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 مستند العرض
 

ي فقط لمساهمي البنك 
ي العمان 

 الوطن 

يحتوي هذا المستند عىل معلومات تتعلق بعرض االستحواذ 
ي  المقدم

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
إىل جميع المساهمي   اآلخرين ف

من قبل البنك التجاري )ش.م.ع.ق.( من أجل ش.م.ع.ع. 
 رأسبالمائة من  15.2نسبة إضافّية قدرها االستحواذ عىل 

ي  المصدر مال ال
ي )ش.م.ع.ع.( للبنك الوطن 

ا العمان 
ً
وذلك طبق

الئحة )" (2/2019)خ/ االستحواذ والسيطرة رقم ئحة لل 
 . (االستحواذ"

 
  ئحة االستحواذعرض بموجب ال 

ح من قبل البنك التجاري   ق باالستحواذ المقتر
ّ
فيما يتعل

% من رأس المال المصدر 15.2عىل نسبة )ش.م.ع.ق.( 

ي ش.م.ع.ع. 
ي العمان 

 للبنك الوطن 

 
ي  247,146,240 : االستحواذ عىل

ا من البنك الوطن 
ً
سهًما مصدًرا ومدفوع

ي ش.م.ع.ع. 
 
 العمان

وط مستند العرض هذا تاري    خ  : المقابل ا لشر
ً
اء وفق يونيو  10سعر الشر

2021 . 
  
 2021يونيو  10 العرضبداية تاري    خ  
   
 2021يوليو  11 العرض انتهاءتاري    خ  
 
 

م العرض
ّ
 مقد

 

المعروض عليه 

 

 المستشار

 

ي 
 
 المستشار القانون

 

 
ي نصت عليها  تّم 

ا لإلرشادات المعمول بها النر
ً
. هذه نسخة الهيئة العامة لسوق المالإعداد مستند العرض الماثل وفق

ي اعتمدتها عربيّ ال
ي  2021/  895ه س م/ رقم خطاب بالالهيئة العامة لسوق المال ة والنر

 
ال يجوز . 2021يونيو  10ف

 الهيئة العامة لسوق المال تفست  موافقة 
ّ
 عىل مستند العرض عىل أن

ّ
ي حال  ها إشارة إىل أن

 
الهيئة توصي بهذا العرض. وف

يّ  وجود أيّ  الهيئة العامة ل ة. ال تتحمّ ة من مستند العرض، ُيؤخذ بالنسخة العربيّ ة والعربيّ تعارض بي   النسختي   اإلنجلت  

 ة مسؤوليّ  أيّ لسوق المال 
ّ
ي عن دق

 
ة مسؤوليّ  ل أيّ وال تتحمّ  الماثل العرضمستند ة وكفاية البيانات والمعلومات الواردة ف

ر   عن أيّ 
 .منها أو استخدامه من قبل أي شخص جزء   ناتجة عن االعتماد عىل أيّ  أو خسارة   ض 

 
 



 

ARABIC - OFFER DOCUMENT 10 JUNE 2021.DOCX 2 

 المحتويات
 الصفحة البند

ي البنك ال إشعار هام لمساهمي  1
 
ي العمان

 1 ................................................................................. وطن 

 2 .........................................................................عرض البيانات المالّية والقطاعّية وبيانات السوق 2

 3 ................................................................................................. نقاط إضافية يجب مالحظتها 3

 4 .......................................................................................................... التعاريف واالختصارات 4

ي اإلرشادي للعرض 5
 6 .............................................................................................. الجدول الزمن 

ص العرض 6
ّ
 7 .................................................................................................................... ملخ

 10 ................................................ األطراف ذات الصلة بالعرض واألشخاص المسؤولون عن االتصال 7

قة بالعرض 8
ّ
 11 ................................................................................................. الموافقات المتعل

 12 ........................................................................................................ تفاصيل البنك التجاري 9

وط واألحكام واإلجراءات -قبول العرض  10  15 ............................................................................ الشر

 17 ...................................................................................................... التفويض بإصدار العرض 11



 

ARABIC - OFFER DOCUMENT 10 JUNE 2021.DOCX 1 

ي  إشعار هام لمساهمي  1
 
ي العمان

 البنك الوطن 
 

 علم البنك يتضّمن مستند العرض هذا كافة 
ّ
، وإىل حد

ً
ها البنك التجاري مناسبة ي يعتتر

المعلومات والبيانات الجوهرّية النر
ي عن أّي معلومات جوهرّية قد يكون لها تأثت  

لة  أو تّم التغاص 
ّ
التجاري، ال يحتوي هذا المستند عىل أّي معلومات  مضل

ي ا
ي عىل القرار الذي سّيتخذه مساهمو البنك الوطن  ي أو سلنر ي حول قبول العرض أو رفضهإيجانر

 .لعمان 
 
 
ّ
ي هذا المستصّحة البنك التجاري مسؤولون باالتحاد واالنفراد عن أعضاء مجلس إدارة إن

 
، ند وكفاية المعلومات الواردة ف

 
ّ
 ويؤك

ّ
ا لدون أن

ً
ي إعداد مستند العرض هذا. بذل العناية الواجبة ال قد تّم ل، علمهمه وفق

 
   مناسبة ف

ّ
 كما يؤك

ّ
ا أن

ً
لم يتم  هدون أيض

  هذا  مستند العرضيجعل  قد حذفها شأن الذي من ، ة  جوهريّ  معلومات   حذف أيّ 
ً
ل
ِّ
 .مضل

 
ي 
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
ي يجب عىل جميع المساهمي   ف

 
من أجل تحديد ما  بعناية  ومراجعته مستند العرض هذا التمّعن ف

ي قبول العرض، من خلل 
 
ي االعتبار ال إذا كانوا يرغبون ف

 
ي مستند العرض الماثلجميع المعلومات اخذ ف

 
ي سياقه لواردة ف

 
 ا ف

ي مساهمي   الالصحيح. كذلك يجب عىل 
 
   ف

ّ
ي أل

ي العمان 
وا ي البنك الوطن  البنك مستند العرض هذا كتوصية من قبل عتتر

ي لقبول العرض. يتحمّ البنك التجاريأعضاء مجلس إدارة ، أو التجاري
ي  مساهم   كلّ ل  ، أو المستشار أو المستشار القانون 

 
ف

ي المسؤوليّ 
ي العمان 

ي الحصول عىل مشورة  البنك الوطن 
 
قبول ما إذا كان يتعي ّ  عليه حول  مستقلة   ة  مهنيّ  ة الخاصة به ف

ي 
ي هذا المستند مناسب   مستقل   إجراء تقييم  عليه العرض وينبغ 

 
اضات الواردة ف  .للمعلومات واالفتر

 
  باإلدالء بأيّ  شخص   ح ليّ لم يصّ 

ّ
أو العرض بخلف الشخاص  البنك التجاريق ببيانات أو تقديم معلومات تتعل

ي مستند العرض الماثل للقيام بذلك. 
 
ي حال قام المذكورين ف

 
 يقدتأو  بيان   بأيّ  باإلدالء شخص   أيّ ف

ّ
 م معلومات، يجب أل

 
ّ
بنك التجاري أو مستشار العرض أو الأعضاء مجلس إدارة ض من قبل البنك التجاري أو ه مفوّ يتم التعامل معه عىل أن

، ويجب عدم اال  ي
 .من قبل أي شخص مماثل   بيان   أيّ ستناد إىل المستشار القانون 

 
ي تاري    خ المستند ما لم يتم تحديد وقت   تّم 

 
ي مستند العرض الماثل كما ف

 
  إعداد البيانات الواردة ف

ّ
ذه ق بهآخر فيما يتعل

خذ إجراء  أو أيّ )ويجب عدم تفست  نشر مستند العرض الماثل  البيانات
ّ
ا لهمت

ً
  (وفق

ّ
داللة عىل عدم  ه يؤدي إىل أيّ عىل أن

ي  تغيت    وجود أيّ 
 
ي مستند العرض الماثل ُيقصد بهنص   منذ ذلك التاري    خ. ال يوجد أيّ أو شؤونه  البنك التجاريوقائع ف

 
  ف

ا أو تقديًرا سأو 
ً
 .لألداء الماىلي الحاىلي أو المستقبىلي للبنك التجاريُيعتتر توقًعا أو تنبؤ
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 عرض البيانات المالّية والقطاعّية وبيانات السوق 2
 

  البيانات المالّية: 
ّ
 من البيانات الماليّ  من أي   مستقل   ق بشكل  لم يقم المستشار بالتحق

ّ
ي أعد

ها أعضاء ة / البيانات الخرى النر
 . التجاريبنك المجلس إدارة 

 
 أّي 

ّ
 إجماىلي المبالغ ذات الصلة المدرجة ومجموعها يرجع إىل عملية التقريبإن

ي مستند العرض الماثل بي  
 
 .اختلف  ف

 
  عملة مستند العرض: 

ّ
، وهو العملة الرسميّ إن ي

ي الريال العمان 
ي ة جميع اإلشارات إىل كلمة "ريال" تعن 

 
 إن سلطنة عمان. ف

ي مرتبط بالدوالر المريكي وسعر الصف المرتبط هو 
ي =  1الريال العمان 

. يتكوّ  2.6008ريال عمان  ن الريال دوالر أمريكي
ي من 

 .بيسة 1000العمان 
 

 
ّ
  ال يجب االعتماد عىل أيّ  : مستنداتص أو مقتطفات من الملخ

ّ
ي مستند مستندات صات أو مقتطفات من الملخ

 
الواردة ف

 
ّ
 .بيانات شاملة فيما يتعلق بهذه المستنداتها العرض عىل أن

 
ي مستند العرض الماثل من جهات خارجيّ  تّم  بيانات القطاع والسوق: 

 
ة أو الحصول عىل بيانات القطاع والسوق الواردة ف

ونيةمن مصادر عامة مثل مواقع    شبكة المعلومات اإللكتر
ّ
أعضاء مجلس ق أي من البنك التجاري أو والمنشورات. لم يتحق

ي بشكل  دارته إ
ة مشار مأخوذة من مصادر تابعة لجهات خارجيّ  بيانات   من أيّ  مستقل   أو المستشار أو المستشار القانون 
 
ّ
ي مستند العرض هذا أو لم يتأك

 
اضات الساسيّ إليها ف ي تدوا من االفتر

ليها هذه المصادر. باإلضافة إىل ذلك، لم ستند إة النر
ي 
  يقم المستشار أو المستشار القانون 

ّ
ي  من أي   مستقل   ق بشكل  بالتحق

 
من بيانات القطاع أو المصادر الخرى المشار إليها ف

 
ّ
دقة واكتمال بيانات القطاع والسوق ليست مضمونة وال يمكن ضمان موثوقيتها. يعتمد مدى  هذا المستند. وعليه، فإن

ي مستند العرض هذا عىل معرفة القأهميّ 
 
ي ارئ وإدراكه للمنهجيّ ة بيانات القطاع والسوق المستخدمة ف

 
ات المستخدمة ف

 .جمع هذه البيانات
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  نقاط إضافية يجب مالحظتها 3
 

ي مستند العرض الماثل بما يتوافق مع أحكام القانون المعمول به وتهدف  نطاق المعلومات: 
 
يتم توفت  المعلومات الواردة ف

 
ّ
ي بمعلومات تتعل

ي العمان 
ورة عىل  ق بالعرض. إىل تزويد مساهمي البنك الوطن   مستند العرض الماثل ال يحتوي بالص 

ّ
 أن
ّ
إل

. ال يجوز تفست  محتوى مستند العرض هذا 
ً
ي جوهرّية

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
ها المساهم ف ي قد يعتتر

جميع المعلومات النر
ي استشارة

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
يبّية. يجب عىل كّل مساهم  ف محاميه الخاص أو  عىل أنه مشورة قانونّية أو تجارّية أو ض 

يبّية فيما يتعلق بقبول العرض ي للحصول عىل مشورة قانونّية أو مالّية أو ض  ينر
 .مستشاره الماىلي أو مستشاره الص 

 
ي قراءة مستند  العناية الواجبة: 

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
قبل اتخاذ أّي قرار بشأن قبول العرض، يجب عىل المساهمي   ف

وط مستند العرض بالكامل. وعند اتخاذ  ي االعتماد عىل تمّعنهم الخاص بشر
ي العمان 

القرار، يجب عىل مساهمي البنك الوطن 
ي ينطوي عليها قبول العرض

 .العرض الماثل والمخاطر النر
 

. يطلب  القيود عىل توزي    ع مستند العرض الماثل:  ي
ي العمان 

يقتص توزي    ع مستند العرض الماثل عىل مساهمي البنك الوطن 
ي من الشخاصالبنك التجاري و 

الذين يصل إليهم مستند العرض  أعضاء مجلس إدارته والمستشار والمستشار القانون 
ام بها. ، التعرّ الماثل ي مستند العرض الماثل وااللتر 

 
ال يقبل أي من البنك و ف عىل جميع هذه القيود المنصوص عليها ف

ي أعضاء مجلس إدارته التجاري أو 
 قيود   ليّ  انتهاك   عن أيّ  ة  قانونيّ  ة  مسؤوليّ  ل أيّ تحمّ أو المستشار أو المستشار القانون 

