
1 نشرة إصدار حق االفضلية

بنك ظفار ش.م.ع.ع
إصدار عدد 200,000,000  سهم عادي 

بقيمة 200 بيسة للسهم الواحد 
)متمثلة في 100 بيسة القيمة اإلسمية للسهم مضافًا إليها 98 بيسة عالوة

إصدار و2 بيسة مصاريف إصدار( 

فترة تداول الحقوق
تاريخ بدء التداول:   2 اكتوبر 2016

تاريخ انتهاء التداول: 16 اكتوبر 2016

فترة اإلكتتاب
تاريخ بدء اإلكتتاب:   5 اكتوبر 2016

تاريخ انتهاء اإلكتتاب: 19 اكتوبر 2016

مدير اإلصدار الفرعي و بنك اإلكتتاب مدير اإلصدار الرئيسي والمستشار المالي    

نشرة اإلصدار
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حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 
حفظه الله ورعاه
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بنك ظفار ش.م.ع.ع
العنوان البريدي: ص.ب. 1507 ، الرمز البريدي: 112، روي سلطنة ُعمان

هاتف: 24790466 968+ فاكس: 24702865 968+
www.bankdhofar.com

نشرة إصدار حق االفضلية 
أسهم زيادة رأس المال من خالل إصدار عدد

200,000,000  سهم عادي،
بقيمة 200 بيسة للسهم الواحد 

)متمثلة في 100 بيسة القيمة اإلسمية للسهم،
مضافًا إليها 98 بيسة عالوة إصدار

و2 بيسة مصاريف إصدار( 

مدير اإلصدار الرئيسي والمستشار المالي 

بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م
مجموعة إدارة االستثمار

ص.ب. 2010 الرمز البريدي 112
سلطنة ُعمان

هاتف: 24754301 968+
فاكس: 24125125 968+

بنك اإلكتتاب
بنك ظفار ش.م.ع.

فترة اإلكتتاب
تاريخ بدء اإلكتتاب:   5 اكتوبر 2016

تاريخ انتهاء اإلكتتاب: 19 اكتوبر 2016

مدير اإلصدار الفرعي
بنك ظفار ش.م.ع.ع

قسم اإلستثمارات البنكية

فترة تداول الحقوق
تاريخ بدء التداول:   2 اكتوبر 2016

تاريخ انتهاء التداول: 16 اكتوبر 2016

إن الهيئــة العامــة لســوق المــال )الهيئــة( غيــر مســؤولة عــن صحــة وكفايــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة وال تتحمــل أي مســؤولية عــن أي ضــرر أو خســارة قــد 
تنشــأ نتيجــة االعتمــاد علــى هــذه البيانــات والمعلومــات أو اســتخدام أي جــزء منهــا مــن قبــل أي شــخص. ولقــد تــم إعــداد هــذه النشــرة حســب المتطلبــات المقــررة مــن 
الهيئــة. وهــذه هــي النســخة األصليــة لنشــرة اإلصــدار المعــّدة باللغــة العربيــة والمعتمــدة مــن قبــل الهيئــة وفقــًا للقــرار اإلداري رقــم: خ/2016/87، المــؤرخ فــي  20 

ســبتمبر 2016.
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بيان هام للمستثمرين 

ينصح جميع المستثمرين بقراءة هذا البيان

إن الهــدف مــن إعــداد نشــرة اإلصــدار هــذه هــو إطــالع المســتثمرين علــى المعلومــات الجوهريــة التــي قــد تســاعدهم علــى اتخــاذ القــرار المناســب 
ــاب مــن خــالل هــذه النشــرة )»األســهم  باالســتثمار مــن عدمــه فــي أســهم بنــك ظفــار ش.م.ع.ع. )»بنــك ظفــار« أو »البنــك«( المطروحــة لالكتت

المطروحــة«(.

ــة معلومــات  ــم ُتحــذف منهــا أي ــة، كمــا ل ــة معلومــات مضلل ــات والمعلومــات الهامــة وال تتضمــن أي هــذا وتشــتمل هــذه النشــرة علــى كل البيان
ــى قــرارات المســتثمرين المتعلقــة باســتثمارهم فــي األســهم المطروحــة مــن عدمــه.  ــًا عل ــر ســلبًا أو إيجاب أساســية قــد تؤث

ويتحمــل البنــك وأعضــاء مجلــس إدارة البنــك منفرديــن ومجتمعيــن المســؤولية الكاملــة عــن صحــة وكفايــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة 
كمــا يؤكــد مجلــس اإلدارة حســب علمهــم واعتقادهــم بأنــه قــد تــم أخــذ العنايــة الواجبــة عنــد إعــداد هــذه النشــرة لضمــان عــدم حــذف أي معلومــات 

هامــة قــد يــؤدي حذفهــا إلــى أن تصبــح المعلومــات الــواردة بهــذه النشــرة مضللــة.

هــذا ويتعيــن علــى جميــع المســتثمرين قــراءة نشــرة اإلصــدار هــذه ودراســتها بعنايــة ودقــة والتمعــن فيمــا إذا كان مــن المناســب أن يســتثمروا 
فــي األســهم المطروحــة آخذيــن بعيــن االعتبــار كل الحقائــق المبينــة فــي ســياقها الصحيــح، كمــا يتعيــن علــى جميــع المســتثمرين عــدم اعتبــار هــذه 
النشــرة بمثابــة توصيــة مــن البنــك أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مديــر اإلصــدار الرئيســي أو المستشــار القانونــي بشــراء األوراق الماليــة المطروحــة 
بموجبهــا، حيــث يتحمــل كل مســتثمر مســؤولية الحصــول علــى مــا يحتــاج إليــه مــن نصائــح مهنيــة مســتقلة عــن االســتثمار فــي األوراق الماليــة 
المطروحــة لالكتتــاب، وعــن إجــراء تقييمــه المســتقل للمعلومــات واالفتراضــات التــي تحتويهــا هــذه النشــرة باســتخدام التحليــل والتوقعــات التــي 

يراهــا ضروريــة فــي اتخــاذ أي قــرار بشــأن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة لإلكتتــاب مــن عدمــه. 

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه لــم يتــم تفويــض أي شــخص لــإلدالء بأيــة معلومــات أو تقديــم أيــة إفــادة عــن الشــركة وال عــن األوراق الماليــة المطروحــة 
لإلكتتــاب بخــالف األشــخاص المشــار إليهــم بهــذه النشــرة وفــي حالــة قيــام أي شــخص آخــر بــاإلدالء بــأي بيــان أو تقديــم أيــة معلومــات، فإنــه يجــب 
عــدم االعتــداد بهــا أو االســتناد إليهــا علــى إنهــا صــادرة مــن شــخص مفــوض مــن قبــل البنــك أو مــن قبــل مديــر اإلصــدار الرئيســي أو مديــر اإلصــدار 

الفرعــي أو المستشــار القانونــي.   

بيان المعلومات المستقبلية

تتضمــن هــذه النشــرة معلومــات تتعلــق بالنوايــا، وبالتصرفــات واألحــداث المســتقبلية. تصنــف هــذه المعلومــات بشــكل عــام علــى أنهــا معلومــات 
مســتقبلية وتنطــوي علــى مخاطــر معلومــة وغيــر معلومــة وعوامــل ال تعتمــد علــى اليقيــن وغيرهــا مــن العوامــل الهامــة التــي قــد تجعــل تلــك 
التصرفــات واألحــداث والظــروف المســتقبلية تختلــف عمــا هــو وارد ضمنــًا فــي هــذه النشــرة. إن إســتخدام كلمــات مثــل »نســتبق«، »يســتمر«، 
»نقــدر«، »نخطــط«، »ننــوي«، »نتوقــع«، »قــد«، »نتطلــع«، »نتصــور«، »نقتــرح«، »ينبغــي«، »نعتقــد«، »ســوف يســتمر«، »ســوف نتابــع« أو 
أي عبــارات مماثلــة يقصــد بهــا التعريــف بالمعلومــات المســتقبلية، وهــذه المعلومــات المســتقبلية ليســت حقائــق تاريخيــة بــل تعكــس توقعــات 
حاليــة تتعلــق بالنتائــج أو األحــداث المســتقبلية، وتســتند إلــى عــدة توقعــات وعوامــل وافتراضــات. يعتقــد البنــك أن التوقعــات الــواردة فــي هــذه 

المعلومــات المســتقبلية هــي توقعــات معقولــة إال أنــه ال يمكــن لــه أن يؤكــد بــأن تلــك التوقعــات ســوف تكــون صحيحــة. 

عــالوة علــى ذلــك، تنطــوي المعلومــات المســتقبلية علــى مخاطــر كامنــة وشــكوك وتكشــف فقــط عــن األوضــاع الجاريــة فــي التاريــخ الــذي حــررت 
فيــه وال يجــوز اإلعتمــاد علــى أنهــا تمثــل توقعــات  البنــك إعتبــارًا مــن أي تاريــخ الحــق. 

يوجــه البنــك عنايــة المســتثمرين لوجــود عــدد  مــن العوامــل الهامــة التــي قــد تتســبب فــي اختــالف النتائــج الفعليــة عــن تلــك الــواردة أو المتوقعــة 
فــي البيانــات. وتشــمل هــذه العوامــل وال تقتصــر علــى:  

مستوى الطلب على خدمات البنك ومنتجاته   •
البيئة التنافسية   •

تطور الرقابة المالية والقانونية   •
أية تقلبات في سعر العمالت األجنبية وأسعار األوراق المالية أو األسعار األخرى    •

عدم إمكانية تقدير األداء المستقبلي   •
أداء اإلقتصاد الُعماني   •

العوامل األخرى المذكورة الحقًا في الفصل الحادي عشر من هذه النشرة بعنوان »عوامل المخاطرة ووسائل التخفيف  منها«.   •

ال يســتطيع البنــك أن يقــدم أي ضمانــات بــأن المعلومــات المســتقبلية ســوف تصبــح واقعــًا ملموســًا . كمــا أنــه ليــس لــدى البنــك أو مديــر اإلصــدار 
الرئيســي أو مديــر اإلصــدار الفرعــي أو المستشــار القانونــي القانونــي أيــة نيــة أو التــزام بتحديــث أو مراجعــة أي مــن المعلومــات المســتقبلية، 
ســواء كان ذلــك ناتجــا عــن صــدور معلومــات جديــدة أو نشــوء أحــداث مســتقبلية أو خــالف ذلــك مــا لــم تقتــِض ذلــك متطلبــات قوانيــن األوراق 
الماليــة. ولمعرفــة المزيــد مــن المعلومــات الجوهريــة حــول العوامــل المهمــة التــي قــد تــؤدي إلــى اختــالف النتائــج الفعليــة للبنــك اختالفــًا جوهريــًا 
عمــا هــو وارد فــي المعلومــات المســتقبلية المتضمنــة فــي هــذه النشــرة ، يرجــى الرجــوع إلــى الفصــل الحــادي عشــر فقــرة »عوامــل المخاطــرة 
ووســائل التخفيــف منهــا«.  كمــا أن عوامــل المخاطــرة الموضحــة فــي هــذه النشــرة التشــكل بالضــرورة جميــع العوامــل المهمــة التــي يمكــن أن 

تــؤدي إلــى اختــالف النتائــج الفعليــة اختالفــًا جوهريــًا عــن تلــك المضمنــة فــي المعلومــات المســتقبلية المتوقعــة. 
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عرض المعلومات المالية والمعلومات األخرى

المعلومــات الماليــة: تشــتمل هــذه النشــرة علــى بعــض مــن التوقعــات التــي تســتند إلــى ظــروف وأحــداث خارجيــة متعلقــة بالبنــك وبالبيئــة 
التنافســية داخــل ســلطنة ُعمــان وبالقطــاع الــذي يرتبــط نشــاط البنــك بــه. وتشــتمل تلــك التوقعــات علــى بيانــات مســتقبلية تنطــوي علــى مخاطــر 
ــالت  وشــكوك كامنــة، هــذا ويجــب أن ينتبــه جميــع المكتتبيــن المحتمليــن إلــى أن هنالــك عــدة عوامــل مهمــة قــد تــؤدي إلــى إختــالف النتائــج والمحصَّ

ــالت الموضحــة فــي التوقعــات والتقديــرات المســتقبلية. الفعليــة المتعلقــة بأنشــطة البنــك اختالفــًا جوهريــًا عــن النتائــج والمحصَّ

ــة  ــم بالتحقــق علــى نحــو مســتقل مــن تلــك التوقعــات وغيرهــا مــن المعلومــات المالي ــم يُق ــر اإلصــدار الرئيســي ل ــك  فــإن مدي ــى ذل  إضافــة إل
والمعلومــات األخــرى التــي أعدهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة. لــذا يرجــى اإلطــالع علــى الفصــل الحــادي عشــر مــن هــذه النشــرة بعنــوان »عوامــل 

المخاطــرة ووســائل التخفيــف  منهــا«. 

تبدأ السنة المالية للبنك في األول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. 

هذا ويعزى أي اختالف في هذه النشرة للناتج ما بين مجموع وإجمالي المبالغ ذات الصلة إلى التقريب.

العملــة المســتخدمة فــي العــرض: جميــع اإلشــارات إلــى »الريــاالت« أو »ر.ع.« تعنــي الريــال الُعمانــي، وهــي العملــة الرســمية لســلطنة ُعمــان. 
الريــال الُعمانــي مرتبــط بالــدوالر األمريكــي وســعر الصــرف الثابــت لــه هــو 1 دوالر أمريكــي = 0.385 ريــال ُعمانــي. وينقســم الريــال الُعمانــي إلــى 

1000 بيســة.

الملخــص أو مســتخرجات الوثائــق: ال يجــب اإلعتمــاد علــى ملخــص الوثائــق أو مســتخرجاتها المتضمنــة فــي هــذه النشــرة  علــى أنهــا بيانــات وافيــة 
وشــاملة فيمــا يتعلــق بتلــك الوثائــق.

نقاط إضافية يجب أخذها باإلعتبار

نطــاق المعلومــات: إن القصــد مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة هــو تزويــد مقــدم الطلــب بمعلومات وافيــة تتعلق بالفرصة االســتثمارية 
باإلضافــة إلــى معلومــات أساســية حــول عمليــة االكتتــاب. ينبغــي أن ال يتــم تفســير المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة علــى أنهــا 
استشــارة قانونيــة أو ضريبيــة أو علــى أنهــا فرصــة اســتثمارية وتجاريــة. وعليــه، يجــب علــى جميــع المكتتبيــن المحتمليــن الحصــول علــى االستشــارة 
القانونيــة والماليــة والضريبيــة الالزمــة والمناســبة مــن مستشــاريهم القانونييــن والمالييــن والضريبييــن فيمــا يتعلــق بــأي إكتتــاب فــي أســهم أو 

شــراء أســهم أو بإكتتــاب أوشــراء أســهم  بشــكل متوقــع.

ــة مــن قبــل المســتثمر : قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة، ينبغــي علــى مقــدم الطلــب  ــة الواجب المراجعــة والعناي
قــراءة هــذه النشــرة بالكامــل، وعنــد اتخــاذه ألي قــرار اســتثماري، يجــب علــى مقــدم الطلــب االعتمــاد علــى تحليلــه الشــخصي لشــروط هــذه النشــرة 

والمخاطــر التــي تتعلــق باالســتثمار فيهــا.

مخاطــر اإلســتثمار باألســهم : إن كافــة االســتثمارات فــي أســواق األســهم تنطــوي علــى مخاطــر تغيــرات الســوق وذلــك بدرجــات متفاوتــة، حيــث  
إن قيمــة الورقــة الماليــة قــد تنخفــض أو ترتفــع وفقــًا لتلــك المتغيــرات، وعلــى مقــدم الطلــب مراجعــة الفصــل الحــادي عشــر مــن هــذه النشــرة 

والمعنــون »عوامــل المخاطــرة ووســائل التخفيــف منهــا«. وذلــك حســبما وردت فــي  هــذه النشــرة .

القيــود المفروضــة علــى توزيــع هــذه النشــرة : ربمــا ُيعتبــر توزيــع هــذه النشــرة مقيــدًا فــي إختصصــات قضائيــة معينــة مــن الناحيــة القانونيــة أو 
ربمــا يكــون خاضعــًا لموافقــات مســبقة مــن الســلطات التنظيميــة، كمــا ال تعتبــر هــذه النشــرة عرضــًا للبيــع أو دعــوة مــن قبــل البنــك لالكتتــاب فــي 
أي مــن األســهم المطروحــة فــي أي  إختصــاص قضائــي خــارج نطــاق ســلطنة عمــان هــذا كمــا ال يجــوز توزيــع هــذه النشــرة فــي أي منطقــة قــد 
يكــون فيهــا مثــل هــذا التوزيــع تجــاوزًا للقانــون، وبنــاًء عليــه، فــإن البنــك ومديــر اإلصدارالرئيســي والمستشــار القانونــي وبنــوك االكتتــاب يطالبــون 
ــر اإلصــدار الرئيســي  والمستشــار  ــد بهــا ومراعاتهــا. ال يتحمــل أي مــن البنــك ومدي ــواردة فيهــا وبضــرورة التقي ــود ال ــع القي بضــرورة معرفــة جمي
القانونــي وبنــك االكتتــاب أي مســؤولية قانونيــة عــن أي انتهــاك ألي مــن هــذه القيــود المفروضــة علــى بيــع أو عــرض لبيــع أو التمــاس لالكتتــاب 
فــي األســهم المطروحــة مــن قبــل أي شــخص ســواء كان أو لــم يكــن مــن مقدمــي الطلبــات المحتمليــن فــي أي اختصــاص قضائــي خــارج ســلطنة 

عمــان حيــث ُيعتبــر فيــه مثــل هــذا البيــع، عــرض البيــع أو التمــاس االكتتــاب غيــر قانونــي.

