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تتقدم حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة المالية  بعرض لبيع جزء 
من حصتها في عمانتل.

حققت عمانتل على مدى السنوات معدالت نمو هائلة في مجال ايصال 
بسجل  الشركة  تتمتع  حيث  السوقية.  حصتها  نسبة  وفي  خدماتها 
حافل بالنجاحات، وأسس راسخة وتوزيعات أرباح جذابة. إنها فرصتك بأن 

تكون جزءًا من إحدى الشركات األكثر قيمًة في السلطنة.
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صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
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طرح عام لبيع 71,250,000 سهم 
بالشركة العمانية لالتصاالت )ش م ع ع( تملكها حكومة سلطنة 

عمان ممثلة في وزارة المالية للمستثمرين العمانيين

مذكرة معلومات
يبلغ عدد األسهم المطروحة لالكتتاب العام 71,250,000 سهم 

بسعر 1.350 ريال عماني للسهم الواحد 

المستشار المالي ومدير اإلصدار

صندوق بريد 134، الرمز البريدي 112 مسقط
هاتف: 8888 2476 968 + ، فاكس: 8220 2479 968 +

www.bankmuscat.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني

البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم

تاريخ بداية االكتتاب:  31 مارس 2014م

تاريخ إنتهاء االكتتاب:  13 أبريل 2014م
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تتعلق مذكرة المعلومات هذه بطرح لبيع 71,250,000 )واحد وسبعون مليون ومائتان 
وخمسون ألف( سهم بالشركة العمانية لالتصاالت )ش م ع ع( تملكها حكومة سلطنة 

عمان ممثلة في وزارة المالية بسعر 1.350 ريال عماني للمستثمرين العمانيين.  

المستشار المالي ومدير اإلصدار

المستشار القانوني

البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم

بنوك االكتتاب

المذكرة على  التي تملكها حكومة سلطنة عمان. تشتمل هذه  بيع جزء من األسهم  المعلومات هذه هو  إعداد مذكرة  الغرض من 
معلومات مهمة ينبغي على جميع المستثمرين االطالع عليها بعناية تامة. في حال تعذر على أي مستثمر فهم المعلومات الواردة في 
هذه المذكرة بشكل كامل، فينبغي عليه استشارة مستشاره المالي الخاص. إن أسهم الشركة العمانية لالتصاالت )ش م ع ع( مدرجة 

في سوق مسقط لألوراق المالية. 

المذكرة  الواردة في هذه  البيانات والمعلومات  يتعلق بدقة وكفاية  »الهيئة« أي مسؤولية فيما  المال  العامة لسوق  الهيئة  لن تتحمل 
وسوف لن تكون مسؤولة عن أي ضرر أو خسارة تنتج عن االعتماد على هذه المعلومات والبيانات أو استخدام أي جزء منها من قبل أي 

شخص.
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مصطلحات وتعريفات

يقصد به اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بالشركة.  اجتماع الجمعية العامة العادية

يقصد به الشخص العماني الذي يتقدم بطلب لشراء األسهم المطروحة لالكتتاب العام. المكتتب 

خالل  من  المطروحة  األسهم  في  لالكتتاب  المكتتب  به  يتقدم  الذي  الطلب  بها  يقصد 
تسليم طلب االكتتاب الى أي من بنوك االكتتاب.

الطلب

لالكتتاب  المطروحة  األسهم  لشراء  المكتتب  يتقدم  بموجبها  التي  االستمارة  بها  يقصد 
العام.

طلب االكتتاب

يقصد به المبلغ الذي سيدفعه مقدم الطلب عند تقديم الطلب لبنك االكتتاب لكونه ناتج 
ضرب األسهم المكتتب بها مقدم الطلب في سعر االكتتاب 

مبلغ االكتتاب

يقصد به النظام األساسي للشركة )وتعديالته من حين آلخر( النظام األساسي

للشركة  األساسي  النظام  أحكام  على  بناءًا  المنتخب  الشركة  إدارة  مجلس  به  يقصد 
التجارية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 74/4 )وتعديالته من  وقانون الشركات 

حين آلخر(. 

المجلس/مجلس اإلدارة

بيسة )1 ريال عماني = 1000 بيسة(

 74/4 رقم  السلطاني  المرسوم  بموجب  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  به  يقصد 
)وتعديالته من حين آلخر(.

قانون الشركات التجارية

يقصد بها الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان التي تأسست بموجب قانون سوق 
رأس المال

الهيئة

يقصد به قانون سوق رأس المال الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/80 )وتعديالته 
من حين آلخر(.

قانون سوق رأس المال

لألوراق  مسقط  سوق  في  المدرجة  للشركات  الشركات  وحوكمة  إدارة  ميثاق  به  يقصد 
المالية الصادر بموجب التعميم رقم 2003/1م )وتعديالته من حين آلخر(.

الميثاق

الشركة العمانية لالتصاالت )ش م ع ع( الشركة

يقصد به السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة المنشأ بموجب قانون السجل التجاري 
الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 74/3.

السجل التجاري

يقصد به رقم السجل التجاري للشركة  رقم السجل التجاري

يقصد به اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بالشركة اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية

يقصد به المرسوم السلطاني رقم 99/46 بتاريخ 18 يوليو 1999م الصادر بغرض ، من جملة 
أمور أخرى، تحويل الهيئة العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية إلى شركة.

مرسوم عمانتل األول

في  وتنتهي  يناير  شهر  من  األول  اليوم  في  تبدأ  والتي  للشركة  المالية  السنة  بها  يقصد 
اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر بنفس العام.

السنة المالية

يقصد به بنك مسقط )ش م ع ع( المستشار المالي ومدير اإلصدار

يقصد بها حكومة سلطنة عمان. الحكومة

شركة  الى  تحويلها  تم  والتي  والالسلكية  السلكية  لالتصاالت  العامة  الهيئة  بها  يقصد 
بموجب المرسوم السلطاني رقم 99/46.

الهيئة العامة لالتصاالت السلكية 
والالسلكية

يقصد بها مذكرة االكتتاب التي سيتم بموجبها االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب 
العام 

مذكرة معلومات/ المذكرة”

يقصد به الشخص الذي يتقدم بطلب لشراء األسهم المطروحة لإلكتتاب العام بموجب 
مذكرة المعلومات هذه 

المستثمر
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يقصد به الرقم الفريد للمستثمر المقيد في سجالت شركة مسقط للمقاصة واإليداع )ش م ع م( رقم المستثمر

يقصد به البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم المستشار القانوني

يقصد بها وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان وزارة التجارة والصناعة

يقصد بها وزارة المالية في سلطنة عمان وزارة المالية

يقصد بها شركة مسقط للمقاصة واإليداع )ش م ع م( في سلطنة عمان شركة مسقط للمقاصة واإليداع

يقصد بها سوق مسقط لألوراق المالية في سلطنة عمان السوق

يقصد به 13 أبريل 2014م ، أي تاريخ قفل باب االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب العام  تاريخ إغالق االكتتاب

يقصد به 31 مارس 2014م ، أي تاريخ بداية االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب العام  تاريخ بداية االكتتاب

يقصد بها 71,250,000 سهم في الشركة التي يملكها المساهم البائع  األسهم المطروحة لالكتتاب 

يقصد به  1.350  ريال عماني للسهم الواحد سعر االكتتاب

االكتتاب  إغالق  وتاريخ  المطروحة  األسهم  في  االكتتاب  بداية  تاريخ  بين  الفترة  بها  يقصد 
فيها بما في ذلك اليومين األول واألخير وهي الفترة التي يتم خاللها تقديم طلب االكتتاب 

إلى أحد بنوك االكتتاب

فترة االكتتاب 

يقصد بها األسهم المطروحة من قبل المساهم البائع لالكتتاب العام. الطرح

يقصد به اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين بالشركة اجتماع الجمعية العامة العادية

سلطنة ُعمان ُعمان

يقصد به الشخص العماني الفرد   الشخص العماني

يقصد بها عملة سلطنة عمان ريال عماني/ر .ع

يقصد به المرسوم السلطاني الصادر من قبل صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد، 
سلطان عمان

المرسوم السلطاني

يقصد به المرسوم السلطاني رقم 2005/36م الصادر في شهر أبريل 2005م.  مرسوم عمانتل الثاني 

يقصد به حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة المالية. المساهم البائع

يقصد به السهم العادي في أسهم رأسمال الشركة العمانية لالتصاالت )ش م ع ع( بقيمة 
اسمية مدفوعة 100 بيسة )مائة بيسة(، والتي يجب أن تفسر األسهم وفقٌا لذلك.