ي شخص   عىل العرض من قبل أيّ  مماثلة  
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
 .أو لم يكن ، سواء كان مساهًما ف

 
ي مستند العرض الماثل: 

 
ي مستند العرض  القيود عىل استخدام المعلومات الواردة ف

 
ال يجوز نشر المعلومات الواردة ف

 
ّ
ق بالعرض، وذلك من دون الماثل أو نسخها أو تصويرها أو إفشاؤها كلًيا أو جزئًيا أو استخدامها لّي غرض  بخلف ما يتعل

 .الحصول عىل الموافقة الخطّية المسبقة للبنك التجاري والمستشار
 

باستثناء ما هو مطلوب بموجب القانون المعمول به، ال ُيقدم البنك التجاري  ة: ة عن الضمانات الضمنيّ إخالء المسؤوليّ 
ي أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين أو المحاسبي   أو المحامي   أو الموظفي   

لكل  أو المستشار أو المستشار القانون 
، ضيًحا كان أو ضمنًيا،  آخر   شخص   أو أيّ منهم   أّي إقرار  أو ضمان 

ّ
ق باكتمال محتويات مستند العرض الماثل؛ أو فيما يتعل

عات ال
ّ
ي أيّ توق

 
ي العرض أو أي مستند أو معلومات أخرى مقدمة ف

 
  وقت   المدرجة ف

ّ
 يفيد بق بالعرض؛ أو فيما يتعل

ّ
 أيّ  أن

 . بعد إصدارهمن هذا القبيل لم يتغت ّ  مستند  
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 التعاريف واالختصارات 4
ي  مساهمونال سيستخدمه الذيقبول ال نموذج قبولنموذج ال

 
ي لتقديم البنكف

ي العمان 
 الوطن 

ا  للعرض قبولهم
ً
وط مستندوفق  كلّ  إىل النماذج هذه إرسال سيتم. العرض لشر

ي  مساهم  
 
ي  البنك ف

ي العمان 
يد عتر  الوطن  ي  التر

ون  مسقط   بناء عىل بيانات اإللكتر
كة أوبار لإلستثمارات و  تجاريللمقاصة وااليداع والمتاحة عىل موقع البنك ال شر

 والهيئة العامة لسوق المال.  المالية ش.م.ع.م. 
ي  بها المعمول واللوائح القواني    القانون المعمول به

 
مان سلطنة ف

ُ
ي  والسارية ع

 
 مستند تاري    خ ف

 .الماثل العرض
ي السياق(.  البنوك البنك أو 

ي )أو أي منهما كما يقتض 
ي العمان 

 البنك التجاري والبنك الوطن 
يفّش مصطلح "مجلس إدارة البنك التجاري" و"أعضاء مجلس إدارة البنك  مجلس إدارة البنك التجاري

ا لذلك. 
ً
 التجاري" وفق

.  البنك المركزي ي
 البنك المركزي العمان 

ي عمان.  الهيئة العامة لسوق المال الهيئة العامة لسوق المال
 
 ف

امات ي االستحواذ أو  السهم الخاضعة لإللتر 
 
ي ذلك أي حق ف

 
أي مصلحة أو حقوق ملكّية لّي شخص  )بما ف

أو تنازل أو رهن تأمي   أو رسم أو رهن أو عقاري خيار أو حق الشفعة( أو أي رهن 
ة أو أي اتفاقية أو ترتيب ضمان ضمان أو االحتفاظ بحق الملكيّ حق أو حيازي 
 آخر. 

 
ي البنك العرضلغراض 

 
ي المرهونة من قبل مساهم ف

ي العمان 
، أسهم البنك الوطن 

ي 
ي العمان 

ي بسبب قيود أو أمر جوزة محالة أو سة ماليّ مؤّس  أيّ مع الوطن 
قضان 

 ذات صلة. هيئة محكمة أو  أيّ صادر عن 
ي  ي  التعاون مجلس مجلس التعاون الخليجر مانسلطنة   من يتكّون الذي الخليجر

ُ
 العربية واإلمارات ع

 .والكويت والبحرين وقطر ةالسعوديّ  العربّية والمملكة المتحدة
 حكومة سلطنة عمان.  الحكومة

ي من وقت  إىل آخر.  رأس المال المصدر
ي العمان 

 إجماىلي رأس المال المصدر للبنك الوطن 
ي 
جودارد ادلشو مكتب ناض الحبسي وسيف المعمري للمحاماة بالتعاون مع  المستشار القانون 

 . ي ق الوسط( ال ال نر
 )الشر

 واإليداع ش.م.ع.م.  للمقاصة مسقط  واإليداع للمقاصة مسقط
 بورصة مسقط.  بورصة مسقط

ي 
ي العمان 

ي  البنك الوطن 
ي العمان 

 ش.م.ع.ع.  البنك الوطن 
ي 
ي العمان 

" و"أعضاء مجلس إدارة  مجلس إدارة البنك الوطن  ي
ي العمان 

البنك يفّش مصطلح "مجلس إدارة البنك الوطن 
ا لذلك. 

ً
" وفق ي

ي العمان 
 الوطن 

ي مساهمو البنك 
ي العمان 

ي غت  البنك التجاري.  الوطن 
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
 المساهمون ف

ي 
ي العمان 

ي رأس مال البنك   سهم البنك الوطن 
 
ي سهم ف

ي ويفّش مصطلح "أسهم البنك الوطن 
ي العمان 

الوطن 
ا لذلك. 

ً
" وفق ي

 العمان 
ي  العرض

ي العمان 
االعرض المقدم من البنك التجاري إىل مساهمي البنك الوطن 

ً
 وفق

وط  . الماثل العرض مستند لشر
ص العرض" من مستند  انتهاءتاري    خ  العرض انتهاءتاري    خ 

ّ
ي الفصل المعنون "ملخ

 
العرض المبي ّ  ف

 العرض الماثل. 
ي  إتمام عملّية العرض

 
ي تاري    خ دفع سعر العرض للمساهمي   البائعي   ف

 
إتمام العرض الذي سيحدث ف
ي بعد تاري    خ 

ي العمان 
 العرض.  انتهاءالبنك الوطن 

 
 نموذج القبول.  مستند العرض الماثل ويحتوي عىل  مستند العرض

كة أوبار لإلستثمارات المالية ش.م.ع.م.   المستشار  شر
م العرض أو البنك التجاري

ّ
ص من قبل مصف قطر المركزي، رقم  مقد

ّ
البنك التجاري )ش.م.ع.ق( وهو بنك مرخ

ه التجاري 
ّ
ي البنك التجاري بلزا، ص.ب. 150سجل

 
، ويقع مركزه الرئيسي ف

 ، الدوحة، قطر. 3232
ص العرض" من مستند  بدايةتاري    خ  العرض بدايةتاري    خ 

ّ
ي الفصل المعنون "ملخ

 
العرض المبي ّ  ف

 العرض الماثل. 
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ة العرض ة فتر كل اليومي   اللذين   شامل  العرض انتهاء وتاري    خ العرض بداية تاري    خ بي    ما الفتر
ي  للمساهم خللهمايمكن 

 
ي ال بنكال ف

ي العمان 
 .قبولال نموذج تقديموطن 

 سلطنة عمان.   عمان
ي 
، وهو العملة الرسمّية لسلطنة عمان.  ريال عمان  ي

 الريال العمان 
 دولة قطر.  قطر

ص العرض" من مستند  التسجيلتاري    خ 
ّ
ي الفصل المعنون "ملخ

 
تاري    خ تسجيل العرض المبي ّ  ف

 العرض الماثل. 
 (. 2/2019االستحواذ والسيطرة العمانّية رقم )خ/  ئحةال  الئحة االستحواذ
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ي اإلرشادي للعرض 5

 الجدول الزمن 
 

 التاري    خ الوصف #
 2021يونيو  3 إعلن العرض 1
ي و  إرسال مستند العرض 2

ي العمان 
ي إىل مجلس إدارة البنك الوطن 

مساهمي البنك الوطن 
ي 
 العمان 

 2021يونيو  10

ة العرض 3  2021يونيو  10 بداية فتر
   
ة العرض 4  2021يوليو  11 انتهاء فتر
 سعر العرضالبنك التجاري لدفع  5

 
 2021يوليو  14

ي أعاله إرشادي فحسب وقد يكون 
 الجدول الزمن 

ّ
عرضة للتغيير بعد قيام الجهات المختّصة بإجراء مالحظة: إن

 المراجعة والتعديالت والموافقات. 
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ص العرض 6

ّ
 ملخ

 
 تفاصيل العرض 6.1

م العرض أو البنك 
ّ
مقد

 التجاري
ه 
ّ
ص من قبل مصف قطر المركزي، رقم سجل

ّ
البنك التجاري )ش.م.ع.ق( وهو بنك مرخ

ي البنك التجاري150التجاري 
 
، الدوحة، 3232بلزا، ص.ب.  ، ويقع مركزه الرئيسي ف

وال يوجد أشخاص يتصفون بالتنسيق  فقط من قبل مقدم العرض إن العرض مقدم قطر. 
ي تقديم هذا العرض. 

 
 مع مقدم العرض ف

ي 
ي العمان 

ي ش.م.ع.ع.،  البنك الوطن 
ي العمان 

ي بورصة مسقط وهي البنك الوطن 
 
كة مساهمة عامة مدرجة ف شر

ي سلطنة عمان بر 
 
ي ص.ب. 1003704قم سجل تجاري تّم تأسيسها ف

 
، ومركزها الرئيسي ف

يدي 751  ، روي، مسقط، سلطنة عمان. 112، الرمز التر
   العرض

ّ
م العرض لجميع العرض المقد

ّ
ي مساهمي   الم من مقد

 
ي للستحواذ   ف

ي العمان 
البنك الوطن 

حّصة من شأنه زيادة  ذيوال من رأس المال المصدر % 15.2عىل نسبة إضافّية قدرها 
 
ّ
ي مقد

 
ي إىل رأس مال م العرض ف

ي العمان 
من رأس المال المصدر %  50.1البنك الوطن 

ي تاري    خ التسجيل(.  247,146,240)
 
ي المدفوعة بالكامل ف

ي العمان 
 من أسهم البنك الوطن 

 
م العرض خلف ذلكما لم ي

ّ
 ، ختر مقد

ّ
ي قبول مساهمي   رهن بإتمام العرض إن

 
البنك   ف

ي 
ي العمان 

 يمثلون  الذين الوطن 
ً
 . من رأس المال المصدر % 15.2ال تقّل عن  نسبة

 (. "العرض بدايةتاري    خ ") 2021يونيو  10العرض:  بداية تاري    خ العرض
 (. "العرض انتهاءتاري    خ ") 2021يوليو  11العرض: انتهاء 

 
تاري    خ التسجيل )لغرض 

 العرض(
 2021يونيو  9
 
 

ي للسهم الواحد  0.200عرض نقدي فقط بمبلغ  سعر العرض
، ريال عمان  ي

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
ف

% مقابل متوسط السعر المرجح حسب حجم التداول 36( علوة تقدر ب   1الذي يمثل )
(("VWAP"  مقابل متوسط السعر المرجح 28( علوة تقدر ب     2؛ )2021يناير  1منذ %

% مقابل سعر اإلغلق 18( علوة تقدر ب    3ثلثة أشهر؛ و ) حسب حجم التداول الخر 
 . 2021يونيو  2بتاري    خ 

 
ي الذين يمتلكون أقل من نسبة  العرض أهلّية قبول

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
ي حال قبول المساهمي   ف

 
% 15.2ف

وط مستند العرض )مًعا  ا لشر
ً
من رأس المال المصدر للعرض بسعر العرض ووفق

ي المساهمون "
 
ي العمان

ي البنك الوطن 
 
ي البنك " وكل منهم "البائعون ف

 
مساهم بائع ف

ي 
 
ي العمان

"(، قد يختار البنك التجاري سحب العرض أو االستحواذ عىل عدد أسهم الوطن 
ي 
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
ي المعنية من المساهمي   البائعي   ف

ي العمان 
 .البنك الوطن 

 
ي الذين يمتلكون أكتر من نسبة 

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
ي حال قبول المساهمي   ف

 
% 15.2ف

وط مستند العرض، سيقوم  من رأس المال المصدر للعرض بسعر العرض ووفقا لشر
البنك التجاري باالستحواذ عىل النسبة المئوية المطلوبة من رأس المال المصدر من كل 

ي الع
ي البنك الوطن 

 
ي عىل أساس نسبة وتناسب وذلك وفقا للمعادلة مساهم بائع ف

مان 
ي عىل أن ال 

ي العمان 
الموضحة أدناه )يقرب إىل أقرب سهم كامل من أسهم البنك الوطن 

 % من رأس المال المصدر(: 15.2يزيد إجماليا عن 
 

15.2

𝐴
 𝑥 𝐵 

 
 :حيث
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البنك التجاري أ = مجموع النسبة المئوية من رأس المال المصدر الذي تم قبول بيعه إىل 
ي 
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
 .من قبل المساهمي   البائعي   ف