ــا أو كليــا  ــات هــذه النشــرة :  ال يجــوز نشــر أو إصــدار نســخة طبــق األصــل أو نســخ أو اإلفصــاح جزئي ــود المفروضــة علــى إســتخدام محتوي القي
عــن أي مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة أو اســتخدامها ألي غــرض اليتعلــق بعمليــة طــرح األســهم دون الحصــول علــى موافقــة خطيــة 

مســبقة مــن البنــك أو مديــر اإلصــدار الرئيســي . 

إخــاء المســؤولية عــن الضمانــات الضمنيــة : باســتثناء مــا هــو مطلــوب بموجــب القانــون واللوائــح المعمــول بهــا،  يقــوم البنــك أو مديــر اإلصــدار 
الرئيســي  أو المستشــار القانونــي أو بنــك االكتتــاب أي ضمانــات صريحــة أو ضمنيــة مــن قبــل أي مــن أعضــاء مجالــس اإلدارة أو المــدراء أو 
ــات وفحــوى هــذه النشــرة أو التوقعــات المختلفــة  ــة محتوي المحاســبون أو المحامــون أو الموظفــون أو أي شــخص آخــر فيمــا يتعلــق بمــدى كفاي
الــواردة فيهــا أو فــي أي مــن الوثائــق والمســتندات والمعلومــات التــي توفــر فــي أي وقــت مــن األوقــات والتــي تكــون متعلقــة بالطــرح أو بقــاء أي 

مــن هــذه الوثائــق علــى حالهــا دون تغييــر بعــد انتهــاء الطــرح.
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األسهم اإلضافية التي يتقدم المساهم بطلب اإلكتتاب فيها إضافة إلى حقوق األفضلية. األسهم اإلضافية

ــة  ــخ انتهــاء الســنة المالي ــة أشــهر مــن تاري ــذي تعقــدة الشــركة خــالل الثالث اإلجتمــاع الســنوي ال
ــك.   للبن

الجمعية العامة السنوية

التاريخ الذي ينتهي فيه مدير اإلصدار الرئيسي  من تخصيص األسهم المطروحة للمكتتب. تاريخ التخصيص

المســاهمون الذيــن يحــق لهــم فــي تاريــخ الحــق المحــدد لإلكتتــاب فــي حقــوق األفضليــة أو 
األشــخاص الذيــن قامــوا بشــراء الحقــوق مــن خــالل ســوق مســقط وقدمــوا اســتمارة مكتملــة 
تســتوفي كافــة الشــروط إلــى بنــك اإلكتتــاب فــي تاريــخ إغــالق اإلكتتــاب أو قبــل ذلــك حســب 

ــواردة فــي النشــرة.  اإلجــراءات ال

مقدم الطلب/ المكتتب

استمارة اإلكتتاب المطلوب استيفائها من قبل المكتتبين. استمارة الطلب 

النظام األساسي للبنك.   النظام األساسي

بنك ظفار ش.م.ع.ع. البنك/ بنك ظفار/ الشركة/ جهة اإلصدار

القانــون المصرفــي لســلطنة ُعمــان الصــادر بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 2000/114 
وتعديالتــه.

القانون المصرفي

مجلــس إدارة البنــك المنتخــب مــن قبــل مســاهمي البنــك مــن وقــت آلخــر وفقــًا ألحــكام النظــام 
األساســي وقانــون الشــركات التجاريــة والضوابــط واللوائــح الصــادرة مــن قبــل البنــك المركــزي 

الُعمانــي والهيئــة العامــة لســوق المــال.

المجلس/ مجلس اإلدارة

ــذي إتخــذه  ــة ال ــق حــق االفضلي ــادة رأس المــال عــن طري ــى إصــدار أســهم زي قــرار الموافقــة عل
مجلــس إدارة البنــك فــي الســابع والعشــرون مــن يوليــو 2016. 

قرار المجلس

معدل النمو السنوي المرّكب. معدل النمو المرّكب

البنك المركزي الُعماني في سلطنة ُعمان. البنك المركزي

قانون الشركات التجارية في سلطنة ُعمان الصادر بالمرسوم السلطاني 74/4 وتعديالته. قانون الشركات التجارية

نسبة األسهم المحددة من الشريحة 1 سي إي تي -1

الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة ُعمان. الهيئة

ميثــاق حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة الصــادر عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال بموجــب 
التعميــم رقــم 2015/4 فــي شــهر يونيــو 2015 وتعديالتــه.

الميثاق

بنك ظفار ش.م.ع.ع-  قسم اإلستشمارات البنكية مدير اإلصدار الفرعي

بنك ظفار ش.م.ع.ع   بنك التحصيل/ بنك االكتتاب

الســجل التجــاري الــذي تحتفــظ بــه وزارة التجــارة والصناعــة وفقــا لقانــون الســجل التجــاري )الصــادر 
بالمرســوم الســلطاني 74/3(.

السجل التجاري

المســتوى األول مــن رأس مــال البنــك كمــا هــو موضــح ضمــن متطلبــات كفايــة رأس المــال 
للقطــاع المصرفــي )بــازل III( حســب شــروط البنــك المركــزي الُعمانــي مــن خــالل التعميــم الصــادر 

ــر 2013 فــي 17 نوفمب

المستوى األول من رأس مال

األرباح  لكل سهم الربح للسهم

الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بموجب القرار رقم 2009/1 وتعديالته. الالئحة التنفيذية

الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين الُمنعقــدة وفقــًا ألحــكام المادتيــن 123 و124 مــن 
قانــون الشــركات التجاريــة وتعديالتــه. 

الجمعية العامة  غير العادية

ــر وتنتهــي فــي 31 ديســمبر فــي نفــس  ــدأ فــي األول مــن يناي ــة للبنــك التــي تب الســنة المالي
الســنة.

السنة المالية
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مجلس التعاون الخليجي. مجلس التعاون

الجمعية العامة  العادية أو الجمعية العامة  غير العادية. الجمعية العامة 

حكومة سلطنة ُعمان. الحكومة

بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م - مجموعة إدارة االستثمار مدير اإلصدار الرئيسي

شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م. مسقط للمقاصة واإليداع

وزارة التجارة والصناعة في سلطنة ُعمان. وزارة التجارة والصناعة

سوق مسقط لألوراق المالية في سلطنة ُعمان. سوق مسقط لألوراق المالية

غرفة تجارة وصناعة ُعمان. غرفة التجارة والصناعة

األسهم المطروحة لإلكتتاب من خالل حق األفضلية. األسهم المطروحة

نشرة إصدار أسهم حق األفضلية على النحو المعتمد من قبل الهيئة العامة لسوق المال. النشرة

27 ســبتمبر 2016 هو التاريخ الذي يكتســب فيه المســاهمين المســجلة أســماؤهم في ســجالت 
شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م الحــق فــي اإلكتتاب في أســهم حــق األفضلية.

تاريخ إكتساب الحق

العملة القانونية لسلطنة ُعمان. الريال الُعماني/ ر.ع.

حــق األفضليــة لألســهم المطروحــة ، واألهــداف والشــروط واألحــكام المذكــورة فــي هــذه 
النشــرة.

إصدار أسهم حق األفضلية

أسهم البنك العادية البالغة قيمتها اإلسمية 100 بيسة/ 0.100 ر.ع. األسهم

مساهمو البنك. المساهمون

ســعر اإلكتتــاب للســهم المطــروح والمدفــوع مــن قبــل مقــدم الطلــب كمــا هــو موّضــح فــي هــذه 
النشرة.

سعر اإلكتتاب

العملة القانونية للواليات المتحدة األمريكية. الدوالر األمريكي

الفصل األول – معلومات عامة عن اإلصدار وجهة اإلصدار

بنك ظفار ش.م.ع.ع. اسم جهة اإلصدار

1291106 رقم السجل التجاري

العنوان البريدي: ص.ب. 1507، الرمز البريدي: 112، روي سلطنة ُعمان. المقر الرئيسي

غير محددة مدة ممارسة البنك ألنشطته

السنه المالية  تبدأ السنه المالية  للبنك في 1 من يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من نفس السنة.

يبلــغ رأس المــال المصــّرح بــه للبنــك 220,000,000 ر.ع. مقّســم إلــى 2,200,000,000 ســهم تبلــغ 
القيمــة اإلســمية للســهم الواحــد 100 بيســة.

رأس المال المصّرح به

يبلــغ رأس المــال المصــدر والمدفــوع للبنــك 169,920,140،100 ر.ع مقّســم إلــى 1,699,201,401  
ســهم تبلــغ القيمــة اإلســمية للســهم الواحــد 100 بيســة.

)قبــل  والمدفــوع  المصــدر  المــال  رأس 
األفضليــة( حــق  أســهم  إصــدار 

إلــى  مقّســم  ر.ع.   189,920,140،100 للبنــك  والمدفــوع  المصــدر  المــال  رأس  ســيبلغ 
1,899,201,401 ســهم تبلــغ  القيمــة اإلســمية للســهم الواحــد األســمية 100 بيســة بعــد إصــدار 
أســهم حــق األفضليــة، علــى افتــراض أن حقــوق األســهم قــد تــم اإلكتتــاب فيهــا بالكامــل.

للبنــك  والمدفــوع  المصــدر  المــال  رأس 
)بعــد إصــدار أســهم حــق األفضليــة(

100 بيسة للسهم الواحد. القيمة اإلسمية لألسهم

200,000,000 ســهم عــادي تطــرح لإلكتتــاب علــى المســاهمين بســعر إصــدار200 بيســة للســهم 
الواحــد كمــا هــو فــي تاريــخ إكتســاب الحــق علــى أســاس حقــوق األفضليــة بقيمــة إجماليــة تبلــغ 
40,000,000 ر.ع )أربعــون مليــون ريــااًل عمانيــًا فقــط ال غيــر( بمــا فــي ذلــك المبلــغ المحصــل مــن 

أجــل مصاريــف اإلصــدار.

المطروحــة  األســهم  عــدد  مجمــوع 
ب كتتــا لإل

ــد طــرح األســهم  ــل المســاهمين عن ــا مــن قب ــم اإلكتتــاب فيه ــم يت ــي ل األســهم المطروحــة الت
ســيتم تخصيصهــا للمســاهمين الذيــن تقّدمــوا بطلــب اإلكتتــاب فــي األســهم اإلضافيــة وفقــًا 
ألحــكام هــذه النشــرة تحــت عنــوان »شــروط اإلكتتــاب وإجراءاتــه«. وفــي حــال كان هنــاك أي أســهم 
ــب  ــن تقّدمــوا بطل ــة التخصيــص للمســاهمين الذي ــاب فيهــا بعــد عملي ــم اإلكتت ــم يت ــة ل مطروح
اإلكتتــاب فــي األســهم اإلضافيــة ، يتــم تخفيــض رأس مــال البنــك بمقــدار قيمــة األســهم 

المطروحــة غيــر المكتتــب بهــا.

األسهم غير المكتتب فيها

2 بيســة لــكل ســهم مــن األســهم المطروحــة تدفــع مــن قبــل المكتتــب مقابــل مصاريــف اإلصدار.
يقــدر المبلــغ اإلجمالــي لمصاريــف اإلصــدار 244,000 ريال عماني .

مصاريف اإلصدار

يحق لكل مساهم اإلكتتاب في عدد من األسهم المطروحة تعادل 117 أسهم لكل  1000سهم 
يملكــه المســاهم كمــا هــو فــي تاريــخ إكتســاب الحــق ويتــم تقريــب كســور األســهم الــى أقــل عــدد 
صحيــح. وســيبدأ اإلكتتــاب فــي حقــوق األفضليــة للمســاهمين الُمدرجــة أســماؤهم فــي ســجل 
البنــك لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م كمــا هــو فــي تاريــخ إكتســاب الحــق. 
وكذلــك األشــخاص الذيــن يشــترون حقــوق األفضليــة مــن خــالل التــداول فــي ســوق مســقط 

لــألوراق الماليــة خــالل فتــرة التــداول المســموحة بهــا قبــل تاريــخ اغــالق فتــرة تــداول الحقــوق.

أحقية اإلكتتاب

للمســاهمين فــي تاريــخ إكتســاب الحــق التقــّدم بطلــب اإلكتتــاب فــي األســهم اإلضافيــة ويتعين 
عليهــم تعبئــة البيانــات المطلوبــة فــي اســتمارة الطلــب وتقديمهــا لبنــك التحصيــل مــع المبلــغ 

المطلــوب لإلكتتــاب. 
المســاهم الــذي ال يقــوم باإلكتتــاب فــي كامــل الحقــوق أو قــام بيــع حقوقــه )إمــا جزئيــا أو كليــا( 

ليــس مؤهــاًل لتقديــم طلــب للحصــول علــى أســهم إضافيــة.
كمــا أن الشــخص الــذي اشــترى الحقــوق ليــس مؤهــاًل لتقديــم طلــب للحصــول علــى أســهم 

إضافيــة. 
الحالييــن  المســاهمين  علــى  بهــا  المكتتــب  اإلضافيــة  األســهم  وتخصيــص  توزيــع  ســيتم 
ــى الفصــل الخامــس  ــى أســاس النســبة والتناســب. يرجــى الرجــوع إل ــاب عل ــن لالكتت المتقدمي

عشــر لمزيــد مــن المعلومــات.

طلب االكتتاب في األسهم اإلضافية

27 سبتمبر 2016 تاريخ إكتساب الحق
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تتــم إعــادة المبالــغ الفائضــة مــن طلبــات االكتتــاب، إن وجــدت، إلــى حســابات البنــك الخاصــة 
لطالبــي اإلكتتــاب خــالل 15 يومــًا مــن تاريــخ إغــالق اإلكتتــاب.

طلبــات  مــن  الفائضــة  المبالــغ  إعــادة 
ب كتتــا إل ا

ســيتم اســتخدام حصيلــة اإلصــدار بصــورة رئيســية لزيــادة المســتوى األول مــن رأس مــال البنــك 
لإلطــالع علــى مزيــد مــن التفاصيــل يرجــى الرجــوع إلــى الفصــل الثانــي )الهــدف مــن اإلصــدار 
ــة عــن البنــك ونظــرة عامــة علــى  ــذة تعريفي ــه( والفصــل الســادس )نب ــة إســتخدام حصيلت وكيفي

أعمالــه(.

حصيلــة  فيــه  تســتخدم  الــذي  الغــرض 
اإلكتتــاب

ُيســمح لغيــر الُعمانييــن بامتــالك مــا ال  تزيــد نســبته عــن 49% مــن أســهم رأس مــال البنــك وفقــًا 
للنظــام األساســي للبنــك. وســتتم معاملــة مواطنــي وشــركات دول مجلــس التعــاون علــى قــدم 
المســاواة مــع المواطنيــن الُعمانييــن فيمــا يتعّلــق بملكيــة وتــداول األســهم وتأســيس الشــركات 
فــي ســلطنة ُعمــان طبقــًا للقــرار الــوزاري رقــم: 2007/205 الصــادر بتاريــخ األول مــن ديســمبر 

للعــام 2007.

حجم المساهمات األجنبية المسموح به

2 اكتوبر 2016 تاريخ بداية التداول بحقوق األفضلية 

16 اكتوبر 2016 تاريخ إغالق التداول  بحقوق األفضلية 

5 اكتوبر 2016 تاريخ بداية اإلكتتاب

19 اكتوبر 2016 تاريخ إغالق اإلكتتاب 

 حيــث إن البنــك ُمــدرج بالفعــل فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة بالتالــي فســوف تكــون 
األســهم المطروحــة لإلكتتــاب ُمدرجــة أيضــًا فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة.

لــألوراق  مســقط  ســوق  فــي  اإلدراج 
ليــة لما ا

موافقــة البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم BSD/2016/BKUP/BD/1058 والصــادرة  بتاريــخ 23   •
.2016 أغســطس 

موافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال بموجــب القــرار اإلداري الصــادر عــن الهيئــة رقــم:   •
.2016 ســبتمبر   20 فــي  المــؤرخ  )خ/2016/87( 

موافقة مجلس اإلدارة بموجب قرار مجلس اإلدارة في إجتماعة بتاريخ 2016/7/27.  •

الموافقات التنظيمية لحق األفضلية

ســيتم عــرض األســهم المطروحــة علــى المســاهمين كمــا فــي تاريــخ إكتســاب الحــق اســتنادًا 
إلــى عــدد األســهم المســجلة بأســمائهم اعتبــارًا مــن ذلــك التاريــخ. وســيتم تخصيــص األســهم 
المطروحــة بنــاءًا علــى الطلبــات المقبولــة والمقدمــة مــن المســاهمين الذيــن امتلكــوا هــذا الحــق 
للتقــّدم بطلــب اإلكتتــاب فــي األســهم المطروحــة باإلضافــة إلــى الذيــن تقدمــوا مــن خــالل شــراء 
حقــوق األفضليــة. وســتتم عمليــة التخصيــص مــع األخــذ بعيــن اإلعتبــار صحــة اإلكتتــاب والطلبــات 

المقدمــة. 
أمــا األســهم المطروحــة التــي لــم يكتتــب فيهــا المســاهمون ســيتم تخصيصهــا إلى المســاهمين 
الــذي تقّدمــوا بطلبــات لالكتتــاب فــي أســهم إضافيــة وفقــًا ألحــكام الفصــل الخامــس عشــر 
الفصــل  مــن   3-16 وأيضــًا   2-16 البنــد  إلــى  الرجــوع  يرجــى  وإجراءاتــه”(،  االكتتــاب  )“شــروط 

الخامــس عشــر فــي هــذه النشــرة.

