                  

  5,037,187    365,471    171,716    4,500,000    2007 ديسمبر 31حقوق المساهمين كما في 
  

  1,500,000            1,500,000    الزيادة في رأس المال
  12,583        12,583        احتياطي عالوة إصدار

  
  332,703    332,703    --    --    2008 سبتمبر 30صافي ربح الفترة المنتهية بتاريخ 

                  
          --        محول الى االحتياطي القانوني خالل الفترة 

                  
  6,882,473    698,174    184,299    6,000,000    2008 سبتمبر 30حقوق المساهمين كما في 
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  عشرالرابعالفصل 
  

  االطراف ذات العالقةمع عامالت الم
  

  
 2007لعام  

  
امالت      اإلدارة مجلس   ألعضاء  بالتعامل مع جهات يوجد       االعتيادية أعمالهاخالل العام قامت الشرآة في سياق        ذه المع تم ه ا وت  مصالح به

  .بها مع الغير انها تتفق مع الشروط المتعامل اإلدارةوفقًا لشروط يعتبرها أعضاء مجلس 
  
  :  مع الجهات ذات عالقة خالل العام فيما يلي األهميةتمثلت طبيعة وقيمة المعامالت ذات   ) أ
  
  

  2007  البيان
  2006    .ع.ر

  .ع.ر
  488    --  مبيعات

  4.752    --  يار ومواد مستهلكه مشتريات قطع غ
  250    900   إدارية- مهنية أتعاب

             
  :التعويض لألعضاء اإلداريين الرئيسيين  ) ب
  

شكل                       شرآة ب شاطات ال ى ن سيطرة عل ه وال أعضاء اإلدارة الرئيسيين هم هؤالء األشخاص أصحاب السلطة والمسؤولية للتخطيط والتوجي
  ).سواء تنفيذيين أو غيرهم(ء مجلس اإلدارة مباشر أو غير مباشر ويشملون أعضا

  :مكافأة اإلداريين واألعضاء المهمين في اإلدارة خالل العام آانت آما يلي 
  

  2007  البيان
  .ع.ر

  2006  
  .ع.ر

  30.284    36.056   للرئيس التنفيذيمدفوعةراتب وحوافز 
  --    2.350  اإلداريحوافز المدير 

  20.450    24.100  دارةاإل مجلس أعضاء حضور جلسات أتعاب
  

  
 تدفع ة حضور جلسات مجلس االدارأتعاب.  بطبيعتهااستمرارية ولها االتفاقية المنتدب هـي وفـق اإلدارةالراتب المدفوع لعضو مجلس 

  . لالجتماعاألعضاءحسب حضور 
  
  -: ديسمبر آما يلي31 آما في عالقة ذات األطرافآانت ارصده )  ج
  

  

  2007  البيان
  .ع.ر

  2006  
  .ع.ر

  --    6.600  ذمم مدينه
     

 2008 سبتمبر 30للفترة المنتهية في  
  

ذه            تم ه ا وت خالل العام قامت الشرآة في سياق أعمالها االعتيادية بالتعامل مع جهات يوجد ألعضاء مجلس اإلدارة مصالح به
  .ها مع الغيرالمعامالت وفقًا لشروط يعتبرها أعضاء مجلس اإلدارة أنها تتفق مع الشروط المتعامل ب

اريخ       األهميةتمثلت طبيعة وقيمة المعامالت ذات        ) أ ة بت رة المنتهي  م  2008 سبتمبر  30 مع الجهات ذات عالقة خالل الفت
  : فيما يلي 

  

  البيان
   سبتمبر30

2008  
  .ع.ر

  
   سبتمبر30

2007  
  .ع.ر

  --    9,010  مبيعات
  7,800    157,672  مشتريات وأعمال بناء
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  : الرئيسيينارييناإلد لألعضاءالتعويض   ) ب

ؤالء ةاإلدار أعضاء م ه سيين ه سلطة أصحاب األشخاص الرئي سؤولية ال ه والم يط والتوجي سيطرة للتخط شاطات وال ى ن  عل
  ). غيرهمأوسواء تنفيذيين  (ةاإلدار مجلس أعضاء غير مباشر ويشملون أو بشكل مباشر الشرآة

  
  : آانت آما يلي 2008 سبتمبر 30 المنتهية بتاريخ ةفتر خالل الةاإلدار المهمين في واألعضاء اإلداريينمكافأة 

  

 البيان
   سبتمبر30

2008  
  .ع.ر

  
   سبتمبر30

2007  
  .ع.ر

  18,376    --   للرئيس التنفيذيةراتب وحوافز مدفوع
  --    18,000  حوافز العضو المنتدب

  16,000    25,000  ةاإلدار مجلس أعضاء حضور جلسات أتعاب
  

 حضور جلسات مجلس أتعاب.  بطبيعتهااستمرارية ولها االتفاقية المنتدب هـي وفـق اإلدارةس الراتب المدفوع لعضو مجل
  . لالجتماعاألعضاء تدفع حسب حضور ةاإلدار

  
   -:م آما يلي 2008 سبتمبر 30 آما في عالقة ذات األطرافآانت ارصده )  ج
  

   سبتمبر30  البيان
2008  

  .ع.ر

   سبتمبر30  
2007  

  .ع.ر
  --    13.905  ذمم مدينه

  
  
  
  
    

  
  



  املستشار القانوين  مدير اإلصدار
  
 
36  

  عشرالخامسالفصل 
  

  مسؤولية وحقوق المساهمين
  

  ..أسهم عادية وآل سهم له صوت واحد في الجمعية العامةأسهم عادية وآل سهم له صوت واحد في الجمعية العامة :  : نوعية األسهمنوعية األسهم:  :  أوال   أوال   
تقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة األسهم التي اآتتب فيها ، وال يسأل عن ديون الشرآة تقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة األسهم التي اآتتب فيها ، وال يسأل عن ديون الشرآة  :  : مسؤوليات المساهممسؤوليات المساهم: : ثانيا  ثانيا  

على المساهمين قراءة جميع األحكام المتضمنة في عقد التأسيس على المساهمين قراءة جميع األحكام المتضمنة في عقد التأسيس . .  حدود القيمة االسمية لألسهم التي اآتتب فيها حدود القيمة االسمية لألسهم التي اآتتب فيهاإال فيإال في
  ..والنظام األساسي للشرآة بعنايةوالنظام األساسي للشرآة بعناية

  
من قانون الشرآات التجارية وتعديالته، جميع األسهم في الشرآة من قانون الشرآات التجارية وتعديالته، جميع األسهم في الشرآة ) ) 7575((تمشيًا مع المادة رقم تمشيًا مع المادة رقم  :  : حقوق المساهمحقوق المساهم: : ثالثا  ثالثا  

ع بحقوق متساوية ومالزمة لحق ملكيتها وفيما يلي بيان بهذه الحقوق حسب أحكام قانون الشرآات ع بحقوق متساوية ومالزمة لحق ملكيتها وفيما يلي بيان بهذه الحقوق حسب أحكام قانون الشرآات المساهمة تتمتالمساهمة تتمت
  --::التجارية وقانون سوق رأس المال ما يليالتجارية وقانون سوق رأس المال ما يلي

    
  .. المعلن عنها في الجمعية العامة المعلن عنها في الجمعية العامةالحق بقبض أنصبة األرباحالحق بقبض أنصبة األرباح  --11

