طلب اكتتاب ب�أ�سهم حق الأف�ضلية
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عدد الأ�سهم يف تاريخ اكت�ساب احلق�1 :سبتمرب 2013
احلد الأق�صى للإكتتاب  ٪15للم�ساهمني احلاليني			
بناءا عليه �أنا /نحن _______________________________________________________________________________________________ اقر/نقر/ب�أنني�/أننا اطلعت اطلعنا
على وفهمت/فهمنا حمتوى ن�شرة �إ�صدار حق الأف�ضلية و�شروط الإكتتاب يف �إ�ستمارة الطلب واقر/نقر/ب�أن الأ�سهم التي امتلكها /منتلكها �صحيحة ،واحتمل /نتحمل م�سئولية �إقراري� /إقرارنا/
ب�أن املعلومات الواردة يف ا�ستمارة الطلب �صحيحة .و�أوافق /على اكتتابي يف �أ�سهم حق الأف�ضلية عددها _____________________________________ �سهما وبناء عليه ادفع /ندفع كامل
قيمة الأ�سهم املكتتب بها والبالغة ____________________________________________ رياال عمانيا التي متثل ( )280بي�سة القيمة الكاملة لل�سهم الواحد .وذلك نقدا /مبوجب �شيك رقم
______________________________________________________________________
م�سحوب على بنك ________________________________________________ فرع ___________________________________________

تاريخ _____  2013/ _____ /توقيع املكتتب _____________________________________________ هاتف __________________________________ ن�سخة  :مدير الإ�صدار

لقد ا�ستلمنا من _______________________________________ طلب اكتتاب بعدد
رياال عمانيا نقدا /مبوجب �شيك رقم ______________________________

_____________________

�سهم ،كما ا�ستلمنا مبلغا وقدره

م�سحوب على بنك __________________________________فرع

__________________________

___________________________

عبارة عن قيمة الأ�سهم املكتتب بها.
ا�سم البنك وفرعه ______________________________________________________ ختم البنك وتوقيع املفو�ضني

________________________________________________

تفا�صيل احل�ساب البنكي للرديات
ا�سم �صاحب احل�ساب ____________________________________________________ رقم احل�ساب
ا�سم البنك وفرعه ______________________________________________________

ختم البنك وتوقيع املفو�ضني

					
تاريخ _____ 2013/ _____ /

يلغى الإي�صال حال ارجتاع ال�شيك

				
توقيع املكتتب _____________________________ هاتف _______________________

		

ن�سخة :البنك

وقدره

________________________ رياال عمانيا نقدا/
لقد ا�ستلمنا من ____________________________ طلب اكتتاب بعدد _____________________ �سهم ،كما ا�ستلمنا مبلغا
مبوجب �شيك رقم ______________________________________ م�سحوب على بنك ______________________________________ فرع ____________________________
عبارة عن قيمة الأ�سهم املكتتب بها.
ا�سم البنك وفرعه _________________________________________________________________________________

تاريخ _____ 2013/ _____ /

ختم البنك وتوقيع املفو�ضني
						
										
(يلغى الإي�صال حال ارجتاع ال�شيك)