 
ب = النسبة المئوية من رأس المال المصدر الذي تم قبول بيعه من قبل المساهم البائع 

 . ي
ي المعن 

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
 ف

السهم الخاضعة 
امات  لإللتر 

ي ا
ي العمان 

ي البنك ال يجوز قبول العرض إال لمساهم البنك الوطن 
 
لذي ال تخضع أسهمه ف

ام. لغراض هذا العرض.  ي لي التر 
ي العمان 

 الوطن 
 

 االستحواذ اإلجباري
 

 العرض يشمل نسبة 
ّ
من شأنه  والذيبالمائة فقط من رأس المال المصدر،  15.2بما أن

ي البنك 
 
ي إىل زيادة حّصة مساهمة البنك التجاري ف

ي العمان 
بالمائة من رأس  50.1الوطن 

ي المال المصدر، 
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
لن يقوم البنك التجاري بإجبار أي من المساهمي   ف

ي المواد 
 
عىل بيع أسهمهم ولن يتم االستحواذ عىل أسهمهم بشكل إجباري كما هو مذكور ف

 )شاملة( من الئحة االستحواذ.  65إىل  62
 

 إتمام العرض
 

ي البنك 
 
ي تاري    خ دفع سعر العرض للمساهمي   البائعي   ف

 
هو إتمام العرض الذي سيحدث ف

ي بعد تاري    خ 
ي العمان 

 العرض.  انتهاءالوطن 
 

 لعرضغاية ا
 

ي 
التجاري إدارة البنك  ترىسيؤدي إتمام العرض إىل تكوين مؤسسة مصفية أقوى والنر

من خلل إتمام العرض، يهدف أنها ستصبح أكتر قدرة عىل المنافسة محليا وإقليميا. 
 . ي
ي العمان 

 البنك التجاري إىل تعزيز قيمة المساهمي   وتطوير البنك الوطن 
 

 المستشار
 

ي سلطنة 
 
كة مساهمة مقفلة تأسست ف كة أوبار لإلستثمارات المالية ش.م.ع.م، شر شر

ي ص.ب 
 
يدي  1137عمان ومكتبها المسجل ف  ، عمان. 111، الرمز التر

 051 949 24 968+ الهاتف: 
 : ي
ون  يد االلكتر  talal@u-capital.netالتر

 
 
 

بها تفاصيل ومعلومات أخرى تت 6.2
ّ
 ئحة االستحواذال طل

 
ي 
ي البنك الوطن 

 
السهم ف

ي 
ي يمتلكها البنك  العمان 

النر
 التجاري

من رأس المال المصدر حنر تاري    خ مستند العرض  % 34.9نسبة لك البنك التجاري تيم
 هذا. 

 
 

م العرض
ّ
 نّية مقد

 
ي 
ي العمان 

 :كما يىلي هي  إن نية مقدم العرض فيما يتعلق بالبنك الوطن 

ي من ناحية رأس المال  •
ي العمان 

سيدعم البنك التجاري البنك الوطن 

ي من تلبية متطلباته 
ي العمان 

عند الحاجة حنر يتمكن البنك الوطن 

 .التنظيمية ودعم نمو أعماله

ي من خل •
ي العمان 

ل تحسي   سيدعم البنك التجاري البنك الوطن 

لتنفيذ الخطط مما  المرنةإجراءات العمل واستخدام أطر العمل 

 الداء التشغيىلي و 
الكفاءات باإلضافة إىل تطوير سيؤدي إىل تحسي  

 نتاجية. تحسي   اإل 

 

 
 اإلقرارات 6.3

 البنك التجاري والمستشار يؤكدان عىل ما يىلي  6.3.1
ّ
 :إن
  .أ

ّ
إبطال العرض بسبب عدم كفاية القدرة المالّية ع البنك التجاري بموارد مالّية كافية ولن يتم يتمت

 لمقدم العرض؛
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ي قبول العرض بالكامل عىل سعر  .ب
 
ي الذي يرغب ف

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
سيحصل كّل مساهم  ف

ي مستند العرض؛
 
وط المبّينة ف ا للشر

ً
 العرض وفق

 المقابليد دتسسيتم تنفيذ بالكامل ، عىل ذلكالعامة لسوق المال هيئة الموافقة مع باستثناء  .ج
وط العرض ب النقدي ا لشر

ً
امتياز  النظر عن أيّ صف الذي يحق لي مساهم بموجب العرض وفق

م قد يطالب  عرض مضاد أو حق مقاصة أو 
ّ
 العرض بخلف ذلك بحقه ضد حاملها؛مقد

 
 :يعلن البنك التجاري ما يىلي  6.3.2

ي مستند العرض الماثل، ال توجد مفاوضات جارية بي    .أ
 
البنك التجاري أو  بخلف ما هو موضح ف

ي 
ي العمان 

مساهميه المسيطرين وأّي شخص  فيما يتعلق بأسهم البنك التجاري أو البنك الوطن 
 والوراق المالّية القابلة للتحويل؛

ي مستند العرض الماثل، ال توجد اتفاقّيات أو ترتيبات أو تفاهم موجود بي    .ب
 
بخلف ما هو موضح ف

لتنسيق مع البنك التجاري( وأي من أعضاء مجلس اإلدارة البنك التجاري )أو أي شخص يعمل با
 للبنك التجاري، حامىلي أسهم ذات حق التصويت أو الحاملي   

أو أعضاء مجلس اإلدارة السابقي  
ي البنك التجاري الذين لهم أّي صلة بالعرض

 
 .السابقي   لسهم ذات حق التصويت ف

 .إتمام العرضلن تتأثر مكافأة أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري ب .ج
ي  البنك التجاري  يؤكد .د

 
ي الليس لديه  أنه تاري    خ مستند العرض هذا ف

نية إللغاء إدراج البنك الوطن 
ي من بورصة مسقط بعد إتمام العرض

 ٪ فقط من رأس المال المصدر. 50.1ل   رغم امتلكه، العمان 
 

 
ّ
" هم الشخاص  لغرض ما ورد أعله، إن " أو "حامىلي أسهم ذات حق التصويت السابقي  

"أعضاء مجلس اإلدارة السابقي  
ة  ي مجلس اإلدارة أو حامىلي أسهم  أشهر  6الذين كانوا خلل فتر

 
ة العرض، أعضاء ف وفق التصويت، توىلي حق قبل بدء فتر

 .الحالة
 

 معلومات أخرى:  6.3.3
ي العمامتلك ال ي .1

ي أّي أوراق مالية قابلة للتحويلالبنك التجاري وال البنك الوطن 
 . ن 

ي ما يىلي تفاصيل  .2
 
ي يمتلكها الشخاص المئوّية لحيازة نسبة العدد و الف

السهم ذات حق التصويت النر
   التالية أسماؤهم بشكل  

   مباشر
ي  أو غت  مباشر

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
 :ف

ي  567,452,883البنك التجاري:  -أ
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
 بالمائة.  34.9 بنسبة-سهًما ف

ي  0أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري:  -ب
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
 . %0بنسبة  سهم ف

ي البنك التجاري: ساسّيون المساهمون ال  -ج
 
ي بنسبة  0ف

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
 . %0سهم ف

 
ي الفقرات 

 
ي لها حق الت"أ" و"ب"  6.3.3لم تتعامل الطراف المنصوص عليها ف

ي السهم النر
 
صويت أو الوراق أعله ف

ي تبدأ قبل ستة أشهر من تاري    خ بداية العرض وتنتهي بتاري    خ مستند العرض. 
ة النر  المالية القابلة للتحويل المعنية خلل الفتر
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 األطراف ذات الصلة بالعرض واألشخاص المسؤولون عن االتصال 7

 
م العرض 

ّ
 البنك التجاري )ش.ك.ع.ق.( مقد

لة : مسؤول االتصال 
ّ
 أيمن قل

 نائب الرئيس
 ، الدوحة، دولة قطر3232ص.ب. 
 2185 9744420+الهاتف: 

 : ي
ون  يد االلكتر  aimen.kallala@cbq.qa التر

 
 

ي 
ي العمان 

ي ش.م.ع.ع.  البنك الوطن 
ي العمان 

 البنك الوطن 
 مي اجواهر التم : االتصال ةمسؤول 

 ش مجلس اإلدارة ةأمين
يدي 751ص.ب.   ، روي، مسقط، سلطنة112، الرمز التر
 عمان. 

 8218 2477 968+الهاتف: 
 : ي
ون  يد االلكتر  jawaheraltamami@nbo.omالتر

 
كة أوبار لإلستثمارات المالية ش.م.ع.م المستشار  شر

ي  مسؤول االتصال:  
 طلل البلوشر

 وساطةال -نائب الرئيس 
يد المركزي، سلطنة عمان. 111، ر.ب. 1137ص.ب   ، التر
 99267286 / 051 949 24 968+ الهاتف: 

 : ي
ون  يد االلكتر   talal@u-capital.netالتر

 
 باناتواالحنينة 
 لوساطةا -نائب الرئيس  ةمساعد
يد المركزي، سلطنة عمان. 111، ر.ب. 1137ص.ب   ، التر
 99378351 / 053 949 24 968+ الهاتف: 

 : ي
ون  يد االلكتر  hunaina@u-capital.netالتر

 
ي 
م العرض المستشار القانون 

ّ
جودارد ادلشو مع تعاون الحبسي وسيف المعمري للمحاماة بالناض مكتب  لمقد

ي  ق الوسط( ال ال نر
 . )الشر

 أوليفر ستيفت    :مسؤول االتصال 
يك  شر
 402مكتب ، ال4الطابق 

 ، شاط  القرم1مبن  الشاط  
 ، القرم102ر.ب. ، 4ص.ب. 

 سلطنة عمان. 
 0715 2495 968+الهاتف: 

 : ي
ون  يد االلكتر   o.stevens@aglaw.comالتر

 
 

  

mailto:o.stevens@aglaw.com
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قة الموافقات  8
ّ
 بالعرضالمتعل

 
ي  8.1

 
 موافقات البنك المركزي العمان

ي حصل عليها البنك التجاري فيما يتعلق بالعرض
ي النر

ص لموافقات البنك المركزي الُعمان 
ّ
 :فيما يىلي ملخ

 . DTM/QBT/2021/248، رقم 2021يناير  26تاري    خ خطاب بالموافقة عىل العرض بموجب  •
 

 الموافقات األساسّية للهيئة العامة لسوق المال 8.2
 
ّ
ي حصل عليها العامة هيئة الص لموافقات فيما يىلي ملخ

 فيما يتعلق بالعرض: البنك التجاري لسوق المال النر

ي ذلك االستحواذ عىل نسبة  •
 
من رأس المال المصدر الذي من شأنه  % 15.2الموافقة عىل العرض، بما ف

ي إىل مساهمة زيادة 
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
% من رأس المال المصدر بموجب 50.1البنك التجاري ف

 . HSM/661/2021، رقم 2021أبريل  27بتاري    خ كتاب 

، رقم 2021مايو  19بتاري    خ كتاب موجب  نة من الئحة االستحواذ بالموافقة عىل إعفاءات معيّ  •
HSM/762/2021  :ي ذلك

 
 بما ف

ام بأي إعلن مطلوب 19كوفيد جائحة  الوضع المستمر ل، بسبب اإلعفاء  • ه ، من االلتر  نشر
ي بموجب الئحة االستحواذ 
 
واحدة و ة عربيّ اللغة البعىل القل ة" واحدة ة "ورقيّ صحيفة يوميّ ف

ية وطلب  ونيةنسخة بهذا اإلعلن فقط نشر باللغة اإلنجلت   نت(  إلكتر ي )عتر اإلنتر
 
صحيفة ف

يةة واحدة يوميّ   ؛ وعىل القل باللغة العربّية وواحدة باللغة اإلنجلت  

 ، بأن يتم إرسال مستند العرض هذا وأيّ 19كوفيد الطلب، بسبب الوضع المستمر لجائحة   •
ي بموجب الئحة  أو إشعار   مستند  

ي العمان 
آخر مطلوب تقديمه إىل مساهمي البنك الوطن 

ه عىل موقع االستحواذ إىل مساهمي الب ي أو نشر
ون  يد اإللكتر ي عن طريق التر

ي العمان 
نك الوطن 

ي مناسب فقط. 
ون   الكتر

 2021/  895ه س م/   رقم، 2021يونيو   10 خبتاري    كتاب الموافقة عىل مستند العرض بموجب   •
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 تفاصيل البنك التجاري 9
 

ي البنك التجاري 9.1
 
 تفاصيل المساهمة ف

كة تابعة لجهاز قطر للستثمار( تملك حواىلي  •
كة قطر القابضة ذ.م.م. )وهي شر ذات من أسهم  %16.67إن شر

ي البنك الحق 
 
 جاريتالتصويت ف

 

ي البنك التجاري.  حق % أو أكتر من أسهم5ال يمتلك أي مساهمي   آخرين بشكل مباشر  •
 
 التصويت ف

 

اء أّي أسهم أو أوراق مالية قابلة  • ي الشهر الستة السابقة لتاري    خ بداية لم يتم شر
 
ي البنك التجاري ف

 
للتحويل ف

 العرض. 
 

