
 

حتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات نشرة إصدار األوراق املالية يف السوق األولية  الصادرة من اهليئة العامة لسوقحتتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات مت تقدميها حسب متطلبات نشرة إصدار األوراق املالية يف السوق األولية  الصادرة من اهليئة العامة لسوق
  20062006//1111//2525بتاريخ بتاريخ   4747ل بسلطنة عمان، مت اعتماد نشرة اإلصدار هذه من اهليئة العامة لسوق املال مبوجب القرار اإلداري رقم ل بسلطنة عمان، مت اعتماد نشرة اإلصدار هذه من اهليئة العامة لسوق املال مبوجب القرار اإلداري رقم املااملا

شرة ، وال تتحمل شرة ، وال تتحمل ومن األمور الواجب التأكيد عليها هنا أن اهليئة العامة لسوق املال ال تعترب مسؤولة عن صحة وكفاية املعلومات الواردة يف هذه النومن األمور الواجب التأكيد عليها هنا أن اهليئة العامة لسوق املال ال تعترب مسؤولة عن صحة وكفاية املعلومات الواردة يف هذه الن
 ..أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة االعتماد على هذه البيانات واملعلومات أو استخدامها من قبل أي شخص أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة االعتماد على هذه البيانات واملعلومات أو استخدامها من قبل أي شخص 

  ) )  التأسيس التأسيسقيدقيد((بنك صحار بنك صحار 

 روي 114، الرمز البريدي 44ب .الحي التجاري، روي، ص
 سلطنة عمان

 24503250: فاكس، 24502950: هاتف
  

    أسهمأسهمنشرة إصدار نشرة إصدار 
     سهم سهم40,000,00040,000,000عدد االسهم المطروحة لالكتتاب العام عدد االسهم المطروحة لالكتتاب العام 

  
   للسهم الواحد للسهم الواحد بيسة بيسةينينخمسمائة وعشرخمسمائة وعشر) ) عع.. ر ر0.5200.520((بسعر بسعر 

  %%5050مة االسمية البالغة ريال عماني واحد والمدفوع منها مة االسمية البالغة ريال عماني واحد والمدفوع منها عبارة عن القيعبارة عن القي
  مضافا اليها عشرين بيسة مصاريف اصدارمضافا اليها عشرين بيسة مصاريف اصدار

  

  مم20020066//1122//99: : تاريخ بداية االكتتابتاريخ بداية االكتتاب

  مم20020077//11//77::تاريخ إغالق االكتتابتاريخ إغالق االكتتاب
  
  اإلصدارمدير

  مجموعة إدارة االستثمار– م.ع.م.بنك ُعمان العربي ش
 112روي، رمز بريدي ) 2010(ب .ص
  24793953، فاكس 24709081: هاتف

  
  بنوك االكتتاببنوك االكتتاب

    ))ش م ع عش م ع ع ( (بنك مسقطبنك مسقط
  ))ش م ع عش م ع ع((البنك الوطني العماني البنك الوطني العماني 

  ))ش م ع عش م ع ع ( (بنك ظفاربنك ظفار
  الشرق االوسط المحدودالشرق االوسط المحدود) ) HHSSBBCC((بنك اتش اس بي سي بنك اتش اس بي سي 

  حبيب بنك المحدودحبيب بنك المحدود
  ))مم..عع..مم..شش((بنك عمان العربيبنك عمان العربي
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  بيان هام للمستثمرين بيان هام للمستثمرين 
  الفصل األول الفصل األول 

  المصطلحات والتعريفات المصطلحات والتعريفات 
  الفصل الثاني الفصل الثاني 

    معلومات عامة عن اإلصدار والجهة المصدرةمعلومات عامة عن اإلصدار والجهة المصدرة
  الفصل الثالث الفصل الثالث 

  مصاريف اإلصدارمصاريف اإلصدار
  الفصل الرابع الفصل الرابع 

  الغرض من االصدار وآيفية استخدام حصيلتهالغرض من االصدار وآيفية استخدام حصيلته
  الفصل الخامس الفصل الخامس 

    ادره بشأنه ادره بشأنه أغراض البنك والتراخيص الصأغراض البنك والتراخيص الص
  الفصل السادس الفصل السادس 

  ملخص عن دراسة الجدوى االقتصادية للبنكملخص عن دراسة الجدوى االقتصادية للبنك
  الفصل السابع الفصل السابع 

    البيانات المالية المتوقعةالبيانات المالية المتوقعة
  الفصل الثامن الفصل الثامن 

  توزيعات االرباح المتوقعة توزيعات االرباح المتوقعة 
  الفصل التاسع الفصل التاسع 

  عوامل المخاطرة وآيفية تخفيفها عوامل المخاطرة وآيفية تخفيفها 
  الفصل العاشر الفصل العاشر 

  مسؤوليات وحقوق المساهمين مسؤوليات وحقوق المساهمين 
  الفصل الحادي عشر الفصل الحادي عشر 

  ادارة البنك ادارة البنك تنظيم وتنظيم و
   عشر  عشر الثانيالثانيالفصل الفصل 

  مصاريف التأسيس مصاريف التأسيس 
   عشر  عشر الثالثالثالثالفصل الفصل 

  المؤسسون والقيود المفروضة عليهم المؤسسون والقيود المفروضة عليهم 
   عشر  عشر الرابعالرابعالفصل الفصل 

  تعامالت االطراف ذات العالقة تعامالت االطراف ذات العالقة 
   عشر  عشر الخامسالخامسالفصل الفصل 

   والجدول الزمني لإلآتتاب والجدول الزمني لإلآتتابشروط وإجراءات االآتتابشروط وإجراءات االآتتاب
  الفصل السادس عشر الفصل السادس عشر 

    التعهدات التعهدات 
  

  المحاسبي للبيانات المالية المتوقعةالمحاسبي للبيانات المالية المتوقعةالتقرير التقرير : : 11ملحق ملحق 
  

  7171  البيانات الخاصة بالمؤسسين                  البيانات الخاصة بالمؤسسين                  : : 22ملحق ملحق 
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  ينينبيان هام للمستثمربيان هام للمستثمر
  
  

  ::قراءة مضمون النص التالي بتمعن من قبل جميع المستثمرينقراءة مضمون النص التالي بتمعن من قبل جميع المستثمرينيرجى يرجى 
  

  ينينبيان هام للمستثمربيان هام للمستثمر
إن الهدف الرئيسي من إعداد نشرة اإلصدار هذه هو إطالع المستثمر على كافة المعلومات التي إن الهدف الرئيسي من إعداد نشرة اإلصدار هذه هو إطالع المستثمر على كافة المعلومات التي 
تساعده على اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار أو عدمه في األوراق المالية المطروحة لالكتتاب من تساعده على اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار أو عدمه في األوراق المالية المطروحة لالكتتاب من 

  ..لها لها خالخال
  

هذا ، وتشتمل النشرة على جميع البيانات والمعلومات الهامة ، وال تحتوي على أي معلومات مضلله هذا ، وتشتمل النشرة على جميع البيانات والمعلومات الهامة ، وال تحتوي على أي معلومات مضلله 
 في  في ولم تحذف منها أي معلومات أساسية تؤثر سلبا أو إيجابا على قرار المستثمر بخصوص استثمارهولم تحذف منها أي معلومات أساسية تؤثر سلبا أو إيجابا على قرار المستثمر بخصوص استثماره

  ..األوراق المالية المطروحة من عدمهاألوراق المالية المطروحة من عدمه
  

المسؤولية المسؤولية مجتمعين ومنفردين مجتمعين ومنفردين يتحملون يتحملون ) ) المؤسسينالمؤسسين((لة في لة في  لألوراق المالية ممث لألوراق المالية ممثإن الجهة المصدرةإن الجهة المصدرة
 حسب علمهم واعتقادهم بأنه  حسب علمهم واعتقادهم بأنه  المعلومات الواردة في هذه النشرة ، ويؤكدون المعلومات الواردة في هذه النشرة ، ويؤكدون وكفاية وكفايةصحةصحةعن عن الكاملة الكاملة 

حذفها إلى حذفها إلى  يؤدي  يؤدي عدم وجود معلومات أخرىعدم وجود معلومات أخرىقد تم أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة لضمان قد تم أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة لضمان 
  .. مضللة مضللةلنشرةلنشرة با باجعل المعلومات المذكورةجعل المعلومات المذكورة

  
على كل مستثمر أن يقرأ ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار هذه ليقرر فيما إذا كان من على كل مستثمر أن يقرأ ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار هذه ليقرر فيما إذا كان من يتعين يتعين هذا وهذا و

 سياقها  سياقها  المطروحة ، آخذا بعين االعتبار كل الحقائق المبينة في المطروحة ، آخذا بعين االعتبار كل الحقائق المبينة في المالية الماليةالمناسب أن يستثمر في األوراقالمناسب أن يستثمر في األوراق
بمثابة توصية من الجهة المصدرة بمثابة توصية من الجهة المصدرة الصحيح، ويتعين على المستثمر أيضاً عدم اعتبار هذه النشرة الصحيح، ويتعين على المستثمر أيضاً عدم اعتبار هذه النشرة 

لألوراق المالية بشراء األوراق المالية المطروحة بموجبها، حيث يتحمل كل مستثمر مسؤولية الحصول لألوراق المالية بشراء األوراق المالية المطروحة بموجبها، حيث يتحمل كل مستثمر مسؤولية الحصول 
على ما يحتاج إليه من نصائح مهنية مستقلة عن االستثمار في األوراق المالية المطروحة لالكتتاب، على ما يحتاج إليه من نصائح مهنية مستقلة عن االستثمار في األوراق المالية المطروحة لالكتتاب، 

ات التي تحتوي عليها هذه النشرة، باستخدام التحليل ات التي تحتوي عليها هذه النشرة، باستخدام التحليل وعن إجراء تقييمه المستقل للمعلومات واالفتراضوعن إجراء تقييمه المستقل للمعلومات واالفتراض
والتوقعات التي يراها ضرورية في اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في األوراق المطروحة لالكتتاب من والتوقعات التي يراها ضرورية في اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في األوراق المطروحة لالكتتاب من 

  . . عدمهعدمه
    ومما تجدر اإلشارة إليه، إنه لم يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأية معلومات أو تقديم أية إفادة     ومما تجدر اإلشارة إليه، إنه لم يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأية معلومات أو تقديم أية إفادة 

 األوراق المالية المطروحة لالكتتاب من غير األشخاص المذكورين بهذه النشرة،  األوراق المالية المطروحة لالكتتاب من غير األشخاص المذكورين بهذه النشرة، عن الشركة وال عنعن الشركة وال عن
وفي حالة قيام أية شخص آخر باإلدالء بأية معلومات أو تقديم تلك اإلفادات فإنه يجب عدم االستناد وفي حالة قيام أية شخص آخر باإلدالء بأية معلومات أو تقديم تلك اإلفادات فإنه يجب عدم االستناد 

  ..إليه على إنه مفوض من قبل الجهة المصدرة لألوراق المالية أو من قبل مدير اإلصدارإليه على إنه مفوض من قبل الجهة المصدرة لألوراق المالية أو من قبل مدير اإلصدار
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  الفصل األولالفصل األول
  التعريفاتالتعريفاتالمصطلحات والمصطلحات و

  
  

ــس ــسالمجلـ ::                                                  المجلـ
    

  ..وفقا الحكام النظام االساسي للشركةوفقا الحكام النظام االساسي للشركة  الذي سيتم انتخابهالذي سيتم انتخابهمجلس إدارة الشركة مجلس إدارة الشركة 
  

  ..يوم تفتح فيه أبواب العمل بالبنوك التجاريةيوم تفتح فيه أبواب العمل بالبنوك التجارية  ::                                              يوم العمليوم العمل
  

: :                                   تـــاريخ اإلقفـــالتـــاريخ اإلقفـــال
    

  ..الجهات المختصةالجهات المختصة   أو أي تاريخ يتم تحديده من قبل مدير اإلصــدار وبعد موافقة أو أي تاريخ يتم تحديده من قبل مدير اإلصــدار وبعد موافقة20020077//0101//77تاريخ  تاريخ  
  

  ..وتعديالتهوتعديالته      7474//44قانون الشركات التجارية لسلطنة ُعمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم قانون الشركات التجارية لسلطنة ُعمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم   ::                  التجاريةالتجارية  قانون الشركاتقانون الشركات
  

ــك ــكالبن ــركة       البن ــركة   أو الش ::                      أو الش
    

  ..))أسيسأسيستحت التتحت الت((ع ع ..عع..مم..بنك صحار شبنك صحار ش
  

  .. ، بناء على أحكام اتفاقية اإلدارة ، بناء على أحكام اتفاقية اإلدارة))مم..عع..مم..شش((بنك عمان العربي بنك عمان العربي   ::                                        مدير اإلصدارمدير اإلصدار
  

  ..للبنكللبنكالنظام األساسي وعقد التأسيس النظام األساسي وعقد التأسيس     : :     النظام األساسي وعقد التأسيسالنظام األساسي وعقد التأسيس
  

ــة ــهم المطروح ــةاالس ــهم المطروح ــاب  االس ــابلالكتت   ::      لالكتت
    

  ..لنشرةلنشرةاا موضوع هذه  موضوع هذه سهمسهم  40.000.00040.000.000لالكتتاب العام وعددها لالكتتاب العام وعددها األسهم المطروحة األسهم المطروحة 
  

  ..))تحت التأسيستحت التأسيس((ع ع ..عع..مم..بنك صحار شبنك صحار ش  ::                                     الطارحة الطارحةالجهةالجهة
  

      ، 112روي، رمز بريدي ) 952(ب . ص))مم..عع..مم..شش((شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية   ::                  وكيل التحويل والتسجيلوكيل التحويل والتسجيل
  ..24817491فاكس ،  24817250:اتفه
  

معـدي دراسـة    معـدي دراسـة     ( (مراقب الحسـابات  مراقب الحسـابات  
            ::                          ))الجدوى االقتصاديةالجدوى االقتصادية

   :هاتف ، 112روي، رمز بريدي ) 3075(ب .ص ،،))PPWWCC((برايس ووتر هاوس كوبر برايس ووتر هاوس كوبر     
  ..24564408فاكس  ، 24563717

  
مصـدري التقريـر    مصـدري التقريـر     ( (مراقب الحسابات مراقب الحسابات 

  )                      :      )                      :      المحاسبيالمحاسبي
  : : ، فاكس، فاكس2470310524703105: : ، هاتف، هاتف112112، رممز بريدي ، رممز بريدي رويروي) ) 17501750((ب ب ..، ص، ص))EE&&YY((ارنست يونغ ارنست يونغ 
2470273424702734  

  بيسة مصاريف بيسة مصاريف . . 020020ريال عماني واحد مضافا اليها ريال عماني واحد مضافا اليها األسهم العادية التي تصدرها الشركة وبقيمة اسمية األسهم العادية التي تصدرها الشركة وبقيمة اسمية   ::                                                    األسهماألسهم
  ..%%5050اصدار، مدفوع من قيمتها اصدار، مدفوع من قيمتها 

  
  الشرق االوسط المحدود الشرق االوسط المحدود ) ) HHSSBBCC((نك اتش اس بي سي نك اتش اس بي سي بب          : :                                         بنوك االكتتاببنوك االكتتاب

  حبيب بنك المحدود حبيب بنك المحدود 
  ))عع..عع..مم..شش((بنك مسقط بنك مسقط 

  ))عع..عع..مم..شش((البنك الوطني العماني البنك الوطني العماني 
  ))عع..عع..مم..شش((بنك ظفار  بنك ظفار  

  ))مم..عع..مم..شش((بنك عمان العربيبنك عمان العربي
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  الثانيالثانيلفصل لفصل اا
   والجهة المصدرة والجهة المصدرةمعلومات عامة عن االصدارمعلومات عامة عن االصدار

  
    ).).قيد التأسيسقيد التأسيس ( (عع..عع..مم.. ش شبنك صحاربنك صحار  اسم المصدر اسم المصدر 

  
  . . وزارة التجارة والصناعةوزارة التجارة والصناعةصادر من صادر من     20062006//1111//1111بتاريخ بتاريخ   20062006//1717                                    رقم القرار االداري       رقم القرار االداري       

  
 روي 114، الرمز البريدي 44ب .الحي التجاري، روي، ص  الموقع الرئيسي لنشاط البنك الموقع الرئيسي لنشاط البنك 

    24503250: ، فاكس24502950: سلطنة عمان،هاتف
  

بدأ من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري بوزارة التجارة بدأ من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري بوزارة التجارة غير محددة، وتغير محددة، وت  مدة الشركة مدة الشركة 
  . . والصناعةوالصناعة

  
الحادي والثالثين من  ي فيوتنتهفي اليوم األول من يناير تبدأ السنة المالية   السنة المالية السنة المالية 

، على ان تبدأ السنة المالية االولى اعتبارا من تاريخ تسجيل من كل عامديسمبر 
  . 31/12/2007وتنتهي بتاريخ البنك لدى أمانة السجل التجاري 

  
  100.000.000100.000.000ريال عماني مقسمه الى ريال عماني مقسمه الى ) ) مائة مليونمائة مليون ( (100.000.000100.000.000  رأسمال الشركة المصرح به رأسمال الشركة المصرح به 

  ..سهم  عادي وبقيمة اسمية ريال عماني واحد لكل سهمسهم  عادي وبقيمة اسمية ريال عماني واحد لكل سهم) ) ليونليونمممائة مائة ((
  

  000000..000000..100100ريال عماني مقسمه الى ريال عماني مقسمه الى ) )  مليون مليونمائةمائة((  000000..000000..100100      المرخصالمرخصرأسمال الشركة رأسمال الشركة 
، مدفوع ما ، مدفوع ما سهم عادي وبقيمة اسمية ريال عماني واحد لكل سهمسهم عادي وبقيمة اسمية ريال عماني واحد لكل سهم) )  مليون مليونمائةمائة( ( 

  . . ريال عمانيريال عماني) ) خمسون مليونخمسون مليون ( (50.000.00050.000.000اي ما قيمته اي ما قيمته % % 5050نسبته نسبته 
        

  660.000.0000.000.000  ريال عماني مقسمه الى ريال عماني مقسمه الى ) )  مليون مليونستونستون((  660.000.0000.000.000      من قبل المؤسيين من قبل المؤسيين رأسمال الشركة المدفوع رأسمال الشركة المدفوع 
وبقيمة اسمية ريال عماني وبقيمة اسمية ريال عماني   ،،اكتتب بها المؤسسوناكتتب بها المؤسسونادي ادي سهم عسهم ع) )  مليون مليونستونستون( ( 

ثالثون ثالثون  ( (30.000.00030.000.000اي ما قيمته اي ما قيمته % % 5050، مدفوع ما نسبته ، مدفوع ما نسبته واحد لكل سهمواحد لكل سهم
    ..ريال عمانيريال عماني) ) مليونمليون

        
  سهم عاديسهم عادي) ) أربعون مليونأربعون مليون ( (40.000.00040.000.000    عدد األسهم المطروحة لالكتتابعدد األسهم المطروحة لالكتتاب

  
  

، على ان تسدد قيمة االسهم ، على ان تسدد قيمة االسهم %%5050 منها  منها  مدفوع مدفوعريال عماني واحدريال عماني واحد) ) عع.. ر ر11((  القيمة االسمية للسهم القيمة االسمية للسهم 
االسمية بالكامل خالل مدة ال تزيد عن ثالث سنوات من تاريخ تأسيس البنك االسمية بالكامل خالل مدة ال تزيد عن ثالث سنوات من تاريخ تأسيس البنك 

  . . من قانون الشركات التجاريةمن قانون الشركات التجارية) ) 8080((و و ) ) 5858((حسب أحكام المادة حسب أحكام المادة 
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خمسون بالمائة من خمسون بالمائة من %) %) 5050((خمسمائة وعشرون بيسة، تمثل خمسمائة وعشرون بيسة، تمثل ) ) عع.. ر ر0.5200.520((  سعر االكتتاب للسهم سعر االكتتاب للسهم 
  . . عشرون بيسة مصاريف اصدارعشرون بيسة مصاريف اصدار) ) 0.0200.020((مضاف اليهامضاف اليهاة للسهم ة للسهم القيمة االسميالقيمة االسمي

  
   المال المصدر  المال المصدر   نسبة عدد األسهم المطروحة من رأسنسبة عدد األسهم المطروحة من رأس

  
  ..  البنكالبنك بالمائة من اسهم راسمال  بالمائة من اسهم راسمال 4040

  
تقبلية تقبلية ستستخدم حصيلة االكتتاب في تمويل عمليات بنك صحار ومشروعاته المسستستخدم حصيلة االكتتاب في تمويل عمليات بنك صحار ومشروعاته المس  األغراض األساسية التي ستستخدم فيها حصيلة أموال االكتتاباألغراض األساسية التي ستستخدم فيها حصيلة أموال االكتتاب

المشار اليها في ملخص دراسة الجدوى ضمن هذه النشرة، باالضافة الى تغطية المشار اليها في ملخص دراسة الجدوى ضمن هذه النشرة، باالضافة الى تغطية 
  . . مصاريف االكتتاب والتأسيسمصاريف االكتتاب والتأسيس

  
لالفراد العمانيين واالشخاص االعتباريين العمانيين، اال انه عند لالفراد العمانيين واالشخاص االعتباريين العمانيين، اال انه عند    متاح متاحاالكتتاباالكتتاب  أهلية المكتتب في األسهم المطروحةأهلية المكتتب في األسهم المطروحة

انه حسب النظام االساسي للبنك انه حسب النظام االساسي للبنك ادراجه للتداول بسوق مسقط لالوراق المالية فادراجه للتداول بسوق مسقط لالوراق المالية ف
  . .  من رأس مال البنك من رأس مال البنك%%7070يجوز لغير العمانيين التملك حتى نسبة يجوز لغير العمانيين التملك حتى نسبة 

  
  . . 20062006//1122//99  تاريخ بداية االكتتابتاريخ بداية االكتتاب

  
  ..20020077//11//77  تاريخ نهاية االكتتابتاريخ نهاية االكتتاب

  
    ). ). ألف سهمألف سهم ( ( سهم سهم10001000  الحد األدنى لالكتتاب في الطلب الواحدالحد األدنى لالكتتاب في الطلب الواحد

  
  الحد األقصى لالكتتاب في الطلب الواحد الحد األقصى لالكتتاب في الطلب الواحد 

  
، أي ما يعادل ، أي ما يعادل من اجمالي عدد االسهم المطروحة لالكتتابمن اجمالي عدد االسهم المطروحة لالكتتاب% % 2.52.5

  . .  سهم سهم1,000,0001,000,000
  

إذا تبين بعد انتهاء فترة االكتتاب إن االكتتاب جاوزت األسهم المعروضة ،  يقوم              إذا تبين بعد انتهاء فترة االكتتاب إن االكتتاب جاوزت األسهم المعروضة ،  يقوم                                      طريقة التخصيص المقترحةطريقة التخصيص المقترحة
ألسهم ألسهم مدير اإلصدار بتوزيع األسهم بين المكتتبين بالنسبة والتناسب بنسبة عدد ا          مدير اإلصدار بتوزيع األسهم بين المكتتبين بالنسبة والتناسب بنسبة عدد ا          

المكتتب بها ، ومراعاة لصغار المكتتبين فإنه سيتم تقسيم طلبات االكتتـاب إلـى              المكتتب بها ، ومراعاة لصغار المكتتبين فإنه سيتم تقسيم طلبات االكتتـاب إلـى              
  --::فئتين وذلك على النحو الموضح أدناهفئتين وذلك على النحو الموضح أدناه

  ::الفئة األولى الفئة األولى   --11
سهم سهم 1000010000وهم المكتتبون الذين ال تتجاوز عدد األسهم المكتتبة بها من قبلهم            وهم المكتتبون الذين ال تتجاوز عدد األسهم المكتتبة بها من قبلهم            

) ) سـهم   سـهم   32.000.0032.000.0000((من حجم اإلصدار أي     من حجم اإلصدار أي     % % 8080حيث سيخصص لهذه الفئة     حيث سيخصص لهذه الفئة     
  ..وذلك بالنسبة والتناسبوذلك بالنسبة والتناسب

  ::الفئة الثانيةالفئة الثانية  --22
سهم، سهم، 1000010000 الذين تزيد عدد األسهم المكتتب بها من قبلهم على            الذين تزيد عدد األسهم المكتتب بها من قبلهم على           ننوهم المكتتبو وهم المكتتبو 

) )  سـهم   سـهم  8.000.0008.000.000أيأي((من حجم اإلصـدار  من حجم اإلصـدار  % % 2020حيث سيخصص لهذه الفئة     حيث سيخصص لهذه الفئة     
  ..وذلك بالنسبة والتناسبوذلك بالنسبة والتناسب

  
) 2010(ب .ص، الستثمار مجموعة إدارة ا– م.ع..م.بنك ُعمان العربي ش  مدير اإلصدار مدير اإلصدار 

  24793953، فاكس 24709081: هاتف ، 112روي، رمز بريدي 
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  المؤسسونالمؤسسون  ::المتعهد بالتغطيةالمتعهد بالتغطية
  

  ))ش م ع عش م ع ع((بنك مسقط بنك مسقط     :   : بنوك االكتتاببنوك االكتتاب
  ))ش م ع عش م ع ع((البنك الوطني العماني البنك الوطني العماني 

  ))ش م ع عش م ع ع((بنك ظفار  بنك ظفار  
  الشرق االوسط المحدود الشرق االوسط المحدود ) ) HHSSBBCC((بنك اتش اس بي سي بنك اتش اس بي سي 

  حبيب بنك المحدود حبيب بنك المحدود 
  ))مم..عع..مم..شش((نك عمان العربينك عمان العربيبب
  

  معدي دراسة معدي دراسة  ( (مراقب الحساباتمراقب الحسابات
                          ::)             )             الجدوى االقتصاديةالجدوى االقتصادية

روي، رمز بريدي ) 3075(ب .ص ،،))PPWWCC((برايس ووتر هاوس كوبر برايس ووتر هاوس كوبر     
  ..24564408فاكس  ، 24563717 :هاتف ، 112

  
  مصدريمصدري ( (مراقب الحساباتمراقب الحسابات

  )             :      )             :       التقرير المحاسبي التقرير المحاسبي
، ، 112112روي، رممز بريدي روي، رممز بريدي ) ) 17501750((ب ب ..، ص، ص))EE&&YY((ارنست يونغ ارنست يونغ 

        2470273424702734: : ، فاكس، فاكس2470310524703105::هاتفهاتف
  

 ، 112روي، رمز بريدي ) 686(ب .ص، ،  وشركاؤهم وشركاؤهمالعلوي ومنصور جمالالعلوي ومنصور جمال  المستشار القانوني المستشار القانوني 
  ..24812256، فاكس 24814466: هاتف

  
  . . ريال عمانيريال عماني) ) سعة عشر الفسعة عشر الفثالثمائة وتثالثمائة وت ( (319.000319.000  إجمالي مصاريف اإلصدار وبنوك االكتتابإجمالي مصاريف اإلصدار وبنوك االكتتاب

  
  

يتضمن الفصل الثالث عشر أسماء المؤسسين ونسب ملكيتهم والقيود يتضمن الفصل الثالث عشر أسماء المؤسسين ونسب ملكيتهم والقيود   ::بيانات المؤسسينبيانات المؤسسين
المفروضة على أسهمهم ، ولمزيد من التفاصيل عن أسماء مالك الشركات المفروضة على أسهمهم ، ولمزيد من التفاصيل عن أسماء مالك الشركات 

 من نشرة اإلصدار اإللكترونية المدرجة على  من نشرة اإلصدار اإللكترونية المدرجة على 22يرجى مراجعة الملحق يرجى مراجعة الملحق 
 وذلك  وذلك oorrgg..oommaannccmmaa..wwwwwwال ال موقع الهيئة العامة لسوق المموقع الهيئة العامة لسوق الم

  . . تحت وصلة السوق األوليةتحت وصلة السوق األولية
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  الثالثالثالثالفصل الفصل                                                             
  مصاريف اإلصدارمصاريف اإلصدار                                                              

  

  --:: التالي  التالي ريال عماني تفاصيلها على النحو ريال عماني تفاصيلها على النحو   الفالف  319319     بمبلغ بمبلغاالصدار العاماالصدار العامتقدر تكلفة تقدر تكلفة 

  
  ))عع..رر((المبلغ المبلغ   البندالبند

  200,000200,000  أتعاب بنوك االكتتابأتعاب بنوك االكتتاب
  13,00013,000  أتعاب المستشار القانونيأتعاب المستشار القانوني

  25,00025,000  تكلفة اإلعالنات تكلفة اإلعالنات 
  000000,,2525  أتعاب إدارة اإلصدارأتعاب إدارة اإلصدار

  15,00015,000  تكلفة الطباعةتكلفة الطباعة
  40,00040,000   وجهات حكومية أخرى  وجهات حكومية أخرى مصاريف اعتماد الهيئة العامة لسوق المالمصاريف اعتماد الهيئة العامة لسوق المال

  1,0001,000  مصروفات أخرىمصروفات أخرى
  319,000319,000  مجموعمجموعالال

  
  ينينعشرعشر) ) 0.0200.020((المصاريف المضافة على سعر االكتتاب والتي تبلغ        المصاريف المضافة على سعر االكتتاب والتي تبلغ        خالل  خالل  مصاريف اإلصدار من    مصاريف اإلصدار من      تغطيةتغطيةتم  تم  ييسس

 بعـد تغطيـة مصـاريف        بعـد تغطيـة مصـاريف        المحصلة  المحصلة وسوف يقوم البنك باضافة الفائض من مصاريف االصدار       وسوف يقوم البنك باضافة الفائض من مصاريف االصدار       بيسة لكل سهم،    بيسة لكل سهم،    
    . .  للبنك للبنكاالصدار الفعلية لحساب االحتياطي القانونياالصدار الفعلية لحساب االحتياطي القانوني
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    الرابعالرابع  الفصلالفصل
  م حصيلته م حصيلته ااالغرض من االصدار وكيفية استخدالغرض من االصدار وكيفية استخد

  
مليون سهم عادي مـا قيمتـه       مليون سهم عادي مـا قيمتـه         ينيناربعاربع) ) 40.0000.00040.0000.000(( لطرح    لطرح    للقيمة االسمية المدفوعة      للقيمة االسمية المدفوعة     سوف تبلغ حصيلة االصدار العام    سوف تبلغ حصيلة االصدار العام    