  ..األفضلية باالآتتاب بأسهم جديدةاألفضلية باالآتتاب بأسهم جديدةحق حق   --22

  ..ودات الشرآة عند التصفيةودات الشرآة عند التصفيةزيع موجزيع موجالحق في االشتراك بتوالحق في االشتراك بتو  --33

  ..هم وفقا للقانونهم وفقا للقانوناألساألسصرف في صرف في الحق بالتالحق بالت  --44

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

الحق بأن يدعى لحضور اجتماعات الجمعيات العامة وبأن يشترك ويقترع في هذه الجمعيات شخصيا أو الحق بأن يدعى لحضور اجتماعات الجمعيات العامة وبأن يشترك ويقترع في هذه الجمعيات شخصيا أو   --66
  ..))ه صوت واحد عن آل سهم عادى يمتلكهه صوت واحد عن آل سهم عادى يمتلكهويكون لويكون ل((بواسطة وآيل بواسطة وآيل 

الحق بأن يتقدم بطلب إبطال أي قرار تتخذه الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة إذا آان مخالفا للقانون أو الحق بأن يتقدم بطلب إبطال أي قرار تتخذه الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة إذا آان مخالفا للقانون أو   --77
  ..نظام الشرآة أو لنظامها الداخلينظام الشرآة أو لنظامها الداخليلل

 عن  عن الحق بأن يقاضي أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي حسابات الشرآة نيابة عن المساهمين أو نيابةالحق بأن يقاضي أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي حسابات الشرآة نيابة عن المساهمين أو نيابة  --88
  .. الشرآات التجارية الشرآات التجاريةمن قانونمن قانون) ) 110110((الشرآة عمال بالمادة الشرآة عمال بالمادة 

وإذا نص النظام األساسي على تقرير بعض االمتيازات لبعض أنواع األسهم وذلك في التصويت أو وإذا نص النظام األساسي على تقرير بعض االمتيازات لبعض أنواع األسهم وذلك في التصويت أو   --99
األرباح أو ناتج التصفية ، فأن األسهم من نفس النوع تتساوى في الحقوق والمميزات أو القيود وال يجوز األرباح أو ناتج التصفية ، فأن األسهم من نفس النوع تتساوى في الحقوق والمميزات أو القيود وال يجوز 

بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع األسهم الذي يتعلق التعديل بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع األسهم الذي يتعلق التعديل تعديل ذلك إال تعديل ذلك إال 
  ..بهبه

على األقل من على األقل من  %  % 55لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون   --1010
نه من المساهمين أو نه من المساهمين أو أسهم الشرآة وقف قرارات الجمعية العامة للشرآة التي تصدر لصالح فئة معيأسهم الشرآة وقف قرارات الجمعية العامة للشرآة التي تصدر لصالح فئة معي

  ..ة ألعضاء مجلس اإلدارة أو غيرهمة ألعضاء مجلس اإلدارة أو غيرهملألضرار بهم أو لجلب منفعة خاصلألضرار بهم أو لجلب منفعة خاص
    

  للمساهمين المرسلة والبيانات  التقارير : :رابعًارابعًا
 

 يقوم من السنة المالية، آما والثالث والثاني األول للربع مدققة غير فصلية مالية بيانات بإعداد اإلدارة مجلس يقوم 
 اإلدارة وتقرير مجلس المدققة المالية البيانات المالية يتضمن السنة نهاية من شهرين خالل سنوي تقرير بإعداد
 .الشرآة وإدارة تنظيم وتقرير وتحليالتها اإلدارة مناقشات وتقرير

 يوما 45خالل  المالية لألوراق مسقط لسوق التابع المعلومات مرآز إلى المدققة غير الفصلية المالية البيانات ترسل 
 وتقديمها المدققة المالية البيانات يتم إرسال بينما للمرآز، اإللكتروني اإلرسال نظام عبر وذلك الفصل نهاية نم

  .السنوية العادية العامة الجمعية انعقاد قبل بأسبوعين ونشرها
 نهاية السنة تاريخ من أشهر ثالثة خالل السنوية العادية العامة الجمعية إلى المساهمين دعوة اإلدارة مجلس على 

 :التالية األمور الحصر وليس المثال سبيل على الجمعية تناقش المالية،
  . عليه والموافقة اإلدارة مجلس تقرير دراسة  -1
  . عليه والموافقة والتنظيم اإلدارة تقرير  دراسة-2
  .ائروالخس األرباح وحساب العمومية الميزانية على والموافقة الحسابات مراقبي تقرير  دراسة-3
 الحسابات االحتياطية من أو الصافية األرباح من إال األنصبة هذه توزع أال على األرباح أنصبة توزيع  تقرير-4

 . التجارية الشرآات قانون من) 106(المادة  أحكام دائمًا تراعي أن شريطة الخاصة
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  . عليه القادمة والموافقة المالية ةللسن عنه المنبثقة واللجان اإلدارة مجلس ألعضاء الجلسات حضور بدل تقرير  -5
  .السابقة المالية السنة عن اإلدارة مجلس ألعضاء )وجدت إن(السنوية  المكافأة  دراسة-6
  )وجدت إن(السابقة  المالية السنة خالل البنك أبرمها عالقة ذوي أطراف مع صفقات أي عن  اإلفصاح-7
  ). وجدت إن(القادمة  المالية السنة خالل عالقة ذوي أطراف مع متوقعة صفقات بأي  اإلحاطة-8
  . القانون أحكام مراعاة مع أتعابهم وتحديد القادمة المالية للسنة الحسابات مراقبي تعيين -9

  
 األسهم ملكية نقل : خامسًا
 يعب للمساهمين يجوز المالية، لألوراق مسقط بسوق التداول تعليمات حسب فيها التصرف خالل من األسهم مليكه تنتقل

 في الشرآة مال رأس أسهم من%70 األجنبية  الملكية نسبة تتجاوز ال ان شريطة للقانون وفقا قيود دون البنك أسهم وتحويل
 وقانون المصرفي القانون في عليها القصوى المنصوص الحدود الواحد الشخص ملكية نسب تتجاوز ال وأن األوقات، جميع
  .لذلك الالزمة تالموافقا على يحصل لم ما المال رأس سوق
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   عشرالسادسالفصل 
  شروط وإجراءات االآتتاب

  
  ::نسبة أسهم حق األفضلية المطروحةنسبة أسهم حق األفضلية المطروحة

  . . في تاريخ الحقفي تاريخ الحق المساهم  المساهم يملكهيملكه مقابل  آل سهم  مقابل  آل سهم  واحد واحدالحق في شراء سهمالحق في شراء سهم
  

  : : أهلية االآتتاب في األسهم المطروحةأهلية االآتتاب في األسهم المطروحة
ع المسجلين ع المسجلين ..عع..مم..م المطروحة آحق أفضلية مفتوح لمساهمي شرآة صناعة مواد البناء و المقاوالت شم المطروحة آحق أفضلية مفتوح لمساهمي شرآة صناعة مواد البناء و المقاوالت شاالآتتاب في األسهاالآتتاب في األسه

إذا لم يتم االآتتاب بكامل األسهم إذا لم يتم االآتتاب بكامل األسهم . . بسجالت الشرآة لدى شرآة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية في تاريخ الحقبسجالت الشرآة لدى شرآة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية في تاريخ الحق
 سيتم  سيتم 20082008  نوفمبرنوفمبر  2323عامة غير العادية بتاريخ عامة غير العادية بتاريخ المطروحة خالل فترة ممارسة حق األفضلية، طبقًا لقرار الجمعية الالمطروحة خالل فترة ممارسة حق األفضلية، طبقًا لقرار الجمعية ال

