عملية�ﻃﺮح�اﻟﺴﻨﺪات
 1-1املصطلحات الرئيسية لعملية الطرح
(املصطلحات التالية ال تشكل سوى موجي وينبغي قراءة نشرة اإلصدار كاملة قبل اتخاذ أي قرار باإلستثمار).
جهة االصدار
رقم السجل التجاري
املقر الرئيس ي
رأس املال املصدر
واملدفوع بالكامل
التصنيف االئتماني
لجهة اإلصدار

بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م.
1223518
ُ
ص.ب ،2010 .الرمي البريدي ،112 :روي ،سلطنة عمان
 134.62مليون ر.ع( .كما في تاري  31مارس )2018
تصنيف وكالة موديز :حدد التصنيف عند  Ba1مع نظرة سلبية (لودائع العمالت
األجنبية طويلة األجل).
تصنيف كابيتال انتليجنس :حدد التصنيف عند  BBB-مع نظرة مستقبلية مستقرة

(لودائع العمالت األجنبية طويل األجل).
سندات غير مضمونة ،دائمة وثانوية ( زيادة الفئة األولى من متطلبات رأس املال).
السندات املطروحة
عن طريق االكتتاب اخلاص
نوع الطرح
عدد السندات املطروحة لغاية ( 50,000,000خمسون مليون) سند.
سيتم إستخدام صافي عائدات الطرح لييادة الفئة األولى من رأس املال )(Tier I
استادام العائدات
ولتمويل املتطلبات العامة ألعمال لبنك.
الريال ُ
العماني
عملة السندات
القيمة االسمية للسند  1.000ر.ع .للسند الواحد
ً
 1.000ر.ع .للسند الواحد ،شامال القيمة اإلسمية البالغة  1/-ر.ع .تستح
سعر االصدار
الدفع كاملة عند اإلكتتاب.
اإلستحقاق  /السندات تعتبر السندات أوراق مالية دائمة ثانوية وال يوجد لها تاري ثابت أو نهائي للسداد.
استرداد البنك للسندات ال يعطي السندات مميلات اضافية أو حوافي اخرى.
املضمونة
(يرجى الرجوع للفصل السادس ملييد من التفاصيل)
ً
وفقا للشرط الوارد بالبند ( 8-6ب) والخاص “بخيار أستدعاء البنك للسندات ”
خيار االستدعاء
يح للبنك بتاري  17اكتوبر  ( 2023تاريخ االستدعاء األول) أو اي تاري
ً
ً
استدعاء (على النحو املحدد) الحقا استرداد جميع السندات ،وليس جيءا منها
ً
بقيمة اإلسترداد ،مرهونا باملوافقة الكتابية املسبقة من البنك املركيي.
ملييد من التوضيح ،لن يقوم البنك بأي إجراء يؤدي إلى توقعات بأن خيار
االستدعاء سيتم تطبيقه.
عالوة على ذلك ،ال يمكن للبنك استرداد السندات في تواري االستدعاء اال اذا:
 تم استبدال السندات املستدعاة بنفس رأس املال أو أفضل جودة ،
ً
واستبدال رأس املال يتم وفقا لشروط تضمن تحقي ايرادات ثابته

للبنك (االستبدال ال بد ان يتلامن مع االستدعاء ولكن ليس بعده) .
أو
 حينما يفي البنك بمتطلبات البنك املركيي العماني من حيث ثبات رأس
املال وقدرته على اإلستمرار باملستوى املطلوب حتى بعد ممارسة خيار
االستدعاء.

سعر الفائدة

أي سداد من أصل القرض املتبقي يجب أن يكون بموافقة مسبقة من البنك
املركيي العماني وال يجوز افتراض انه سيتم منح املوافقة .
سيكون سعر الفائدة على السندات هو سعر الفائدة األولي للفترة الواقعة ما بين
تاري اإلصدار ولغاية تاري أول استدعاء  ،أما بما يتعل بكل فترة تعديل الحقه
ستكون على أساس أسعار الفائدة املعدلة.
ً
سعر الفائدة األولى هو  %7.50سنويا  ،تستح بنهاية الفترة ( وتشمل) تاري
اإلصدار حتى (بإستثناء) تاري أول إستدعاء.