السهم

يقصد بها األسهم المصدرة والمدفوعة في رأسمال الشركة. أسهم رأس المال

يقصد به المساهمون في الشركة المقيدين في سجالت شركة مسقط للمقاصة واإليداع 
)ش م ع م(.

المساهمون

البنك األهلي )ش م ع ع(

بنك العز اإلسالمي )ش م ع ع( 

بنك ظفار )ش م ع ع(

بنك مسقط )ش م ع ع(

بنك نزوى )ش م ع ع( 

بنك صحار )ش م ع ع( 

البنك الوطني العماني )ش م ع ع( 

بنك عمان العربي )ش م ع م(  

بنوك االكتتاب
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بـيـــان هــام

يرجى من كافة المستثمرين قراءة هذا البيان بعناية تامة.

أن  يمكن  التي  الطرح  عن  معلومات  تقديم  هو  هذه  المعلومات  مذكرة  من  الرئيس  الهدف  إن   

تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار المناسب بشأن االستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب من 

عدمه. ومع ذلك، فإن مذكرة المعلومات هذه ال تحتوي على كافة المعلومات المتعلقة باألسهم 

األسهم  في  لالستثمار  المستثمرين  بقرار  صلة  ذات  تكون  قد  التي  الشركة  أو  لالكتتاب  المطروحة 

مستقلة  تحقيقات  إجراء  المستثمرين  جميع  على  ينبغي  ولذلك،  عدمه.  من  لالكتتاب  المطروحة 

العمانية  الشركة  أسهم  إن  لالكتتاب.  المطروحة  األسهم  شراء  بمزايا  يتعلق  فيما  بهم  وخاصة 

الموقع  زيارة  المستثمرين  على  ويتعين  المالية  لألوراق  مسقط  سوق  في  للتداول  مدرجة  لالتصاالت 

لالتصاالت العمانية  الشركة  موقع  أو   www.msm.gov.om المالية  لألوراق  مسقط  لسوق   اإللكتروني 

www.omantel.om / omanweblib / investors /default.aspx لالطالع على مزيد من المعلومات الالزمة 

التخاذ قرار استثماري مستقل.

المصطلح  لهذا  المحدد  المعنى  ضمن  المالية  األوراق  في  العام  لالكتتاب  عرضًا  الطرح  هذا  ُيعتبر  ال   

الوارد في المادة )1( من قانون سوق رأس المال.

ال تعتبر هذه المذكرة مذكرة إصدار على النحو المنصوص عليه في المادة )3( من قانون سوق رأس   

إدارة  مجلس  قرار  بموجب  )الصادر  المال  رأس  سوق  لقانون  التنفيذية  الالئحة  من   )6( والمادة  المال 

الهيئة العامة لسوق المال رقم 2009/1( أو أي حكم آخر من أحكام القانون العماني.

المعقولة  العناية  كل  اتخاذ  تم  فقد  اإلصدار،  ومدير  عمان  سلطنة  حكومة  واعتقاد  علم  حسب   

لضمان أن المعلومات الواردة في هذه المذكرة معلومات دقيقة. لقد تم الحصول على المعلومات 

الواردة في هذه المذكرة من مصادر معروفة ومتاحة للجمهور.

إن جميع االستثمارات في األسهم عرضة لمخاطر السوق بدرجات متفاوتة ولذلك يمكن أن تنخفض   

وترتفع قيمة أي ورقة مالية وال يمكن ضمان تحقيق أرباح أو إيرادات.

ودراسة  فحص  وإجراء  الالزمة  المهنية  االستشارة  على  الحصول  بضرورة  المستثمرين  جميع  ُينصح   

ذات  الحقائق  لجميع  االعتبار  في  األخذ  وكذلك  تامة  بعناية  المذكرة  هذه  في  الواردة  المعلومات 

الصلة قبل اتخاذ القرار بشأن ما إذا كان من المناسب التقدم بطلب لالكتتاب في األسهم المطروحة 

لالكتتاب من عدمه.

سوف لن يتم تقديم أي معلومات أو بيانات أخرى غير المعلومات أو البيانات الواردة في هذه المذكرة،   

أو تقديم أي معلومات أو بيانات نيابة عن حكومة سلطنة عمان من قبل أي شخص فيما يتعلق بالطرح 

إال بموافقة وزارة المالية أو المستشار المالي ومدير اإلصدار.
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الفصل األول

معلومات موجزة عن الطرح
اسم الشركة: 

الشركة العمانية لالتصاالت )ش م ع ع( 

اسم المساهم البائع: 

حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة المالية

العنوان المسجل للشركة: 

ص ب 789 روي، الرمز البريدي 112، سلطنة عمان 

رقم السجل التجاري:

1640747

مدة الشركة: 

غير محدودة

السنة المالية للشركة: 

تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر كل عام.

رأس المال المصرح به للشركة:

750,000,000 سهم بقيمة اسمية تبلغ مائة بيسة لكل سهم أي ما يعادل خمسة وسبعون مليون ريال عماني.

رأس المال المصدر والمدفوع للشركة: 

750,000,000 سهم بقيمة اسمية تبلغ مائة بيسة لكل سهم أي ما يعادل خمسة وسبعون مليون ريال عماني المدفوع بالكامل. 

األسهم المطروحة لالكتتاب: 

األسهم  جميع  مع  المساواة  قدم  على  مصنفة  المطروحة  األسهم  البائع.  للمساهم  الحالي  الوقت  في  مملوكة  سهم   71,250,000
األخرى .

أهلية االكتتاب في األسهم المطروحة: 

األفراد العمانيين .

نسبة األسهم المطروحة لالكتتاب من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع للشركة:  

9,5 %  من إجمالي رأس المال المصدر والمدفوع للشركة 

الحد األقصى لالكتتاب في األسهم المطروحة:

10,000 سهم )عشرة آالف سهم( 

الحد األدنى لالكتتاب في األسهم المطروحة: 

100 سهم )مائة سهم( ومن ثم بعد مضاعفات المائة سهم.

أسلوب التخصيص المقترح: 

سيتم التخصيص على أساس طريقة النسبة والتناسب. سوف يحتفظ المساهم البائع باألسهم المتبقية في حالة عدم االكتتاب بكامل 
األسهم المطروحة لالكتتاب. 

سيتم اعتماد طريقة التخصيص النهائية بناء على األسس المذكورة أعاله من قبل المساهم البائع ومدير اإلصدار وذلك بعد التشاور مع 
الهيئة العامة لسوق المال. 

بداية االكتتاب في األسهم المطروحة: 

31 مارس 2014م
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نهاية االكتتاب في األسهم المطروحة:

13 أبريل 2014م

القيمة األسمية للسهم الواحد من األسهم المطروحة:

100 بيسة )مائة بيسة( للسهم الواحد.

سعر الطرح للسهم الواحد: 

1.350 ريال عماني  للسهم الواحد 

عملة االكتتاب في األسهم المطروحة:  

ريال عماني

استخدام حصيلة االكتتاب: 

سيتم تحويل حصيلة االكتتاب في األسهم المطروحة للمساهم البائع. سوف لن تحصل الشركة على أي عائد من حصيلة األسهم 
المطروحة لالكتتاب.