  ..سليمان بن أحمد الحوقاني ودفع قيمتها بالكامل  إلى الشرآةسليمان بن أحمد الحوقاني ودفع قيمتها بالكامل  إلى الشرآة/ / تخصيص األسهم الغير مكتتب بها للشيخ تخصيص األسهم الغير مكتتب بها للشيخ 
  

رقم المساهم، رقم المساهم، : : يتعين على آل مساهم  قبل االآتتاب التأآد من إن حساباتهم تتضمن بياناتهم األساسية بالكامل وهييتعين على آل مساهم  قبل االآتتاب التأآد من إن حساباتهم تتضمن بياناتهم األساسية بالكامل وهي  ••
ل، العنوان البريدي، الرقم المدني المدون في البطاقة الشخصية أو جواز السفر، تفاصيل الحساب ل، العنوان البريدي، الرقم المدني المدون في البطاقة الشخصية أو جواز السفر، تفاصيل الحساب االسم بالكاماالسم بالكام

  ..البنكي، ويمكن لكل مساهم تحديث بياناته من خالل المنافذ المشار إليها أعالهالبنكي، ويمكن لكل مساهم تحديث بياناته من خالل المنافذ المشار إليها أعاله
  إن جميع المراسالت التي ترسل للمكتتب بما في ذلك إرسال إخطارات التخصيص وشيكات األرباح ستكون طبقًاإن جميع المراسالت التي ترسل للمكتتب بما في ذلك إرسال إخطارات التخصيص وشيكات األرباح ستكون طبقًا  ••

للعنوان المسجل لدى شرآة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية، لذا يتعين على المكتتبين التأآد من صحة للعنوان المسجل لدى شرآة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية، لذا يتعين على المكتتبين التأآد من صحة 
  . . عناوينهم المسجلة لدى شرآة مسقط لإليداععناوينهم المسجلة لدى شرآة مسقط لإليداع

  
يتعين على آل مكتتب بعد فتح الحساب أو تحديث بياناته الحصول من شرآة مسقط لإليداع على الرقم الصحيح ليتم تسجيله يتعين على آل مكتتب بعد فتح الحساب أو تحديث بياناته الحصول من شرآة مسقط لإليداع على الرقم الصحيح ليتم تسجيله 

ب االآتتاب، وتقع مسؤولية التحقق من صحة الرقم المدون في طلب االآتتاب على المكتتب نفسه، حيث سيتم رفض ب االآتتاب، وتقع مسؤولية التحقق من صحة الرقم المدون في طلب االآتتاب على المكتتب نفسه، حيث سيتم رفض في طلفي طل
  ..طلبات االآتتاب التي ال تحمل أرقام حسابات صحيحة وذلك دون الرجوع للمكتتبطلبات االآتتاب التي ال تحمل أرقام حسابات صحيحة وذلك دون الرجوع للمكتتب

  
  ولمزيد من االستفسار عن هذه اإلجراءات يرجى االتصال بـولمزيد من االستفسار عن هذه اإلجراءات يرجى االتصال بـ

  ))مم..عع..مم..شش((  ـجـيــل األوراق الـمالـيــةـجـيــل األوراق الـمالـيــةشـرآــة مـسـقــط لإليــداع وتـسشـرآــة مـسـقــط لإليــداع وتـس
  2481749124817491: : فاآسفاآس              2482222224822222: : هاتفهاتف

  oomm..ccoo..ccssddoommaann..wwwwww::////hhttttppss :موقع الكتروني
  

  ::فترة االآتتاب فترة االآتتاب 
  ..م م 20092009//22//88 الموافق  الموافق األحداألحد  يبدأ االآتتاب في يوميبدأ االآتتاب في يوم

    20092009//22//2222الموافق الموافق   األحداألحدنك في يوم نك في يوم وينتهي بنهاية ساعات العمل الرسمية للبوينتهي بنهاية ساعات العمل الرسمية للب
  

  ::تفاصيل الحساب المصرفيتفاصيل الحساب المصرفي
، وال يجوز للمكتتب استخدام ، وال يجوز للمكتتب استخدام ))المسجل باسم صاحب الطلبالمسجل باسم صاحب الطلب((يتعين على آل مكتتب ذآر تفاصيل الحساب المصرفي الخاص به يتعين على آل مكتتب ذآر تفاصيل الحساب المصرفي الخاص به 

  . .  القصر فقط القصر فقطههرقم حساب مصرفي يخص شخص آخر عدا أوالدرقم حساب مصرفي يخص شخص آخر عدا أوالد
 تفاصيل الحساب المصرفي المشار إليه في سجالت شرآة مسقط لإليداع  تفاصيل الحساب المصرفي المشار إليه في سجالت شرآة مسقط لإليداع بناء على تعليمات الهيئة فإنه سوف يتم إدراجبناء على تعليمات الهيئة فإنه سوف يتم إدراج

 وسوف يتم استخدامه في تحويل األموال الفائضة من االآتتاب وآذلك توزيعات األرباح  وسوف يتم استخدامه في تحويل األموال الفائضة من االآتتاب وآذلك توزيعات األرباح مم..عع..مم..وتسجيل األوراق المالية شوتسجيل األوراق المالية ش
 أما بالنسبة للمكتتبين الذين  أما بالنسبة للمكتتبين الذين المستحقة للمساهم لدى الجهات المصدرة لألوراق المالية المدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية،المستحقة للمساهم لدى الجهات المصدرة لألوراق المالية المدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية،

لديهم حسابات مصرفية مقيدة حاليا بسجالت اإليداع فإنه سوف يتم استخدام الحساب المصرفي الوارد بطلب االآتتاب في لديهم حسابات مصرفية مقيدة حاليا بسجالت اإليداع فإنه سوف يتم استخدام الحساب المصرفي الوارد بطلب االآتتاب في 
  ..تحويل المبالغ الفائضة فقطتحويل المبالغ الفائضة فقط

والد القصر التي والد القصر التي سيتم رفض طلب االآتتاب إذا آان الحساب المصرفي الوارد بالطلب ال يخص المكتتب، باستثناء طلبات األسيتم رفض طلب االآتتاب إذا آان الحساب المصرفي الوارد بالطلب ال يخص المكتتب، باستثناء طلبات األ
  ..تتضمن تفاصيل الحساب المصرفي الخاصة بآبائهمتتضمن تفاصيل الحساب المصرفي الخاصة بآبائهم

  
     : :الحد األدنى واألقصى لالآتتابالحد األدنى واألقصى لالآتتاب

 يتجاوز الحد األعلى المحدد له نسبة  يتجاوز الحد األعلى المحدد له نسبة الاليجب أن ال يقل عدد األسهم المكتتب بها عن سهم واحد للطلب الواحد آما يجب أن يجب أن ال يقل عدد األسهم المكتتب بها عن سهم واحد للطلب الواحد آما يجب أن 
  لألسهم المملوآة بتاريخ الحقلألسهم المملوآة بتاريخ الحق

