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 2021يونيو  03التاريخ:  

 CB/QSE/Legal/KM/256/ck-21 اإلشارة:

 

 

Mr. Nasser Abdullah Abdulghani 

Director of Market Operations & Control 

Qatar Exchange 

Doha  - Qatar 

 

 المحترم،،،    ناصر عبدهللا عبدالغني السيد الفاضل/ 

 ات السوق والمراقبةعملي  مدير إدارة 

 بورصة قطر

 قطر - الدوحة

 
Dear Sir, 

 

 تحية طيبة وبعد،،، 

 
We enclose herewith the following announcement 

related to: 

 

 بالموضوع أدناه:المتعل ق  إلعالننا أن نرفق طيه ايسر   

 

“COMMERCIAL BANK ANNOUNCES OFFER 

TO ALL OF SHAREHOLDERS OF 

NATIONAL BANK OF OMAN (SAOG) TO 

ACQUIRE AN ADDITIONAL 15.2 PER CENT. 

OF THE ISSUED CAPITAL OF NBO”. 

 

البنك  لجميع مساهمي عن عرض  يعلن البنك التجاري " 

 نسبةعلى ستحواذ لال الوطني العماني )ش.م.ع.ع(

مال المصدر رأس ال من في المائة 15.2إضافيّة قدرها 

 ".للبنك الوطني العماني

Thank you.  .لكم منا جزيل الشكر 

 

 
Yours sincerely, 

 

 

 

 

 

 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،، 

 

 

Joseph Abraham  

Group Chief Executive Officer  

 

 

 



 

  لجميع مساهمي البنك الوطني العماني عن عرض  يعلن البنك التجاري 

 مال المصدر للبنك الوطني العمانيرأس ال من في المائة 15.2نسبة إضافيّة قدرها على ستحواذ لال

 

 العماني الوطني البنك في المساهمين لجميع عرض   عن)مقدّم العرض( ( ق.ع.م.ش) التجاري البنك أعلن

 المال رأس من المائة في 15.2نسبة إضافيّة قدرها  على لالستحواذ( محّل العرضالشركة ))ش.م.ع.ع.( 

 .محّل العرضلشركة ل المصدر

 

)"النظام"(،  الصادر عن هيئة قطر لألسواق الماليّةواالندماج االستحواذ نظام  من 2 للمادة وفقًايتعيّن علينا 

 فيمحدّدة لها النفسها  المعاني لتعريفاتيكون ل ،مخالف تحديدرد ي لم ما) نة  معيّ  معلومات   عن اإلفصاح

 :التالي النحو على. وعليه، فإنّنا نفصح عنها (نظامال

 

 أعضاء وأسماء وعنوانها مالها ورأس غراضهاوأ الرئيسيركزها وم لعرضا مةمقدّ  الشركة اسم .أ
 .العرضمحّل  الشركة في منهم كل   مساهمة ونسبةفيها  المساهمين وكبار العليا اإلدارة

 
، رقم المركزي قطر مصرف قبل من صمرخّ  بنكوهو  (ق.ع.م.ش) التجاري البنك هو العرض ممقدّ إّن 

 .قطر الدوحة، ،3232 .ب.ص بالزا، التجاري البنك فيالرئيسي ركزه ، ويقع م150 تجاريال هسجلّ 

 

   الرابط التالي علىوفّر المت العرض ملمقدّ  األساسي النظام في العرض ممقدّ غراض أيمكن االّطالع على 

Investors/Documents/Dual%20AOA.pdf-https://www.cbq.qa/EN/AboutUs/For. 

 

 .اقطريً  ريااًل  4,047,253,750مقدّم العرض  مال رأس يبلغ

 

 :هم العرض ممقدّ  إدارة مجلس وأعضاء رئيسإّن 
 

 

 االسم

المنصب 

 )المناصب(

سنة التعيين 

التعيين انتهاء سنة األّول  

 2022 1990 رئيس مجلس اإلدارة  ....................................................... ثاني آل جبر بن علي بن عبدهللا / الشيخ

 2020  نائب رئيس مجلس اإلدارة  .........................الفردان إبراهيم حسين/  دلالستثمار الممثّلة بالسيّ  الفردانشركة 

 

2022 

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

 

2022 

 2002 منتدبالعضو   ....................................................................... الفردان حسين عمر/  السيد