 مجلس إدارة البنك التجاري 9.2
 مجلس إدارة البنك التجاري 9.2.1

 

(المناصب) المنصب االسم  
 التعيير   سنة

 األّول

 انتهاء سنة

 التعيير  

ي 
 2022 1990 رئيس مجلس اإلدارة .............. الشيخ / عبدهللا بن عىلي بن جتر آل ثان 

كة  لة بالسّيد الفردانشر
ّ
حسي   /  للستثمار الممث

 ........................................... إبراهيم الفردان
 2022 2020 نائب رئيس مجلس اإلدارة

 2022 2014  عضو ......... سعادة السيد / عبد الرحمن بن حمد العطية

 2022 2002 منتدبالعضو ال ............................. السيد / عمر حسي   الفردان

ي 
 2022 2017 عضو ............... الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثان 

ي العمادي
 2022 2017  عضو .............. السيد / محمد اسماعيل مندن 

سعادة السيد / صالح عبدهللا محمد اإلبراهيم 
 ..................................................... المناعي 

 2022 2017  عضو

لة بسعادة السّيد 
ّ
كة قطر للتأمي   الممث خلف  / شر

 ............................................. أحمد المناعي 
 2022 2017  عضو

 2022 2020  عضو .......................... سعادة السيد / بدر عمر الدفع

 
 

 الذاتية لعضاء مجلس إدارة البنك التجاريالست   9.2.2
 

ي  .أ
 ، رئيس مجلس اإلدارةالشيخ / عبدهللا بن عىلي بن جتر آل ثان 

ي مجلس إدارة البنك التجاري منذ العام 
 
 الشيخ عبدهللا عضو ف

ّ
ي يوليو 1990إن

 
، وتّم تعيينه نائًبا لرئيس مجلس اإلدارة ف

ي مارس  1999
 
ه رئيس اللجنة ا2014ورئيًسا ف

ّ
ا نائب رئيس مجلس إدارة . إن

ً
لتنفيذّية المنبثقة عن مجلس اإلدارة، هو أيض

ي مجلس إدارة 
 
، وعضو ف ي

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
شيحات ف ي اللجنة التنفيذية للمكافآت والتر

 
، وعضو ف ي

ي العمان 
البنك الوطن 

ي المتح حد، ورئيس لجنة المخاطر التابعة لمجلس إدارة البنك العرنر
ّ
ي المت كة فيستا التجارية البنك العرنر د، ومالك شر

(Vista Trading Company) . 
 

كة الفردان .ب لة بالسّيد  شر
ّ
 ، نائب رئيس مجلس اإلدارةحسي   إبراهيم الفردان/  للستثمار الممث

ي العام 
 
ي مجلس إدارة البنك التجاري منذ انضمامها ف

 
كة الفردان للستثمار عضو ف  شر

ّ
لة من قبل السّيد  2020إن

ّ
وهي ممث

حسي   الفردان، نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب السابق للبنك التجاري، الذي شغل منصب العضو المنتدب 
ي العام 

 
ي 2017العام حنر  1975للبنك التجاري منذ إنشائه ف

 
ه عضو ف

ّ
اللجنة التنفيذّية المنبثقة عن  مجلس اإلدارة . إن

شيحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان ،  وهو رئيس لجنة المكافآت والتر
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كة قطر للتأمي    ي شر
 
 ورئيس لجنة االستثمار ونائب رئيس مجلس إدارة دار الخليج للنشر والطباعة، وعضو مجلس إدارة ف

 .  فيها ونائب رئيس مجلس إدارة رابطة رجال العمال القطرّيي  
 

 ، عضوسعادة السيد / عبد الرحمن بن حمد العطية .ج
ي العام 

 
ي لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس 2014انضم السيد العطية إىل مجلس إدارة البنك التجاري ف

 
ه عضو ف

ّ
. إن

ي  اإلدارة واللجنة  التنفيذّية عمان،  -المنبثقة عن مجلس اإلدارة. وهو نائب رئيس مجلس المناء بمنتدى الفكر العرنر
كة موطن التجارّية. حصل السّيد العطية عىل جائزة الدولة التقديرّية. يشمل  الردن، وهو مالك ورئيس مجلس إدارة شر

ي القطاع العام عمله كأمي   عام سابق لألمانة العامة لمجلس
 
التعاون لدول الخليج العربّية، ووكيل  سابق   سجل أنشطته ف

لوزارة الخارجية، وسفت   سابق  لدولة قطر لدى المملكة العربّية السعودّية، وفرنسا، وإيطاليا، واليونان، واليمن، وسويشا 
ي جنيف وروم

 
مات دولّية أخرى ف

ّ
ا المندوب الدائم لدولة قطر لدى المم المتحدة ومنظ

ً
، وكان أيض ي

ا وباريس. وجيبونر
 يشغل حالًيا منصب وزير الدولة لدولة قطر. 

 
  السيد / عمر حسي   الفردان، العضو المنتدب .د

ي العام 
 
ي 2002انضم السيد عمر الفردان إىل مجلس إدارة البنك التجاري ف

 
. هو العضو المنتدب للبنك التجاري وعضو ف

شيحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة  لجنة المكافآتاللجنة التنفيذّية المنبثقة عن  مجلس اإلدارة و  ونائب والتر
حد ورئيس مجلس إدارة 

ّ
ي المت ي البنك العرنر

 
حد ورئيس لجنة الحوكمة والمكافآت ف

ّ
ي المت رئيس مجلس إدارة البنك العرنر

ي قطر وسلطنة 
 
كات التابعة لها ف ه الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الفردان والشر

ّ
ناتيف. إن  عمان ومدير الفردانبنك التر

 السّيد الفردان عضو جمعّية الهلل  للمجوهرات
ّ
ي قطر. إن

 
كة الفردان للخدمات البحرّية ف كة الفردان للستثمار وشر وشر

ي مجلس إدارة مركز قطر للمال. 
 
 الحمر القطري وعضو مستشار ف

 
ي  .ه

 ، عضو غت  تنفيذيالشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثان 
 الشيخ فيصل عضو م

ّ
ي العام إن

 
ي رئيس 2017جلس إدارة مستقل انضم إىل مجلس إدارة البنك التجاري ف

 الشيح آل ثان 
ّ
. إن

ام المنبثقة عن مجلس اإلدارة ا رئيس  لجنة التدقيق واإللتر 
ً
ول. وهو أيض وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للبتر

كة  كة كابستون للعقارات و شر كة نما العقارّية وشر  عضو مجلس إدارة مجلس إدارة شر
ً
الوطنية الدولية القابضة. وهو أيضا

كة المتحدة للتنمية.   شر
 

ي العمادي، عضو غت  تنفيذي .و
 السيد / محمد اسماعيل مندن 

ي العام 
 
 السيد العمادي عضو مجلس إدارة مستقل انضم إىل مجلس إدارة البنك التجاري ف

ّ
لجنة . هو رئيس 2014إن

شيحات والحوكمة المنبثقة عن مجلس اإلدارة. يشغل ة مجلس اإلدار  المنبثقة عنالمخاطر  ي لجنة المكافآت والتر
 
وعضو ف

ي 
ي البنك الوطن 

 
ي لجنة اإلئتمان التابعة لمجلس اإلدارة ف

 
، وهو وعضو ف ي

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
منصب عضو مجلس إدارة ف

ناتيف، رئيس لجنة المخاطر ا ي بنك التر
 
ا عضو مجلس إدارة ف

ً
ه أيض

ّ
. إن ي

ناتيف وعضو العمان  لتابعة لمجلس إدارة بنك التر
ي العام 

 
ناتيف. انضم السّيد العمادي إىل البنك التجاري ف ي لجنة اإلئتمان التابعة لمجلس إدارة بنك التر

 
كرئيس   1983ف

كة قطر للسينما  ة ثلث سنوات. هو العضو المنتدب السابق لشر
ّ
ا منصب نائب المدير العام لمد

ً
للعملّيات وشغل أيض

ي مجلس إدارة مؤسسة وتوز 
 
كة القطرية للستثمارات العقارية وكان عضًوا ف ا منصب عضو للشر

ً
ي    ع الفلم. وشغل سابق

كة القطرية للنقل البحري وسوق الدوحة لألوراق المالية )اآلن بورصة قطر(.   المناعي والشر
 

 ، عضو غت  تنفيذيسعادة السيد / صالح عبدهللا محمد اإلبراهيم المناعي  .ز
 سعادة السيد صالح عبدهللا محمد اإلبراهيم المناعي عضو مجلس إدارة غت  مستقل انضم إىل مجلس إدارة البنك 

ّ
إن

ي العام 
 
ي 2017التجاري ف

 
ام المنبثقة عن مجلس اإلدارة. سعادة السيد المناعي عضو ف  عضو لجنة التدقيق وااللتر 

ً
. وهو أيضا

كة الدا ي مجلس الشورى، وعضو مجلس إدرة شر
 
كة قطر للرخام والفسيفساء اإلسلمية ف ر لعمال التبادل، ومدير ومالك شر

كة أمبيكس.   وشر
 

لة بسعادة السّيد  .ح
ّ
كة قطر للتأمي   الممث  خلف أحمد المناعي  / شر

 
ّ
كة قطر للتأمي   إن ي العام شر

 
ي مجلس إدارة البنك التجاري منذ انضمامها ف

 
لة بسعادة السّيد خلف 2017عضو ف

ّ
، وهي ممث

ي لجنة المخاطر أحمد 
 
 سعادة السيد المناعي وكيل وزارة المالّية، ورئيس المنبثقة عن مجلس اإلدارة المناعي وهو عضو ف

ّ
. إن

كة العمانية القطرية للتأمي    ، وعضو اللجنة اإلدارية (OQIC)مجلس إدارة الشر كة قطر للتأمي   ي مجلس إدارة شر
 
، وعضو ف

ي "البنك 
 
ي القض والقدس ف

ر
ي جدةلصندوف

 
 .اإلسلمي للتنمية" ف

 
  سعادة السيد / بدر عمر الدفع .ط
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ي العام 
 
 السيد بدر عمر الدفع عضو مجلس إدارة مستقل انضم إىل مجلس إدارة البنك التجاري ف

ّ
. سعادة السيد 2020إن

ي 
 
ي الجافة. والمدير التنفيذي للتحالف العالمي  المنبثقة عن مجلس اإلدارة واالتزاملجنة التدقيق الدفع هو عضو ف

 لألراص 
دة. 

ّ
ا لدولة قطر لدى الواليات المتحدة ودول أخرى متعد ً  عمل سعادة السيد الدفع سفت 
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وط واألحكام واإلجراءات -قبول العرض  10  الشر
 وضع جائحة إىل تستند اعتبارات
 السائد وحاالت   19 كوفيد
 الناتجة عنه اإلغلق

يد  • ونية فقط من مستند العرض هذا عتر التر سيتم إرسال نسخة إلكتر

كة مسقط للمقاصة واإليداع وعىل  ي بناًء عىل بيانات شر
ون  اإللكتر

ونية لكل من البنك التجاري وأوبار لإلستثمارات المالية  المواقع اإللكتر

 والهيئة العامة لسوق المال. ش.م.ع.م 

 ؛تقديم قبول العرض •

ي إرسال موافقتهم عتر يمكن لمساهمي ال •
ي العمان 

بنك الوطن 

كة أوبار لإلستثمارات المالية  ي إىل شر
ون  يد اإللكتر التر

 ش.م.ع.م. 

 التواصل مع  •
ً
ي أيضا

ي العمان 
يجب عىل مساهمي البنك الوطن 

المستشار للتسجيل و/أو التأكد من تفاصيل طرق التواصل 
 معهم. 

ي لتقديم نموذج القبول الذي سيستخدمه  نموذج القبول
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
المساهمون ف

وط مستند العرض هذا. سيتم إرسال هذه النماذج إىل   لشر
ً
قبولهم للعرض وفقا

ي 
ون  يد اإللكتر ي عتر التر

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
بناءا عىل قاعدة بيانات  كل مساهم ف

و  . مسقط للمقاصة وااليداع نية نموذج القبول سيكون متاحا عىل المواقع اإللكتر
والهيئة العامة ش.م.ع.م لكل من البنك التجاري وأوبار لإلستثمارات المالية 

 لسوق المال. 
إجراءات قبول العرض من قبل 
ي 
ي البنك الوطن 

 
المساهمي   ف

ي 
 العمان 

ي القيام 1
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
. من أجل قبول العرض، يتعي   من المساهمي   ف

 :  بما يىلي
كة إرسال نموذج القبول المكتمل  .أ والموقع عىل النحو المطلوب إىل شر

ي مركز العمانية العالمية 
 
أوبار لإلستثمارات المالية ش.م.ع.م وذلك ف

، المبن   (PH)للتنمية واإلستثمار )اومنفيست( لألعمال، الطابق العلوي
 ، مرتفعات المطار، مسقط، سلطنة عمان،501، الطريق رقم 95رقم 

 أو 
 

ي يوضح  .ب
ون  ي إرسال بريد إلكتر

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
بإمكان  المساهمي   ف

قبولهم للعرض، إضافة إىل المستندات المطلوبة )كما هو موضح أدناه( 
ي أو قبل الساعه 

 
ي تاري    خ انتهاء العرض ، ويمكن للمساهم  2ف

 
مساًء ف

د بوضوح. 
ّ
ي يبي ّ  الخيار المحد

ون   إرسال بريد إلكتر
 

يد . ال يمكن للم2 ي إلغاء نماذج القبول/التر
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
ساهمي   ف

ي المكتملة بعد تقديمها
ون   اإللكتر

 للقبول لمدة 3. 
ً
 11إىل  2021يونيو  10يوم تبدأ من  30. سيظل العرض مفتوحا

ة  2021يوليو  )يشمل اليومي   المذكورين( خلل ساعات العمل، أي من الفتر
 إىل  8من 

ً
يتم قبول الطلبات المستلمة بعد ساعات مساًء. ولن  2صباحا

ي تاري    خ انتهاء العرض. 
 