المستشار المالي ومدير اإلصدار: 

بنك مسقط )ش م ع ع(، )قسم أعمال بنوك االستثمار( 
ص ب 134 روي، الرمز البريدي 112، سلطنة عمان

هاتف: )8888 2476 968 +(، فاكس: )8220 2479 968 +( 
www.bankmuscat.com :الموقع اإللكتروني

بنوك االكتتاب: 

المستشار القانوني:  

البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم
محامون ومستشارون في القانون

ص ب 686 روي، الرمز البريدي 112، سلطنة عمان 
هاتف: 4466 2481 968+، فاكس: 2256 2481 968+ 

www.amjoman.com :الموقع اإللكتروني
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الفصل الثاني

الغرض من الطرح

بعد أن قام المساهم البائع ببيع 30 بالمئة من االستثمارات التي يملكها في الشركة في العام 2005م، فإنه يعتزم بيع حصة أخرى قدرها 
19 بالمئة من استثماراته في الشركة كجزء من برنامج الخصخصة، وتتمثل األهداف الرئيسة التي يسعى المساهم البائع لتحقيقها من 

مرحلة الخصخصة الحالية في 2014، في اآلتي:

توسيع ملكية األفراد العمانيين والمؤسسات اإلستثمارية في هذه الشركة الوطنية ذات األهمية االستراتيجية.  - 1

تعزيز مشاركة األفراد والعامة في عملية الخصخصة التي تنفذها الحكومة.  - 2

إثراء حركة التداول وتنشيط سوق المال في السلطنة.  - 3

تعزيز مساهمة االستثمار المحلي في االقتصاد الوطني.  - 4

تعزيز حقوق المساهمين والعوائد.  - 5

األسهم  في  لالكتتاب  لهم  الفرصة  وإتاحة  المحليين  المستثمرين  قاعدة  لزيادة  محاولة  في  العمانيين  األفراد  الطرح  هذا  يستهدف 
المطروحة. سيتم سداد عائدات الطرح للمساهم البائع.
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الفصل الثالث

المساهمون وملكية األسهم بالشركة

ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح

يمتلك المساهم البائع حاليا 60,5 بالمئة من أسهم رأسمال الشركة أي ما يعادل )453,750,000( سهم، ويبين الجدول أدناه  األسهم التي 
سيملكها المساهم البائع إذا افترضنا أنه قد تم بيع جميع األسهم المطروحة لالكتتاب البالغة )71,250,000( سهم:

الملكية - نسبة مئوية عدد األسهم

%60,50 453,750,000 ملكية األسهم قبل الطرح

%51,00 382,500,000 ملكية األسهم بعد الطرح

هيكل رأسمال الشركة بعد الطرح

بما أن هذا الطرح يعد عرضا لبيع جزء من األسهم التي يملكها البائع في الشركة فإن هذه العملية لن تؤدي لزيادة رأسمال الشركة. 
ولذلك، فإن هيكل رأسمال الشركة سيبقى دون تغيير بعد اكتمال إجراءات هذا الطرح.
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أهداف الشركة والتراخيص الصادرة بشأنها
خلفية عامة

تأسست الشركة العمانية لالتصاالت في العام 1999م كشركة مساهمة مقفلة بموجب مرسوم عمانتل األول في أعقاب تحول الهيئة 
العامة لالتصاالت السلكية والالسلكية حيث أنيط بها جميع أصول والتزامات الهيئة اعتبارا من األول من شهر أغسطس 1999م.

تم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة عن طريق إدراج 30 بالمئة من أسهم رأسمالها للتداول في سوق مسقط لألوراق المالية 
في يوم 28 يوليو 2005م. تم كذلك قيد الشركة بدائرة السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة منحت السجل التجاري رقم 1640747. 
تشتمل األنشطة واألعمال الرئيسية للشركة تشغيل وتوفير شبكات وخدمات اتصاالت متنقلة وثابتة للعمالء بالمناطق واألحياء السكنية 

والشركات في سلطنة عمان.

مرسوم عمانتل الثاني

المساهمة  الشركات  على  تسري  التي  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  تخضع  الشركة  بأن  اإلعالن  تم  الثاني،  عمانتل  لمرسوم  وفقا 
العامة، ويشتمل مرسوم عمانتل الثاني )ضمن جملة أمور أخرى( ما يلي:

المادة )3(

ُتجرى التغيرات في مدة الشركة وقواعد وإجراءات تشكيل مجلس إدارتها أو غير ذلك من األحكام الواردة في موادها بقرار من الجمعية 
قانون  بموجب  منهما  لكل  المقررة  والصالحيات  السلطات  ممارسة  الشركة  إدارة  ومجلس  العامة  للجمعية  يجوز  للشركة.  العامة 

الشركات التجارية المشار إليه أعاله.

المادة )4(

يصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة على النحو التالي:

تحديد نسبة وإجراءات وشروط بيع أي جزء من أسهم رأس مال الشركة التي تملكها الحكومة أو تطرحها لالكتتاب العام.   - 1

تحديد القيمة االسمية ألسهم رأس مال الشركة والكيانات واألشخاص الذين قد يسمح لهم بشراء هذه األسهم أو االكتتاب فيها.   - 2

3 -  تحديد الفترة التي اليسمح فيها للمكتتبين في أسهم رأسمال الشركة بيع هذه األسهم إلى أطراف ثالثة أو الفترة التي ال يسمح 
خاللها للمكتتبين ببيع األسهم المكتتب فيها لغير األفراد العمانيين.

الخصخصة  وقانون  المال  رأس  سوق  وقانون  التجارية  الشركات  قانون  أحكام  من  إستثناء  أعالها  المذكورة  القواعد  تحديد  4 -  يعتبر 
المذكور آنفا.

قرار مجلس الوزراء

يؤكد المساهم البائع أن مجلس الوزراء قد قرر في اجتماعه رقم )2014/4(  بتاريخ 28 يناير 2014 الموافقة على بيع 19% من رأس مال الشركة 
المملوك من قبل المساهم البائع وذلك وفقا ألحكام المادة )4( من مرسوم عمانتل الثاني والمادة )13( من النظام األساسي للشركة، 
والتي تتم على مرحلتين طرح لألفراد العمانيين والشخصيات االعتبارية العمانية وذلك عن طريق االكتتاب الخاص )والتي تم اإلنتهاء منها 

في مارس 2014( ويعتبر هذا الطرح العام هو المرحلة الثانية من هذه العملية.

أهداف الشركة على النحو الوارد في النظام األساسي

تنص المادة )4( من النظام األساسي للشركة على األهداف التالية:

»بناء وتشغيل شبكات االتصال داخل عمان وربط عمان مع الدول األخرى في العالم وفقا للخطط التي يضعها مجلس إدارة الشركة من 
وقت آلخر في إطار السياسة العامة للدولة ووفقا للترخيص الصادر للشركة بموجب المرسوم السلطاني رقم 2004/20م وأية تراخيص 

أخرى ممنوحة للشركة«.

الفصل الرابع
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التراخيص الرئيسة

تمتلك الشركة التراخيص الرئيسة التالية في الوقت الحاضر:

هيئة تنظيم االتصاالت:

ترخيص خدمات الهاتف النقال

 نوع الترخيص:

الترخيص بتركيب وتشغيل وصيانة واستغالل نظام االتصاالت السلكية والالسلكية النقالة للجمهور في سلطنة عمان.

تاريخ انتهاء الصالحية:

15 عامًا اعتبارًا من تاريخ صدور المرسوم السلطاني الذي قضى بمنح هذا الترخيص )10 فبراير 2019م(

ترخيص خدمات الهاتف الثابت

نوع الترخيص:

الترخيص بتركيب وتشغيل وصيانة واستغالل نظام اإلتصاالت السلكية والالسلكية الثابتة للجمهور في سلطنة عمان. 

تاريخ انتهاء الصالحية:

 25 عامًا اعتبارًا من تاريخ صدور المرسوم السلطاني الذي قضى بمنح هذا الترخيص )10 فبراير 2029م(

وزارة التجارة والصناعة:

شهادة السجل التجاري

شهادة السجل التجاري رقم

 1640747

تاريخ التسجيل:

22 أبريل 2000م

تاريخ انتهاء الصالحية:

21 أبريل 2015م

غرفة تجارة وصناعة عمان:

شهادة عضوية الغرفة

شهادة عضوية غرفة تجارة وصناعة عمان رقم

 1151

تاريخ انتهاء الصالحية:

28 أبريل 2015م
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حقوق والتزامات المساهمين
مسؤوليات المساهم

تقتصر مسؤولية المساهم على سداد قيمة األسهم التي اكتتب فيها، لن يكون المساهم مسؤواًل عن ديون الشركة إال في حدود 
القيمة االسمية لألسهم التي اكتتب فيها.