تاريخ دفع الفوائد
مبلغ الفائدة

تستح الفائدة على السندات من الوحدات القابلة للتوزيع وتكون خاضعه
لشروط معينه مقيدة للفائدة.
الفوائد نصف سنوية تستح في تاري  17ابريل و  17اكتوبر على ان تبدأ الدفعة
األولى للفائدة اعتبارا من تاري  17ابريل .2019
تستح الفوائد على السندات بشكل نصف سنوي (وتشمل) "تاري اإلصدار".
وذلك بما يتف مع القيود املفروضة على الفوائد.
ُيدفع مبلغ الفائدة في تاري إستحقاق دفع الفائدة خالل الفترة األولية بمبلغ 37.5
ريال عماني لكل "ألف ريال عماني" من املبلغ األصلي غير املسدد من السندات
وتدفع من "العناصر القابلة للتوزيع" (على النحو املحدد).
سيتم إعادة تعديل سعر الفائدة في كل تاري إلعادة التعديل (كما هو موضح)
وذلك على أساس مجموع السعر املرجعي املعدل والهامش املناسب ذو الصلة في
التاري املحدد ، .على النحو الذي يحدده البنك (انظر الشرط ( 5-6الفائدة))
في حال قيام البنك بالتصويت لخيار عدم السداد أو في حال لم يتم السداد
الفعلي ،فلن يقوم البنك بسداد الفائدة املترتبة على الدفعة ولن يستوجب الحقا
على البنك سداد أية دفعة من تلك الدفعات التي لم يتم سداد فائدتها .وعليه لن
تكون الفائدة متراكمة وأية فوائد لم تسدد لن تتراكم وتتلايد بشكل مركب .وال
ً
يح لحاملي السندات استالم هذه الفوائد بأي وقت ،حتى لو تم سدادها الحقا.
وملييد من التوضيح فأن مبالغ الفوائد الغير مسددة من قبل البنك ال يشكل حالة
تقصير او تخلف عن السداد.

تعديل نسبة الفائدة

ً
سيتم تعديل سعر الفائدة في تاري أول إستدعاء وكل إثنى عشر شهرا  ،وبالتالي

بعد كل تاري تعديل ،وكل فترة متعاقبة بعد ذلك التعديل إلى "تاري التعديل
الالح .
سعر الفائدة املعدل يمثل مجموع السعر املرجعي املعدل والهامش املناسب في
ذلك التاري واملحدد من قبل البنك.
التاري املحدد يعني التاري املرتبي بفترة التعديل  ،ثالث يوم عمل رسمي ما قبل
البدء بفترة التعديل املشار اليها.
السعر املرجعي املعدل هو متوسي العائد الذي تم تخصيصه (في حال سندات
التنمية الحكومية) أو العائد إلى االستحقاق عند أول استدعاء ،ويتم احتسابه
على أساس سعر اإلصدار املعلن (في حال إصدارها كسندات دين سيادية بالريال
العماني) وحسب السعر املرجعي املعدل .
السند املرجعي املعدل هو اخر سندات تنمية حكومية بالريال ُ
العماني (سندات
التنمية الحكومية) الصادره من خالل املياد او أية ديون سيادية أخرى صادرة
بالريال ُ
العماني من خالل املياد أو بطريقة أخرى خالل األثنى عشر شهر السابقة
لكل تاري التحديد.
الفترة املرجعية للتعديل تعني الفترة اليمنية الواقعة ما بين تاري االستحقاق أو
تاري أول استدعاء للسندات املعدلة.