 العمل ف

قد يرفض المستشار خطاب/نموذج القبول المقدم من قبل المساهم  المطلوبة الوثائق
ي دون المستندات المطلوبة باعتباره غت  

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
( ف )المساهمي  

 مكتمل وغت  صالح. 
 مع خطاب / نموذج القبول:  يجب إرفاق المستندات التالية

 
مير  األفراد: 

ّ
 للمتقد

ي البنك  •
 
نسخة من الهوية العمانية للمساهمي   العمانيي   ف

ي ونسخة من جواز السفر للمساهمي   غت  
ي العمان 

الوطن 
، ي
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
 العمانيي   ف
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، إذا  • ي
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
شهادة الميلد للمساهم القص ف

 عرض نيابة عن أوالده القص،كان الب يقبل ال
يجب تضمي   نسخة من توكيل رسمي ساري المفعول ومعتمد  •

ي حالة 
 
حسب الصول من قبل الجهات القانونية المختصة ف

القبول نيابة عن شخص آخر )باستثناء قبول الب نيابة عن 
 أبنائه القص(. 

 
كات:  مير  من الشر

ّ
 للمتقد

 بطاقة نموذج التوقيع، •
كةنسخة من السجل  •  التجاري للشر
نسخة مصدقة من قرار مجلس اإلدارة يخول أشخاص لقبول  •

 .  العرض مرفق معه نموذج التوقيع لهؤالء الشخاص المخولي  
 

 قبول البنك التجاري
 

ي المطروحة من قبل 
ي العمان 

يخضع قبول البنك التجاري لسهم البنك الوطن 
وط ي والتسوية للشر

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
 التالية:  المساهمي   ف

 
 العرض الحد الدن  للقبول ) •

% من رأس المال 15.2يتلقرّ
 المصدر(. 

 موافقة الهيئة العامة لسوق المال عىل نتيجة العرض النهائّية.  •
ي المطروحة  •

ي العمان 
عدم تعارض تسوية أسهم البنك الوطن 

 مع أي من القواني   المعمول بها. 
النحو  استكمال خطاب / نموذج القبول بشكل صحيح  وعىل •

 معه المستندات المطلوبة وإرساله إىل 
ً
المطلوب مرفقا

ي تاري    خ انتهاء العرض أو قبله. 
 
 المستشار ف

ي البنك  •
 
الشخص الذي يقبل العرض هو مساهم مؤهل ف

 . ي
ي العمان 

 الوطن 
 لحكام الئحة  •

ً
عدم سحب البنك التجاري للعرض وفقا

 اإلستحواذ. 
 معه المستندات  عند إستلم توقيت دفع سعر العرض

ً
خطاب/نموذج القبول ساري المفعول مرفقا

ي البنك 
 
، سيعلن المستشار المساهمي   ف ي

المطلوبة والخاضعة للتحقق المرص 
ي المؤهلي   عن القبول للعرض وترتيب إجراء الدفع عن طريق حوالة 

ي العمان 
الوطن 

ي البنك الو 
 
ي لصالح المساهم ف

 
ي مصفية / أمر دفع / شيك / تحويل مصف

طن 
ي خلل 

 
ي ف

ة( أيام من تاري    خ انتهاء العرض. ولن يتم دفع أي فائدة،  10العمان  )عشر
يبة أو أي زيادة أخرى لي سبب عىل السعر  أو هامش رب  ح أو رسوم إضافية أو ض 
اؤها من قبل البنك التجاري من  ي تم شر

ي والنر
ي العمان 

اإلجماىلي لسهم البنك الوطن 
ي العم

ي البنك الوطن 
 
ي لي سبب ما. أي مساهم ف

بعد قبول العرض من قبل  ان 
ي  المساهم البائع

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
ببيع أسهم البنك  لهم/ ، لن يسمح له/لها ف

ي ذات الصلة إىل أي جهة أخرى 
ي العمان 

البنك التجاري سحب ي ما لم أو حنر الوطن 
 العرض. 
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 التفويض بإصدار العرض 11
د كّل عضو  من أعضاء مجلس إدارة 

ّ
: يؤك  البنك التجاري بموجبه ما يىلي

ي مستند العرض هذا صحيحة 1
 
 كافة الوقائع المذكورة واآلراء المعترّ عنها ف

ّ
د من أن

ّ
( لقد بذل العناية المعقولة للتأك

 ودقيقة؛

؛ و2
ً
ي حذفها إىل جعل مستند العرض هذا مضلل

ّ
ي قد يؤد

 ( لم يتم حذف أّي معلومات جوهرّية والنر

ا لذلك. كّل عضو   ( يتحّمل3
ً
 من أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري المسؤولّية عن البيانات الواردة أعله وفق

 

 التالية أسماؤهم مفّوضون بالتوقيع عىل مستند العرض بموجب قرار أعضاء مجلس إدارة البنك التجاري: 
ّ
 إن

 
 التوقيع       االسم

 
 السيد / فهد بادار

مدير عام تنفيذي، رئيس الخدمات المصفية الدولية 
  

 
 

 السيد / ريحان خان 

  مدير عام تنفيذي، رئيس القطاع الماىلي 
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OFFER DOCUMENT 

 

Only for NBO Shareholders 

THIS OFFER DOCUMENT CONTAINS 

INFORMATION RELATING TO AN OFFER TO ALL 

OF THE OTHER SHAREHOLDERS OF NATIONAL 

BANK OF OMAN S.A.O.G. BY THE COMMERCIAL 

BANK (P.S.Q.C.) TO ACQUIRE AN ADDITIONAL 

15.2 PER CENT. OF THE ISSUED SHARE CAPITAL 

OF NATIONAL BANK OF OMAN S.A.O.G. 

PURSUANT TO THE TAKEOVER AND 

ACQUISITION REGULATION (E/2/2019) 

 OFFER UNDER THE TAKEOVER 

AND ACQUISITION REGULATION  

RELATING TO THE COMMERCIAL BANK (P.S.Q.C.)'S 

PROPOSED ACQUISITION OF 15.2 PER CENT. OF THE ISSUED 

SHARE CAPITAL OF NATIONAL BANK OF OMAN S.A.O.G. 

ACQUISITION OF 247,146,240 issued & paid-up shares of National 

Bank of Oman S.A.O.G. 

CONSIDERATION Offer Price, as per the terms of this Offer 

Document 10th June 2021 

  

 OFFER OPENS 10th June 2021 

   

 OFFER CLOSES 11th July 2021 

 

 

OFFEROR 

 

OFFEREE 

 

OFFER MANAGER 

 

LEGAL ADVISOR 

  

 

This Offer Document has been prepared in accordance with the applicable guidelines stipulated by the 

CMA. This is an unofficial English version of the original Offer Document prepared in Arabic and 

approved by the CMA by its letter reference no HSM/895/2021dated 10th June 2021. Consent of this 

Offer Document by the CMA shall not be taken to suggest that the CMA recommends the Offer. In the 

event of any conflict between the English and Arabic versions of the Offer Document, the Arabic version 

will prevail. The CMA assumes neither responsibility for the accuracy and adequacy of the statements 

and information contained in this Offer Document nor shall it have any liability for any damage or loss 

resulting from the reliance upon, or use of, any part of the same by any person. 
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1 Important notice to NBO Shareholders 

This Offer Document includes all material information and data deemed appropriate by CB and, to CB's 

knowledge, does not contain any misleading information or omit any material information that would 

have a positive or negative impact on the decision to be taken by NBO Shareholders as to whether or 

not they should accept the Offer. 

The Directors of CB are jointly and severally responsible for the integrity and adequacy of the information 

contained in, and confirm that to their knowledge appropriate due diligence has been conducted in the 

preparation of this Offer Document and further confirm that no material information has been omitted, 

the omission of which would render this Offer Document misleading. 

All NBO Shareholders should carefully examine and review this Offer Document in order to decide 

whether they would like to accept the Offer, by taking into consideration all the information contained in 

this Offer Document in its proper context. NBO Shareholders should not consider this Offer Document 

as a recommendation by CB, the CB Directors, the Offer Manager or the Legal Advisor to accept the 

Offer. Every NBO Shareholder shall bear the responsibility of obtaining independent professional advice 

on whether to accept the Offer and should conduct an appropriate independent evaluation of the 

information and assumptions contained herein. 

No person has been authorized to make any statements or provide information in relation to CB or the 

Offer other than the persons whose names are indicated in this Offer Document to do so. Where any 

person makes any statement or provides information it should not be taken as authorized by CB, the 

CB Directors, the Offer Manager or the Legal Advisor and no reliance should be place on any such 

statement by any person. 

Statements contained in this Offer Document are made as at the date of this Offer Document unless 

some other time is specified in relation to them and the publication of this Offer Document (or any action 

taken pursuant to it) must not be interpreted as giving rise to any implication that there has been no 

change in the facts or affairs of CB since such date. Nothing contained in this Offer Document is intended 

to be, or shall be deemed to be, a forecast, projection or estimate of the current or future financial 

performance of CB. 
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2 Presentation of financial, sector, and market data 

Financial Data: The Offer Manager has not independently verified any of the financial / other data 

prepared by the CB Directors. 

In this Offer Document, any discrepancy between the total and the sum of the relevant amounts listed 

is due to rounding. 

Currency of Presentation: All references to "OMR" are to Omani Rial, the official currency of Oman. 

The Omani Rial is pegged to the U.S. Dollar and the pegged exchange rate is OMR 1 = US Dollar 

2.6008. OMR 1 is composed of 1,000 Baizas. 

Summary or Extracts of Documents: Any summaries of documents or extracts of documents 

contained in the Offer Document should not be relied upon as being comprehensive statements in 

respect of such documents. 

Sector and Market Data: Sector and market data in this Offer Document has been obtained from third 

parties or from public sources such as websites and publications. Neither CB, the CB Directors, the 

Offer Manager nor the Legal Advisor have independently verified any of the data from third party sources 

referred to in this Offer Document or ascertained the underlying assumptions relied upon by such 

sources. In addition, the Offer Manager or the Legal Advisor have not independently verified any of the 

sector data or other sources referred to in this document. Therefore, the sector and market data's 

accuracy and completeness are not guaranteed and its reliability cannot be assured. The extent to which 

the sector and market data used in this Offer Document is meaningful depends on the reader's familiarity 

with and understanding of the methodologies used in compiling such data. 
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3 Additional points to be noted 

Scope of Information: The information contained in this Offer Document is being provided in 

compliance with the provisions of Applicable Law and is intended to provide the NBO Shareholders with 

information relating to the Offer. However, this Offer Document does not necessarily contain all the 

information that an NBO Shareholder may consider material. The content of this Offer Document is not 

to be construed as legal, business or tax advice. Each NBO Shareholder should consult its own lawyer, 

financial adviser or tax adviser for legal, financial or tax advice in relation to the acceptance of the Offer. 

Due Diligence: Prior to making any decision as to whether to accept the Offer, the NBO Shareholders 

should read this Offer Document in its entirety. In making a decision, the NBO Shareholders must rely 

upon their own examination of the terms of this Offer Document and the risks involved in accepting the 

Offer. 

Restrictions on Distribution of this Offer Document: The distribution of this Offer Document is 

restricted to the NBO Shareholders. CB, the CB Directors, the Offer Manager, and the Legal Advisor 

require persons into whose possession this Offer Document comes to inform themselves of, and 

observe, all such restrictions set out in this Offer Document. None of CB, the CB Directors, the Offer 

Manager, or the Legal Advisor accept any legal responsibility for any violation of any such restrictions 

on the Offer by any person, whether or not an NBO Shareholder. 

Restrictions on use of Information Contained in this Offer Document: The information contained in 

this Offer Document may not be published, duplicated, copied or disclosed in whole or in part or 

otherwise used for any purpose other than in connection with the Offer, without the prior written approval 

of CB and the Offer Manager. 

Disclaimer of Implied Warranties: Except as required under Applicable Law, no representation or 

warranty, express or implied, is given by CB, the Offer Manager, or the Legal Advisor, or any of their 

respective directors, managers, accountants, lawyers, employees or any other person as to the 

completeness of the contents of this Offer Document; or of the projections included within; or of any 

other document or information supplied at any time in connection with, the Offer; or that any such 

document has remained unchanged after the issue thereof. 
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4 Definitions & acronyms 

Acceptance Form The acceptance form to be used by NBO Shareholders to submit 

their acceptance of the Offer to pursuant to the terms of the Offer 

Document. These forms will be sent to each NBO Shareholder 

through email based on MCDC data and be available on CB, Ubhar 

Capital SAOC and CMA websites. 