التخصيص:

بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م
مجموعة إدارة االستثمار

ص.ب. 2010 الرمز البريدي 112
سلطنة ُعمان

هاتف: 24754301 968+
فاكس: 24125125 968+

اإلصــدار  ومديــر  المالــي  الُمستشــار 
: الرئيســي  

بنك ظفار ش.م.ع.ع 
قسم اإلستثمارات البنكية

ص.ب. 1507 الرمز البريدي 112، روي
سلطنة ُعمان

هاتف: 24790466 968+  محول: 444
فاكس: 24791131 968+

مدير اإلصدار الفرعي:

إرنست آند يونج
الطابق الثالث والرابع ، بناية إرنست آند يونج

حي القرم، ص.ب. 1750
الرمز البريدي: 112

سلطنة ُعمان
هاتف:  24559559 968+
فاكس:  24566043 968+

muscat@om.ey.com

كي بي أم جي
الطابق الرابع، بناية بنك إتش أس بي سي

حي مطرح التجاري، ص.ب. 641
الرمز البريدي: 112

سلطنة ُعمان
هاتف: 24709181 968+
فاكس: 24700839 968+

www.kpmg.com

مدققو الحسابات الخارجيون: 
منذ عام 2014

2013-2012

الفاضل/ محمد الريامي
نائب المدير العام ورئيس قسم التدقيق الداخلي

هاتف: 24790585 968+
فاكس: 24790828 968+

مدقق الحسابات الداخلي
 )في البنك(:

دنتونز وشركاؤهم فرع عمان
الطابق الثاني بناية الفنار ، شاطئ القرم

ص.ب: 3552، الرمز البريدي: 112، روي
سلطنة ُعمان 

هاتف: 24573000 968+ 
فاكس: 24573097 968+

www.dentons.com :موقع إلكتروني

المستشــار القانونــي إلصــدار أســهم حــق 
األفضلية:

بنك ظفار ش.م.ع.ع
ص.ب. 1507 الرمز البريدي 112

سلطنة ُعمان
هاتف: 24790466 968+ محول: 422/423

فاكس: 24790311 968+
IBO@bankdhofar :بريد إلكتروني

www.bankdhofar.com :موقع إلكتروني

بنك اإلكتتاب:
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الفصل الثاني –    الهدف من اإلصدار وكيفية إستخدام حصيلته 

2-1   الهدف من اإلصدار وكيفية إستخدام حصيلته 

يهــدف إصــدار أســهم حــق األفضليــة إلــى زيــادة الفئــة األولــى مــن رأســمال البنــك لتعزيــز نســبة كفايــة رأس المــال وتقويــة المركــز المالــي للبنــك 
ليتمكــن مــن تحقيــق المزيــد مــن النمــو واإلزدهــار ضمــن أعمــال البنــك، وذلــك حســب متطلبــات البنــك المركــزي.

ستســتخدم حصيلــة اإلصــدار لتلبيــة متطلبــات نســبة كفايــة رأس المــال حســب شــروط البنــك المركــزي الُعمانــي وأيضــًا لتمويــل متطلبــات النمــو 
والتطويــر للبنــك بمــا يتماشــى مــع الخطــة االســتراتيجية للبنــك للســنوات الخمســة القادمــة.

المصاريف التقديرية إلصدار أسهم حق األفضلية  2-2

ُتقــّدر مصاريــف إصــدار أســهم حــق األفضليــة بمبلــغ وقــدره 244,000 ر.ع. )مائتــان واربعــة وأربعــون ألــف ريــال ُعمانــي فقــط ال غيــر(، مــا يعــادل 
تقريبــا 0.61% مــن مجمــوع الحصيلــة اإلجماليــة للطــرح فــي حــال أن تــم اإلكتتــاب بالكامــل . وســيتم تغطيــة مصاريــف اإلصــدار بشــكل جزئــي مــن 
المبلــغ المتحّصــل عليــه مــن المكتتبيــن والبالغــة 2 بيســة للســهم الواحــد وفــي حالــة عــدم تغطيــة كامــل مصاريــف اإلصــدار ســيقوم البنــك بتغطيــة 
ــه إلــى  ــغ المحصــل مــن قبــل المكتببيــن عــن مصاريــف اإلصــدار ســيحتفظ البنــك بالفائــض وإضافت ــة. فــي حــال أن زاد المبل المصاريــف المتبقي
ــي  ــة. ُيظهــر الجــدول التال ــون الشــركات التجاري ــى المــادة 106 مــن قان ــاءًا عل ــذي ســيتم تشــكيله بن ــي واإلحتياطــي الخــاص ال االحتياطــي القانون

تفاصيــل التكاليــف والمصاريــف التقديريــة:

ريال عماني البيانات

89,000 رسوم المستشار المالي ومدير اإلصدار الرئيسي ورسوم بنك اإلكتتاب )التحصيل(

45,000 رسوم المستشار القانوني

30,000 رسوم الهيئة العامة لسوق المال 

40,000 التسويق والدعاية واإلعالن والطباعة

40,000 مصاريف أخرى شاملة لمباشرة باإلجراءات والرسوم البريدية

*244,000 المجموع

*إجمالي المصاريف الواردة بالجدول أعاله هي تقديرية وقد تتغير وفقا للمصاريف الفعلية

الفصل الثالث – أهداف البنك والموافقات الصادرة له 

نظرة عامة  1-3

ــة عامــة تحمــل ســجل رقــم 1 / 29110-6 وتمــارس الخدمــات  ــام 1990 كشــركة مســاهمة عماني ــر ع ــك فــي ســلطنة عمــان فــي 1 يناي تأســس البن
المصرفيــة لألفــراد والخدمــات المصرفيــة للشــركات والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية وخدمــات الخزينــة. خــالل عــام 2013 بــدأ البنــك بممارســة 
الصيرفــة االســالمية مــن خــالل نافــذة الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية )ميســرة(، بــرأس مــال قــدره 12.5 مليــون ريــال عمانــي مــن أصــل رأس المــال 
المدفــوع للمســاهمين. أســهم البنــك مدرجــة بســوق مســقط لــألوراق الماليــة كمــا لــه ســندات دائمــة مــن المســتوى األول مدرجــة فــي البورصــة 

االيرلنديــة. يقــع المقــر الرئيســي للبنــك فــي منطقــة األعمــال التجاريــة بمحافظــة مســقط، وفيمــا يلــي بيانــات عناويــن البنــك:
ص.ب 1507 الرمز البريدي 112 روي، سلطنة عمان، الموقع اإللكتروني: http://www.bankdhofar.com، رقم الهاتف : 24790466 968+.

أهداف البنك  2-3

إســتنادا إلــى النظــام األساســي للبنــك، فــإن األهــداف التــي مــن أجلهــا تــم تأســيس البنــك هــي مزاولــة جميــع أعمــال البنــوك وجميــع النشــاطات 
المصرفيــة التجاريــة وذلــك فــي حــدود المرخــص لــه مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي وفقــًا للقانــون المصرفــي وتعديالتــه واللوائــح المصرفيــة 

الصــادرة بموجبــه، وهــي تشــمل وال تقتصــر علــى مــا يلــي:- 
 

يقــوم باســتالم األمــوال عــن طريــق عــدة حســابات كالحســاب تحــت الطلــب والحســاب الجــاري والوديعــة أو القــرض أو غيــر ذلــك بفائــدة أو   .1
بشــروط أخــرى كمــا أنهــا تقــوم بفتــح الحســابات وتعــرض وتقــدم للعمــالء تســهيالت وتوظــف األمــوال واألوراق الماليــة بــأي شــكل قــد تــراه 

مناســبًا وضروريــًا.
يقــوم بعــرض ســلف أو اقــراض أمــوااًل مقابــل أتعــاب أو بــدون مقابــل، وكذلــك بتأميــن الكفــاالت وأيــة ضمانــات أخــرى بموجــب أيــة شــروط   .2

ــر مضمــون تلــك الســلف أوالقــروض. ــة وتغي ــد وإعــادة جدول وأن يقــوم بتجدي
يقــوم بعــدة عمليــات وخدمــات مصرفيــة كالســحب، وتحريــر الشــيكات،  وقبــول الودائــع، ومنــح القــروض، والخصــم، والتحصيــل، والشــراء،   .3
والبيــع، وإصــدار أوراق وتــداول األوراق، والتحويــل والحيــازة واالســتثمار والتعامــل والدفــع والضمانــات والســندات والكمبيــاالت، وأذون  

الخزينــة، وقســائم الدفــع، وبوالــص الشــحن، والكفــاالت وغيرهــا مــن الســندات والضمانــات مهمــا كان نوعهــا.  
يقوم بإيداع الودائع في بنوك أخرى.  .4

يقوم بشراء وبيع والتعامل بالعمالت األجنبية والذهب والمسكوكات والمعادن النفيسة.  .5
يقــوم بمنــح واصــدار وتــداول خطابــات اإلعتمــاد و/أو خطابــات الضمــان واإلشــعارات الدوريــة المعتمــدة وتقديــم األمــوال بنــاءًا علــى   .6

خارجيــًا. أو  داخليــًا  المشــحونة  بالبضائــع  الخاصــة  التســليم  وســندات  النقــل  وشــهادات  الشــحن  بوالــص 
يقوم بإصدار ضمانات وتعويضات لصالح أي شخص أو شركة بضمانات إضافية أو بدونها.  .7

أن يستلم أوامر التحويل وشهادات الدين وبوالص الشحن وغيرها من الشهادات لحساب أي شخص أو شركة.  .8
أن يحتفــظ فــي صنــدوق األمانــات بجميــع أنــواع المســتندات المكتوبــة والعمالت والمعادن النفيســة واألوراق الماليــة والطرود والصناديق   .9

وأن يعمــل كوصــي لالمــوال وأن يقبــل الــوكالء المســجلين ويعيــن أوصيــاء للحســابات.
أن يســاهم فــي اإلســتثمارات والمشــاريع الصناعيــة وغيرهــا مــن النشــاطات اإلقتصاديــة بمــا فــي ذلــك االشــتراك فــي رأس المــال ســواء   .10

كان ذلــك علــى شــكل أســهم أو حصــص أو خيــارات أو ســندات ديــن أو غيــر ذلــك.
أن يقــوم باألعمــال البنكيــة الالزمــة لتحقيــق األهــداف المذكــورة أعــاله وجميــع النشــاطات األخــرى التــي يجيزهــا القانــون المصرفــي   .11

الُعمانــي. المصرفــي  للقانــون  وفقــًا  المرخصــة  البنــوك  قبــل  مــن  بهــا  القيــام  يجــوز  التــي  األخــرى  األعمــال  أو  الُعمانــي 
12.  أن يواصــل العمــل لتحقيــق أهــداف  البنــك فــي ســلطنة ُعمــان أو فــي أي مــكان مــن العالــم ســواء كفئــة أصيــل أو وكيــل أو وصــي أو 
متعاقــد أو غيــر ذلــك وأن يقــوم بذلــك بمفــرده أو مــع اآلخريــن وســواء كان ذلــك عــن طريــق وكالء متعاقديــن مــن الداخــل أو أوصيــاء أو غيــر 

ذلــك.
13.  يحصــل / يســتحوذ علــى أســهم  ويســاهم فــي أو يشــترك مــع أيــة مؤسســة تتشــابه معــه فــي أعمالــه وأهدافــه أو بعضهــا أو القيــام  

بــأي عمــل مــن شــأنه أن يعــود علــى البنــك بالفائــدة ســواء كان بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.
لدعــم أهــداف البنــك يتوجــب عليــه أن يبــرم عقــودًا مــع أفــراد أو شــركات داخــل الســلطنة أو خارجهــا إلدارة جميــع أو جــزء مــن أعمالــه   .14

وأجنبيــة. محليــة  مصــادر  قبــل  مــن  بالخبــرات  باالســتعانة  اإلدارة  تلــك  فــي  للمســاهمة  أو  ونشــاطاته 
لدعــم أهــداف البنــك أن يســاهم بالشــراكة مــع أي بنــك أو شــركات أخــرى قــد تمــارس أعمــااًل مشــابهة ألعمــال البنــك يمكــن أن تســاعد فــي   .15

ــذ أهدافهــا داخــل أو خــارج الســلطنة.  تنفي
أن يقــوم بالنشــاطات المصرفيــة المتوافقــة مــع أحــكام وقوانيــن الشــريعة اإلســالمية، عــن طريــق تأســيس نافــذة الصيرفــة اإلســالمية   .16

لتوفيــر خدمــات مصرفيــة إســالمية وتجاريــة، وفقــا ألحــكام وشــروط القانــون المصرفــي وتعليمــات البنــك المركــزي العمانــي.
ــرام جميــع العقــود والصفقــات وجميــع العقــود واألعمــال الالزمــة والمناســبة  ــه أن يقــوم بجميــع التصرفــات وإب لدعــم أهــداف البنــك، ل  .17

والمالئمــة والصحيحــة لتنفيذهــا والمصــرح بهــا بموجــب قوانيــن ســلطنة ُعمــان التــي تطبــق مــن حيــن آلخــر.
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التراخيص  3-3

يملك البنك التراخيص الرئيسية التالية:

تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار  نوع الرخصة الهيئة/السلطة

2019/01/13  1990/01/14 شهادة التسجيل التجاري رقم: 1291106  وزارة التجارة والصناعة

27 فبراير 2017 شهادة العضوية رقم: 656  غرفة تجارة وصناعة ُعمان 

مستمر حسب  القانون  2004/01/26
المصرفي  

تــم منــح ترخيــص للفــروع التــي تقدم خدمات الصيرفة اإلســالمية 
كل فــرع ترخيــص علــى حــدة. يبلــغ عدد هــذه الفروع 10 

مستمر حسب القانون المصرفي 26 يناير 2004 

رخصة النشاط المصرفي التجاري

رخصة نشاط الصيرفة اإلسالمية

رخصة أعمال بنوك اإلستثمار

البنك المركزي الُعماني

2018/12/31  2015/12/31 الترخيص رقم CMI020 لممارســة األنشــطة 
المرتبطة باالســتثمار والتي تشــمل:

إدارة   )3 اإلصــدارات،  إدارة   )2 1( وســاطة، 
محافــظ  إدارة   )4 االســتثمار،  صناديــق 
ماليــة  أوراق  تســويق   )5 الماليــة،  األوراق 
المشــورة  وتقديــم  البحــث  عمانيــة،  غيــر 
المتعلقــة باإلســتثمار فــي األوراق الماليــة 

المدرجــة.

الهيئة العامة لسوق 
المال

الموافقات المؤسسية وغيرها من الموافقات التي تم الحصول عليها   4-3

موافقة مجلس اإلدارة  1-4-3

وافق مجلس اإلدارة أو اللجان المفوضة )بما يتالئم مع صالحية كل منها( على القرارات الواردة أدناه حسب التواريخ المشار إليها :

فــي تاريــخ 27 يوليــو 2016 تــم إعتمــاد ســعر طــرح األســهم لإلكتتــاب مــن خــالل حــق األفضليــة بســعر 200 بيســة للســهم الواحــد يشــمل 98   •
بيســة عــالوة إصــدار و2 بيســة كمصاريــف إصــدار.   

فــي تاريــخ 27 يوليــو 2016 تــم الموافقــة علــى إصــدار أســهم حــق األفضليــة بقيمــة إجماليــة تبلــغ 40,000,000 ر.ع مــن خــالل إصــدار 200   •
مليــون ســهم.

فــي تاريــخ 19 ســبتمبر 2016 تــم الموافقــة علــى نســبة حقــوق األفضليــة بمعــدل 117 ســهمًا جديــدًا لــكل 1,000 ســهم يملكهــا المســاهم   •
فــي تاريــخ إكتســاب الحــق مــع التقريــب حســب األصــول إلــى أقــل عــدد صحيــح، وتحديــد تاريــخ إكتســاب الحــق فــي 27 ســبتمبر 2016 

باإلضافــة إلــى تفويــض عضويــن مــن مجلــس اإلدارة للتوقيــع علــى نشــرة اإلصــدار.

3-4-2      لجنة رأس المال والتمويل

تــم المواافقــة علــى تعييــن بنــك ُعمــان العربــي ش.م.ع.م بصفــة مديــر اإلصــدار الرئيســي ألســهم حــق األفضليــة  وذلــك فــي تاريــخ 17   •
مايــو 2016

تــم الموافقــة علــى تعييــن دنتونــز وشــركاؤهم ) فــرع ســلطنة عمــان(، كمستشــار قانونــي إلصــدار أســهم حــق األفضليــة وذلــك بتاريــخ 17   •
مايــو 2017.

موافقة البنك المركزي الُعماني  3-4-3

منــح البنــك المركــزي الُعمانــي موافقتــه علــى إصــدار أســهم حــق األفضليــة بتاريــخ 23 أغســطس 2016 شــريطة حصــول البنــك علــى موافقــة الهيئــة 
العامــة لســوق المــال وكافــة الموافقــات المؤسســية األخــرى ذات الصلــة.

3-4-4 التغيرات في رأس مال البنك خال السنوات األربعة الماضية

رصيد رأس المال  نهاية 
السنة

بالمليون

التوزيعات على صورة 
أسهم مجانية كنسبة 
مئوية من راس المال 

المدفوع

التوزيعات على صورة 
أسهم مجانية

الرصيد اإلفتتاحي 
لرأس المال بالمليون

السنة

121,013 %10 11,001 110,012 2013

134,324 %11 13,311 121,013 2014

154,473 %15 20,149 134,324 2015

169,920 %10 15,447 154,473 2016
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الفصل الرابع – تفاصيل المساهمين

المساهمون الرئيسيون كما في تاريخ 30 يونيو 2016 ممن يمتلكون  5% أو أكثر في رأس المال المدفوع للبنك كما يلي:

النسبة المئوية
)%(

عدد األسهم
)بالمايين(

فئة حقوق 
الملكية

الجنسية االســم

28.00 475.78 حقوق ملكية سلطنة ُعمان
القابضــه  االســتثمار  و  للتنميــه  الدوليــه  ظفــار  شــركة 

ش.م.ع.ع.   