___________________________________________________

ن�سخة  :امل�ساهم

�شروط و�إجراءات الإكتتاب

الأهلية لالكتتاب يف اال�سهم املطروحة

�إن باب االكتتاب يف �أ�سهم حق الأف�ضلية مفتوح للم�ساهمني الظاهرة �أ�سما�ؤهم يف �سجل ال�شركة لدى �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع يف تاريخ اكت�ساب احلق
�إ�ضافة �إىل الأ�شخا�ص الذين ا�شرتوا �أ�سهم حقوق الأف�ضلية عرب �سوق م�سقط للأوراق املالية .ويحق لكل م�ساهم االكتتاب يف �أ�سهم حق الأف�ضلية فيما يتعلق
مبلكية الأ�سهم يف تاريخ احلق .ويجدر الإ�شارة هنا �إىل �أنه ي�سمح لغري العُمانيني من الأفراد/ال�شركات امتالك �أ�سهم ال�شركة بن�سبة ال تتجاوز  %70من
�إجمايل ر�أ�س املال وذلك طبق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة والقانون.
يجوز لكل م�ساهم االكتتاب يف عدد من �أ�سهم حق الأف�ضلية التي من �ش�أنها �أن تخول امل�ساهم لتملك � 1.50أ�سهم حق �أف�ضلية لكل � 10أ�سهم من فئة الأ�سهم
امل�صنفة التي ميلكها ذلك امل�ساهم يف تاريخ احلق مُقربة لأقرب عدد �صحيح .ويتم �إدراج احلقوق املُخ�ص�صة لكل م�ساهم يف �سوق م�سقط للأوراق املالية
ويجوز بيعها و�/أو �شرا�ؤها عرب �سوق م�سقط للأوراق املالية.

االكتتاب نيابة عن الأبناء الق�صر

	-1الغرا�ض هذا اال�صدار يعترب قا�صرا لكل �شخ�ص مولود بعد � 22سبتمرب 1995
 -2يجوز لالب فقط االكتتاب نيابة عن اطفاله الق�صر
 -3اذا مت االكتتاب نيابة عنا الطفل القا�صر من قبل اي �شخ�ص �آخر غري الأب ف�إنه يجب �أن يرفق بالطلب وكالة �شرعية �سارية املفعول �صادرة عن اجلهات
املخت�صة تخوله بالت�صرف يف مال الطفل القا�صر بيعا و�شراءا وا�ستثمار.

فرتة االكتتاب

يبد�أ الإكتتاب يف يوم الأربعاء املوافق � 11سبتمرب  2013وينتهي بنهاية �ساعات الدوام الر�سمي للبنوك يف يوم اخلمي�س املوافق � 26سبتمرب 2013م

تفا�صيل احل�ساب امل�صريف

-1

-2

-3

-4

يتعني عل كل مكتتب ذكر تفا�صيل احل�ساب امل�صريف اخلا�ص به(امل�سجل با�سم �صاحب الطلب) وال يجوز للمكتتب ا�ستخدام رقم ح�ساب م�صريف يخ�ص
�شخ�ص اخر عدا الق�صر فقط
اذا كان احل�ساب امل�صريف للكتتب م�سجل لدى بنك �آخر غري بنك االكتتاب فانه يجب عليه تقدمي مايثبت �صحة تفا�صيل احل�ساب امل�صريف الواردة
بطلب االكتتاب ويكون هذا االثبات بتقدمي اي وثيقة من بنك املكتتب تو�ضح رقم وا�سم �صاحب احل�ساب مثل اجلزء العلوي من ك�شف احل�ساب ال�صادر
عن ابنك الذي يت�ضمن هذه املعلومات فقط �أو بطاقة ال�صراف الآيل �أو ر�سالة �صادرة من ذلك البنك �أو �أي م�ستند ي�صدر من ذلك البنك ويت�ضمن
هذه املعلومات فقط ويتوجب على املكتتب الت�أكد �أن االثبات املقدم مقروء بو�ضوح ويحتوي على رقم وا�سم �صاحب احل�ساب بالكام وملزيد من التو�ضيح
ف�إن املكتتب غري ملزم بتقدمي اثبات عن �صحة تفا�صيل ح�سابه امل�صريف �إذا قام بالكتتاب عن طريق البنك الذي يحتفظ بح�سابه لديه حيث يتعني على
البنك يف هذه احلالة التحقق من �صحة ح�ساب عميله من خالل نظامه اخلا�ص به
بناء على تعليمات الهيئة العامة ل�سوق املال �سيتم ادراج تفا�صيل احل�ساب امل�صريف امل�شار اليه يف �سجالت �شركة م�سقط للمقا�صة وااليداع �ش.م.ع.م
و�سيتم ا�ستخدامه يف حتويل االموال الفائ�ضة من االكتتاب وكذلك توزيعات االرباح امل�ستحقة للم�ساهم لدى اجلهات امل�صدرة لالوراق املالية املدرجة
ب�سوق م�سقط لالوراق املالية �أما بالن�سبة للمكتتبني الذين لديهم ح�سابات م�ص�ؤفية مقيدة حاليا ب�سجالت االيداع �سيتم ا�ستخدام احل�ساب امل�صريف
الوارد بطلب االكتتاب لتحويل املبالغ الفائ�ضة فقط.
�سيتم رف�ض طلبات االكتتاب �إذا كان احل�ساب امل�صريف الوارد بالطلب ال يخ�ص املكتتب با�ستثناء طلبات الق�صر التي تت�ضمن تفا�صيل احل�ساب
امل�صريف اخلا�صة ب�أولياء امورهم