Applicable Law The laws and regulations in Oman in force on the date of this Offer 

Document. 

Banks CB and NBO (or each of them, as the context requires). 

CB Board The board of directors of CB, and "CB Directors" shall be construed 

accordingly. 

CBO The Central Bank of Oman. 

CMA The Capital Market Authority of Oman. 

Encumbrance Any interest or equity of any person (including any right to acquire, 

option or right of pre-emption) or any mortgage, charge, pledge, lien, 

assignment, hypothecation, security interest, title retention or any 

other security agreement or arrangement. 

In the context of the Offer, NBO Shares pledged by an NBO 

Shareholder with any financial institution or blocked due to 

restriction or court order from any court or related authority. 

GCC The Gulf Cooperation Council which is composed of Oman, United 

Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain and Kuwait. 

Government The Government of Oman. 

Issued Capital The total issued share capital of NBO from time to time. 

Legal Advisor Nasser Al Habsi & Saif Al Mamari Law Firm in association with 

Addleshaw Goddard (Middle East) LLP. 

MCDC The Muscat Clearing and Depository Company SAOC. 

MSX The Muscat Stock Exchange. 

NBO National Bank Of Oman S.A.O.G. 

NBO Board The board of directors of NBO, and "NBO Directors" shall be 

construed accordingly. 

NBO Shareholders  The shareholders of NBO, other than CB. 

NBO Share A share in the capital of NBO, and "NBO Shares " shall be construed 

accordingly. 
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Offer The offer from CB to the NBO Shareholders pursuant to the terms of 

this Offer Document. 

Offer Closing Date The closing date of the Offer, which is described in the Chapter 

"Summary of the Offer" of this Offer Document. 

Offer Completion The completion of the Offer which shall occur on the date the Offer 

Price is paid to the Selling NBO Shareholders post the Offer Closing 

Date.  

 

Offer Document  This document containing the Offer and the Acceptance Form.  

Offer Manager  Ubhar Capital SAOC. 

Offeror or CB The Commercial Bank (P.S.Q.C.), a bank licensed by the Qatar 

Central Bank with commercial registration number 150 and 

registered office at Commercial Bank Plaza, PO Box 3232 Doha, 

Qatar. 

Offer Opening Date  The opening date of the Offer, which is described in the Chapter 

"Summary of the Offer" of this Offer Document. 

Offer Period The period between the Offer Opening Date and the Offer Closing 

Date inclusive of both days during which an NBO Shareholder can 

submit an Acceptance Form. 

Oman  The Sultanate of Oman. 

OMR Omani Rial, the lawful currency of Oman. 

Qatar The State of Qatar. 

Record Date  The record date of the Offer, which is described in the Chapter 

"Summary of the Offer" of this Offer Document. 

Takeover Regulation The Omani Takeover and Acquisition Regulation (E/2/2019). 
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5 Indicative Offer timeline 

# Description Date 

1 Offer Announcement 3rd June 2021 

2 Offer Document sent out to NBO Board and NBO Shareholders 10th June 2021 

3 The Offer Period opens 10th June 2021 

4 The Offer Period closes 11th July 2021 

5 CB to pay the Offer Price 14th July 2021 

Note: The above timeline is indicative only and may be subject to change, following review, input, 

and approval from the competent authorities. 
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6 Summary of the Offer 

6.1 Offer Details 

Offeror or CB The Commercial Bank (P.S.Q.C.), a bank licensed by the Qatar Central 

Bank with commercial registration number 150 and registered office at 

Commercial Bank Plaza, PO Box 3232 Doha, Qatar. The Offer is only being 

made by the Offeror and there are no persons acting in concert with the 

Offeror in making the Offer. 

 

Offeree or NBO National Bank of Oman S.A.O.G., a listed public joint stock company on the 

MSX incorporated in Oman with commercial registration number 1003704 

and registered office at PO Box 751, Postal Code 112, Ruwi, Muscat, 

Sultanate of Oman  

 

Offer  The offer by the Offeror to all of the NBO Shareholders to acquire an 

additional 15.2 per cent. of the Issued Capital which would increase the 

Offeror's shareholding in NBO to 50.1 per cent. of the Issued Capital (being 

247,146,240 fully paid-up NBO Shares as at the Record Date). 

 

Unless elected otherwise by the Offeror, Offer Completion is subject to 

acceptance by NBO Shareholders representing a minimum of 15.2 per 

cent. of the Issued Capital 

 

Offer Dates Offer Opens: 10th June 2021 ("Offer Opening Date") 

Offer Closes: 11th July 2021 ("Offer Closing Date") 

 

Record Date (for 

purpose of the Offer) 

9th June 2021 

 

 

Offer Price A cash only offer of OMR 0.200 per NBO Share which represents a (1) 

36% premium versus the Volume Weighted Average Price (“VWAP”) since 

1 January 2021; (2) 28% premium versus the last three months' VWAP; 

and (3) 18% premium versus the closing price of 2nd June 2021 

 

Offer Acceptance 

Qualification 

In the event that NBO Shareholders who hold in aggregate less than 15.2 

per cent. of the Issued Capital accept the Offer for the Offer Price in 

accordance with the terms of the Offer Document (together the "Selling 

NBO Shareholders" and each a "Selling NBO Shareholder"), CB may 

choose to either withdraw the Offer or acquire the relevant number of NBO 

Shares from the Selling NBO Shareholders. 

 

In the event that Selling NBO Shareholders who hold in aggregate more 

than 15.2 per cent. of the Issued Capital accept the Offer for the Offer Price 

in accordance with the terms of the Offer Document, CB will acquire the per 

cent. of the Issued Capital from each Selling NBO Shareholder on a pro 

rata basis calculated as follows (rounded up or down to the nearest whole 

NBO Share but equalling not more in aggregate than 15.2 per cent. of the 

Issued Capital): 

 

15.2

𝐴
 𝑥 𝐵 
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Where: 

 

A = total per cent. of the Issued Capital accepted to be sold to CB by all 

Selling NBO Shareholders 

 

B = per cent. of the Issued Capital accepted to be sold by the relevant 

Selling NBO Shareholder 

 

Encumbrances Only an NBO Shareholder whose NBO Shares are not subject to an 

Encumbrance may accept the Offer. 

 

Compulsory Acquisition Due to the Offer being for only 15.2 per cent. of the Issued Capital which 

would increase CB's shareholding in NBO to 50.1 per cent. of the Issued 

Capital, CB will not exercise the "squeeze-out" provisions of Articles 62 to 

65 (inclusive) of the Takeover Regulation.  

 

Offer Completion The completion of the Offer which shall occur on the date the Offer Price is 

paid to the Selling NBO Shareholders post the Offer Closing Date.   

 

Offer Rationale 

 
Offer Completion will result in the formation of a stronger banking institution 

that the management of CB envisages should become more competitive, 

both locally and regionally. Through the Offer Completion, CB aims to 

enhance shareholder value and promote the development of NBO. 

 

Offer Manager Ubhar Capital SAOC, a closed joint stock company incorporated in Oman 

and registered office at PO Box 1137, PC 111, CPO, Oman. 

Ph.: +968 24 949 051 

Email: talal@u-capital.net 

 
6.2 Other Details and Information required by Takeover Regulation 

 
Shares in NBO already 

held by CB 

CB holds 34.9 per cent. of the Issued Capital as of the date of this Offer 

Document. 

 

 

Offeror's intention The Offeror’s intention with regard to NBO is as follows; 
 
- CB will support NBO from a capital perspective when needed so that NBO 
may meet its regulatory requirements and support growth of its business. 
- CB will support NBO with business process enhancements and use of 
agile frameworks to execute plans which will result in improved operational 
performance, optimised efficiencies and improved productivity. 

 
6.3 Declarations 

6.3.1 CB and the Offer Manager are satisfied that: 

(i) CB has sufficient financial resources, and the Offer would not fail due to 

insufficient financial capability of the Offeror. 

(ii) Every NBO Shareholder who wishes to accept the Offer will receive in full the 

Offer Price, as per the terms described in the Offer Document. 
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(iii) Except with the consent of the CMA, settlement of the cash consideration to 

which any holder is entitled under the Offer will be implemented in full in 

accordance with the terms of the Offer without regard to any lien, right of set-

off or counter claim to which the Offeror may otherwise claim to be entitled as 

against the holder. 

6.3.2 CB declares the following: 

(i) Other than as described in this Offer Document, there are no ongoing 

negotiations that exist between CB or its controlling shareholders and any 

person with respect to CB's or NBO's Shares and convertible securities. 

(ii) Other than as described in this Offer Document, there are no agreements, 

arrangements or understanding that exist between CB (or any person acting in 

concert with CB) and any of the CB Directors or past directors of CB, holders 

of voting shares or past holders of voting shares of CB having any connection 

with the Offer. 

(iii) The remuneration of the CB's Directors will not be affected by Offer Completion. 

(iv) As far as CB is able to do so as a holder of only 50.1% of the Issued Capital 

following the Offer Completion, CB confirms that, as at the date of this Offer 

Document, it has no intention of delisting NBO from the MSX following the Offer 

Completion. 

For the purpose of the above, "past directors" or "past holders of voting shares" are such 

persons who were during the period of six months prior to the beginning of the Offer Period, a 

director or a holder of voting shares, as the case may be. 

6.3.3 Other information: 

(i) Neither CB nor NBO have any outstanding convertible securities. 

(ii) As of the date of the Offer Document, details of the number and percentage 

holding of voting NBO Shares held directly or indirectly by the following persons 

are as set out below: 

(A) CB: 567,452,883 NBO Shares 34.9 per cent. 

(B) the CB Directors: Nil NBO Shares Nil per cent. 

(C) the ultimate shareholders of CB: Nil NBO Shares Nil per cent. 

The parties under paragraphs 6.3.3 (i) and (ii) above have not dealt in the voting shares 

or convertible securities in question during the period commencing six months prior to 

the beginning of the Offer Period and ending with the date of this Offer Document. 
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7 Offer related parties & contact persons 

Offeror The Commercial Bank (P.S.Q.C.) 

 Contact: Aimen Kallala 

Vice President 

PO Box 3232, Doha, State of Qatar 

Tel: +974 4420 2185 

Email: aimen.kallala@cbq.qa 

Offeree National Bank of Oman S.A.O.G. 

 Contact: Jawaher Al Tamami 

Board Secretary 

PO Box 751, Postal Code 112, Ruwi, Muscat, 

Sultanate of Oman 

Tel: +968 2477 8218 

Email: jawaheraltamami@nbo.om 

Offer Manager Ubhar Capital SAOC 

 Contact: Talal Al Balushi 

Vice President - Brokerage 

PO Box 1137, PC 111, CPO, Sultanate of Oman 

Tel: +968 24 949 051 / 99267286 

Email: talal@u-capital.net  

 

  Hunaina Banatwala 

Asst Vice President – Brokerage 

  PO Box 1137, PC 111, CPO, Sultanate of Oman 

Tel: +968 24 949 053 / 99378351 

Email: hunaina@u-capital.net  

 

Legal Advisor to the Offeror Nasser Al Habsi & Saif Al Mamari Law Firm in association with 

Addleshaw Goddard (Middle East) LLP 

 

 Contact: Oliver Stevens 

Partner 

Level 4, Unit 402 

Beach One, Shatti Al Qurum 

PO Box 4, PC 102, Al Qurum 

Sultanate of Oman 

Tel: +968 2495 0715 

Email: o.stevens@aglaw.com 
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8 Offer related approvals 

8.1 Key CBO Approvals 

The following is a summary of CBO approvals obtained by CB in connection with the Offer: 

• Approval of the Offer by a letter dated 26 January 2021 with reference number 

DTM/QBT/2021/248. 

8.2 Key CMA Approvals 

The following is a summary of CMA approvals obtained by CB in connection with the Offer: 

• Approval of the Offer, including the acquisition of 15.2 per cent. of the Issued Capital which 

would increase CB's shareholding in NBO to 50.1 per cent. of the Issued Capital by a letter 

dated 27 April 2021 with reference number HSM/661/2021. 

• Approval of certain exemptions to the Takeover Regulation by a letter dated 19 May 2021 with 

reference number HSM/762/2021 including:  

• an exemption, due to the ongoing Covid-19 situation, from the obligation for any 

advertisement required to be made under the Takeover Regulation to be issued in at 

least one Arabic language and one English language 'hard-copy' daily newspaper and 

a request that such advertisement is only required to be issued in at least one Arabic 

language and one English language 'soft-copy' (online) daily newspaper; and 

• a request, due to the ongoing Covid-19 situation, that this Offer Document and any 

other document or notice required to be provided to the NBO Shareholders under the 

Takeover Regulation may be sent to the NBO Shareholders by email or published on a 

suitable website only. 

• Approval of the Offer Document by a letter dated 10th June 2021 with reference number 

HSM/895/2021. 
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9 Details of CB  

9.1 Shareholding Details of CB 

• Qatar Holding LLC (a subsidiary of Qatar Investment Authority) holds approximately 16.67 per 

cent. of the voting shares in CB. 

