
 

 

 إعالن عام

 

، الصادرة من الهيئة ( 2/2019رقم  ) القرار  /أ( من الئحة االستحواذ والسيطرة18إلتزاما بأحكام املادة )

بنك العز االسالمي أن يعلن بأنه قد تسلم ، يسر  )الئحة االستحواذ(    2019مايو    9العامة لسوق املال بتاريخ  

معلومات تتعلق بعرض االستحواذ الذي أعلن بنك عمان إشعار خطي من بنك عمان العربي يحتوي على 

العربي أنه يعتزم تقديمه إلى مساهمي بنك العز االسالمي لالستحواذ على كافة أسهم راس املال املصدر ببنك 

 . العز االسالمي وذلك وفقا لالئحة االستحواذ
 
لديه الرغبة في الطلب من أي شخص يؤكد مجلس إدارة بنك العز االسالمي بموجب هذا بأنه ليست ما ك

 آخر تقديم عرض سيطرة منافس ألسهم بنك العز االسالمي.

 

 إعالن عام عن عرض اإلستحواذ
 

مان العربي ش.م.ع.م )"املستحوذ" أو "مقدم العرض"( وذلك مع إن هذا اإلعالن املتعلق بعرض االستحواذ )"العرض"( من قبل بنك ع  

العهدة )الذي تم إنشائه من قبل الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار )أومنفيست(  والبنك العربي ش.م.م ، باإلتفاق مع   حساب

املستهدفة"( وذلك وفقا للعرض  الجهةعز" أو "٪ من أسهم بنك العز االسالمي ش.م.ع.ع )"بنك ال 100املستحوذ(  للحصول على نسبة  

 ( )اللوائح(. 2/2019/خاالستحواذ والسيطرة رقم )لالئحة املتفق عليه )تم تعريفه في هذا اإلعالن( وفًقا 

 

 2020يونيو  17هذا اإلعالن بتاريخ 

 

 تفاصيل العرض 

 

على  مان العربي ش.م.ع.م، وهو عبارة عن شركة مساهمة مقفلة مسجلة في السلطنة  ع  بنك   مقدم العرض

 روي، عمان. 112، الرمز البريدي 2010ص.ب.  العنوان التالي

الشخص الذي يعمل 

 بالتنسيق مع مقدم العرض

الشركة العمانية العاملية للتنمية  ائه من قبلنشتم إعهدة"( حساب العهدة )" حساب

أوبار  وتم تعيين، املالك املستفيدينبصفتهما ش م م  والبنك العربي" أومنفست(" ) واالستثمار 

 العهدة حسابكابيتال ش.م.ع.م )"أوبار كابيتال"( كأمين على 

العهدة من قبل الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار والبنك العربي يس حساب تم تأس العهدة حساب

مان العربي"( كمالك مستفيدين، بنسبة ملكية  ٪ على التوالي. تم 49٪ و51)"مساهمو بنك ع 



العهدة بموجب اتفاقية عهدة مبرمة بين مساهمي  حساب تعيين شركة أوبار كابيتال كأمين على

مان العربي وأو   بار كابيتال.بنك ع 

/ املعروض  هاملستهدف الجهة

 عليه 

مدرجة تأسست في السلطنة   عامة  بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع، وهو عبارة عن شركة مساهمة

، 112، الرمز البريدي / البنك املركزي  منطقة  الحي التجاري  753في ص.ب.  على العنوان التالي 

 عمان

 

مان الع  العرض صدر  حسابربي و العرض املقدم من بنك ع 
 
العهدة لالستحواذ على كامل رأس املال امل

سهم مدفوع القيمة بالكامل في تاريخ  1،000،000،000) والبالغ لبنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

 التسجيل(.

 

العهدة بإختيار خالف ذلك، فإن إتمام عملية االستحواذ  حسابمان العربي و ع  ما لم يقم بنك 

 الى ما يلي:تخضع 

 ٪ على األقل من األسهم 90يملكون نسبة الذين ول مساهمين بنك العز اإلسالمي ( قب 1)

( قبول جميع املساهمين في بنك العز اإلسالمي املدرجين في مستند العرض املاثل وفًقا 2)

 لإللتزامات الخاصة بهم الصادرة إلى بنك عمان العربي  .

 

 2020يونيو  24 لعرض:اية ابد تواريخ العرض

 2020يونيو  28 نهاية العرض: 

 

تاريخ التسجيل )لغرض  

 العرض(

 2020يونيو  23

 

بعد  إيقاف التداول فترة  

 تاريخ التسجيل

 

إتمام التداول في أسهم بنك العز اإلسالمي لفترة تبدأ من تاريخ التسجيل وحتى تاريخ  ايقاف

 االستحواذ عملية

 

 ألهداف التالية:ا علىالعهدة  حساب مقدم العرض و  تتلخص أهداف العرض املقدم من قبل  أهداف العرض

(i)  مان العربي  بنك العز االسالمي أن يصبح  شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك ع 

(ii)  من سوق مسقط ش.م.ع.ع أسهم بنك العز االسالمي وشطب  إلغاء إدراج

 شركة مساهمة مقفلة. وتعديل وضعه ليصبحلألوراق املالية 

(iii)  مان العربي ، إلى بنك تحويل النافذة املصرفية اإلسالمية "اليسر" لدى بنك ع 

 ش.م.ع.م  العز اإلسالمي

(iv)  مان العربي في سوق مسقط لألوراق املالية باعتباره شركة إدراج أسهم بنك ع 

 بالحصول مساهمة عامة )
ً
على املوافقات من الجهات التنظيمية  مشروطا

ماني(  كالهيئة العامة لسوق املال/سوق مسقط لألوراق املالية/البنك املركزي الع 

 

  



صافي قيمة األصول لسهم 

 االسالميالعز بنك 

 2019ديسمبر  31ريال عماني للسهم الواحد كما في  0.070

 2020مارس  31ريال عماني للسهم الواحد كما في  0.069

 