 

2022 

 2017 عضو  ......................................................... الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني

 

2022 

 2017 عضو  ......................................................... العمادي مندني اسماعيل محمد/  السيد

 

2022 

 2017 عضو  ............................................... المناعيمحمد اإلبراهيم السيد / صالح عبدهللا 

 

2022 

 2017 عضو  .................................... خلف أحمد المناعي /شركة قطر للتأمين الممثّلة بالسيّد 

 

2022 

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

    

 



 ونسبة عدد مع)األسهم  من أكثر أو %5نسبة  يمتلكون الذين العرض مقدمةالشركة  في نإّن المساهمي

 (.2020 ديسمبر 31 في 16.67) .م.م.ذ القابضة قطر: هم( المملوكة األسهم

غير قادر على  العرض ممقدّ فإّن  ،البورصةة للتداول العام في مطروحأسهمها  شركة العرض ممقدّ بما أّن 

 .محّل العرضالشركة  في أسهًما يمتلك همساهمي من أي   كان إذا ما تأكيد

 .وعنوانها مالها ورأسغراضها وأ الرئيسيركزها وجنسيّتها ومالعرض محّل  الشركة اسم .ب

 في مدرجة عامة مساهمة شركة يوه ،.ع.ع.م.ش العماني الوطني البنك هي عرضشركة محّل الالإّن 

 .ب.ص فيالرئيسي ركزها وم ،1003704 تجاري سجل برقم عمان سلطنة فيّم تأسيسها ت مسقط بورصة

 .عمان سلطنة مسقط، روي، ،112 البريدي الرمز ،751

على الرابط التالي: غراض الشركة محّل العرض أ على االطالع يمكن

Banking/Home.aspx-https://www.nbo.om/ar/Pages/Personal 

 

 ونسبة منهم كل   ملكيّة ونسبة عددو محّل العرض الشركةفي  نمالكيال/  المساهمين كبار بأسماءبيان  .ج

 .وجدت إن ،العرض مقدّمة الشركة ملكيّة

 كبار المساهمين /المالكين

  

 % عدد األسهم إسم المساهم

 %34.90  567,452,883 البنك التجاري )مقدم العرض(

م.م.مجموعة سهيل بهوان )القابضة( ش.  239,733,693  14.74% 

 %10.96  178,277,483 صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

 %7.64  124,207,327 صندوق تقاعد موظفي وزارة الدفاع

 %7.58  123,246,034 الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

 

 من بالمائة 34.9) محّل العرضالشركة  في سهًما 567,452,883 العرض ممقدّ  يمتلك العرض، تاريخ في

 (.لشركة محّل العرضل المصدر المال رأس

 رأس منللنسبة المئويّة على واأل األدنى والحد عليها االستحواذمراد ال ألسهمعلى من اواأل األدنى الحد .د

 .الشركة محّل العرض مال

 المال رأس في سهًما 247,146,240 هو عليها االستحواذمراد ال األسهم لعددعلى األ والحد األدنى الحدإّن 

 .(للشركة محّل العرضالمصدر  مالال رأس من %15.2) لشركة محّل العرضل المصدر

https://www.nbo.om/ar/Pages/Personal-Banking/Home.aspx


 .العرض مقدّممعروض من قبل ال السعر .ه

 .لشركة محّل العرضا في سهم   لكلّ  عماني لاير 0.200

 .االندماج أو االستحواذ منهدف ال .و

 .العرض ملمقدّ  تابعة كشركة اضّمهل لشركة محّل العرضا في العرض ممقدّ  ةحصّ  زيادة

 .االندماج أو االستحواذ ةعمليّ  إلتمام عالمتوقّ  الزمني الجدول .ز

 2021يونيو  3 إعالن العرض
 2021يونيو  10 افيهوالمساهمين الشركة محّل العرض إرسال مستند العرض إلى مجلس إدارة 

 2021يو وني 10 فترة العرضبدء 
ما ال يقل الذين يملكون الشركة محّل العرض في م العرض نماذج القبول من المساهمين استالم مقدّ عند 

م يقوم مقدّ ا االستالم، ذورهنًا به، العرضللشركة محّل المصدر في المائة من رأس مال  15.2عن 