الوثائق الثبوتية املطلوبة

 -1تقدمي ما يثبت �صحة رقم احل�ساب امل�صريف الوارد يف منوذج االكتتاب يف حالة واحدة فقط وهي االكتتاب عن طريق بنك اخر غري بنك امل�سجل لديه
ح�ساب املكتتب
 -2ن�سخة من الوكالة ال�شرعية يف حالة االكتتاب نيابة عن �شخ�ص اخر(با�ستثناء اكتتاب ويل االمر عن الق�صر)

كيفية االكتتاب

 -1يتحمل املكتتب م�س�ؤولية ا�ستيفاء جميع بياناته و�ضمان �صحة و�سريان مفعول املعلومات الواردة بالنموذج وت�أكيدا على ذلك فقد مت توجيه عناية بنك
االكتتاب بقبول طلبات االكتتاب التي ت�ستوفيه جميع املتطلبات املن�صو�ص عليها يف طلب االكتتاب ون�شرة اال�صدار
 -2قبل تعبئة طلب االكتتاب يتوجب على املكتتب مراعاة االطالع على ن�شرة اال�صدار وقراءة �شروط واجراءات االكتتاب بعناية تامة
 -3لن ي�سمح �سوى با�ستخدام منوذج الطلب اال�صلي الواردة فيه التفا�صيل املطبوعة م�سبقا املر�سل اىل امل�ساهمني امل�ؤهلني و�سرتف�ض اي �صور له ويف حال
مل يت�سلم املكتتب منوذج الطلب ف�إن عليه االت�صال مبدير اال�صدار
�	-4إن من قام بال�شراء ب�شكل �صحيح حلق االكتتاب عرب �سوق م�شقط لالوراق املالية خالل فرتة تداول احلقوق عليه االت�صال مبدير اال�صدار وتقدمي ن�سخة
من فاتورة ال�شراء ال�صادرة عن طريق و�سيطه �أو ك�شف ح�ساب �صادر عن �شركة م�سقط للمقا�صة وااليداع �ش.م.ع.م يبني ملكيته لتلك احلقوق و�سيقوم
مدير اال�صدار ب�إ�صدار منوذج طلب له وال يجوز ا�ستخدام منوذج الطلب ال�صادر عن مدير اال�صدار �إال من قبل هئوالء امل�ستثمرين.
 -5على مقدمي طلبات االكتتاب تعبئة منوذج االكتتاب وا�ستيفاء جميع بياناته مبا فيها رقم امل�ساهم لدى �شركة م�سقط للمقا�صة وااليداع �ش.م.ع.م
والرقم املدين /جواز ال�سفر �إ�ضافة �إىل تاريخ امليالد بالن�سبة للق�صر.
 -6على املكتتب تقدمي منوذج الطلب �إىل بنك االكتتاب الذي يتلقى طلب االكتتاب امل�شار اليه يف ن�شرة اال�صدار وعلى املكتتب �سداد كامل قيمة اال�سهم
املطلوب االكتتاب فيها على النحو املحدد يف ن�شرة اال�صدار مع مراعاة �إرفاق امل�ستندات الداعمة للمعلومات املقدمة(امل�شار �إليها �أعاله)
 -7يف حال رغب �أي م�ستثمر �أو م�ساهم خارج ال�سلطنة االكتتاب يف �أ�سهم حق االف�ضلية توجب عليه دفع قيمة اال�سهم املكتتبة بعملة �سلطنة عمان �أي
بالريال العماين ويتم ال�سداد مبوجب �شيك �أو حوالة.
 -8يف حال �سداد قيمة االكتتاب عن طريق �شيك ف�إنه يحرر با�سم ((�شركة جلفار للهند�سة واملقاوالت �ش م ع ع�/أ�سهم حق الأف�ضلية))
�	-9إذا كان �سداد قيمة االكتتاب عن طريق حوالة ف�إن املكتتب م�س�ؤول عن الت�أكد من �سالمة جناح عملية التحويل �إىل بنك االكتتاب خالل فرتة االكتتاب