 بنك لسهم السوقية القيمة

 االسالمي  العز 

 15في كما في سوق مسقط لألوراق املالية  بنك العز االسالميألسهم التداول الحالي في السوق سعر 

 للسهم الواحد. ريال عماني 0.058يبلغ   2020يونيو 

 

صافي قيمة األصول لسهم 

 مان العربيع  بنك 

 

 2019ديسمبر  31ريال عماني للسهم الواحد كما في  0.220

 2020مارس  31ريال عماني للسهم الواحد كما في  0.213

 

األسهم أساس نسبة مبادلة 

 "(FSSRالنهائية )"

نسبة مبادلة األسهم النهائية التي تم تحديدها بناًء على صافي تعني مبادلة األسهم النهائية نسبة 

مان العربي وبنك العز اإلسالمياألصول  ومراجعتها من قبل  2020مارس  31كما في  لبنك  ع 

مان )"الخارجيين  املدققين  ، لتكون ("العربي وبنك العز اإلسالميكيه بي إم جي لكٍل من بنك ع 

الحصول على عند املبادلة العز اإلسالمي بنك في  حاليوبالتالي يحق لكل مساهم  80.64:19.36

مان العربي ش.م.ع.م مقابل كل سهم يملكه في بنك العز اإلسالمي  0.323 سهم في بنك ع 

 ش.م.ع.ع.

 2020مارس  31كما في  التفاصيل

األصول )بآالف صافي قيمة  

ماني الريال  (الع 

مر  نسية املبادلة  )% من ع 

 السهم(

مان العربي  %80.64 286,919 بنك ع 

 %19.36 68,886 بنك العز اإلسالمي

 %100.00 355,805 اإلجمالي

 

 

التخارج ملساهمي بنك العز 

 االسالمي

الذين  مقابل املقابل النقدي ]املساهمون في بنك العز االسالمي الذين يختارون قبول العرض 

قبول النقد شريطة أن يكون الحد األقص ى لعدد املساهمين في بنك العز  شروطيستوفيون 

في  24.99املساهمون الذين يمثلون ما مجموعه  هماالسالمي املؤهلين لتلقي املقابل النقدي 

 العز االسالمي. لبنك املائة من مجموع رأس املال املصدر

 همي املقابل الس

 

 

 املقابل النقدي

 

 

 

 

صدرة/صادرة راغبين ال   ينمان العربي ش م ع م إلى املساهمع  عن بنك    تم اصدار أسهم جديدة م 

 نسبة مبادلة األسهم النهائية. على أساسمحسوبة  اإلسالمي، في بنك العز  في االستمرار

 

 الحالين دفعه ملساهمي بنك العز اإلسالمي حساب العهدهاملقابل النقدي الذي يتعين على 

صافي قيمة األصول لعدد األسهم في بنك  على أساس، والذي تم احتسابه راغبين في التخارجال 

مان العربي ش.م.ع.م، والذي يكون من حق   إستالمهاملساهم الحالي في بنك العز اإلسالمي  ع 

بنك العز   من املساهمين الراغبين في التخارج مناملساهم  هذا  إذا كان    وفًقا لشروط هذا العرض



 

 

الخيارات  -تفاصيل العرض 

 واإلعتبارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متطلبات الحصول على

 النقدي الخيار 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 

 املرهونه  األسهم

 

 

 
 جباري االستحواذ اإل 

 

 

 

 

 

ريال عماني لكل سهم يملكه املساهم  0.0688يعادل  املقابل النقديفإن  ، وعليه.  اإلسالمي

 الحالي في بنك العز اإلسالمي.

 

، الذين يختارون قبول هذا العرض، ممارسة خيار املؤهلين العز اإلسالميبنك يمكن ملساهمي 

)التي سيتم إصدارها من قبل بنك عمان العربي وفًقا لنسبة  املتفق عليها أسهم املبادلةاستالم 

بالنسبة ملساهمي بنك العز اإلسالمي الذين خيار تلقي املقابل النقدي  مبادلة األسهم النهائية( أو  

بنك مساهمي  بشرط أن يكون الحد األقص ى لعدد،  الخيار النقدي قبول  متطلباتيستوفون 

٪ من إجمالي رأس املال املصدر 24.99نسبة  ال يتجاوزو   راغبين بالخيار النقدياإلسالمي ال العز  

 .لبنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

 

 بادلةاملوفًقا لشروط هذا العرض، يجوز للمساهم في بنك العز اإلسالمي الحصول على أسهم 

حيث لن يسمح للمساهم الخيار بالحصول على جزء من  ؛بالكاملنقدي ال قابل امل أو  بالكامل 

 األسهم اململوكة له كاسهم مبادلة والجزء االخر نقدية. 

 

 :األسهم النقد مقابل  خيار إلسالمي الذي يختار التالية للمساهم في بنك العز ا املتطلبات

أن يكون مساهًما في بنك العز اإلسالمي املتوافق مع أحكام الشريعة )كما هو موضح   •

 في نموذج القبول(؛ أو

بنك   فيأسهمه    شريطة ان ال تخضعأن يكون مساهم في بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع    •

 .رهنالعز اإلسالمي ش.م.ع.ع ألي 

 

 

 رغبون بالتبادلأن يكون الحد األقص ى لعدد املساهمين في بنك العز اإلسالمي الذين يمع مراعاة  

بنك العز اإلسالمي ل٪ من إجمالي رأس املال املصدر 24.99  مال تتجاوز نسبتهاملقابل النقدي 

 ش.م.ع.ع. 