  
  : : آيفية االآتتابآيفية االآتتاب

آتتاب في األسهم المطروحة آحق أفضلية من قبل المساهمين المسجلين في تاريخ الحق بسجالت الشرآة لدى شرآة آتتاب في األسهم المطروحة آحق أفضلية من قبل المساهمين المسجلين في تاريخ الحق بسجالت الشرآة لدى شرآة يتم االيتم اال
مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية وذلك من خالل تعبئة الطلب المعد لهذا الغرض واستيفاء جميع بياناته وتسليمه إلى بنك مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية وذلك من خالل تعبئة الطلب المعد لهذا الغرض واستيفاء جميع بياناته وتسليمه إلى بنك 

  مائة بيسةمائة بيسةعلى المكتتب دفع قيمة األسهم المكتتب بها بالكامل والبالغة على المكتتب دفع قيمة األسهم المكتتب بها بالكامل والبالغة . . دارداراالآتتاب بعد اإلطالع بعناية على نشرة اإلصاالآتتاب بعد اإلطالع بعناية على نشرة اإلص
  ..سهمسهملكل لكل ) ) ..عع.. ر ر0.1000.100((
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  : : إخطارات التخصيصإخطارات التخصيص
 يومًا من تاريخ انتهاء فترة ممارسة حق األفضلية بتخصيص األسهم المكتتب بها وإصدار  يومًا من تاريخ انتهاء فترة ممارسة حق األفضلية بتخصيص األسهم المكتتب بها وإصدار 1515سيقوم مدير اإلصدار خالل سيقوم مدير اإلصدار خالل 

  ..إخطارات التخصيص إلى المكتتبينإخطارات التخصيص إلى المكتتبين
  

  : : االآتتاباالآتتابآيفية آيفية 
يتحمل المكتتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضمان صحة وسريان مفعول المعلومات الواردة بالطلب، وتأآيدًا يتحمل المكتتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضمان صحة وسريان مفعول المعلومات الواردة بالطلب، وتأآيدًا   

على ذلك، فقد تم توجيه بنك االآتتاب بقبول طلبات االآتتاب التي تستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في على ذلك، فقد تم توجيه بنك االآتتاب بقبول طلبات االآتتاب التي تستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليها في 
  . . طلب االآتتاب ونشرة اإلصدارطلب االآتتاب ونشرة اإلصدار

 تعبئة طلب االآتتاب مراعاة اإلطالع على نشرة اإلصدار وقراءة شروط وإجراءات االآتتاب  تعبئة طلب االآتتاب مراعاة اإلطالع على نشرة اإلصدار وقراءة شروط وإجراءات االآتتاب على المكتتب قبلعلى المكتتب قبل  
  ..بعناية تامةبعناية تامة

  رقمرقمالال و و،،على المكتتب تعبئة طلب االآتتاب واستيفاء جميع بياناته بما فيها رقم المساهم لدى شرآة مسقط لإليداععلى المكتتب تعبئة طلب االآتتاب واستيفاء جميع بياناته بما فيها رقم المساهم لدى شرآة مسقط لإليداع  
  ..وتاريخ الميالد بالنسبة لألوالد القصروتاريخ الميالد بالنسبة لألوالد القصرالمدني، المدني، 

 بنك االآتتاب مع سداد قيمـة األسهم آما هي محددة بالنشرة مع مراعاة  بنك االآتتاب مع سداد قيمـة األسهم آما هي محددة بالنشرة مع مراعاة  فروع  فروع  تقديم الطلب إلى أحد تقديم الطلب إلى أحدعلى المكتتبعلى المكتتب  
  .. الوثائق الثبوتيه المطلوبة والمشار إليها أعاله الوثائق الثبوتيه المطلوبة والمشار إليها أعالهإرفاقإرفاق

  ع.ع.م.شرآة صناعة مواد البناء والمقاوالت ش  :: فإنها تحرر باسم فإنها تحرر باسملهلهفي حالة سداد قيمة االآتتاب بشيك أو حوافي حالة سداد قيمة االآتتاب بشيك أو حوا  
  

  : اببنك االآتت
  ::  خالل ساعات العمل الرسمية فقط  خالل ساعات العمل الرسمية فقطفروع بنك عمان العربيفروع بنك عمان العربيتقبل طلبات االآتتاب لدى تقبل طلبات االآتتاب لدى 

      
ويتعين على بنك االآتتاب قبول طلبات االآتتاب بعد التأآد من  استيفائها شكال وموضوعًا للمتطلبات الواردة في النشرة، ويتعين على بنك االآتتاب قبول طلبات االآتتاب بعد التأآد من  استيفائها شكال وموضوعًا للمتطلبات الواردة في النشرة، 

  ..طلب المقدمطلب المقدموعليه أيضًا توجيه المكتتبين إلى استيفاء أية نواقص تظهر في الوعليه أيضًا توجيه المكتتبين إلى استيفاء أية نواقص تظهر في ال
يتحمل المكتتب مسؤولية تسليم طلب اآتتابه إلى أحد فروع  بنك االآتتاب قبل انتهاء فترة االآتتاب، هذا ويحق لبنك االآتتاب يتحمل المكتتب مسؤولية تسليم طلب اآتتابه إلى أحد فروع  بنك االآتتاب قبل انتهاء فترة االآتتاب، هذا ويحق لبنك االآتتاب 

  ..عدم قبول أي طلب اآتتاب يرد إليها بعد ساعات الدوام الرسمية في تاريخ انتهاء فترة االآتتابعدم قبول أي طلب اآتتاب يرد إليها بعد ساعات الدوام الرسمية في تاريخ انتهاء فترة االآتتاب
  

  :قبول طلبات االآتتاب
  --::آتتاب عدم استالم أو قبول طلبات االآتتاب في الحاالت التاليةآتتاب عدم استالم أو قبول طلبات االآتتاب في الحاالت التاليةيتعين على بنك االيتعين على بنك اال

  ..إذا لم يكن  طلب االآتتاب موقعًا من قبل المكتتبإذا لم يكن  طلب االآتتاب موقعًا من قبل المكتتب  --11
  ..إذا لم يتم سداد قيمة األسهم المكتتب بها طبقًا للشروط الواردة في نشرة اإلصدارإذا لم يتم سداد قيمة األسهم المكتتب بها طبقًا للشروط الواردة في نشرة اإلصدار  --22
  . . رفضه ألي سبب آانرفضه ألي سبب آانإذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها عن طريق شيك مصرفي وتم إذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها عن طريق شيك مصرفي وتم   --33
  ..إذا لم يتضمن الطلب رقم المساهم لدى شرآة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق الماليةإذا لم يتضمن الطلب رقم المساهم لدى شرآة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية  --44
 لدى  لدى  المسجل بطلب االآتتاب غير صحيح، بمعنى إنه ال يتطابق مع الرقم الصحيح للمكتتب المقيد المسجل بطلب االآتتاب غير صحيح، بمعنى إنه ال يتطابق مع الرقم الصحيح للمكتتب المقيدإذا آان رقم المساهمإذا آان رقم المساهم  --55

  ..شرآة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق الماليةشرآة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية
  . . المنصوص عليها في نشرة اإلصدارالمنصوص عليها في نشرة اإلصدارالوثائق الثبوتية الوثائق الثبوتية إذا لم ترفق بالطلب إذا لم ترفق بالطلب   --66
  . . إذا لم يتضمن الطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتبإذا لم يتضمن 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
طلب تخص المكتتب باستثناء الطلبات المقدمة بأسماء األوالد القصر طلب تخص المكتتب باستثناء الطلبات المقدمة بأسماء األوالد القصر إذا لم تكن تفاصيل الحساب المصرفي الواردة بالإذا لم تكن تفاصيل الحساب المصرفي الواردة بال  --99