قبول طلبات االكتتاب

يتعني علي بنك االكتتاب عدم ا�ستالم �أو قبول االكتتاب يف احلاالت التالية:
�	-1إذا مل يكن طلب االكتتاب موقع ًا من قبل املكتتب.
�	-2إذا مل يتم �سداد قيمة الأ�سهم املكتتب بها طبقا لل�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�صدار.
�	-3إذا مت �سداد قيمة الأ�سهم املكتتب بها عن طريق �شيك م�صريف ومت رف�ضة لأي �سبب كان.
�	-4إذا مل يت�ضمن طلب االكتتاب رقم امل�ساهم لدى �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع .
�	-5إذا كان رقم امل�ساهم لدى �شركة م�سقط للمقا�صة والإيدارع غري �صحيح.
�	-6إذا قدم امل�ساهم �أكرث من طلب اكتتاب امل�ستندات املن�صو�ص عليها يف ن�شرة الإ�صدار .
�	-7إذا مل يرفق يطلب االكتتاب جميع تفا�صيل احل�ساب امل�صريف للمكتتب.
�	-8إذا مل يت�ضمن طلب االكتتاب جميع تفا�صيل احل�ساب امل�صريف للمكتتب.
�	-9إذا مل تكن جميع تفا�صيل احل�ساب امل�صريف للمكتتب الواردة بطلب االكتتاب �صحيحة.
ُ�صر الذين يجوز لهم ا�ستخدام
� -10إذا مل تكن تفا�صيل احل�ساب امل�صريف الوردة بطلب االكتتاب تخ�ص املتقدم با�ستثناء الطلبات املقدمة ب�أ�سماء الأوالد الق ّ
تفا�صيل احل�سابات امل�صرفية �أولياء �أمورهم.
 -11يف حالة الف�شل يف �إرفاق �سند وكالة مع ا�ستمارة طلب الإكتتاب وفق ًَا ملا هو من�صو�ص عليه يف ن�شرة الإ�صدار يف ما يتعلق بال�شخ�ص الذي يكتتب ويوقع
بالنيابة عن �شخ�ص �آخر (با�ستثناء �أولياء الأمور الذين يكتتبون بالنيابة عن �أطفالهم الق�صر) �أو
� -12إذا مل ي�ستويف طلب الإكتتاب ومل يتقيد باملتطلبات القانونية والتنظيمية املن�صو�ص عيها يف ن�شرة الإ�صدار،

� -13إذا مل يكن منوذج الطلب هو النموذج الأ�صلي املر�سل من قبل البنك �أو منوذج �صادر وخمتوم ح�سب الأ�صول من قبل مدير الإ�صدار.
�إذا تبني لبنك االكتتاب بعد ا�ستالم طلب االكتتاب وقبل انتهاء الفرتة الزمنية املحددة له لت�سليم الطلبات ب�شكل نهائي ملدير لإ�صدار عدم ا�ستيفاء طلب
االكتتاب للمتطلبات القانونية الن�صو�ص عليها يف ن�شرة الإ�صدار ف�إنه يتعني عليه بذل العناية الواجبة لالت�صال باملتقدم بطلب االكتتاب لت�صحيح اخلط�أ
املكت�شف ،و�إذا تعذر ت�صحيح اخلط�أ يف خالل الفرتة امل�شار �إليها يتعني على بنك االكتتاب �إعادة طلب االكتتاب للمكتتب مع قيمة االكتتاب .قبل الفرتة
املحددة لت�سليم طلب الإكتتاب ملدير الإ�صدار.