 

 

بسبب  حجزها مع أي مؤسسة مالية أو تم بها مساهمي بنك العز التي تعهد بنك العز اإلسالمي   أسهم

 ذات صلة. من قبل أي سلطةتقييد أو أمر محكمة أو 

 

 

أن يتلقى العرض املقدم من مقدم العرض االستحواذ، بمجرد  ئحةكما هو منصوص عليه في ال 

 و ،  أو أكثر %90العز اإلسالمي بنسبة والحصول على موافقة حملة األسهم في بنك 
ً
رهنا

مان العربي ممارسة أحكام " االستحواذ بالحصول على املوافقات التنظيمية، يعتزم بنك ع 

]رهًنا بالحصول على  الئحة االستحواذ والسيطرةمن  65حتى  62من الواردة  في املوا " االجباري 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إتمام االستحواذ

 

 

 

 

املقابل النقدي للمساهمين 

 باالستحواذ االجباري 

 

 

 

 

 

 

 

العز اإلسالمي مساهمو بنك 

 املستمرون

 

 

 

 

 

آلية مقايضة النقد مع 

التي األسهم قيد املبادلة 

مساهمو بنك يحصل عليها 

خالل العز اإلسالمي من 

 حكامبموجب أالمي الذين تم شراء أسهمهم  ملوافقات التنظيمية، يحق ملساهمي بنك العز اإلسا

 على أسهم مبادلة[ .فقط املذكورة أعاله الحصول االستحواذ اإلجباري " 

 

غير قابلة لإللغاء من مساهمين في بنك و شروطة متلقى بنك عمان العربي بالفعل تعهدات غير 

اختاروا منهم ٪ 77.)من أسهم بنك العز اإلسالمي %92العز اإلسالمي الذين يمتلكون أكثر من 

.وعليه، وبعد تاريخ إغالق العرض، لن يتم ٪ اختاروا املقابل النقدي(15والباقي بنسبة  األسهم  

مان العربي إلى مسا همي بنك العز اإلسالمي بشأن إصدار إشعار منفصل من قبل بنك ع 

 جباري.االستحواذ اإل 

 

 "االستحواذ االجباري تحت أحكام " املدرجينيرجى العودة الى املقابل النقدي للمساهمين 

 

 

ملساهمي الذي سيحدث في تاريخ إصدار األسهم  االجباري  االستحواذشروط االنتهاء من عند 

بعد   لهم   دفع املقابل النقدي  ، سيتم  الجباري بنك العز اإلسالمي املستوفين لشرط االستحواذ ا

 انتهاء فترة العرض وتنفيذ االستحواذ اإللزامي.

 

 

لبنك العز اإلسالمي، إذا رغبوا في ذلك، فرصة استبدال أسهمهم الحالين سيتاح للمساهمين 

 وذلك  ( إبالغ املستشار كتاب 1(، شريطة )عليه  نقد )مقابل نقدي مكافئ سيحصلون  ال مقابل  
ً
في يا

 .العرض إغالقيوًما من تاريخ  30غضون 

 .مرهونةهذه األسهم  غير تكون ( أن 2)

 

بنك ن في و ن مستمر و ، على أنهم مساهم الخيار ابعد ممارسة هذ املساهمون، هؤالء لن يعامل 

 العز اإلسالمي كالتالي:

 

 

 مساهمو بنك العز اإلسالمي الذين:

العرض  يقبلون  أو (2) قابل.امل  فييقبلون العرض ويختارون الحصول على أسهم ( 1) .أ 

 (يقبول النقدال  متطلباتويختارون تلقي املقابل النقدي )ولكن ال يستوفون 

 االستحواذويعتبروا قد قبلوا العرض وفًقا ألحكام " بالعرض يقبلون  ال الذين او .ب

 االستحواذ.  ئحةال  من 65حتى  62" الواردة في املواد من اإلجباري 

 

 

الذين يستوفون يوًما بعد اكتمال االستحواذ متاحة فقط للمساهمين املؤهلين ) 30فترة  .1

لذين تم الحصول على وكذلك امن مساهمي بنك العز اإلسالمي لتلقي النقد ،  املتطلبات



وفي  ، جباري االستحواذ اإل 

على  الحصول املقابل ، 

مقابل نقدي مكافئ من 

 العهدةحساب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األساس املنطقي للعرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

في مقابل أسهم املبادلة على النحو املبين هنا. من  جباري أسهمهم من خالل االستحواذ  اإل 

األهمية اإلشارة الى أن فترة املبادلة هذه ليست متاحة ألي شخص )أشخاص( آخرين بما 

مان العربي بعد تاريخ االنتهاء ع  في ذلك أولئك الذين يشترون أو يستحوذون على أسهم بنك  

العز اإلسالمي املؤهلون بحرية  من االستحواذ. عالوة على ذلك ، يتمتع مساهمو بنك

ممارسة هذا التبادل وفًقا للشروط أو االحتفاظ بأسهم املبادلة أو بيع أسهم املبادلة في 

في سوق  العربي ش.م.ع.ع مانع  بعد إدراج أسهم بنك   السوق ، بسعر السوق السائد

 مسقط لألوراق املالية.

لعدد املساهمين في بنك العز  األقص ى حدالتخضع مقايضة هذا النقد أيًضا إلى شرط  .2

 24.99نسبة  ال يتجاوز  اإلسالمي الذين يحق لهم الحصول على مقابل نقدي بشكل إجمالي 

 ع . .ع .م .من إجمالي رأس املال املصدر لبنك العز اإلسالمي ش %

 30العهدة مقابل النقد ضمن فترة  حسابيعتبر مبادلة أسهم بنك عمان العربي من قبل  .3

من عرض االستحواذ. الغرض من عرض هذه الفترة هو توفير وقت إضافي يوًما جزًءا 

،  اجباري ألولئك املساهمين األفراد في بنك العز اإلسالمي ، الذين تم شراء أسهمهم بشكل 

فإن األسهم  وبالتالي، ملقايضة أسهم املبادلة التي يتلقونها مقابل النقد ، إذا رغبوا في ذلك. 