حقوق المساهم

متساوية  بحقوق  بالشركة  المساهمون  جميع  يتمتع  ع(،  ع  م  )ش  لالتصاالت  العمانية  للشركة  األساسي  النظام  أحكام  مراعاة  مع 
ومتالزمة لحق ملكيتهم وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية على النحو التالي:

الحق في قبض أنصبة األرباح النقدية المعلن عنها في الجمعية العامة. 		•

حق األفضلية باالكتتاب بأسهم جديدة باستثناء ما ُنص عليه في القوانين السارية. 		•

الحق في االشتراك في توزيع األصول الفائضة بالشركة عند التصفية. 		•

الحق في التنازل عن األسهم وتحويلها وفقًا للقوانين السارية. 		•

الحق في االطالع على الميزانية العمومية للشركة وحساب األرباح والخسائر وسجل المساهمين. 		•

واحد  صوت  مساهم  لكل  )يكون  وكيل  بواسطة  أو  شخصيًا  فيها  واالقتراع  العامة  الجمعيات  لحضور  الدعوات  استالم  في  الحق  		•
مقابل كل سهم يمتلكه في الشركة(. 

الحق في التقدم بطلب إلبطال أي قرار تتخذه الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة إذا كانت هذه القرارات مخالفة ألحكام القانون أو  		•
عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة أو لوائحها الداخلية.

الحق في مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي حسابات الشركة نيابة عن المساهمين أو نيابة عن الشركة وفقًا ألحكام المادة  		•
132 مكرر من قانون الشركات التجارية. سوف لن يكون أعضاء مجلس اإلدارة الذين تعينهم حكومة سلطنة عمان مسؤولين عن أي 

أفعال يقومون بها خالل ممارستهم لمهامهم بوصفهم أعضاء في مجلس إدارة الشركة. 

الحق في مطالبة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بناءا على أسباب وجيهة يبديها مساهمون يمتلكون 5 بالمئة على األقل  		•
من أسهم رأسمال الشركة ممارسة سلطاته بوقف العمل بقرارات الجمعية العامة للشركة إذا كانت قد اتخذت لصالح فئة بعينها 

من المساهمين أو ضد مصالح فئة معينة من المساهمين أو لتحقيق منفعة ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي أشخاص آخرين غيرهم. 

عالوة على ذلك ووفقًا ألحكام النظام األساسي للشركة، يحق للمساهم البائع تعيين 7 )سبعة( أشخاص كأعضاء في مجلس إدارة 
الشركة.

التقارير والبيانات

يجب على مجلس إدارة الشركة أن ُيعد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة للشركة عن الربع األول والثاني والثالث من كل سنة مالية. 
ينبغي على مجلس اإلدارة أيضا أن ُيعد تقريرًا سنويًا خالل شهرين من نهاية السنة المالية يحتوي على ميزانية عمومية مدققة وبيان 
األرباح والخسائر وبيان التدفق النقدي والتغييرات في حقوق المساهمين وتقرير مجلس اإلدارة وتقريرا حول مناقشات المجلس وتحلياًل 
لما دار في تلك المناقشات وتقريرًا حول تنظيم وإدارة الشركة. هذا، وينبغي نشر هذه البيانات عبر نظام اإلرسال اإللكتروني لموقع سوق 

مسقط لألوراق المالية وذلك قبل أسبوعين من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين.

ينبغي إرسال البيانات المالية ربع السنوية غير المدققة إلى مركز المعلومات بسوق مسقط لألوراق المالية خالل 30 يومًا من نهاية كل ربع 
سنة أو أي فترة قانونية أخرى يتم تحديدها وفقًا لقواعد وشروط اإلفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال من خالل نظام البث 
اإللكتروني الخاص بمركز المعلومات بسوق مسقط لألوراق المالية. ينبغي كذلك على الشركة تزويد المركز المذكور بنسختين من هذه 

البيانات موقعتين من قبل مجلس اإلدارة. 

الفصل الخامس
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اجتماعات الجمعية العامة العادية للمساهمين

العادية للمساهمين لالنعقاد في أي وقت، ويجوز له دعوة هذه الجمعية لالنعقاد متى  العامة  يجوز لمجلس اإلدارة دعوة الجمعية 
أقتضت أحكام قانون الشركات التجارية أو النظام األساسي للشركة ذلك، أو عندما يطلب ذلك اإلجتماع مساهم واحد أو أكثر يمثلون 

25 بالمئة على األقل من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع للشركة.

يجب على مجلس اإلدارة وضع جدول أعمال اجتماع الجمعية، أو مراقبي حسابات الشركة، إذا كانت الدعوة للجمعية صادرة من قبلهم، 
ويجب على مجلس اإلدارة أو مراقبي الحسابات )بحسب الحال( أن يدرجوا في جدول أعمال االجتماع أي اقتراح يقدمه مساهمون يمثلون 
أكثر من عشرة بالمئة من أسهم رأسمال الشركة، شريطة أن يكون هذا االقتراح قد ورد إلدراجه في جدول األعمال قبل الموعد المحدد 

الجتماع الجمعية بشهر واحد على األقل.

ال تكون قرارات الجمعية العامة العادية قانونية إال إذا حضر االجتماع شخصيا أو بالوكالة، مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة على 
األقل. إذا لم يتوفر هذا النصاب، تتم الدعوة لجمعية عامة ثانية لمناقشة جدول األعمال ذاته. يجب أن يتم إبالغ المساهمين بالدعوة إلى 
الجمعية العامة العادية الثانية بذات الطريقة التي تمت بها دعوتهم إلى الجمعية العامة األولى، وذلك قبل الموعد المحدد للجمعية 
النظر عن عدد األسهم الممثلة في االجتماع شريطة أن  الثانية قانونية بصرف  الثانية بأسبوع واحد على األقل. تكون قرارات الجمعية 
تكون هذه الجمعية قد ُعقدت خالل شهر واحد من تاريخ الجمعية األولى. تتخذ الجمعية العامة العادية للمساهمين قراراتها باألكثرية 

النسبية لألصوات التي اقترعت بشان قرار معين.

اجتماعات الجمعية العامة غير العادية للمساهمين

 تتم الدعوة الجتماعات الجمعية العامة غير العادية للمساهمين للنظر في المسائل التالية:- 

تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة.  - 1

حل أو تصفية أو دمج الشركة.  - 2

بيع جميع أصول الشركة أو التخلص منها بأي طريقة أو أسلوب من األساليب.  - 3

تعديل النظام األساسي للشركة.  - 4

إصدار سندات قابلة للتداول عبر اكتتاب عام أو خاص.  - 5

بالوكالة(، مساهمون يمثلون ثالثة  أو  إذا حضر االجتماع )شخصيًا  إال  العادية للمساهمين قانونية  العامة غير  الجمعية  ال تكون قرارات 
أرباع رأسمال الشركة على األقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية ثانية للمساهمين لمناقشة جدول 
األعمال ذاته، ويجب أن يتم إبالغ المساهمين بالدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية الثانية بذات الطريقة التي تمت بها دعوتهم إلى 

الجمعية العامة األولى، وذلك قبل الموعد المحدد للجمعية الثانية بأسبوعين على األقل. 

نصف  من  أكثر  يمثلون  مساهمون  بالوكالة(،  أو  )شخصيًا  االجتماع  حضر  إذا  قانونية  الثانية  العادية  غير  العامة  الجمعية  قرارات  تكون 
غير  العامة  الجمعية  تتخذ  األولى.  الجمعية  تاريخ  من  أسابيع  ستة  خالل  ُعقدت  قد  الجمعية  هذه  تكون  أن  شريطة  الشركة،  رأسمال 
العادية قراراتها بأكثرية ثالثة أرباع األصوات التي اقترعت بشأن قرار معين، شريطة أن ينال هذا القرار دائما أصواتا تزيد عن نصف أسهم 

رأسمال الشركة .