  . . عشرون مليون ريال عمانيعشرون مليون ريال عماني) ) 20.000.00020.000.000((
  

 مليون ريال عماني في تمويل العمليات المسـتقبلية          مليون ريال عماني في تمويل العمليات المسـتقبلية         عشرونعشرون) ) 20.000.00020.000.000((وسوف يتم استخدام حصيلة االصدار والبالغة       وسوف يتم استخدام حصيلة االصدار والبالغة       
  . .  المتضمنة ضمن هذه النشرة المتضمنة ضمن هذه النشرة و وللبنك والموضحة في دراسة الجدوى االقتصاديةللبنك والموضحة في دراسة الجدوى االقتصادية

  
  : : ويوضح الجدول التالي توزيع حصيلة االكتتابويوضح الجدول التالي توزيع حصيلة االكتتاب

  
  الغرض الغرض   حصيلة االصدار حصيلة االصدار 

  ) ) السابعالسابعلفصل لفصل يرجى مراجعة ايرجى مراجعة ا((لتمويل العمليات المستقبلية للبنك لتمويل العمليات المستقبلية للبنك    ريال عماني  ريال عماني 20.0000.00020.0000.000
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 الخامسالفصل 
   والتراخيص الصادرة بشأنهالبنك أغراض 

    
  موافقة البنك المركزي موافقة البنك المركزي 

  
  ..20062006//88//1122تم ترخيص بنك صحار بموجب قرار البنك المركزي بتاريخ تم ترخيص بنك صحار بموجب قرار البنك المركزي بتاريخ 

  
  الترخيص بانشاء البنك الترخيص بانشاء البنك 

ـ ) ) 20062006//1717((تمت الموافقة على ترخيص انشاء البنك بموجب القرار االداري رقم           تمت الموافقة على ترخيص انشاء البنك بموجب القرار االداري رقم            ـ والص  مـن    مـن   20062006//1111//1111ادر بتـاريخ    ادر بتـاريخ    والص
  . . وزارة التجارة والصناعةوزارة التجارة والصناعة

يتولى مجلس إدارة البنك األول الذي سينتخب في الجمعية العامة التأسيسية تسجيل البنك في السجل التجاري لدى أمانة السـجل                    يتولى مجلس إدارة البنك األول الذي سينتخب في الجمعية العامة التأسيسية تسجيل البنك في السجل التجاري لدى أمانة السـجل                    
نك نهائيا بتسـجيله فـي      نك نهائيا بتسـجيله فـي      التجاري بوزارة التجارة والصناعة وذلك خالل شهر من انعقاد الجمعية العامة التأسيسية، ويؤسس  الب              التجاري بوزارة التجارة والصناعة وذلك خالل شهر من انعقاد الجمعية العامة التأسيسية، ويؤسس  الب              

  ..بالتكافل والتضامن عن األضرار الناتجة عن عدم إجراء هذا التسجيلبالتكافل والتضامن عن األضرار الناتجة عن عدم إجراء هذا التسجيلمسؤولين مسؤولين السجل التجاري ، ويكون أعضاء مجلس اإلدارة السجل التجاري ، ويكون أعضاء مجلس اإلدارة 
  

  أغراض البنك أغراض البنك 
  : كالتاليحسب النظام االساسي تكون األغراض التي من أجلها تأسس البنك 

  
ها وصفقاتها وكل ما يتعلق بها والتي يمكن للبنك في أي وقت أو مكان أن مزاولة األعمال المصرفية بجميع مجاالت )1(

 .يمارس فيها نشاطاً يكون في العادة متصالً باألعمال المصرفية أو التعامل بالنقد أو الضمانات المالية 
 
ك نقداً أو عن تسليف وإقراض األموال مقابل كفاالت عينية أو شخصية أو ضمانات مختلطة مختلفة ، سواء كان ذل )2(

أو سندات المديونية أو الكمبياالت أو خطابات اإلعتماد أو أي إلتزامات  وثائقطريق القيد في حسابات أخرى أو مقابل 
أخرى أو مقابل إيداع صكوك الملكية أو البضائع أو السلع أو بوالص البيع والشحن أو أوامر اإلستالم أو شهادات 

 الشحن أو األوراق المالية أو إيصاالت إستالم البضائع أو أية إيصاالت أخرى التخزين من أمناء المخازن وأرصفة
 .تجارية أو سبائك معدنية أو أوراق مالية وأسهم 

 
 .ممارسة أعمال الخصم والصرافة والمسكوكات واألوراق المالية  )3(
 
 .إستثمار األموال من وقت آلخر بالطريقة التي يراها مناسبة  )4(
 
 .كالء لبيع وشراء أية أسهم أو أوراق مالية أو أية معامالت مالية أخرى العمل كو )5(
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 .ممارسة أعمال التمويل  )6(
 .التعاقد على القروض العامة والخاصة وتداولها وإصدارها  )7(
 
ائن واآلخرون القيام بدور الوصي والقيم بالنسبة للوصايا والتسويات وسندات اإلئتمان بكافة أنواعها التي يصدرها الزب )8(

 .وكذلك ممارسة وتنفيذ أعمال اإلئتمان بكافة أنواعها 
 
التعامل في جميع األوراق النقدية المصرفية والعمالت المعدنية والعمالت المتداولة وإستالم وإيداع األموال في حسابات  )9(

 .يداعها في خزائن األمانات جارية وودائع ألجل وحسابات التوفير وإستالم األشياء الثمينة والوثائق المالية إل
 
إصدار وتداول الضمانات المصرفية وخطابات اإلعتماد وصرف الشيكات والحواالت المالية وجميع الوثائق األخرى  )10(

 .القابلة للتداول وتحصيلها 
 
 .بيع السندات والشهادات واألسهم وكافة األوراق المالية األخرى  )11(
 
 .للتداول تسوية الشيكات القابلة  )12(
 
 .بيع وشراء وصرافة العمالت المتداولة والنقود والسبائك المعدنية  )13(
 
 .المشاركة في كافة اإلستثمارات ذات العالقة بالنشاط اإلقتصادي بما في ذلك المشاركة في رؤوس أموال الشركات  )14(
 
 .ألنشطة البنك الدخول في شراكة مع الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطات مماثلة  )15(
 
 .إيداع وإقراض وتسليف األموال بضمان أو بدون ضمان وبوجه عام تقديم أو تداول القروض والسلف من أي نوع  )16(
 
تشجيع مشاريع اإلدخار والعمل على إجتذاب الودائع وتوظيفها بواسطة البنك لخدمة أغراضه ويشمل ذلك قبول الودائع  )17(

ق اللوائح التي يراها مجلس إدارة البنك مناسبة لتشجيع مشاريع اإلدخار وإجتذاب الودائع بفائدة أو بدون فائدة وتطبي
 .وفقاً للتراخيص والتصاريح التي يصدرها البنك المركزي العماني 

 
العمل على إجتذاب رأس المال المحلي واألجنبي وتدبير أو الحصول على قروض محلية أو دولية للبنك وقبول الودائع  )18(

والنظم السائدة في جنبية والحصول على قروض خارجية ، بشرط أن يراعى في هذا النشاط التقيد بالتشريعات األ
 . السلطنة

 
 .تمويل التأجير والشراء باألقساط وشراء الديون والتمويالت األخرى غير اإلعتيادية  )19(
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) سواء كانت حقوق إمتالك أو تعاقد(متصلة بها حيازة وخصم البيع بالتقسيط أو أي اتفاقيات أخرى أو أية حقوق  )20(
وبشكل عام القيام بممارسة األعمال التجارية والعمل كممولين أو متعاملين في األوراق المالية أو كوكالء بعمولة أو 
بأية صفة أخرى في سلطنة عمان والعمل في بيع أو مقايضة أو مبادلة أو رهن أو تقديم سلف أو التعامل على أي نحو 

خر في العقارات والمنازل والمباني والشقق سواء كانت مؤثثة أم لم تكن مؤثثة وذلك بشرط الحصول على الموافقة آ
 .المسبقة للبنك المركزي العماني 

 
العمل كوكالء تأمين أو وسطاء أو استشاريين ماليين لمنفعة زبائن البنك وإبداء النصح وبيع وترويج بيع هذه الخدمات  )21(

 .خضع ذلك لموافقة البنك المركزي العماني والموافقة الالزمة من الجهات التنظيمية األخرى على أن ي
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  السادسالسادسالفصل الفصل 

  لبنك لبنك للاالقتصادية االقتصادية جدوى جدوى الالملخص عن دراسة ملخص عن دراسة 
من من السابع  السابع  ي الفصل   ي الفصل   فيما يلي ملخص عن دراسة الجدوى الخاصة بانشاء بنك صحار، يرجى العلم ان التنبؤات المالية مشمولة ف                فيما يلي ملخص عن دراسة الجدوى الخاصة بانشاء بنك صحار، يرجى العلم ان التنبؤات المالية مشمولة ف                

  . . هذه النشرةهذه النشرة

  لمحة عن معدي دراسة الجدوى االقتصادية الخاصة ببنك صحار لمحة عن معدي دراسة الجدوى االقتصادية الخاصة ببنك صحار 
 دولـة  148إن مؤسسة برايس وترهاوس كوبرز هي من أكبر المؤسسات العالمية في مجال الخدمات المهنية حيث تتواجد فـي                

.   موظفـاً  130.000 مكتباً يعمل بها أكثر مـن        771وتقدم خدمات مراجعة الحسابات والضرائب والخدمات االستشارية من خالل          
وقد نشأت برايس وترهاوس كوبرز من خالل إندماج برايس وترهاوس مع كوبرز آند اليبراند واللتين تعود جذورهما التاريخية                  

 . سنة150إلى أكثر من 
 

 موظفاً  60ركاء يساعدهم أكثر من      سنة وتتم إدارتها من قبل ثالث ش       35تأسست برايس وترهاوس كوبرز في سلطنة ُعمان قبل         
وتعمل برايس وترهاوس كوبرز في ُعمان ضمن شبكة برايس وترهاوس كوبرز بالشـرق األوسـط               .  من المهنيين والمساندين  

كوحدة عمل واحدة مترابطة مهيكلة على أساس مجاالت الخدمة والقطاعات اإلقتصادية والتي تسهل توظيف األخصـائيين متـى                  
 .كبرزت الحاجة لذل

 
  وتتضمن بعض المهام الحديثة المتعلقة باإلستراتيجيات وخطط العمل الخاصة بالبنوك والتي نفـذها مكتبـا بـرايس وترهـاوس         

 :كوبرز في سلطنة ُعمان والهند ما يلي
 

وتتوجت المهمة بالحصـول     .إعداد خطة عمل لبنك متوسط الحجم بالشرق األوسط يسعى إلنشاء فرع في سلطنة ُعمان              •
 .يص من البنك المركزي العمانيعلى ترخ

 
إجراء دراسة سوقية ودراسة جدوى إلنشاء شركة تمويل في سلطنة ُعمان نيابة عن شركة تمويـل إقليميـة وشـركة           •

وكان الهدف األساسي للمهمة هو الحصول على ترخيص من البنك المركـزي            .  محلية غير مصرفية متنوعة األنشطة    
 .ب األصولالُعماني والذي تم الحصول عليه حس

 
 . مساعدة بنك متوسط الحجم بالهند في صياغة إستراتيجية عمل ووضع تنافسي وتصميم الهيكل التنظيمي المساند لذلك •

 
وضع خطة عمل تسندها خطة موارد بشرية ترتكز على األفكار لتعزيز الوضع التنافسي لعميل يعمل ضمن مجال البنوك                   •

 .بالهند
 

بنك في القطاع الخاص مؤسس حديثاً في الهند عن طريق صـياغة إسـتراتيجية عمـل                إعادة تنظيم األنشطة الحالية ل     •
 .وتصميم هيكل تنظيمي
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مساعدة أحد أكبر البنوك الحكومية في الهند على إعادة تنظيم أنشطته المحلية عن طريق صياغة أهدافه ووضع خطـة                    •
 . إستراتيجية لتحقيقها

  
 ،   ،   مهنية متخصصـة    مهنية متخصصـة   ةة إعداد دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع من قبل جه         إعداد دراسة الجدوى االقتصادية للمشروع من قبل جه        تمتمهذا ويؤكد المؤسسون ومدير اإلصدار بأنه       هذا ويؤكد المؤسسون ومدير اإلصدار بأنه       

هـذا  هـذا  تم إعداد هذه الدراسة بناء على حقائق ومعلومـات واقعيـة تتعلـق ب             تم إعداد هذه الدراسة بناء على حقائق ومعلومـات واقعيـة تتعلـق ب              بأنه    بأنه    كوبرز  كوبرز  برايس واترهاوس   برايس واترهاوس   مكتب  مكتب ؤكدؤكدييكما  كما  
   ..المشروعالمشروع

  ملخص الدراسة ملخص الدراسة 

  أداء االقتصاد العمانيأداء االقتصاد العماني

  مقدمة عن أداء االقتصاد العماني مقدمة عن أداء االقتصاد العماني   
صاد خالل السنوات االخيرة نموا قويا انعكس ايجابا على كافة المؤشرات االقتصادية الحيوية للسلطنة، حيـث                صاد خالل السنوات االخيرة نموا قويا انعكس ايجابا على كافة المؤشرات االقتصادية الحيوية للسلطنة، حيـث                شهد االقت شهد االقت   --

افضلية في ميزانها التجـاري وفـائض مـالي فـي           افضلية في ميزانها التجـاري وفـائض مـالي فـي           استطاعت السلطنة تخفيض مستوى الدين العام الخارجي، تحقيق         استطاعت السلطنة تخفيض مستوى الدين العام الخارجي، تحقيق         
مستويات منخفضة من التضخم وابقـاء اسـعار        مستويات منخفضة من التضخم وابقـاء اسـعار        السلطنة على المحافظة على     السلطنة على المحافظة على      استطاعة    استطاعة   موازنتها المالية باالضافة الى   موازنتها المالية باالضافة الى   

  الفائدة ضمن مستوياتهاالفائدة ضمن مستوياتها

 نموا اقتصاديا متسارعا، حيث ارتفع النـاتج المحلـي االجمـالي             نموا اقتصاديا متسارعا، حيث ارتفع النـاتج المحلـي االجمـالي            20052005  ––  20042004وقد شهدت السلطنة خالل الفترة      وقد شهدت السلطنة خالل الفترة        --
خـالل العـام    خـالل العـام    % % 5.65.6باالضافة الى حدوث نمو حقيقي في االقتصـاد بنسـبة           باالضافة الى حدوث نمو حقيقي في االقتصـاد بنسـبة           . . على التوالي على التوالي % % 2424و  و  % % 13.713.7بنسب  بنسب  

   : :20052005 ولغاية  ولغاية 20012001اهم المؤشرات االقتصادية للسلطنة خالل الفترة من اهم المؤشرات االقتصادية للسلطنة خالل الفترة من   يوضح الجدول التالي تطوريوضح الجدول التالي تطور، و، و20042004
  ) ) عع..بالمليون ربالمليون ر((المؤشرات االقتصادية الرئيسية المؤشرات االقتصادية الرئيسية 

                                                                                                                                    20012001                          20022002                            20032003                        22000044                    20052005  
مليـون  مليـون  ((الناتج المحلي االجمالي على االسعار الجارية       الناتج المحلي االجمالي على االسعار الجارية       

  ) ) ريال عمانيريال عماني
7,670.37,670.3  7,815.07,815.0  8,375.98,375.9  9,527.19,527.1  11,817.411,817.4  

  %%24.024.0  %%13.713.7  %%7.27.2  %%1.91.9  %%0.40.4  %%معدل النمو السنوي معدل النمو السنوي 

مليـون  مليـون  ((الناتج المحلي االجمالي على االسعار الثابتة       الناتج المحلي االجمالي على االسعار الثابتة       
  ) ) ريال عمانيريال عماني

  مم..غغ  6,712.86,712.8  6,354.66,354.6  6,229.66,229.6  6,073.46,073.4

  مم..غغ  %%5.65.6  %%22  %%2.62.6  %%7.57.5  %%معدل النمو الحقيقي معدل النمو الحقيقي 

            (%): (%): مكونات الناتج المحلي االجمالي مكونات الناتج المحلي االجمالي 

  %%49.049.0  %%42.242.2  %%40.940.9  %%41.841.8  %%42.642.6  القطاع النفطي القطاع النفطي 

  %%52.452.4  %%59.559.5  %%61.061.0  %%60.360.3  %%59.459.4  االنشطة الغير النفطية االنشطة الغير النفطية 

  %)%)1.41.4((  %)%)1.71.7((  %)%)1.91.9((  %)%)2.12.1((  %)%)2.02.0((  تعديالت اخرى تعديالت اخرى 

  %%100.0100.0  %%100.0100.0  %%100.0100.0  %%100.0100.0  %%100.0100.0  ع ع المجموالمجمو

  التقارير السنوية للبنك المركزيالتقارير السنوية للبنك المركزي: : المصدرالمصدر
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 والجزء االكبر لالقتصاد، ونتيجة لذلك فان االقتصاد يتأثر وبشكل كبير بتقلبـات              والجزء االكبر لالقتصاد، ونتيجة لذلك فان االقتصاد يتأثر وبشكل كبير بتقلبـات              الرئيسي  الرئيسي يشكل القطاع النفطي المحرك   يشكل القطاع النفطي المحرك     --
مـن  مـن  % % 79.179.1صـادرات الوطنيـة،     صـادرات الوطنيـة،     من ال من ال % % 84.284.2، حيث شكل القطاع النفطي حوالي       ، حيث شكل القطاع النفطي حوالي        ومستويات االنتاج   ومستويات االنتاج  اسعار النفط اسعار النفط 

  . . 20052005ي االجمالي خالل العام ي االجمالي خالل العام للمن الناتج المحمن الناتج المح% % 49.049.0االيرادات الحكومية و االيرادات الحكومية و 

 استطاعت المنتجـات الغيـر       استطاعت المنتجـات الغيـر      20012001م  م  وقد سعت الحكومة وبشكل مستمر على تنويع مصادر دخلها، حيث انه منذ العا            وقد سعت الحكومة وبشكل مستمر على تنويع مصادر دخلها، حيث انه منذ العا              --
طات في النـاتج المحلـي االجمـالي لتصـبح          طات في النـاتج المحلـي االجمـالي لتصـبح          حيث ارتفعت مساهمة هذه النشا    حيث ارتفعت مساهمة هذه النشا    . . لالقتصادلالقتصادرافدا  رافدا  نفطية ان تكون محركا     نفطية ان تكون محركا     

 مليون ريـال خـالل العـام         مليون ريـال خـالل العـام        4,555.04,555.0 بعد ان كانت تمثل ما قيمته         بعد ان كانت تمثل ما قيمته        20052005 في العام     في العام     عماني  عماني  مليون ريال   مليون ريال  6,190.86,190.8
، هذا النمو ساهم فيـه وبشـكل أساسـي          ، هذا النمو ساهم فيـه وبشـكل أساسـي          20052005خالل العام   خالل العام   % % 9.29.2  نسبتهنسبتهوقد شهدت هذه النشاطات نموا      وقد شهدت هذه النشاطات نموا      . . 20012001

  %.%.19.119.1وقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة وقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة % % 23.423.4 ارتفع بنسبة  ارتفع بنسبة االداء القوي للقطاع الصناعي والذياالداء القوي للقطاع الصناعي والذي

  خطط التطوير االقتصادية خطط التطوير االقتصادية   
    20202020الرؤية المستقبلية لعام الرؤية المستقبلية لعام   --

 مـا   مـا  تحقيـق تحقيـق ، وقد تركزت هذه الرؤية على ، وقد تركزت هذه الرؤية على 20202020 مؤتمرا حول رؤية االقتصاد العماني خالل العام        مؤتمرا حول رؤية االقتصاد العماني خالل العام       19951995شهد العام   شهد العام     --
  ::يلييلي

  . . لطنة مع توسيع وتنويع مصادر دخل االقتصادلطنة مع توسيع وتنويع مصادر دخل االقتصادتحقيق االستغالل االمثل للمصادر الطبيعية للستحقيق االستغالل االمثل للمصادر الطبيعية للس  ••

  . . تطوير القطاع الخاص بما يكفل االستغالل األمثل للموارد البشرية والطبيعية بطريقة فعالة واقتصاديةتطوير القطاع الخاص بما يكفل االستغالل األمثل للموارد البشرية والطبيعية بطريقة فعالة واقتصادية  ••

  . . وذلك لغرض موائمتها للتطورات التكنولوجية وزيادة قدرتها على المنافسةوذلك لغرض موائمتها للتطورات التكنولوجية وزيادة قدرتها على المنافسةتطوير الموارد البشرية العمانية تطوير الموارد البشرية العمانية   ••

  . . التطوير االقتصادي على كافة المواطنين والمناطقالتطوير االقتصادي على كافة المواطنين والمناطقتوزيع نتائج عملية توزيع نتائج عملية   ••

  

  : : ولغرض تحقيق النتائج اعاله سوف تقوم الحكومة بتطبيق االستراتيجيات التاليةولغرض تحقيق النتائج اعاله سوف تقوم الحكومة بتطبيق االستراتيجيات التالية  --

دعم القطاع الخاص لجعله المحرك الرئيسي لحركة النمو االقتصادي وذلك بقيام الحكومة بتخفيض مسـاهمتها               دعم القطاع الخاص لجعله المحرك الرئيسي لحركة النمو االقتصادي وذلك بقيام الحكومة بتخفيض مسـاهمتها                 ••
% % 1616 ايراداتها ومصاريفها من الناتج المحلي االجمـالي الـى           ايراداتها ومصاريفها من الناتج المحلي االجمـالي الـى          في عجلة االقتصاد، حيث تنوي الحكومة خفض      في عجلة االقتصاد، حيث تنوي الحكومة خفض      

  . . على التواليعلى التوالي% % 1414وو

  . . تطبيق واسع لعمليات الخصخصة للمنشآت الحكومية وتسليم ادارتها للقطاع الخاصتطبيق واسع لعمليات الخصخصة للمنشآت الحكومية وتسليم ادارتها للقطاع الخاص  ••

  . . من الناتج المحلي االجماليمن الناتج المحلي االجمالي% % 3232زيادة معدالت االدخار الوطني لتصل الى مستوى زيادة معدالت االدخار الوطني لتصل الى مستوى   ••

  . . من الناتج المحلي االجماليمن الناتج المحلي االجمالي% % 44  تحقيق فائض في الحساب الجاري بنسبةتحقيق فائض في الحساب الجاري بنسبة  ••

  . . تطوير قدرات الموارد البشرية العمانية لزيادة مساهمتها في دفع العجلة االقتصادية للسلطنةتطوير قدرات الموارد البشرية العمانية لزيادة مساهمتها في دفع العجلة االقتصادية للسلطنة  ••

للمنتجات الغير النفطية وذلـك بحلـول       للمنتجات الغير النفطية وذلـك بحلـول       % % 8.88.8في الناتج المحلي االجمالي،     في الناتج المحلي االجمالي،     % % 7.47.4تحقيق معدالت نمو بنسبة     تحقيق معدالت نمو بنسبة       ••
  . . 20202020عام عام 

  : :  للقطاعات للقطاعات20202020 المستقبلية للعام  المستقبلية للعام ويوضح الجدول التالي بنود الرؤيةويوضح الجدول التالي بنود الرؤية  --
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   حسب القطاعات  حسب القطاعات 20202020الرؤية المستقبلية للعام الرؤية المستقبلية للعام 

    20202020   متوقع    متوقع                       20052005                 فعلي                  فعلي 19951995   فعلي    فعلي                  القطاع                                    القطاع                               

  %%9.09.0  %%45.545.5  %%33.533.5  البترول البترول 

  %%10.010.0  %%3.63.6  %%1.51.5  الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي 

  %%5.15.1  %%1.51.5  %%4.14.1  عة والصيد عة والصيد الزراالزرا

  %%2.02.0  %%0.20.2  %%0.60.6  التعدين التعدين 

  %%15.015.0  %%8.58.5  %%5.45.4  الصناعة الصناعة 

  %%2.02.0  %%1.31.3  %%1.71.7  الماء والكهرباء الماء والكهرباء 

  %%10.010.0  %%5.45.4  %%3.23.2  العقارات واالنشاءات العقارات واالنشاءات 

  %%15.015.0  %%10.310.3  %%14.014.0  الجملة والتجارة  الجملة والتجارة  

  %%3.03.0  %%0.70.7  %%0.10.1  السياحة السياحة 

  %%8.08.0  %%5.95.9  %%7.07.0  النقل واالتصاالت النقل واالتصاالت 

  %%8.08.0  %%3.23.2  %%7.97.9  المالي المالي 

  %%10.010.0  %%7.47.4  %%13.913.9  الدفاع والقطاع العام الدفاع والقطاع العام 

  %%2.92.9  %%6.56.5  %%7.17.1  قطاعات اخرى قطاعات اخرى 

  %%100100  %%100100  %%100100  المجموع المجموع 

  وزارة االقتصاد الوطني، التقارير السنوية للبنك المركزي وزارة االقتصاد الوطني، التقارير السنوية للبنك المركزي : : المصدرالمصدر

  

  ))20102010  --  20062006((الخطة الخمسية السابعة الخطة الخمسية السابعة   --

  : : هداف اهمهاهداف اهمهاتهدف الخطة الخمسية السابعة الى تحقيق رزمة من األتهدف الخطة الخمسية السابعة الى تحقيق رزمة من األ  --

  . . تحسين مستوى المعيشة للمواطنينتحسين مستوى المعيشة للمواطنين  ••

  . . المحافظة على االستقرار العام لالسعارالمحافظة على االستقرار العام لالسعار  ••

  . . رفع مستوى النظام التعليمي وتوسيع فرص الدراسات العليارفع مستوى النظام التعليمي وتوسيع فرص الدراسات العليا  ••

  . . زيادة فرص العمل للمواطنينزيادة فرص العمل للمواطنين  ••

  . . تشجيع االستثمار المحلي والخارجيتشجيع االستثمار المحلي والخارجي  ••

  : : من االهداف االساسية خالل الخطة والتي من اهمهامن االهداف االساسية خالل الخطة والتي من اهمهاباالضافة الى ماسبق ذكره اعاله تهدف الخطة الى تحقيق عدد باالضافة الى ماسبق ذكره اعاله تهدف الخطة الى تحقيق عدد   --

االستمرار في تطوير مشاريع البنى التحتية والمرتبطة بشكل وثيق بالصادرات، كتطـوير المـوانئ والمطـارات                االستمرار في تطوير مشاريع البنى التحتية والمرتبطة بشكل وثيق بالصادرات، كتطـوير المـوانئ والمطـارات                  ••
  . . وتشجيع التحالف مع المجموعات االقتصادية الدوليةوتشجيع التحالف مع المجموعات االقتصادية الدولية
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  . . زيادة معدل عمليات الخصخصةزيادة معدل عمليات الخصخصة  ••

  . . سطة وذلك عن طريق تقديم الدعم المالي والفني لهاسطة وذلك عن طريق تقديم الدعم المالي والفني لهازيادة تطوير المشاريع الصغيرة والمتوزيادة تطوير المشاريع الصغيرة والمتو  ••

  . . اعطاء االولوية لنشاطات االبحاث والتطوير في القطاع الحكومي والخاصاعطاء االولوية لنشاطات االبحاث والتطوير في القطاع الحكومي والخاص  ••

  . . تطوير نظام المعلوماتية التقنية لتطبيق استراتيجية الترقيم الوطنيةتطوير نظام المعلوماتية التقنية لتطبيق استراتيجية الترقيم الوطنية  ••

ماني مع تطلعات لمساهمة القطـاع      ماني مع تطلعات لمساهمة القطـاع       مليار ريال ع    مليار ريال ع   13.113.1ومن المتوقع ان تبلغ اجمالي االستثمارات خالل الخطة حوالي          ومن المتوقع ان تبلغ اجمالي االستثمارات خالل الخطة حوالي            --
  . . هذه االستثماراتهذه االستثماراتمن اجمالي من اجمالي % % 4646الخاص بنسبة الخاص بنسبة 

   القطاعات الحيوية لعمليات البنك  القطاعات الحيوية لعمليات البنك  أهم أهم نبذة عن نبذة عن    --  
    قطاع الصناعةقطاع الصناعة  --

تهدف الخطط المتنوعة للحكومة على زيادة تنويع مصادر الدخل لالقتصاد وذلك بالتركيز وبشكل كبيـر علـى القطـاع                   تهدف الخطط المتنوعة للحكومة على زيادة تنويع مصادر الدخل لالقتصاد وذلك بالتركيز وبشكل كبيـر علـى القطـاع                     --
من الناتج المحلي االجمالي وذلك من      من الناتج المحلي االجمالي وذلك من      % % 15.015.0الحكومة الى رفع نسبة مساهمة هذا القطاع الى         الحكومة الى رفع نسبة مساهمة هذا القطاع الى         حيث تهدف   حيث تهدف   . . الصناعيالصناعي

  . . 19951995بعام بعام % % 5.45.4 و  و 20052005خالل عام خالل عام % % 8.58.5نسبة نسبة 

تسعى الحكومة الى تشجيع الصناعات التي تقوم باستغالل المواد الخام المحلية، تستخدم الغاز كمصدر رئيسي للطاقـة                 تسعى الحكومة الى تشجيع الصناعات التي تقوم باستغالل المواد الخام المحلية، تستخدم الغاز كمصدر رئيسي للطاقـة                   --
  لمعرفة التكنولوجية في عملياتها، تستخدم الكفاءات واليد العاملـة الوطنيـة فـي عملياتهـا              لمعرفة التكنولوجية في عملياتها، تستخدم الكفاءات واليد العاملـة الوطنيـة فـي عملياتهـا              االنتاجية لديها، تستخدم ا   االنتاجية لديها، تستخدم ا   

  ......، ، التشغيليةالتشغيلية

  قطاع السياحة قطاع السياحة   --

مـن اجمـالي النـاتج    مـن اجمـالي النـاتج    % % 33 الى زيادة مساهمة القطاع الى  الى زيادة مساهمة القطاع الى 20202020تسعى الحكومة ومن خالل رؤيتها االقتصادية للعام        تسعى الحكومة ومن خالل رؤيتها االقتصادية للعام          --
  . . 20052005خالل العام خالل العام % % 0.70.7وذلك من نسبة وذلك من نسبة المحلي المحلي 

رض تحقيق النسبة اعاله تسعى الحكومة الى تطوير القطاع السياحي وذلك من خالل تشجيع القطاع الخاص علـى                  رض تحقيق النسبة اعاله تسعى الحكومة الى تطوير القطاع السياحي وذلك من خالل تشجيع القطاع الخاص علـى                  ولغولغ  --
السماح لالجانب بالتملك في مشاريع سياحية محددة، تطوير الخطـة السـياحية            السماح لالجانب بالتملك في مشاريع سياحية محددة، تطوير الخطـة السـياحية            ووتطوير الفنادق والمنتجعات السياحية،     تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية،     