ة من مساهمي بنك العز اإلسالمي من خالل هذه العملية ال ترقى التي يتلقاها حساب العهد

 االستحواذ. ئحة على النحو املحدد في ال  أخرى، استحواذ إلى عملية 

يوًما من خالل تسوية  30مان العربي ش.م.ع.م في إطار فترة  ع  يتم إجراء مبادلة أسهم بنك  .4

"خارج السوق" وسيتلقى املساهمون املؤهلون في بنك العز اإلسالمي املقابل النقدي املكافئ 

العهدة ، بعد خصم رسوم شركة مسقط للمقاصة واإليداع وسوق مسقط حساب من 

طلبهم  إلى املستشار ، فإن لألوراق املالية، حسب املطبق. ومن خالل تقديم نموذج 

شركة مسقط للمقاصة واإليداع وسوق مسقط  يعطون مساهمو بنك العز اإلسالمي 

بتنفيذ جميع اإلجراءات التي قد تكون مطلوبة لتنفيذ التبادل عن   الصالحيةلألوراق املالية  

ذات الصلة من حساب شركة مسقط   ش.م.ع.م مان العربيع  طريق خصم أسهم بنك 

 إليداع الخاص بهم مقابل النقد من حساب العهدة. للمقاصة وا

 

 

إدارة بنك عمان لها تتوقع والتي  قويةستؤدي عملية االستحواذ إلى تكوين مؤسسة مصرفية 

مان العربي من خالل  العربي أن تصبح أكثر تنافسية محلًيا وإقليمًيا. تهدف إدارة بنك ع 

مان العربي تماشًيا مع االتجاه األوسع االستحواذ إلى تعزيز قيمة املساهمين وتعزيز تطو  ير بنك ع 

على مستوى القطاع واألعمال نحو الدمج إلنشاء مؤسسة مالية أكثر فعالية من حيث التكلفة 

ولديها وفورات حجم أفضل. كما ستساعد الزيادة املتوقعة في قاعدة العمالء وشبكة الفروع في 

مان العربي لدفع املزيد من إكتشا ف فرص السوق وتحديد الفرص الستغالل املزايا إدارة بنك ع 

 :العديد من الفوائد الرئيسية، والتي من بينها هذا سينتج عن عملية االستحواذ  .املكملة

( إعادة رسملة بنك العز اإلسالمي، وسوف يكون له دعم قوي من بنك عمان العربي 1)

 الرئيسيين.ومساهميه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املستشار

 

 

 

 

في بنك عمان العربي، دعما استراتيجيا كبيرا   %  49ته  ( سيقدم البنك العربي، الذي تبلغ حص2)

 .لبنك عمان العربي وال سيما لبنك العز اإلسالمي في أعماله املصرفية اإلسالمية

 .( تنوع عملية االستحواذ قاعدة املساهمين لبنك عمان العربي 3) 

 مؤسسة مصرفية أقوى قادرة على لعب دور أكبر في النمو االقتصادي في السلطنة. ستنشأ( 4)

 

مان العربي في القطاع املصرفي   من املتوقع أن تعزز عملية االستحواذ قدرة وفاعلية بنك ع 

 31اإلسالمي العماني املتنامي من خالل شركة مصرفية إسالمية تابعة متخصصة. وكما في 

ألصول املصرفية اإلسالمية املجمعة لكل من نافذة اليسر وبنك العز ، شكلت ا2019ديسمبر 

)املصدر: السوق املصرفية اإلسالمية في السلطنة  أصول . من إجمالي % 18.4اإلسالمي نسبة 

. وستكون الشركة م( 2019النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك املركزي العماني ديسمبر 

مان العربي، وهي مؤسسة قوية وذات رأس مال جيد،  التابعة الجديدة تحت مظلة بنك ع 

وستكون في وضع جيد لتعزيز التكامل عبر جميع كيانات املجموعة للمنتجات املصرفية 

  اإلسالمية.

 

أوبار كابيتال ش.م.ع.م، وهي شركة مساهمة مقفلة مسجلة في عمان ومكتب مسجل في ص.ب. 

 املركزي، عمان.، بريد عمان 111، الرمز البريدي 1137

 968+ 24949 001هاتف: 

 968+ 24949 099فاكس: 

 ubhar-corporatefinance@u-capital.netالبريد اإللكتروني: 

 

 

 

 تفاصيل أخرى 

 

أسهم بنك العز اإلسالمي  

مان العربي ع  التي يملكها بنك 

 واألطراف العاملة 

مان العربي و  العهدة أي أسهم ملكية لبنك العز اإلسالمي حتى تاريخ هذا  حسابال يملك بنك ع 

 العرض.

 

ال تمتلك الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار والبنك العربي أي أسهم في بنك العز 

 اإلسالمي حتى تاريخ هذا العرض. 

 

مان العربي وبنك   ضات اإلضافية بينبعد االنتهاء من العناية الواجبة املالية والقانونية واملفاو  اتفاقية الدمج  بنك ع 

 2020يونيو  15، دخلت البنوك في اتفاقية دمج بتاريخ العز اإلسالمي

 

تم إبرام اتفاقية الدمج من قبل البنوك لتحقيق أهداف هذا العرض كما هو مذكور في مستند 

 .املقدمالعرض 



 

الترتيبات الحالية لبنك  

مان العربي مع بنك العز  ع 

اإلسالمي وكبار املساهمين في 

 بنك العز اإلسالمي

والخطوات املطلوبة من قبل كل طرف  االستحواذتم التوقيع على اتفاقية الدمج لتوثيق شروط  

 فيما يتعلق بذلك.

 

مان العربي وكبار املساهمين في بنك العز اإلسالمي  من  % 92)يمثلون نسبة الذين  توصل بنك ع 

األسهم في بنك العز اإلسالمي( إلى تفاهم بشأن استجابتهم للعرض ومتطلبات التصويت ذات 

الصلة، من خالل خطابات تعهد املساهمين. وبناًء على ذلك، تعهد املساهمون الرئيسيون لبنك العز 

وع لبنك العز اإلسالمي اعتباًرا من % من رأس املال املصدر واملدف  75اإلسالمي الذين يملكون نسبة  

في حين تعهد املساهمون املؤسسون املتوافقون مع  األسهم، تاريخ التسجيل، بقبول العرض مقابل 

% من رأس مال بنك العز اإلسالمي بقبول العرض لقاء   15نسبة    ون يشكل   نالشريعة اإلسالمية الذي 

 املقابل النقدي.