رف�ض منوذج االكتتاب

يجوز ملدير الإ�صدار رف�ض طلبات االكتتاب يف �أي من احلاالت امل�شار �إليها�أعاله وذلك بعد احل�صول على موافقة الهيئة العامة ل�سوق املال وتقدمي تقرير مف�صل للهيئة
يو�ضح تفا�صيل طلبات االكتتاب املراد رف�ضها و�أ�سباب الرف�ض .يف حالة تبني من �سجل املكتتبني النهائي الذي �أعدة بنك االكتتاب �أن هناك طلبات بنف�س رقم املكتتب
بطلب االكتتاب �أو الرقم املدين �أو نف�س رقم احل�ساب امل�صريف (عدا يف حاله القُ�صر) ف�إن كافة الطلبات التي تخ�ص نف�س املكتتب بطلب االكتتاب �سيتم رف�ضها.

اال�ستعالم وال�شكاوي
البنك

جهة االت�صال

العنوان الربيدي

الهاتف

الربيد االلكرتوين

بنك عُ مان العربي
�ش.م.ع.م

الفا�ضلة/جلينة نا�صر
الإ�سماعيلية

�ص.ب ،2010 .روي
 ،112م�سقط ،عُ مان

+968 24754663

�corporatefinance
@oabinvest.com

البنك الوطني
العماين �ش.م.ع ع

الفا�ضلة/كوكب احل�سني

�ص .ب 751روي الرمز
الربيدي ،112
�سلطنة عُ مان

+968 24778757

koukabh@nbo.co.om

على املكتتبني الذين يرغبون باال�ستف�سار �أو تقدمي ال�شكاوي حول الأمور املتعلقة بالتخ�صي�ص �أو الطلبات املرفو�ضة �أو املبالغ الفائ�ضة عن الإكتتاب ،االت�صال
بفرع البنك الذي مت الإكتتاب من خالله يف حالة عدم جتاوب الفرع يتعني على املكتتب االت�صال بال�شخ�ص املعني وذلك على النحو التايل:
�إذا مل يتمكن بنك االكتتاب من التو�صل �إىل حل �أو ت�سوية مع املكتتب ،ف�إنه يتعني عليه �إحالة املو�ضوع �إىل مدير الإ�صدار ،ويتعني على بنك االكتتاب �إفادة
املكتتب مبا يتم التو�صل �إليه ب�ش�أن اخلالف ،كما يتعني على املكتتب �أن تبقى عالقته م�ستمرة مع بنك االكتتاب فقط ملعرفة ما يتم التو�صل �إليه من قرارات.

�أ�سهم الطرح غري املكتتب فيها

يف حال كان هناك �أ�سهم مطروحة مل يتم الإكتتاب فيها بعد عملية التخ�صي�ص للم�ساهمني الذين تقدّموا بطلب الإكتتاب يف �أ�سهم حق الأف�ضلية ومن
املكتتبني� ،سيتوجب على ال�شركة �إما �أن تخف�ض من ر�أ�سمالها مبقدار قيمة الأ�سهم املطروحة من �أي فئة من الأ�سهم غري املكتتب بها �أو �أن تقوم بطرح تلك
الأ�سهم للإكتتاب العام كما هو وارد يف املادة رقم  83من قانون ال�شركات التجارية.
فيما يلي الأحكام وال�شروط والإجراءات الواجب �إتباعها يف حال عدم االكتتاب بكامل �أ�سهم حق الأف�ضلية املطروحة لالكتتاب:

�إ�شعارات التخ�صي�ص و�إعادة الأموال الفائ�ضة

�سوف يتم تخ�صي�ص الأ�سهم و�إعادة املبالغ الفائ�ضة خالل ( )15يوم ًا من تاريخ انتهاء االكتتاب .ويتعني على املكتتب يف �سوق م�سقط للأوراق املالية عند
الإعالن عن التخ�ص�ص الت�أكد من �أن عدد الأ�سهم قد خ�ص�ص له من قبل �شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع �ش.م.ع.م و�سوف يتم رد الأموال الفائ�ضة �-إن
وجدت -للح�ساب امل�صريف كما جاء يف طلب الإكتتاب ،ويف حال وجود �أي �إختالف ،يجب عليهم االت�صال على الفور ببنك الإكتتاب و� /أو مدير الإ�صدار.

م�س�ؤوليات امل�ساهمني /امل�ستثمرين يف حقوق الإف�ضلية

 -1يفقد امل�ساهم الذي باع �سهم حقوق الأف�ضلية اململوكة له يف �سوق م�سقط للأوراق املالية حقه يف االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة.
 -2ينبغي على امل�ستثمر الذي ي�شرتي احلقوق املُدرجة للتداول يف �سوق م�سقط للأوراق املالية ممار�سة حقه يف االكتتاب يف الإ�سهم املطروحة من خالل
تقدمي طلبه (الذي يح�صل عليه من مدير الإ�صدار) �إىل بنك الإكتتاب قبل تاريخ انتهاء االكتتاب ،وكل من يتخلف عن االكتتاب يف الأ�سهم خالل فرتة
االكتتاب يعترب حقه يف االكتتاب قد �سقط.

امل�س�ؤوليات والإلتزامات

يتعني على مدير الإ�صدار وبنك التح�صيل و�شركة م�سقط للمقا�صة والإيداع االلتزام بامل�س�ؤوليات واملهام املحددة وفق ًا للم�س�ؤوليات املحددة من قبل الهيئة
العامة ل�سوق املال .كما يتعني عليهم �أي�ض ًا االلتزام ب�أية م�س�ؤوليات �أخرى مبوجب االتفاقية املربمة بينهم وبني ال�شركة امل�صدرة للأ�سهم .ويتعني على جميع
الأطراف امل�س�ؤولة التعوي�ض عن الأ�ضرار املرتتبة عن �أي �إهمال يف �أداء واجباتهم .ويتعني على مدير الإ�صدار التن�سيق مع اجلهات التنظيمية والرقابية من
�أجل اتخاذ كافة اخلطوات والإجراءات الالزمة بهذا ال�ش�أن.

اجلدول الزمني

يُبني اجلدول التايل اجلدول الزمني املتوقع لإجناز �إجراءات االكتتاب:
املرحلة الرئي�سية
تاريخ اعتماد ن�شرة الإ�صدار من الهيئة العامة ل�سوق املال
تاريخ ن�شر الإعالن
تاريخ اكت�ساب احلق للم�ساهمني
تاريخ �إدراج �أ�سهم حق الأف�ضلية
تاريخ البدء ب�إجراءات �إر�سال الإ�شعارات للم�ساهمني
تاريخ بدء االكتتاب
تاريخ نهاية فرتة التداول يف �أ�سهم حق الأف�ضلية
تاريخ نهاية فرتة االكتتاب
تاريخ �إنهاء عملية �إعادة املبالغ الفائ�ضة وتخ�صي�ص الأ�سهم و�إدراجها

التاريخ ()2012-2013
� 22أغ�سط�س 2013
� 25أغ�سط�س  2013و� 26أغ�سط�س 2013
� 1سبتمرب 2013
� 8سبتمرب 2013
� 5سبتمرب 2013
� 11سبتمرب 2013
� 22سبتمرب 2013
� 26سبتمرب 2013
� 7أكتوبر 2013

و�سوف تكون عملية �إدراج �أ�سهم حقوق الأف�ضلية يف �سوق م�سقط للأوراق املالية وفق الأنظمة والقوانني املعمول بها.
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هاتف رقم  24827328فاك�س 24827367
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