خالل خمس سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، يحق لكل مساهم أو أي شخص آخر ذي مصلحة أن يراجع المحكمة لتقضي 
األساسي  النظام  ألحكام  أو  التجارية  الشركات  قانون  ألحكام  مخالفة  بصورة  الجمعية  هذه  خالل  اتخذ  قد  كان  إذا  قرار  أي  ببطالن 

للشركة أو لوائحها الداخلية أو عن طريق الغش أو إساءة استعمال السلطة.

القيود المفروضة على ملكية وتحويل األسهم

باستثناء المساهم البائع، ال يحق ألي شخص أن يمتلك عددًا من األسهم يؤدي إلى تجاوز نسبة ملكيته ألكثر من 5 بالمئة من أسهم 
رأسمال الشركة، إال في حالة الحصول على الموافقة من الجهات المعنية، ولتفادي حاالت الشك وعدم اليقين، يجوز للمساهم البائع أن 

يمتلك أي نسبة تتجاوز 5 بالمئة من أسهم رأسمال الشركة.

ال يجوز أن تزيد نسبة ملكية المساهم عن الحد األقصى المقرر والمنصوص عليه في النظام األساسي للشركة وقانون الشركات التجارية 
وقانون سوق رأس المال  ما لم يتم الحصول على الموافقات الالزمة في هذا الشأن.
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يجب على أي شخص تصل ملكيته مع ملكية أطفاله الُقصر إلى 10 بالمئة أو أكثر من أسهم رأسمال الشركة إبالغ الهيئة العامة لسوق 
المال بذلك كتابيًا. عالوة على ذلك، يكون الشخص ملزمًا أيضًا بإبالغ الهيئة العامة لسوق المال كتابيًا بأي معامالت أو تعامالت يجريها 

تؤدي إلى تغيير هذه النسبة فور حدوثها.

ال يجوز ألي شخص أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية أن يمتلك 25 بالمئة أو أكثر من أسهم رأسمال الشركة  إال وفقًا للقواعد الصادرة من 
قبل الهيئة العامة لسوق المال في هذا الشأن.

مع مراعاة أحكام المادة )4( من مرسوم عمانتل الثاني والمادة )13( من النظام األساسي للشركة، يجب تحويل األسهم التي تملكها 
حكومة سلطنة عمان بالشركة وفقًا مع القرار الصادر من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 28 يناير 2014.

يبلغ الحد األقصى للملكية األجنبية بالشركة 49 بالمئة من أسهم رأسمال الشركة.
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األسعار
تعتبر الشركة العمانية لالتصاالت ش م ع ع شركة اإلتصاالت الرائدة في سلطنة عمان تتمتع بخبرة طويلة وناجحة في قطاع االتصاالت، 
يعتزم  كما  الشركة.  في  استثماراتهم  لزيادة  العمانيين  للمستثمرين  الفرصة  إتاحة  الطرح،  هذا  خالل  من  البائع،  المساهم  ويعتزم 
بالسوق كما في السهم  15.9% تخفيض لسعر  ر.ع لكل سهم والذي يمثل   1.350 الطرح  بسعر   بيع األسهم في هذا  البائع   المساهم 

12 مارس 2014م 

تاريخ سعر سهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية

الرسم البياني أدناه يوضح حركة سعر سهم الشركة خالل الفترة من 1 من شهر يناير 2013م حتى 4 من شهر مارس 2014م.

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية

الجدول أدناه يوضح حركة سعر سهم الشركة خالل فترات مختلفة خالل السنة الماضية المنتهية في الرابع من شهر مارس 2014م:

أعلى سعر متوسط سعر اإلغالق أدنى سعر  

1.620 1.583 1.565 فترة شهر واحد

1.620 1.549 1.445 فترة 3 أشهر

1.620 1.554 1.445 فترة 6 أشهر

1.720 1.529 1.400 فترة عام واحد

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية، أسعار إغالق التداول ليوم 4 مارس 2014م

الفصل السادس
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عائد السهم الواحد

الجدول أدناه يوضح عائد سهم الشركة للسنوات األربع السابقة:

عمانتل السنة

0.149 2010

0.149 2011

0.155 2012

0.159 2013

%2.19 معدل النمو السنوي المركب

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية

مضاعف القيمة السوقية للسهم )مرة( 

الجدول أدناه يوضح مضاعف القيمة السوقية لسهم الشركة:

الشركة البيان

0.159 عائد السهم الواحد )ر . ع(

1.350 سعر السهم الواحد )ر . ع(

8.5 مضاعف القيمة السوقية للسهم الواحد 

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية. عائد السهم الواحد بناءا على عائدات عام 2013م

العائد على حقوق المساهمين

الجدول أدناه يوضح العائد على حقوق المساهمين في الشركة لفترة السنوات األربع المنتهية في 31 ديسمبر 2013م:

الشركة السنة

%25.5 2010

%23.4 2011

%23.3 2012

%23.0 2013

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية

توزيعات األرباح

الجدول أدناه يشتمل على خلفية لتوزيعات األرباح بالشركة:

الشركة

نسبة التوزيعات األرباح )ر.ع( السنة

%66.9 0.100 2010م

%67.1 0.100 2011م

%74.2 0.115 2012م

%72.3 0.115 2013م

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية 



19

عائد األرباح الموزعة

الجدول أدناه يوضع عائد األرباح الموزعة بالشركة:

الشركة البيان

0.115 األرباح الموزعة )ر.ع(

1.350 سعر السهم )ر.ع(

%8.5 العائد

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية. األرباح تمثل  األرباح المرحلية الموزعة خالل السنة باالضافة إلى توزيعات األرباح النهائية للسنة المالية 2013م.

الجدول أدناه يشتمل على مقارنة بين الشركة ووصيفاتها من الشركات العاملة في المنطقة:

القيمة 
المؤسسية 
على الربح 

قبل الفائدة 
والضريبة 
واإلهالك 

واإلستهالك

العائد 
على 

األسهم

عائد 
التوزيعات

األرباح 
الموزعة

السعر إلى 
القيمة 
الدفترية

السعر إلى 
األرباح

القيمة 
السوقية

 اسم الشركة البلد

5.1x %23 %7 %72 2.3x 10.1x 3,117 سلطنة عمان  الشركة العمانية لإلتصاالت

4.4x %18 %6 %75 2.2x 12.5x 1,082 سلطنة عمان النورس

4.6x %9 %6 %73 1.0x 11.9x 1,437 البحرين
شركة البحرين لالتصاالت 

السلكية والالسلكية )بتلكو(

6.9x %27 %6 %44 3.8x 13.9x 7.343 اإلمارات
شركة اإلمارات لالتصاالت 

المتكاملة

7.2x %17 %7 %78 2.4x 13.5x 26,583 اإلمارات اإلتصاالت

8.2x %30 %5 %54 2.9x 10.6x 18,837 السعودية موبايلي

5.3x %16 %10 %99 2.4x 14.1x 1,186 األردن االتصاالت األردنية

6.6x %13 %8 %100 1.7x 11.2x 9,668 الكويت زين - كويت

3.9x %9 %7 %83 1.2x 12.0x 3,257 الكويت
شركة اإلتصاالت الوطنية 

الكويتية

5.4x %19 %3 %45 2.2x 12.4x 33.063 السعودية شركة اإلتصاالت السعودية

5.1x %10 %9 %85 0.9x 9.0x 3,678 مصر المصرية لإلتصاالت

5.2x %10 %4 %53 1.8x 17.1x 12.904 قطر )QTel( قطر لالتصاالت

5.9x %35 %7 %96 5.7x 15.7x 10,648 المغرب ماروك

8.2x %35 %9.9 %100 5.7x 17.1x ماكس

5.7x %18 %6.5 %74 2.3x 12.6x
الخليج والشرق 

األوسط
المعدل

3.9x %9 %3.2 %44 0.9x 9.0x األدنى

المصدر: بلومبيرج، البيانات كما في نهاية اإلغالق ليوم 5 مارس 2014م.