  . . تسهيل نظام الحصول على التأشيرات للزائرينتسهيل نظام الحصول على التأشيرات للزائرين و والتسويقيةالتسويقية

  اع البنى التحتية اع البنى التحتية قطقط  --

تسعى الحكومة الى تطوير قطاع البنى التحتية وذلك لغرض دعم القطاع الصناعي في السلطنة، حيث كان من                 تسعى الحكومة الى تطوير قطاع البنى التحتية وذلك لغرض دعم القطاع الصناعي في السلطنة، حيث كان من                   --
  . . اهم المشاريع التي بادرت الحكومة الى تطويرها منطقة صحار الصناعيةاهم المشاريع التي بادرت الحكومة الى تطويرها منطقة صحار الصناعية

د الشركات القائمـة    د الشركات القائمـة    قامت الحكومة بتطوير عدد كبير من مشاريع البنى التحتية في صحار منها مشاريع لتزوي             قامت الحكومة بتطوير عدد كبير من مشاريع البنى التحتية في صحار منها مشاريع لتزوي               --
هناك بحاجتها من الغاز والنفط، تطوير ميناء صحار الصناعي والذي تم تأسيسه مشاركة بين حكومة السلطنة                هناك بحاجتها من الغاز والنفط، تطوير ميناء صحار الصناعي والذي تم تأسيسه مشاركة بين حكومة السلطنة                
والحكومة الهولندية، باالضافة الى عدد آخر من المشاريع الخاصة بالبنى التحتية والتي تساهم بشكل مباشـر                والحكومة الهولندية، باالضافة الى عدد آخر من المشاريع الخاصة بالبنى التحتية والتي تساهم بشكل مباشـر                

  . . او غير مباشر في خلق بيئة صناعية متكاملةاو غير مباشر في خلق بيئة صناعية متكاملة
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  الضافة الى منطقة صحار فان الحكومة تعمل حاليا على تطوير ميناء صاللة، توسيع مطاري السيب الدولي               الضافة الى منطقة صحار فان الحكومة تعمل حاليا على تطوير ميناء صاللة، توسيع مطاري السيب الدولي               بابا  --
  . . وصاللة، باالضافة الى خططها الى انشاء مطارات اضافية وطرق سريعةوصاللة، باالضافة الى خططها الى انشاء مطارات اضافية وطرق سريعة

  قطاع العقارات واالنشاءات قطاع العقارات واالنشاءات   --

دا كبيرا مـن المشـاريع العمرانيـة        دا كبيرا مـن المشـاريع العمرانيـة        يشهد قطاع االنشاءات والعقارات حاليا طفرة كبيرة، حيث تشهد السلطنة حاليا عد           يشهد قطاع االنشاءات والعقارات حاليا طفرة كبيرة، حيث تشهد السلطنة حاليا عد             --
الضخمة والمرتبطة بقطاع السياحة والتعمير للمشاريع الصناعية المتنوعة والتي من المتوقع ان تشهد نموا كبيرا خالل                الضخمة والمرتبطة بقطاع السياحة والتعمير للمشاريع الصناعية المتنوعة والتي من المتوقع ان تشهد نموا كبيرا خالل                

  . . المستقبلالمستقبل

وتشهد مناطق صحار وصاللة طلبا كبيرا على المشاريع االنشائية وذلك بسبب النهضة القائمة حاليا هناك في القطـاع                  وتشهد مناطق صحار وصاللة طلبا كبيرا على المشاريع االنشائية وذلك بسبب النهضة القائمة حاليا هناك في القطـاع                    --
  . . صناعيصناعيالال

  

  القطاع المصرفي في السلطنةالقطاع المصرفي في السلطنة  

    مقدمة عن االنظمة التشريعيةمقدمة عن االنظمة التشريعية  --
  : :  البيئة المصرفية في السلطنة االنظمة والتشريعات الموضوعة من قبل البنك المركزي العماني والتي من أهمها البيئة المصرفية في السلطنة االنظمة والتشريعات الموضوعة من قبل البنك المركزي العماني والتي من أهمهاممتحكتحك  --

  مال مال الالمتطلبات راسمتطلبات راس  
  . .  ريال عماني ريال عماني50,000,00050,000,000الحد األدنى المطلوب لرأس المال للبنوك هو الحد األدنى المطلوب لرأس المال للبنوك هو   ••

  . .  ريال عماني ريال عماني10,000,00010,000,000ع فروع البنوك الخارجية ال يجب أن يقل راسمالها عن ع فروع البنوك الخارجية ال يجب أن يقل راسمالها عن جميجمي  ••

  . . من الموجودات المرجحة بالمخاطرمن الموجودات المرجحة بالمخاطر% % 1212نسبة كفاية راسمال يجب ان ال تقل عن نسبة كفاية راسمال يجب ان ال تقل عن   ••

 الضريبة لالحتياطيات القانونية     الضريبة لالحتياطيات القانونية     أو بعد   أو بعد  من ارباحها قبل  من ارباحها قبل  % % 1010على جميع البنوك المحلية تحويل ما نسبته        على جميع البنوك المحلية تحويل ما نسبته          ••
  . . تياطي الى ما يعادل ثلث رأسمال المدفوع للبنكتياطي الى ما يعادل ثلث رأسمال المدفوع للبنكحتى يصل رصيد االححتى يصل رصيد االح

  حدود االقراضحدود االقراض  
  . . من اجمالي حجم التسهيالتمن اجمالي حجم التسهيالت% % 55الحد األقصى لالقراض السكني يجب ان ال يتجاوز الحد األقصى لالقراض السكني يجب ان ال يتجاوز   ••

من اجمالي حجم التسـهيالت     من اجمالي حجم التسـهيالت     % % 4040 سوف يسمح للبنوك باقراض ما نسبته         سوف يسمح للبنوك باقراض ما نسبته        20072007//33//3131اعتبارا من   اعتبارا من     ••
  . . كقروض شخصيةكقروض شخصية

من اجمالي حجم   من اجمالي حجم   % % 1515ض للعميل االعتباري الواحد يجب ان ال يتجاوز         ض للعميل االعتباري الواحد يجب ان ال يتجاوز         الحد األقصى المسموح به لالقرا    الحد األقصى المسموح به لالقرا      ••
  . . االقراض الكلياالقراض الكلي
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  االستثماراالستثمار  
  . . من اجمالي عدد اسهم الشركةمن اجمالي عدد اسهم الشركة% % 55يجب ان ال يتجاوز حجم االستثمار في اي شركة عن يجب ان ال يتجاوز حجم االستثمار في اي شركة عن   ••

  من صافي موجوداته االستثمار في االوراق المالية للشركات المحلية وبحد         من صافي موجوداته االستثمار في االوراق المالية للشركات المحلية وبحد         % % 2020البنك يستطيع ولغاية    البنك يستطيع ولغاية      ••
  . . في الشركات االجنبيةفي الشركات االجنبية% % 55

  . .  تنظم التأمين المصرفي واالحتياطيات تنظم التأمين المصرفي واالحتياطيات من البنك المركزي من البنك المركزيتشريعات أخرىتشريعات أخرىباالضافة الى ما ذكر اعاله هناك باالضافة الى ما ذكر اعاله هناك 

  

    أهم المؤشرات النقدية والبنكية أهم المؤشرات النقدية والبنكية   --
  : : 20052005  ––  20012001فترة فترة يوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي بالسلطنة خالل اليوضح الجدول التالي أهم المؤشرات الخاصة بالقطاع المصرفي بالسلطنة خالل ال  --

  لبنكية لبنكية المؤشرات االمؤشرات ا
                                                                                                                                                                                    20012001              20022002              20032003            20042004                20052005  

  1313  1414  1414  1515  1515  عدد البنوك التجارية عدد البنوك التجارية   

  329329  330330  327327  330330  324324  عدد فروع البنوك التجارية عدد فروع البنوك التجارية 

  3,7613,761  3,0783,078  2,8532,853  2,7772,777  2,6832,683  ))عع..مليون رمليون ر((حجم الودائع حجم الودائع 

  3,8963,896  3,5063,506  3,3083,308  3,2703,270  3,2413,241  ))عع..مليون رمليون ر((حجم التسهيالت حجم التسهيالت 

  526526  503503  443443  460460  416416  ) ) عع..مليون رمليون ر((حجم االحتياطيات حجم االحتياطيات 

  %%23.423.4  %%18.518.5  %%16.016.0  %%13.413.4  %%10.110.1  نسبة الودائع بالعمالت االجنبية مقارنة بحجم الودائع الكلي نسبة الودائع بالعمالت االجنبية مقارنة بحجم الودائع الكلي 

ملة االجنبية مقارنة بحجـم التسـهيالت       ملة االجنبية مقارنة بحجـم التسـهيالت       حجم التسهيالت الممنوحة بالع   حجم التسهيالت الممنوحة بالع   
  الكلي الكلي 

23.223.2%%  22.622.6%%  23.123.1%%  21.821.8%%  21.321.3%%  

  %%33.033.0  %%36.836.8  %%39.539.5  %%41.941.9  %%42.342.3  نسبة التسهيالت للناتج المحلي نسبة التسهيالت للناتج المحلي 

  تقارير البنك المركزي تقارير البنك المركزي : : المصدرالمصدر

  االئتمان االئتمان   --

سهيالت الشخصـية   سهيالت الشخصـية   من الت من الت   كلكل في    في   20052005  ––  19951995شهدت السلطنة نموا متسارعا في حجم االئتمان خالل الفترة من           شهدت السلطنة نموا متسارعا في حجم االئتمان خالل الفترة من             --
 من   من  20052005ع في عام    ع في عام    .. مليار ر   مليار ر  3.93.9 حجم التسهيالت الممنوحة من قبل البنوك لتصل الى مبلغ            حجم التسهيالت الممنوحة من قبل البنوك لتصل الى مبلغ           ارتفعارتفعحيث  حيث  . . والشركاتوالشركات

  . . 19951995ع عام ع عام .. مليار ر مليار ر1.41.4 ومبلغ  ومبلغ 19991999ع عام ع عام .. مليار ر مليار ر2.92.9مبلغ مبلغ 

   :  : 20052005  ––  20012001يوضح الجدول أدناه التوزيع القطاعي للتسهيالت الممنوحة خالل الفترة يوضح الجدول أدناه التوزيع القطاعي للتسهيالت الممنوحة خالل الفترة   --
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    ) ) عع..بالمليون ربالمليون ر ( (توزيع التسهيالت حسب القطاعاتتوزيع التسهيالت حسب القطاعات
                                                                                                                                          20012001                            20022002                          20032003                      20042004                    20052005  

  126.0126.0  144.3144.3  149.4149.4  169.7169.7  140.6140.6  تسهيالت ممنوحة للحكومة تسهيالت ممنوحة للحكومة 

  111.8111.8  87.387.3  69.069.0  46.046.0  28.128.1  ة لشركات القطاع العام ة لشركات القطاع العام تسهيالت ممنوحتسهيالت ممنوح

  3,658.63,658.6  3,274.13,274.1  3,089.93,089.9  3,054.63,054.6  3,072.33,072.3  تسهيالت ممنوحة لشركات القطاع الخاص تسهيالت ممنوحة لشركات القطاع الخاص 

  3,896.43,896.4  3,505.73,505.7  3,308.33,308.3  3,270.33,270.3  3,241.03,241.0  حجم التسهيالت الكلي حجم التسهيالت الكلي 

  %%69.269.2  %%71.771.7  %%73.773.7  %%75.075.0  %%77.177.1  نسبة حجم التسهيالت لحجم الموجودات نسبة حجم التسهيالت لحجم الموجودات 

  التقارير السنوية للبنك المركزي التقارير السنوية للبنك المركزي : : لمصدرلمصدراا

  الودائع الودائع   --

 نموا كبيرا يوازي االرتفاع في حجم التسهيالت الممنوحـة مـن قبـل               نموا كبيرا يوازي االرتفاع في حجم التسهيالت الممنوحـة مـن قبـل              20052005  ––  19991999شهدت الودائع خالل الفترة     شهدت الودائع خالل الفترة       --
 مليار ريـال     مليار ريـال    2.32.3 مقارنة بمبلغ     مقارنة بمبلغ    20052005 مليار ريال بعام      مليار ريال بعام     3.83.8البنوك خالل نفس الفترة، حيث بلغ حجم الودائع الكلي          البنوك خالل نفس الفترة، حيث بلغ حجم الودائع الكلي          

  %. %. 8.28.2بلغ معدل نسبة النمو خالل هذه الفترة حوالي بلغ معدل نسبة النمو خالل هذه الفترة حوالي وقد وقد ، ، 19991999  في العامفي العام

  :  :  20052005  ––  20012001يوضح الجدول التالي توزيع الودائع لدى البنوك التجارية خالل الفترة يوضح الجدول التالي توزيع الودائع لدى البنوك التجارية خالل الفترة   --

  ))عع..بالمليون ربالمليون ر((توزيع الودائع لدى البنوك التجارية حسب القطاع توزيع الودائع لدى البنوك التجارية حسب القطاع 
                                                                                                                          20012001                              20022002                            20032003                                20042004                      20052005  

  543.5543.5  441.4441.4  299.9299.9  276.4276.4  285.5285.5  الودائع الحكوميةالودائع الحكومية

  137.9137.9  136.8136.8  166.4166.4  229.2229.2  215.7215.7  ودائع القطاع العام ودائع القطاع العام 

            : : ودائع القطاع الخاصودائع القطاع الخاص

  11..854854  625.8625.8  594.4594.4  523.2523.2  440.0440.0  الودائع الجارية الودائع الجارية 

  876.7876.7  757.5757.5  667.4667.4  588.6588.6  485.1485.1  ودائع التوفير ودائع التوفير 

  1,349.31,349.3  1,116.81,116.8  1,124.51,124.5  1,159.81,159.8  1,256.81,256.8  الودائع ألجل الودائع ألجل 

  3,080.13,080.1  2,500.12,500.1  2,386.32,386.3  2,271.62,271.6  2,181.92,181.9  الحجم الكلي لودائع القطاع الخاص الحجم الكلي لودائع القطاع الخاص 

  3,761.53,761.5  3,078.33,078.3  2,852.62,852.6  2,777.22,777.2  2,683.12,683.1  الحجم الكلي للودائع الحجم الكلي للودائع 

  748.9748.9  433.2433.2  404.1404.1  321.0321.0  224.3224.3    الودائع األجنبيةالودائع األجنبية

  %%66.866.8  %%63.063.0  %%63.563.5  %%63.763.7  %%63.863.8  نسبة الودائع الجمالي المطلوبات نسبة الودائع الجمالي المطلوبات 

  التقارير السنوية للبنك المركزي التقارير السنوية للبنك المركزي : : المصدرالمصدر
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  بحية القطاع المصرفي بحية القطاع المصرفي رر  --

  : : 20052005  ––  20012001يوضح الجدول التالي ربحية القطاع المصرفي العماني خالل الفترة يوضح الجدول التالي ربحية القطاع المصرفي العماني خالل الفترة   --

  ))عع..بالمليون ربالمليون ر((ربحية القطاع المصرفي ربحية القطاع المصرفي 

                                                                                                            20012001                        20022002                    20032003                          20042004                    20052005    
  297297  263.9263.9  265265  290.9290.9  326.5326.5  الفوائد الدائنة الفوائد الدائنة 

  ))93.693.6((  ))73.873.8((  ))81.281.2((  ))102.5102.5((  ))164.7164.7((  الفوائد المدينة الفوائد المدينة 

  203.4203.4  190.1190.1  183.8183.8  188.4188.4  161.8161.8  صافي الفوائد صافي الفوائد 

  9.79.7  8.88.8  8.38.3  7.97.9  7.27.2  ايرادات العمالت االجنبية ايرادات العمالت االجنبية 

  2222  19.319.3  17.717.7  17.217.2  14.914.9  الرسوم والعموالت الرسوم والعموالت 

  84.584.5  65.565.5  38.938.9  32.232.2  25.625.6  ايرادات اخرى ايرادات اخرى 

  319.6319.6  283.7283.7  248.7248.7  245.7245.7  209.5209.5  اجمالي االيرادات  اجمالي االيرادات  

  120.6120.6  117.9117.9  113.6113.6  111.2111.2  96.796.7  المصاريف التشغيلية المصاريف التشغيلية 

  115.6115.6  106.9106.9  102.9102.9  100.5100.5  86.486.4  لمصاريف االدارية لمصاريف االدارية اا

  8.58.5  9.49.4  10.510.5  10.410.4  9.89.8  االستهالكات االستهالكات 

  ))3.53.5((  1.61.6  0.20.2  0.30.3  0.50.5  مصاريف اخرى مصاريف اخرى 

  199199  165.8165.8  135.1135.1  134.5134.5  112.8112.8  الدخل التشغيلي الدخل التشغيلي 

  54.554.5  73.973.9  123.6123.6  64.464.4  103.5103.5  مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها 

  144.5144.5  91.991.9  11.511.5  11..7070  9.39.3  االرباح بعد المخصصات االرباح بعد المخصصات 

  21.321.3  12.512.5  1.91.9  8.28.2  4.44.4  الضريبة المدفوعة الضريبة المدفوعة 

  123.2123.2  79.479.4  9.69.6  61.961.9  4.94.9  صافي الربح صافي الربح 

  التقارير السنوية للبنك المركزي التقارير السنوية للبنك المركزي : : المصدرالمصدر
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   بنك صحار  بنك صحار     

  رؤية البنك رؤية البنك   --

تجات تجات محطة واحدة لكافة المنتجات والخدمات المصرفية مع رؤية مختلفة للخصائص الفريدة لهذه المنمحطة واحدة لكافة المنتجات والخدمات المصرفية مع رؤية مختلفة للخصائص الفريدة لهذه المن" " 
  ""والخدماتوالخدمات

  استراتيجية البنك استراتيجية البنك   --
 في المنـاطق االقتصـادية       في المنـاطق االقتصـادية      للجمهور ودعم امشاريع التنموية     للجمهور ودعم امشاريع التنموية     سوف ترتكز استرتيجية البنك وبشكل أساسي على تقديم         سوف ترتكز استرتيجية البنك وبشكل أساسي على تقديم           --

  . . المختلفة باالضافة الى لعب دور حيوي وفعال في عملية تنويع مصادر الدخل لالقتصاد العمانيالمختلفة باالضافة الى لعب دور حيوي وفعال في عملية تنويع مصادر الدخل لالقتصاد العماني

  : : ينوي تقديم خدماته من خالل االدارات التاليةينوي تقديم خدماته من خالل االدارات التاليةولغرض تحقيق اهداف البنك، فأن البنك ولغرض تحقيق اهداف البنك، فأن البنك   --

  ) ) RReettaaiill  BBaannkkiinngg((صيرفة التجزئة صيرفة التجزئة   ••

  CCoorrppoorraattee  &&  SSmmaallll  &&  MMeeddiiuumm((صيرفة الشركات الكبرى، المتوسطة والصغيرة صيرفة الشركات الكبرى، المتوسطة والصغيرة   ••

EEnntteerrpprriissee  ((SSMMEE))    BBaannkkiinngg((  

  ) ) IInnvveettmmeenntt  BBaannkkiinngg((الصيرفة االستثمارية الصيرفة االستثمارية   ••

  : : دارات أعالهدارات أعالهوفيما يلي نبذة عن استراتيجية كل ادارة من االوفيما يلي نبذة عن استراتيجية كل ادارة من اال  --

  

  ))RReettaaiill  BBaannkkiinngg((صيرفة التجزئة صيرفة التجزئة   ••

سوف يقوم البنك بتطبيق سياسة تقديم خدمات متكاملة للعمالء من خالل تقديم مختلف انواع القروض السكنية، الشخصية، سوف يقوم البنك بتطبيق سياسة تقديم خدمات متكاملة للعمالء من خالل تقديم مختلف انواع القروض السكنية، الشخصية، 
  ... ... التأمين البنكي،التأمين البنكي،

  

  MMEESS((CCoorrppoorraattee  &&  SSmmaallll  &&  MMeeddiiuumm  EEnntteerrpprriissee  ((((صيرفة الشركات الكبرى، المتوسطة والصغيرة صيرفة الشركات الكبرى، المتوسطة والصغيرة   ••

  BBaannkkiinngg((  

سوف ترتكز سياسة البنك على تقديم الخدمات النوعية لعمالء هذا القطاع، باالضافة الى ان البنك سوق يقوم بالتركيز على                   سوف ترتكز سياسة البنك على تقديم الخدمات النوعية لعمالء هذا القطاع، باالضافة الى ان البنك سوق يقوم بالتركيز على                   
  ......القطاعات الحالية والواعدة بالنمو كقطاعات العقارات، السياحة، الصناعة، التعليم، القطاعات الحالية والواعدة بالنمو كقطاعات العقارات، السياحة، الصناعة، التعليم، 

  ..رشاد المالي في تمويل المشاريع الكبرى باالضافة الى المشاركة فيهارشاد المالي في تمويل المشاريع الكبرى باالضافة الى المشاركة فيهاباالضافة الى ذلك سوف يقوم البنك بتقديم النصح واالباالضافة الى ذلك سوف يقوم البنك بتقديم النصح واال
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  ) ) IInnvveettssmmeenntt  BBaannkkiinngg((الصيرفة االستثمارية الصيرفة االستثمارية   ••

يقوم البنك بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالصيرفة االستثمارية كتمويل الشركات والمشاريع، ادارة االصدارات، ادارة              يقوم البنك بتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالصيرفة االستثمارية كتمويل الشركات والمشاريع، ادارة االصدارات، ادارة                ففسوسو
  . . االصول والوساطة الماليةاالصول والوساطة المالية

  

  دمات والمنتجات المقدمة من قبل البنك دمات والمنتجات المقدمة من قبل البنك الخالخ  --

، ومن أهم هذه الخدمات والمنتجات ، ومن أهم هذه الخدمات والمنتجات ههئئلعماللعمالسوف يقوم البنك بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية سوف يقوم البنك بتقديم حزمة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية   --
  : : ما يليما يلي

  خدمات ومنتجات قطاع التجزئةخدمات ومنتجات قطاع التجزئة  --

  . . قبول ودائع الطلب، التوفير واألجل من العمالءقبول ودائع الطلب، التوفير واألجل من العمالء  ••

  . . القروض السكنيةالقروض السكنية  ••

  . . القروض الشخصيةالقروض الشخصية  ••

  . . منتجات التأمينمنتجات التأمين  ••

  . . البطاقات االئتمانيةالبطاقات االئتمانية  ••

  . . منتجات اصحاب الثروات العاليةمنتجات اصحاب الثروات العالية  ••

  . . خدمات الوساطةخدمات الوساطة  ••

  . . خدمات دفع الفواتيرخدمات دفع الفواتير  ••

  خدمات ومنتجات قطاع الشركاتخدمات ومنتجات قطاع الشركات    --

سوف يسعى البنك الى تمويل المشاريع الحيوية في السلطنة والتي تلعب دورا مهما في الحركة االقتصادية للسـلطنة،                  سوف يسعى البنك الى تمويل المشاريع الحيوية في السلطنة والتي تلعب دورا مهما في الحركة االقتصادية للسـلطنة،                    --
  . . مويل المشاريع الكبرى، المتوسطة والصغيرة في السلطنةمويل المشاريع الكبرى، المتوسطة والصغيرة في السلطنةويهدف البنك الى تويهدف البنك الى ت

  : : من أهمهامن أهمها  ئهئهعمالعمالالخدمات والمنتجات الى الخدمات والمنتجات الى عدد متنوع من عدد متنوع من ويهدف البنك الى تقديم ويهدف البنك الى تقديم   --

  . . قروض رأس المال العاملقروض رأس المال العامل  ••

  . . القروض القصيرة األجلالقروض القصيرة األجل  ••

  . . ودائع الشركاتودائع الشركات  ••

  . . التمويل التجاريالتمويل التجاري  ••

  . . خدمات ادارة النقديةخدمات ادارة النقدية  ••

  . . منتجات الخزينةمنتجات الخزينة  ••

  . . مشاريعمشاريعتمويل التمويل ال  ••
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  خدمات ومنتجات قطاع االستثمار خدمات ومنتجات قطاع االستثمار   --

  . . تمويل وهيكلة الشركاتتمويل وهيكلة الشركات  ••

  . . أدارة االصداراتأدارة االصدارات  ••

  . . ادارة المحافظادارة المحافظ  ••

  

  الهيكل التنظيمي للبنك الهيكل التنظيمي للبنك   --

  

  
  

  

  
  

  

  



 
 يالمستشار القانون   مدير اإلصدار

 

24

  السابعالسابعلفصل لفصل اا
  البيانات المالية المتوقعة البيانات المالية المتوقعة 

  ))المبالغ باأللف ريال عمانيالمبالغ باأللف ريال عماني((          : : يوضح الجدول التالي البيانات المالية المتوقعة لبنك صحار خالل الخمس سنوات القادمةيوضح الجدول التالي البيانات المالية المتوقعة لبنك صحار خالل الخمس سنوات القادمة
  

  ديسمبر 31الميزانية العمومية المتوقعة في 
  2007  2008   2009   2010    2011 

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر عألف ر عألف ر ع
  الموجودات

 2.385  1.820  2.889 11.3213.794رصيد النقد في الصندوق
   العمانيودائع لدى البنك المركزي

 16.369  11.779  8.765 2.1035.212  رصيد جاري
 500  500  500 500500  وديعة رأسمالية

 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ
 19.254  14.099  12.154 13.9249.506 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ
 302.082  239.878  172.541 61.380113.536قروض الشركات

 87.701  69.642  50.093 17.82032.962سحوبات على المكشوف
 35.203  26.610  18.588 6.09111.985قروض مرهونة

 279.067  196.074  130.533 36.52481.207قروض شخصية أخرى
 )22.658( )14.643( )8.519()4.397()1.644( ئتمان مخصص خسائر اإل:ناقص

 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ
 681.395  517.561  363.236 120.171235.293قروض وسلفيات

 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ
 30.000  14.000  5.000 1.45810.000 إستثمارات في األوراق المالية 

 80.000  65.000  45.000 15.000-      )سندات/ أذونات(ثمارات أخرىإست
 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ

 110.000  79.000  50.000 1.45825.000إستثمارات
 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ

 8.055  6.531  5.359 3.0133.994تكلفة العقارات والمعدات
 )5.040( )3.560( )2.350()1.348()586( اإلستهالك المتراكم:ناقص

 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ
 3.015  2.971  3.009 2.4272.646العقارات والمعدات

 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ
 7.738  5.708  3.903 1.8192.335الموجودات األخرى

 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ
 821.402  619.339  432.302 139.799274.780إجمالي الموجودات

============== ======= ======= ======= 
   المطلوبات وحقوق المساهمين 

  المطلوبات
 17.295  12.531  9.291 4.5225.550أرصدة البنوك لدى البنك

 76.456  58.365  42.122 9.10226.029ين البنوكإقتراضات ب
 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ

 93.751  70.896  51.413 13.62431.579المستحق للبنوك
 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ

 121.874  87.697  65.256 15.65538.807ودائع الحسابات الجارية
 159.156  114.525  85.218 20.44350.678بات التوفيرودائع حسا
 264.612  190.408  141.683 33.98884.257الودائع ألجل

 52.392  37.700  28.052 6.73016.682الودائع تحت الطلب
 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ

 598.034  430.330  320.209 76.816190.424ودائع العمالء
 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ

 2.446  1.577  894 30-     مخصص للضرائب
 2.196  1.701  1.267 581819 الفوائد المستحقة الدفع والدائنون اآلخرون 

 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ
 4.642  3.278  2.161 581849الدائنون اآلخرون

 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ
             696.427  504.504  373.783 91.021222.852إجمالي المطلوبات
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 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ
  حقوق المساهمين

 100.000  100.000  50.000 50.00050.000رأس المال
 5.612  3.815  2.656 1.6821.997اإلحتياطي القانوني

 12.128  7.826  5.276 -     -      توزيعات األرباح المقترحة
 7.235  3.194  587 )69()2.904( األرباح المرحلة )الخسائر المتراكمة(

 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ
48.77851.928 58.519  114.835  124.975 

 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ
 821.402  619.339  432.302 139.799274.780 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

============== ======= ======= ======= 
  
  

  ديسمبر 31السنوات المنتهية في / بيان الدخل المتوقع للفترة 
  2007  2008   2009   2010    2011 

 ألف ر ع ألف ر ع لف ر عأألف ر عألف ر ع
  

 46.429  34.245 23.416 3.17514.012إيرادات الفوائد
 )12.836( )9.428( )6.408()3.364()650(مصاريف الفوائد

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 33.593  24.817 17.008 2.52510.648صافي إيرادات الفوائد

  
 6.747  4.465 2.995 8181.799 يرادات الرسوم والعمولة صافي إ

 3.080  2.212 1.400 773700إيرادات اإلستثمار
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

4.11613.147 21.403 31.494  43.420 
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 )9.480( )7.663( )6.149()4.382()2.094(مصاريف الموظفين
 )1.520( )1.142( )816()487()163(مصاريف اإليجار

 )900( )950( )950()1.000()840( مصاريف الدعاية واإلعالن
 )396( )277( )194()105()33( مصاريف اإلصالح والصيانة 

 )447( )365( )220()118()29(مصاريف اإلتصاالت
 )214( )150( )103()56()15(اتالقرطاسية والمطبوع

 )247( )174( )122()65()16(التأمين
 )309( )270( )241()239()95( مصاريف تقنية المعلومات

 -       -       -      -     )1.505( صافي مصاريف ما قبل التأسيس 
 )1.480( )1.210( )1.002()762()586(اإلستهالك

 )8.015( )6.124( )4.121()2.753()1.644(تمانمخصص خسائر اإلئ
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 )23.008( )18.325( )13.918()9.967()7.020(إجمالي المصاريف
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 20.412  13.169 7.485 3.180)2.904( الربح قبل الضرائب)الخسارة(
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 )2.446( )1.577( )894()30(-     مصروف ضريبة الدخل
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 17.966  11.592 6.591 3.150)2.904( السنة /ربح الفترة)خسارة(
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
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  ديسمبر 31 في السنوات المنتهية/ نقدية المتوقع للفترة بيان التدفقات ال
  2007  2008   2009   2010    2011 

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر عألف ر عألف ر ع
  

  األنشطة التشغيلية
 20.412  13.169  7.485 3.180)2.904( الربح قبل الضرائب )الخسارة(

  :تاليةتعديالت للبنود ال
 1.480  1.210  1.002 586762  اإلستهالك

 8.015  6.124  4.121 1.6442.753   مخصص خسائر اإلئتمان
 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ

  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات)الخسائر(
 29.907  20.503  12.608 6.695)674(التشغيلية