20.84 354.09 حقوق ملكية سلطنة ُعمان
المهنــدس/ عبــد الحافــظ ســالم رجــب العجيلــي ومجموعة 

شركاته

10.32 175.29 حقوق ملكية سلطنة ُعمان صندوق تقاعد موظفى الخدمة المدنية

8.79 149.39 حقوق ملكية سلطنة ُعمان صندوق تقاعد وزارة الدفاع

8،41 142،97 حقوق ملكية سلطنة ُعمان الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية

6.85 116.39 حقوق ملكية سلطنة ُعمان
ومجموعــة  عبداللــه  بــن  علــوي  بــن  يوســف  معالــي/ 

شــركاته

6،27 106،52 حقوق ملكية سلطنة ُعمان مؤسسة قيس العمانية  ش.م.م

الفصل الخامس – االقتصاد الُعماني

نظرة عامة    5.1
تتميــز الســلطنة بموقعهــا االســتراتيجي فــي مفتــرق الطريــق بيــن آســيا وأوروبــا وهــو األمــر الــذي جعلهــا مركــزا هامــا مــن مراكــز التجــارة. يبلــغ عــدد 
الســكان بالســلطنة 4 مليــون وتبلــغ مســاحتها 309,500 كلــم مربــع، وتتميــز الســلطنة أيضــا باســتقرارها السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي كمــا 
تتميــز ببنيــة أساســية عاليــة المســتوى فــي قطاعــات الرعايــة الصحيــة والطــرق واالتصــال وشــبكات التجــارة الدوليــة وأنظمــة النقــل المتطــورة وذلــك 
ــع مصــادر االقتصــاد الوطنــي  ــة. تواصــل حكومــة الســلطنة جهودهــا مــن أجــل تنوي ــرة الماضي ــد النفــط خــالل الفت بفضــل حســن اســتغالل عوائ
وخفــض االعتمــاد علــى النفــط وهــو األمــر الــذي أدى إلــى نمــو فــي الصــادرات غيــر النفطيــة للســلطنة خــالل الســنوات الماضيــة. فــي الوقــت 
ــي 47% مــن  ــة حوال ــي لإلحصــاء والمعلومــات فقــد بلغــت مســاهمة القطاعــات النفطي ــز الوطن ــي نشــرها المرك ــي ووفقــا للمعلومــات الت الحال
إجمالــي الناتــج المحلــي باألســعار الجاريــة فــي 2015. الريــال الُعمانــي مرتبــط بالــدوالر األمريكــي وســعر الصــرف الثابــت لــه هــو ريــال ُعمانــي واحــد 

= 2.6008 دوالر أمريكــي )دوالر أمريكــي واحــد = 0.385 ر.ع.(.

اإلقتصاد   5.2
فــي عــام 2015م، عانــت اقتصــادات دول الخليــج العربــي مــن 
التراجــع الكبيــر فــي أســعار النفــط والتــي بــدأت بالتراجــع مــن 
النصــف الثانــي مــن عــام 2014. األمــر الــذي أدى إلــى بــطء 
اقتصــادي فــي هــذه الــدول مســجلة معــا معــدل نمــو مركــب 
بلــغ 2.8% مقارنــة مــع 3.6% فــي عــام 2014م.كذلك فقد ظلت 
الضغــوط التضخميــة بســيطة بمتوســط بلــغ 1.5% فــي عــام 
2015م بســبب ارتبــاط العمــالت الخليجيــة بالــدوالر األمريكــي 
وهــو األمــر الــذي أدى إلــى تراجــع التضخــم المســتورد. ومــع 
ذلــك، فقــد انخفضــت أســعار النفــط حيــث وصلــت إلــى 40 $ 

للبرميــل فــي شــهر يوليــو 2016. 

)المصــدر: النشــرة اإلحصائيــة الشــهرية –يوليــو 2016، المركز 
الوطنــي لإلحصــاء والمعلومات(

أسعار النفط الخام
 

برنت 44.98 دوالر أمريكي10 أغسطس 2016     أسعار نفط غرب تكساس 42.77 دوالر  أمريكي   
10 أغسطس 2016

 
 

 www.oil-price.net  :المصدر

بنــاءًا علــى تراجــع أســعار النفــط الــذي بــدأ فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2014م بقــي وضــع االقتصــاد الكلــي فــي الســلطنة مرهقــًا  فــي عــام 
2015 حيــث هبــط معــدل النمــو فــي إجمالــي الناتــج المحلــي باألســعار الجاريــة 14%  فــي عــام 2015 مقارنــة بنمــو بلــغ 4.6% فــي العــام الســابق. 
تراجــع قطــاع النفــط بنســبة 38% فــي الوقــت الــذي بلــغ معــدل النمــو فــي القطاعــات غيــر النفطيــة 2.3% خــالل عــام 2015م. ظــل ميــزان المدفوعــات 
مريحــا حيــث حقــق الحســاب التجــاري والموقــف العــام فائضــًا حيــث بلــغ الفائــض فــي الحســاب الجــاري فــي عــام 2014 م حوالــي 1.6 مليــار بينمــا 
أشــارت الميزانيــة العموميــة إلــى تحقيــق فائــض بلــغ 429 مليــون ريــال والــذي ادى إلــى إنخفــاض العجــز بعــام 2015 بمقــدار 3.9 مليــار ريــال ُعمانــي.

تــم إحتــواء التضخــم إلــى حــد مــا فــي الســلطنة مســجال زيــادة قدرهــا 1.1% فقــط فــي عــام 2013 وبنســبة 1.0% فــي عــام 2014 وبنســبة 1.53% فــي 
عــام 2015. معــدل التضخــم فــي الســلطنة فــي يونيــو 2016 بلــغ %1.53.
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هيكل إجمالي الناتج المحلي

زاد معــدل إنتــاج الســلطنة مــن النفــط خــالل عــام 2015 بنســبة 4.0% ليصــل إلــى 358.1 مليــون برميــل مقارنــة مــع 344.4 مليــون برميــل فــي عــام 
2014. بلــغ متوســط أســعار النفــط الخــام 56.5 دوالرًا للبرميــل فــي عــام 2015 مقارنــة مــع 103.2 دوالر للبرميــل خــالل 2014م. ارتفــع متوســط 
اإلنتــاج اليومــي مــن النفــط الخــام ليصــل إلــى 981.1 ألــف برميــل خــالل عــام 2015 مقارنــة إلــى 943.5 ألــف برميــل خــالل عــام 2014. إرتفــع إجمالــي 
إنتــاج الغــاز الطبيعــي والــواردات بنســبة 5.6 % ليصــل إلــى 39.8 بليــون متــر مكعــب فــي عــام 2015 مقارنــة مــع 37.68 بليــون متــر مكعــب فــي عــام 
2014. كذلــك فقــد بلغــت مســاهمة عائــدات النفــط والغــاز نســبة 33.9 % مــن الناتــج المحلــي فــي عــام 2015 وشــكلت مــا نســبته 78.4% مــن إجمالــي 

العائــدات الحكوميــة و مــا نســبتة 68.5% مــن إجمالــي الصــادرات الســلعية خــالل عــام 2015م.

مــن بيــن أهــم العوامــل التــي ســاعدت علــى تحقيــق النمــو فــي عــام 2015 الحفــاظ علــى الزيــادة فــي الطلــب المحلــي والــذي يحظــى بدعــم كبيــر 
مــن اإلنفــاق الحكومــي والسياســات الماليــة االحتوائيــة التــي يتبعهــا البنــك المركــزي العمانــي. فيمــا بعــد فتــرة النمــو الســلبي خــالل عــام 2009م 
بســبب األزمــة الماليــة العالميــة، بلــغ متوســط النمــو فــي إجمالــي الناتــج المحلــي باألســعار الجاريــة فــي الفتــرة بيــن 2010م و2012م حوالــي %16.5. 
فــي عــام 2013م، كان نمــو إجمالــي الناتــج المحلــي باألســعار الجاريــة متواضعــا ولــم يتجــاوز 2.4% ويرجــع الســبب وراء ذلــك إلــى تراجــع أســعار النفــط 
الخــام فــي األســواق الدوليــة فــي عــام 2014م. مــع بــدء التعافــي االقتصــادي بلــغ معــدل النمــو فــي الناتــج المحلــي بالقيمــة اإلســمية 4.6%، مــع 

ذلــك اســتمرار انخفــاض أســعار النفــط فــي عــام 2015 خفــض الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة 14.1% ليصــل إلــى 27 بليــون ريــال عمانــي.

قامــت الحكومــة العمانيــة بتنفيــذ العديــد مــن المبــادرات التــي تهــدف إلــى خلــق وظائــف عمــل للعمانييــن فــي القطاعيــن العــام والخــاص وخــالل 
الفتــرة مــن عــام 2011 إلــى 2015 زادت فــرص العمــل التــي تــم خلقهــا فــي القطــاع العــام بمتوســط بلــغ 5.7% فــي العــام. خــالل عــام 2015، زاد 
التوظيــف فــي القطــاع العــام بنســبة 1.3% مقارنــة مــع 7.1% فــي العــام الســابق. وخــالل فتــرة الخمــس ســنوات مــن 2011 إلــى 2015 بلــغ متوســط 

معــدل النمــو فــي التوظيــف فــي القطــاع الخــاص الــى %9.5 .

وفقــا للتوقعــات الخاصــة باالقتصــاد العالمــي الصــادرة عــن صنــدوق النقــد الدولــي الصــادرة فــي ينايــر 2016 فــإن مــن المتوقــع أن يبلــغ معــدل 
النمــو العالمــي 3.4% مقارنــة مــع 3.1% فــي عــام 2015م. ومــن المتوقــع أن يزيــد معــدل النمــو فــي األنشــطة االقتصاديــة واالقتصاديــات 
المتقدمــة فــي عــام 2016م ليحقــق 2.1%. فــي المقابــل فــإن مــن المتوقــع أن ينهــض معــدل النمــو فــي األســواق الناشــئة واالقتصاديــات الناميــة 

مــن 4% فــي عــام 2015م إلــى مانســبته 4.3% و 4.7% فــي عامــي 2016 و2017 علــى التوالــي.

فــي ضــوء التوقعــات باســتمرار تراجــع أســعار النفــط فــي عــام 2016، فــإن مــن المتوقــع أن تســجل االقتصاديــات الخليجيــة معــدالت نمــو أقــل 
خــالل العــام تبلــغ 3% مقارنــة مــع 2% فــي عــام 2015. وفقــا لصنــدوق النقــد الدولــي فإنــه وفــي ظــل االفتراضــات الحاليــة فيمــا يتعلــق بأســعار 
النفــط المتدنيــة فقــد تراجعــت صــادرات دول مجلــس التعــاون الخليجــي بحوالــي 390 مليــار دوالر أو 17.5% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لــدول 
المجلــس خــالل عــام 2015. مــن المتوقــع أن يضعــف الموقــف المالــي لــدول الخليــج العربــي بســبب تراجــع أســعار النفــط فــي عــام 2016/2015. 
كذلــك زاد عــدم الوضــوح مــن تذبــذب أســعار النفــط بســبب الصــراع الحالــي بيــن منتجــي النفــط التقليدييــن وشــركات إنتــاج النفــط الصخــري وكذلــك 
ــر أمــام الحكومــات الخليجيــة هــو تنويــع مصــادر  التوتــرات السياســية بخاصــة تلــك الســائدة فــي منطقــة الشــرق األوســط.  ال يــزال التحــدي األكب
الدخــل الوطنــي وإفســاح المجــال أمــام القطــاع الخــاص ألن يلعــب الــدور المحــوري فــي توفيــر الوظائــف اإلنتاجيــة إلــى جانــب حاجــة الــدول إلــى إجــراء 

إصالحــات ماليــة تهــدف إلــى الحــد مــن االعتمــاد الحالــي علــى قطــاع الوقــود األحفــوري.

بنيــت موازنــة الســلطنة لعــام 2016م بعنايــة آخــذة بعيــن اإلعتبــار التغيــرات فــي أســعار النفــط والوضــع الجغرافــي والسياســي. ومــن المتوقــع أن 
تعيــد الحكومــة النظــر فــي الموازنــة فــي منتصــف العــام بنــاء علــى تحــركات أســعار النفــط. وال شــك بــأن موازنــة العــام الحالــي هــي مخالفــة تمامــا 
لموازنــة عــام 2015م مــن حيــث قيــام الحكومــة برفــع الضرائــب، وخفــض المصاريــف وتقليــص الدعــم. ورغــم ذلــك، تعهــدت الحكومــة بمواصلــة 
المشــاريع الحيويــة والتــي تعــّد ضروريــة مــن أجــل تحقيــق التنويــع اإلقتصــادي. وعلــى مســتوى الناتــج المحلــي اإلجمالــي، نتوقــع أن يســتمر 

الضغــط خــالل النصــف األول مــن العــام الحالــي وأن يشــهد تحســنًا خــالل النصــف الثانــي. أمــا علــى مســتوى التضخــم، فنعتقــد أنــه مــن المتوقــع 
أن يبــدأ باإلرتفــاع علــى خلفيــة ارتفــاع أســعار الوقــود المحلــي وأســعار الخدمــات. وفــي األثنــاء، مــن المتوقــع أن يســتقر ســعر الصــرف طالمــا أن 

الحكومــة ســوف تكــون قــادرة علــى إدارة ميــزان المدفوعــات مــن خــالل التمويــل الناجــح.

ــاج يومــي مــن النفــط 990 ألــف برميــل.( أقــل  ــار ر.ع. )بنــي علــى ســعر 45 دوالر أمريكــي للبرميــل وبإنت ــرادات المقــدرة 8.6 ملي ــغ إجمالــي اإلي بل
بنســبة 25.8% علــى أســاس ســنوي مــن اإليــرادات المقــدرة لعــام 2015م وبنســبة 4% مقارنــة مــع الفعليــة لــذات العــام. كان لصافــي اإليــرادات 
ــة )بشــكل رئيســي  ــر النفطي ــرادات غي ــة مــع متوســط نســبته 69% للثــالث الســنوات الســابقة. أمــا اإلي ــة حصــة األســد بنســبة 53% مقارن النفطي
الضرائــب، الرســوم وعائــدات اإلســتثمار واالســتردادات الرأســمالية( فقــد ســجلت مبلــغ 2.45 مليــار ر.ع. وهــو مســتوى قريــب جــدا مــن الرقــم المقــدر 

فــي موازنــة عــام 2015. 
 

ســجل إجمالــي المصروفــات المقــدرة فــي موازنــة عــام 2016م مبلــغ 11.9 مليــار ر.ع. مقارنــة مــع 14.1 مليــار ر.ع. للعــام الــذي ســبقه، أي بتراجــع 
نســبته 15.6% عــن المقــدر. أمــا عنــد المقارنــة مــع األرقــام الفعليــة التقديريــة مــع عــام 2015م فــإن نســبة التراجــع هــي 11% طبقــا لبيــان الموازنــة. 

وقــد توزعــت المصروفــات بيــن الجاريــة )73%( والمصروفــات اإلســتثمارية )22.44%( إضافــة الــى المســاهمات ونفقــات أخــرى )%4.62(.  

من أهم النقاط التي تجدر مالحظتها في الموازنة:
تسجيل المصروفات الجارية قريبة من إجمالي اإليرادات، فقط أعلى بنسبة %1.  )1 

التراجع في الدعم إلى 400 مليون ر.ع– من 710  مليون ر.ع. أي -%64.  )2 
إنخفــاض مصروفــات إنتــاج النفــط والغــاز بنســبة 14% علــى أســاس ســنوي الــى 1.79 مليــار ر.ع. لكنهــا بقيــت عنــد نفــس المســتوى مــن   )3 

حيــث النســبة مــن إجمالــي المصروفــات عنــد %15.
تشكيل المصروفات اإلنمائية نسبة 11.3% من إجمالي المصاريف مقارنة مع 11.7% من التوقعات المدرجة  لعام 2015م.  )4

 )المصدر: OAB االستثمار للبحوث(

بشــكل عــام وكمــا هــو يتضــح مــن الموازنــة العامــة للحكومــة لعــام 2016 ، تبــذل الحكومــة جهودهــا مــن أجــل ترشــيد اإلنفــاق العــام واحتوائــه فــي 
حــدود معينــة وفــي نفــس الوقــت تعزيــز مصــادر العائــدات غيــر النفطيــة .تركــز الميزانيــة أيضــا علــى خفــض االعتمــاد علــى النفــط مــن خــالل تعزيــز 
ــج المحلــي وقــد وضعــت الســلطنة هدفــا  ــروة الســمكية فــي إجمالــي النات ــل الســياحة والتعديــن والزراعــة والث مســاهمة القطاعــات الواعــدة مث
طويــال األمــد وهــو تنويــع اقتصادهــا وخلــق فــرص عمــل للعمانييــن مــن خــالل إنشــاء صناعــات تكــون مصــدرًا للدخــل ودعــم المؤسســات الصغيــرة 

والمتوســطة والتركيــز علــى تنشــيط القطــاع الخــاص وتشــجيع الســياحة وتحســين منــاخ االســتثمار لجــذب اســتثمارات إضافيــة محليــة وأجنبيــة.