  . . الذين يجوز لهم استخدام تفاصيل الحسابات المصرفية آلبائهمالذين يجوز لهم استخدام تفاصيل الحسابات المصرفية آلبائهم
نيابة نيابة ) ) يوقعيوقع((إذا لم يرفق بالطلب نسخة من الوآالة الشرعية المنصوص عليها في النشرة بالنسبة للشخص الذي يكتتب إذا لم يرفق بالطلب نسخة من الوآالة الشرعية المنصوص عليها في النشرة بالنسبة للشخص الذي يكتتب   --1010

  ).).ء الذين يكتتبون عن أوالدهم القصرء الذين يكتتبون عن أوالدهم القصرباستثناء اآلباباستثناء اآلبا((عن شخص آخر عن شخص آخر 
  ..المتطلبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في نشرة اإلصدارالمتطلبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في نشرة اإلصدارمن من إذا لم يستوف الطلب أيًا إذا لم يستوف الطلب أيًا   --1111
  طلبات االآتتاب المتكررةطلبات االآتتاب المتكررة  --1212

    
كل نهائي لمدير اإلصدار عدم كل نهائي لمدير اإلصدار عدم إذا تبين لبنك االآتتاب بعد استالم الطلب وقبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة له لتسليم الطلبات بشإذا تبين لبنك االآتتاب بعد استالم الطلب وقبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة له لتسليم الطلبات بش

استيفاء الطلب للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار فإنه يتعين عليه بذل العناية الواجبة لالتصال بالمكتتب استيفاء الطلب للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار فإنه يتعين عليه بذل العناية الواجبة لالتصال بالمكتتب 
  لتصحيح الخطأ المكتشف، وإذا تعذر تصحيح الخطأ خالل الفترة المذآورة فإنه يتعين على بنك االآتتاب إعادة الطلب للمكتتبلتصحيح الخطأ المكتشف، وإذا تعذر تصحيح الخطأ خالل الفترة المذآورة فإنه يتعين على بنك االآتتاب إعادة الطلب للمكتتب

  ..مع قيمة االآتتاب قبل انتهاء الفترة المحددة له لتسليم طلبات االآتتاب إلى مدير اإلصدارمع قيمة االآتتاب قبل انتهاء الفترة المحددة له لتسليم طلبات االآتتاب إلى مدير اإلصدار
  

  :رفض طلبات االآتتاب
يجوز لمدير اإلصدار رفض طلبات االآتتاب في أي من الحاالت المشار إليها أعاله وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة يجوز لمدير اإلصدار رفض طلبات االآتتاب في أي من الحاالت المشار إليها أعاله وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة 

  ..ئة يوضح تفاصيل طلبات االآتتاب المراد رفضها وأسباب الرفضئة يوضح تفاصيل طلبات االآتتاب المراد رفضها وأسباب الرفضالعامة لسوق المال وتقديم تقرير مفصل للهيالعامة لسوق المال وتقديم تقرير مفصل للهي
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إذا تبين من خالل سجالت المكتتبين النهائية المقدمة من جميع فروع بنك االآتتاب بأن هناك طلبات اآتتاب تحمل نفس رقم إذا تبين من خالل سجالت المكتتبين النهائية المقدمة من جميع فروع بنك االآتتاب بأن هناك طلبات اآتتاب تحمل نفس رقم 
رفض جميع طلبات رفض جميع طلبات فأنه سوف يتم فأنه سوف يتم ) ) عدا األوالد القصرعدا األوالد القصر((المساهم أو نفس الرقم المدني أو نفس رقم الحساب المصرفي المساهم أو نفس الرقم المدني أو نفس رقم الحساب المصرفي 

  ..االآتتاب باعتبارها متكررة وإنها تعود لنفس المساهماالآتتاب باعتبارها متكررة وإنها تعود لنفس المساهم
  

  :االستعالم والشكاوي
على المكتتبين الذين يرغبون في االستفسار أو تقديم الشكاوي حول األمور المتعلقة بالتخصيص أو الطلبات المرفوضة أو على المكتتبين الذين يرغبون في االستفسار أو تقديم الشكاوي حول األمور المتعلقة بالتخصيص أو الطلبات المرفوضة أو 

 االآتتاب من خالله، وفي حالة عدم تجاوب الفرع يتعين على  االآتتاب من خالله، وفي حالة عدم تجاوب الفرع يتعين على إعادة المبالغ الفائضة عن االآتتاب االتصال بفرع البنك الذي تمإعادة المبالغ الفائضة عن االآتتاب االتصال بفرع البنك الذي تم
  ::المكتتب االتصال بالشخص المعني وذلك على النحو التاليالمكتتب االتصال بالشخص المعني وذلك على النحو التالي

  

   البريدي ورقم الهاتف والفاآس والبريد اإللكتروني البريدي ورقم الهاتف والفاآس والبريد اإللكترونياسم المسئول وعنوانهاسم المسئول وعنوانه  بنك عمان العربيبنك عمان العربي

  

  112112روي، الرمز البريدي روي، الرمز البريدي ) ) 20102010((ب ب ..صص
  أسامة القنةأسامة القنة/ / الفاضل الفاضل 
  2476232424762324  ::هاتفهاتف
  2479395324793953  ::فاآسفاآس

  ccoomm..ooaabbiinnvveesstt@@qqiinnnnaa..oo: : بريد الكترونيبريد الكتروني
  

  
إذا لم يستطع بنك االآتتاب التوصل إلى حل أو تسوية مع الشخص المكتتب، فإنه يتعين على بنك االآتتاب إحالة الموضوع إذا لم يستطع بنك االآتتاب التوصل إلى حل أو تسوية مع الشخص المكتتب، فإنه يتعين على بنك االآتتاب إحالة الموضوع 

تاب إفادة المكتتب بما يتم التوصل إليه بشأن الموضوع محل النزاع، آما يتعين على تاب إفادة المكتتب بما يتم التوصل إليه بشأن الموضوع محل النزاع، آما يتعين على إلى مدير اإلصدار، ويتعين على بنك االآتإلى مدير اإلصدار، ويتعين على بنك االآت
  . . المكتتب أن تبقى عالقته مستمرة مع بنك االآتتاب فقط لمعرفة ما يتم التوصل إليه من قراراتالمكتتب أن تبقى عالقته مستمرة مع بنك االآتتاب فقط لمعرفة ما يتم التوصل إليه من قرارات

  
  :األسهم غير المكتتب بهامعالجة 

سليمان بن أحمد بن سليمان بن أحمد بن / / للشيخ للشيخ األسهم غير المكتتب بها األسهم غير المكتتب بها في حالة عدم االآتتاب الكلي في أسهم حق األفضلية، سيتم تخصيص في حالة عدم االآتتاب الكلي في أسهم حق األفضلية، سيتم تخصيص 
  ..20082008//1111//2323وذلك استنادًا إلى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ وذلك استنادًا إلى قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ . . سعيد الحوقانيسعيد الحوقاني