 )171.849( )160.449( )132.065( )117.875()121.815(القروض والسلفيات
 )2.030( )1.805( )1.567()516()1.819(الموجودات األخرى
 22.855  19.483  19.834 13.62417.955المستحق للبنوك
 167.704  110.121  129.785 76.816113.608ودائع العمالء

 -       -       -      -     )500( وديعة لدى البنك المركزي العماني 
 495  434  448 581238المطلوبات األخرى

 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ
 47.082  )11.713( 29.043 20.105)33.787( من العمليات ) المستخدمة في(صافي النقدية

 )1.577( )894( )30(-     -     الضرائب المدفوعة
 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ

 45.505  )12.607( 29.013 20.105)33.787(من األنشطة التشغيلية) المستخدمة في(صافي النقدية
 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ

  األنشطة اإلستثمارية
 )31.000( )29.000( )25.000()23.542()1.458(تثماراتشراء إس

 )1.524( )1.172( )1.365()981()3.013(شراء عقارات ومعدات
 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ

 )32.524( )30.172( )26.365()24.523()4.471(من األنشطة اإلستثمارية) المستخدمة في(صافي النقدية
 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ

  األنشطة التمويلية
 -       50.000  -      -     50.000 المتحصالت من إصدار األسهم 

 -       -       -      -     2.000 مصاريف إصدار األسهم المستلمة 
 -       -       -      -     )318(مصاريف إصدار األسهم

 )7.826( )5.276( -      -     -     ات أرباح مدفوعةتوزيع
 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ

 )7.826( 44.724  -      -     51.682األنشطة التمويلية) المستخدمة في(صافي النقدية من
 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ

 5.155  1.945  2.648 )4.418(13.424 لنقدية في النقدية وشبه ا)النقص(الزيادة
  

 13.599  11.654  9.006 13.424-      السنة / النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة 
 ــــــ ــــــ ــــــــــــــــــ

 18.754  13.599  11.654 13.4249.006 السنة / النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 
============== ======= ======= ======= 
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  االفتراضات االفتراضات   --

  11حسب ما ورد في التقرير المرفق في الملحق رقم          حسب ما ورد في التقرير المرفق في الملحق رقم          (( البيانات المالية لبنك صحار بناء على االفتراضات التالية           البيانات المالية لبنك صحار بناء على االفتراضات التالية          بناءبناءتم  تم    --
  : : ))والصادر من قبل شركة ارنست يونغوالصادر من قبل شركة ارنست يونغ

  
 اإلقراض للشركات

  .ة زبائن البنك على نوعين من الشركات هما الشركات القائمة حاليا والشركات التي ستنشأ مستقبالترتكز قاعد•
على المكشوف، وقروض رأس المال العامل وقروض ب  إلى سحتقسيم التسهيالت المصرفية الممنوحة للشركات•

 . ألجل قد تم تقديره من خالل بيانات بحث رئيسية أجراها إستشاري مستقل
 .  كما في السلطنةد تم إفتراض أسعار فائدة اإلقراض وفقاً إلتجاهات قطاع المصارف الحالية لق•

 
 تمويل المشاريع

• 
تم إفتراض حصة البنك المتوقعة من السوق في تمويل المشاريع آخذين في اإلعتبار الربحية، وفترة هذه المشاريع •

 .والمنافسة
المشاريع وفائدة اإلقراض على أساس أسعار الفائدة السائدة بين البنوك في تم إفتراض أسعار فائدة إقراض تمويل •

 . سوق لندن زائد هامش حدي تجاري
  

 قروض اإلسكان 
 .تم إفتراض بأن متوسط قيمة قروض اإلسكان في السوق ستبقى ثابتة على مدى السنوات الخمس القادمة•
 . لي محفظة القروض إلتزاماً بمتطلبات اللوائحمن إجما% 5إن محفظة قروض اإلسكان تتوقع أن تكون •

 
 قروض شخصية

قد تم إستخدامه لتقدير النمو في حجم السوق ) 2005-2002(إن معدل النمو السنوي المركب التاريخي في السوق •
 .للقروض الشخصية

 .   خالل فترة التوقعاتباالسعار التجارية السائدةيفترض بأن يقوم البنك بإقراض •
 . احتياجات السوقنمو محفظة القروض الشخصية المتوقع من قبل البنك يتم تقديره إستناداً إلى إن •

 
 بطاقات اإلئتمان 

بطاقات اإلئتمان على مدى  النمو في انتشار تقدير حجم سوق بطاقات اإلئتمان إستناداً إلى نمو السكان المتوقع وتم•
 .الخمس سنوات القادمة

 .2011 حسابات التوفير قبل سنة زبائن من كبيركن من بيع بطاقات إئتمان إلى عدد يفترض بأن البنك سيتم•
• 
 . استندت تقديرات االيراد من الرسوم السنوية من هذا النشاط على المنافسة القائمة في السوق•
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 مخصص خسائر اإلئتمان 

تم تقدير مخصص خسائر . ة التوقعات بطريقة تدريجية خالل فترمن المتوقع انخفاض حجم مخصص خسائر االئتمان•
 .اإلئتمان بإتباع لوائح البنك المركزي العماني وطبقاً لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية

• 
 

 إيرادات الرسوم والعمولة 
راض عمولة من التمويل التجاري ونظام إدارة النقدية والخزينة وإق/  اإلفتراض بأن البنك سيحقق إيرادات رسوم تم•

 .وتقديم خدمات المشورة التمويلية للشركات) متضمنةً تمويل المشاريع(الشركات 
إن النمو التاريخي في إتجاهات إقراض قطاعات اإلستيراد والتصدير والتجارة بالجملة والتجزئة بين السنوات من •

 .تمويل التجاري تم إستخدامه كأساس لتقدير النمو المستقبلي المحتمل في خدمات ال 2005 إلى 2003
 . وإدارة النقدية تم االفتراض ان حصة البنك من السوق لقطاعي التمويل التجاري•
 .2010من سنة اعتبارا إن خدمات مشورة تمويل الشركات ُيفترض بأن تُقدَّم •
تأمين  منتجات التأمين على الحياة وتأمين المركبات و:سوف تحصل مناإليرادات المتوقعة من تأمينات البنك •

 . المساكن وتأمين اإلئتمان
تقديرات أقساط التأمين وعمولة البنك تستند على أسعار السوق الحالية ونسبة العمولة المعيارية المعطاة إلى البنوك •

 .من قبل شركات التامين
 . تتماشى معدالت العمولة المتوقعة ألنشطة الوساطة مع أسعار السوق•
 . 2010إدارة األصول إعتباراً من سنة يتوقع مباشرة تقديم خدمات •

 
 ودائع العمالء

 .تم تقدير محفظة ودائع العمالء إستناداً إلى مدى اإلقراض ومتطلبات السيولة•
 .من إجمالي الودائع المتوقعة هي ودائع العمالء، والباقي مصدرها من البنوك األخرى% 95يفترض بأن•
 وقد تم) سابات جارية، حسابات توفير، وودائع ألجل وتحت الطلبح(:كالتالي حسابات ودائع العمالء صنفت•

 . إفتراضها إستناداً إلى إتجاهات أصناف حسابات البنوك التجارية األخرى في ُعمان
 اإلستثمار
 .يفترض بأن فائض األموال سيتم إستثمارها في األوراق المالية وفقاً لمتطلبات اللوائح•

 
 مصاريف الموظفين 

 . التعويضات السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين اآلخرين إستناداً إلى المعايير المصرفيةدير قد تم تق•
 . يفترض بأن تكون هناك زيادة سنوية في رواتب الموظفين•

 
 عدد الفروع وأجهزة الصرف اآللي

 . من الفروع الصغيرةكل فرع كبير سيدعم مجموعة. يفترض بأن يتبع البنك إستراتيجية مركزية لفروع البنك•
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المتوقعة من كل ) إجمالي القروض والودائع(عدد الفروع المطلوبة يتم تقديرها إستناداً إلى إجمالي قيمة األعمال •
 . منطقة

تم تحليل الكثافة السكانية في المناطق المختلفة من أجل إعطاء األولوية لفتح مجموعة من الفروع الصغيرة مقابل •
 . فرع واحد كبير

 . الفروعتم إستخدام األسعار الحالية لإلنشاء ومصاريف اإليجار من أجل تقدير مصاريف فتح •
 

 مصاريف تقنية المعلومات  
إستناداً إلى دراسة السوق من قبل المستشار المستقل حول ما يصرفه قطاع البنوك على مصاريف تقنية المعلومات •

 مليون ريال عماني 3.65البنك سيكون لديه موازنة رأسمالية قدرها واألسعار الحالية في ُعمان، تم تقدير بأن 
 .للسنوات الخمس األولى

حلول (من إجمالي الموازنة الرأسمالية لتقنية المعلومات ُيقدَّر بأن يتم صرفها على المصاريف الرأسمالية % 62•
 ).البنك الجوهرية، وأجهزة الصرف اآللي، والبنية التحتية لشبكة األعمال

 
 المتحصالت من إصدار رأس المال 

 .2010 مليون ريال عماني في سنة 100 مليون ريال عماني إلى 50 من  المدفوعيتوقع أن يرفع البنك رأس ماله•
 

 سياسة توزيع األرباح 
 .سيحافظ البنك على سياسة توزيع أرباح بالتوازي مع كفاية رأس المال وقوانين البنك المركزي العماني•

 
 ئب الضرا
ال يتم إدراج األصول الضريبية . يتم تكوين مخصص للضرائب وفقاً لألنظمة المالية المعمول بها في سلطنة عمان•

 .  وعدم التأكد منهاجوهريةالمؤجلة على أساس إفتراض أنها ليست ذات قيمة 
 
 

 
 اإلحتياطي القانوني 

من أرباحه للسنة إلى اإلحتياطي % 10بنك تحويل ُعمان، يتطلب من السلطنة طبقا لقانون الشركات التجارية في •
بمقتضى به  مسموح وفقا ما هو. القانوني حتى يبلغ الرصيد المتراكم لإلحتياطي ثلث رأس المال المدفوع للبنك

 تحويل المتحصالت من إصدار رأس المال المستلمة الزائدة 2007 ينوي البنك في سنة .قانون الشركات التجارية
 .هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.  إلى اإلحتياطي القانونيلمتعلقةعن المصاريف ا
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  الثامنالثامنالفصل الفصل 
  توزيعات األرباح المتوقعةتوزيعات األرباح المتوقعة

  

حسب البيانات المالية حسب البيانات المالية  ( (20112011  ––  20072007يوضح الجدول التالي توزيعات االرباح المتوقعة لبنك صحار خالل الفترة يوضح الجدول التالي توزيعات االرباح المتوقعة لبنك صحار خالل الفترة   --
  ): ): المتوقعةالمتوقعة

  
  20112011  20201010  20092009  20082008  20072007  ملخص قائمة الدخل ملخص قائمة الدخل 

            ))بالمليون ريال عمانيبالمليون ريال عماني((
       

 43.420 31.494 21.403 13.147 4.116  اجمالي الربح التشغيلي اجمالي الربح التشغيلي 
            

 )23.008( )18.325( )13.918( )9.967( )7.020(  المصاريف التشغيلية المصاريف التشغيلية 
            

 20.412 13.169 7.485 3.180 )2.904(  صافي الربح التشغيلي صافي الربح التشغيلي 
            

 )2.446( )1.577( )894( )30( -  وعة وعة الضرائب المدفالضرائب المدف
            

 17.966 11.592 6.591 3.150 )2.904(  صافي الربح صافي الربح 
            
        

 12.128 7.826 5.276  --  --  التوزيعات المقترحة التوزيعات المقترحة 
            

  100100  100100  100100  100100  100100  رأس المال المصرح به رأس المال المصرح به 
            

  100100  100100  5050  5050  5050  رأس المال المدفوع رأس المال المدفوع 
            

  %%12.1312.13  %%7.837.83  %%10.5510.55  --  --  باح الموزعة لرأس المال المدفوعباح الموزعة لرأس المال المدفوعنسبة االرنسبة االر
            

            

  %%17.9717.97  %%11.5911.59  %%13.1813.18  --  --  العائد على رأس المال المدفوع   العائد على رأس المال المدفوع   
  
  

  . . 20200909 اعتبارا من عام  اعتبارا من عام ههحسب البيانات المالية المتوقعة، فان البنك سوف يبدأ بتوزيع نسبة من االرباح المحققة لديحسب البيانات المالية المتوقعة، فان البنك سوف يبدأ بتوزيع نسبة من االرباح المحققة لدي  --
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  التاسعالتاسعصل صل الفالف
  عوامل المخاطرة وكيفية تخفيفهاعوامل المخاطرة وكيفية تخفيفها

  
وأيضا الطرق والوسـائل    وأيضا الطرق والوسـائل    ببنك صحار   ببنك صحار   على المستثمرين المحتملين األخذ بعين االعتبار عوامل المخاطرة التالية والمرتبطة           على المستثمرين المحتملين األخذ بعين االعتبار عوامل المخاطرة التالية والمرتبطة             يتعينيتعين

    .. ستعمل على تخفيفها ستعمل على تخفيفهايعتقد انهايعتقد انهاوالتي والتي 
  

  الوسائل والطرق الخاصة بتخفيف أثرهاالوسائل والطرق الخاصة بتخفيف أثرها  الترتيباتالترتيبات  نوع المخاطرنوع المخاطر
  

  سة سة مخاطر المنافمخاطر المناف
  

والسياسات المطبقة من   والسياسات المطبقة من   االعالنيةاالعالنيةالحمالت  الحمالت  
 قـد    قـد    والتي  والتي قبل البنوك المحلية والخارجية   قبل البنوك المحلية والخارجية   
  . . تؤثر على قدرة البنك التنافسيةتؤثر على قدرة البنك التنافسية

  

 وضع خطط واضحة لكل دائرة من دوائر البنك بخصوص           وضع خطط واضحة لكل دائرة من دوائر البنك بخصوص          --
  . . سياسات العمل لديهاسياسات العمل لديها

   وضع أسعار تنافسية وضع أسعار تنافسية--

 انشاء تحالفات استراتيجية لغـرض تنويـع المنتجـات           انشاء تحالفات استراتيجية لغـرض تنويـع المنتجـات          --
  وضةوضةالمعرالمعر

  

اية انظمة وقوانين جديدة قد تؤدي الـى        اية انظمة وقوانين جديدة قد تؤدي الـى          المخاطر التنظيمية المخاطر التنظيمية 
متطلبات جديدة، كرفع راس المال، زيادة      متطلبات جديدة، كرفع راس المال، زيادة      
تكاليف االموال او وضع قيود على تقديم       تكاليف االموال او وضع قيود على تقديم       

  . . المنتجات والخدمات المتنوعةالمنتجات والخدمات المتنوعة

 المتابعة الحثيثة لكافة التعليمات واالنظمة الصادرة مـن          المتابعة الحثيثة لكافة التعليمات واالنظمة الصادرة مـن         --
  . . الجهات المختلفةالجهات المختلفة

ي االلتزام لغرض متابعة االجراءات     ي االلتزام لغرض متابعة االجراءات      تعيين عدد من موظف     تعيين عدد من موظف    --
  . . والتعليمات الصادرةوالتعليمات الصادرة

  

  . .  تقييم دوري للقطاعات تقييم دوري للقطاعات--    ..التركيز على قطاعات معينةالتركيز على قطاعات معينة  مخاطر التركز مخاطر التركز 
 تنويع استخدامات المحافظ وتوزيعهـا علـى قطاعـات           تنويع استخدامات المحافظ وتوزيعهـا علـى قطاعـات          --

  . . متنوعةمتنوعة
  

مخاطر حـدوث خسـائر     مخاطر حـدوث خسـائر     
  جسيمة جسيمة 

لغرض لغرض ) ) طوارئطوارئ((مة وخطط بديلة    مة وخطط بديلة     وضع خطط تطوير دائ     وضع خطط تطوير دائ    --  والتي تحدث بسبب خسارة أعمال معينة والتي تحدث بسبب خسارة أعمال معينة 
  . . االستمراريةاالستمرارية

 تحديث البنى التحتية الخاصة بانظمة المعلومات بشـكل          تحديث البنى التحتية الخاصة بانظمة المعلومات بشـكل         --
  . . دائمدائم

  

عدم القدرة علـى اسـتقطاب وتـدريب        عدم القدرة علـى اسـتقطاب وتـدريب          مخاطر الموارد البشرية مخاطر الموارد البشرية 
  الكفاءات الكفاءات 

 تطبيق احدث االستراتيجيات الخاصة باستقطاب وتدريب        تطبيق احدث االستراتيجيات الخاصة باستقطاب وتدريب       --
  . . الكفاءاتالكفاءات

فـي  فـي     أفضل السائد   أفضل السائد  ىى وضع نظام مرن للرواتب مبنية عل       وضع نظام مرن للرواتب مبنية عل      --
  . . السوقالسوق
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عدم رضى العمالء عن خدمات ومنتجات      عدم رضى العمالء عن خدمات ومنتجات        مخاطر االداء مخاطر االداء 
  البنك البنك 

 عمل استبيانات دورية وتوزيعها على العمـالء لغـرض           عمل استبيانات دورية وتوزيعها على العمـالء لغـرض          --
  . . قياس رضاهم عن اداء البنكقياس رضاهم عن اداء البنك

  .. تطبيق نظام ادارة خدمات العمالء بشكل فعال تطبيق نظام ادارة خدمات العمالء بشكل فعال--
  

  . .  مقابلة االرصدة النقدية واالستثمارات بالتدفقات النقدية مقابلة االرصدة النقدية واالستثمارات بالتدفقات النقدية--  ةةعدم القدرة على مقابلة التدفقات النقديعدم القدرة على مقابلة التدفقات النقدي  مخاطر السيولة مخاطر السيولة 
قتراض القصير االجل،   قتراض القصير االجل،    ادارة مخاطر السيولة من خالل اال       ادارة مخاطر السيولة من خالل اال      --

  . . بيع وشراء االستثماراتبيع وشراء االستثمارات
  .. تكوين لجنة الدارة الموجودات و المطلوبات تكوين لجنة الدارة الموجودات و المطلوبات--
    

  . . ة فعالةة فعالة انشاء سياسة ائتماني انشاء سياسة ائتماني--  عدم قدرة العمالء على تسديد مديونتهمعدم قدرة العمالء على تسديد مديونتهم  مخاطر االئتمان مخاطر االئتمان 
  . .  محددات صارمة خاصة بعمليات المنح محددات صارمة خاصة بعمليات المنحانشاءانشاء  --
  

التغيرات في أسعار الفوائد قد تؤثر سلبا       التغيرات في أسعار الفوائد قد تؤثر سلبا         مخاطر أسعار الفائدة مخاطر أسعار الفائدة 
  . . على اداء البنك الماليعلى اداء البنك المالي

 استخدام المشتقات المالية لغرض ادارة مراكزالموجودات        استخدام المشتقات المالية لغرض ادارة مراكزالموجودات       --
  ..والمطلوباتوالمطلوبات

  .  .   انشاء سياسة فعالة الدارة اسعار الفوائد انشاء سياسة فعالة الدارة اسعار الفوائد--
  

الولوج الى معلومات سـرية مـن قبـل         الولوج الى معلومات سـرية مـن قبـل            السرية  السرية مخاطرمخاطر
  اطراف غير مصرح لهماطراف غير مصرح لهم

 انظمة رقابـة فعالـة لغـرض حصـر تناقـل             انظمة رقابـة فعالـة لغـرض حصـر تناقـل            مم استخدا  استخدا --
  ..بين االشخاص المسموح لهم فقطبين االشخاص المسموح لهم فقط  المعلومات المعلومات 

  
ــداقية  ــاطر مصـ ــداقية مخـ ــاطر مصـ مخـ

  المعلومات المعلومات 
ادخال معلومات غير دقيقة وغير كاملـة       ادخال معلومات غير دقيقة وغير كاملـة       

  . . الى النظامالى النظام
  

    .. مراجعة دورية دقيقة لتطبيقات االنظمة مراجعة دورية دقيقة لتطبيقات االنظمة--
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  العاشرالعاشرالفصل الفصل 
  مسؤولية وحقوق المساهمينمسؤولية وحقوق المساهمين

  
تقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة األسهم التي اكتتب فيها ، وال يسأل عن ديون الشركة تقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة األسهم التي اكتتب فيها ، وال يسأل عن ديون الشركة  :  :  المساهم المساهماتاتمسؤوليمسؤولي: : أوال   أوال   

  ..إال في حدود القيمة االسمية لألسهم التي اكتتب فيهاإال في حدود القيمة االسمية لألسهم التي اكتتب فيها
  

لمساهمة تتمتع بحقوق متساوية ومالزمة لحق ملكيتها وفيما يلي بيان بهذه لمساهمة تتمتع بحقوق متساوية ومالزمة لحق ملكيتها وفيما يلي بيان بهذه جميع األسهم في شركة اجميع األسهم في شركة ا: : حقوق المساهم حقوق المساهم :  :  ثانيا   ثانيا   
  --::الحقوق حسب أحكام قانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال ما يلي الحقوق حسب أحكام قانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال ما يلي 

    
  ..الحق بقبض أنصبة األرباح المعلن عنها في الجمعية العامة الحق بقبض أنصبة األرباح المعلن عنها في الجمعية العامة   --11

  ..حق األفضلية باالكتتاب بأسهم جديدة حق األفضلية باالكتتاب بأسهم جديدة   --22

  ..تراك بتوزيع موجودات الشركة عند التصفية تراك بتوزيع موجودات الشركة عند التصفية الحق في االشالحق في االش  --33

  ..األسهم وفقا للقانون األسهم وفقا للقانون صرف في صرف في الحق بالتالحق بالت  --44

  ..اإلطالع على ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وسجل المساهمين اإلطالع على ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وسجل المساهمين في في الحق الحق   --55

الحق بأن يدعى لحضور اجتماعات الجمعيات العامة وبأن يشترك ويقترع في هذه الجمعيات شخصيا الحق بأن يدعى لحضور اجتماعات الجمعيات العامة وبأن يشترك ويقترع في هذه الجمعيات شخصيا   --66
  ) .) .ويكون له صوت واحد عن كل سهم عادى يمتلكهويكون له صوت واحد عن كل سهم عادى يمتلكه((اسطة وكيل اسطة وكيل أو بوأو بو

الحق بأن يتقدم بطلب إبطال أي قرار تتخذه الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة إذا كان مخالفا للقانون الحق بأن يتقدم بطلب إبطال أي قرار تتخذه الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة إذا كان مخالفا للقانون   --77
  ..أو لنظام الشركة أو لنظامها الداخلي أو لنظام الشركة أو لنظامها الداخلي 

ن المساهمين أو نيابة عن ن المساهمين أو نيابة عن الحق بأن يقاضي أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي حسابات الشركة نيابة عالحق بأن يقاضي أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي حسابات الشركة نيابة ع  --88
  .. الشركات التجارية الشركات التجاريةمن قانونمن قانون) ) 110110((الشركة عمال بالمادة الشركة عمال بالمادة 

وإذا نص النظام األساسي على تقرير بعض االمتيازات لبعض أنواع األسهم وذلك في التصويت أو وإذا نص النظام األساسي على تقرير بعض االمتيازات لبعض أنواع األسهم وذلك في التصويت أو   --99
  األرباح أو ناتج التصفية ، فأن األسهم من نفس النوع تتساوى في الحقوق والمميزات أو القيود والاألرباح أو ناتج التصفية ، فأن األسهم من نفس النوع تتساوى في الحقوق والمميزات أو القيود وال

يجوز تعديل ذلك إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع األسهم الذي يجوز تعديل ذلك إال بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبموافقة ثلثي حاملي نوع األسهم الذي 
  ..يتعلق التعديل به يتعلق التعديل به 

على األقل على األقل  %  % 55لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد من المساهمين الذين يملكون   --1010
تي تصدر لصالح فئة معينه من المساهمين تي تصدر لصالح فئة معينه من المساهمين من اسهم الشركة وقف قرارات الجمعية العامة للشركة المن اسهم الشركة وقف قرارات الجمعية العامة للشركة ال

  ..أو لألضرار بهم أو لجلب منفعة خاصة ألعضاء مجلس اإلدارة أو غيرهم أو لألضرار بهم أو لجلب منفعة خاصة ألعضاء مجلس اإلدارة أو غيرهم 
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  التقارير والبيانات التقارير والبيانات : : ثالثاثالثا
يقوم مجلس اإلدارة بإعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة للربع األول والثاني والثالث من كل سنة مالية، كما يقوم  -

نوي خالل شهرين من نهاية السنة المالية يتضمن البيانات المالية المدققة وتقرير مجلس اإلدارة بإعداد تقرير س
 . وتقرير مناقشات اإلدارة وتحليالتها وتقرير تنظيم وإدارة الشركة

 
ين يوما ترسل البيانات المالية الفصلية غير المدققة إلى مركز المعلومات التابع لسوق مسقط لألوراق المالية خالل ثالث -

من نهاية الفصل وذلك عبر نظام اإلرسال اإللكتروني للمركز ، كما تقدم له في نفس الفترة نسختين معتمدتين من 
 البيانات المالية المدققة وتقديمها  يتم ارسالمجلس إدارة البنك ، كما يتولى البنك نشرها خالل نفس الفترة ايضا، بينما

 . ة العامة العادية السنويةونشرها بأسبوعين قبل انعقاد الجمعي
 
 السنوية خالل ثالثة أشهر من تاريخ نهاية السنة لى الجمعية العامة العاديةإ  دعوة المساهميندارةإلاعلى مجلس  -

 : ة على سبيل المثال وليس الحصر األمور التاليةيالمالية ، تناقش الجمع

 
 .دارة والموافقة عليه إلدراسة تقرير مجلس ا) 1(        

 
 .دراسة تقرير اإلدارة والتنظيم والموافقة عليه ) 2(        

 
 .دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر ) 3(        

 
     حتياطية الخاصة إلات اال من األرباح الصافية أو من الحسابإتقرير توزيع أنصبة األرباح على أال توزع هذه األنصبة ) 4(        

 .  من قانون الشركات التجارية)106( أحكام المادة  دائماًيشريطة أن تراع             
 

 . تقرير بدل حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية القادمة والموافقة عليه ) 5(        
 

 .ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية السابقة ) إن وجدت(نوية دراسة المكافأة الس) 6(        
 

 ) .إن وجدت(اإلفصاح عن أي صفقات مع أطراف ذوي عالقة أبرمها البنك خالل السنة المالية السابقة  )7(        
 

 ) .دتإن وج(اإلحاطة بأي صفقات متوقعة مع أطراف ذوي عالقة خالل السنة المالية القادمة ) 8(        
 

 .تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم مع مراعاة أحكام القانون ) 9(        
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  : : نقل ملكية األسهم نقل ملكية األسهم : : رابعارابعا
  

يجوز للمساهمين بيع يجوز للمساهمين بيع تتنتقل مليكة األسهم من خالل التصرف فيها حسب تعليمات التداول بسوق مسقط لألوراق المالية ، تتنتقل مليكة األسهم من خالل التصرف فيها حسب تعليمات التداول بسوق مسقط لألوراق المالية ، 
من من اسهم راس مال البنك من من اسهم راس مال البنك % % 7070لبنك دون قيود وفقا للقانون شريطة ان ال تتجاوز نسبة الملكية االجنبية لبنك دون قيود وفقا للقانون شريطة ان ال تتجاوز نسبة الملكية االجنبية وتحويل اسهم اوتحويل اسهم ا

 ، وأن ال تتجاوز نسب ملكية الشخص الواحد الحدود القصوى المنصوص عليها في القانون المصرفي  ، وأن ال تتجاوز نسب ملكية الشخص الواحد الحدود القصوى المنصوص عليها في القانون المصرفي في جميع االوقاتفي جميع االوقات
  . . ككيحصل على الموافقات الالزمة لذليحصل على الموافقات الالزمة لذللم لم وقانون سوق رأس المال ما وقانون سوق رأس المال ما 

  
  

 :الجمعية العامة التأسيسية: خامساً
شركة المساهمة، وتنظر هذه الجمعية اليعتبر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية للمكتتبين من بين إجراءات تأسيس  -

على المؤسسين حسب أحكام المادة في جميع ما تم  من إجراءات لتأسيس الشركة حتى تاريخ انعقاد الجمعية، و
وذلك خالل ثالثين يوما من انتهاء مدة كتتبين  إلى هذه الجمعية الملشركات التجارية دعوة من قانون ا) 76(

 .االكتتاب
الجمعيات  تحكمتتم دعوة هذه الجمعية وتعقد وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية ووفقا ألحكام نظام الشركة التي  -

 .العامة غير العادية
لعامة التأسيسية تقريرا يتضمن المعلومات الوافية عن جميع اإلجراءات على المؤسسين أن يقدموا إلى الجمعية ا -

المتخذة والنفقات المدفوعة لتأسيس الشركة، وعن جميع االلتزامات المعقودة من قبل المؤسسين نيابة عن الشركة 
 .التي هي قيد التأسيس مع المستندات المؤيدة لذلك

 :تخاذ القرارات بشأن األمور اآلتيةتختص الجمعية العامة التأسيسية بالنظر في ا -

 التصديق على التقرير المقدم من المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التي استلزمتها،  .1
ويكون المؤسسون مسؤولين بالتكافل والتضامن عما دفع وعقد نيابة عن الشركة التي هي قيد التأسيس 

 .أسيسيةمن نفقات والتزامات لم تصدق عليها الجمعية الت

 .التحقق من مراعاة الشروط الالزمة لتأسيس الشركة وإعالن ذلك .2

الموافقة على النظام األساسي للشركة، ويجوز للجمعية إدخال تعديالت عليه إذا اقتضى األمر ذلك، وال  .3
 .يكون هذا التعديل نافذا إال بعد موافقة الهيئة وقيده بالسجل التجاري

ويجب على هذا المجلس تسجيل الشركة في السجل التجاري . ة للشركةانتخاب أعضاء أول مجلس إدار .4
خالل شهر من انعقاد الجمعية العامة التأسيسية، ويكون أعضاء المجلس مسؤولين بالتكافل والتضامن 

 .عن األضرار الناتجة عن عدم إجراء هذا التسجيل

 .تعيين أول مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه .5
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 :قيمة االسمية غير المدفوعةال:  سادسا
 

يسدد نصف القيمة االسمية لألسهم المصدرة عند االكتتاب على ان  ، تكون القيمة االسمية للسهم رياال عمانيا واحدا -
 .تسدد قيمة األسهم االسمية بالكامل خالل مدة ال تزيد على ثالث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة

األسهم مستحقة وواجبة االداء كما هو محدد في وثيقة االكتتاب، واذا تخلف تكون المبالغ غير المدفوعة من قيمة  -
عن تسديد اي قسط في موعده حق للشركة بعد ان المسجل بسجالت مساهمي الشركة خالل فترة طلب المبلغ المساهم 