التصنيــف اإلئتمانــي لُعمــان  مــن وكالــة ســتاندرد وبــورز هــو »-BBB« مــع نظــرة مســتقره وتصنيــف A-3 مــن قبــل موديــز لخدمــات المســتثمرين 
مــع نظــرة مســتقبلية ســلبية  أيضــًا. وطبقــًا لتقريــر »موديــز« الصــادر فــي 26 فبرايــر 2016، العامــل األساســي لتخفيــض التصنيــف اإلئتمانــي هــو 
التأثيــر الناتــج عــن تراجــع أســعار النفــط والــذي اســتمر خــالل األشــهر األولــى مــن عــام 2016، والــذي كان لــه األثــر علــى اإليــرادات الحكوميــة وميــزان 

المدفوعــات واألداء األقتصــادي. 
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مؤشرات األداء الرئيسية   5.3

**2015 2014*م 2013م 2012م 2011م االســم

27.01 31.45 30.06 29.35 26.12 إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )مليار ريال عماني( 

4.16 3.99 3.86 3.62 3.30 عدد السكان بالمليون #

%7.0 %4.8 %4.9 %4.6 %4.8 نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي

358 344 344 336 323 إنتاج النفط الخام )مليون برميل( 

%34 %47 %51 %52 %53 قطاع النفط والغاز كنسبة من إجمالي الناتج المحلي 

%78 %72 %75 %73 %73
العامــة  اإليــرادات  إجمالــي  مــن  النفطيــة  اإليــرادات  نســبة 

للدولــة 

%0.1 1.0 %1.1 %2.9 %4.0 معدل التضخم السنوي )%( 

15.8 14.6 14.2 11.7 10.3
الــراس المالــي الســوقي لســوق مســقط لــألوراق الماليــة 

ــال(  ــار ري )ملي

%27.4 %46.3 %47.1 %39.7 %38.4 نسبة رأس المال السوقي إلى إجمالي الناتج المحلي 

5406,22 6343.22 6834.56 5760.84 5695.12
الماليــة   لــألوراق  مســقط  لســوق  األســهم  أســعار  مؤشــر 

)30  MSM(

*متوقع
**أولي

ــي  ــزي الُعمان ــك المرك ــع ســنوي للبن ــر الرب ــو 2016، التقري ــة الصــادرة فــي يوني ــي –النشــرة األحصائي المصــدر : وزارة األقتصــاد واإلحصــاء الوطن
ــرج والصــادر فــي مــارس 2016، بلومبي

الفصل السادس – نبذة تعريفية عن البنك ونظرة عامة على أعماله

نظرة عامة على القطاع المصرفي في سلطنة ُعمان  1-6

يتكــون قطــاع الخدمــات الماليــة فــي ســلطنة ُعمــان مــن البنــوك التجاريــة والبنــوك اإلســالمية والبنــوك المتخصصــة وشــركات التمويــل غيــر 
المصرفيــة وشــركات التأجيــر ومحــال الصرافــة. وتعمــل كافــة هــذه الجهــات  بموجــب التراخيــص الممنوحــة لهــا مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي 
وتخضــع لتنظيمــه. إضافــة الــى ذلــك هنــاك عــدد مــن شــركات التأميــن وصناديــق التقاعــد وشــركات وصناديــق االســتثمار وشــركات الوســاطة 

ــة.  ــألوراق المالي ــة فــي ســوق مســقط ل العامل

وتهيمــن البنــوك التجاريــة علــى القطــاع البنكــي حيــث يعمــل فــي ســلطنة ُعمــان 
16 بنــكًا تجاريــًا تشــمل 7 مصــارف مســجلة محليــًا و9 فــروع لبنــوك أجنبيــة باإلضافــة 
إلــى بنكيــن إســالميين وســتة بنــوك تجاريــة تقليديــة تقــدم خدمــات نوافــذ خدمــات 
صيرفــة إســالمية وفقــا ألحــكام الشــريعة. للبنــوك التجاريــة شــبكة مــن الفــروع 

تقــّدر بحوالــي 528 فرعــًا داخــل ســلطنة ُعمــان. 

اإلئتمــان  إجمالــي  التجاريــة  للبنــوك  المجمعــة  العموميــة  الميزانيــة  وتظهــر 
المصرفــي بمبلــغ  20.1مليــار ريــال ُعمانــي وإجمالــي أصــول بواقــع 30.2 مليــار ريال 
ُعمانــي كمــا فــي نهايــة ديســمبر 2015. أمــا مــن ناحيــة االلتزامــات، فبلــغ إجمالــي 
الودائــع لــدى البنــوك التجاريــة 19.4 مليــار ريــال ُعمانــي وبلــغ رأس مالهــا األساســي 
واحتياطاتهــا 4.0 مليــار ريــال ُعمانــي. وفيمــا يلــي يوضــح الشــكل التالــي التركيبــة 
العامــة لالئتمــان المصرفــي والودائــع لــدى هــذه البنــوك كمــا فــي نهايــة ديســمبر 

.2015

وفــي مــا يتعلــق بتكلفــة الودائــع بلــغ متوســط ســعر الفائــدة للودائــع بالريــال 
الُعمانــي 0.94% كمــا فــي ديســمبر 2015 بينمــا بلــغ ســعر متوســط اإلقــراض 
ــًا بالنســبة للطلــب  4.76%. إن مكونــات الودائــع البنكيــة لهــا مبالــغ متســاوية تقريب
والتوفيــر واإليــداع. وقــد بلغــت نســبة اإلقــراض البنكــي نســبة 79% كمــا فــي 
البنــك المركــزي  نهايــة عــام 2015 مقابــل نســبة اإلقــراض المحــددة مــن قبــل 

الُعمانــي البالغــة عنــد %87.5 .
المصدر: النشرة السنوية صادرة عن البنك المركزي الُعماني 2015

متطلبــات كفايــة رأس المــال للقطــاع المصرفــي )بــازل III(: يتطلــب حاليــًا مــن البنــوك فــي ســلطنة عمــان الحفــاظ علــى نســبة 9% كمســتوى أول مــن 
إحتياجــات كفايــة رأس المــال ومــا نســبته 12% مــن اإلجمالــي باإلضافــة إلــى 0.625% كإحتياطــي رأس المــال. ســيتم الحفــاظ علــى هــذا اإلحتياطــي 
حتــى عــام 2016 وســيرتفع بنســبة 0.625% ســنويا مــن 2017 لتصــل إلــى 2.5% لــكل مــن المســتوى األول وإجمالــي كفايــة رأس المــال وذلــك بحلــول 

عــام 2019.

)1485/Basel/All Banks/2014/BCD( 2014 المصدر: نشرة دورية صادرة عن البنك المركزي الُعماني بتاريخ 28 أكتوبر
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مــع إجمالــي األصــول تقــارب قيمتهــا مــن مســتوى 3.8 مليــار ريــال ُعمانــي، أصبــح بنــك ظفــار مــن أحــد أســرع البنــوك نمــوًا فــي الســلطنة ويتمتــع 
بحضــور قــوي فــي القطــاع المصرفــي وباالعمــال المصرفيــة كالتجزئــة والخزينــة وتمويــل المشــاريع.. وبلــغ عــدد شــبكات فــروع بنــك ظفــار 68 فرعــًا 
مــع شــمولها لشــبكة واســعة مــن أجهــزة الصــراف اآللــي وأجهــزة االيــداع  المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء الســلطنة. ويولــي بنــك ظفــار إهتمامــا كبيــرا 
لمســاعدة رواد األعمــال فــي تطويــر وتنويــع وتحســين وتعزيــز المنتجــات العمانيــة. يحافــظ البنــك علــى نســبه عاليــة مــن التعميــن فــي الوظائــف 

ويســعى الــى توفيــر فــرص عمــل وتطويــر أكاديمــي  للعمانييــن المؤهليــن.

يعتبــر بنــك ظفــار أحــد البنــوك الرائــدة فــي تقديــم أفضــل المنتجــات والخدمــات الراقية.خــالل الســنوات األخيــرة حصــل البنــك علــى العديــد مــن 
الجوائــز المرموقــة بمــا فــي ذلــك المركــز األول ضمــن فئــة البنــوك الكبــرى ضمــن تقريــر مجلــة عمــان االقتصاديــة )OER( ألفضــل البنــوك، جائــزة 
الرؤيــة االقتصاديــة ألفضــل أداء مصرفــي لعــام 2016 وجائــزة أفضــل بنــك للتجزئــة المصرفيــة فــي ســلطنة عمــان ضمــن جوائــز »ذا بانكــر ميــدل 
إيســت« 2016 وجائــزة أفضــل بنــك إســالمي فــي ســلطنة عمــان 2016 ضمــن جوائــز »ذا بانكــر«. كمــا حصــل البنــك علــى جائــزة أفضــل التطبيقــات 
المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال فــي منطقــة الشــرق األوســط« ضمــن جوائــز »ذا آيشــيان بانكــر« 2016 وجائــزة »أفضــل تجربــة مركــز اتصــاالت فــي 
الســلطنة« مــن مؤسســة إيثــوز للحلــول المتكاملــة ضمــن مؤشــر معاييــر خدمــة الزبائــن الســنوي 2015 وجائــزة أفضــل بنــك للمــوارد البشــرية فــي 
ــزة أفضــل الرؤســاء التنفيذييــن« ضمــن أفضــل 100 رئيــس تنفيــذي أداًء علــى  ــال بزنــس أوتلــوك 2016. »وجائ ــز جلوب ســلطنة عمــان ضمــن جوائ

مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن مجلــة ترنــدس وكليــة انســياد إلدارة األعمــال.
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تاريخ البنك  1-2-6

بــدأ البنــك أعمالــه باســم »بنــك ظفــار العمانــي الفرنســي« فــي 1 ينايــر عــام 1990، بــرأس مــال مدفــوع وقــدره 5 مالييــن ريــال عمانــي. فــي عــام 
1991، اســتحوذ البنــك علــى أصــول والتزامــات بنــك باريبــا فــي عمــان مــن خــالل اتفاقيــة بيــع وشــراء مــع بي.ان.بــي باريبــا كمــا دخــل البنــك فــي 

عقــد إدارة لمــدة خمــس ســنوات مــع البنــك الفرنســي. وبــدأت عملياتــه مــن خــالل فرعيــن أحدهمــا فــي مســقط واآلخــر فــي صاللــة.

فــي عــام 1992، اشــترى بنــك موجــودات ومطلوبــات »بنــك االعتمــاد والتجــارة الدولــي” مــن البنــك المركــزي العمانــي، ومــن خــالل عمليــة الشــراء 
نجــح البنــك بتوســيع شــبكة فروعــه فــي جميــع أنحــاء البــالد مــن فرعيــن إلــى 14 فرعــًا. 

فــي عــام 1999 وضمــن احتفــال البنــك بالذكــرى الســنوية العاشــرة لتأسيســه تــم افتتــاح مبنــى المقــر الجديــد فــي منطقــة األعمــال التجاريــة برعايــة 
معالــي يوســف بــن علــوي بــن عبــد اللــه، الوزيــر المســؤول عــن الشــؤون الخارجيــة. ومــا زال هــذا المبنــى المقــر الرئيســي للبنــك إلــى تاريــخ إعــداد 

نشــرة اإلصــدار.

فــي عــام 2001، اســتحوذ البنــك 16 فرعــا مــن بنــك عمــان التجــاري بســعر شــراء 3.5 مليــون ريــال عمانــي، ممــا مكــن البنــك توســيع شــبكته إلــى 43 
فرعــا. تــم اإلنتهــاء مــن عمليــة دمــج الفــروع المســتحوذ عليهــا مــن البنــك التجــاري فــي عــام 2001.

فــي عــام 2003، وافــق المســاهمون فــي بنــك ظفــار العمانــي الفرنســي وبنــك مجــان الدولــي خطــة االندمــاج المقترحــة للبنكيــن. ووفقــا لمقتــرح 
االندمــاج تــم ضــم أصــول والتزامــات بنــك مجــان الدولــي إلــى بنــك ظفــار العمانــي الفرنســي.

فــي عــام 2003، حصــل البنــك علــى كافــة الموافقــات التنظيميــة واإلداريــة لتغييــر اســم البنــك إلــى »بنــك ظفــار«، وكذلــك تغييــر شــعار البنــك فــي 
العــام نفســه. زادت شــبكة فــروع البنــك إلــى مــا مجموعــه 45 فرعــا و 62 جهــاز صــراف آلــي فــي جميــع أنحــاء ســلطنة عمــان وذلــك بعــد االندمــاج 

مــع بنــك مجــان الدولــي.

فــي يــوم 3 مــارس 2013، أطلــق البنــك نافــذة خدمــات الصيرفــة اإلســالمية تحــت مســمى »ميســرة« ويتــم مــن خــالل هــذه النافــذة تقديــم خدمــات 
بنكيــة متوافقــة مــع الشــريعة وذلــك لعمالئهــا ضمــن فئــة التجزئــة والفئــة التجاريــة بمــا يشــمل القــروض والودائــع وخدمــات إدارة االســتثمار. ويتــم 

تنظيــم أنشــطة »ميســرة » مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي واإلشــراف عليهــا مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية المعينــة لهــا.

أعضاء مجلس اإلدارة:  2-2-6

القائمة أدناه تشمل أعضاء مجلس إدارة البنك  )لإلطالع على السيرة المهنية ألعضاء المجلس الرجاء الرجوع إلى الفصل الثاني عشر(:

المهندس / عبد الحافظ بن سالم بن رجب الُعجيلي - رئيس مجلس اإلدارة  •
الشيخ / حمود بن مستهيل بن أحمد المعشني - نائب رئيس مجلس اإلدارة  •

الشيخ / قيس بن مستهيل بن أحمد المعشني - عضو مجلس اإلدارة  •
الفاضل / أحمد بن سعيد محمد المحرزي – عضو مجلس اإلدارة  •

الفاضل / محمد بن يوسف بن علوي ال ابراهيم – عضو مجلس اإلدارة  •
الفاضل / طارق بن عبد الحافظ بن سالم الُعجيلي – عضو مجلس اإلدارة  •

المهندس / عبدالستار بن محمد بن عبدالله المرشدي – عضو مجلس اإلدارة  •
الفاضل/ زكريا  بن مبارك بن اسماعيل الزدجالي – عضو مجلس اإلدارة  •

الفاضل / حمدان بن عبد الحافظ الفارسي – عضو مجلس اإلدارة  •

أعضاء اإلدارة التنفيذية  3-2-6

القائمة أدناه تشمل أعضاء اإلدارة التنفيذية للبنك )لإلطالع على السيرة المهنية لإلدارة التنفيذيين الرجاء الرجوع إلى الفصل الثاني عشر(:
عبدالحكيم بن عمر العجيلي - الرئيس التنفيذي بالوكالة  •

كمال بن حسن المرزع -  نائب المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية التجارية  •
أحمد بن سعيد آل ابراهيم -  نائب المدير العام للخدمات المصرفية الحكومية والهوية التجارية  •

فيصل بن حمد الوهيبي - نائب المدير العام للتجزئة المصرفية  •
شنكر شارما - نائب المدير العام المدير المالي  •

ناصر سعيد البهانتة -  نائب المدير العام للموارد البشرية  •
أسامة فتحي عبدالله المنصور – نائب المدير العام – رئيس دائرة التحويالت  •

بشير بن سعيد الصبحي -  مساعد المدير العام - الخزينة والعالقات المصرفية الدولية  •
شالين شوغ - مساعد المدير العام للشركات الكبيرة وتمويل المشاريع والقروض المشتركة  •

سهيل نيازي – رئيس خدمات الصيرفة اإلسالمية )ميسرة(  •
حسين بن علي إبراهيم اللواتيا – مساعد المدير العام – رئيس قسم األعمال التجارية   •

محمد بن إقبال البلوشي - مساعد المدير العام - العمليات المركزية والخدمات المساندة  •
هـاني بن حبيب مـكي - مساعد المدير العام ورئيس قسم االستراتيجية والتخطيط   •

د. طارق بن صالح طه - مساعد المدير العام لتقنية المعلومات والتغيرات  •
محمد بن هالل الريامي - مساعد المدير العام للتدقيق الداخلي  •

ب.م رانجانثان - رئيس قسم ادارة المخاطر  •
عصام بن محسن البلوشي - رئيس إدارة االلتزام   •

الخدمات المصرفية  4-2-6

 

الجوائز واإلنجازات  5-2-6

جائزة أفضل بنك لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن جوائز جلوبال بزنس أوتلوك 2015.  •
جائــزة »أفضــل تجربــة مركــز اتصــاالت فــي الســلطنة« مــن مؤسســة إيثــوس للحلــول المتكاملــة ضمــن مؤشــر معاييــر خدمــة الزبائــن   •

.2015 الســنوي 
جائزة الرؤية االقتصادية ألفضل أداء مصرفي 2016.  •

ــة  ــذي أداًء علــى مســتوى دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن مجل ــزة أفضــل الرؤســاء التنفيذييــن« ضمــن أفضــل 100 رئيــس تنفي »جائ  •
األعمــال. إلدارة  انســياد  وكليــة  ترنــدس 

المركز األول ضمن فئة البنوك الكبرى ضمن تقرير مجلة عمان اإلقتصادية )OER( ألفضل البنوك.  •
جائزة أفضل التطبيقات المصرفية عبر الهاتف النقال في منطقة الشرق األوسط« ضمن جوائز »ذا آيشيان بانكر« 2016.  •

جائزة أفضل بنك للتجزئة المصرفية في سلطنة عمان ضمن جوائز  »ذا بانكر ميدل إيست« 2016.  •
جائزة أفضل بنك إسالمي في سلطنة عمان 2016 ضمن جوائز »ذا بانكر«.  •

جائزة أفضل بنك للموارد البشرية في سلطنة عمان ضمن جوائز جلوبال بزنس أوتلوك 2016.  •
جائزة أفضل بنك للتطبيقات التكنولوجية والعمليات في سلطنة عمان ضمن جوائز التمويل والبنوك اآلسيوية 2016.  •

جائزة أفضل تطبيق مصرفي للهاتف النقال في سلطنة عمان ضمن جوائز التمويل والبنوك اآلسيوية 2016.  •
جائزة أفضل خدمات مصرفية إلكترونية في سلطنة عمان ضمن جوائز التمويل والبنوك اآلسيوية 2016.  •