 

الترتيبات والشروط األخرى 

 ةالقائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يمكن دفع املقابل النقدي فقط لحملة مساهمي بنك العز اإلسالمي الحاصلين على حصة إجمالية 

من أسهم بنك العز اإلسالمي. عالوة على ذلك، فإن املقابل النقدي متاح فقط  %24.99تصل إلى 

 قبول النقدي.ال  متطلباتللمساهمين في بنك العز اإلسالمي الذين يستوفون 

 

توقع إكمال ما يلي جباري عند االنتهاء بنجاح من العرض واالستحواذ اإل   الوقت املناسب : ضمن، ي 

 ؛(االئتمانالعهدة ) حسابيتم إجراء مبادلة أسهم  •

 بنك العز اإلسالمي.شطب أسهم  /تتم عملية إلغاء إدراج  •

املصرفية اإلسالمية( إلى بنك العز  )النافذةيبدأ بنك عمان العربي في نقل نافذة اليسر  •

 مقابل إصدار أسهم في بنك العز اإلسالمي؛ وم. اإلسالمي ش.م.ع. 

 . ش.م.ع.ع مان العربيع  يتم إدراج بنك  •

 

بنك  راس مال من % 49.00سيحتفظ البنك العربي بنسبة  االستحواذ، وبعد االنتهاء من عملية 

، في حين ستحتفظ الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار )أومنفيست( بنسبة   مان العربيع  

%.% والتي سوف تعتبر جزء من  19.36  بنسبة العهدة  حسابوسيحتفظ املساهمون /  % 31.64

سهم اململوكة من الجمهور، ويتعهد بنك عمان العربي ش م ع ع باملحافظة على هذه النسبة في األ 

 .ايدي الجمهور في جميع االوقات

 

مان العربي ش م ع ع باملحافظة على  املادة املتاحة للجمهور وفق متطلبات ٪ 25نسبة يتعهد بنك ع 

مان العربيوبناًء على ذلك ، سيقوم املساهمون الرئيسيون في  ( من الئحة االستحواذ.4)  بنك ع 

 في املائة في غضون عامين.  25.00في املائة إلى    19.36من  العام  التملك  نسبة  زيادة  بالترتيبات الالزمة ل 

 

في املائة في بنك عمان العربي بعد  49من أجل ضمان احتفاظ البنك العربي بحصة نسبتها 

وم الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار )أومنفيست( ببيع هذا العدد من ستق االستحواذ،



 

 

 

 

 
 العهدةحساب مبادلة أسهم 

أسهمها في بنك عمان العربي إلى البنك العربي حسب الحاجة التي قد يتطلبها البنك العربي لالحتفاظ 

 .االستحواذفي املائة في بنك عمان العربي بعد اكتمال عملية  49بحصة 

 

مان البنك العربي في  حصة مساهمة٪ 49نسبة  ان تكون  ماني علىوافق البنك املركزي الع بنك ع 

 العربي

 

 

حساب العملية التي يتم بموجبها استبدال األسهم في بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع، التي يحتفظ بها  

مان العربي بشروط تعكس نسبة تبادل األسهم النهائية(. العهدة  بعد االستحواذ )سيصدرها بنك ع 

 

معلومات أخرى تتطلبها 

 الئحة االستحواذ

 

ال يملك بنك عمان العربي األسهم ذات حق التصويت أو األوراق املالية القابلة للتحويل في بنك العز 

 .العرضاإلسالمي خالل الستة أشهر السابقة لبداية فترة العرض وتنتهي مع تاريخ إعالن  

 

 املستهدفة )املعروض عليه( كما يلي:نية مقدم العرض فيما يتعلق بالشركة 

 

مان العربي رأس املال املناسب في بنك العز اإلسالمي حتى يتمكن بنك  - سيضخ بنك ع 

العز اإلسالمي من تلبية متطلباته التنظيمية ودعم نمو أعماله. ستوفر القيمة 

الصافية األكبر لبنك عمان العربي ش.م.ع.ع قدرة إضافية لبنك العز اإلسالمي 

 مية أعماله.لتن 

سيتم تشكيل لجنة من قبل الطرفين لضمان التكامل السلس ألعمال نافذة اليسر  -

. سيكون هناك دعم نشط من قبل بنك همع بنك العز اإلسالمي واستقرار عمليات 

مان العربي من حيث التمويل بين البنكين وخطوط االئتمان إلدارة سيولة بنك  ع 

 العز اإلسالمي.

مان العربي والبنك العربي مصدًرا ستوفر العالقة امل   - صرفية الواسعة بين بنك ع 

تمويل ال، و ت املاليةتحويال ال إضافًيا للتمويل وفرًصا تجارية في شكل أعمال 

 تجاري، ومعامالت في سوق املال.ال 

لتنفيذ الخطط  األمثل ستؤدي إعادة هندسة األعمال التجارية واستخدام اإلطار  -

 تحسين اإلنتاجية.إلى تحسين كفاءة التكاليف و 

بنك العز اإلسالمي مباشرة بعد االنتهاء الناجح  وشطب أسهم مان العربي إلغاء إدراجع  يعتزم بنك 

هم بنك بنك العز اإلسالمي  مساهمين فقط في   3وجود   االستحواذلالستيالء. سينتج عن  

وبناًء على والبنك العربي. واالستثمار عمان العربي والشركة العمانية العاملية للتنمية 

ذلك ، سيتواصل بنك العز اإلسالمي مع الهيئة العامة لسوق املال و سوق مسقط 

ش.م.ع.م . ولقد  كشركة مقفلةلألوراق املالية لشطب أسهم بنك العز اإلسالمي والعمل 

 حصل بنك عمان العربي بالفعل على موافقة البنك املركزي العماني في هذا الصدد.