 األقل من تاريخ  عشر يوما علىةتوجه اليه في محل اقامته المبين في سجل المساهمين، انذارا للدفع في مهلة اربع
 . ارسال االنذار، ان تعرض اسهمه للبيع في سوق األوراق المالية

للشركة ان تسترد من ثمن البيع باألولوية على جميع الدائنين كامل المبلغ غير المسدد من قيمة األسهم باالضافة الى   --
كان للشركة ان تالحق المساهم بالرصيد الفوائد والنفقات على ان يدفع الرصيد الى المساهم واذا لم تكف حصيلة البيع 

  ..في أمواله الخاصة
  

  وصف لعملية بيع االسهم وصف لعملية بيع االسهم 
  

، ال بد من توضيح انه عند قيام المستثمر ببيـع االسـهم             ، ال بد من توضيح انه عند قيام المستثمر ببيـع االسـهم             %%5050تبلغ القيمه االسميه للسهم ريال عماني واحد مدفوع من قيمتها           تبلغ القيمه االسميه للسهم ريال عماني واحد مدفوع من قيمتها           
  : : لمثال التالي يوضح العمليةلمثال التالي يوضح العملية بيسه لكل سهم، ا بيسه لكل سهم، ا0.5000.500 سيتم احتساب حصيلة البيع بطرح  سيتم احتساب حصيلة البيع بطرح التي لديه فانهالتي لديه فانه

  
. . عع.. سهم و كان السعر في السـوق للسـهم وقـت البيـع     ر         سهم و كان السعر في السـوق للسـهم وقـت البيـع     ر        10001000لنفترض ان عميل رغب ببيع كمية االسهم لديه والبالغة          لنفترض ان عميل رغب ببيع كمية االسهم لديه والبالغة          

حتسب صافي المبلغ على    حتسب صافي المبلغ على    يي، حيث   ، حيث    ريال عماني   ريال عماني  15001500 ريال عماني فقط وليس       ريال عماني فقط وليس      10001000مبلغ  مبلغ  على  على  العميل هنا العميل هنا ، سوف يحصل    ، سوف يحصل    1.5001.500
  ).).عتبار العموالت الخاصة بالوساطةعتبار العموالت الخاصة بالوساطةلم ياخذ بعين االلم ياخذ بعين اال. (. ())))))نصف ريالنصف ريال(( بيسه  بيسه 0.5000.500  –– ريال  ريال 1.51.5*( *(  سهم  سهم 001,001,00((: : النحو التاليالنحو التالي
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  الحادي عشرالحادي عشرالفصل الفصل 
    البنكالبنكتنظيم وادارة تنظيم وادارة 

  
  مجلس االدارة مجلس االدارة   --
  
بواسـطة  من بين المساهمين أو من غيرهم يتم إنتخـابهم          أعضاء  سبعة  ) 7(يتولى إدارة البنك مجلس إدارة يؤلف من         -

المساهمين وتستمر فترة والية العضو لثالث سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد ، بشرط أن يكون العضو من المساهمين                  
سهم وأال يتصرف فيها تصـرفاً يفقـده        ) مائة (100مالكاً أو ممثالً لشخص إعتباري يملك عدداً من األسهم ال يقل عن             

فترة الثالث سنوات المنصوص عليها أعاله من تاريخ إنعقاد الجمعية          صفته كمساهم بالبنك طيلة مدة عضويته وتحسب        
التي أجرى فيها اإلنتخاب إلى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة السنوية الثالثة التي تليها ، وإذا جاوز تاريخ إنعقـاد هـذه                     

أن ال يجاوز ذلك نهاية المدة      الجمعية الثالث سنوات المشار إليها مدت العضوية بحكم القانون إلى تاريخ إنعقادها على              
 .من قانون الشركات التجارية ) 120(المحددة إلنعقاد الجمعية العادية السنوية المنصوص عليها في المادة 

 
  شروط االهلية لعضوية المجلس شروط االهلية لعضوية المجلس   --

 
ي للبنك ، يشترط من قانون الشركات التجارية ، ودون إخالل بما يتضمنه النظام األساس) 95(مع مراعاة أحكام المادة          

 : في من يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة البنك ما يلي 
 

 .أن يكون حسن السيرة والسمعة  )أ(
 . أال يقل عمره عن ثالثين عاماً  )ب(
 .أال يكون عاجزاً عن سداد مديونيته للبنك عند تقديم أوراقه للترشيح به  )ج(
 . حالة اإلعسار أو اإلفالس وفق أحكام القانون يهأال يكون قد حكم بإعساره أو إفالسه ما لم تنت )د(
 .أال يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة شائنة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره  )هـ(
أن ال يترتب على إكتسابه العضوية أن يصبح عضواً أو ممثالً لشخص إعتباري في أكثر من أربع شركات  )و(

 سلطنة عمان أو أن يصبح رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركتين من مساهمة عامة مركز عملها الرئيسي في
 .هذه الشركات 

 .أن يكون مفوضاً بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة من قبل الشخص اإلعتباري إذا كان ترشيحه بهذه الصفة  )ز(
ارس أغراضاً أال يكون عضواً في شركة مساهمة عامة أو مقفلة مركز عملها الرئيسي في سلطنة عمان تم )ح(

  .مشابهة ألغراض الشركة
أن يقدم إقراراً متضمناً بياناً بعدد أسهمه إن كان من المساهمين ، وبأنه لن يتصرف فيها تصرفاً يفقده صفته  )ط(

  .كمساهم بالبنك طوال مدة عضويته
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  طريقة انتخاب أعضاء مجلس االدارة طريقة انتخاب أعضاء مجلس االدارة   --
  
ين ، ويكون لكل مساهم عدد مساهمالسري المباشر من قبل ال اإلنتخاب قيرإنتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن ط يتم -

يملكه من أسهم ، ويحق له التصويت بها جميعاً لمرشح واحد أو تقسيمها بين من ا من األصوات مساوياً لعدد م
م التي هسيختارهم من المرشحين وذلك ببطاقة التصويت بحيث ال يزيد إجمالي ما أعطاه لهم من أصوات عن عدد األ

 .كها يمل
 
  طريقة عزل أعضاء مجلس االدارة طريقة عزل أعضاء مجلس االدارة   --

  
حد الشروط الالزمة للعضوية وجب عليه إبالغ المجلس بذلك وأعتبر مكانه شاغراً من  أ فقد عضو مجلس اإلدارةاإذ -

وفقاً ألحكام القانون  هتتاريخ هذا اإلبالغ وإال سقطت العضوية عنه من تاريخ إكتشاف البنك لذلك دون اإلخالل بمسؤولي
 .ة ريمن قانون الشركات التجا) 98(نه وفقاً ألحكام المادة ل مكا يشغعلى أن

 
  اختصاصات وواجبات مجلس االدارة اختصاصات وواجبات مجلس االدارة   --

 
إدارة البنك لتحقيق أغراضـه وال تكـون هـذه          ا  مهلزدارة أوسع الصالحيات للقيام بجميع األعمال التي تست       مجلس اإل ل  --

ن أو في النظـام األساسـي للبنـك أو قـرارات            وناالقالصالحيات محدودة أو مقيدة إال بقدر ما هو منصوص عليه في            
  : مسئوالً عن األمور التالية البنكالجمعية العامة ، ويكون مجلس إدارة 

 
ة للبنك بما يحقق أغراضه والمحافظة على حقوق مساهميه يالتجارية والمالية والموازنة التقديرسات ياسالتماد عإ )1(

 .وتنميتها 
 
مراجعتها وتحديثها من فترة ألخرى لتنفيذ أهداف البنك والقيام بأنشطته في ضوء الغرض من  الالزمة وططضع الخو )2(

 .تأسيسه 
 
وضع وتنفيذ ومراقبة ومتابعة تنفيذ سياسة اإلفصاح التي يتبناها البنك وفقاً لمتطلبات ولوائح اإلفصاح واإلرشادات التي  )3(

 .تصدرها الهيئة العامة لسوق المال 
 
 .التأكد من حسن سير العمل بما يحقق أهداف البنك التي تأسس من أجلها ة ويذاء اإلدارة التنفيدأراقبة م )4(
 
تقديم معلومات دقيقة لمساهمي البنك في التواريخ التي تحددها الهيئة العامة لسوق المال وفقاً لمتطلبات وإرشادات  )5(

 .اإلفصاح 
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يحدد الهيكل  . مع مراعاة التقيد بتطلبات وتوجيهات البنك المركزي العمانيأو المدير العام /ئيس التنفيذي ولرعيين ات )6(
 .أو المدير العام /التنظيمي للبنك حقوق ومسئوليات وإختصاصات الرئيس التنفيذي و

 
من ) 102 ( األعمال التي تقوم بها اللجان التي يكونها المجلس طبقاً للمادةمييقوتء العاملين الرئيسين بالبنك ، داقييم أت )7(

 .ت التجارية اكر الشنقانو
 
 فصحيإلدارة التنفيذية كل ثالثة أشهر بما من اه تقدم إليلتي  واتعلقة بنشاط وعمليات البنكلمية الالمبيانات االعتماد إ )8(

 .للبنك  ححيالصي عن المركز المال
 
مرار في ممارسة األنشطة المحددة له تاإلسلى عرير السنوي المقدم للجمعية العامة مسوغات مقدرة البنك تقمين التض )9(

 .من أجل تحقيق أغراضه 
 
ين عتماجت في العام على أن ال ينقضي بين كل إماعاأربع إجتوعقد ن سر للمجلس في أول إجتماع له ميعيين أت )10(

 .ر كحٍد أقصى شه أعةمتتاليين أكثر من أرب
 
لك  ذمن البنك خالل السنة ، بما فيو كون قد تلقاها أي عض ييلتلمبالغ اا يانات المالية بياناً كامالً عن جميعلبضمين ات )11(

 .غ المدفوعة إلى األعضاء بصفتهم عاملين بالبنك لابمال
 

  االعمال المحظورة على المجلس االعمال المحظورة على المجلس   --
  
 : العامة للبنك يحظر على مجلس اإلدارة أن يقوم باألعمال التالية ما لم يرخص له القيام بها بقرار من الجمعية  -

 
 .القيمة وعادية  التبرعات ما عدا التبرعات التي يتطلبها العمل متى آانت ضئيلة )1(
 
 .إجراء الرهن أو التأمين على موجودات البنك إال لضمان ديونه المترتبة عليه في سياق أعماله اإلعتيادية  )2(
 
ادي م                    )3( ودة في سياق العمل اإلعتي االت المعق دا الكف ك         آفالة ديون الغير ما ع ات البن ن أجل تحقيق غاي

 .والضمانات المتعلقة بالشرآات الفرعية حيال األطراف الثوالث 
 
 .بيع كافة موجودات البنك أو جزء هام منها  )4(
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  المزايا والمكافآت المالية المزايا والمكافآت المالية   --
  
 ال يجاوز تحدد الجمعية العامة المكافآت السنوية وبدل حضور جلسات مجلس إدارة البنك واللجان المنبثقة عنه بما -

من صافي األرباح السنوية وبحد أقصى مائتي ألف ريال عماني على أن ال يزيد بدل حضور الجلسات % 5مجموعه 
) 106(طي القانوني واإلختياري وفقاً للمادة لكل عضو عن عشرة آالف ريال عماني كل سنة وذلك بعد إستقطاع اإلحتيا

من القانون واإلحتياطات األخرى المطلوب من البنك اإلحتفاظ بها وفقاً لتوجيهات البنك المركزي العماني باإلضافة إلى 
 . من رأس المال % 5تجنيب أو توزيع نسبة المساهمين من األرباح بما ال يقل عن 

 
حقق أرباحاً ال يمكن معها تجنيب أو توزيع كامل نسبة المساهمين من األرباح يكون تحديد إذا لم يحقق البنك أرباحاً أو  -

 .المكافآت وبدل حضور الجلسات وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال 
 

 السنة أو إذا لحق برأسمال البنك خسارة فيجوز للبنك منح األعضاء بدل حضور جلسات مجلس اإلدارة التي تنعقد في -
 .السنوات التالية لتحقق الخسارة وذلك في الحدود ووفقاً للقواعد التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال 

 
في الخارج في مهمة من لإلقامة ذا كلف بخدمات خاصة أو سافر إدارة إلضافية لعضو مجلس اإ أتعابيجوز أن تدفع  -

 .مهام البنك 
 

تفاق بهذا إلى إذا لم يتوصلوا إدارة بالكيفية والنسب التي يتفقون عليها فإللس ايتم توزيع المكافأة بين أعضاء مج -
 .الشأن وزعت المكافآت بينهم بالتساوي 

 
    العامةالعامةالجمعية الجمعية   --

    
 بالقانون أو عمالً - راًـللجمعية العامة العادية أن تنظر في وأن تبت في جميع األمور التي ال يعود أمر البت فيها حص -

 .دارة أو الجمعية العامة غير العادية إلعلى مجلس ا -نظام البنك 
لى الجمعية العامة العادية بتقرير يتضمن التفاصيل الكاملة عن سير أعمال البنك وموقفه المالي إدارة إليتقدم مجلس ا -

ر مراقبي دارة وأجوإل عن مكافآت أعضاء مجلس ا بحساب األرباح والخسائر وبياناًقتصادي وميزانية البنك وبياناًإلوا
الحسابات والمقترح الخاص بتوزيع األرباح على أن يتضمن هذا التقرير تقرير مراقبي الحسابات وتعليقاتهم على تقرير 

دارة على جميع هذه إلدارة ومقترحاتهم بشأن مستقبل البنك وخطة التنمية الخاصة به ويوقع رئيس مجلس اإلمجلس ا
 . الوثائق 

  
  

  
  
  



 
 يالمستشار القانون   مدير اإلصدار

 

41

  يا يا االدارة التنفيذية العلاالدارة التنفيذية العل  --
 عاما في مجال ادارة      عاما في مجال ادارة     3838، لديه خبرة تزيد عن      ، لديه خبرة تزيد عن      ))تحت التأسيس تحت التأسيس ((التنفيذي لبنك صحار    التنفيذي لبنك صحار      الرئيسالرئيسوهو  وهو    ::ناني جافيري ناني جافيري / / الفاضل  الفاضل  

 عاما في ستاندرد تشارتر بنك تقلد خاللها عدة مناصب ادارية هامة منهـا المـدير                 عاما في ستاندرد تشارتر بنك تقلد خاللها عدة مناصب ادارية هامة منهـا المـدير                3232البنوك التجارية، حيث امضى فترة      البنوك التجارية، حيث امضى فترة      
باالضافة الى خبرته في مجاالت ائتمان الشركات، التجزئة، الموارد البشرية وادارة           باالضافة الى خبرته في مجاالت ائتمان الشركات، التجزئة، الموارد البشرية وادارة           العام الدارة االئتمان لجنوب شرق آسيا،       العام الدارة االئتمان لجنوب شرق آسيا،       

استراليا، حيث ادى دورا كبيرا في تنمية وزيادة حصة         استراليا، حيث ادى دورا كبيرا في تنمية وزيادة حصة         / /  تقلد منصب المدير التنفيذي لتايمز بنك         تقلد منصب المدير التنفيذي لتايمز بنك        19981998في عام   في عام   . . المخاطرالمخاطر
يث ساهم وبشكل كبير في تنشـيط عمليـات   يث ساهم وبشكل كبير في تنشـيط عمليـات    تولى ادارة بنك عمان الدولي ح تولى ادارة بنك عمان الدولي ح20002000في عام  في عام  . . البنك في مجال اتئمان االفراد    البنك في مجال اتئمان االفراد    

آخر منصب تواله هو منصب المدير التنفيذي لشركة بيرال سن للتأمين في الهند حيـث               آخر منصب تواله هو منصب المدير التنفيذي لشركة بيرال سن للتأمين في الهند حيـث               . . البنك في السلطنة، الهند وباكستان    البنك في السلطنة، الهند وباكستان    
  . . امضى فيها اكثر من خمس سنوات حيث ساهم وبشكل كبير في تاسيس الشركة وتوسيع عملياتهاامضى فيها اكثر من خمس سنوات حيث ساهم وبشكل كبير في تاسيس الشركة وتوسيع عملياتها

      
    ). ). ات تعيين أعضاء االدارة التنفيذية العلياات تعيين أعضاء االدارة التنفيذية العلياالبنك حاليا في مرحلة اجراءالبنك حاليا في مرحلة اجراء((
  
  ملخص عن اللوائح الداخلية ملخص عن اللوائح الداخلية   --

 
 وضع أنظمة داخلية لتنظيم إدارة الشـركة وأعمالهـا           على البنك  يجب من قانون الشركات التجارية       من قانون الشركات التجارية      6868طبقاً ألحكام المادة    طبقاً ألحكام المادة    

، ويجـب أن     في السجل التجاري     تسجيل الشركة تاريخ  خالل سنة من    عن طريق مجلس إدارتها وذلك      وشؤون العاملين بها    
  :: كحد أدنى ما يلي كحد أدنى ما يليمن الهيئة العامة لسوق المالالصادرة من الضوابط تشمل هذه اللوائح طبقا للضوابط 

  
 رفـع   ةوطريق  والذي يجب أن يوضح المسؤوليات الضرورية المتعلقة بالوظائف المختلفة بالشركة          الهيكل التنظيمي للشركة   .1

 .التقارير 
 . والصالحيات المتعلقة بالموافقة على المصروفات والنفقات الماليةمستوياتالتحديد  .2
تحديد أتعاب الجلسات والمكافآت والمزايا األخرى المقررة ألعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقـة عنـه وأسـس                   .3

 . احتسابها
 .وعقود الخدمات السياسات المتعلقة بالمشتريات  .4
 . تقديمها لمجلس إدارة الشركةالحد األدنى من المعلومات الواجب  .5
 . واللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس إدارة الشركةباإلدارة التنفيذيةالسلطات والمهام والمسؤوليات المتعلقة  .6
السياسات المتعلقة بالموارد البشرية والتي تتضمن الرواتب والتعيين والتطوير والتدريب والترقيات وإنهاء الخدمات وغيرها               .7

 . األخرى ذات العالقة من الجوانب
 .السياسات االستثمارية بالشركة  .8
 .التعامالت مع األطراف ذوي العالقة .9

 في الوقـت المحـدد، علـى أن تتضـمن           قوالهيئة والسو سياسات وإجراءات اإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للجمهور         .10
 .تصنيف هذه المعلومات وصالحيات االطالع عليها

  .إضافتها لتحقيق أهداف وغايات الشركةارة الشركة  مجلس إديرىأية لوائح أخرى 
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في ُعمان، بالتعاون مع مكتب برايس ) المكتب(أوكل مؤسسو بنك صحار إلى مكتب برايس وترهاوس كوبرز أل أل بي وقد 
 :وترهاوس كوبرز بالهند، تقديم خدمات مهنية في المجاالت التالية

 
 .إستراتيجية العمل •
 .اتإستراتيجية تقنية المعلوم •
 .السياسات وإجراءات التشغيل القياسية •

 

 إستراتيجية العمل
 

 :تضمنت الخدمات في هذا المجال ما يلي
 .منطقة مجلس التعاون الخليجيسلطنة عمان إستعراض اإلتجاهات والتطورات في المجال المصرفي مع التركيز على  •
 
قابية والتنظيمية والخدمات المقدمة ومستوى المنافسة دراسة قطاع الخدمات المالية في السلطنة فيما يتعلق بالبيئة الر •

 .ومستويات الخدمة وقنوات تقديم الخدمات المالية
 

إجراء مسح لقطاعات العمالء المختلفة للتعرف على إحتياجاتهم من الخدمات المالية ومدى الوفاء بتلك اإلحتياجات  •
 .حالياً

 
 .نك صحار والخيارات اإلستراتيجية لب والمخاطرتحديد الفرص •

 
 .وضع خطة عمل وتوقعات مالية لخمس سنوات على أساس التحليل أعاله •

 
 إستراتيجية تقنية المعلومات

 
 :إرتكز العمل في مجال إستراتيجية تقنية المعلومات على خطة عمل وإستراتيجية البنك، وتضمن الخدمات التالية

 .تيجية العمل المعتمدة بنجاحوضع إستراتيجية تقنية معلومات مصممة لدعم تنفيذ إسترا •
 
 تطوير متطلبات المستفيدين ومواصفات عملية وفنية لنظام التطبيقات المصرفية وأجهزة الصرف اآللي وشبكتها •

 .بأحدث وافضل ما يتوفر بالسوق
 

 .إعداد وثائق المناقصات لما سبق وإدارة عملية إستالم العطاءات •
 

 .الموردين انسب األنظمة وافضل لتوصيات المالئمة لبنك صحار حول إختيار تحليل تقييم العطاءات المستلمة وتقديم ا •
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 السياسات واإلجراءات المعيارية
 

إن هدف الخدمات في هذا المجال هو وضع سياسات وإجراءات قياسية تمكن البنك من ممارسة أنشطته اليومية وتقديم الخدمات 
وتتناول السياسات واإلجراءات القياسية المجاالت . فية السائدة في السلطنة بما يتماشى مع االعراف واالنظمة المصرلعمالئه
 :التالية

 
 .اإلئتمان •
 .الخدمات المصرفية لألفراد •
 .الخدمات المصرفية للشركات •
 .أعمال بنوك اإلستثمار •
 .الخزينة •
 .الموارد البشرية •
 .اإلدارة المالية •
 .التدقيق •
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   عشر عشرالثانيالثانيالفصل الفصل 
  يف التأسيس يف التأسيس مصارمصار

  
  : : ، ويوضح الجدول التالي توزيع هذه المصاريف، ويوضح الجدول التالي توزيع هذه المصاريف عماني عمانيالف ريالالف ريال  858544قدر حجم المصاريف التأسيسية للبنك بمبلغ قدر حجم المصاريف التأسيسية للبنك بمبلغ   --
  

  المبلغالمبلغ  المصروف المصروف 
  100,000100,000  التوظيف التوظيف 

  320,000320,000  استشارات مالية استشارات مالية 
  53,00053,000  ) ) مبنى االدارة العامةمبنى االدارة العامة((ايجارات ايجارات 

  81,00081,000  رواتب الموظفين رواتب الموظفين 
  50,00050,000  ين ين تدريب وتأهيل الموظفتدريب وتأهيل الموظف

  250,000250,000  ف أخرى ف أخرى ييمصارمصار
  000000,,858544  المجموع المجموع 

  
على المؤسسين ان يقدموا الى الجمعية العامـة التأسيسـية تقريـرا يتضـمن              طبقاً ألحكام قانون الشركات التجارية ،       طبقاً ألحكام قانون الشركات التجارية ،        -

قـودة  المعلومات الوافية عن جميع االجراءات المتخذة والنفقات المدفوعة لتأسيس الشركة وعن جميع االلتزامات المع             
يعـود للجمعيـة العامـة      . من قبل المؤسسين نيابة عن الشركة التي هي قيد التأسيس مع المستندات المؤيـدة لـذلك               

يكـون المؤسسـون مسـؤولين بالتكافـل        . التأسيسية ان تصادق على كل او بعض االجراءات وااللتزامات المـذكورة          
س من نفقات والتزامات لم تصـادق عليهـا الجمعيـة           والتضامن عما دفع وعقد نيابة عن الشركة التي هي قيد التأسي          

 . التأسيسية
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   عشر عشرالثالثالثالثالفصل الفصل 
  المؤسسون والقيود المفروضة عليهم المؤسسون والقيود المفروضة عليهم 

    
  . . %)%)5050 ( ( ريال ريال30,000,00030,000,000 سهم بما قيمته  سهم بما قيمته 660,000,0000,000,000قام المؤسسون باالكتتاب بعدد قام المؤسسون باالكتتاب بعدد   --
  : :  لكل طرف لكل طرفالحصة المكتتب بهاالحصة المكتتب بهااجمالي اجمالي يوضح الجدول التالي تفاصيل المؤسسين وحصة كل طرف منهم علما ان يوضح الجدول التالي تفاصيل المؤسسين وحصة كل طرف منهم علما ان   --

  الحصةالحصة  كتتب بهاكتتب بهاممعدد االسهم العدد االسهم ال  الجنسيةالجنسية  المؤسس المؤسس 
  %11  11.000.000  سلطنة عمان  شؤون البالط السلطاني

  %8  8.000.000  سلطنة عمان  ) م.م.ش(الغدير العربية 
  % 5  5.000.000  سلطنة عمان  الصندوق العماني لإلستثمار 
  %4  4.000.000  سلطنة عمان   المشرق للتجارة واإلستثمار

  %3  3.000.000  سلطنة عمان  صندوق تقاعد المكتب السلطاني 
  % 3  3.000.000  سلطنة عمان  صندوق تقاعد موظفي جهاز األمن الداخلي

  %3  3.000.000  سلطنة عمان  صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة 
  %2  2.000.000  سلطنة عمان  )م.م.ش(سالم وشركاه 
  %2  2.000.000  سلطنة عمان  )م.م.ش(ان للتنمية شركة المرج

  %2  2.000.000  سلطنة عمان  )م.م.ش(الصفا المتحدة 
  %2  2.000.000  سلطنة عمان  ) م.م.ش(إقتدار التجارية 

  %2  2.000.000  سلطنة عمان  )م.م.ش(مدى مسقط 
  %2  2.000.000  سلطنة عمان  )م.م.ش(محسن حيدر درويش 

  %1  1.000.000  سلطنة عمان  ني العماني صندوق تقاعد الحرس السلطا
  %1  1.000.000  سلطنة عمان  )م.م.ش(الصفا الذهبية 

  %1  1.000.000  سلطنة عمان  )م.م.ش(شركة حدود الوطن 
  %1  1.000.000  سلطنة عمان  )م.م.ش(مؤسسة قيس العمانية 

  %1  1.000.000  سلطنة عمان  )م.م.ش(رمال مسقط للتجارة 
  %1  1.000.000  سلطنة عمان  )م.م.ش(الطوقان المتحدة 

  %1  1.000.000  سلطنة عمان  )م.م.ش(مؤسسة الخدمات الوطنية 
  %1  1.000.000  سلطنة عمان  )م.م.ش(جبال الحدان للتجارة واإلعمار 

  %1  1.000.000  سلطنة عمان  )م.م.ش(مشاريع النهضة لإلستثمار 
  %1  1.000.000  سلطنة عمان  ) م.م.ش(الباز للخدمات واإلستثمار 

  %1  1.000.000  سلطنة عمان  )م.م.ش(سابكو 
  %%6060  60.000.000  سلطنة عمان  المجموع المجموع 

من النسخة اإللكترونية لنشرة من النسخة اإللكترونية لنشرة ) ) 22(( اإلطالع على الملحق رقم  اإلطالع على الملحق رقم للحصول على البيانات الخاصة بالمؤسسين يرجىللحصول على البيانات الخاصة بالمؤسسين يرجى  ••
  ..تحت وصلة السوق األوليةتحت وصلة السوق األولية  oorrgg..oommaannccmmaa..wwwwwwالمال المال   سوقسوق العامة ل العامة لهيئةهيئةالالموقع موقع اإلصدار المدرجة على اإلصدار المدرجة على 
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  القيود المفروضة على المؤسسين القيود المفروضة على المؤسسين 
االنسحاب من الشركة أو التصرف      البنك   ال يجوز للمؤسسين في    ،    ،    وتعديالته  وتعديالته من قانون الشركات التجارية   من قانون الشركات التجارية   ) ) 7777((طبقا للمادة   طبقا للمادة   
اليتين اعتباراً من تـاريخ بدايـة اإلنتـاج الفعلـي أو            متتماليتين   قبل قيام الشركة بنشر ميزانيتين عن سنتين         في أسهمهم 

أو التنـازل عـن     المزاولة الفعلية للنشاط حسب األحوال ، ويستثنى من ذلك حاالت التنازل عن األسهم المملوكة للحكومـة                 
 بقـرار  نه يجوز مد فترة عدم جواز االنسحاب أو التصرف لسنة أخرىأعلى ، وحاالت اإلرثاألسهم بين المؤسسين أنفسهم   

من وزير التجارة والصناعة بناء على طلب الهيئة العامة لسوق المال ، دون أن يخل ذلك بحق المؤسسين في إجراء رهـن             
  .من الدرجة الثانية على تلك األسهم

  

اذا وقع أي عيب في اجراءات تأسيس الشركة جاز لكل ذي مصلحة، خالل مدة خمس سنوات من تأسيس الشـركة، ان ينـذرها                       
فاذا لم تبادر الشركة خالل شهر من االنذار الى اجراء التصحيح الالزم، يعود للشـخص المعنـي ان              .  تصحيح هذا العيب   بوجوب
ويعتبر المؤسسون وأعضاء مجلـس ادارة ومراقبـو الحسـابات األولـون،            . ن تقرر حل الشركة    من المحكمة المختصة أ    يطلب

 حل الشركة والمعزوة الى أعمالهم غير القانونية او اهمالهم او تقصيرهم            مسؤولين بالتكافل والتضامن عن األضرار الناتجة عن      
   .في تأسيس الشركة
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   عشر عشرالرابعالرابعالفصل الفصل 
  تعامالت االطراف ذات العالقة تعامالت االطراف ذات العالقة 

  
  ): ): تحت التأسيستحت التأسيس((يوضح الجدول ادناه التعامالت مع االطراف ذات العالقة والخاصة ببنك صحار يوضح الجدول ادناه التعامالت مع االطراف ذات العالقة والخاصة ببنك صحار   --
  
حصة المساهمة في بنك صحار حصة المساهمة في بنك صحار   تعامالت بين الطرفين تعامالت بين الطرفين وصف للوصف لل  الجهة الجهة 

 علـى    علـى    العمانيـة   العمانيـة  اتفقت اللجنة التأسيسية للبنك مع مؤسسـة قـيس        اتفقت اللجنة التأسيسية للبنك مع مؤسسـة قـيس        مؤسسة قيس العمانية مؤسسة قيس العمانية 
 بمنطقة   بمنطقة  4949 الواقع بالقطعة رقم      الواقع بالقطعة رقم     795795استئجار جزء من المبنى رقم      استئجار جزء من المبنى رقم      

الحي التجاري بمطرح الكبرى ليكون المكتب الرئيس للبنـك بايجـار           الحي التجاري بمطرح الكبرى ليكون المكتب الرئيس للبنـك بايجـار           
يخ يخ ررتـا تـا  ريال عماني لمدة خمس سنوات من         ريال عماني لمدة خمس سنوات من        10,2510,2500شهري قدره   شهري قدره   
  . . توقيع العقدتوقيع العقد