أسهم الشركة العمانية لالتصاالت مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية ويتعين على المستثمرين زيارة الموقع اإللكتروني لسوق 
 www.msm.gov.om :مسقط لألوراق المالية

معلومات  أي  على  للحصول   www.omantel.om/omanweblib/investors/default.aspx ع:  ع  م  ش  لالتصاالت  العمانية  الشركة  موقع  أو 
أخرى الزمة التخاذ قرار مستقل بشأن االستثمار.
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شروط وإجراءات اإلكتتاب
هيكل األسهم المطروحة لالكتتاب

71,250,000 سهم األسهم المطروحة لالكتتاب 

سيتم التخصيص على أساس النسبة والتناسب أساس التخصيص

1.350 ر.ع لكل سهم سعر االكتتاب

100 سهم )مائة سهم( ومن ثم مضاعفات المائة سهم. الحد األدنى لالكتتاب

10,000 سهم )عشرة آالف سهم( الحد األقصى لالكتتاب

يجب سداد قيمة األسهم المكتتب بها بالكامل عند تسليم الطلب لبنك االكتتاب. شروط سداد قيمة االكتتاب

أهلية االكتتاب في األسهم المطروحة

االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب مفتوح لألفراد العمانيين فقط. 

القيود المفروضة على طلبات االكتتاب في األسهم المطروحة

سيتم رفض الطلبات )دون الرجوع للمكتتبين( إذا قدمت من خالل المكتتبين المذكورين أدناه أو في الحاالت التالية:

الشخصيات االعتبارية: يجوز لألفراد العمانيين فقط االكتتاب باألسهم المطروحة و ال يجوز للشخصيات االعتبارية )على سبيل المثال  		•
الشركات، صناديق التقاعد، البنوك، وغيرها( تقديم طلبات اكتتاب.

المؤسسات الفردية: يتعين على صاحب المؤسسة الفردية االكتتاب باسمه فقط، اذا رغب في ذلك، وليس باسم المؤسسة الفردية  		•
التي يملكها.

حسابات العهدة: يتعين على المستثمرين المقيدين تحت حسابات العهدة االكتتاب في األسهم المطروحة بأسمائهم الشخصية. 		•

طلبات االكتتاب المتكررة: يحظر على أي شخص التقدم بأكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه. 		•

طلبات االكتتاب التي تحمل أسماء مشتركة: ال يجوز للمستثمرين تقديم طلبات اكتتاب في األسهم المطروحة بأكثر من اسم واحد  		•
بما في ذلك الطلبات المقدمة باسم الورثة.

االكتتاب في األسهم المطروحة نيابة عن األطفال الُقصر

ألغراض هذا الطرح، يعتبر قاصرًا كل شخص تحت سن 18 عامًا في تاريخ تقديم طلب االكتتاب. 		•

يجوز للوالد فقط االكتتاب نيابة عن أطفاله الُقصر.  		•

سارية  شرعية  وكالة  بالطلب  يرفق  أن  عليه  يجب  فإنه  الوالد،  غير  آخر  شخص  أي  قبل  من  القاصر  الطفل  عن  نيابة  االكتتاب  تم  إذا  		•
المفعول صادرة من الجهات المختصة تخول له حق التصرف في أموال الطفل القاصر بيعًا وشراء واستثمارًا.

رقم المساهم )المستثمر( لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع )ش م ع م(

يتعين على كل شخص يرغب في االكتتاب في األسهم المطروحة أن يكون له حساب أو رقم مساهم لدى شركة مسقط للمقاصة 
واإليداع )ش م ع م(، ويمكن للمكتتب التقدم بطلب لفتح الحساب أو الحصول على الرقم من خالل تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض 
المتوفر بمقر شركة مسقط للمقاصة واإليداع )ش م ع م( أو من موقعها على شبكة المعلومات الدولية )www.csdoman.co.om( أو 
شركات الوساطة المرخصة من قبل سوق مسقط لألوراق المالية. هذا، ويمكن لكل مكتتب تقديم هذا النموذج بعد إستيفاء جميع 

متطلباته إلى أحد العناوين اآلتية:

المكتب الرئيس لشركة مسقط للمقاصة واإليداع الكائن بالحي التجاري، مسقط، سلطنة عمان. 		•

فرع سوق مسقط لألوراق المالية في مدينة صاللة، سلطنة عمان، هاتف: )23299822 968 +( فاكس: )23299833 968 +(. 		•

مكاتب شركات الوساطة المرخص لها من قبل سوق مسقط لألوراق المالية. 		•

إرسال الطلب إلى شركة مسقط للمقاصة واإليداع عبر الفاكس رقم )24817491 968 +(.  		•

www.csdoman.co.om فتح الحساب عبر موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية 		•

الفصل السابع
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بياناتهم  كتابة  من  االكتتاب(  )قبل  التأكد  واإليداع  للمقاصة  مسقط  شركة  لدى  حسابات  حاليًا  لديهم  الذين  األشخاص  على  يتعين 
األساسية بالكامل بالطلب. هذا، ويمكن لكل مساهم تحديث بياناته من خالل المنافذ المشار إليها أعاله.

للمقاصة  مسقط  شركة  لدى  المسجل  للعنوان  األرباح  وشيكات  التخصيص  إخطارات  ذلك  في  بما  للمكتتب  المراسالت  جميع  ترسل 
واإليداع ولذلك يتعين على المكتتبين التأكد من صحة عناوينهم المسجلة لدى الشركة. 

ليتم  الصحيح  الرقم  للمقاصة واإليداع على  الحصول من شركة مسقط  بياناته  أو تحديث  الحساب  يتعين على كل مكتتب بعد فتح 
تسجيله في طلب االكتتاب وتقع مسؤولية التحقق من صحة الرقم المدون في طلب االكتتاب على المكتتب نفسه. هذا، وسيتم رفض 

طلبات االكتتاب التي ال تحمل أرقام حسابات صحيحة دون الرجوع للمكتتب.

لالستفسار أو لمزيد من المعلومات بهذا الخصوص، يرجى االتصال على العنوان التالي:

شركة مسقط للمقاصة واإليداع )ش م ع م(
هاتف رقم: )2222 2482 968 +( ، فاكس رقم: )7491 2481 968 +(

www.csdoman.co.om موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية

فترة االكتتاب في األسهم المطروحة 

يبدأ االكتتاب في األسهم المطروحة للمستثمرين في يوم االثنين الموافق 31 مارس 2014م ويغلق بنهاية ساعات العمل الرسمية لبنوك 
اإلكتتاب في يوم األحد الموافق 13 أبريل 2014م.

كيفية التخصيص 

سيتم التخصيص على أساس النسبة والتناسب.

وسوف يحتفظ المساهم البائع باألسهم المتبقية في حالة عدم االكتتاب بكامل األسهم المطروحة لالكتتاب.

سيتم اعتماد طريقة التخصيص النهائية بناء على األسس المذكورة أعاله من قبل مدير اإلصدار والمساهم البائع بعد التشاور مع الهيئة 
العامة لسوق المال. 

كيفية التخصيص في حالة عدم االكتتاب بكامل األسهم المطروحة

سوف يحتفظ المساهم البائع باألسهم المتبقية في حالة عدم االكتتاب بكامل األسهم المطروحة لالكتتاب.

الحد األدنى لالكتتاب في األسهم المطروحة

الحد األدنى لالكتتاب في األسهم المطروحة 100 سهم )مائة سهم( ومن ثم مضاعفات  المائة سهم 

الحد األقصى لالكتتاب في األسهم المطروحة

الحد األقصى لالكتتاب في األسهم المطروحة 10,000 سهم )عشرة آالف سهم( 

مذكرة  اعتماد  تاريخ  بعد  تحدث  التي  السارية  اللوائح  أو  القوانين  في  تغيير  أي  مسؤولية  البائع  المساهم  وال  اإلصدار  مدير  يتحمل  ال 
وألحكام  األساسية  للنظم  مستوفية  طلباتهم  أن  من  للتأكد  مستقل  بشكل  بالتحقق  المكتتبون  ُينصح  وعليه  هذه،  المعلومات 

القوانين واللوائح السارية.