  
  :إخطارات التخصيص

 بإرسال  بإرسال  يومًا من تاريخ انتهاء فترة االآتتاب، سيقوم مدير اإلصدار يومًا من تاريخ انتهاء فترة االآتتاب، سيقوم مدير اإلصدار1515سوف يتم تخصيص األسهم المكتتب بها خالل سوف يتم تخصيص األسهم المكتتب بها خالل 
إخطارات التخصيص إلى جميع المكتتبين المعنيين بالبريد طبقًا للعناوين المسجلة لدى شرآة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق إخطارات التخصيص إلى جميع المكتتبين المعنيين بالبريد طبقًا للعناوين المسجلة لدى شرآة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق 

  . . المالية وذلك فور الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على التخصيصالمالية وذلك فور الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على التخصيص
  

ألسهم المخصصة له من خالل مراجعة شرآة مسقط ألسهم المخصصة له من خالل مراجعة شرآة مسقط على المكتتب فور اإلعالن عن قرار تخصيص األسهم  التأآد من عدد اعلى المكتتب فور اإلعالن عن قرار تخصيص األسهم  التأآد من عدد ا
ن إخطارات التخصيص قد يتأخر وصولها بالبريد فضًال على إن إجراءات إدراج ن إخطارات التخصيص قد يتأخر وصولها بالبريد فضًال على إن إجراءات إدراج أألإليداع وتسجيل األوراق المالية، إذ لإليداع وتسجيل األوراق المالية، إذ 

  ..الشرآة سوف تتم بالتزامن مع إجراءات إرسال إخطارات التخصيصالشرآة سوف تتم بالتزامن مع إجراءات إرسال إخطارات التخصيص
  

  : إدراج وتداول أسهم الشرآة
آة في سوق مسقط لألوراق المالية وفقًا للقوانين واإلجراءات السارية في تاريخ تقديم طلب آة في سوق مسقط لألوراق المالية وفقًا للقوانين واإلجراءات السارية في تاريخ تقديم طلب سوف يتم إدراج أسهم الشرسوف يتم إدراج أسهم الشر

  ..اإلدراجاإلدراج
  

  :المسؤوليات وااللتزامات
االلتزام بالمسؤوليات االلتزام بالمسؤوليات ) ) مم..عع..مم..شش((يتعين على مدير اإلصدار وبنك االآتتاب وشرآة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية يتعين على مدير اإلصدار وبنك االآتتاب وشرآة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية 

آما يتعين عليها االلتزام بأية مسؤوليات أخرى تضمنتها آما يتعين عليها االلتزام بأية مسؤوليات أخرى تضمنتها تعليمات واللوائح الصادرة من الهيئة، تعليمات واللوائح الصادرة من الهيئة،  ال ال بموجب بموجب لها لهاوالمهام المحددةوالمهام المحددة
  . .  بينهم وبين الجهة المصدرة لألوراق المالية بينهم وبين الجهة المصدرة لألوراق المالية فيما فيمااالتفاقيات المبرمةاالتفاقيات المبرمة

وآلة إليها، وآلة إليها، هذا ويتعين على األطراف المسئولة جبر األضرار الناتجة عن أي إهمال ترتكبه في أداء المهام والمسؤوليات المهذا ويتعين على األطراف المسئولة جبر األضرار الناتجة عن أي إهمال ترتكبه في أداء المهام والمسؤوليات الم
ويعد مدير اإلصدار هو الجهة المسئولة أمام الجهات الرقابية في اتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة والالزمة لجبر هذه ويعد مدير اإلصدار هو الجهة المسئولة أمام الجهات الرقابية في اتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة والالزمة لجبر هذه 

  ..األضراراألضرار
  

  مسؤوليات المتعاملين في حقوق األفضلية  
  

حقه في ممارسة حقه في ممارسة المساهم الذي يتنازل عن حق األفضلية من خالل بيعه في سوق مسقط لألوراق المالية يفقد المساهم الذي يتنازل عن حق األفضلية من خالل بيعه في سوق مسقط لألوراق المالية يفقد   --11
  ..االآتتاباالآتتاب

المستثمر الذي يشتري الحقوق المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية يتعين عليه ممارسة حقه من خالل تقديم المستثمر الذي يشتري الحقوق المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية يتعين عليه ممارسة حقه من خالل تقديم   --22
  ..طلب االآتتاب إلى البنك قبل إغالق االآتتابطلب االآتتاب إلى البنك قبل إغالق االآتتاب
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   عشرالسابعالفصل 
  البرنامج الزمني إلجراءات االآتتاب والتداول بحقوق األفضلية

  
   وتعديالته، وإجراءات وأحكام التنازل عن وتعديالته، وإجراءات وأحكام التنازل عن7474//44من قانون الشرآات التجارية رقم من قانون الشرآات التجارية رقم ) ) 8383((موجب أحكام المادة موجب أحكام المادة يجوز للمساهم بيجوز للمساهم ب

  م التنازل عن حق األفضلية فيم التنازل عن حق األفضلية في20022002 ديسمبر  ديسمبر 1616 بتاريخ  بتاريخ 20022002//156156حق األفضلية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم حق األفضلية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 
  يرغب في بيع حقه مراجعة شرآات الوساطة المرخصة،يرغب في بيع حقه مراجعة شرآات الوساطة المرخصة، الزيادة في رأسمال الشرآة، وعلى آل مساهم  الزيادة في رأسمال الشرآة، وعلى آل مساهم أسهمأسهماالآتتاب في االآتتاب في 

   بموجب هذا الحق أو التنازل عنه، علما بان فترة التداول بحق األفضلية بموجب هذا الحق أو التنازل عنه، علما بان فترة التداول بحق األفضليةليهم االآتتاب في الحقوق المشتراهليهم االآتتاب في الحقوق المشتراهويكون للمتنازل إويكون للمتنازل إ
  مم20092009//22//1616  إلىإلى    مم20200099//22//55بسوق مسقط لألوراق المالية قد تحددت خالل الفترة من بسوق مسقط لألوراق المالية قد تحددت خالل الفترة من 

    
ج الزمني المتوقع إلنهاء إجراءات التداول بحقوق األفضلية وممارستها وتسوية سجالت حملة الحقوق مع ج الزمني المتوقع إلنهاء إجراءات التداول بحقوق األفضلية وممارستها وتسوية سجالت حملة الحقوق مع وفيما يلي البرناموفيما يلي البرنام

سجالت المكتتبين وتخصيص األسهم المكتتب بها وإدراجها، علمًا بأن أيام العمل تعني أينما وردت أيام العمل بسوق مسقط سجالت المكتتبين وتخصيص األسهم المكتتب بها وإدراجها، علمًا بأن أيام العمل تعني أينما وردت أيام العمل بسوق مسقط 
  ::لألوراق الماليةلألوراق المالية

  
  اإلجــراءاإلجــراء  التاريخالتاريخ

  .اعتماد نشرة اإلصدار من الهيئة العامة لسوق المالتاريخ   20092009//11//2121

2424--2525//11//20092009  

ل          تقوم الشرآة تقوم الشرآة : : تاريخ نشر اإلعالن  تاريخ نشر اإلعالن   ى األق ام عمل عل ل خمسة أي شرة اإلصدار وقب اد ن ل          بعد اعتم ى األق ام عمل عل ل خمسة أي شرة اإلصدار وقب اد ن بعد اعتم
ل  اا بنشر إعالٍن معتمٍد من الهيئة في صحيفتين يوميتين     بنشر إعالٍن معتمٍد من الهيئة في صحيفتين يوميتين    من تاريخ اآتساب الحق   من تاريخ اآتساب الحق    ل  حداهما على األق حداهما على األق
 متتاليتين إلعالم المساهمين والمستثمرين بإصدار أسهم الزيادة، على أن       متتاليتين إلعالم المساهمين والمستثمرين بإصدار أسهم الزيادة، على أن      باللغة العربية ولمرتين  باللغة العربية ولمرتين  