 



 يوجد لدى بنك عمان العربي وال بنك العز اإلسالمي أي أوراق مالية قابلة للتحويل ال   (أ معلومات أخرى 

 

، يتم توضيح تفاصيل عدد ونسبة املقدماعتباًرا من تاريخ مستند العرض   (ب

االحتفاظ بأسهم ذات حق التصويت التي يمتلكها األشخاص التالية أسماؤهم 

 لى النحو التالي:بشكل مباشر أو غير مباشر في بنك العز اإلسالمي ع

 ال توجد أي اسهم بنك عمان العربي: (أ)

مان العربي:  (ب)  ال يوجد أي اسهمأعضاء مجلس إدارة بنك ع 

 توجد أي اسهم العربي: الاملساهمون األساسيون في بنك عمان  (ج)

 ال توجد أي اسهمالعهدة:  حساب (د)

 

بأسهم ذات تفاصيل عدد ونسبة االحتفاظ ذكر كما في تاريخ مستند العرض، يتم،  (ج

حق التصويت التي يمتلكها، بشكل مباشر أو غير مباشر، األشخاص التالية 

مان العربي:  أسماؤهم في بنك ع 

مان  (أ) مان العربي أي أسهم تصويت في بنك ع  ال يملك أعضاء مجلس إدارة بنك ع 

كما في  11العربي؛ ترد تفاصيل املساهمة للمساهمين النهائيين في الفصل 

 مستند العرض.

)األشخاص ذو الصلة( بأي أسهم  العهدة )االئتمان(  يحتفظ حسابال  (ب)

مان العربي. املستفيدون من ل بأي أسهممباشرة أو غير مباشرة  حساب بنك ع 

مان العربي. العهدة  هم املساهمون النهائيون في بنك ع 

قبل إرسال مستند  بشكل نهائي  بقبول العرض األشخاص الذين التزموا (ج)

مان املقدمالعرض   ، ال يمتلكون أي أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في بنك ع 

 العربي.

 

لم تتعامل األطراف بموجب الفقرات "أ" و"ب “و"ج" أعاله في األسهم ذات حق التصويت 

ة أشهر من بداي  6أو األوراق املالية القابلة للتحويل املعنية خالل الفترة التي تبدأ قبل 

 .املقدمفترة العرض وتنتهي مع تاريخ مستند العرض 

 

بصورته ، قبل تاريخ التسجيل، بقبول العرض اتعهدو تفاصيل األشخاص الذين  (د

 في بنك العز اإلسالمي: حصصهممع تفاصيل عن النهائية 

 

 املساهمون  الرقم 
املساهمة في بنك 

 العز اإلسالمي

% 5.60 حساب تقاعد موظفي الخدمة املدنية 1  

% 3.36 حساب التقاعد لجهاز األمن الداخلي 2  

% 3.36 حساب التقاعد لشرطة عمان السلطانية 3  



% 3.33 الرؤية لخدمات االستثمار 4  

% 3.36 شؤون البالط السلطاني 5  

% 15.00 تصاميم العقارية 6  

% 1.02 حساب تقاعد الحرس السلطاني 7  

% 20.00 آبار لالستثمار ش م ع )مبادلة( 8  

% 3.36 الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 9  

% 7.84 الخنجي للتنمية واالستثمار و الخنجي لالستثمار القابضة 10  

%0.84  رقية للتنمية واالستثمار 11  

% 10.00 الحرية ذ م م 12  

% 15.00 مصرف الطاقة األول  13  

%92.06 اإلجمالي   

 

 

 العهدة )اإلئتمان( بحسابالشروط املتعلقة  (ه

 

 حسابقامت الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار والبنك العربي بتأسيس 

 العهدة )االئتمان( من خالل امليزات التالية:

 

 للعمل بالتنسيق مع مقدم العرض من أجل االستحواذ والسطرة. -أ

 

% 24.99يصل إلى يكون لها هدف واحد للحصول على أسهم بنك العز اإلسالمي: ما  -ب

 من أسهم بنك العز اإلسالمي )"كتلة األسهم"(

 

مباشرة بعد االستحواذ النقدي على أسهم بنك العز اإلسالمي وفًقا ملستند العرض  -ج

املاثلة، سيقوم الصندوق باستبدال هذه األسهم باألسهم الجديدة التي سيتم 

مان العربي على نفس نسبة مبادلة األ   سهم النهائية.إصدارها من قبل بنك ع 

 

 حسابالعهدة )االئتمان( القيود التالية )املنصوص عليها في اتفاقية  حسابلدى   -د

 العهدة )االئتمان(:

مان العربي  الحسابلن يمارس  -1 حقوق التصويت فيما يتعلق بأسهم بنك ع 

 عن التصويت)شركة اوبار كابيتال( التي يمتلكها، أي سيمتنع الوص ي 

 

مان العربي اوباركابيتال الوص ي لحساب العهدة بتلتزم شركة  -2 بيع أسهم بنك ع 

)الناشئة عن مبادلة األسهم( من خالل سوق مسقط لألوراق املالية في غضون 



ماني والهيئة العامة   بأي موافقة تمديد من البنك املركزي الع 
ً
ستة أشهر رهنا

 لسوق املال.

 

مان العربي في أي وقت،  الحسابلن يستحوذ   -3 على أي أسهم إضافية لبنك ع 

مان العربي سواء من املساهمين  أي أنه لن يقوم بشراء أسهم إضافية لبنك ع 

مان العربي  أو من السوق بعد مبادلة أسهم بنك العز اإلسالمي مع أسهم بنك ع 

تاح باستثناء املساهمون في بنك العز اإلسالمي، إذا رغبوا في ذلك، الذين سي 

لهم فرصة استبدال أسهمهم مقابل نقود )مقابل نقدي مكافئ كانوا 

سيحصلون عليه إذا كانوا مساهمين حاليين في بنك العز اإلسالمي(، شريطة 

، خالل فترة ا( إبالغ مستند 1)
ً
يوًما تقويمًيا من تاريخ إغالق  30لعرض كتابة

 العرض.