القيود املفروضة على
الفوائد

الهامش ذات الصلة هو املبلغ املوضح في ال دول أدناه مقابل الفترة املساوية
إلعادة الفترة املرجعية للتعديل.
الهامش
الفترة
2.65%
 5سنوات
2.59%
 7سنوات
1.84%
10سنوات
في حالة عدم وجود سند مرجعي معدل بستب عدم وجود إصدار باملياد يؤخذ
بعين االعتبار عدم امليايدة أو عدم وجود إصدار سندات في فترة األثنى عشر شهرا
التي تسب تاري التحديد  ،أو لم تكن هنا مدة تشبه فترة التعديل املرجعية،
فإن معدل الفائدة سيظل كما هو حتى تاري التعديل القادم.
في حال قام البنك بالتصويت لخيار عدم السداد أو في حال لم يتم السداد
الفعلي ،فلن يقوم البنك بسداد الفائدة املترتبة على الدفعة ولن يستوجب الحقا
على البنك سداد أية دفعة من تلك الدفعات التي لم يتم سداد فائدتها كما هو
وارد في البند  6.6ضمن فقرة (القيود املفروضة على الفوائد) وعليه لن تكون
الفائدة متراكمة وأية فوائد لم تسدد لن تتراكم وتتلايد بشكل مركب .وال يح
ً
لحاملي السندات استالم هذه الفوائد بأي وقت ،حتى لو تم سدادها الحقا .وملييد
من التوضيح فإن مبالغ الفوائد الغير مسددة من قبل البنك ال تشكل حالة

تقصير او تخلف عن السداد.

القيود املفروضة على
التوزيعات واالسترداد

في حالة عدم سداد أية دفعه فوائد نتيجة وقوع عدم الدفع الفعلي أو نتيجة
لخيار عدم السداد (أو ألي ستب يطرأ) فانه من تاري وقوع عدم الدفع أو خيار
عدم الدفع (تاري توقف دفع األرباح) ِ لن يتحمل البنك أية مسؤولية عن اية
سندات غير مسددة في الحاالت الواردة أدناه :
أ) في حال اإلعالن عن دفع أرباح أو القيام بأي دفعات أخرى واإلقرار
بعدم تحصيل أية أرباح أو دفعات تعود على األسهم العادية للبنك
(باستثناء الحد الذي تم اإلعالن عن دفع أرباحه أو القيام بأي دفعات
أخرى واإلقرار بعدم وجود أية أرباح أو دفعات قبل تاري توقف
السداد).
ب) في حال تم دفع الفوائد أو أرباح أو أية توزيعات اخرى من أسهم
املستوى األول من راس املال أو من أدوات رأس املال أو األوراق املالية أو
أسهم تتخذ نفس التصنيف بوصفها تستح الدفع أو التوزيع
وبالتلامن مع االلتلامات (باستثناء األوراق املالية والتي تنص بعدم
استحقاقها للسداد مما تمكن البنك من تأجيل سدادها) وبالحد
املسموح به للتوزيع أو الدفع واملسموح به بموجب متطلبات رأس املال
حسب اإلجراءات التنظيمية املعمول بها.
ت) لها عالقة مباشرة أو غير مباشرة باالسترداد  ،الشراء  ،اإللغاء أو
الخفض أو شراء األسهم االعتيادية أو في حال االسترداد املباشر وغير
املباشر ،الشراء ،اإللغاء ،والحد من إقتناء والحصول على أسهم عادية .
ث) في حال االسترداد املباشر وغير املباشر ،الشراء ،االلغاء ،الحد من
االستحواذ على أسهم املستوى األول من راس املال أو اية أوراق مالية
صادرة عن البنك أو املصنفة وبالحد املسموح به بالتسديد من راس
املال ،يسمح بالتسديد لصغار املساهمين بالتلامن مع اية االلتلامات
(باستثناء األوراق املالية التي تنص وتشترط االسترداد أو تحويلها إلى
أسهم) حسب القيود املفروضة على االسترداد والشراء واإللغاء
والتخفيض املسموح به باالستحواذ بموجب متطلبات رأس املال
وحسب اإلجراءات التنظيمية املعمول بها لكل حالة على حدة إال
عندما أو لحين دفع مبلغ واحد من الفائدة بعد القيام بالدفع كامال في
تاري إيقاف التوزيعات.
 50,000سند كحد أدنى.

