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 نموذج القبول 
       

في املائة. من رأس املال املصدر لشركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع بموجب الئحة االستحواذ    47.5  ما نسبته  الستحواذ علىاتقدم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع عرًض  

املنصوص    واالحكام( ، وفًقا للشروط  التأمين األهليةشركة    ينأدناه )"مساهم  املذكور سجل  ت( )"الئحة االستحواذ"( ، للمساهمين املسجلين اعتباًرا من تاريخ الE / 2/2019)  والسيطرة 

 العرض.  ومستندليها في نموذج القبول هذا ع

 
 التواري    خ الرئيسية 
 2022 نوفمب    24  تاري    خ التسجيل: 

 2022  ديسمب   5  تاري    خ بداية العرض: 
 2022 ديسمب    25  : تاري    خ إنتهاء العرض 

 
ي لكل سهم من   0.466عرض نقدي فقط بقيمة  سعر العرض 

كة التأمي   األهلية  ريال عمان   ش.م.ع.ع شر
 

كة أوبار لالستثمارات المالية ش.م.ع   : مدير عرض االستحواذ     م. ٠شر
 

مفتوح لجميع املساهمين في شركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع بإستثناء رويال أند صن الالينس للتأمين    الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.عمن قبل   العرض مقدم هام:  

% من رأس املال املصدر 47.5ية البالغة   األوسط( ش .م.ب.م  اعتبارا من تاريخ التسجيل.تعتزم الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع لالستحواذ على النسبة املتبق)الشرق  

( من أسهم 100,000,000% من رأس املال املصدر والبالغ )100ية ش.م.ع.ع إلى لشركة التأمين األهلية والذي من شأنه زيادة حصة انتفاع مقدم العرض في رأس مال شركة التأمين األهل

 شركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع املدفوعة بالكامل.

 

العرض فيجب على   في قبول    يةشركة التأمين األهلمساهمي  العرض أو التوقيع على نموذج القبول هذ ا ومع ذلك إذا رغب أحد  في شركة التأمين األهلية غير ملزمين بقبول  إن املساهمون  

 . والتوقيع عليه من خالل ملء نموذج القبول هذا من  اهذا املساهم اإلشارة إلى نيته / نيته

 
 أهلية قبول العرض 

من رأس املال املصدر للعرض بسعر العرض وبإستثناء حصة رويال أند صن الالينس للتأمين  %  75شركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع الذين يمتلكون أقل من نسبة    مساهمي في حال قبول  

"مساهم بائع في شركة التأمين األهلية    على حدة   ووفقا لشروط مستند العرض )معا "املساهمون البائعون في شركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع" وكل منهم  )الشرق األوسط( ش .م.ب.م  

التأمين األهلية ش.م.ع.ع من املساهمين  للشركة  ش.م.ع.ع"(، قد تختار الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع سحب العرض أو االستحواذ على عدد أسهم ذات الصلة  

 البائعين في شركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع.

 

 أكثر من نسبة  ل املساهمين البائعين في شركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع الذين يمتلكون في حال قبو 
ً
العرض ووفقا لشروط مستند   سعر  مقابلمن رأس املال املصدر للعرض % 90إجماال

% من 47.5ن املساهمين املتبقين من أجل الحصول على نسبة  م  املتبقيةتستحوذ بشكل إلزامي على األسهم    سوفالشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع    فإنالعرض،  

 % في شركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع. 100من بقية املساهمين والتي تمثل مساهمة باالنتفاع بنسبة  ع.ع.م.ششركة التأمين األهلية  في املباشرة  املساهمة

 

كة التأمي   األهلية    ش.م.ع.ع إجراءات قبول العرض من قبل مساهمي شر
 : يليع القيام بما .ع.م.من أجل قبول العرض، يتعين من املساهمين في شركة التأمين األهلية ش .1

 وموقًعا على النحو املطلوب إلى شركة أوبار لالستثمارات املالية ش  تسليم (1
ً

لألعمال،   نفيستياوم  مكاتبهم الكائنة بمركزم وذلك في  .ع.م.نموذج القبول مكتمال

 . ، مرتفعات املطار، مسقط، سلطنة عمان501، الطريق رقم 95، املبنى رقم (PH) الطابق العلوي 

 أو
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يوضح قبولهم للعرض إلى جانب نسخة    ubhar-corporatefinance@u-capital.netع إرسال بريد إلكتروني إلى  .ع.م.أمين األهلية شبإمكان املساهمين في شركة الت (2

 لألصول 
ً
  وفقا

ً
 . ممسوحة ضوئيا من نموذج القبول مكتمال

 . العرض ظهًرا في تاريخ انتهاء 2في أو قبل الساعة ( كما هو موضح أدناه )إضافة إلى املستندات املطلوبة  

 ال يمكن للمساهمين في شركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع إلغاء البريد اإللكتروني / نموذج القبول املكتمل بمجرد التقديم.  .2

 ابتداء من  21يظل العرض متاح للقبول ملدة  .3
ً
ظهًرا. ولن  2صباحا حتى  8)كال اليومين مشموالن( أثناء ساعات العمل من  2022 ديسمبر  25حتى  2022 ديسمبر  5يوما

 يتم قبول الطلبات املستلمة بعد ساعات العمل في تاريخ انتهاء العرض. 