  من اسهم البنك من اسهم البنك % % 11

محسن حيدر درويش 
  )م.م.ش(

والتـي  والتـي  ) ) NNCCRR((اتفقت اللجنة التأسيسية للبنك مع شركة ن سي آر          اتفقت اللجنة التأسيسية للبنك مع شركة ن سي آر          
وكيلها شركة محسن حيدر درويش على تزويد البنك باجهزة صراف          وكيلها شركة محسن حيدر درويش على تزويد البنك باجهزة صراف          

ـ    75,00075,000بقيمة احمالية تبلغ حوالي     بقيمة احمالية تبلغ حوالي     ) ) AATTMM((آلي  آلي   ـ     ريـال عم   انياني ريـال عم
  . . كمرحلة اولىكمرحلة اولى

  من اسهم البنك من اسهم البنك % % 22
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   عشر عشرالخامسالخامسالفصل الفصل 
   والجدول الزمني لالكتتاب والجدول الزمني لالكتتابشروط وإجراءات االكتتابشروط وإجراءات االكتتاب

  
  أهلية االكتتاب في األسهم المطروحة  أهلية االكتتاب في األسهم المطروحة  

االشـخاص  االشـخاص     كـذلك   كـذلك   و  و  يحملون الجنسية العمانيـة فقـط ،          يحملون الجنسية العمانيـة فقـط ،         نن الذي  الذي األفراداألفرادلكافة المواطنين   لكافة المواطنين   االكتتاب في األسهم المطروحة مفتوح      االكتتاب في األسهم المطروحة مفتوح      
 لدى شركة مسقط لإليداع وتسـجيل األوراق         لدى شركة مسقط لإليداع وتسـجيل األوراق        اتات الذين لديهم حساب    الذين لديهم حساب   ))وصناديق االستثمار العمانية    وصناديق االستثمار العمانية       العمانية  العمانية الشركاتالشركات ( (االعتبارييناالعتباريين

  . . أو خالل فترة االكتتابأو خالل فترة االكتتاب//بتاريخ وبتاريخ والمالية المالية 
 مسقط لألوراق المالية  مسقط لألوراق المالية  ومما تجدر اإلشارة إليه بأنه يسمح لألشخاص غير العمانيين بتملك أسهم البنك بعد إدراجه لدى سوق ومما تجدر اإلشارة إليه بأنه يسمح لألشخاص غير العمانيين بتملك أسهم البنك بعد إدراجه لدى سوق

  . .  طبقاً ألحكام النظام األساسي للبنك طبقاً ألحكام النظام األساسي للبنكمن رأس المالمن رأس المال %  % 7070وذلك حتى نسبة وذلك حتى نسبة 
  

  طلبات االكتتاب المحظورة طلبات االكتتاب المحظورة 
  : : ال يجوز للمكتتبين أدناه االكتتاب في االسهم المطروحة لالكتتابال يجوز للمكتتبين أدناه االكتتاب في االسهم المطروحة لالكتتاب

  ..غب بذلكغب بذلكالمؤسسات الفردية، حيث يتعين على صاحب المؤسسة الفردية االكتتاب باسمه فقط متى رالمؤسسات الفردية، حيث يتعين على صاحب المؤسسة الفردية االكتتاب باسمه فقط متى ر  --
  ..حسابات العهدة، حيث يتعين على شركات الوساطة توجيه العمالء لالكتتاب بأسمائهم الشخصيةحسابات العهدة، حيث يتعين على شركات الوساطة توجيه العمالء لالكتتاب بأسمائهم الشخصية  --
  . . طلبات االكتتاب المتكررة، حيث يحظر على أي شخص التقدم بأكثر من طلب اكتتاب باسمه الشخصيطلبات االكتتاب المتكررة، حيث يحظر على أي شخص التقدم بأكثر من طلب اكتتاب باسمه الشخصي  --

رثة ، حيث يتعين عليهم أو على رثة ، حيث يتعين عليهم أو على طلبات االكتتاب التي تحمل اسماء مشتركة، وتشمل طلبات االكتتاب المقدمة باسم الوطلبات االكتتاب التي تحمل اسماء مشتركة، وتشمل طلبات االكتتاب المقدمة باسم الو  --
  . . وكيلهم الشرعي التقدم بأسمائهم الشخصيةوكيلهم الشرعي التقدم بأسمائهم الشخصية

  . . طلبات االكتتاب الخاصة بأشخاص من غير الجنسبة العمانيةطلبات االكتتاب الخاصة بأشخاص من غير الجنسبة العمانية  --

  
  ::االكتتاب عن األوالد القصراالكتتاب عن األوالد القصر

  . . 19881988//1212//99بعد بعد ألغراض هذا الطرح، يعتبر قاصراً كل شخص مولود ألغراض هذا الطرح، يعتبر قاصراً كل شخص مولود 

  . . يجوز لألب فقط االكتتاب نيابة عن أوالده القصريجوز لألب فقط االكتتاب نيابة عن أوالده القصر
إذا تم االكتتاب نيابة عن الولد القاصر من قبل أي شخص آخر غير األب فإنه يجب أن يرفق بالطلب وكالة شرعية سارية إذا تم االكتتاب نيابة عن الولد القاصر من قبل أي شخص آخر غير األب فإنه يجب أن يرفق بالطلب وكالة شرعية سارية 

  . . المفعول صادرة عن الجهات المختصة تخوله بالتصرف في مال الولد القاصر بيعاً وشراء واستثماراًالمفعول صادرة عن الجهات المختصة تخوله بالتصرف في مال الولد القاصر بيعاً وشراء واستثماراً
  

  :  :  المكتتب هو المستفيد النهائيالمكتتب هو المستفيد النهائي
اسمه هو المستفيد النهائي من عملية االكتتاب ، إذا ثبت لدى الهيئة العامة لسوق المال بأن المسـتفيد                  اسمه هو المستفيد النهائي من عملية االكتتاب ، إذا ثبت لدى الهيئة العامة لسوق المال بأن المسـتفيد                  يتعين أن يكون المكتتب ب    يتعين أن يكون المكتتب ب    

النهائي من عملية االكتتاب هو شخص آخر غير الشخص المسجل اسمه في طلب االكتتاب ، فإنهـا سـوف تتخـذ اإلجـراءات                       النهائي من عملية االكتتاب هو شخص آخر غير الشخص المسجل اسمه في طلب االكتتاب ، فإنهـا سـوف تتخـذ اإلجـراءات                       
  . . مصادرة قيمة األسهم واألرباح الناجمة عنهامصادرة قيمة األسهم واألرباح الناجمة عنهابب  ةة المطالب المطالبالقانونية المناسبة ومنها على سبيل المثال وليس الحصرالقانونية المناسبة ومنها على سبيل المثال وليس الحصر
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 : لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية)المستثمر (رقم المساهم

الذين لديهم حالياً حسابات لدى شركة مسقط لإليداع فإنه يتعين عليهم قبل االكتتاب التأكد مـن إن                 الذين لديهم حالياً حسابات لدى شركة مسقط لإليداع فإنه يتعين عليهم قبل االكتتاب التأكد مـن إن                 للمستثمرين  للمستثمرين  بالنسبة  بالنسبة    ..11
االسم بالكامل، العنوان البريدي، الرقم المدني المدون فـي البطاقـة           االسم بالكامل، العنوان البريدي، الرقم المدني المدون فـي البطاقـة           : : ساسية بالكامل وهي  ساسية بالكامل وهي  حساباتهم تتضمن بياناتهم األ   حساباتهم تتضمن بياناتهم األ   

، ،  أو الرقم المدني المدون فـي شـهادة المـيالد الجديـدة             أو الرقم المدني المدون فـي شـهادة المـيالد الجديـدة             جواز السفر   جواز السفر   الرقم المدني المدون في     الرقم المدني المدون في     أو  أو ))المدنيةالمدنية ( (الشخصيةالشخصية
  .. أدناه أدناهلمشار إليهالمشار إليهاتفاصيل الحساب البنكي، ويمكن لكل مساهم تحديث بياناته من خالل المنافذ اتفاصيل الحساب البنكي، ويمكن لكل مساهم تحديث بياناته من خالل المنافذ ا

  
االكتتاب في األسـهم المطروحـة فـتح        االكتتاب في األسـهم المطروحـة فـتح        قبل  قبل    يهميهميتعين عل يتعين عل بالنسبة للمستثمرين الذين ليس لديهم حساب حتى تاريخه ،          بالنسبة للمستثمرين الذين ليس لديهم حساب حتى تاريخه ،            ..22

 االسـتمارة المعـدة لهـذا        االسـتمارة المعـدة لهـذا       تقديمتقديمتعبئة و تعبئة و وذلك ب وذلك ب ) ) مم..عع..مم..شش((حساب لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية         حساب لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية         
ر الشركة أو موقعها على شبكة المعلومات العالمية أو شـركات الوسـاطة،             ر الشركة أو موقعها على شبكة المعلومات العالمية أو شـركات الوسـاطة،             ي يمكن الحصول عليه من مق     ي يمكن الحصول عليه من مق     تت وال  وال الغرضالغرض

  ::ويمكن لكل مكتتب فتح الحساب المذكور من خالل المنافذ اآلتيةويمكن لكل مكتتب فتح الحساب المذكور من خالل المنافذ اآلتية
بمبنى سوق مسقط لألوراق الماليـة بـالحي    بمبنى سوق مسقط لألوراق الماليـة بـالحي    األرضي  األرضي  مراجعة المكتب الرئيسي للشركة الكائن في الطابق        مراجعة المكتب الرئيسي للشركة الكائن في الطابق          --

  ..التجاريالتجاري
  ..ية الكائن في مدينة صاللةية الكائن في مدينة صاللةراجعة فرع سوق مسقط لألوراق المالراجعة فرع سوق مسقط لألوراق المالمم  --
  ..مراجعة مكاتب شركات الوساطة المرخصة من سوق مسقط لألوراق الماليةمراجعة مكاتب شركات الوساطة المرخصة من سوق مسقط لألوراق المالية  --

  
طبقا لإلجراءات واللوائح الداخلية المعمول بها لدى شركة مسقط ، يتعين على المستثمر تقديم استمارة فتح الحسـاب                  طبقا لإلجراءات واللوائح الداخلية المعمول بها لدى شركة مسقط ، يتعين على المستثمر تقديم استمارة فتح الحسـاب                   .3

 على تسهيل اإلجراءات علـى المسـتثمرين،         على تسهيل اإلجراءات علـى المسـتثمرين،        إلى الشركة بصفته الشخصية ، وإستثناء من ذلك ، وحرصا من الشركة           إلى الشركة بصفته الشخصية ، وإستثناء من ذلك ، وحرصا من الشركة           
 : يجوز للمستثمر تفويض شخص آخر لتقديم استمارة فتح الحساب نيابة عنه مع مراعاة اآلتي

 
و أ  و الـزوج   األوالد و    األم  و األب (إذا كان المستثمر تربطه صلة قرابة بمقدم الطلب حتى الدرجـة الرابعـة             

  والعمة،  أوالد العم و  األخوات ،   والد  اإلخوة وأ والد  والخال والخالة وأ  العمة   العم و وخ واألخت ،    األ و  ، ةالزوج
فتح الحساب نيابة    يخول المستثمر بموجبه مقدم الطلب       يتفويض خط  ، يتعين إرفاق     ) وأوالد الخال والخالة  

 ، ويحق للشركة في هذه الحالة طلب المسـتندات الدالـة علـى               حسب النموذج المعمول به لدى الشركة      عنه
 . وجود صلة القرابة

 
إرفاق وكالة شرعية أو مـا يثبـت مـن          إذا كان المستثمر ال تربطه صلة قرابة مباشرة بمقدم الطلب ، فيجب              

 .  نيابة عنهحسابالفتح  المستثمر لمقدم الطلب لالكاتب بالعدل تفويض
 

 ذلك مطلبا أساسـيا لقبـول       يتعين على المستثمر أن يدرج في استمارة فتح الحساب رقم حسابه المصرفي ، حيث يعد               .4
بتقديم أي وثيقة من البنك توضـح رقـم          وذلك   ما يثبت صحة تفاصيل الحساب المصرفي     االستمارة ، ويقدم المستثمر     

واسم صاحب الحساب مثل الجزء العلوي من كشف الحساب الصادر عن البنك الذي يتضمن هذه المعلومـات فقـط او                    
 . من هذه المعلومات يتض صادر من البنك أو أي مستند رسالة
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إن جميع المراسالت التي ترسل للمكتتب بما في ذلك إرسال إخطارات التخصيص وشيكات األرباح ستكون طبقاً للعنوان                 إن جميع المراسالت التي ترسل للمكتتب بما في ذلك إرسال إخطارات التخصيص وشيكات األرباح ستكون طبقاً للعنوان                   ..55

المسجل لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية، لذا يتعين على المكتتبين التأكـد مـن صـحة عنـاوينهم                    المسجل لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية، لذا يتعين على المكتتبين التأكـد مـن صـحة عنـاوينهم                    
  ..المسجلة لدى شركة مسقط لإليداعالمسجلة لدى شركة مسقط لإليداع

  
يتعين على كل مكتتب بعد فتح الحساب أو تحديث بياناته الحصول من شركة مسقط لإليداع على الرقم الصـحيح ليـتم                     يتعين على كل مكتتب بعد فتح الحساب أو تحديث بياناته الحصول من شركة مسقط لإليداع على الرقم الصـحيح ليـتم                       ..66

تسجيله في طلب االكتتاب، وتقع مسؤولية التحقق من صحة الرقم المدون في طلب االكتتاب على المكتتب نفسه، حيـث         تسجيله في طلب االكتتاب، وتقع مسؤولية التحقق من صحة الرقم المدون في طلب االكتتاب على المكتتب نفسه، حيـث         
  ..حيحة وذلك دون الرجوع للمكتتبحيحة وذلك دون الرجوع للمكتتبسيتم رفض طلبات االكتتاب التي ال تحمل أرقام حسابات صسيتم رفض طلبات االكتتاب التي ال تحمل أرقام حسابات ص

  
  ولمزيد من االستفسار عن هذه اإلجراءات يرجى االتصال بـولمزيد من االستفسار عن هذه اإلجراءات يرجى االتصال بـ

  ))مم..عع..مم..شش((شـركــة مـسـقــط لإليــداع وتـسـجـيــل األوراق الـمالـيــةشـركــة مـسـقــط لإليــداع وتـسـجـيــل األوراق الـمالـيــة
  24817491: : الفاكسالفاكس  2244882222222222 : : هاتفهاتفالال

hhttttppss::////wwwwww..ccssddoommaann..ccoo..oomm  
  

 فترة االكتتاب 
  20020066//1122//99 الموافق  الموافق الساعة الثامنة صباحاالساعة الثامنة صباحا  السبتالسبت يوم  يوم اعتبارا مناعتبارا منيبدأ االكتتاب يبدأ االكتتاب 

    20020077//11//77 الموافق  الموافق االحداالحدوينتهي بنهاية ساعات العمل الرسمية للبنوك في يوم وينتهي بنهاية ساعات العمل الرسمية للبنوك في يوم 
  

 العامالحد األدنى لالكتتاب 
  ..سهمسهم) ) 10001000((يجب أن ال يقل عدد األسهم المكتتب بها لكل شخص عن يجب أن ال يقل عدد األسهم المكتتب بها لكل شخص عن 

  
  : : األقصىاألقصىالحد الحد 
  ). ). ما يعادل مليون سهمما يعادل مليون سهم((من حجم االصدار من حجم االصدار % % 2.52.5ال يجوز ألي شخص االكتتاب بأكثر من ال يجوز ألي شخص االكتتاب بأكثر من   --
بمعنى إن الحد األقصى للمكتتـب      بمعنى إن الحد األقصى للمكتتـب       حجم اإلصدار،     حجم اإلصدار،    منمن  %%2.52.5  ال يجوز ألي شخص هو وأوالده القصر االكتتاب بأكثر من         ال يجوز ألي شخص هو وأوالده القصر االكتتاب بأكثر من           --

نسبة يتم دمج طلب االكتتاب الخـاص       نسبة يتم دمج طلب االكتتاب الخـاص       وألغراض احتساب هذه ال   وألغراض احتساب هذه ال   سهم،  سهم،  ) ) 1,000,0001,000,000((الواحد وأوالده القصر ال يتجاوز      الواحد وأوالده القصر ال يتجاوز      
مع طلبات االكتتاب الخاصة باألوالد القصر، وإذا تجاوز حجم األسـهم المكتتـب بهـا النسـبة                 مع طلبات االكتتاب الخاصة باألوالد القصر، وإذا تجاوز حجم األسـهم المكتتـب بهـا النسـبة                 )  )  أو ولي األمر  أو ولي األمر  ((بالوالد  بالوالد  

    ..المذكورة فإنه يتم تخفيض األسهم المسجلة في كل طلب بالنسبة والتناسب قبل إجراء عملية التخصيصالمذكورة فإنه يتم تخفيض األسهم المسجلة في كل طلب بالنسبة والتناسب قبل إجراء عملية التخصيص
  

 تفاصيل الحساب المصرفي 
، وال يجـوز للمكتتـب     ، وال يجـوز للمكتتـب     ))المسجل باسم صاحب الطلب   المسجل باسم صاحب الطلب   ( ( عين على كل مكتتب ذكر تفاصيل الحساب المصرفي الخاص به           عين على كل مكتتب ذكر تفاصيل الحساب المصرفي الخاص به           يتيت  --11

  . .  القصر فقط القصر فقطههاستخدام رقم حساب مصرفي يخص شخص آخر عدا أوالداستخدام رقم حساب مصرفي يخص شخص آخر عدا أوالد
ـ                 مصرفي  مصرفي  إذا كان الحساب ال   إذا كان الحساب ال     --22 ـ                 للمكتتب مسجالً لدى بنك آخر غير بنك االكتتاب، فإنه  يجب على المكتتب تقديم مـا يثب ت ت للمكتتب مسجالً لدى بنك آخر غير بنك االكتتاب، فإنه  يجب على المكتتب تقديم مـا يثب

صحة تفاصيل الحساب المصرفي الواردة بالطلب،  ويكون هذا اإلثبات بتقديم أي وثيقة من بنك المكتتب توضـح رقـم                    صحة تفاصيل الحساب المصرفي الواردة بالطلب،  ويكون هذا اإلثبات بتقديم أي وثيقة من بنك المكتتب توضـح رقـم                    
واسم صاحب الحساب مثل الجزء العلوي من كشف الحساب الصادر عن البنك الذي يتضمن هذه المعلومـات فقـط أو                    واسم صاحب الحساب مثل الجزء العلوي من كشف الحساب الصادر عن البنك الذي يتضمن هذه المعلومـات فقـط أو                    
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على المكتتب ضـمان أن اإلثبـات المقـدم مقـروء           على المكتتب ضـمان أن اإلثبـات المقـدم مقـروء           . .  يتضمن هذه المعلومات    يتضمن هذه المعلومات    صادر من ذلك البنك     صادر من ذلك البنك     أو أي مستند    أو أي مستند   رسالةرسالة
و لمزيد من التوضيح، فإن المكتتب غير ملزم بتقديم إثبـات           و لمزيد من التوضيح، فإن المكتتب غير ملزم بتقديم إثبـات           . . سم صاحب الحساب بالكامل   سم صاحب الحساب بالكامل   اابوضوح ويحتوي على رقم و    بوضوح ويحتوي على رقم و    

عن صحة تفاصيل حسابه المصرفي إذا  قام باالكتتاب عن طريق البنك الذي يحتفظ بحسابه لديه، حيـث يتعـين علـى       عن صحة تفاصيل حسابه المصرفي إذا  قام باالكتتاب عن طريق البنك الذي يحتفظ بحسابه لديه، حيـث يتعـين علـى       
 أو من خالل اإلثبات المقدم لـه مـن    أو من خالل اإلثبات المقدم لـه مـن    من خالل نظامه الخاص به من خالل نظامه الخاص بهالمكتتبالمكتتبحالة التحقق من صحة حساب حالة التحقق من صحة حساب البنك في هذه ال البنك في هذه ال 

  . . المكتتبالمكتتب
بناء على تعليمات الهيئة فإنه سوف يتم إدراج تفاصيل الحساب المصرفي المشار إليه في سجالت شركة مسقط لإليداع                  بناء على تعليمات الهيئة فإنه سوف يتم إدراج تفاصيل الحساب المصرفي المشار إليه في سجالت شركة مسقط لإليداع                    --33

يل األموال الفائضة من االكتتـاب وكـذلك توزيعـات          يل األموال الفائضة من االكتتـاب وكـذلك توزيعـات           وسوف يتم استخدامه في تحو      وسوف يتم استخدامه في تحو     مم..عع..مم..وتسجيل األوراق المالية ش   وتسجيل األوراق المالية ش   
األرباح المستحقة للمساهم لدى الجهات المصدرة لألوراق المالية المدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية، أما بالنسـبة                األرباح المستحقة للمساهم لدى الجهات المصدرة لألوراق المالية المدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية، أما بالنسـبة                

د د للمكتتبين الذين لديهم حسابات مصرفية مقيدة حاليا بسجالت اإليداع فإنه سوف يتم استخدام الحساب المصرفي الـوار     للمكتتبين الذين لديهم حسابات مصرفية مقيدة حاليا بسجالت اإليداع فإنه سوف يتم استخدام الحساب المصرفي الـوار     
  ..بطلب االكتتاب في تحويل المبالغ الفائضة فقطبطلب االكتتاب في تحويل المبالغ الفائضة فقط

سيتم رفض طلب االكتتاب إذا كان الحساب المصرفي الوارد بالطلب ال يخص المكتتب، باستثناء طلبات األوالد القصـر                  سيتم رفض طلب االكتتاب إذا كان الحساب المصرفي الوارد بالطلب ال يخص المكتتب، باستثناء طلبات األوالد القصـر                    --44
  . . التي تتضمن تفاصيل الحساب المصرفي الخاصة بآبائهمالتي تتضمن تفاصيل الحساب المصرفي الخاصة بآبائهم

  
 الوثائق الثبوتية المطلوبة 

 الوارد في طلب االكتتاب في حالة واحدة فقط وهي االكتتاب عن طريق بنك               الوارد في طلب االكتتاب في حالة واحدة فقط وهي االكتتاب عن طريق بنك              مصرفيمصرفي ال  ال تقديم ما يثبت صحة رقم الحساب     تقديم ما يثبت صحة رقم الحساب       ••
  ..آخر غير البنك المسجل لديه حساب المكتتبآخر غير البنك المسجل لديه حساب المكتتب

 في حالة االكتتـاب نيابـة عـن          في حالة االكتتـاب نيابـة عـن          سارية المفعول ومسجلة لدى السلطات القانونية المختصة        سارية المفعول ومسجلة لدى السلطات القانونية المختصة       نسخة من الوكالة الشرعية   نسخة من الوكالة الشرعية     ••
  ).). القصر القصرباستثناء اكتتاب األب عن  أوالدهباستثناء اكتتاب األب عن  أوالده((شخص آخر شخص آخر 

  
  إعادة مبالغ الطلبات المرفوضة إعادة مبالغ الطلبات المرفوضة 

يتعهد مدير اإلصدار بإعادة مبالغ طلبات االكتتاب المرفوضة عن طريق بنوك االكتتاب من خالل تحويلها إلى أرقـام الحسـابات                    يتعهد مدير اإلصدار بإعادة مبالغ طلبات االكتتاب المرفوضة عن طريق بنوك االكتتاب من خالل تحويلها إلى أرقـام الحسـابات                    
 إعادة المبالغ    إعادة المبالغ   في حال فشل مدير اإلصدار    في حال فشل مدير اإلصدار    . .  يوماً من تاريخ قفل باب االكتتاب       يوماً من تاريخ قفل باب االكتتاب      1515المصرفية المذكورة بطلبات االكتتاب وذلك خالل       المصرفية المذكورة بطلبات االكتتاب وذلك خالل       

فائدة طبقاً لألسعار السارية على الودائع البنكية لكامل مدة التـأخير           فائدة طبقاً لألسعار السارية على الودائع البنكية لكامل مدة التـأخير            غرامة تتمثل في ال     غرامة تتمثل في ال    الفائضة عن االكتتاب ، فإنه سيتعهد بدفع      الفائضة عن االكتتاب ، فإنه سيتعهد بدفع      
   ..حتى تاريخ التحويلحتى تاريخ التحويل

  
 كيفية االكتتاب 

ة بالطلب، وتأكيداً على    ة بالطلب، وتأكيداً على    يتحمل المكتتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضمان صحة وسريان مفعول المعلومات الوارد           يتحمل المكتتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضمان صحة وسريان مفعول المعلومات الوارد             --
ذلك، فقد تم توجيه بنوك االكتتاب بقبول طلبات االكتتاب التي تستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليهـا فـي طلـب                    ذلك، فقد تم توجيه بنوك االكتتاب بقبول طلبات االكتتاب التي تستوفي جميع المتطلبات المنصوص عليهـا فـي طلـب                    

  . . االكتتاب ونشرة اإلصداراالكتتاب ونشرة اإلصدار
على المكتتب قبل تعبئة طلب االكتتاب مراعاة اإلطالع على نشرة اإلصدار وقراءة شروط وإجراءات االكتتـاب بعنايـة                  على المكتتب قبل تعبئة طلب االكتتاب مراعاة اإلطالع على نشرة اإلصدار وقراءة شروط وإجراءات االكتتـاب بعنايـة                    --

  ..ةةتامتام
ـ  و  و ،،على المكتتب تعبئة طلب االكتتاب واستيفاء جميع بياناته بما فيها رقم المساهم لدى شركة مسـقط لإليـداع                 على المكتتب تعبئة طلب االكتتاب واستيفاء جميع بياناته بما فيها رقم المساهم لدى شركة مسـقط لإليـداع                   -- ـ ال   رقمرقمال

  .. وتاريخ الميالد بالنسبة لألوالد القصر وتاريخ الميالد بالنسبة لألوالد القصرالمدني ،المدني ،
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شـرة  شـرة  على المكتتب تقديم الطلب إلى أحد بنوك االكتتاب المحددة في النشرة مع سداد قيمـة األسهم كما هي محددة بالن                  على المكتتب تقديم الطلب إلى أحد بنوك االكتتاب المحددة في النشرة مع سداد قيمـة األسهم كما هي محددة بالن                    --
  .. الوثائق الثبوتية المطلوبة المشار إليها أعاله الوثائق الثبوتية المطلوبة المشار إليها أعالهمع مراعاة إرفاقمع مراعاة إرفاق

  ) ) تحت التأسيستحت التأسيس((ع ع ..عع..مم..بنك صحار شبنك صحار ش  ::في حالة سداد قيمة االكتتاب بشيك أو حوالة فإنها تحرر باسمفي حالة سداد قيمة االكتتاب بشيك أو حوالة فإنها تحرر باسم  --
  

 بنوك االكتتاب 
  ::تقبل طلبات االكتتاب لدى إحدى البنوك التجارية التالية خالل ساعات العمل الرسمية فقطتقبل طلبات االكتتاب لدى إحدى البنوك التجارية التالية خالل ساعات العمل الرسمية فقط

  
  الشرق االوسط المحدود الشرق االوسط المحدود ) ) HHSSBBCC((بنك اتش اس بي سي بنك اتش اس بي سي   ..11
  حبيب بنك المحدود حبيب بنك المحدود   ..22
  ))عع..عع..مم..شش ( (بنك مسقط بنك مسقط   ..33
  ))عع..عع..مم..شش((البنك الوطني العماني البنك الوطني العماني   ..44
  ))عع..عع..مم..شش((بنك ظفار  بنك ظفار    ..55
  ))مم..عع..مم..شش((بنك عمان العربيبنك عمان العربي  ..66

  
ـ                   ـ                ويتعين على بنك االكتتاب قبول طلبات االكتتاب بعد التأكد من  استيفائها شكال وموضوعاً للمتطلبات ال واردة واردة ويتعين على بنك االكتتاب قبول طلبات االكتتاب بعد التأكد من  استيفائها شكال وموضوعاً للمتطلبات ال

  ..في النشرة، وعليه أيضاً توجيه المكتتبين إلى استيفاء أية نواقص تظهر في الطلب المقدمفي النشرة، وعليه أيضاً توجيه المكتتبين إلى استيفاء أية نواقص تظهر في الطلب المقدم
يتحمل المكتتب مسؤولية تسليم طلب اكتتابه إلى أحد بنوك االكتتاب قبل إنتهاء فترة االكتتاب ، هـذا  ويحـق                    يتحمل المكتتب مسؤولية تسليم طلب اكتتابه إلى أحد بنوك االكتتاب قبل إنتهاء فترة االكتتاب ، هـذا  ويحـق                      

  سمية في تاريخ إنتهاء فترة االكتتاب سمية في تاريخ إنتهاء فترة االكتتاب لبنوك االكتتاب عدم قبول أي طلب اكتتاب يرد إليها بعد ساعات الدوام الرلبنوك االكتتاب عدم قبول أي طلب اكتتاب يرد إليها بعد ساعات الدوام الر
  

 قبول طلبات االكتتاب
  --::يتعين على بنوك االكتتاب عدم استالم أو قبول طلبات االكتتاب في الحاالت التالية يتعين على بنوك االكتتاب عدم استالم أو قبول طلبات االكتتاب في الحاالت التالية 

  ..إذا لم يكن  طلب االكتتاب موقعاً من قبل المكتتبإذا لم يكن  طلب االكتتاب موقعاً من قبل المكتتب  --11
  .. نشرة اإلصدار نشرة اإلصدارإذا لم يتم سداد قيمة األسهم المكتتب بها طبقاً للشروط الواردة فيإذا لم يتم سداد قيمة األسهم المكتتب بها طبقاً للشروط الواردة في  --22
  . . إذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها عن طريق شيك مصرفي وتم رفضه ألي سبب كان إذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها عن طريق شيك مصرفي وتم رفضه ألي سبب كان   --33
  ..إذا لم يتضمن الطلب رقم المساهم لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق الماليةإذا لم يتضمن الطلب رقم المساهم لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية  --44
  . . اذا تم تقديم طلبات االكتتاب باسماء مشتركةاذا تم تقديم طلبات االكتتاب باسماء مشتركة  --55
  . .  حساب عهدة حساب عهدةاذا المكتتب مؤسسة فردية اواذا المكتتب مؤسسة فردية او  --66
 المسجل بطلب االكتتاب غير صحيح، بمعنى إنه ال يتطابق مع الرقم الصحيح للمكتتب  المسجل بطلب االكتتاب غير صحيح، بمعنى إنه ال يتطابق مع الرقم الصحيح للمكتتب إذا كان رقم المساهمإذا كان رقم المساهم  --77