الحد األقص ى لالكتتاب

 50,000,000سند كحد أعلى.
السندات أوراق مالية غير مضمونه،دائمة وثانوية وليس لها تاري إستراداد نهائي
أو تاري إستحقاق  .إضافة الى ذلك ،السندات ال تملك عناصر إضافية أو حوافي
للبنك السترداد السندات.
يجوز استرداد السندات بالكامل وليس جيء منها ،أو حسب الشروط التي يضعها

الحد األدنى لالكتتاب

ُ
والتغير
اإلسترداد

البنك فقي ووفقا لألحكام الواردة بالبند  8-6ضمن خيار البنك لإلستدعاء.
إضافة الى ذلك ،في أي تاري عند او بعد تاري اإلصدار ،مرتبي بحدوث حدث
خارج عن السيطرة ،جميع وليس جيء من السندات يمكن إستردادهم أو تكون
شروط السندات مختلفة حسب البند ( 1-10-6نتيجة لحدث خارج عن
السيطرة).
يخضع استرداد السندات للشروط التالية:
أ) أخذ موافقة كتابية مسبقة من البنك املركيي العماني ("البنك املركيي
ُ
العماني" أو "املشرع")؛ و
ب) يشترط في الوقت الذي يتم فيه إعطاء إشعار باالسترداد أو التغير ،أن
تتم عملية االسترداد أو التغير مباشرة (أو حسب قابليتها للتطبي )
وبذلك يكون البنك قد امتثل ملتطلبات رأس املال حسب اإلجراءات
التنظيمية املعمول بها .
في الحالة (أ) و (ب) أعاله ،وتستثنى في حالة أن ال هة املنظمة لم تعد تتطلب
ذلك.
أي إسترداد يجب أن يتم بموافقة مسبقة من البنك املركيي ُ
العماني وعلى البنك
عدم إعطاء اي إيحاء بمنح هذه املوافقة.

الخفض أو اإلطفاء

في حالة عدم ال دوى ،يتم التخفيض /اإلطفاء ذات الصلة بالتاري املوضح وكما
هو وارد في البند ( 9-6التخفيض في حالة عدم جدوى االستمرار).
في مثل هذه الحالة ،حقوق حاملي السندات املتعلقة بالدفع ألية مبالغ متعلقة
بالسندات ،طبقا للحالة ،قد تلغى أو يتم تخفيضها بشكل نهائي بالكامل أو جيء
كنسبة وتناسب فيما بين حملة السندات.
ال يعتبر الخفض أو اإلطفاء بمثابة " حالة تقصير".

حالة السندات

الخفض سيتم فقي بموافقة خطية مسبقة من البنك املركيي العماني.
ُ
تمثل التلامات الدفع من قبل البنك بموجب السندات ما يلي:
أ) تشكيل املستوى األول اإلضافي من رأس مال البنك.
ب) تشكيل التلامات مباشرة ،غير مضمونة وغير مشروطة تابعة اللتلامات
البنك ومتلامنة فيما بينها.
ت) تصنف تبعية مطالبات البنك حسب املودعين والدائنين وحاملي
ديون/سندات/صكو ثانوية أخرى للبنك ،وجميع االلتلامات السداد
الغير ثانوية التي التلم البنك بسدادها وجميع الدفعات الثانوية (إذا
وجدت) حسب تصنيف اإللتلام أو التعبير عن التصنيف واملصنفه

بدرجة أدنى.
ث) أن تتساوى الفئات مع االلتلامات.
ج) تعطى األولوية في املطالبات ألصحاب السندات قبل مالكي األسهم
العادية.
ً
السندات ليست قابلة لالسترداد بناءا على طلب مالكها أو بدون موافقة البنك
ً
املركيي العماني كتابيا.
السندات غير مضمونه وغير مغطاه بأي ضمانات من قبل البنك أو من قبل أي
جهة ذات صلة وليست لها أية تدابير قانونية أو أية عوامل إقتصادية من شأنها
أن تعيز أقدمية مطالبات املودعين  ،الدائنين  ،مالكي الديون الثانوية /
السندات  /صكو البنك وجميع االلتلامات السداد الغير ثانوية التي التلم البنك
بسدادها واملصنفه بدرجة أدنى.
ال يجوز للبنك وال أي كيان مرتبي به يمارس عليه سيطرته أو له تأثير عليه شراء
أو تملك السندات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  ،وكما ال يجوز للبنك تقديم
تمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشراء أو تملك السندات.
اإلدراج
نموذج السندات