جائزة أفضل بنك لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان ضمن جوائز التمويل والبنوك اآلسيوية 2015.  •
جائزة أفضل موقع إلكتروني ضمن جوائز التمويل والبنوك اآلسيوية 2015.  •

جائزة أفضل بنك لتمويل المشاريع في سلطنة عمان ضمن جوائز التمويل والبنوك اآلسيوية 2015.  •
جائزة أفضل إدارة نقدية في سلطنة عمان ضمن جوائز التمويل والبنوك اآلسيوية 2015.  •

جائزة أفضل مشروع للتشغيل اآللي للفروع في الشرق األوسط ضمن جوائز المصارف اآلسيوية 2015.  •
جائزة أفضل بنك إسالمي في سلطنة عمان 2015 ضمن جوائز »ذا بانكر«.  •

جائزة أفضل نافذة مصرفية إسالمية – عمان 2015 من مجلة التمويل العالمي.  •
جائزة  أفضل خدمات مصرفية عبر الهاتف النقال عمان2015  من مجلة التمويل العالمي.  •

جائزة أفضل بنك لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السلطنة ضمن جوائز اإلستطالع العالمي للسوق المصرفي 2015.  •
جائزة أفضل خدمات مصرفية إلكترونية ضمن جوائز اإلستطالع العالمي للسوق المصرفي 2015.  •

جائزة أفضل بنك إسالمي في السلطنة ضمن جوائز اإلستطالع العالمي للسوق المصرفي 2015.  •

الخدمات 
المصرفية 
الشخصية

الخدمات 
المصرفية 

النسائية

الخدمات 
المصرفية 
للشباب 
والطالب

الخدمات 
المصرفية 

المتميزة

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخمات 
االستثمارية

الخدمات 
المصرفية
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جائزة التميز في التنفيذ اآللي المباشر للتحويالت الخارجية )STP( باليورو من بنك كوميرز األلماني.  •
جائزة التميز في التنفيذ اآللي المباشر للتحويالت الخارجية )STP( بالدوالر األمريكي من سيتي بنك.  •

.)OER( جائزة أفضل 20 مؤسسة في السلطنة ضمن جوائز مجلة عمان اإلقتصادية  •
جائزة أفضل استراتيجية ضمن جوائز  »ذا بانكر ميدل إيست« 2015.  •

جائزة أفضل موقع إلكتروني ضمن جوائز  »ذا بانكر ميدل إيست« 2015.  •
جائزة والء الزبون ضمن جوائز منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا 2015.  •

جائزة أفضل مؤسسة قيادية ضمن جوائز منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا 2015.  •

المنتجات المصرفية  6-2-6

التقسيم لغرض التقارير المالية   •

ألغراض التقارير المالية، يتم تقسيم أنشطة البنك إلى األقسام التشغيلية التالية:   
الخدمــات المصرفيــة الشــخصية وتشــمل المنتجــات والخدمــات المخصصــة للعمــالء األفــراد )بمــا فــي ذلــك الموظفيــن فــي   •
الجهــات الحكوميــة المركزيــة والمحليــة( بمــا فــي ذلــك الحســابات الجاريــة والحســابات االدخاريــة والودائــع وبطاقــات االئتمــان 

والرهــن.  االســتهالكية  والقــروض  والخصــم 
الخدمــات والمنتجــات المصرفيــة التجاريــة للعمــالء مــن الشــركاء بمــا فــي ذلــك التســهيالت المباشــرة وغيــر المباشــرة والحســابات   •
الجاريــة والودائــع والســحب علــى المكشــوف والقــروض والتســهيالت االئتمانيــة األخــرى والمنتجــات بالعمالت األجنبيــة والمنتجات 

المشــتقة. 
الخزينــة والمؤسســات الماليــة -تقــدم دائــرة الخزينــة مــن بنــك ظفــار مجموعــة شــاملة مــن منتجــات الخزينــة واالســتثمار لــكل مــن   •
مؤسســات التجزئــة والشــركات التجاريــة والحكوميــة التــي تتــراوح بيــن التحويــالت العاديــة إلــى المنتجــات المهيكلــة إلــى جانــب إدارة 

الســيولة ومخاطــر الســوق. 

التقسيم على حسب التشغيل   •

مــن ناحيــة التشــغيل، يتــم تقســيم عمليــات البنــك إلــى قســمين همــا مجموعــة التجزئــة المصرفيــة ومجموعــة الجملــة المصرفيــة ومجموعــة   
الخزينــة والعالقــات المصرفيــة الدوليــة، والخدمــات المصرفيــة اإلســالمية مــن خــالل » ميســرة« وقســم الخدمــات المصرفيــة الحكوميــة. 

تتضمن عمليات مجموعة التجزئة المصرفية توفير المنتجات والخدمات التالية للعمالء من األفراد   

منتجــات التجزئــة بمــا فــي ذلــك توفيــر خدمــات الرهــن الســكني والقــروض الشــخصية وقــروض تمويــل شــراء الســيارات والقــروض   •
التعليميــة وبطاقــات االئتمــان 

خدمات الريادة المصرفية لذوي األولوية  •
خدمات حواء المصرفية لإلناث  •

منتجات التوفير والتأمين المصرفي   •
الخدمات المصرفية االلكترونية، ومركز االتصاالت وخدمات بطاقة الصراف اآللي   •

تســعى مجموعــة الخدمــات المصرفيــة التجاريــة إلــى تقديــم خدمــات مهنيــة وموثوقــة للشــركات مــن خــالل فريــق عمــل ذو مســتوى مــن   •
المهــارات والدوافــع وبشــكل يضمــن الفعاليــة الكليــة. كمــا تســعى المجموعــة إلــى بنــاء وتعزيــز العالقــات مــع الشــركات مــن خــالل تطبيــق 

سياســة تعتمــد علــى تحمــل قــدر مقبــول مــن المخاطــر وفــي نفــس الوقــت ضمــان عوائــد جيــدة. 

تشمل العمليات الخاصة بمجموعة الجملة المصرفية األقسام التالية:   
الخدمات المصرفية للشركات  •
الخدمات المصرفية لألعمال   •

خدمات المدفوعات وإدارة النقد   •
التوجيه التجاري واألنشطة المصرفية لالستثمار  •

المنتجات التجارية   •
مجموعة المشاريع المصرفية وقسم إدارة النظم والمعلومات  •

تتضمن عمليات الخزينة والخدمات المصرفية الدولية التالية:   •

تقديــم مجموعــة الخزينــة العديــد منتجــات التحويــالت األجنبيــة ومعــدالت الفائــدة التــي تهــدف إلــى تلبيــة احتياجــات العمــالء فيمــا   •
يتعلــق بــإدارة الســيولة والتدفقــات النقديــة والتعامــل مــع المخاطــر التــي يمكــن مواجهتهــا فيمــا يتعلــق بتقلبــات ســعر الفائــدة 

والصــرف. 
توفيــر آخــر المعلومــات للعمــالء بشــأن المنتجــات واألســواق المحليــة والدوليــة بشــكل دوري ومنتظــم وتنظيــم ورش عمــل تعليميــه   •

لعمالئهــا أصحــاب األولويــة حــول التحــوط والخدمــات األخــرى التــي يقدمهــا القســم. 
إدارة متطلبات التمويل والسيولة للبنك وودائعه واالستثمارات وعالقات ومراسالت البنك مع البنوك المحلية والدولية.   •

يمــارس البنــك نشــاط التمويــل اإلســالمي مــن خــالل »ميســرة« والتــي تعمــل كنافــذة مصرفيــة إســالمية للبنــك ويشــمل نشــاطها توفيــر   •
ــى أســاس  ــكام الشــريعة اإلســالمية مــع إدارة أمــوال العمــالء عل ــًا مــع أح ــاًل متوافق ــة وحســابات اســتثمارية توفــر تموي منتجــات ادخاري

المضاربــة والوكالــة وتوفيــر خدمــات مصرفيــة تجاريــة وأنشــطة اســتثمارية أخــرى متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية.

كمــا قــام البنــك بإنشــاء قســم مســتقل لألعمــال المصرفيــة الحكوميــة وهــو القســم المســؤول عــن تطويــر عالقــات البنــك مــع الجهــات   •
الحكوميــة. والجهــات شــبه  العامــة  والهيئــات  الحكوميــة 

نمو األعمال واألداء  3-6

ــازة كمؤسســة  بصفتــه ثانــي أكبــر البنــوك فــي الســلطنة مــن حيــث )القيمــة الســوقية( فــي الســلطنة، تمكــن بنــك ظفــار مــن نيــل ســمعة ممت
ماليــة ذات إلتــزام قــوي  فــي االســتدامة والنمــو. باإلضافــة إلــى المنتجــات والخدمــات المصرفيــة التقليديــة، يوفــر البنــك العديــد مــن الخدمــات 
المصرفيــة اإللكترونيــة مثــل الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت، الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف، الخدمــات المصرفيــة عبــر الرســائل النصيــة 

القصيــرة، وأجهــزة اإليــداع النقــدي وتســديد الفواتيــر وخدمــات إســتالم الدفــع عنــد البيــع ، هــذا باإلضافــة الــى خدمــات الصيرفــة اإلســالمية.

ومــع أصــول تتجــاوز قيمتهــا 3.8 مليــار ريــال ، أصبــح بنــك ظفــار واحــدًا مــن أســرع البنــوك نمــوا فــي ســلطنة ُعمــان. الجــدول أدنــاه يبيــن األداء ونمــو 
األعمــال لــدى البنــك خــالل الفتــرة 2011 – 2016:

30 يونيو 
****2016

2015 2014*م 2013م 2012م 2011م بالمليون ر.ع

3،154,94 2,867,34 2,345,87 2,023,28 1,769,92 1,549,98 صافي القروض*

2,745,59 2592,37 2,482,18 2,031,75 1,634,63 1,519,32 الودائع**

67,29 115,23 98,85 89,56 84,09 78,59 الدخل من عمليات التشغيل

39,75 64,03 52,69 44,24 47,05 45,15 األرباح التشغيلية

26,16 46,77 40,45 35,41 37,75 36,98 صافي األرباح/الخسائر***

%13,84 %14,70 %14,05 %14,09 %14,96 %14,79 كفاية رأس المال

* القروض الصافية/التمويل تشمل قروض تمويلية لعمالء وبنوك
** الودائع تشمل ودائع العمالء

*** بيانات عامي 2011 و 2013 تشمل خسارة/دخل غير متكرر لمبلغ 26 مليون ريال ُعماني لم يتم إحتسابه هنا وذلك لغايات التحليل.
**** البيانات المالية لستة شهور )غير مدققة(

)للمزيد من البيانات والتحاليل المالية الرجاء الرجوع إلى الفصل السابع والثامن والتاسع(

الخطط المستقبلية  1-3-6

وفقــا لتقرير«مؤشــرات االقتصــاد العالمــي« الصــادر عــن صنــدوق النقــد الدولــي فــي أكتوبــر عــام 2015 مــن المتوقــع نمــو االقتصــاد الُعمانــي 
بنســبة 2.8% فــي عــام 2016. كمــا ستشــكل هــذه النســبة متوســطًا للنمــو يصــل 3.4% حتــى عــام 2019. وقــد توقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن يبلــغ 
متوســط التضخــم فــي ســلطنة ُعمــان 2.0% فــي عــام 2016، بالمقارنــة بمــا نســبته 0.3% فــي عــام 2013. وكمــا تطــرق التقريــر إلــى أن دول مجلــس 
التعــاون الخليجــي ستســتمر  فــي اإلصالحــات وأن االنخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــى المــوارد الماليــة والنمــو 

االقتصــادي.

وقــد أكــدت حكومــة ســلطنة ُعمــان بــأن مشــاريع التنميــة فــي الســلطنة ستســتمر كمــا هــو مخطــط لهــا، ويجــري اتخــاذ خطــوات لتجنــب أي تأثيــر ســلبي 
علــى الجوانــب المعيشــية للمواطن.
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 كمــا يتــم إجــراء تقييــم يعمــل علــى الحــد مــن أثــر انخفــاض أســعار النفــط علــى الجوانــب االقتصاديــة واإلجتماعيــة. مــن المتوقــع أن ترتفــع معــدالت 
النمــو االقتصــادي بنســبة 5% باألســعار الثابتــة )الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي(، وذلــك مــن خــالل القطاعــات غيــر النفطيــة كمــا مــن المتوقــع 

أن يتــم تحقيــق معــدل نمــو بنســبة %5.5.

منحــت حكومــة الســلطنة الطمأنينــة للقطــاع الخــاص وأيضــًا للمســتثمرين األجانــب مــن خــالل اســتمرارية اإلنفــاق علــى التنميــة علــى الرغــم مــن 
اإلنخفــاض الســائد ألســعار النفــط  وذلــك مــن خــالل مــا خرجــت بــه الميزانيــة العامــة للدولــة لعــام 2016. مرتكــزة علــى أن هنــاك تدابيــر مــن شــأنها 
أن تعــزز الثقــة والتــي تتعلــق بــأداء ســوق االوراق الماليــة باإلضافــة الــى الســندات الحكوميــة وبرنامــج الخصخصــة المفتــرض تطبيقــه علــى مــدى 

الســنوات الثالثــة المقبلــة ســيدعم مــن أســواق رأس المــال المحليــة.

علــى خلفيــة تأكيــد الحكومــة بإســتمرارية اإلنفــاق علــى المشــاريع التنمويــة فــي الســلطنة وأن هــذه المشــاريع ستســتمر كمــا هــو مخطــط لهــا فــإن 
لمــن شــأن ذلــك أن ينعكــس علــى القطــاع المصرفــي إيجابــًا وأن يحافــظ هــذا القطــاع علــى إســتقرار نمــوه جــراء إرتبــاط هــذه المشــاريع بشــكل وبآخــر 

بالقــروض والودائــع خــالل عــام 2016.
 

البنك بصدد االتفاق على االندماج مع بنك صحار ش.م.ع.ع وفقا لقانون الشركات التجارية.

كفاية رأس المال  2-3-6

أبرز أنظمة البنك المركزي الُعماني فيما يتعلق بكفاءة راس المال 

 IIعلى حسب متطلبات بازل
الحفاظ على معدل كفاية راس المال بحد أدنى %12   )1(

اتباع الطريقة المناسبة لمخاطر االئتمان عند تطبيق بازل II باستخدام تقديرات محلية من أجل   )2(
إتخاذ وكاالت التصنيف االئتماني كمؤسسات تقييم ائتمان خارجية للمطالبات بخصوص العمالت الذهبية والبنوك.   •

اتباع طريقة بسيطة / شاملة لتخفيف مخاطر االئتمان.  •
معاملة كافة مخاطر تعرض الشركات لألخطار على أنها غير مصنفة وتحديد المخاطر بنسبة %100.   •

)ج( اتباع طريقة مناسبة لمخاطر السوق وطريقة المؤشر األساسي للمخاطر التشغيلية. 
) د( يجب تقديم إقرارات كفاية رأس المال إلى البنك المركزي الُعماني بشكل ربع سنوي. 

)هـ( يحب على مراقب حسابات البنك الخارجي مراجعة إقرارات كفاية رأس المال. 

 :III بموجب بازل
يكون الشكل السائد لرأس المال من الفئة األولى وفيها يكون العنصر السائد هو مستوى الملكية.   )1(

الحفاظ على معدل كفاية رأس المال بحد أدنى 12.625% باإلضافة إلى حاجز وقائي لرأس المال.  )2(
يتــم تطبيــق متطلبــات الحاجــز الوقائــي لــرأس المــال علــى مراحــل وزيادتــه بنســبة 0.625%  كل عــام اعتبــارا مــن 2017 إلــى 2019 . يجــب علــى   )3(

ــا التاليــة مــن كفــاءة رأس المــال وذلــك : البنــك أن يحافــظ فــي كل األوقــات علــى النســب الدني

ــد  ــة األولــى عن ــات العامــة بنســبة 12.625 % مــن كفــاءة رأس المــال ، يجــب الحفــاظ علــى الحــد األدنــى للفئ مــن ضمــن المتطلب  •
 .%9.625

ضمــن المتطلبــات العامــة للحــد األدنــى للفئــة األولــى لكفــاءة رأس المــال بنســبة 9.625% ، يجــب الحفــاظ علــى الفئــة األولــى عنــد   •
 .%7.625

عــالوة علــى ذلــك وضمــن الحــد األدنــى لنســبة كفــاءة رأس المــال عنــد 12% )بإســتثناء مخصــص اإلحتفــاظ بــرأس المــال( ُيســمح بــأن   •
ــك.  ــة بحــد أقصــى 3% مــن األصــول المعرضــة للخطــر فــي البن ــة الثاني تكــون الفئ

تتغيــر المتطلبــات المذكــورة أعــاله تباعــًا مــع تنفيــد متطلبــات الحاجــز الوقائــي لــرأس المــال اإلضافــي بواقــع 0.625% كل عــام مــن   •
.2019 إلــى   2017

تــم إســتحداث  إحتياطــي لــرأس المــال لمواجهــة التقلبــات المعاكســة للقطــاع المصرفــي ولحمايتــه مــن المخاطــر التنظيميــة خــالل التقلبــات 
االقتصاديــة. وعليــه اســتحداثه  أصبــح  رســميا اآلن، ولكــن لــم يتــم تنفيــذه بعــد، ونســبة اإلحتياطــي تتــراوح مــا  بيــن 0% و 2.5% مــن إجمالــي األصــول 

المرجحــة للمخاطــر. يجــب علــى البنــوك فــي جميــع أنحــاء الواليــات العمــل بــه، والحفــاظ علــى مســتويات موحــدة. 