  .. لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق الماليةالمقيدالمقيد
  . . المنصوص عليها في نشرة اإلصدارالمنصوص عليها في نشرة اإلصدارالوثائق الثبوتية الوثائق الثبوتية إذا لم ترفق بالطلب إذا لم ترفق بالطلب   --88
  . . طلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتبطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتبإذا لم يتضمن الإذا لم يتضمن ال  --99

  . . إذا لم تكن جميع تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بالمكتتب الواردة بالطلب صحيحةإذا لم تكن جميع تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بالمكتتب الواردة بالطلب صحيحة  --1010
إذا لم تكن تفاصيل الحساب المصرفي الواردة بالطلب تخص المكتتب باستثناء الطلبات المقدمة بأسماء األوالد إذا لم تكن تفاصيل الحساب المصرفي الواردة بالطلب تخص المكتتب باستثناء الطلبات المقدمة بأسماء األوالد   --1111

  . . تفاصيل الحسابات المصرفية آلبائهمتفاصيل الحسابات المصرفية آلبائهمالقصر الذين يجوز لهم استخدام القصر الذين يجوز لهم استخدام 
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إذا لم يرفق بالطلب نسخة من الوكالة الشرعية المنصوص عليها في النشرة بالنسبة للشخص الذي يكتتب إذا لم يرفق بالطلب نسخة من الوكالة الشرعية المنصوص عليها في النشرة بالنسبة للشخص الذي يكتتب   --1212
  ).).باستثناء اآلباء الذين يكتتبون عن أوالدهم القصرباستثناء اآلباء الذين يكتتبون عن أوالدهم القصر((نيابة عن شخص آخر نيابة عن شخص آخر ) ) يوقعيوقع((

  ..ة والتنظيمية المنصوص عليها في نشرة اإلصدارة والتنظيمية المنصوص عليها في نشرة اإلصدارالمتطلبات القانونيالمتطلبات القانونيمن من إذا لم يستوف الطلب أياً إذا لم يستوف الطلب أياً   --1313
  

إذا تبين لبنك االكتتاب بعد استالم الطلب وقبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة له لتسليم الطلبات بشكل نهائي لمدير اإلصدار عـدم                     إذا تبين لبنك االكتتاب بعد استالم الطلب وقبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة له لتسليم الطلبات بشكل نهائي لمدير اإلصدار عـدم                     
ناية الواجبة لالتصال بالمكتتـب     ناية الواجبة لالتصال بالمكتتـب     استيفاء الطلب للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار  فإنه يتعين عليه بذل الع              استيفاء الطلب للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار  فإنه يتعين عليه بذل الع              

لتصحيح الخطأ المكتشف، وإذا تعذر تصحيح الخطأ خالل الفترة المذكورة فإنه يتعين على بنك االكتتاب إعادة الطلب للمكتتب مع                   لتصحيح الخطأ المكتشف، وإذا تعذر تصحيح الخطأ خالل الفترة المذكورة فإنه يتعين على بنك االكتتاب إعادة الطلب للمكتتب مع                   
  ..قيمة االكتتاب قبل انتهاء الفترة المحددة له لتسليم طلبات االكتتاب إلى مدير اإلصدارقيمة االكتتاب قبل انتهاء الفترة المحددة له لتسليم طلبات االكتتاب إلى مدير اإلصدار

  
 :رفض طلبات االكتتاب

مدير اإلصدار رفض طلبات االكتتاب في أي من الحاالت المشار إليها أعاله وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامـة       مدير اإلصدار رفض طلبات االكتتاب في أي من الحاالت المشار إليها أعاله وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامـة       يجوز ل يجوز ل 
  ..لسوق المال وتقديم تقرير مفصل للهيئة يوضح تفاصيل طلبات االكتتاب المراد رفضها وأسباب الرفضلسوق المال وتقديم تقرير مفصل للهيئة يوضح تفاصيل طلبات االكتتاب المراد رفضها وأسباب الرفض

ع بنوك االكتتاب بأن هناك طلبات اكتتاب تحمل نفس رقم المساهم           ع بنوك االكتتاب بأن هناك طلبات اكتتاب تحمل نفس رقم المساهم            إذا تبين من خالل سجالت المكتتبين النهائية المقدمة من جمي          إذا تبين من خالل سجالت المكتتبين النهائية المقدمة من جمي         
فأنه سوف يتم رفض جميع طلبات االكتتاب باعتبارها        فأنه سوف يتم رفض جميع طلبات االكتتاب باعتبارها        ) ) عدا األوالد القصر  عدا األوالد القصر  ((أو نفس الرقم المدني أو نفس رقم الحساب المصرفي          أو نفس الرقم المدني أو نفس رقم الحساب المصرفي          

  . . متكرر وانها تعود لنفس المساهممتكرر وانها تعود لنفس المساهم
 

 االستعالم والشكاوي
 أو تقديم الشكاوي حول األمور المتعلقة بالتخصيص أو الطلبات المرفوضة أو إعادة              أو تقديم الشكاوي حول األمور المتعلقة بالتخصيص أو الطلبات المرفوضة أو إعادة             ستفسارستفسارفي اال في اال على المكتتبين الذين يرغبون     على المكتتبين الذين يرغبون     

المبالغ الفائضة عن االكتتاب االتصال بفرع البنك الذي تم االكتتاب من خالله، وفي حالة عدم تجاوب الفرع يتعين على المكتتـب                     المبالغ الفائضة عن االكتتاب االتصال بفرع البنك الذي تم االكتتاب من خالله، وفي حالة عدم تجاوب الفرع يتعين على المكتتـب                     
  ::االتصال بالشخص المعني وذلك على النحو التالياالتصال بالشخص المعني وذلك على النحو التالي

  
   البريدي ورقم الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني البريدي ورقم الهاتف والفاكس والبريد اإللكترونياسم المسؤول وعنوانهاسم المسؤول وعنوانه  كتتابكتتاب اال االاسم بنكاسم بنك

: : بريد الكترونيبريد الكتروني، ، 2476821224768212: : منال الغزالي، هاتفمنال الغزالي، هاتف/ / الفاضلة الفاضلة   بنك مسقط بنك مسقط 
manalg@bankmuscat.com   

  2477893424778934: : ، فاكس، فاكس2477869924778699: : عزان عبد االمير الصالح، هاتفعزان عبد االمير الصالح، هاتف/ / الفاضل الفاضل   البنك الوطني العماني البنك الوطني العماني 

 :: بريد الكتروني بريد الكتروني2479031124790311: : ، فاكس، فاكس2479046624790466: : عادل الهندي، هاتفعادل الهندي، هاتف/ / الفاضل الفاضل   فار فار بنك ظبنك ظ
AARazaq@bankdhofar.com     

) ) HHSSBBCC((بنك اتش اس بي سي بنك اتش اس بي سي 
  الشرق االوسط المحدودالشرق االوسط المحدود

  : :  بريد الكتروني بريد الكتروني2479990324799903: : ، فاكس، فاكس2476282824762828: : هالل البرواني ، هاتفهالل البرواني ، هاتف/ / الفاضل الفاضل 
  nnaannddaakkuummaarrgg@@hhssbbcc..ccoomm  

: :  البريد االلكتروني البريد االلكتروني..2481785724817857: : أحمد البلوشي، هاتفأحمد البلوشي، هاتف/ / الفاضل الفاضل   حبيب بنك المحدود حبيب بنك المحدود 
hhbblloommaann11@@oommaanntteell..eenntt..oomm  

  ))مم..عع..مم..شش((بنك عمان العربيبنك عمان العربي
  

: : ، البريد االلكتروني، البريد االلكتروني2479395324793953: : ، فاكس، فاكس2479046224790462: : أيمن البلوشي، هاتفأيمن البلوشي، هاتف/ / الفاضل الفاضل 
ccoorrppoorraatteeffiinnaannccee@@ooaabbiinnvveesstt..ccoomm  
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ل أو تسوية مع الشخص المكتتب، فإنه يتعين على بنك االكتتاب إحالة الموضوع إلـى               ل أو تسوية مع الشخص المكتتب، فإنه يتعين على بنك االكتتاب إحالة الموضوع إلـى               إذا لم يستطع بنك االكتتاب التوصل إلى ح       إذا لم يستطع بنك االكتتاب التوصل إلى ح       
مدير اإلصدار، ويتعين على بنك االكتتاب إفادة المكتتب بما يتم التوصل إليه بشأن الموضوع محل النـزاع، كمـا يتعـين علـى                       مدير اإلصدار، ويتعين على بنك االكتتاب إفادة المكتتب بما يتم التوصل إليه بشأن الموضوع محل النـزاع، كمـا يتعـين علـى                       

  . .  إليه من قرارات إليه من قراراتالمكتتب أن تبقى عالقته مستمرة مع بنك االكتتاب فقط لمعرفة ما يتم التوصلالمكتتب أن تبقى عالقته مستمرة مع بنك االكتتاب فقط لمعرفة ما يتم التوصل
  

 :األسهم غير المكتتب بهامعالجة 
 سهم خالل مدة االكتتاب فانه سيتم  سهم خالل مدة االكتتاب فانه سيتم 40.000.00040.000.000 وعددها  وعددها  لالكتتاب العام لالكتتاب العام االسهم المطروحة االسهم المطروحة بكامل بكاملفي حال عدم االكتتابفي حال عدم االكتتاب

    ..مالمال بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق رأس ال بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق رأس ال بالنسبة والتناسب فيما بينهم بالنسبة والتناسب فيما بينهمتغطيتها من قبل المؤسسينتغطيتها من قبل المؤسسين
  

  ::طريقة التخصيصطريقة التخصيص
  بتوزيع األسهم بين المكتتبينبتوزيع األسهم بين المكتتبين  يقوم مدير اإلصداريقوم مدير اإلصدار  إن االكتتاب جاوز األسهم المعروضة ، إن االكتتاب جاوز األسهم المعروضة ، إذا تبين بعد انتهاء فترة االكتتاب إذا تبين بعد انتهاء فترة االكتتاب 

تقسيم طلبات االكتتاب إلى فئتين تقسيم طلبات االكتتاب إلى فئتين بالنسبة والتناسب بنسبة عدد األسهم المكتتب بها ، ومراعاة لصغار المكتتبين فإنه سيتم بالنسبة والتناسب بنسبة عدد األسهم المكتتب بها ، ومراعاة لصغار المكتتبين فإنه سيتم 
  --::على النحو الموضح أدناهعلى النحو الموضح أدناهوذلك وذلك 

  ::الفئة األولى الفئة األولى 
% % 8080سهم ، حيث سيخصص لهذه الفئة سهم ، حيث سيخصص لهذه الفئة 1000010000ن الذين ال تتجاوز عدد األسهم المكتتبة بها من قبلهم ن الذين ال تتجاوز عدد األسهم المكتتبة بها من قبلهم وو      وهم المكتتب      وهم المكتتب

  ..وذلك بالنسبة والتناسبوذلك بالنسبة والتناسب) ) سهم سهم 000000..000000..3232((من حجم اإلصدار أي من حجم اإلصدار أي 
  

  ::الفئة الثانيةالفئة الثانية
من من % % 2020، حيث سيخصص لهذه الفئة ، حيث سيخصص لهذه الفئة سهمسهم1000010000سهم المكتتب بها من قبلهم على سهم المكتتب بها من قبلهم على  الذين تزيد عدد األ الذين تزيد عدد األننوو     وهم المكتتب     وهم المكتتب

  ..وذلك بالنسبة والتناسبوذلك بالنسبة والتناسب) )  سهم  سهم 000000..000000..88أيأي((حجم اإلصدار حجم اإلصدار 
  

 إخطارات التخصيص وإعادة المبالغ الفائضة 
كتتاب، سـيقوم مـدير   كتتاب، سـيقوم مـدير    يوماً من تاريخ إنتهاء فترة اال يوماً من تاريخ إنتهاء فترة اال1515سوف يتم تخصيص األسهم المكتتب بها وإعادة األموال الفائضة خالل       سوف يتم تخصيص األسهم المكتتب بها وإعادة األموال الفائضة خالل       

 إلى جميع المكتتبين المعنيين بالبريد طبقاً للعناوين         إلى جميع المكتتبين المعنيين بالبريد طبقاً للعناوين         والدعوة إلى الجمعية العامة التأسيسية      والدعوة إلى الجمعية العامة التأسيسية     اإلصدار بإرسال إخطارات التخصيص   اإلصدار بإرسال إخطارات التخصيص   
المسجلة لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية وذلك فور الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المـال علـى                    المسجلة لدى شركة مسقط لإليداع وتسجيل األوراق المالية وذلك فور الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المـال علـى                    

  ..التخصيصالتخصيص
لى المكتتب فور اإلعالن عن قرار تخصيص األسهم  التأكد من عدد األسهم المخصصة له من خالل مراجعـة شـركة مسـقط                       لى المكتتب فور اإلعالن عن قرار تخصيص األسهم  التأكد من عدد األسهم المخصصة له من خالل مراجعـة شـركة مسـقط                       عع

  ..لإليداع وتسجيل األوراق الماليةلإليداع وتسجيل األوراق المالية
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 الكتتاب  التقريبي المتوقع إلنهاء إجراءات االجدول الزمني
 التاريخ االجراء

 9/12/2006 بداية االكتتاب 
 7/01/2007 نهاية االكتتاب 

الموعد النهائي لحصول مدير االصدار على طلبات االكتتاب وسجالت المكتتبين من بنوك االكتتاب وفقا لالتفاقية 
 المبرمة 

16 – 18/01/2007 

 20/01/2007 ابالغ الهيئة العامة لسوق راس المال بنتائج االكتتاب ومقترح التخصيص  
 21/01/2007 راح التخصيص موافقة الهيئة لسوق راس المال على اقت

والدعوة إلى البدء في ارسال اخطارات التخصيص  االنتهاء من اجراءات التخصيص واعادة المبالغ الفائضة 
 الجمعية العامة التأسيسية

22/01/2007 

 6/02/2007 الجمعية العامة التأسيسية
 10/2/2007 تسجيل البنك في السجل التجاري

 12/02/2007 ط لالوراق المالية ادراج االسهم في سوق مسق
 

 إدراج وتداول أسهم الشركة 
  ..سوف يتم إدراج أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية وفقاً للقوانين واإلجراءات السارية في تاريخ تقديم طلب اإلدراجسوف يتم إدراج أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية وفقاً للقوانين واإلجراءات السارية في تاريخ تقديم طلب اإلدراج

  

 :المسؤوليات وااللتزامات
  وتسجيل األوراق المالية االلتزام بالمسؤوليات والمهام المحـددة       وتسجيل األوراق المالية االلتزام بالمسؤوليات والمهام المحـددة       يتعين على مدير اإلصدار وبنوك االكتتاب وشركة مسقط لإليداع          يتعين على مدير اإلصدار وبنوك االكتتاب وشركة مسقط لإليداع          

  كما يتعين عليها االلتزام بأية مسؤوليات أخرى تضمنتها االتفاقيات المبرمـة          كما يتعين عليها االلتزام بأية مسؤوليات أخرى تضمنتها االتفاقيات المبرمـة           التعليمات واللوائح الصادرة من الهيئة،        التعليمات واللوائح الصادرة من الهيئة،        بموجب  بموجب لهالها
  . .  بينهم وبين الجهة المصدرة لألوراق المالية بينهم وبين الجهة المصدرة لألوراق الماليةفيمافيما

  
ولة جبر األضرار الناتجة عن أي إهمال ترتكبه في أداء المهام والمسؤوليات الموكلـة إليهـا،                ولة جبر األضرار الناتجة عن أي إهمال ترتكبه في أداء المهام والمسؤوليات الموكلـة إليهـا،                هذا ويتعين على األطراف المسؤ    هذا ويتعين على األطراف المسؤ    

ويعد مدير اإلصدار هو الجهة المسؤولة أمام الجهات الرقابية في اتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسـبة والالزمـة لجبـر هـذه                     ويعد مدير اإلصدار هو الجهة المسؤولة أمام الجهات الرقابية في اتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسـبة والالزمـة لجبـر هـذه                     
 األضراراألضرار
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   عشر عشرالسادسالسادسالفصل الفصل 
  التعهداتالتعهدات

  
 :ركة المصدرة لألوراق الماليةالش: أوال

  ::تعهدون بما يليتعهدون بما يليمجتمعين ومنفردين يمجتمعين ومنفردين ي بنك صحار  بنك صحار مؤسسيمؤسسي    إن     إن 
  

، وقد تم أخذ العناية الواجبة للتأكـد مـن          ، وقد تم أخذ العناية الواجبة للتأكـد مـن          إن المعلومات المقدمة في هذه النشرة هي معلومات كاملة وصحيحة وصائبة          إن المعلومات المقدمة في هذه النشرة هي معلومات كاملة وصحيحة وصائبة            ..11
  ..مضللةمضللةاإلصدار اإلصدار ورة في نشرة ورة في نشرة  يؤدي حذفها إلى جعل أي عبارة مذك يؤدي حذفها إلى جعل أي عبارة مذك أو معلومات هامة أو معلومات هامة حقائق حقائقعدم وجود أيةعدم وجود أية

  
  ..االلتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات التجارية واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاهماااللتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات التجارية واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاهما  ..22

  
  . . تغطية األسهم غير المكتتب بها في حالة عدم اكتتاب الجمهور بكامل األسهم موضوع الطرحتغطية األسهم غير المكتتب بها في حالة عدم اكتتاب الجمهور بكامل األسهم موضوع الطرح  ..33

  
  ))تحت التأسيستحت التأسيس((بنك صحار بنك صحار 

  . .  بالنيابة عن المؤسيسن بالنيابة عن المؤسيسنالنشرالنشر المفوضين بالتوقيع على  المفوضين بالتوقيع على نة التأسيسيةنة التأسيسيةاللجاللجأسماء أعضاء أسماء أعضاء 
  التوقيعالتوقيع  اسم المؤسساسم المؤسس  

    سالم بن حسن مكي سالم بن حسن مكي / / سعادة سعادة   11
    محمد بن عبد العزيز كلمورمحمد بن عبد العزيز كلمور..دد/ / الفاضل الفاضل   22
  

 
 :مدير اإلصدار ومستشار اإلصدار: ثانيا

نون سوق رأس المال والئحته التنفيذية والتعليمات الصادرة        من قا ) 3(استنادا إلى المسؤوليات المنوطة بنا بموجب أحكام المادة         
، لقد قمنا بمراجعة كّل الوثائق ذات العالقة والمواّد األخرى الالزمـة ألعـداد  نشـرة اإلصـدار                    العامة لسوق المال     من الهيئة 
 ). قيد التأسيس(بنك صحار  طرح أسهم المتعلقة بـ

لية صحة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار، والذين قد أكـدوا علـى عـدم                مسؤو )قيد التأسيس (بنك صحار   يتحمل مؤسسو   
 .حذف أي معلومات جوهرية منه يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل التعميم مضلالً 

ـ   نؤكد بإننا قد بذلنا العناية الواجبة التي تتطلبها المهنة فيما يتعلق بنشرة اإلصدار التي تم إعدادها تحت إشرافنا، و                    ى بنـاء عل
 الجهة المصدرة لألوراق المالية ممثلة في الشركة المصدرة لـألوراق الماليـة و            أعمال المراجعة المشار إليها والمناقشات مع       

مـع  التي قمنا بها  المراجعة أعضاء مجلس إدارتها والمسئولين اآلخرين فيها  والجهات األخرى ذات العالقة،  وبناء على أعمال    
  . اإلصدار وتوقعات الربحية وأسس ومبررات التسعير ومحتويات الوثائق المقدمة إلينالموضوعهذه الجهات المعنية 
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 :   نؤكّد على ما يلي

 والمتضـمنة   )قيد التأسيس (بنك صحار   الينا من    التي تضمن إن البيانات الواردة        والمعقولة لقد قمنا باتخاذ العناية الواجبة     .1
 .ة في  الوثائق والمواّد والمستندات األخرى المتعلقة بالطرحفي  نشرة اإلصدار تتفق مع الحقائق الوارد

على حسب إطالعنا والمعلومات المتوفرة لدينا من الجهة المصدرة لألوراق المالية، فان الجهة المصدرة لألوراق المالية لم                  .2
 .  رة مضللة تخف اية معلومات جوهرية ولم تحذف منها اية معلومات هامة يمكن ان يؤدي حذفها الى جعل النش

المنصوص عليها في قـانون سـوق رأس         قواعد وشروط اإلفصاح     إن نشرة اإلصدار والطرح المتعلق بها يتفق مع جميع         .3
، كما  المال وتعديالته والالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وتعديالتها ونموذج نشرة اإلصدار المعمول به لدى الهيئة               

 . وتعديالته والتعليمات والقرارات األخرى الصادرة في هذا الشأنقانون الشركات التجاريةتتفق مع 

وترجمتها غير الرسمية إلـى اللغـة   (المقدمة باللغة العربية وإن البيانات والمعلومات التي تم  عرضها في  نشرة اإلصدار     .4
اسب حول االستثمار أو عدمه      لمساعدة المستثمر على اتخاذ القرار المن       حسب إطالعنا  صحيحة  وعادلة و كافية    ) اإلنجليزية

 . طبقاً لقواعد وشروط اإلفصاحفي األوراق المالية المطروحة لالكتتاب من خاللها

 

  التوقيع والختم التوقيع والختم                                                                                        مجموعة إدارة االستثمار– م.ع.م.بنك ُعمان العربي ش
  
  

 :المستشار القانوني: ثالثاً
  
لقانوني المبين اسمه أدناه بأن كافة اإلجراءات المتخذة بشأن طرح األوراق المالية موضوع النشرة تتفق مع لقانوني المبين اسمه أدناه بأن كافة اإلجراءات المتخذة بشأن طرح األوراق المالية موضوع النشرة تتفق مع يؤكد المستشار ايؤكد المستشار ا  

قانون الشركات التجارية وقانون سوق راس المال واللوائح والتعليمات قانون الشركات التجارية وقانون سوق راس المال واللوائح والتعليمات ووالقوانين والتشريعات ذات العالقة بنشاط الشركة القوانين والتشريعات ذات العالقة بنشاط الشركة   أحكامأحكام
، ،   سهم ونموذج نشرة اإلصدار المعمول بها لدى الهيئة والنظام األساسي للشركةسهم ونموذج نشرة اإلصدار المعمول بها لدى الهيئة والنظام األساسي للشركةالصادرة بمقتضاهما ومتطلبات شروط إصدار األالصادرة بمقتضاهما ومتطلبات شروط إصدار األ

  ..وإن الشركة قد حصلت على كافة التراخيص والموافقات الرسمية الالزمة لمباشرة األنشطة موضوع النشرةوإن الشركة قد حصلت على كافة التراخيص والموافقات الرسمية الالزمة لمباشرة األنشطة موضوع النشرة
  

  التوقيع والختمالتوقيع والختم                                                                      االسم بالكامل                                                     االسم بالكامل                                                     
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  11ملحق ملحق 
  التقرير المحاسبي للبيانات المالية المتوقعة التقرير المحاسبي للبيانات المالية المتوقعة 

  
 تقرير المحاسبين إلى مساهمي

 )قيد التأسيس) (ع.ع.م.ش( بنك صحار
 
 

 إلى 2007 ديسمبر 31 للسنوات المنتهية في /للفترة ) قيد التأسيس) (ع.ع.م.ش( لبنك صحارلقد فحصنا التوقعات المالية 
لتكليف التأكيدات القابلة للتطبيق على لمعايير الدولية ل اًوفق من نشرة اإلصدار 71 إلى 59 المبينة على الصفحات من2011

التي أعدت على أساسها تلك التوقعات  متضمنةً اإلفتراضات إن إعداد التوقعات المالية . المالية المتوقعةالمعلوماتفحص 
 . اإلدارة من مسئولية و ه من نشرة اإلصدار71إلى  59والمبينة على الصفحات من

 
 بما أن البنك ككيان قانوني مستقل هو في .لقد تم إعداد هذه التوقعات بغرض التوضيح من أجل إدراجها في نشرة اإلصدار

إجراءات إدارية قد تم إعداد التوقعات باستخدام مجموعة افتراضات تشمل افتراضات نظرية ألحداث مستقبلية وف مرحلة البداية،
 . عليه، فعلى القارئ أن يتنبه بأن هذه التوقعات قد ال تناسب إال للغرض المبين أعالهاًوالتي ليست بالضرورة أن تحدث، وبناء

 
 المعقولة على فحصنا لألدلة المؤيدة لالفتراضات، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن هذه االفتراضات ال توفر األسس اًبناء
 على عالوةً. من نشرة اإلصدار×× إلى ×× على الصفحات من عتبار وقوع االفتراضات النظرية المبينة إوقعات المالية، على للت

 . الدوليةالتقارير الماليةذلك، برأينا أنه تم إعداد التوقعات المالية بصورة صحيحة على أساس االفتراضات وطبقا لمعايير 
 

يحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن التوقعات، الحتمال ف ،قا لالفتراضات النظرية المبينة أعالهحتى لو جرت األحداث المتوقعة طب
 .عدم وقوع بعض األحداث األخرى كما هو متوقع، ويمكن أن يكون ذلك االختالف جوهريا

 
 
 
 
 

 التاريخ 
 مسقط

 
 
 
 

 فيليب دنيس ستانتون
 الشريك المفوض بالتوقيع
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 ) التأسيسقيد) (ع.ع.م.ش(بنك صحار 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ديسمبر 31الميزانية العمومية المتوقعة في 
  2007  2008    2009    2010    2011 

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر عألف ر ع
   الموجودات

 2.385  1.820 2.889  11.3213.794 رصيد النقد في الصندوق 
    ودائع لدى البنك المركزي العماني

 16.369  11.779 8.765  2.1035.212  رصيد جاري
 500  500 500  500500   وديعة رأسمالية

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 19.254  14.099  12.154  13.9249.506نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 302.082  239.878  172.541  61.380113.536قروض الشركات

 87.701  69.642  50.093  17.82032.962 سحوبات على المكشوف 
 35.203  26.610  18.588  6.09111.985قروض مرهونة

 279.067  196.074  130.533  36.52481.207 قروض شخصية أخرى 
 )22.658( )14.643( )8.519( )4.397()1.644( مخصص خسائر اإلئتمان :ناقص

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 681.395  517.561  363.236  120.171235.293 قروض وسلفيات

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 30.000  14.000 5.000  1.45810.000  األوراق المالية إستثمارات في

 80.000  65.000  45.000  15.000-      )سندات/ أذونات (إستثمارات أخرى
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 110.000  79.000  50.000  1.45825.000إستثمارات
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 8.055  6.531 5.359  3.0133.994 تكلفة العقارات والمعدات 
 )5.040( )3.560( )2.350( )1.348()586( اإلستهالك المتراكم :ناقص

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 3.015  2.971 3.009  2.4272.646 العقارات والمعدات

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 7.738  5.708 3.903  1.8192.335 موجودات األخرى ال

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 821.402  619.339  432.302  139.799274.780 إجمالي الموجودات 

==============================
    المطلوبات وحقوق المساهمين 

   المطلوبات
 17.295  12.531 9.291  4.5225.550 ك لدى البنكأرصدة البنو

 76.456  58.365  42.122  9.10226.029 إقتراضات بين البنوك
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 93.751  70.896  51.413  13.62431.579المستحق للبنوك
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 121.874  87.697  65.256  15.65538.807 الجارية ودائع الحسابات
 159.156  114.525  85.218  20.44350.678 ودائع حسابات التوفير 

 264.612  190.408  141.683  33.98884.257الودائع ألجل
 52.392  37.700  28.052  6.73016.682 الودائع تحت الطلب 

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 598.034  430.330  320.209  76.816190.424ودائع العمالء

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 2.446  1.577 894  30-      مخصص للضرائب 

 2.196  1.701 1.267  581819الفوائد المستحقة الدفع والدائنون اآلخرون
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 4.642  3.278 2.161  581849 الدائنون اآلخرون
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 696.427  504.504  373.783  91.021222.852 إجمالي المطلوبات 
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

    حقوق المساهمين
 100.000  100.000  50.000  50.00050.000رأس المال

 5.612  3.815 2.656  1.6821.997 اإلحتياطي القانوني 
 12.128  7.826 5.276  -      -      توزيعات األرباح المقترحة 
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 7.235  3.194 587  )69()2.904( األرباح المرحلة ) الخسائر المتراكمة(
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

48.77851.928  58.519  114.835  124.975 
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 821.402  619.339  432.302  139.799274.780 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 
==============================
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 )قيد التأسيس) (ع.ع.م.ش(نك صحار ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ديسمبر 31السنوات المنتهية في / بيان الدخل المتوقع للفترة 

  2007  2008    2009    2010    2011 
 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر عألف ر ع

   
 46.429  34.245  23.416  3.17514.012إيرادات الفوائد
 )12.836( )9.428( )6.408( )3.364()650( مصاريف الفوائد

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 33.593  24.817  17.008  2.52510.648 صافي إيرادات الفوائد 

   
 6.747  4.465 2.995  8181.799 صافي إيرادات الرسوم والعمولة 

 3.080  2.212 1.400  773700 إيرادات اإلستثمار
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

4.11613.147  21.403  31.494  43.420 
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 )9.480( )7.663( )6.149( )4.382()2.094( مصاريف الموظفين 
 )1.520( )1.142()816( )487()163( مصاريف اإليجار

 )900( )950()950( )1.000()840( مصاريف الدعاية واإلعالن 
 )396( )277()194( )105()33( مصاريف اإلصالح والصيانة 

 )447( )365()220( )118()29( مصاريف اإلتصاالت 
 )214( )150()103( )56()15( القرطاسية والمطبوعات 

 )247( )174()122( )65()16(التأمين
 )309( )270()241( )239()95( مصاريف تقنية المعلومات 

 -       -      -       -      )1.505( صافي مصاريف ما قبل التأسيس 
 )1.480( )1.210( )1.002( )762()586(اإلستهالك

 )8.015( )6.124( )4.121( )2.753()1.644( مخصص خسائر اإلئتمان 
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 )23.008( )18.325( )13.918( )9.967()7.020( إجمالي المصاريف 
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 20.412  13.169 7.485  3.180)2.904( الربح قبل الضرائب)الخسارة(
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 )2.446( )1.577()894( )30(-      مصروف ضريبة الدخل 
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 17.966  11.592 6.591  3.150)2.904( السنة / ربح الفترة )خسارة(
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ديسمبر 31السنوات المنتهية في / بيان التدفقات النقدية المتوقع للفترة 
   2007  2008    2009    2010    2011 

 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر عألف ر ع
   

    األنشطة التشغيلية
 20.412  13.169 7.485  3.180)2.904( الربح قبل الضرائب )الخسارة(

    :تعديالت للبنود التالية
 1.480  1.210 1.002  586762  اإلستهالك

 8.015  6.124 4.121  1.6442.753   مخصص خسائر اإلئتمان 
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