األشخاص املؤهلون
لالكتتاب

تقوم جهة اإلصدار بإدراج السندات في سوق السندات في سوق مسقي لألوراق
املالية.
يتم إصدار السندات على شكل غير ملموس من شكلها املادي املعتاد وستكون
شركة مسقي للمقاصة واإليداع بمثابة ال هة املس لة للسندات وستقوم
بإعداد س ل بأسماء وعناوين حاملي السندات وعدد السندات املحتفظ به من
قبلهم على التوالي .وتحتفظ إدارة التس يل بشركة مسقي للمقاصة واإليداع
بس ل نقل السندات.
سيتم تقديم السندات على أساس االكتتاب الخاص وسيتم عرضها على فئة
معينه من (املستثمرين املحتملين) تماشيا مع أنظمة البنك املركيي العماني،يحظر
على البنو املحلية من االستثمار في السندات.
ال يجوز للبنك وال أي كيان مرتبي به يمارس عليه سيطرته أو له تأثير عليه شراء
أو تملك السندات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  ،وكما ال يجوز للبنك تقديم
تمويل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لشراء أو تملك السندات.

مدة االكتتاب

تاري بدء االكتتاب املواف  10اكتوبر  2018وتاري إغالق االكتتاب  2315اكتوبر
.2018
يح ل هة اإلصدار تمديد تاري إغالق اإلكتتاب بموافقة الهيئة العامة لسوق
املال.

تاريخ اإلصدار

تاري اإلصدار يواف  17اكتوبر 2018
يتم تخصيص السندات في تاري اإلصدار على أن يخضع هذا التخصيص إلى
موافقة ال هات املعنية.

إذا إنسحب أي من املستثمرين او لم يكتتب بكامل عدد السندات املخصصة له،
فإن مجلس اإلدارة سيقوم بتخصيص السندات غير املكتتب بها ملستثمر أو أكثر
من بين املستثمرين اآلخرين بحيث ال يييد عدد السندات املخصصة على عدد
السندات املكتتب بها.
وفي حال لم يتم اإلكتتاب بكامل عدد السندات املصدرة من قبل املستثمرين
املحتملين  ،فإن مجلس اإلدارة سيقبل اإلكتتاب فقي بقدر ما تم اإلكتتاب به.
أوبار كابيتال ش.م.ع.م
املستشار املالي ومدير
ُ
االصدار واملنظم الرئيس ي ص.ب ،1137 .الرمي البريدي ،111 :الحي التجاري سلطنة عمان
هاتف +968 24 94 9 000:فاكس+968 24 949 099 :
موقع إلكترونيwww.u-capital.net :
شركة مسقي للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م
وكيل حملة السندات
ُ
ص.ب ،952 .الرمي البريدي  ،112روي ،سلطنة عمان
وأمين السجل
هاتف ،00968 24822222 :فاكس00968 24817491 :
املوقع اإللكتروني : http://www.mcd.gov.om
بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م.
بنك االكتتاب
كورتيس ،ماليت-بريفوست ،كولت وموسل ذ.م.م
املستشار القانوني
إرنيست أند يونج ذ.م.م
مدققوا حسابات جهة
مسقي – سلطنة عمان
اإلصدار

 1-2موافقات الجهات التنظيمية لطرح السندات
 oواف البنك املركيي ُ
العماني على عملية الطرح بموجب الخطاب رقمBSD/2018BKUP/OAB/272 :
املؤرخ في  16مايو .2018
 oتم التصريح بإصدار السندات بمعرفة مساهمي جهة اإلصدار خالل اجتماع ال معية العمومية غير
العادية املنعقد بتاري  28مارس .2018
ً
 oوافقت هيئة سوق املال على اإلصدار ونشرة اإلصدار طبقا للتفاصيل املذكورة في الصفحة األولى.