.III 1 من توجيهات رأس المال في بازل-CP إلتزاما مع البند رقم 10 من الجزء )ث( من )ث( 

مثــل مــا ذكــر فــي الفصــل الثانــي مــن هــذه النشــرة، ســوف تشــكل األســهم المطروحــة لإلكتتــاب جــزءًا مــن المســتوى األول لــرأس مــال بنــك ظفــار، 
وخصائــص هــذه األســهم ســوف تكــون علــى النحــو التالــي:

سوف تندرج مطالبات حاملي األسهم عند تصفية البنك من ضمن افضل الحقوق الثانوية.  .1
فــي حالــة تصفيــة البنــك ســوف يكــون لحامــل األســهم الحــق فــي المطالبــة مــن متبقــي األصــول بنســبة مــا يملكــه مــن األســهم   .2
أعلــى(. حــد  لهــا  أو  ثابتــة  ليســت  أي  متغيــرة  و  محــددة  غيــر  )مطالبــة  األولويــة  ذات  المطالبــات  كل  تســوية  بعــد  ذلــك  و  المصــدرة، 

إن قيمــة االســهم المدفوعــة ســوف تكــون بصــورة دائمــة أي غيــر مســتردة مــا عــدا فــي حالــة التصفيــة )إعــادة دفــع القيمــة أو إعــادة   .3
شــراء األســهم أو تخفيــض رأس المــال المســموح بــه تحــت القوانيــن أو التنظيمــات المتعلقــة ، إذا دعــا األمــر، ســوف يخضــع للموافقــة 

المســبقة مــن البنــك المركــزي العمانــي(.
4.  إن األسهم المطروحة سوف لن تكون قابلة إلعادة الشراء أو اإلستبدال أو اإللغاء في المستقبل.

توزيعــات األربــاح علــى األســهم ســوف يكــون مــن األربــاح القابلــة للتوزيــع )األربــاح المتراكمــة و المعتمــدة مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي   .5
و التــي لــم يكــن قــد ســبق توزيعهــا أو رأســملتها، و كل ذلــك بعــد خصــم الخســائر المتحصلــة(. لــن يتــم فــي أي حــال مــن األحــوال ربــط 
مســتوى هــذه األربــاح بالمبلــغ المدفــوع خــالل اإلصــدار وال يخضــع لســقف تعاقــدي، إال فــي حــال عــدم قــدرة البنــك مــن دفــع قيمــة 

ــع. ــة للتوزي ــي تفــوق مســتوى المخصصــات القابل التوزيعــات الت
توزيع األرباح على األسهم سوف لن يكون إلزاميًا، و بذلك ال تشكل حاالت عدم توزيع أرباح حالة تعثر من قبل البنك.  .6

7.  ســوف يتــم توزيــع األربــاح علــى األســهم بعــد الوفــاء بجميــع المتطلبــات القانونيــة و التعاقديــة، و كذلــك بعــد ســداد قيمــة ســندات رأس 
المــال الممتــازة األخــرى. و هــذا يعنــي عــدم إســتبعاد أيــة توزيعــات تفضيليــة تشــمل أدوات رأس المــال األخــرى المصنفــة كأدوات رأس 

مــال عليــا.
يجــب أن تتحمــل األســهم  العاديــة أواًل و نســبيًا اكبــر جــزء مــن الخســائر فــي حالــة حدوثهــا، و فيمــا يتعلــق بــأدوات رأس المــال العليــا فــإن   .8

كل أداة رأس مــال تتحمــل الخســائر علــى أســاس مســتمر و بالتســاوي مــع األدوات المماثلــة األخــرى.
المبالــغ المدفوعــة مــن قيمــة األســهم، ســوف يتــم إعتبارهــا جــزًء مــن رأس مــال البنــك المدفــوع ألغــراض مــالءة الميزانيــة العموميــة،   .9
ــة ومؤسســة الصــرف  ــر المالي ــة الخاصــة بالتقاري ــر الدولي ــًا للمعايي ــف كحقــوق للمســاهمين وفق كمــا أن القيمــة المدفوعــة ســوف تصن

اإلســالمي. 
يتــم إصــدار األســهم المطروحــة مباشــرة وســداد قيمتهــا والبنــك لــم يقــم بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة بتحويــل شــراء األســهم. إذا   .10
قــام البنــك بإصــدار أســهم بإعتبــار أنهــا ســداد مــن أجــل اإلســتحواذ علــى منشــأو أخــرى، فــإن تلــك األســهم تتطلــب موافقــة البنــك المركــزي 

العمانــي المســبقة حتــى تعتبــر مدفوعــة.
أن المبالــغ المدفوعــة مــن قيمــة األســهم غيــر مؤمــن عليهــا وال يشــملها أي ضمــان بواســطة البنــك أو أي كيــان آخــر ذو صلــة بالبنــك )الكيــان   .11
اآلخــر يشــمل الشــركة األم، شــركة شــقيقة أو شــركة تابعــة( وال تخضــع ألي أداة تحصيــن قانونيــة وإقتصاديــة كمــا هــو مبّيــن فــي تعليمــات 

بــازل 3.
سوف يتم اإلفصاح عن األسهم العادية بشكل واضح ومنفصل في الميزانية العمومية للبنك.   .12

يتم إصدار األسهم العادية بعد الحصول على موافقة المجلس.  .13

بموجب اإلطار التنظيمي للمعامالت المصرفية اإلسالمية 

يجــب أن تحتفــظ النوافــذ اإلســالمية للبنــوك المحليــة التقليديــة بــرأس مــال مخصــص لهــذا الغــرض بحــد أدنــى 10 مليــون ريــال ُعمانــي فــي جميــع 
األوقات. 

هيكل رأس المال   )1(

ُينظــر إلــى رأس المــال ضمــن تطبيقــات معاييــر رأس المــال بشــكل مغايــر عــن الشــكل المحاســبي اإلعتيــادي إذ أن راس المــال النظامــي يصنــف 
بشــكل عــام إلــى فئتــان ، الفئــة االولــى، الفئــة الثانيــة ويتشــكل هيــكل رأس مــال بنــك ظفــار مــن رأس مــال مــن الفئــة األولــى ورأس مــال مــن الفئــة 
الثانيــة. عناصــر ومعاييــر اإلدراج ضمــن رأس المــال مــن الفئــة األولــى والفئــة الثانيــة نصــت عليهــا اللوائــح التنظيميــة لــرأس المــال تحــت بنــد »بــازل 

3« ضمــن التعميــم الصــادر عــن البنــك المركــزي العمانــي رقــم  CP( 1114 BM-1( وفيمــا يلــي موجــز بصــورة عامــة:

يشــمل رأس المــال مــن الفئــة األولــى علــى رأس المــال المدفــوع واألســهم الممتــازة واالحتياطــات القانونيــة والعامــة واحتياطــات أخــرى مفصــح عنها 
وتشــمل احتياطيــات القــروض الثانويــة واألســهم الممتــازة الثابتــة غيــر متراكمــة األربــاح واألربــاح المحتجــزة )المتوافــرة علــى أســاس طويــل األجــل( 

ناقصــًا تعديــالت تنظيميــة كالخســائر المتراكمــة لــألدوات الماليــة المصنفــة علــى أنهــا متوفــرة للبيــع، الشــهرة واألصــول األخــرى غيــر الملموســة. 

يشــمل رأس المــال مــن الفئــة الثانيــة )رأس المــال التكميلــي( علــى احتياطيــات غيــر معلــن عنهــا، واحتياطيــات إعــادة تقييــم / أربــاح القيمــة العادلــة 
المتراكمــة والناتجــة عــن األدوات الماليــة المتاحــة للبيــع، ومخصصــات واحتياطيــات عامــة لمواجهــة خســائر القــروض، أدوات رأســمالية لديــون 
متفرقــة وديــون آلجــل ثانويــة خاضعــة لشــروط محــددة. ويشــمل رأس مــال البنــك مــن الفئــة الثانيــة أيضــا 45% مــن احتياطــي إعــادة تقييــم 

االســتثمارات ومخصصــات عامــة حتــى 1.25%ِ مــن مجمــوع األصــول المعرضــة لخســائر. 
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تفاصيل هيكل رأس المال كما في 30 يونيو 2016 هي كالتالي:

المبلغ باأللف ر.ع. هيكلة رأس المال

169,920 رأس المال المدفوع

40,214 االحتياطي القانوني

40,018 عالوة اإلصدار

18,488 احتياطي خاص

62,025 احتياطي قرض ثانوي

2,910 األرباح المحتجزة

- أسهم ممنوحة مقترحة

333,575 فئة األسهم المشتركة للفئة االولى

)62( )-( األصول الضريبية المؤجلة

)1,787( )-( الشهرة والسمعة

)489( )-( احتياطي إعادة تقييم االستثمار السلبي

331,237 إجمالي فئة األسهم المشتركة للفئة االولى

115,500 رأس المال اإلضافي من الفئة األولى

446,737 اجمالي راس المال من الفئة األولى

754 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات

41,619 االحتياطيات المتجمعة

33,100 القروض الثانوية

75,473 إجمالي الفئة الثانية من رأس المال 

522,210 إجمالي رأسمال ذو األهلية المالية )الفئة األولى والثانية(

كفاية رأس المال  )ب( 

قــام البنــك باتبــاع الطريقــة القياســية فــي احتســاب عــبء رأس المــال لمواجهــة مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق، كمــا اتبــع طريقــة المؤشــر 
لمخاطــر التشــغيل وبموجــب الطريقــة القياســية لمواجهــة مخاطــر االئتمــان فقــد اتبــع البنــك الطريقــة البســيطة فــي إثبــات الضمانــات فــي ســجالته 
المحاســبية ولتقييــم مخاطــر المطالبــات عــن العمــالت الذهبيــة والبنــوك، وجــرى اســتخدام التصنيفــات االئتمانيــة الصــادرة عــن مؤسســات خارجيــة 

لتقييــم االئتمــان، ويتــم تقييــم كفايــة رأس المــال بالتــوازي مــع إقــرارات كفايــة رأس المــال التــي يتــم ارســالها إلــى البنــك المركــزي الُعمانــي.

معــدل كفايــة رأس مــال البنــك هــو 13.8% كمــا فــي 30 يونيــو 2016 مقارنــة بالمعــدل المحــدد مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي البالــغ %12.625 
لذلــك فــإن سياســة البنــك هــي إدارة رأس المــال والحفــاظ عليــه بهــدف اإلبقــاء علــى رأس المــال بمعــدل قــوي ودرجــة تصنيــف مرتفعــة وبالتالــي 
فــإن البنــك يحتفــظ بمســتويات رأس مــال كافيــة المتصــاص كافــة المخاطــر الماديــة المعــرض لهــا البنــك ولتوفيــر عوائــد ســوقية للمســاهمين. 

كمــا يعمــل البنــك أيضــا علــى التأكــد مــن أن مســتويات رأس المــال تتطابــق مــع المتطلبــات القانونيــة وتفــي بمتطلبــات وكاالت تصنيــف االئتمــان 
الخارجيــة والمســتفيدين اآلخريــن بمــا فيهــم المودعيــن وكبــار الدائنيــن لذلــك فــإن الهــدف الكلــي لعمليــة إدارة رأس المــال لــدى البنــك هــو التأكــد 
مــن أن البنــك يفــي دائمــا بــرأس مــال كافــي علــى الــدوام. فــي عــام 2015، قــام البنــك بتحقيــق رأس مــال إضافــي مــن الفئــة األولــى بمقــدار 300 

مليــون دوالر فــي شــكل ســندات دائمــة مدرجــة فــي البورصــة االيرلنديــة.
 

ولــدى البنــك إجــراءات داخليــة لتقييــم كفايــة رأس مالــه فيمــا يتعلــق بالمخاطــر وكذلــك لديــه اســتراتيجية للحفــاظ علــى مســتوى رأس المــال ويعتبــر 
الهــدف مــن وثيقــة اإلجــراءات الداخليــة لتقييــم كفايــة رأس المــال هــو بيــان سياســات المخاطــر المتبعــة وهيــكل المخاطــر المســتهدفة وتخطيــط رأس 
المــال، وإجــراءات تقييــم كفايــة رأس المــال ألعــراض االئتمــان ومخاطــر الســوق والعمليــات التشــغيلية وبمــا أن الفئــة األولــى ال تعطــي إجــراءات 

معينــة لتقييــم المخاطــر فقــد قــام البنــك باتبــاع إجــراءات آليــة الرقابــة الداخليــة وأســاليب االختبــار المشــددة. 

كمــا قــام البنــك أيضــا بتشــكيل مجموعــة عمــل خاصــة بتخطيــط رأس المــال حيــث يعقــد اجتماعــات دوريــة لتقييــم كفــاءة رأس المــال دعمــا للنمــو 
المتوقــع فــي األصــول، إذ يتــم دوريــا تقييــم معــدل كفايــة رأس المــال وإرســاله إلــى لجنــة مســتقلة إلدارة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة كمــا 
يتــم أيضــا تحليــل رأس المــال مــن حيــث فئاتــه األولــى والثانيــة والثالثــة للتأكــد مــن ثبــات رأس المــال والعمــل علــى تقليــل التقلبــات فــي هيــكل 

رأس المــال.

تفاصيل كفاية رأس المال

المبلغ باأللف ر.ع. التفاصيل الرقم

446,737 إجمالي الفئة األولى من رأس المال 1

75,473 الفئة الثانية من رأس المال 2

522,210 إجمالي رأس المال ذو األهلية المالية  3

3,503,121 األصول المرجحة بالمخاطر - الدفترية 4

70,315 األصول المرجحة بالمخاطر - التداولية 5

198,703 األصول المرجحة بالمخاطر - التشغيلية 6

3,772,139 اجمالي األصول المرجحة بالمخاطر 7

522,210 إجمالي رأس المال المطلوب 8

 %11.84 نسبة رأس المال للفئة األولى  9

%13.84 نسبة اجمالي رأس المال

ويمتلــك البنــك سياســة إدارة األصــول واإللتزامــات التــي أقرهــا المجلــس. وتشــمل هــذه السياســة مختلــف جوانــب إدارة األصــول واإللتزامــات 
فــي البنــك:

جودة األصول والمخصصات  3-3-6

يقــوم البنــك بتقييــم جــودة أصولــه الخاصــة بمحفظــة اإلقــراض باســتخدام أســلوبين همــا – نســبة التخصيــص ونســبة القــروض المتعثــرة. نســبة 
التخصيــص عبــارة عــن نســبة ســنوية تؤخــذ للمخصصــات مــن إجمالــي القــروض. واألســلوب الثانــي نســبة األصــول المتعثــرة هــي نســبة األصــول 
المتعثــرة فــي الســداد كنســبة مــن إجمالــي القــروض. عــالوة علــى ذلــك يتــم متابعــة حركــة المخاطــر مــن خــالل تحليــل المحفظــة مــع التركيــز علــى 
مناطــق تركيــز الطبقــات. يلتــزم البنــك بالقواعــد التنظيميــة لتحديــد أوزان المخاطــر الناتجــة عــن االنكشــافات االئتمانيــة بنــاًء علــى األطــراف المقابلــة 
المعنيــة وأوزان المخاطــر الخاصــة باالنكشــافات غيــر الممولــة بعــد تطبيــق معامــالت التحويــل االئتمانــي. ويتبنــى البنــك أســلوبًا موحــدًا فــي 
احتســاب كفــاءة رأس المــال. وينظــر إلــى تصنيــف االنكشــافات االئتمانيــة عنــد تحديــد التســهيالت االئتمانيــة المتعثــرة ،وفــق تعميــم البنــك المركــزي 

برقــم ب م 977 بتاريــخ 25 ســبتمبر 2004. 

تبنــى البنــك األنظمــة المعتمــدة مــن جانــب البنــك المركــزي الُعمانــي إلعتمــاد مخصــص مقابــل القــروض والســلف علــى أســاس المحفظــة التــي 
تمثــل الخســائر المحتملــة مــن المحفظــة. 

إدارة المخاطر  4-3-6

المســؤولية األساســية لفهــم المخاطــر المحتملــة يتحملهــا البنــك لضمــان أن المخاطــر ُتــدار بشــكل مناســب ويتولــى مجلــس إدارة البنــك المســؤولية 
األساســية لفهــم المخاطــر التــي تهــدد البنــك والتأكــد مــن إدارة هــذه المخاطــر  بشــكل ســليم ومالئــم. حيــث قــام مجلــس اإلدارة بوضــع سياســات 

المخاطــر والقيــود واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا. 

وقــد تــم تفويــض اللجنــة المســتقلة إلدارة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة بمراقبــة وضبــط المخاطــر بالبنــك )بمــا فــي ذلــك النافــذة اإلســالمية 
»ميســرة«( وتقديــم تقاريرهــا للمجلــس حــول األمــور المهمــة وإبالغــه بشــكل دائــم بمســتجدات عمليــات إدارة المخاطــر فــي البنــك وألداء هــذه 

المهمــة اعتمــدت اللجنــة علــى قســم مســتقل فــي إدارة المخاطــر. 