ادة في رأس                   سبة الزي ادة في رأس                  يتضمن هذا اإلعالن ملخصا وافيا عن نشرة اإلصدار بما في ذلك مقدار ون سبة الزي يتضمن هذا اإلعالن ملخصا وافيا عن نشرة اإلصدار بما في ذلك مقدار ون
اب،                رة االآتت اب،               المال وسعر اإلصدار وتاريخ اآتساب حق أفضلية االآتتاب فيها وبنوك االآتتاب وفت رة االآتت المال وسعر اإلصدار وتاريخ اآتساب حق أفضلية االآتتاب فيها وبنوك االآتتاب وفت

  ..خاللها التنازل عن حقوق األفضلية أو االآتتاب بموجبها خاللها التنازل عن حقوق األفضلية أو االآتتاب بموجبها التي يتم التي يتم   والمدةوالمدة

2929//11//20092009  
ة   : : تاريخ اآتساب الحق تاريخ اآتساب الحق  ة   وهو التاريخ الذي يؤهل المساهمين المسجلين في سجل الشرآة في نهاي وهو التاريخ الذي يؤهل المساهمين المسجلين في سجل الشرآة في نهاي

تم                ضلية، وي اب باسهم حق األف وم لالآتت تم               عمل هذا الي ضلية، وي اب باسهم حق األف وم لالآتت ادة            عمل هذا الي شكيل المختص بزي ل الت ده من قب ادة            تحدي شكيل المختص بزي ل الت ده من قب تحدي
ة        مجلس ا مجلس ا  ( (رأس المال بالشرآة  رأس المال بالشرآة   ر العادي ة غي ة        إلدارة أو الجمعية العام ر العادي ة غي ه يتحدد أصحاب حق     ) ) إلدارة أو الجمعية العام ه يتحدد أصحاب حق      وفي  وفي

  ..األفضليةاألفضلية

55//22//20092009  

سيق مع شرآة مسقط               : : تاريخ إدراج الحقوق  تاريخ إدراج الحقوق   سيق مع شرآة مسقط               تقوم  شرآة المساهمة العامة ومدير اإلصدار بالتن تقوم  شرآة المساهمة العامة ومدير اإلصدار بالتن
وق        اذ إجراءات إدراج حق ة باتخ ألوراق المالي ة وسوق مسقط ل سجيل األوراق المالي داع وت وق       لإلي اذ إجراءات إدراج حق ة باتخ ألوراق المالي ة وسوق مسقط ل سجيل األوراق المالي داع وت لإلي

ين إعداد         خالل خمسة أيام عمل     خالل خمسة أيام عمل      السوق    السوق   األفضلية في األفضلية في  ساب الحق،  ويتع ين إعداد         على األآثر من تاريخ اآت ساب الحق،  ويتع على األآثر من تاريخ اآت
دة                 د خالل الم د لي ا من ي دة                سجل ألصحاب حقوق األفضلية تجري على أساسه عمليات التنازل عنه د خالل الم د لي ا من ي سجل ألصحاب حقوق األفضلية تجري على أساسه عمليات التنازل عنه

ذلك   ذلك  المحددة ل ا بصفة                   ..المحددة ل ل منه داول آ تم فصل الحقوق عن األسهم وتت وم ي ذا الي ارا من ه ا بصفة                    واعتب ل منه داول آ تم فصل الحقوق عن األسهم وتت وم ي ذا الي ارا من ه  واعتب
  ..مستقلةمستقلة

33//22//20092009  

ل الموعد المحدد            : : ريخ البدء في إجراءات إرسال الرسائل للمساهمين         ريخ البدء في إجراءات إرسال الرسائل للمساهمين         تاتا دير اإلصدار قب وم م ل الموعد المحدد            يق دير اإلصدار قب وم م يق
ه               بثالثة أيام على األقل   بثالثة أيام على األقل   لبداية ممارسة الحق    لبداية ممارسة الحق     ه                بإرسال إشعار خطي  إلى آل مساهم في محل إقامت  بإرسال إشعار خطي  إلى آل مساهم في محل إقامت

دة               شرة اإلصدار المعتم ه صورة من ن ا ب دة              المدون بسجل المساهمين إلعالمه بحق األفضلية مرفق شرة اإلصدار المعتم ه صورة من ن ا ب المدون بسجل المساهمين إلعالمه بحق األفضلية مرفق
ادة                من اله من اله  ادة                يئة، على أن يحدد في هذا اإلشعار الحد األقصى المسموح االآتتاب فيه من أسهم الزي يئة، على أن يحدد في هذا اإلشعار الحد األقصى المسموح االآتتاب فيه من أسهم الزي

ا              ل عن خمسة عشر يوم ا             والمدة المحددة لالآتتاب بموجب  هذا الحق أو التنازل عنه بحيث ال يق ل عن خمسة عشر يوم والمدة المحددة لالآتتاب بموجب  هذا الحق أو التنازل عنه بحيث ال يق
  ..من قانون الشرآات التجاريةمن قانون الشرآات التجارية) ) 8383((من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة من تاريخ النشر المنصوص عليه في المادة 

88//22//20092009  
ضلية، ويجب         : :  االآتتاب االآتتابتاريخ بداية تاريخ بداية  اب باسهم حق األف رة االآتت ة فت ل بداي ضلية، ويجب         ويمث اب باسهم حق األف رة االآتت ة فت ل بداي ل  ويمث ل  أن ال تق دة  أن ال تق دة  الم الم

 علما بان استمارات     علما بان استمارات    التي يمكن خاللها ممارسة هذا الحق عن خمسة عشر يوما من تاريخ النشر            التي يمكن خاللها ممارسة هذا الحق عن خمسة عشر يوما من تاريخ النشر            
  ..طلبات االآتتاب سوف تكون متوفرة لدى بنوك االآتتاب ومدير اإلصدار وشرآات الوساطةطلبات االآتتاب سوف تكون متوفرة لدى بنوك االآتتاب ومدير اإلصدار وشرآات الوساطة

  . . فترة التداول بحقوق األفضليةفترة التداول بحقوق األفضليةنهاية نهاية   20092009//22//1616

2222//22//20092009  
ة شرآة                . . نهاية فترة االآتتاب باسهم حق األفضلية        نهاية فترة االآتتاب باسهم حق األفضلية         وم بمراجع ذا الي دير اإلصدار في ه وم م ة شرآة                ويق وم بمراجع ذا الي دير اإلصدار في ه وم م ويق

ذين                  ائي ال ة الحقوق النه ذين                 مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية للحصول على سجل أسماء حمل ائي ال ة الحقوق النه مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية للحصول على سجل أسماء حمل
ضلية اب باسهم حق األف م االآتت ضليةيحق له اب باسهم حق األف م االآتت ضاء . (. (يحق له د انق ضاء بع د انق رة بع ة فت اريخ نهاي ل من ت ام عم ة أي رة ثالث ة فت اريخ نهاي ل من ت ام عم ة أي ثالث