 

، واية توزيعات سهمية دينسيتم تمرير أي أرباح مستلمة إلى املالك املستفي -4

سوف تحصل عليها األسهم املوجودة في حساب العهدة سوف لن يتم تمريرها 

 بل سوف يتم التصرف فيها بالبيع. نللمستفيدي 

 

بمجرد بيعه لجميع األسهم  حساب العهدة سوف يتم الغاءوبناء على ذلك،  -5

 .املوجودة فيه

 

 أعاله.حساب العهدة املشار اليه ستدير اوبار كابيتال  -6

 

 

 

 

  



 الجدول الزمني اإلرشادي 

 

  التاريخ الوصف الرقم 

 2020يونيو  17 تاريخ إعالن العرض  1

 2020يونيو  24 واملساهمين بنك العز اإلسالميإرسال مستند العرض إلى مجلس إدارة  2

 2020يونيو  24 فترة العرض  اية بد 3

 
 

 

  90بناء على ، ورهنا بتلقي بنك عمان العربي نماذج القبول من مساهمي بنك العز اإلسالمي الذين يمتلكون  4

على األقل من األسهم في بنك العز اإلسالمي ، سيقوم بنك عمان العربي بإخطار الهيئة العامة لسوق املال  %

 وسوق مسقط لألوراق املالية عن ذلك وإصدار إعالن بهذا الخصوص

 2020يونيو  24

  
 

 

 2020يونيو  28 انتهاء فترة العرض 5

 2020يونيو  30 دفع املقابل النقدي ب( االئتمان العهدة ) حسابيقوم بنك عمان العربي بإصدار أسهم املبادلة ويلتزم  6

مان العربي يستحوذ على األسهم املتبقية  7  2020يونيو  30 اإلجباري االستحواذ  -بنك ع 

 2020يونيو  30 )االئتمان( العهدة حسابتنفيذ عملية مبادلة أسهم  8

 2020يوليو  6 بنك العز اإلسالميوشطب أسهم  إلغاء إدراج  9 

 2020يوليو  6 ل نافذة اليسر  يتحو الدخول في اتفاقية بدء  10

 2020يوليو  6 تقديم طلب إلى الهيئة العامة لسوق املال إلدراج بنك عمان العربي 11

من أجل إبالغ املستشار   اإلجباري املؤهلين في بنك العز اإلسالمي  لالستحواذ  داألفراآخر موعد للمساهمين  12 

ا عن 
ً
 بحث

ً
 انقد ما يعادلهكتابة

 2020يوليو  28

وضح أعاله جدول إرشادي فقط وقد يكون عرضة للتغيير، بعد إجراء املراجعة  
 
عد الجدول الزمني امل وافقاتمالحظة: ي  قبل  الالزمة من  والتعديالت وامل

ا لقانون الشركات وشطب أسهم عدم اعتراض الدائنين لبنك العز اإلسالمي خالل إلغاء إدراج إضافة الى  املختصة الجهات
 
بنك العز اإلسالمي )وفق

 التجارية(.

 

 

 

 

 

 

  



 الشروط واألحكام واإلجراءات  - قبول العرض 

 

اعتبارات تستند إلى وضع 

السائد  19جائحة كوفيد 

 وحاالت اإلغالق الناتجة عنه

سيتم إرسال نسخة إلكترونية فقط من هذا اإلعالن والعرض عبر البريد اإللكتروني  -

وقع امل كما ستكون متاحة على للمقاصة وااليداع بناًء على بيانات شركة مسقط 

الشركة العمانية العاملية للتنمية و لكل من بنك عمان العربي  اإللكتروني

 بنك العز اإلسالمي. وواالستثمار )أومنفيست(  

 تقديم قبول العرض  -

 .كابيتال اوبار إلى اإللكتروني البريد عبر موافقتهم إرسال للمساهمين يمكن •

 من التأكد أو/  و باملستشار للتسجيل االتصال أيًضا املساهمين على يجب •

  معهم التواصل  طرق  تفاصيل

 

وافقة إن نموذج القبول الذي سيستخدمه املساهمون في بنك العز اإلسالمي والذي يهدف الى  نموذج امل

املقابل السهمي أو املقابل النقدي وفًقا لشروط مستند  الختيارتقديم قبولهم للعرض إما 

 العرض. سيتم إرسال هذه النماذج إلى كل مساهم في بنك العز اإلسالمي عبر البريد اإللكتروني

ل العرض من قبل إجراءات قبو 

املساهمين في الشركة 

 املستهدفة

 املساهمين من يطلب العرض، قبول  أجل  من .1

i.    كابيتال إرسال نموذج القبول مكتمل وموقع على النحو املطلوب إلى اوبار

في مبنى الشركة العمانية العاملية للتنمية واالستثمار )أومنفيست(  وذلك

 ت املطار .مرتفعا، 501، طريق رقم  95، الطابق السابع ، بناء رقم 

 أو عوضا عن ذلك: 

ii.   بوضوح،بإمكان للمساهمين إرسال بريًدا إلكترونًيا يوضح خيارهم املحدد 

اه( في أو قبل الساعة إضافة الى املستندات املطلوبة )كما هو موضح أدن 

)تاريخ إغالق العرض(. يرجى التأكد من أن  2020يونيو  28يوم مساًء  2

نموذج القبول / البريد اإللكتروني يحددان بوضوح املقابل السهمي 

 واملقابل النقديا

 

 .تقديمها بمجرد املكتملة اإليميالت/  القبول  نماذج إلغاء للمساهمين يمكن ال .2

 

 الى 2020 يونيو 24 من تبدأ عمل  أيام ةثالث  ملدة للقبول  مفتوًحا العرض سيظل  .3

 من  الفترة  في أي  العمل،   ساعات  خالل(  املذكورين  اليومين  يشمل ) 2020  نيويو   28

 تاريخ في  العمل   ساعات  بعد املستلمة  الطلبات  قبول   يتم  لن.  مساء2  حتى  صباًحا  8

 .اإلغالق



خطاب / نموذج القبول املقدم من املساهم )املساهمين( دون  املستشارقد يرفض  الوثائق املطلوبة

 املستندات املطلوبة باعتباره غير مكتمل وغير صالح.