كيفية سداد قيمة األسهم المكتتب بها

سيقوم المساهم البائع بفتح حساب مصرفي باسم »عمانتل أو أف أس » لدى بنوك االكتتاب لتحصيل مبالغ االكتتاب في األسهم  		•
المطروحة. 

سوف ُيدار هذا الحساب في كل بنك اكتتاب بواسطة البنك المعني والذي سيقوم، )بعد اكتمال إجراءات التخصيص وإعادة المبالغ  		•
الفائضة(، بتحويل المبالغ المتبقية الموجودة في هذا الحساب إلى مدير اإلصدار. يجوز لكل مكتتب أن يسدد قيمة األسهم المكتتب 

بها نقدًا أو من خالل إصدار شيك مصرفي أو حوالة مالية أو الطلب بتحويل المبلغ من حسابه المصرفي في وقت تقديم الطلب.
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تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب

رقم  استخدام  له  يجوز  وال  الطلب(،  صاحب  باسم  )المسجل  به  الخاص  المصرفي  الحساب  تفاصيل  ذكر  مكتتب  كل  على  يتعين  		•
حساب مصرفي يخص شخص آخر ما عدا في حالة اكتتاب األب ألطفاله الُقصر. 

إذا كان الحساب المصرفي للمكتتب في بنك آخر غير بنك االكتتاب، فإنه يتعين عليه تقديم ما يثبت صحة تفاصيل الحساب المصرفي  		•
الحساب  كشف  من  العلوي  الجزء  مثل  الحساب  صاحب  أسم  و  رقم  توضح  البنك  من  وثيقة  أي  تقديم  خالل  من  بالطلب،  الواردة 
الصادر من البنك الذي يتضمن هذه المعلومات فقط أو بطاقة الصراف اآللي أو رسالة صادرة من ذلك البنك تؤكد صحة تلك البيانات. 
هذا، ويتحمل المكتتب مسؤولية ضمان أن اإلثبات المقدم مقروء بوضوح ويحتوي على رقم و أسم صاحب الحساب بالكامل غير أن 
المكتتب غير ملزم بتقديم إثبات عن صحة تفاصيل حسابه المصرفي إذا اكتتب من خالل البنك الذي يحتفظ بحساب لديه وفي هذه 
الحالة يتعين على البنك التحقق بنفسه من صحة حساب المكتتب من خالل نظامه الخاص أو من خالل اإلثبات المقدم من المكتتب. 

بناء على التعليمات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، سوف يتم قيد تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب في سجالت شركة  		•
مسقط للمقاصة واإليداع )ش م ع م( بغرض استخدامه في تحويل األموال الفائضة من االكتتاب وكذلك توزيعات األرباح المستحقة 
للمساهم لدى الشركات المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية. أما بالنسبة للمكتتبين الذين لديهم حسابات مصرفية مقيدة 

حاليا بسجالت الشركة، سوف يستخدم الحساب المصرفي الوارد بطلب االكتتاب في تحويل المبالغ الفائضة فقط.

سيتم رفض طلب االكتتاب إذا كان الحساب المصرفي الوارد بالطلب ال يخص المكتتب، باستثناء الطلبات المقدمة نيابة عن األطفال  		•
الُقصر والتي تتضمن تفاصيل الحسابات المصرفية الخاصة بآبائهم أو أولياء األمور. 

الوثائق الثبوتية المطلوبة 

تقديم ما يثبت صحة رقم الحساب المصرفي الوارد في طلب االكتتاب في حالة واحدة فقط وهي أن االكتتاب قد تم من خالل بنك  		•
آخر غير البنك المسجل لديه حساب المكتتب.

نسخة من الوكالة الشرعية المعتمدة حسب األصول لدى السلطات القانونية المختصة في حال تم االكتتاب نيابة عن شخص آخر  		•
)باستثناء اكتتاب األب عن  أطفاله الُقصر(.

كيفية تقديم طلب االكتتاب 

يتحمل المكتتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضمان صحة وسريان مفعول المعلومات الواردة بالطلب، وتأكيدًا على ذلك، يرجى  		•
عناية  بكل  االكتتاب  وإجراءات  شروط  ذلك  في  بما  هذه  المعلومات  مذكرة  على  االطالع  االكتتاب،  طلب  تعبئة  قبل  المكتتب،  من 

واهتمام.  

واإليداع  للمقاصة  مسقط  شركة  لدى  المساهم  رقم  فيها  بما  بياناته  جميع  واستيفاء  االكتتاب  طلب  تعبئة  المكتتب  على  يتعين  		•
والرقم المدني وتاريخ الميالد بالنسبة لألطفال الُقصر مع تقديم نسخ من المستندات المؤيدة لصحة هذه البيانات.

يتعين على المكتتب تسليم طلب االكتتاب إلى أحد بنوك االكتتاب جنبا إلى جنب مع قيمة األسهم المكتتب بها ونسخ من المستندات  		•
المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالطلب.

في حالة سداد قيمة األسهم المكتتب بها بشيك أو حوالة مصرفية فإنها تحرر لصالح »عمانتل أو أف أس ». 		•

تفاصيل بنوك االكتتاب 

خالل فترة االكتتاب، ُتقبل طلبات االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب العام لدى أي بنك من بنوك االكتتاب خالل ساعات العمل 
الواردة في  التأكد من استيفائها للمتطلبات  الرسمية خالل فترة االكتتاب فقط. يتعين على بنوك االكتتاب قبول طلبات االكتتاب بعد 

مذكرة المعلومات وعلى هذه البنوك توجيه المكتتبين الستيفاء جميع البيانات والمتطلبات الواردة في طلب االكتتاب.

يتحمل المكتتب مسؤولية تسليم طلب اكتتابه إلى أحد بنوك االكتتاب قبل انتهاء فترة االكتتاب. هذا، ويحق لبنوك االكتتاب رفض قبول 
أي طلب اكتتاب يرد إليها بعد ساعات الدوام الرسمية في تاريخ انتهاء فترة االكتتاب.

سداد قيمة األسهم المكتتب بها

حوالة  أو  مصرفي  بشيك  أو  نقدًا  بها  المكتتب  األسهم  قيمة  سداد  االكتتاب،  طلب  تقديم  عند  المستثمرين،  جميع  على  يتعين  		•
مصرفية أو من خالل الطلب بالتحويل من حسابه المصرفي في وقت تقديم طلب االكتتاب لصالح »عمانتل أو أف أس«.

إلى  وجد،  إن  الفائض،  المبلغ  إعادة  تتم  سوف   ، االكتتاب  طلب  في  المبين  العدد  من  أقل  للمكتتب  أسهم  تخصيص  تم  حالة  في  		•
المكتتب من الحساب المصرفي لالكتتاب »عمانتل أو أف أس«.
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قبول طلبات االكتتاب
يتعين على بنوك االكتتاب عدم استالم أو قبول طلبات االكتتاب في الحاالت التالية :-

إذا لم يكن  طلب االكتتاب موقعًا من قبل المكتتب. 		•

إذا لم يتم سداد قيمة األسهم المكتتب بها طبقًا للشروط الواردة في مذكرة المعلومات هذه. 		•

إذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها عن طريق شيك مصرفي وتم رفض الشيك ألي سبب من األسباب.  		•

إذا لم يتضمن الطلب رقم المستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع )ش م ع م(. 		•

إذا تم تقديم طلب االكتتاب بأسماء مشتركة. 		•

إذا كان المكتتب مؤسسة فردية أو حساب عهدة. 		•

إذا كان المكتتب شخصية اعتبارية. 		•

إذا تبين أن رقم المستثمر المسجل بطلب االكتتاب غير صحيح. 		•

إذا تبين إن الشخص قد تقدم بأكثر من طلب اكتتاب بنفس االسم، وفي هذه الحالة سيتم رفض جميع الطلبات. 		•

إذا لم ترفق بالطلب الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في مذكرة المعلومات هذه.  		•

إذا لم يتضمن الطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب.  		•

إذا تبين أن تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بالمكتتب الواردة بالطلب غير صحيحة أو أن الحساب ال يخص المكتتب باستثناء الطلبات  		•
المقدمة بأسماء األطفال الُقصر الذين يجوز لهم استخدام تفاصيل الحسابات المصرفية آلبائهم. 