  ))التداول بحقوق األفضليةالتداول بحقوق األفضلية

77//33//20092009  
ات   ع طلب ائي م وق النه ة الحق ة سجل أسماء حمل اب ومطابق ات االآتت رز طلب ة ف ات  استكمال عملي ع طلب ائي م وق النه ة الحق ة سجل أسماء حمل اب ومطابق ات االآتت رز طلب ة ف استكمال عملي
ة   دى أمان ادة ل سجيل أسهم الزي ستحقيها وت وك وتخصيص األسهم لم واردة من البن اب ال ة  االآتت دى أمان ادة ل سجيل أسهم الزي ستحقيها وت وك وتخصيص األسهم لم واردة من البن اب ال االآتت

ة       السجل التجاري بوزارة التجا   السجل التجاري بوزارة التجا    ألوراق المالي ة       رة والصناعة وإدراجها بسوق مسقط ل ألوراق المالي   1515خالل  خالل  . (. (رة والصناعة وإدراجها بسوق مسقط ل
  ))يومًا من تاريخ إغالق االآتتابيومًا من تاريخ إغالق االآتتاب
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   عشرالثامنالفصل 
  التعهدات

  
  :الشرآة المصدرة لألوراق المالية: أوال

  ::تعهدون بما يليتعهدون بما يليمجتمعين ومنفردين يمجتمعين ومنفردين ي )ش م ع ع(شرآة صناعة مواد البناء والمقاوالت إن أعضاء مجلس إدارة إن أعضاء مجلس إدارة   
  

، وقد تم أخذ العناية الواجبة للتأآد من ، وقد تم أخذ العناية الواجبة للتأآد من إن المعلومات المقدمة في هذه النشرة هي معلومات آاملة وصحيحة وصائبةإن المعلومات المقدمة في هذه النشرة هي معلومات آاملة وصحيحة وصائبة  ..11
  ..مضللةمضللةاإلصدار اإلصدار  يؤدي حذفها إلى جعل أي عبارة مذآورة في نشرة  يؤدي حذفها إلى جعل أي عبارة مذآورة في نشرة  أو معلومات هامة أو معلومات هامة حقائق حقائقعدم وجود أيةعدم وجود أية

  ..جارية واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاهماجارية واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاهماااللتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشرآات التااللتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشرآات الت  ..22
  

  )ش م ع ع(شرآة صناعة مواد البناء والمقاوالت 
  ::أسماء أعضاء مجلس اإلدارة المفوضين بالتوقيع على النشرةأسماء أعضاء مجلس اإلدارة المفوضين بالتوقيع على النشرة

  التوقيع وختم الشرآةالتوقيع وختم الشرآة  اسم العضواسم العضو

11..    

22..    

  
  :مدير ومستشار اإلصدار: ثانيا

من قانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية والتعليمات ) 3( أحكام المادة استنادا إلى المسؤوليات المنوطة بنا بموجب
، فقد قمنا بمراجعة آّل الوثائق ذات العالقة والمواّد األخرى الالزمة ألعداد نشرة  العامة لسوق المالالصادرة من الهيئة
   )ش م ع ع(لمقاوالت شرآة صناعة مواد البناء واطرح أسهم حق األفضلية لمساهمي اإلصدار المتعلقة ب

مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة  )ش م ع ع(شرآة صناعة مواد البناء والمقاوالت يتحمل مجلس إدارة 
  .اإلصدار، والذين قد أآدوا على عدم حذف أي معلومات جوهرية منها يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل التعميم مضلًال

بناء على ة التي تتطلبها المهنة فيما يتعلق بنشرة اإلصدار التي تم إعدادها تحت إشرافنا، ونؤآد بأننا قد بذلنا العناية الواجب
 الجهة المصدرة لألوراق المالية ممثلة في الشرآة المصدرة لألوراق المالية وأعمال المراجعة المشار إليها والمناقشات مع 

مع التي قمنا بها  المراجعة ى ذات العالقة، وبناء على أعمالأعضاء مجلس إدارتها والمسئولين اآلخرين فيها والجهات األخر
 .لموضوع اإلصدار ومحتويات الوثائق المقدمة إليناهذه الجهات المعنية 

  :نؤّآد على ما يلي

ش (شرآة صناعة مواد البناء والمقاوالت إلينا  التي تضمن إن البيانات الواردة  والمعقولةلقد قمنا باتخاذ العناية الواجبة .1
في  نشرة اإلصدار تتفق مع الحقائق الواردة في  الوثائق والمواّد والمستندات األخرى المتعلقة والمتضمنة  )م ع ع
 .بالطرح

المعلومات المتوفرة لدينا من الجهة المصدرة لألوراق المالية، فان الجهة المصدرة لألوراق وبحسب حسب إطالعنا ب .2
 .  تحذف منها أية معلومات هامة يمكن ان يؤدي حذفها إلى جعل النشرة مضللةالمالية لم تخف أية معلومات جوهرية ولم 

المنصوص عليها في قانون سوق رأس  قواعد وشروط اإلفصاح إن نشرة اإلصدار والطرح المتعلق بها يتفق مع جميع .3
، المعمول به لدى الهيئةالمال وتعديالته والالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديالتها ونموذج نشرة اإلصدار 

 .قانون الشرآات التجارية وتعديالته والتعليمات والقرارات األخرى الصادرة في هذا الشأنآما تتفق مع 
 حسب المقدمة باللغة العربية صحيحة وعادلة و آافيةوإن البيانات والمعلومات التي تم عرضها في نشرة اإلصدار  .4

لقرار المناسب حول االستثمار أو عدمه في األوراق المالية المطروحة لالآتتاب  لمساعدة المستثمر على اتخاذ اإطالعنا
 . طبقًا لقواعد وشروط اإلفصاحمن خاللها

  
                                                           التوقيع والختم                                                          التوقيع والختم بنك عمان العربي                             بنك عمان العربي                             
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  :شار القانونيالمست: ثالثًا
  

 يؤآد المستشار القانوني المبين اسمه أدناه بأن آافة اإلجراءات المتخذة بشأن طرح األوراق المالية موضوع النشرة تتفق مع  يؤآد المستشار القانوني المبين اسمه أدناه بأن آافة اإلجراءات المتخذة بشأن طرح األوراق المالية موضوع النشرة تتفق مع 
قانون الشرآات التجارية وقانون سوق رأس المال واللوائح قانون الشرآات التجارية وقانون سوق رأس المال واللوائح ووالقوانين والتشريعات ذات العالقة بنشاط الشرآة القوانين والتشريعات ذات العالقة بنشاط الشرآة   أحكامأحكام

قتضاهما ومتطلبات شروط إصدار األسهم ونموذج نشرة اإلصدار المعمول بها لدى الهيئة والنظام قتضاهما ومتطلبات شروط إصدار األسهم ونموذج نشرة اإلصدار المعمول بها لدى الهيئة والنظام والتعليمات الصادرة بموالتعليمات الصادرة بم
وإن الشرآة قد حصلت على آافة التراخيص وإن الشرآة قد حصلت على آافة التراخيص  والقرارات المتخذة من الجمعية العامة ومجلس إدارة الشرآة  والقرارات المتخذة من الجمعية العامة ومجلس إدارة الشرآة األساسي للشرآةاألساسي للشرآة

  ..والموافقات الرسمية الالزمة لمباشرة األنشطة موضوع النشرةوالموافقات الرسمية الالزمة لمباشرة األنشطة موضوع النشرة
  

   بالكامل                                                         التوقيع والختم بالكامل                                                         التوقيع والختماالسماالسم
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

 