 

 يجب إرفاق خطاب / نموذج القبول بالوثائق التالية:

 

للمتقدمين األفراد:   

نسخة من الهوية العمانية للمساهمين العمانيين ونسخة عن جواز السفر   -

 للمساهمين غير العمانيين.

نيابة عن  يوافق( إذا كان األب سنه 18اقل من مساهم القاصر )لل يالد امل شهادة  -

 أوالده القصر.

يجب تضمين نسخة من التوكيل الرسمي املعتمد حسب األصول من قبل   -

ملختصة في حالة القبول نيابة عن شخص آخر )باستثناء السلطات القانونية ا

 قبول األب نيابة عن أبنائه القصر(

  

 للمتقدمين من الشركات:

 التوقيع نموذجبطاقة   -

نسخة مصدقة من قرار املجلس الذي يأذن لألشخاص بقبول العرض   -

 بتوقيعات عينة من هؤالء األشخاص املخولين،

 

املطروحة من قبل املساهمين والتسوية للشروط  مباألسهيخضع قبول بنك عمان العربي  مان العربيع  قبول بنك 

 التالية:

 ٪ من أسهم بنك العز اإلسالمي(90يتلقى العرض الحد األدنى للقبول ) -

 لسوق املال على نتيجة العرض النهائية. العامةهيئة ال موافقة  -

 لوائح/  قوانينال تتعارض تسوية األسهم املطروحة مع أي  -

يتم إكمال خطاب / نموذج القبول بشكل صحيح وسليم مع املستندات املطلوبة   -

 في تاريخ اإلغالق أو قبله. املستشاروإرساله إلى 

 من تاريخ  مؤهل الشخص الذي يقبل العرض هو مساهم  -
ً
في بنك العز اإلسالمي اعتبارا

 التسجيل.

 ألحكام يقومان بسحب )االئتمان( ال  العهدةبنك عمان العربي وحساب  -
ً
العرض وفقا

 الالئحة.

 



السداد للمساهمين املؤهلين 

الذين يختارون املقابل النقدي 

خالل فترة العرض أو خالل فترة 

ا بعد انتهاء العرض  30 يوم 

بالنسبة للمساهمين غير 

غير  / وافقين للعرضامل 

الذين يتم  باالستمرار راغبين ال

من خالل االستحواذ  إجبارهم

 اإلجباري 

 

عند استالم خطاب / نموذج قبول ساري املفعول مع املستندات املطلوبة وخاضعة للتحقق 

بإخطار املساهمين املؤهلين بخصوص قبول العطاء وترتيب إجراء   املستشارسيقوم    املقبول،

يك / تحويل مصرفي لصالح املساهم في الدفع عن طريق حوالة مصرفية / أمر دفع / ش

)عشرة( أيام من تاريخ اإلغالق. لن يتم دفع أي فائدة أو زيادة أو رسوم إضافية أو   10غضون  

 العهدةأي زيادة أخرى ألي سبب على السعر اإلجمالي لألسهم التي تم شراؤها بواسطة حساب  

 .ما)االئتمان( من أي مساهم ألي سبب 

 

 ان العربيمع  إصدار أسهم بنك  

للمساهمين املؤهلين الذين 

 املبادلةيختارون أسهم 

املستندات املطلوبة ، سيعلن املستشار عن نتائج   عليه مععند استالم نموذج القبول املوافق  

العرض. وسيقوم بنك عمان العربي بترتيب إصدار األسهم ، وستقوم شركة مسقط للمقاصة 

)عشرة( أيام من تاريخ  10اهمين املعنيين ، خالل واإليداع بإيداع األسهم في حسابات املس

 إغالق العرض.

 

 

 

  



 عرض األطراف ذات الصلة و أرقام التواصل

 

 بنك عمان العربي ش.م.ع.م مقدم العرض

 املسافر رشاد جهة االتصال: 

 الرئيس التنفيذي  

 ، روي، سلطنة عمان112، 2010ص ب   

 24754101هاتف:   

  arabbank.com-Musafir@oman-Rashad.Alالبريد اإللكتروني:   

arabbank.com-oabceo@oman  

شخص يتصرف 

 بالتنسيق/ املشاركة

العربي  والبنك واالستثمار ( مع الشركة العمانية العاملية للتنمية االئتمانالعهدة ) حساب

 ش.م.ع كمالك مستفيدين وشركة أوبار كابيتال كأمين

 جهة االتصال:    لؤي بطاينة

 الرئيس التنفيذي                              

 ، سلطنة عمانالتجاري  الحي، 111، الرمز البريدي 1137حساب بريد   

 +968 24 949 010هاتف:   

 capital.net-l.bataineh@u البريد اإللكتروني:  

ستهدفة 
 
 مساهمو بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع.  الشركة امل

 فيصل زكريا   جهة االتصال: 

 للشؤون املالية  الرئيس التنفيذي  

، روي، مسقط، سلطنة 112الرمز البريدي ، 753برج العز، حساب بريد   

 عمان

 5534 2477هاتف:   

   Faisal.Zakaria@alizzislamic.comالبريد اإللكتروني:   

 شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.م املستشار

 لؤي بطاينة  جهة االتصال: 

 الرئيس التنفيذي  

 ، سلطنة عمانCPO، 111، الرمز البريدي 1137حساب بريد   

 +968 24 949 010هاتف:   

 capital.net-l.bataineh@u البريد اإللكتروني:  

املستشار القانوني  

 ارضللع

 دنتونز وشركاه لالستشارات القانونية فرع عمان 

 Nick Simpson                            جهة االتصال: 

 شريك  

 ، روي، سلطنة عمان 112، الرمز البريدي 3552ص ب   

 000 573 24 968+هاتف:   

 Nick.Simpson@Dentons.comالبريد اإللكتروني:   
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