إذا لم ُيرفق بالطلب الوكالة الشرعية للمكتتب الذي يتقدم بطلب االكتتاب نيابة عن شخص آخر )باستثناء اآلباء الذين يكتتبون نيابة  		•
عن أطفالهم الُقصر(. 

إذا لم يستوف الطلب أيًا من المتطلبات القانونية المنصوص عليها في مذكرة المعلومات هذه. 		•

أي سبب آخر تحدده الهيئة العامة لسوق المال. 		•

يجوز لبنوك االكتتاب رفض طلبات االكتتاب إذا تبين للبنك بعد استالم الطلب وقبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتسليم الطلبات بشكل 
نهائي لمدير اإلصدار عدم استيفاء الطلب للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في مذكرة المعلومات هذه. ومع ذلك، يجوز للبنك أن 
يبذل العناية الواجبة لالتصال بالمكتتب لتصحيح الخطأ المكتشف، وإذا تعذر تصحيح الخطأ خالل الفترة المذكورة فإنه يتعين على البنك 

إعادة الطلب للمكتتب مع قيمة االكتتاب قبل انتهاء الفترة المحددة له لتسليم طلبات االكتتاب إلى مدير اإلصدار.

رفض طلبات االكتتاب

يجوز لمدير اإلصدار رفض طلبات االكتتاب في أي من الحاالت المشار إليها أعاله شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال 
بعد تقديم تقرير مفصل للهيئة يوضح تفاصيل طلبات االكتتاب المراد رفضها وأسباب الرفض.

االستعالم والشكاوى

يتعين على المكتتبين الذين يرغبون في االستفسار أو تقديم شكاوي حول األمور المتعلقة بالتخصيص أو الطلبات المرفوضة أو إعادة 
المبالغ الفائضة عن االكتتاب، االتصال بفرع البنك الذي تم االكتتاب من خالله، وفي حالة عدم تجاوب الفرع يتعين على المكتتب االتصال 

بالشخص المعني على العنوان التالي:

الموظفاسم البنك
عنوان البريد اإللكترونيرقم الفاكسرقم الهاتفالعنوان البريدي المسؤول

ص ب 545 , الرمز البريدي 116 سليمان الهنائيالبنك األهلي 
24567841Sulaiman.alhinai@ahli-bankoman.com 968+24577081 968+سلطنة عمان

ص ب 753 , الرمز البريدي 113 أحمد الرواحيبنك العز اإلسالمي
24775541ahmed.alrawahi@alizzislamic.com 968+سلطنة عمان

ص ب 1507 , الرمز البريدي 112 حسين اللواتيبنك ظفار
24787348hialawati@bankdhofar.com 968+24790423 968+سلطنة عمان

ص ب 134 , الرمز البريدي 112 أحمد البوسعيدي بنك مسقط
24787764 968+24768064 968+ سلطنة عمان

ahmedbu@bankmuscat.com

باول االبات / بنك نزوى
عادل حيدر

ص ب 1423 , الرمز البريدي 133 
سلطنة عمان

+968 24655778
+968 24655536+968 24649049paul.alapatt@banknizwa.com

ص ب 44 . الرمز البريدي 116 محمد دودواالبنك صحار
24662156mohammed.dohadwala@banksohar.com 968+24662150 968+سلطنة عمان

البنك الوطني 
العماني

جوبال كريشنان 
كاروبيه

ص ب 751 , الرمز البريدي 112 
24778993gopal@nbo.co.om 968+24778610 968+سلطنة عمان

ص ب 2010 , الرمز البريدي 112 أحمد الفارسيبنك عمان العربي
24827367a.farsi@oabinvest.com 968+24827344 968+سلطنة عمان

إذا فشل بنك االكتتاب في التوصل لحل لشكوى المكتتب، فإنه يتعين عليه إحالة الموضوع إلى مدير اإلصدار وإحاطة المكتتب علمًا بسير 
وتطورات الموضوع محل النزاع.
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إخطارات التخصيص وإعادة المبالغ الفائضة 

سيقوم مدير اإلصدار باتخاذ الترتيبات الالزمة لتخصيص األسهم المكتتب بها للمكتتبين خالل 15 يومًا من تاريخ نهاية فترة االكتتاب بعد 
الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على مقترح التخصيص. سيقوم مدير اإلصدار كذلك بإعادة المبالغ الفائضة للمكتتبين 
المؤهلين خالل مدة 15 يومًا من تاريخ نهاية فترة االكتتاب بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال، وسيقوم مدير اإلصدار 
باتخاذ الترتيبات الالزمة إلرسال إخطارات التخصيص إلى المكتتبين المعنيين عبر شركة مسقط للمقاصة واإليداع بالبريد المسجل طبقًا 

للعناوين المسجلة لدى الشركة فور موافقة الهيئة العامة لسوق المال على مقترح التخصيص. 

إدراج وتداول األسهم المطروحة

األسهم المطروحة لالكتتاب مدرجة للتداول سلفًا في سوق مسقط لألوراق المالية، وبعد التخصيص للمكتتبين سيتم تحويل األسهم 
إلى حسابات المستثمرين من خالل عملية خارج القاعة بموافقة الهيئة العامة لسوق المال بناءا على أحكام المادة )15( من قانون سوق 

رأس المال وذلك وفقًا لموافقة الهيئة العامة لسوق المال ويمكن التداول باألسهم بسوق مسقط لألوراق المالية فور تحويلها.

الجدول الزمني المقترح للطرح

الجدول التالي يوضح البرنامج الزمني المتوقع الستكمال إجراءات االكتتاب في األسهم المطروحة: 

التاريخ اإلجراء

31 مارس 2014 بداية االكتتاب في األسهم المطروحة

13 أبريل 2014 نهاية االكتتاب في األسهم المطروحة

22 أبريل 2014 الموعد النهائي لتلقي مدير اإلصدار طلبات االكتتاب وسجالت المكتتبين من بنوك االكتتاب 

23 أبريل 2014 موافاة الهيئة العامة لسوق المال بنتائج االكتتاب ومقترح التخصيص

24 أبريل 2014
اعتماد الهيئة العامة لسوق المال مقترح التخصيص لألسهم المطروحة من خالل عملية خارج القاعة )بناءا 

على أحكام المادة  15 من قانون سوق رأس المال( 

27 أبريل 2014 بداية إجراءات إعادة المبالغ الفائضة وإرسال إخطارات التخصيص

28 أبريل 2014 تداول األسهم في سوق مسقط لألوراق المالية

المسؤوليات وااللتزامات

يتعين على مدير اإلصدار وبنوك االكتتاب وشركة مسقط للمقاصة واإليداع االلتزام بالمسؤوليات وااللتزامات المحددة لكل منهم بموجب 
التعليمات واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال. يتعين كذلك على مدير اإلصدار وبنوك االكتتاب االلتزام بأية مسؤوليات أخرى 

منصوص عليها في االتفاقيات المبرمة بينهم وبين المساهم البائع.

المهام  أداء  في  ترتكبه  إهمال  أي  عن  الناتجة  األضرار  لجبر  التصحيحية  واإلجراءات  الترتيبات  اتخاذ  المعنية  األطراف  على  ويتعين  هذا، 
والتدابير  اإلجراءات  اتخاذ  في  والتنظيمية  الرقابية  السلطات  أمام  المسؤولة  الجهة  اإلصدار  مدير  يعتبر  إليها.  الموكلة  والمسؤوليات 

المناسبة والالزمة لجبر هذه األضرار.