 اصدر إعالنً يوبورصة مسقط بذلك و يّةعمانالالعرض بإخطار هيئة أسواق المال 

 2021يوليو  4

 2021يوليو  11 فترة العرضانتهاء 
 م العرض سعر العرضيدفع مقدّ 

 
 2021يوليو  14

 إن الثالث األخيرة، عن السنواتلشركة محّل العرض او العرض لمقدّم المدّققة السنويّة الماليّة التقارير .ح

 .وجدت

 .الشركة محّل العرضو العرض ملمقدّ  اإللكترونية المواقعوفّرة على مت المعلومات هذهإّن 

 .السابقة أعمالهابيان ومحّل العرض  الشركة نشاط طبيعة .ط

: محّل العرضشركة المتعلّقة بال تفاصيلال على للحصول التالي الموقع إلىولوج ال يرجى

Banking/Home.aspx-https://www.nbo.om/ar/Pages/Personal 

 .التمويل ومصادر االستحواذ لعرض اإلجماليّة القيمة .ي

 المتاحة األموال هو التمويل مصدرإّن  ا.عمانيً  ريااًل  49,429,248 االستحواذ لعرض ةاإلجماليّ  القيمة تبلغ

 .لشركةتتعلّق با عامة ألغراض العرض ممقدّ لدى 

 .مساهميهاعلى و المدرجة للشركة المالي المركز على العرضعمليّة تمام إاآلثار المترتّبة على  .ك

 

عند إتمام عمليّة العرض بنجاح، سيتم التعامل مع الشركة محّل العرض كشركة تابعة وسيتم دمجها في 

 النتائج المالية لمقدّم العرض.

 

 غير االندماج أو االستحواذ ةعمليّ تمام إ عنترتّب ت قد التي والمخاطر والفرصلبيّات والسإليجابيّات ا .ل

 .ومساهميها المدرجة الشركة على المباشر

https://www.nbo.om/ar/Pages/Personal-Banking/Home.aspx


 العرض ملمقدّ  اإللكتروني قعالموعلى ين رالمتوفّ  العرضمستند و العرض إعالنرجوع إلى ال يرجى

 .الصدد هذا في بها المعمول إلفصاحاتلالّطالع على ا

 ة االستحواذ أو االندماج.عمليّ تمام إفور الشركة المدرجة على مترتّبة ة الة والقانونيّ االلتزامات الماليّ  .م

 .( أعالهح) بنديرجى االطالع على ال

 

بالعرض ين المعنيّ مصالح بين األشخاص عارض عالقات أو ت ( عن أيّ عن وجود أو غياباإلفصاح ) .ن

 ة.العمليّ التي قد تنطوي عليها فيها أو كبار المساهمين  اإداراتهأو أعضاء مجالس 

 .من هذا القبيل مصالحعارض أو ت عالقات   أيّ وجود ب م العرض على علم  مقدّ ليس 



COMMERCIAL BANK ANNOUNCES OFFER TO ALL SHAREHOLDERS OF 
NATIONAL BANK OF OMAN TO ACQUIRE AN ADDITIONAL 15.2 PER CENT. OF THE 

ISSUED CAPITAL OF NATIONAL BANK OF OMAN 

The Commercial Bank (P.S.Q.C.) (the Offeror) has announced an offer to all of the shareholders of the 
National Bank of Oman (S.A.O.G.) (the Offeree) to acquire an additional 15.2 per cent. of the issued 
capital of the Offeree.   

Pursuant to Article 2 of the Merger & Acquisition Rules of the QFMA (the "Rules"), we are required 
to disclose certain information (unless otherwise defined, definitions have the same meanings as given 
to them in the Rules), and do so as follows: 

a. The name of the Offeror Company, its headquarters, objectives, capital, address, names of Top 
Management members and Major Shareholders and the shareholding percentage of each of them in the 
Offeree Company. 

The Offeror is 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 objectives of the Offeror can be found within the Offeror’s articles of association available at 
https://www.cbq.qa/EN/AboutUs/For-Investors/Documents/Dual%20AOA.pdf. 

The Offeror's capital is QAR4,047,253,750. 

The Chairman and members of the Board of Directors of the Offeror are:  

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. 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 
Mr. Salih 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 
    

The shareholders of the Offeror holding 5% or more of the shares (together with the number and 
percentage of shares held) are: Qatar Holding LLC (16.67 as at 31 December 2020). 