 
 المستندات المطلوبة 

 .أدناه باعتباره غير مكتمل وغير صالح املدرجةع دون املستندات املطلوبة . ع.م.ش األهلية التأمين شركة(  مساهمي)القبول املقدم من قبل املساهم  إستمارة /خطابمدير قد يرفض 

 :القبول  إستمارة /يجب إرفاق املستندات التالية مع خطاب 

 للمتقدمي   األفراد: 
ع ونسخة من جواز السفر للمساهمين غير العمانيين في شركة التأمين  .ع.م. للمساهمين العمانيين في شركة التأمين األهلية ش البطاقة الشخصيةنسخة من  -

 .  ع.ع.م.األهلية ش

 .  يقبل العرض نيابة عن أوالده القصرسع، إذا كان األب  . ع.م.شركة التأمين األهلية شلدى شهادة امليالد للمساهم القصر  -

باستثناء قبول  )من توكيل رسمي ساري املفعول ومعتمد حسب األصول من قبل الجهات املختصة في حالة القبول نيابة عن شخص آخر  يجب تضمين نسخة -

 (.  األب نيابة عن أبنائه القصر

كات:      للمتقدمي   من الشر
 بطاقة نموذج التوقيع  -

  السجل التجاري للشركة شهادة  نسخة من -

    .نموذج التوقيع لهؤالء األشخاص املخولين معشخاص قبول العرض  لأل ارة يخول من قرار مجلس اإلدمعتمدة نسخة  -

كة الوطنية للتأمي   عىل الحياة والعام ش.م.ع.ع لألسهم المطروحة   قبول الشر
ع والتسوية  .ع.م.املساهمين في شركة التأمين األهلية شع املطروحة من قبل  .ع.م.ع ألسهم شركة التأمين األهلية ش.ع.م.يخضع قبول الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش

 :  للشروط التالية

 . إتمام عملية العرض -

 . موافقة الهيئة العامة لسوق املال على نتيجة العرض النهائية -

 . أي قانون معمول بهمع ع املطروحة .ع.م.تسوية أسهم شركة التأمين األهلية ش أن ال تتعارض -

إقفال  تاريخ أو قبل في  مدير عرض اإلستحواذإلى  ااملستندات املطلوبة وإرساله على النحو الواجب والصحيح مع إرفاقالقبول  إستمارة  /استكمال خطاب  -

 . العرض

 . ع.ع.م.الشخص الذي يقبل العرض هو مساهم مؤهل في شركة التأمين األهلية ش -

 ألحكام الئحة االستحواذع .ع.م.عدم سحب الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش -
ً
 . للعرض وفقا

 االستحواذ  عرض مدير  عنوان
 صبيح   كاشف محمد

 واالستشارات  الشركات تمويل قسم رئيس

 عمان سلطنة  البريداملركزي  111، ر ب: 1137: ب ص

 0096824949008: هاتف

 capital.net-corporatefinance@u-ubhar: كترونيلاال البريد

mailto:ubhar-corporatefinance@u-capital.net
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 قبول العرض 
 

  ________________________________________   التاري    خ: 

 

 : ________________________________________ االسم
 

 :# ________________________________________ رقم المساهم
 

 ____________ باالحرف   : ____________  بيعها: عدد األسهم الموافق عىل 
 
 

وط  الشر   وفهمنا والموافقة عىل محتويات مستند العرض ونموذج القبول المتعلق بالعرض أعاله. لذلك، وبناًء عىل  ا اقر أنا / نحن بمعرفتنا وقراءتن
ن نحن سنكون مسؤو / نحن نؤكد صحة المعلومات الواردة ف القبول هذا. أنا/ العرض. أنا  واألحكام الواردة فيه، أمارس / نمارس خيار المشاركة   لي 

   . رضوبعد قبول الع. / قبلنا  قبىل  تم تقديمها من  صحيحة  غب  عن أي معلومات 
 
 

   _____________________________  : التوقيع  
 
 
 _____________________________: رقم البطاقة الشخصية/ جواز السفر / السجل التجاري 
 
 

 _____________________________ ف: رقم الهات
 
 

  
ونن يد االلكبر  _____________________________ :  الب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إىل مستند العرض 