• There are no other shareholders who directly hold 5% or more of the voting shares in CB.  

• There have been no purchases of shares or convertible securities in CB in the six months prior 

to the Offer Opening Date. 

9.2 The CB Board 

9.2.1 CB Board 

Name Position(s) 

Year of first 

appointment 

Year of expiration of 

appointment 

Sh. Abdullah bin Ali bin Jabor Al Thani ......................................  Chairman       1990 2022 

Alfardan Investments, represented by Mr. Hussain Ibrahim 

Alfardan ....................................................................................  

Vice 

Chairman  2020 

2022 

H.E. Mr. Abdul Rahman Bin Hamad Al Attiyah ..........................  Member 2014 2022 

Mr. Omar Hussain Alfardan .........................................................  

Managing 

Director 2002 

2022 

Sh. Faisal bin Fahad bin Jassim Al Thani .....................................  Member 2017 2022 

Mr. Mohamed Ismail Mandani Al-Emadi ....................................  Member 2017 2022 

H.E. Mr. Saleh Abdullah Mohamed Al-Ibrahim Al Mannai .........  Member 2017 2022 

QIC, represented by HE Mr. Khalaf Ahmed Al Mannai ..............  Member 2017 2022 

HE. Mr. Bader Omar AlDafa .......................................................  Member 2020 2022 

    

9.2.2 Biographies of the CB Directors 

(i) Sh. Abdullah bin Ali bin Jabor Al Thani, Chairman 

Sheikh Abdullah has served on the CB Board since 1990, was appointed Deputy Chairman in July 1999 

and Chairman in March 2014. He is Chairman of the Board Executive Committee ("BEC"). He is also 

Vice Chairman of NBO, a member of NBO's Executive Nomination Remuneration Committee, a director 

of UAB, Chairman of the UAB Board Risk Committee, and owner of Vista Trading Company. 

(ii) Alfardan Investments, represented by Mr. Hussain Ibrahim Alfardan, Vice 

Chairman 

Alfardan Investments is a member of the CB Board since joining in 2020 and is represented by Mr. 

Hussain Alfardan, the Vice Chairman and former Managing Director of CB, having served as Managing 

Director of CB from its establishment in 1975 until 2017. He is a member of the BEC and Chairman of 

the Board Remuneration, Nomination and Governance Committee ("BRNGC"). He is the Chairman of 

Alfardan Group, the Vice Chairman of Gulf Publishing and Printing Company, a director of QIC and 

Chairman of their Investment Committee and Vice Chairman of the Qatar Businessmen Association. 

(iii) H.E. Mr. Abdul Rahman Bin Hamad Al Attiyah, Member 

Mr. Al Attiyah joined the CB Board in 2014. He is a member of the Board Risk Committee ("BRC") and 

the BEC. He is Vice President of the Board of Trustees of the Arab Thought Forum - Amman, Jordan 

and is the owner and chairman of the Mawten Trading Company. Mr. Al Attiyah has been awarded the 

State Award of Appreciation. His record of involvements in the public sector include acting as the former 

Secretary General of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, former Undersecretary of 

the Foreign Ministry, former Ambassador for Qatar to Saudi Arabia, France, Italy, Greece, Yemen, 
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Switzerland and Djibouti, former permanent representative for Qatar to the United Nations and other 

international organisations in Geneva, Rome and Paris, and currently serves as State Minister for Qatar. 

(iv) Mr. Omar Hussain Alfardan, Managing Director 

Mr. Omar Alfardan joined the CB Board in 2002. He is the Managing Director of CB and a member of 

the BEC and the BRNGC, Vice Chairman of UAB, Chairman of the UAB Governance and Remuneration 

Committee and Chairman of Alternatif Bank. He is President and Chief Executive Officer of Alfardan 

Group and its affiliates in Qatar and Oman and a director of Alfardan Jewellery, Alfardan Investment 

and Alfardan Marine Services in Qatar.  Mr. Alfardan is a director of Qatar Red Crescent Society and 

an advisory board member of the Qatar Financial Centre Authority. 

(v) Sh. Faisal bin Fahad bin Jassim Al Thani, Non-Executive Director 

Sh. Faisal is an independent director who joined the CB Board in 2017. Sh. Al Thani is Chairman of the 

BACC. Sh. Faisal is Chairman of Qatar Petroleum Society. He is also Chairman of Namma Real Estate, 

Capstone Real Estate and Al Wataniya International Holding. He is also a Director of United 

Development Company. 

(vi) Mr. Mohammed Ismail Mandani Al Emadi, Non-Executive Director 

Mr. Al Emadi is an independent director who joined the CB Board in 2014. He is Chairman of the BRC 

and a member of BRNGC. He is a director of NBO, and a member of the NBO Board Credit Committee, 

a director of Alternatif Bank, Chairman of Alternatif Bank Board Risk Committee and a member of 

Alternatif Board Credit Committee.  Mr. Al Emadi joined CB in 1983 as Head of Operations and also 

served as Deputy General Manager for three years. He is the former Managing Director of the Qatar 

Cinema & Film Distribution Company. He has previously served as Director of Qatar Real Estate 

Investment Company and a director of the Mannai Corporation Company, Qatar Shipping Company and 

the Doha Securities Market (now the Qatar Stock Exchange). 

(vii) H.E. Saleh Abdullah Mohamed Al Ibrahim Al Mannai, Non-Executive Director 

H.E. Saleh Abdullah Mohamed Al Ibrahim Al Mannai is a non-independent director who joined the CB 

Board in 2017. H.E. Al Mannai is a member of the BACC. He is a Member of the Shura Council, a 

Director of Al Dar for Exchange Works and a Director and proprietor of Qatar Marble & Islamic Mosaic 

Co. and Ampex. 

(viii) QIC, represented by HE Mr. Khalaf Ahmed Al Mannai 

QIC is a member of the CB Board since joining in 2017 and QIC is represented by HE Mr. Khalaf Ahmed 

Al Mannai who is a member of the BRC. HE Mr Al Mannai is Undersecretary of the Ministry of Finance, 

Chairman of OQIC, a director of QIC, and a Member of the Administrative Committee of Al Aqsa and Al 

Quds Funds "Islamic Development Bank" Jeddah. 

(ix) HE. Mr. Bader Omar Al Dafa 

HE. Mr. Bader Omar Al Dafa is an independent director who joined the CB Board in 2020. HE. Al Dafa 

is a member of the BACC and the Executive Director of the Global Dryland Alliance. HE Mr. Al Dafa has 

served as Ambassador for Qatar to the United States and various other countries. 
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10 Acceptance of Offer - terms, conditions & procedure 

Considerations based on 

prevailing COVID-19 situation 

and resultant lockdowns 

• Only electronic copy of this Offer Document will be emailed 

based on MCDC data and be available on CB, Ubhar Capital 

SAOC and CMA websites. 

• Submission of Acceptance for the Offer; 

• the NBO Shareholders can send their acceptance 

through email to Ubhar Capital SAOC; 

• NBO Shareholders should also contact the Offer 

Manager to register and/or verify their contact 

details. 

Acceptance Form The acceptance form to be used by NBO Shareholders to submit 

their acceptance of the Offer pursuant to the terms of this Offer 

Document. These forms will be sent to each NBO Shareholder 

through email based on MCDC data. The acceptance form will also 

be available on CB, Ubhar Capital SAOC and CMA websites. 

Procedure for acceptance of 

offer by NBO Shareholders 

1. In order to accept the Offer, the NBO Shareholders are 

required to; 

i. send the Acceptance Form duly completed and 

 signed, delivered to Ubhar Capital SAOC located 

 in OMINVEST Business Center, PH Level, Building 

 no. 95, Way no. 501, Airport Heights, Muscat, 

 Sultanate of Oman, 

or alternatively, 

ii. the NBO Shareholders can send an email stating 

 their acceptance of the Offer, 

 along with the requisite documents (as set out 

 below) on or before 2 pm, on the Offer Closing 

 Date the Shareholder can send an email providing 

 their selected option clearly. 

2. Completed Acceptance Form / email once submitted cannot 

be revoked by NBO Shareholders. 

3. The Offer will remain open for acceptance for 30 days 

starting from 10th June 2021 to 11th July 2021 (both days 

inclusive), during business hours i.e. 8 am – 2 pm. 

Acceptances received after working hours on Offer Closing 

Date shall not be entertained. 

Required Documents Letter/form of acceptance furnished by the NBO Shareholder(s) 

without the requisite documents may be rejected by the Offer 

Manager as being incomplete and invalid. 
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The letter/form of acceptance must be accompanied by the following 

documents: 

For Individual Applicants: 

• A copy of Omani ID for Omani national NBO Shareholders 

and Passport copy for Non-Omani national NBO 

Shareholders,  

• Birth Certificate of the minor NBO Shareholder, if father is 

accepting on behalf of his minor children.  

• A copy of valid power of attorney duly endorsed by the 

competent legal authorities must be included in the event the 

acceptance is on behalf of another person (with the 

exception of an acceptance made by a father on behalf of 

his minor children). 

For Corporate Applicants:  

• Card of signatories, 

• CR Copy of the company 

• a certified copy of board resolution authorizing persons to 

accept the Offer with specimen signatures of such 

authorized persons, 

Acceptance by CB The acceptance by CB of the NBO Shares tendered by the NBO 

Shareholders and settlement is subject to the following conditions: 

• The Offer receives the minimum threshold acceptance (15.2 

per cent. of the Issued Capital). 

• Approval of the CMA for the final Offer result. 

• The settlement for the tendered NBO Shares does not 

contravene any Applicable Law. 

• The letter/form of acceptance being duly and validly 

completed along with the required documents and submitted 

to the Offer Manager on or before the Offer Closing Date. 

• The person accepting the Offer is a valid NBO Shareholder. 

• CB not withdrawing the Offer in accordance with the 

provisions of the Takeover Regulation. 

Timing of payment of the 

Offer Price 

Upon receipt of valid letter/form of acceptance along with the 

requisite documents and subject to satisfactory verification, the Offer 

Manager will notify the eligible NBO Shareholders regarding 

acceptance of the Offer and arrange to make payment by bank 

draft/pay order/cheque/bank transfer in favour of the NBO 

Shareholder within 10 (ten) days of the Offer Closing Date. No 
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interest, mark-up, surcharge, tax or other increment will be payable 

for any cause or reason on the aggregate price for the NBO Shares 

purchased by CB from any NBO Shareholder for any cause or 

reason. After a Selling NBO Shareholder has accepted the Offer, 

he/she/it shall not be permitted to sell their relevant NBO Shares to 

any other party unless and until CB withdraws the Offer. 

 
11 Authorisation for the issuing of the Offer 

Each CB Director hereby confirms that: 

1) he or she has taken reasonable care to ensure both the facts stated and opinions expressed in 

this Offer Document are fair and accurate; 

2) no material information has been omitted, the omission of which would render this Offer 

Document misleading; and 

3) each CB Director accepts responsibility for the statements above accordingly. 

The following individuals are authorized to sign the Offer Document pursuant to the resolution of the CB 

Directors: 

Name     Signature 

 

 
Mr Fahad Bader 
Executive General Manager, International 
Banking 

 

 
Mr Rehan Khan 
Executive General Manager, Chief 
Financial Officer 
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 الئحة االستحواذ والسيطرةعرض بموجب 

 

   البنكالمعروض عليه: 
   الوطن 

 
 )ش.م.ع.ق( التجاري البنكمقدم العرض:       .م.ع.عش العمان

                                                                                                                           

 

 

 القبول نموذج

       
 العرض

 

 المال رأس)" من رأس المال المصدر  %15.2االستحواذ عىل نسبة إضافّية قدرها  عرض( البنك التجاري")" (ش.م.ع.ق. البنك التجاري )دم قي
ي )ش.م.ع.ع.( "( المصدر

ي العمان 
")"للبنك الوطن   

 
  العمان

ا لالئحة االستحواذ والسيطرة رقم ( البنك الوطن 
ً
الئحة ( )"2/2019)خ/ وذلك طبق

ي تاري    خ التسجيل المذكور أدناه ،(االستحواذ"
 
   البنك مساهمي   )" وذلك اىل المساهمي   المسجلي   ف

   الوطن 
 
وط "( العمان واالحكام وفقا للشر

ي نموذج القبول هذا و  ةالموضح
 
 . مستند العرضف

 
ي 
 
وط المعرفة والمحددة ف ي نموذج  مستند إن الشر

 
ي نموذج القبول ما لم يتم اإلشارة اىل غي  ذلك ف

 
العرض لها ذات المعن  عند استخدامها ف

 القبول هذا. 