As the Offeror is a publicly listed company the Offeror is not able to confirm whether any of the 
Offeror’s shareholders hold shares in the Offeree. 

b. The Offeree Company’s name, its nationality, headquarters, objectives, capital and address. 

The Offeree is National Bank of Oman S.A.O.G., a listed public joint stock company on the Muscat 
Stock Exchange incorporated in Oman with commercial registration number 1003704 and registered 
office at PO Box 751, Postal Code 112, Ruwi, Muscat, Sultanate of Oman 



The objectives of the Offeree can be found at https://www.nbo.om/en/Pages/Personal-
Banking/Home.aspx 

c. A list of the names of Major Shareholders / owners of the Offeree Company, the number and 
ownership percentage of each of them and the ownership percentage of the Offeror Company, if any. 

A) Major shareholders of the Offeree 
  

Shareholder Name No. of shares % 

THE COMMERCIAL BANK (The Offeror) 567,452,883  34.90% 

SUHAIL BAHWAN GROUP HOLDING LLC 239,733,693  14.74% 

CIVIL SERVICE EMPLOYEES PENSION FUND - OMAN 178,277,483  10.96% 

MINISTRY OF DEFENCE PENSION FUND - OMAN 124,207,327  7.64% 

PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE - OMAN 123,246,034  7.58% 

 

As at the date of the offer, the Offeror holds 567,452,883 shares in the Offeree (34.9 per cent of the 
Offeree's issued share capital). 

d. Minimum and maximum of the shares to be acquired and minimum and maximum percentage of the 
Offeree Company's capital. 

The minimum and maximum number of shares to be acquired is 247,146,240 shares in the issued share 
capital of the Offeree (15.2 per cent of the issued share capital of the Offeree) 

e. The price offered by the Offeror. 

OMR 0.200 per share in the Offeree 

f. Purpose of the Acquisition or Merger. 

To increase the Offeror’s stake in the Offeree to consolidate the Offeree as a subsidiary of the Offeror.   

g. Expected timetable to complete the Acquisition or Merger. 

Offer announcement 3 June 2021 
Offer document sent out to Offeree board and Offeree shareholders 10 June 2021 
Offer period opens 10 June 2021 
Upon, and subject to, the Offeror receiving acceptance forms from 
Offeree shareholders holding at least 15.2 per cent. of the issued share 
capital of the Offeree, the Offeror will notify the Capital Markets 
Authority in the Sultanate of Oman and the Muscat Stock Exchange of 
the same and issue an announcement  

4 July 2021 

The offer period closes 11 July 2021 

https://www.nbo.om/en/Pages/Personal-Banking/Home.aspx
https://www.nbo.om/en/Pages/Personal-Banking/Home.aspx


Offeror pays the offer price 14 July 2021 

h. Audited annual financial reports of both the Offeror and Offeree Company for the last three years, if 
applicable. 

This information is available from the websites of the Offeror and the Offeree.  

i. The activity nature of the Offeree Company and its previous business. 

Please refer to the following site, for details of the Offeree: https://www.nbo.om/en/Pages/Personal-
Banking/Home.aspx 

j. The total value of the Acquisition Offer and funding sources. 

The total value of the Acquisition Offer is OMR 49,429,248 and the funding source is funds available 
in the Offeror for general corporate purposes. 

k. Implications of the Offer completion on the financial position of the Listed Company and its 
shareholders. 

Upon a successful completion of the offer, the Offeree will be treated as a subsidiary and consolidated 
into the financial results of the Offeror. 

l. Advantages and disadvantages, opportunities and risks that may result from the completion of the 
indirect Acquisition or Merger on the Listed Company and its shareholders. 

Please refer to the offer announcement and the offer document which are available at the website of the 
Offeror for applicable disclosures in this regard. 

m. Financial and legal liabilities for which the Listed Company will be responsible upon completion of 
the Acquisition or Merger. 

Please see point (h) above 

n. Disclosure of (whether or not) any relationships or conflicts of interest among the Concerned 
Persons, their boards’ members or Major Shareholders that might be involved in the process. 

The Offeror is not aware of any such relationships or conflicts of interest.  

 

 

https://www.nbo.om/en/Pages/Personal-Banking/Home.aspx
https://www.nbo.om/en/Pages/Personal-Banking/Home.aspx