   باح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوباتاألر)الخسائر(
 29.907  20.503  12.608  6.695)674(التشغيلية

171.849(160.449(132.065(117.875(121.815( القروض والسلفيات 
 )2.030( )1.805( )1.567( )516()1.819( الموجودات األخرى 

 22.855  19.483  19.834  13.62417.955للبنوكالمستحق
 167.704  110.121  129.785  76.816113.608ودائع العمالء

 -       -      -       -      )500( وديعة لدى البنك المركزي العماني 
 495  434 448  581238 المطلوبات األخرى 

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 47.082  )11.713( 29.043  20.105)33.787(من العمليات) المستخدمة في(صافي النقدية

 )1.577( )894( )30( -      -      الضرائب المدفوعة 
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 45.505  )12.607( 29.013  20.105)33.787(من األنشطة التشغيلية) المستخدمة في(صافي النقدية
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

    األنشطة اإلستثمارية 
 )31.000( )29.000( )25.000( )23.542()1.458( شراء إستثمارات

 )1.524( )1.172( )1.365( )981()3.013( شراء عقارات ومعدات 
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 )32.524( )30.172( )26.365( )24.523()4.471(من األنشطة اإلستثمارية) ستخدمة فيالم(صافي النقدية
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

    األنشطة التمويلية
 -       50.000 -       -      50.000 المتحصالت من إصدار األسهم 

 -       -      -       -      2.000 مصاريف إصدار األسهم المستلمة 
 -       -      -       -      )318( مصاريف إصدار األسهم 
 )7.826( )5.276(-       -      -      توزيعات أرباح مدفوعة 

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 )7.826( 44.724 -       -      51.682األنشطة التمويلية) المستخدمة في(صافي النقدية من

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 5.155  1.945 2.648  )4.418(13.424في النقدية وشبه النقدية)النقص(الزيادة

   
 13.599  11.654 9.006  13.424-     السنة/ النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة 

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 18.754  13.599  11.654  13.4249.006السنة/ النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 

==============================
 

 . النقدية وشبه النقدية تتضمن نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني بإستثناء الوديعة الرأسمالية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بيان التغيرات المتوقعة في حقوق المساهمين 

  الخسائر( 
  )/المتراكمة 

 المجموع األرباح  توزيعات اإلحتياطيرأس المال
  المرحلة األرباح القانوني 

   المقترحة
 ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر عألف ر ع

   
 50.000  -      -       -     50.000 رأس المال المقدم

 )2.904( )2.904(-       -     -     خسارة الفترة
   زيادة مصاريف اإلصدار المستلمة المحولة إلى اإلحتياطي

 1.682  -      -       1.682-     ونيالقان
 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ

 48.778  )2.904(-       50.0001.682 2007 ديسمبر 31الرصيد في
==============================

 3.150  3.150 -       -      -     ربح السنة
 -      )315(-       315-      طي القانوني المحول إلى اإلحتيا

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 51.928  )69(-       50.0001.997 2008 ديسمبر 31الرصيد في

==============================
 6.591  6.591 -       -      -     ربح السنة

 -       )659(-       659-      طي القانونيالمحول إلى اإلحتيا
 -       )5.276(5.276  -      -      توزيعات أرباح مقترحة

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 58.519  587 5.276  50.0002.656 2009 ديسمبر 31الرصيد في

==============================
 50.000  -      -       -      50.000 ال المقدمرأس الم

 11.592  11.592 -       -      -     ربح السنة
 -       )1.159(-       1.159-      المحول إلى اإلحتياطي القانوني

 )5.276( -       )5.276( -      -     2009توزيعات أرباح مدفوعة عن سنة 
 -      )7.826(7.826  -      -      باح مقترحةتوزيعات أر

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 114.835  3.194 7.826  100.0003.815 2010 ديسمبر 31الرصيد في

==============================
 17.966  17.966 -       -      -     ربح السنة
 -       )1.797(-       1.797-      اإلحتياطي القانونيالمحول إلى

 )7.826( -       )7.826( -      -     2010توزيعات أرباح مدفوعة عن سنة 
 -       )12.128( 12.128  -      -      توزيعات أرباح مقترحة

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ
 124.975  7.235  12.128  100.0005.612 2011 ديسمبر 31الرصيد في

==============================
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيضاحات حول البيانات المالية المتوقعة
 
 نشاط البنك  1

من قبل الجمهور ويتم الترخيص له من قبل البنك المركزي العماني من أجل مباشرة أعماله ) قيد التأسيس() ع.ع.م.ش (صحاربنك سيتم اإلكتتاب في أسهم 
 . المصرفية من خالل شبكة فروعه المنتشرة في السلطنة

 
  التوقعات إعدادأساس  2

 واالفتراضات 3 اإليضاحطبقا للسياسات المحاسبية الواردة في   هذه التوقعات التوضيحيةة التأسيسية بإعدادقام مكتب إستشاري مستقل ُمعيَّن من أعضاء اللجن
 .4 اإليضاح في المبينةالرئيسية 

 
ات األرباح  لطول الفترة المغطاة بتوقعونظراً.  االفتراضات المذكورةإلىإن الغرض من توقعات األرباح التوضيحية تبيان الناتج المحتمل باالستناد 

 .التوضيحية، فأن االفتراضات هي بالضرورة للداللة أكثر مما هي تنبؤات باألرباح المتوقعة، وبالتالي فان توقعات األرباح التوضيحية ال تشكل تنبؤات
 

حداث والظروف قد ال تحدث عادة طبقا وبما أن التوقعات تتعلق بفترات مستقبلية، فمن المحتمل أن تكون النتائج الفعلية مغايرة للنتائج المتوقعة ألن األ
 .للتوقعات، وقد تكون الفروقات جوهرية

 
 السياسات المحاسبية الهامة  3

 أسس اإلعداد
 . قانون الشركات التجارية المعمول بها في سلطنة ُعمانل  المنطبقةمتطلباتال الدولية والتقارير المالية وفقاً لمعايير البيانات المالية المتوقعةأعدت 

 .أعدت البيانات المالية المتوقعة بالريال العماني
 . المعدلة لتضمين قياس القيمة العادلة لإلستثمارات المتوفرة للبيع وفقا لمبدأ التكلفة التاريخيةالبيانات المالية المتوقعةُأعدت 

 
 العرف المحاسبي 

 .تستخدم في البنكأعدت البيانات المالية المتوقعة بالريال العماني وهي العملة التي سوف 
 :يتم إظهار فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة إلعداد البيانات المالية

 
 النقدية وشبه النقدية 

أصلية تتمثل النقدية وشبه النقدية بالنقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنك المركزي العماني والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى بإستحقاقات 
 . يوم90أقل من 

 المستحق من البنوك والودائع السوقية األخرى
 . يتم إدراجها بالتكلفة ناقص المبالغ المشطوبة ومخصص إنخفاض قيمتها

 القروض والسلفيات 
 .يتم إدراجها بالتكلفة بعد خصم الفوائد المحفوظة ومخصصات إنخفاض القيمة وأية مبالغ مشطوبة

 اإلستثمارات
  المحتفظ بها للمتاجرةاإلستثمارات

كافة األرباح أو الخسائر المحققة والغير محققة يتم إدراجها ضمن األرباح ناقص الخسائر . يتم إدراجها مبدئياً بالتكلفة ويعاد قياسها الحقاً بالقيمة العادلة
مة يتم إدراجها ضمن إيرادات الفوائد وإيرادات توزيعات األرباح الفوائد المحققة أو توزيعات األرباح المستل. الناشئة من اإلستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة

 . على التوالي
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 اإلستثمارات غير المحتفظ بها للمتاجرة 
 :يتم تصنيفها كالتالي

 محتفظ بها حتى اإلستحقاق؛ •

 متوفرة للبيع؛ •

 دخل؛إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان ال •

 .إستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة •

 .تدرج كافة اإلستثمارات مبدئياً بالتكلفة، كونها القيمة العادلة للعوض المقدم متضمناً تكاليف المعاملة المنسوبة المباشرة
يتم إطفاؤها بإستخدام طريقة ) ل بيان الدخلبإستثناء تلك المدرجة بالقيمة العادلة من خال(العالوات والخصم على اإلستثمارات غير المحتفظ بها للمتاجرة 

 .أسعار الفائدة السائدة وتُحول إلى إيرادات الفوائد
 اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق

ظ بها حتى يتم تصنيف اإلستثمارات كمحتفظ بها لإلستحقاق تلك اإلستثمارات التي لديها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وإستحقاق ثابت وينوي اإلحتفا
 . تدرج بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة الفائدة السائدة ناقصاً مخصص إنخفاض القيمة. اإلستحقاق

 اإلستثمارات المتوفرة للبيع
حديد القيمة العادلة بشكل يتم إعادة قياسها عادةً بالقيمة العادلة، إال في حال لم يتمكن ت" كمتوفرة للبيع"بعد اإلعتراف األولي، اإلستثمارات التي يتم تصنيفها 

تغيرات القيمة العادلة التي ليست جزءاً من عالقة التحوط الفعال، يتم إدراجها كبند منفصل في حقوق . موثوق فيتم قياسها بالتكلفة ناقصاً إنخفاض القيمة
ألرباح أو الخسائر المتراكمة التي تم إدراجها سابقاً عند اإللغاء أو تخفيض القيمة إن ا. المساهمين حتى إلغاء اإلستثمار أو يتم تحديد إنخفاض قيمته

 . ضمن حقوق المساهمين، يتم إدراجها ضمن بيان الدخل للفترة" كالتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة"
 . ذلك الجزء من أية تغيرات في القيمة العادلة المتعلق بعالقة التحوط الفعال يتم إدراجه مباشرةً في بيان الدخل

 ستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائراإل
 يتم تصنيف اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح والخسائر في حال يمكن قياس القيمة العادلة لإلستثمار بشكل موثوق وإن تصنيف القيمة 

 كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح "إن اإلستثمارات المصنفة . موثقة للبنكالعادلة من خالل حساب األرباح والخسائر هو بمقتضى إستراتيجية 
 .عند اإلدراج األولي يتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة كما يتم إدراج كافة التغييرات في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل" والخسائر

 
 اإلستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

ين التي ال تستوفي تعريف اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق والتي لديها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد ولكن غير مدرجة في سوق نشط إن أدوات الد
 . ناقصاً مخصص إلنخفاض قيمتها) معدلة بالتحوطات الفعالة(يتم معاملتها كقروض ومدينون وتدرج بالتكلفة المطفأة، 

 
 القيمة العادلة

تستخدم أسعار الشراء للموجودات . بة لإلستثمارات والمشتقات المدرجة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجةبالنس
د على أحدث األسعار القيمة العادلة لإلستثمارات في الصناديق المشتركة والوحدات أو إستثمارات المركبات المماثلة تستن. وتستخدم أسعار البيع للمطلوبات

 .المعلنة
 :بالنسبة لألدوات المالية التي ليست لها أسعار سوقية معلنة، فتستند القيمة العادلة على أحد البنود التالية

 المعامالت الحديثة؛•
 أسعار الوسطاء؛•
 . ات المخاطرالتدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باألسعار الحالية المنطبقة لبنود لها نفس الشروط وميز•
 . نماذج أسعار عقود الخيارات•

 
 .إن القيمة العادلة التقديرية للودائع بدون إستحقاق محدد والتي ال تحسب عليها فوائد، هي القيمة المستحقة الدفع عند الطلب

 السياسات المحاسبية الهامة تابع  3
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 العقارات والمعدات
يتم تكوين مخصص لإلستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار المستخدمة التقديرية . ود العقارات والمعدات يتم إدراجها مبدئياً بالتكلفةكافة بن

 . لكافة العقارات والمعدات، ما عدا األرض الملك الحر التي تعتبر أن لديها عمر غير محدد
 

 الودائع
 . دائع العمالء بالتكلفة ناقصاً المبالغ المسددةيتم إدراج كافة ودائع السوق وو

 
 ضريبة الدخل

 .يتم تكوين مخصص للضرائب وفقاً لألنظمة المالية المعمول بها في سلطنة عمان
جودات المؤجلة بإستخدام طريقة المطلوبات على جميع الفروقات المؤقتة في تاريخ الميزانية بين أساس الضريبي للمو ضريبة الدخليتم عمل مخصص 

دخل ضرائب الموجودات والمطلوبات المؤجلة يتم قياسه بمعدالت الضرائب التي يتم توقعها للتطبيق للفترة عند تحقيق الموجود . وللمطلوبات وقيمها الدفترية
 .أو تسوية المطلوب، بناء على القوانين المطبقة في تاريخ الميزانية

ودات المؤجلة في كل تاريخ ميزانية كما يتم تخفيضها للحد الذي يكون فيه ليس من المحتمل بان يتوفر ربح يتم مراجعة المبالغ الدفترية لضريبة دخل الموج
 . كافي للضريبة وذلك لإلتاحة إلستخدام كل أو جزء من ضريبة دخل الموجودات المؤجلة

 
 اتمخصصال

 . سابق وكلفة تسديد إلتزام محتمل وقابل للتحديدعلى الشركة نتيجة حدث) قانوني أو فعلي(يتم تحقق المخصصات عند وجود إلتزام 
 

 المقاصة
تتم مقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية فقط وصافي المبلغ المبين في الميزانية العمومية إذا كانت هناك حقوق قانونية قابلة التنفيذ لمقاصة المبالغ 

 . أو يتم تحقق الموجود وسداد المطلوب في نفس الوقتالمعترف بها وينوي البنك إما أن يسدد على أساس صافي المبلغ
 

 اإلعتراف باإليرادات 
إن إيرادات الفوائد وكذلك الرسوم التي تعتبر كجزء ال يتجزأ من العائد الفعلي لألصل المالي، يتم إدراجها بإستخدام طريقة العائد الفعلي، إال إذا كان هناك 

 . الفوائد عندما تنخفض قيمة القروضيتم إيقاف إدراج إيرادات. شك في تحصيلها
 

 . يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح عندما يتم تحديد الحق بإستالم الدفعة. يتم إدراج الرسوم المستحقة األخرى عند تقديم الخدمات
 
  األجنبيةتالمعال

 . يتم إعداد البيانات المالية للبنك بالريال الُعماني وهي العملة المستخدمة في البنك
 

أرباح وخسائر . ة في تاريخ الميزانية العموميةدئاسلا الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية يتم تحويلها بالريال الُعماني وفقاً ألسعار الصرف
 .صرف العملة تدرج في بيان الدخل
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 السياسات المحاسبية الهامة تابع  3
 

 إنخفاض قيمة الموجودات المالية 
إذا وجد هذا . عمل تقويم في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد وجود دليل موضوعي يثبت إنخفاض قيمة موجود مالي محدد أو مجموعة موجودات ماليةيتم 

 . الدليل، فإن أية خسارة إنخفاض القيمة، يتم إدراجها في بيان الدخل
 :يتم تحديد إنخفاض القيمة كالتالي

 ة بالتكلفة المطفأة، يستند إنخفاض القيمة على خصم التدفقات النقدية التقديرية بأسعار الفائدة السائدة األصلية؛بالنسبة للموجودات المدرج )أ
 بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، فإن إنخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة؛ )ب
خفاض القيمة هو القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بأسعار السوق الحالية لعائد بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، فإن إن )ج

 .أصل مالي مماثل
 

بالنسبة إلستثمارات األسهم المتوفرة للبيع فإن عكس قيد خسائر إنخفاض القيمة يتم تسجيله كزيادة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة من خالل حقوق 
 .المساهمين

 
 .باإلضافة إلى ذلك، يتم تكوين مخصص لتغطية إنخفاض قيمة مجموعة محددة من األصول حيث يوجد نقص قياسي في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية

 
 المحاسبة في تاريخ المتاجرة والسداد

 . التاريخ الذي يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع الموجودالمشتريات والمبيعات للموجودات المالية يتم إثباتها في تاريخ المتاجرة، وهو
 

 تقدير األمور الغير مؤكدة 
تنتج عن هذه األمور الغير مؤكدة . يتم فيما يلي بحث اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير األمور الغير مؤكدة المستقبلية بتاريخ الميزانية العمومية

 :وهرية للمبالغ الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقةمخاطر هامة قد ينشأ عنها تعديالت ج
 

 خسائر إنخفاض قيمة القروض والسلفيات
يتطلب من اإلدارة . يقوم البنك بمراجعة القروض والسلفيات على أساس ربع سنوي لتقييم سواء يجب تسجيل مخصص إنخفاض قيمة القروض في بيان الدخل

إن مثل تلك .  عند تقدير القيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية من تلك القروض وذلك عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبةأن تتخذ قرار هام
 التقديرات هي بالضرورة تستند إلى إفتراضات حول عدة عوامل تشملها درجات مختلفة من اآلراء والشك، ويمكن أن تختلف النتائج الفعلية ِممَّا يؤدي إلى

 .تغيرات مستقبلية لتلك المخصصات
 

 مخصصات جماعية إلنخفاض قيمة القروض والسلفيات 
باإلضافة إلى المخصصات المحددة مقابل القروض والسلفيات الهامة الفردية، يقوم البنك بتكوين مخصص جماعي إلنخفاض قيمة القروض والسلفيات الذي 

ينشأ .  إال أنه قد ينشأ عنه مخاطر أكبر بسبب تقصير السداد منذ تاريخ منح القرض في األصلمع أنه ال يتم تحديده كجزء من المخصصات الفردية
يتم تحديد المخصص على أساس الخبرة التاريخية لعدم السداد المنتظم لتلك القروض . المخصص الجماعي هذا من تدهور في تصنيف القرض منذ تم منحه

 .قتصادية الحاليةضمن كل نوع ويتم تعديله ليعكس التغيرات اإل
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  اإلفتراضات الرئيسية 
فتراضات اإل قد تم إعدادها من قبل اإلدارة بحسن نية وعناية بناءاً على 2011 إلى 2007إن البيانات المالية المتوقعة التوضيحية ألنشطة البنك للسنوات من 

لكن، ال يمكن التأكيد عن مدى . الدخل وذلك للوصول إلى بيان توضيحي للدخل المتوقعلقد تم بذل مجهود وعناية لتقدير األعمال و. التي تعتقد بأنها مناسبة
 .فتراضات صالحةاإلتطابق النتائج الفعلية مع التوقعات أو سواء ستبقى 

 
 

 اإلقراض للشركات
يث إنه من أسهل جذب عمالء ح. العمالء الموجودين والعمالء الجدد: لقد تم تقدير نمو الحصة من السوق في إقراض الشركات من صنفين•

 . جدد مقارنةً مع تحويل عمالء لديهم حالياً عالقات مع بنوك تجارية موجودة، يتم تقدير حصة أكبر من السوق في قطاع العمالء الجدد
 بحث إن تقسيم قروض الشركات إلى سحوبات على المكشوف، وقروض رأس المال العامل وقروض ألجل قد تم تقديره من خالل بيانات•

 . رئيسية أجراها إستشاري مستقل
 .  لقد تم إفتراض أسعار فائدة اإلقراض وفقاً إلتجاهات قطاع المصارف الحالية كما أشار إليها المستشار المستقل•

 
 تمويل المشاريع

من أجل تقدير . 2009ة  و سن2006من إجمالي تكلفة المشاريع الجديدة بين سنة % 76يفترض بأن يقوم تمويل المشاريع بتمويل نسبة •
 .2009 إلى سنة 2006، تم إحتساب إحتياجات تمويل المشاريع من سنة 2011 إلى 2007إجمالي المتطلبات من سنة 

 .تم إفتراض حصة البنك المتوقعة من السوق في تمويل المشاريع آخذين في اإلعتبار الربحية، وفترة هذه المشاريع والمنافسة•
دة إقراض تمويل المشاريع وفائدة اإلقراض على أساس أسعار الفائدة السائدة بين البنوك في سوق لندن زائد هامش حدي تم إفتراض أسعار فائ•

 . تجاري
  

 قروض اإلسكان 
 .تم إفتراض بأن متوسط قيمة قروض اإلسكان في السوق ستبقى ثابتة على مدى السنوات الخمس القادمة•
 . من إجمالي محفظة القروض إلتزاماً بمتطلبات اللوائح% 5تكون إن محفظة قروض اإلسكان تتوقع أن •

 
 قروض شخصية

 .قد تم إستخدامه لتقدير النمو في حجم السوق للقروض الشخصية) 2005-2002(إن معدل النمو السنوي المركب التاريخي في السوق •
 .  يفترض بأن يقوم البنك بإقراض بأسعار تجارية خالل فترة التوقعات•
في نهاية % 15إن نمو محفظة القروض الشخصية المتوقع من قبل البنك يتم تقديره إستناداً إلى أن يقوم البنك بتحقيق حصة من السوق قدرها •

 .فترة التوقعات
 

 بطاقات اإلئتمان 
 .ى مدى الخمس سنوات القادمةيتم تقدير حجم سوق بطاقات اإلئتمان إستناداً إلى نمو السكان المتوقع وبطاقات اإلئتمان التقديرية عل•
 .2011يفترض بأن البنك سيتمكن من بيع بطاقات إئتمان إلى عدد هام من عمالء حسابات التوفير قبل سنة •
 .متوسط عادات سداد عمالء بطاقة اإلئتمان يستند إلى نتائج البحث الرئيسية المعد من قبل المستشار المستقل•
 . إلى أسعار المنافسينتستند إيرادات الرسوم السنوية •

 
 مخصص خسائر اإلئتمان 

تم تقدير مخصص خسائر اإلئتمان بإتباع . يتوقع أن ينمو مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلفيات بطريقة تدريجية خالل فترة التوقعات•
 .لوائح البنك المركزي العماني وطبقاً لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية

ص القروض المنخفضة قيمتها يتم تقديره من قبل مستشار مستقل آخذ في عين اإلعتبار إتجاهات السوق والواقع بأن البنك إن مقدار مخص•
 .  سيكون خالل سنواته األولية من العمليات
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  تابع اإلفتراضات الرئيسية 4
 

 إيرادات الرسوم والعمولة 
متضمنةً تمويل (ن التمويل التجاري ونظام إدارة النقدية والخزينة وإقراض الشركات عمولة م/ يتم اإلفتراض بأن البنك سيحقق إيرادات رسوم •

 .وتقديم خدمات المشورة التمويلية للشركات) المشاريع
 قد تم 2005 إلى 2003إن النمو التاريخي في إتجاهات إقراض قطاعات اإلستيراد والتصدير والتجارة بالجملة والتجزئة بين السنوات من •

 .امه كأساس لتقدير النمو المستقبلي المحتمل في خدمات التمويل التجاريإستخد
بالنسبة لقطاعي التمويل التجاري ونظام إدارة النقدية يتم اإلفتراض بأن حصة البنك من السوق ستكون مماثلة لحصته من السوق في إقراض •

 .الشركات
 .2010نة إن خدمات مشورة تمويل الشركات ُيفترض بأن تُقدَّم من س•
 . تنشأ اإليرادات المتوقعة من تأمينات البنك الواردة من منتجات التأمين على الحياة وتأمين المركبات وتأمين المساكن وتأمين اإلئتمان•
 .ركات التامينتقديرات أقساط التأمين وعمولة البنك تستند على أسعار السوق الحالية ونسبة العمولة المعيارية المعطاة إلى البنوك من قبل ش•
 . تتماشى معدالت العمولة المتوقعة ألنشطة الوساطة مع أسعار السوق•
 . 2010يتوقع مباشرة تقديم خدمات إدارة األصول إعتباراً من سنة •

 
 

 ودائع العمالء
 .تم تقدير متطلبات محفظة ودائع العمالء إستناداً إلى مدى اإلقراض ومتطلبات السيولة•
 .ن إجمالي الودائع المتوقعة هي ودائع العمالء، والباقي مصدرها من البنوك األخرىم% 95يفترض بأن•
يتم إفتراضها إستناداً إلى إتجاهات أصناف ) حسابات جارية، حسابات توفير، وودائع ألجل وتحت الطلب(أصناف حسابات ودائع العمالء •

 . حسابات البنوك التجارية األخرى في ُعمان
 

 اإلستثمار
 .رض بأن فائض األموال سيتم إستثمارها في األوراق المالية وفقاً لمتطلبات اللوائحيفت•

 
 مصاريف الموظفين 

 . التعويضات السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة والموظفين اآلخرين قد تم تقديرها إستناداً إلى المعايير المصرفية•
 . يفترض بأن تكون هناك زيادة سنوية في رواتب الموظفين•

 
 عدد الفروع وأجهزة الصرف اآللي

 .كل فرع كبير سيدعم مجموعة من الفروع الصغيرة. يفترض بأن يتبع البنك إستراتيجية مركزية لفروع البنك•
 . المتوقعة من كل منطقة) إجمالي القروض والودائع(عدد الفروع المطلوبة يتم تقديرها إستناداً إلى إجمالي قيمة األعمال •
 . كثافة السكانية في المناطق المختلفة من أجل إعطاء األولوية لفتح مجموعة من الفروع الصغيرة مقابل فرع واحد كبيرتم تحليل ال•
 . تم إستخدام األسعار الحالية لإلنشاء ومصاريف اإليجار من أجل تقدير مصاريف فتح فرع•

 
 مصاريف تقنية المعلومات  

تشار المستقل حول ما يصرفه قطاع البنوك على مصاريف تقنية المعلومات واألسعار الحالية في ُعمان، إستناداً إلى دراسة السوق من قبل المس•
 . مليون ريال عماني للسنوات الخمس األولى3.65تم تقدير بأن البنك سيكون لديه موازنة رأسمالية قدرها 

حلول البنك الجوهرية، وأجهزة ( صرفها على المصاريف الرأسمالية من إجمالي الموازنة الرأسمالية لتقنية المعلومات ُيقدَّر بأن يتم% 62•
 ).الصرف اآللي، والبنية التحتية لشبكة األعمال
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 المتحصالت من إصدار رأس المال 
 .2010 مليون ريال عماني في سنة 100 مليون ريال عماني إلى 50يتوقع أن يرفع البنك رأس ماله من •

 
 سياسة توزيع األرباح 

 .سيحافظ البنك على سياسة توزيع أرباح بالتوازي مع كفاية رأس المال وقوانين البنك المركزي العماني•
 

 الضرائب 
ال يتم إدراج األصول الضريبية المؤجلة على أساس . يتم تكوين مخصص للضرائب وفقاً لألنظمة المالية المعمول بها في سلطنة عمان•

 . أنها ليست ذات قيمة الجوهرية وعدم التأكد منهاإفتراض 
 

 اإلحتياطي القانوني 
من أرباحه للسنة إلى اإلحتياطي القانوني حتى يبلغ الرصيد المتراكم % 10طبقا لقانون الشركات التجارية في ُعمان، يتطلب من البنك تحويل •

 تحويل إلى 2007 قانون الشركات التجارية، ينوي البنك في سنة كما هو مسموح بمقتضى. لإلحتياطي ثلث رأس المال المدفوع للبنك
 .إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع. اإلحتياطي القانوني المتحصالت من إصدار رأس المال المستلمة الزائدة عن المصاريف المتعلقة
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  22ملحق ملحق 
 بيانات المؤسسينبيانات المؤسسين

 

 بنك صحار 
 كشف بأسماء المؤسسين والشركاء

النسبة المالك اسم المؤسس
%11  شؤون البالط السلطاني 

 ــ علي بن ماجد بن مصبح المعمري  م.م.الغدير العربية ش
 %8 ــ غانم وماجد وعبداهللا أبناء علي بن ماجد بن مصبح المعمري 

 %5  الصندوق العماني لألستثمار 
 %4 كي ــ سامي ودينا أبناء أحمد بن عبد النبي م المشرق للتجارة واالستثمار 

 %3  صندوق تقاعد المكتب السلطاني 
 %3  صندوق تقاعد جهاز االمن الداخلي 
 %3  صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة

 بن علي البوسعيدي  ــ علي بن حمود م.م.شرآة مدى مسقط ش
 %2 ــ نصر بن حمود بن على البوسعيدي 

 %2  بن ختروش النعماني ــ سعيد وخالد وسيف أبناء محمد م.م.إقتدار التجارية ش
 ــ حمدان بن مرهون بن علي المعمري م.م.الصفاء المتحدة ش

 %2 ــ محمد بن ماجد بن مصبح المعمري 
 ــ رائد بن مقبول بن علي سلطان م.م.شرآة المرجان للتنمية ش

 %2 ــ بلقيس بنت قمر بن سلطان  
 ــ سالم بن حسن مكي  م.م.سالم وشرآاة ش

 %2 لم بن حسن مكي ــ هناء بنت سا
 ــ محسن حيدر درويش  م.م.محسن حيدر درويش ش

 %2 ــ لجينه وأريج وأزدهار بنات محسن حيدر درويش 
 ــ مستهيل بن أحمد المعشني  م.م.مؤسسة قيس العمانية ش

 %1 ــ سالم بن مستهيل المعشني 
 %1  صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني 

 ــ محمد بن عبداهللا بن زاهر الهنائي  م.م.شمؤسسة الخدمات الوطنية 
 %1 ــ علي بن محمد الهنائي 

 ــ أحمد بن محمد العيسائي  م .م.جبال الحدان للتجارة واالعمار ش
 %1 ــ غالب وغسان أبناء أحمد بن محمد العيسائي 

 ــ هالل بن حمود المعمري  م.م.الصفاء الذهبية ش
 ــ محاد بن مبارك المشايخي 

 الم بن مسلم قطنــ س
 ــ محمد بن مرشد الفارسي
 ــ عبداهللا بن حميد المعمري

1% 

 ــ عبداهللا بن علي العريمي  م.م.مشاريع النهضة لالستثمار ش
 %1 ــ رائد بن عبداهللا العريمي 

 ــ خليفة بن عبداهللا الجنيبي  م.م.مؤسسة حدود الوطن ش
 %1 ــ فهد بن خليفة الجنيبي 

 ــ عبداهللا بن عباس بن أحمد  م.م.رةشرمال مسقط للتجا
 %1 ــ علي وعبد الكريم أبناء حسن سليمان 

 ــ محمد بن عبد العزيز آلمور م.م.الطوقان المتحدةش
 %1 ــ  عبد العزيز بن محمد الرئيسي 

 ــ سالم بن سعيد العريمي  م.م.الباز للخدمات واالستثمارش
 %1 ي ــ ماجد وفدوى أبناء سالم بن سعيد العريم

ــ بدر وخالد وأيمن ووفاء وهناء ونائلة وإيمان أوالد المرحوم السيد  م.م.سابكو ش
 حمد بن حمود البوسعيدي /

 ــ زوان بنت حمد بن سليمان النبهاني
 ــ شرآة فيصل معد للتجارة والمقاوالت 

1% 

 