 التواري    خ الرئيسية

 2021يونيو  9تاري    خ التسجيل: 

 2021يونيو  10العرض:  ايةبدتاري    خ 

 . 2021يوليو  11العرض:  نتهاءتاري    خ إ

 : سعر العرض

   ريال 0.200 عرض نقدي فقط بقيمة
 
.  سهم لكل عمان  

 
  العمان

 من البنك الوطن 

  : المستشار

كة   ش.م.ع.م لالستثمارات الماليةأوبار شر
 

ي  لجميع المساهمي    قبل البنك التجاريالعرض مقدم من هذا إن  : هام
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
ي تاري    خ التسجيل( ف

 
نسبة  ىلستحواذ علال  )كما ف

ي من شأنه زيادة حصة مقدم العرض والذي إضافية من رأس المال المصدر  15.2%
 
ي االبنك ف

ي إىل  لوطن 
من رأس المال المصدر % 50.1العمان 

ي  247,146,240 أي)
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
 . (سهم مدفوع بالكامل ف
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ي ومع ذلك إذا رغب أحد المساهمي    نموذج القبول هذا  التوقيع عىلالمساهمون غي  ملزمي   بقبول العرض أو إن 
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
ي ف

 
ف

 قبول العرض، فيجب عىل هذا المساهم اإلشارة إىل نيته / نيتها من خالل ملء نموذج القبول هذا والتوقيع عليه. 

 

 العرض مؤهالت قبول

ي حال 
 
ي الذين يمتلكون مجتمعي   أقل من نسبة سالم قبولف

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
، قد يقوم البنك من رأس المال المصدر  %15.2اهمي   ف

. بالتجاري إما  ي من قبل المساهمي   البائعي  
ي العمان 

ي حالة  سحب العرض أو اإلستحواذ عىل ذات عدد أسهم البنك الوطن 
 
قبول  تجاوز ف

اء البنك التجاري قوم يس، لعرضالمساهمي   النسبة المطلوبة ل ي أسهم البنكبشر
 
ي  النسبة من رأس المال المصدر من قبل كل مساهم بائع ف

الوطن 

ي 
 
وط واالحكام ف ي عىل أساس النسبة والتناسب محسوبة بما ينسجم مع الشر

 العرض. مستند العمان 
 
 

   إجراءات قبول العرض من قبل مساهم  
 
  العمان

 البنك الوطن 
 

:  عىلمن أجل قبول العرض، يتعي    ي القيام بما يىلي
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
 المساهمي   ف

 
ي مركز  .أ

 
كة أوبار لإلستثمارات المالية ش.م.ع.م وذلك ف كة إرسال نموذج القبول المكتمل والموقع عىل النحو المطلوب إىل شر الشر

، مرتفعات 501، الطريق رقم 95، المبن  رقم  (PH)السابعالعمانية العالمية للتنمية واإلستثمار )اومنفيست( لألعمال، الطابق 
 ،المطار، مسقط، سلطنة عمان

 
 أو 

 
ي يوضح قبولهم للعرض، إضافة إىل المستندات المطلوبة )كما هو 

ون  ي إرسال بريد إلكير
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
بإمكان  المساهمي   ف

ي أو قبل الساعه 
 
د بوضوح.  2موضح أدناه( ف

ّ
ي يبي ّ  الخيار المحد

ون  ي تاري    خ انتهاء العرض، ويمكن للمساهم إرسال بريد إلكير
 
 مساًء ف

 
ي المكتملة بعد تقديمها.  ال يمكن .ب

ون  يد اإللكير ي إلغاء نماذج القبول/الير
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
 للمساهمي   ف

 
)يشمل اليومي   المذكورين( خالل ساعات  2021يوليو  11إىل  2021يونيو  10يوم تبدأ من  30للقبول لمدة تاحا سيظل العرض م .ج

ة من   إىل  8العمل، أي من الفير
ً
ي تاري    خ انتهاء العرض. مساًء. ولن  2صباحا

 
 يتم قبول الطلبات المستلمة بعد ساعات العمل ف

 

 : المطلوبة الوثائق
 

ي دون المستندات المطلوبة باعتباره 
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
( ف قد يرفض المستشار خطاب/نموذج القبول المقدم من قبل المساهم )المساهمي  

 غي  مكتمل وغي  صالح. 
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 المستندات التالية مع خطاب / نموذج القبول: يجب إرفاق 
 

مي   األفراد: 
ّ
 للمتقد

 
ي ونسخة من جواز السفر للمساهمي   غي  بطاقة االحوال المدنية نسخة من  •

ي العمان 
ي البنك الوطن 

 
للمساهمي   العمانيي   ف

، ي
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
 العمانيي   ف

،  ي   شهادة الميالد للمساهم • ي
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
ي حالة وافقالقرص ف

 
 العرض نيابة عن أوالده القرص، عىلاألب  ف

ي حالة  •
 
يجب تضمي   نسخة من توكيل رسمي ساري المفعول ومعتمد حسب األصول من قبل الجهات القانونية المختصة ف

 القبول نيابة عن شخص آخر )باستثناء قبول األب نيابة عن أبنائه القرص(. 
 

 

كات:  مي   من الشر
ّ
 للمتقد

 
كة •  نسخة من السجل التجاري للشر
نموذج التوقيع لهؤالء األشخاص  اىل ةإضافيخول أشخاص لقبول العرض الذى  نسخة مصدقة من قرار مجلس اإلدارة •

 .  المخولي  
 
وط واأل  -  قبول البنك التجاري  حكام: الشر

 
ي 
ي العمان 

وط يخضع قبول البنك التجاري ألسهم البنك الوطن  ي والتسوية للشر
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
المطروحة من قبل المساهمي   ف

 التالية: 
 

ي المطروحة مع أي من القواني   المعمول بها.  •
ي العمان 

 عدم تعارض تسوية أسهم البنك الوطن 
 معه المستندات المطلوبة وإرساله  •

ً
مدير إىل الاستكمال خطاب / نموذج القبول بشكل صحيح  وعىل النحو المطلوب مرفقا

ي تاري    خ انتهاء العرض أو قبله. العرض 
 
 ف

ي  •
ي العمان 

ي البنك الوطن 
 
ي تاري    خ التسجيل.   الشخص الذي يقبل العرض هو مساهم مؤهل ف

 
 كما ف

 ألحكام الئحة اإلستحواذ.  •
ً
 عدم سحب البنك التجاري للعرض وفقا

 

 : العرضتفاصيل االتصال بمستشار 

، رئيس  ي
 المالية  قسم الوساطةطالل البلوشر

 capital.net-talal@u 

+968-24949051 +968-99267286 

 

 نائب رئيس قسم الوساطةباناتواال،  هحنين

 capital.net-hunaina@u 

 +968-24949053 +968-99378351 

 
 

  

mailto:talal@u-capital.net
mailto:hunaina@u-capital.net
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  قبول العرض

 

 

 ________________________________________ :االسم

 

 ________________________________________  :# رقم المساهم

 

 ____________: بيعها  األسهم الموافق عىلعدد 

 

عىل محتويات مستند العرض ونموذج القبول المتعلق بالعرض أعاله. لذلك، وبناًء عىل الموافقة وفهمنا و  بمعرفتنا وقراءتنا اقر أنا / نحن 

ي العرض. أنا / 
 
وط واألحكام الواردة فيه، أمارس / نمارس خيار المشاركة ف ي نموذج  نحنالشر

 
هذا. أنا /  القبولنؤكد صحة المعلومات الواردة ف

سهم البنك أوبعد قبول العرض، ال يسمح ىلي / لنا ببيع  . من قبىلي / قبلناتم تقديمها سنكون مسؤولي   عن أي معلومات غي  صحيحة  نحن

ي المذكورة اعاله ألي جهة اخرى، ما لم 
ي العمان 

  حنر يسحب البنك التجاري من العرض.  أو الوطن 

 
 

 _____________________________ :التوقيع
 

 _____________________________ التاري    خ: 

 

 _____________________________الهاتف: رقم 
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OFFER UNDER THE TAKEOVER AND ACQUISITION REGULATION 
 
Offeror: The Commercial Bank (P.S.Q.C.)     Offeree: National Bank of Oman SAOG 

                                                                                                                            
 

ACCEPTANCE FORM 
       
Offer 
 
The Commercial Bank P.S.Q.C. ("CB") is extending an offer to acquire an additional 15.2 per cent. of the issued share capital 
(the "Issued Capital") of National Bank of Oman SAOG ("NBO") pursuant to the takeover and acquisition regulation 
(E/2/2019) (the “Takeover Regulation”), to shareholders who are registered as of the Record Date set out below (the 
"NBO Shareholders"), pursuant to the terms and subject to the conditions set out in this Acceptance Form and the Offer 
Document. 
 
Terms defined in the Offer Document shall have the same meaning when used in this Acceptance Form unless otherwise 
defined in this Acceptance Form. 
 
Key Dates 
 
Record Date:  9th June 2021 
 
Offer Opening Date: 10th June 2021 
 
Offer Closing Date: 11th July 2021. 
 
Offer Price: 
 
A cash only offer of RO 0.200 per NBO Share 
 
Offer Manager:   
 
Ubhar Capital SAOC 
 
IMPORTANT: This Offer by CB is open to all NBO Shareholders as of Record Date. CB intends to acquire an additional 15.2 
per cent. of the Issued Capital (being 247,146,240 NBO Shares), which would increase CB’s shareholding in NBO to 50.1 
per cent. of the Issued Capital. 
 
NBO Shareholders are under no obligation to accept the Offer or execute this Acceptance Form. However, if an NBO 
Shareholder wishes to accept the Offer, such NBO Shareholder must indicate her/his/its intention by duly filling and 
signing this Acceptance Form. 
 
Offer Acceptance Qualification 
 
In the event that NBO Shareholders who hold in aggregate less than 15.2 per cent. of the Issued Capital accept the Offer, 
CB may choose to either withdraw the Offer or acquire the relevant number of NBO Shares from the Selling NBO 
Shareholders. 
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If the Offer is oversubscribed, CB will acquire the per cent. of the Issued Capital from each Selling NBO Shareholder on a 
pro rata basis calculated in accordance with the terms of the Offer Document. 
 
Procedure for acceptance of Offer by NBO Shareholders 
 
In order to accept the Offer, the NBO Shareholders are required to;  

 
i. Send the Acceptance Form duly completed and signed, delivered to Ubhar Capital Office located in OMINVEST 

Business Center, PH Level, Building no. 95, Way no. 501, Airport Heights, Muscat, Sultanate of Oman, 
 
or alternatively, 
 
the NBO Shareholders can send an email on the contact details provided below stating their acceptance of the 
Offer, along with the requisite documents (as set out below) on or before 2 pm, on the Offer Closing Date.  

 
ii. Completed Acceptance Form / Email once submitted cannot be revoked by NBO Shareholders. 

 
iii. The Offer will remain open for acceptance for 30 days starting from 10th June 2021 to 11th July 2021 (both days 

inclusive), during business hours i.e., 8 am – 2 pm (Oman Time). Acceptances received after working hours on 
Offer Closing Date shall not be entertained. 

 
Required Documents 
 
Letter/form of acceptance furnished by the NBO Shareholder(s) without the requisite documents may be rejected by the 
Offer Manager as being incomplete and invalid. 
 
The letter/form of acceptance must be accompanied by the following documents:  
 
For Individual Applicants:  

- A copy of Omani ID for Omani national NBO Shareholders and Passport copy for Non-Omani NBO Shareholders. 
- Birth Certificate of the minor NBO Shareholder, if father is accepting on behalf of his minor children.  
- A copy of valid power of attorney duly endorsed by the competent legal authorities must be included in the event 

the acceptance is on behalf of another person (with the exception of an acceptance made by a father on behalf 
of his minor children). 
  

For Corporate Applicants:  
- CR Copy  
- A certified copy of board resolution authorizing persons to accept the Offer with specimen signatures of such 

authorized persons,  
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Acceptance by CB – Important Terms and Conditions 
 
The acceptance by CB of the NBO Shares tendered by the NBO Shareholders and settlement is subject to the following 
conditions: 
 
- The settlement for the tendered NBO Shares does not contravene any applicable laws and regulations. 
- The letter/form of acceptance being duly and validly completed along with the required documents and submitted to 

the Offer Manager on or before the Offer Closing Date. 
- The person accepting the Offer is a valid NBO Shareholder as of the Record Date.  
- CB not withdrawing the Offer in accordance with the provisions of the Takeover Regulation. 

 
Offer Manager Contact Details: 
 
Talal Al Balushi, VP Brokerage, talal@u-capital.net, +968-24949051. +968-99267286 
Hunaina Banatwala, AVP Brokerage, hunaina@u-capital.net, +968-24949053. +968-99378351 
 
  

mailto:talal@u-capital.net
mailto:hunaina@u-capital.net
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Acceptance Declaration 

 
 
Name: ________________________________________ 
 
 
Folio #:  ________________________________________ 
 
No. Of NBO Shares being sold: ____________ 
  
I/we acknowledge and confirm that I/we have read, understood, and accepted the contents of the Offer Document and 
Acceptance Form pertaining to the above Offer. Therefore, and based on terms and conditions therein, I/we exercise the 
option to participate in the Offer. I/We confirm the information provided in this Application Form is correct. I/we will be 
responsible for any incorrect information provided by me/us and after I/we have accepted the Offer, I/we shall not be 
permitted to sell my/our NBO Shares set out above to any other party unless and until CB withdraws the Offer. 
 
 
Signature: _____________________________ 
 
Date:  _____________________________ 
 
GSM:   _____________________________ 
  
 
 