ويضــم القســم فريقــًا مــن االختصاصييــن ذوي الكفــاءة العاليــة تتمثــل المهمــة األساســية لهــذا الفريــق التأكــد بصــورة مســتمرة مــن وجــود إطــار 
فعــال إلدارة المخاطــر وأن األقســام األخــرى لــدى البنــك ) بمــا فــي ذلــك ميســرة( ضمــن هــذا اإلطــار . كمــا يقــوم الفريــق أيضــًا بمهمــة التواصــل بيــن 
اإلدارة ومجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتحديــد مســتويات المخاطــر المحتملــة لمختلــف مجــاالت العمــل التجــاري وأقســام العمليــات بالبنــك. عــالوة 

علــى التأكــد مــن مالئمــة السياســات واإلجــراءات لتلــك المســتويات المحتملــة مــن المخاطــر. 
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وتتمحور استراتيجية البنك إلدارة المخاطر على النحو التالي:- 
االلتزام بمتطلبات تنظيم رأس المال.   •

ضمان أداء متوازن عبر وحدات األعمال.   •
التركيز على التنوع والجودة واالستقرار في األرباح.   •

اتباع استراتيجية استثمارات منضبطة وانتقائية.  •
المحافظة على كفاية رأس المال.   •

توفير العالمات النوعية والكمية لقياس االصطفاف بين المبادرات والرغبة في المخاطرة.   •
التمويل المستقر وإدارة السيولة االستراتيجية التي تسمح بتخطيط األعمال ضمن تحمل مخاطر السيولة والمتطلبات التنظيمية..  •

يحــدد البنــك اســتراتيجية المخاطــر والرغبــة فــي المخاطــر علــى أســاس الموائمــة بيــن الخطــة االســتراتيجية وإلــى توحيــد المخاطــر وأيضــًا ألداء رأس 
المــال وتشــمل اســتراتيجية البنــك للمخاطــر خطــة رأس المــال والرغبــة فــي المخاطــرة، والتــي تســمح للبنــك بمــا يلــي:- 

مراجعة األهداف الخاصة بمتطلبات كفاية رأس المال فيما يتعلق بالمخاطر من خالل التركيز على استراتيجية البنك وخطة العمل.   •
تقييم القدرة على تحمل المخاطر فيما يختص بالمتطلبات الداخلية والخارجية.   •

تطبيق اختبار اإلجهاد لتقييم تأثير ذلك على طلب رأس المال وقاعدة رأس المال والسيولة.   •

مصادر التمويل ونسبة الدين الى حقوق الملكية  4-6

المصادر األساسية للتمويل هي حقوق ملكية المساهمين والقروض التابعة وودائع العمالء. 

كما في
2014-12-31

ر.ع )ألف(

كما في 
2015-12-31

ر.ع )ألف(

كما في 
2016-06-30

ر.ع )ألف(
البيان

الديون قصيرة األجل

175,013 308,864 350,485 قروض سوق النقد

175,013 308,864 350,485 إجمالي الديون قصيرة األجل

الديون طويلة األجل

103,875 103,875 103,875 القروض الثانوية

103,875 103,875 103,875 إجمالي الديون طويلة األجل

2,482,179 2,592,371 2,745,594 ودائع العمالء

107,742 111,422 118,828 التزامات أخرى

2,868,809 3,116,532 3,318,782 إجمالي االلتزامات

رأس المال المدفوع 

174,342 194,491 209,938 رأس المال 

35,537 40,214 40,214 االحتياطي القانوني

18,488 18,488 18,488 احتياطي خاص

41,250 62,025 62,025 إحتياطي القروض الثانوية

)46( 327 1,395 إحتياطي إعادة تقييم االستثمارات 

55,747 45,484 29,077 األرباح المحتجزة

325,318 361,029 361,137 إجمالي عاءد الحقوق على حقوق الملكية لمساهمي البنك

- 115,500 115,500 أسهم رأس المال الداءم من الفئة االولى

325,318 476,529 476,637 اجمالي حقوق الملكية

8.82 8.63 9.18 إجمالي االلتزامات / نسبة حقوق الملكية للمساهمين

8.82 6.54 6.96 إجمالي االلتزامات / نسبة حقوق الملكية

األصول العقارية للبنك  5-6

ماحظات ملكية حرة/ ملكية بالتأجير الموقع الوصف

يمتلك البنك األرض المقام 
عليها مبنى الفرع الرئيسي

في منطقة مسقط التجارية
ملكية حرة منطقة مسقط التجارية

المبنى الرئيسي للبنك 
واألرض المقام عليها المبنى

االلتزامات العرضية  6-6

اإلعتمادات المتعلقة باألوضاع الطارئة

خطابات االعتماد وضمانات البنك بسداد دفعات نيابة عن العمالء بصفة طارئة في حال تعسر العمالء في تنفيذ العقود. 

2014
باأللف ر.ع

 2015
باأللف ر.ع

النصف األول/2016
باأللف ر.ع

87,680 133,358 144,796 خطابات االعتماد المستندية

628,395 710,960 945,977 ضمانات حسن تنفيذ العقود

716,075 844,318 1,090,773

فــي 31 ديســمبر عــام 2015 ، بلغــت قيمــة خطابــات االعتمــاد والضمانــات األخــرى 110,893,000 ريــال عمانــي )وفــي عــام 2014 مــا قيمتــه 
136,610,000( وهــي تمثــل ضمــان طــرف آخــر مــن قبــل بنــوك أخــرى.

التدقيق الداخلي  7-6

لم تكن هناك أي مالحظات سلبية هامة لم يبت بشأنها نتيجة إجراء عملية التدقيق الداخلي للبنك والمنتهية في 31 ديسمبر 2015. 

التفاصيل الخاصة بالموظفين  8-6

بلــغ إجمالــي عــدد موظفــي البنــك 1371 موظفــًا حتــى تاريــخ 31 ديســمبر 2015 مشــكال بذلــك نســبة تعميــن للوظائــف تصــل الــى 92% . كمــا بلــغ 
حتــى تاريــخ 30 يونيــو 2016 ، 1378 موظفــا مشــكال ذات النســبة %92.

رقابة البنك المركزي العماني  9-6

لم  تُكن هنالك مالحظات جوهرية من قبل الجهات التنظيمية.

6-10  اإلجراءات القضائية

ليــس لــدى البنــك أي إجــراءات قضائيــة كبرى/مهمــة منظــورة ســواء كانــت مرفوعــة مــن قبــل البنــك أو ضــده بخــالف القضايــا المرفوعــة مــن جانــب 
العمــالء أثنــاء ســير العمــل بشــكله المعتــاد.

هنــاك بعــض القضايــا التــي صــدرت فيهــا أحــكام لصالــح البنــك و البعــض اآلخــر فــي مواجهــة البنــك. وليــس لهــذه ألحــكام أيــة تأثيــرات علــى مزاولــة 
البنــك ألعمالــه المصرفيــة. 
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مقترح االندماج مع بنك صحار ش.م.ع.ع   11-6

أعــرب مجلــس إدارة بنــك ظفــار واإلدارة فــي جلســته المنعقــدة يــوم 15 يوليــو 2013 عــن  رغبتــه بفتــح بــاب المناقشــة مــع بنــك صحــار حــول إمكانيــة 
اندمــاج البنكيــن، علــى أن يخضــع ذلــك لرغبــة الطــرف اآلخــر، وإعــداد التقاريــر المتعلقــة بســالمة الوضــع المالــي والقانونــي )العنايــة الواجبــة( وأيضــًا 

الحصــول علــى موافقــة المســاهمين والجهــات  المنظمــة ذات الصلــة.

وقــد تــال ذلــك وتحديــدا فــي تاريــخ 2 يونيــو 2014 إعــالن بنــك ظفــار عــن مخاطبــة بنــك صحــار برســالة مفادهــا اإلنتهــاء مــن الدراســة المبدئيــة حــول 
مقتــرح اإلندمــاج والتــي أعــدت مــن قبــل بيــت خبــرة متخصــص ، كمــا كان قــد إقتــرح بنــك ظفــار نســبة تبــادل األســهم المبدئيــة شــريطة اســتكمال 

تقريــر االعنايــة الواجبــة والحصــول علــى الموافقــات الضروريــة 

فيمــا بعــد وفــي تاريــخ 1 يوليــو 2015 أعلــن بنــك ظفــار عــن دخولــه مــع بنــك صحــار فــي إتفــاق علــى توقيــع مذكــرة تفاهــم )غيــر ملزمــة( تنــص علــى 
إتمــام إجــراءات دراســة ســالمة الوضــع المالــي والقانونــي )العنايــة الواجبــة(.

فــي تاريــخ 29 أكتوبــر 2015 أعلــن بنــك ظفــار بأنــه قــام بتعييــن مستشــارين لعمليــة دراســة األوضــاع القانونيــة والماليــة . ويأتــي هــذا التعييــن بنــاءًا 
علــى مذكــرة التفاهــم غيــر الملزمــة الموقعــة بيــن بنــك ظفــار وبنــك صحــار. 

كمــا أعلــن البنــك فــي تاريــخ 1 فبرايــر 2016 أن المستشــارين المعينيــن لعمليــة دراســة األوضــاع القانونيــة والماليــة لــدى بنــك صحــار قــد باشــروا 
مهامهــم.

وفــي تاريــخ 24 أبريــل 2016 أعلــن بنــك ظفــار بإكتمــال دراســة ســالمة األوضــاع القانونيــة والماليــة، وقــام البنــك بتاريــخ 23 أبريــل 2016 بمخاطبــة 
بنــك ُصحــار ش.م.ع.ع حــول الشــروط التــي بموجبهــا يرغــب بنــك ُظفــار ش.م.ع.ع  فــي إكمــال عمليــة اإلندمــاج.

وبنــاءًا علــى مــا ورد فــي اإلفصــاح الصــادر عــن بنــك ظفــار بتاريــخ 8 يونيــو 2016، صــرح البنــك أنــه تــم التوصــل إلــى إتفــاق مــع مجلــس ادارة بنــك 
صحــار ش.م.ع.ع حــول الســعر التبادلــي لألســهم فــي خطــوٍة أخــرى فــي طريــق االندمــاج المقتــرح بيــن البنكيــن فــي حــال أن تــم. ويقضــي االتفــاق 
بــأن يكــون الســعر التبادلــي لألســهم هــو كل ســهم واحــد مــن أســهم بنــك ظفــار يعــادل 1.29 ســهما مــن أســهم بنــك صحــار. فيمــا يتعلــق بالشــروط 
واألحــكام األخــرى المرتبطــة بهــذا اإلندمــاج ســيتم الموافقــة عليهــا وتوثيقهــا ضمــن إتفاقيــة االندمــاج والتــي ســتخضع لموافقــة الجهــات التنظيميــة 

والمساهمين.

)AT1( أدوات إصدار الفئة األولى من رأسمال  12-6

ــة ســندات دائمــة  ــة، علــى هيئ ــة 1 اإلضافي ــه الرأســمالية، قــام بنــك ظفــار بإصــدار ســندات دائمــة لرفــع رأس مــال الفئ ــادة قاعدت فــي ســبيل زي
تصــل إلــى 300 مليــون دوالر أمريكــي وذلــك فــي 27 مايــو 2015. تشــكل أوراق الشــريحة رقــم 1 التزامــات مباشــرة وغيــر مشــروطة، وثانويــة وغيــر 
مضمونــة مســاندة للبنــك ويتــم تصنيفهــا ضمــن حقــوق الملكيــة وفقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي 32: األدوات الماليــة – التصنيــف. وليــس ألوراق 
الشــريحة رقــم 1 تاريــخ اســتحقاق ثابــت أو نهائــي, يمكــن أن تســترد مــن قبــل البنــك بنــاءأ علــى تقديــره بتاريــخ 27 مايــو 2020 )»تاريــخ اإلســتدعاء 

األول«( أو فــي أي تاريــخ الحــق لســداد الفائــدة خاضعــًا للموافقــة المســبقة مــن الهيئــة التنظيميــة.
تحمــل أوراق الشــريحة رقــم 1 فائــدة علــى قيمتهــا االســمية مــن تاريــخ اإلصــدار إلــى تاريــخ اإلســتدعاء األول بســعر ســنوي ثابــت قــدره 6,85%, بعــد 
ذلــك ســيعاد تحديــد ســعر الفائــدة علــى فتــرات زمنيــة فاصلــة مدتهــا خمــس ســنوات, وســوف يتــم دفــع الفائــدة علــى أســاس نصــف ســنوي بأثــر 

رجعــي وتعامــل علــى أنهــا خصــم مــن حقــوق المســاهمين.
يجــوز للبنــك بنــاءًا علــى تقديــره حــق إختيــار عــدم توزيــع الفوائــد وال يعتبــر ذلــك حالــة تعثــر, فــي حــال عــدم قيــام البنــك بدفــع فوائــد علــى أوراق 
الشــريحة رقــم 1 ، بتاريــخ دفــع الفائــدة المقــرر )ألي ســبب كان(، فــإن البنــك ال ينبغــي عليــه إجــراء أي توزيــع أو دفــع آخــر أو فيمــا يتعلــق بأســهمه 
العاديــة أو أي مــن أســهمه المشــتركة األخــرى أدوات الفئــة 1 أو األوراق الماليــة، ذات مرتبــة المبتدئيــن أو المتســاوية مــع أوراق الشــريحة رقــم 1 مــا 
لــم وحتــى قــد ســدد دفعــة فائــدة واحــدة بالكامــل علــى أوراق الشــريحة رقــم 1, كمــا تســمح أوراق الشــريحة رقــم 1 للبنــك بتخفيــض )كليــا أو جزئيــا( 

أي مبالــغ مســتحقة لحملــة األوراق الماليــة فــي ظــروف معينــة.

وقد تم إدراج هذه السندات في سوق البورصة اإليرلندي.

الفصل السابع – البيانات المالية التاريخية 

فــي مــا يلــي تفاصيــل البيانــات الماليــة التاريخيــة خــالل الفتــرة 2013-2015 . للحصــول علــى البيانــات الماليــة الكاملــة للشــركة، يرجــى زيــارة الموقــع 
 . www.bankdhofar.com اإللكترونــي لســوق مســقط لــألوراق الماليــة مــن خــالل الرابــط  أو الموقــع اإللكترونــي للبنــك مــن خــالل الرابــط

2013 2014 2015

ألف ريال عماني

100,037 106,782 118,173 إيرادات فوائد

)33,696( )33,202( )33,695( مصاريف الفوائد

66,341 73,580 84,478 صافي إيرادات الفوائد

188 3,625 7,683 إيراد التمويل اإلسالمي 

)15( )417( )1,954( حصة أصحاب حسابات اإلستثمار غير المقّيدة من األرباح

173 3,208 5,729 صافي إيرادات التمويل اإلسالمي 

9,828 13,483 17,019 إيرادات الرسوم والعموالت 

)923( )1,335( )1,729( مصاريف الرسوم والعموالت 

8,905 12,148 15,290 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

14,139 9,915 9,729 إيرادات أخرى

89,558 98,851 115,226 إيرادات التشغيل

)41,777( )42,580( )47,862( تكاليف الموظفين ومصروفات إدارية

)3,539( )3,583( )3,337( إستهالك

)45,316( )46,163( )51,199( مصروفات التشغيل

44,242 52,688 64,027 ربح التشغيل

)7,388( )11,658( )14,305( مخصص إنخفاض قيمة قروض 

3,155 4,724 5,522 إسترداد من مخصص إنخفاض قيمة القروض

)1( - )1( ديون معدومة مشطوبة 

- - )2,742( انخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع

26,129 - - إسترداد من دعوى قضائية  

66,137 45,754 52,501 ربح التشغيل بعد المخصص

)7,730( )5,301( )5,736( مصروف ضريبة الدخل

58,407 40,453 46,765 ربح السنة

0.043 0.026 0.027 العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد )ريال عماني(
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المزانية العمومية

2013 2014 2015

ألف ريال عماني

األصول

345,758 584,370 439,833 نقد وأرصدة لدى البنك المركزى العمانى 

121,370 91,164 138,036 قروض وسلف للبنوك

1,901,910 2,254,705 2,729,306 قروض وسلف للعمالء

24,635 26,886 35,802 إستثمارات متاحة للبيع

153,366 149,988 169,391 إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق

2,780 2,383 1,986 أصول غير ملموسة

10,903 9,683 8,795 ممتلكات ومعدات

44,657 74,948 69,912 أصول أخرى

2,605,379 3,194,127 3,593,061 مجموع األصول

اإللتزامات

106,334 175,013 308,864 مستحق للبنوك

2,031,746 2,482,179 2,592,371 ودائع من العمالء

88,692 107,742 111,422 إلتزامات أخرى

75,000 103,875 103,875 قروض ثانوية 

2,301,772 2,868,809 3,116,532 مجموع اإللتزامات

حقوق المساهمين

121,013 134,324 154,473 رأس المال

40,018 40,018 40,018 عالوة اإلصدار

18,488 18,488 18,488 إحتياطي خاص

31,492 35,537 40,214 إحتياطي قانوني

26,250 41,250 62,025 إحتياطي قرض ثانوي

1,754 )46( 327 إحتياطي إعادة تقييم إستثمار

64,592 55,747 45,484 األرباح المحتجزة

303,607 325,318 361,029 مجموع حقوق المساهمين

- - 115,500 ضمانات الفئة األولى من رأسمال )AT1( الدائم

303,607 325,318 476,529 إجمالي الحقوق

2,605,379 3,194,127 3,593,061 مجموع اإللتزامات وحقوق المساهمين

461,952 716,075 844,318 إلتزامات عرضية وإرتباطات

0.251 0.242 0,234 صافي األصول للسهم الواحد )ريال ُعماني(

الفصل الثامن – حركة أسعار األسهم وسياسة توزيع األرباح 

يوضح الجدول التالي حركة أسعار أسهم البنك خالل الفترة من شهر يناير 2011 إلى شهر يوليو 2016 وفقًا لسوق مسقط لألوراق المالية. 

حركة سعر السهم )القيمة بالريال الُعماني(  1-8

سعر اإلغاق أدنى سعر أعلى سعر  سعر االفتتاح السنة المالية

2011

0.664 0.664 0.664 0.664 الربع األول

0.567 0.567 0.567 0.567 الربع الثاني

0.535 0.535 0.535 0.535 الربع الثالث

0.547 0.540 0.556 0.551 الربع الرابع

2012

0.440 0.440 0.440 0.440 الربع األول

0.415 0.415 0.416 0.415 الربع الثاني

0.374 0.374 0.374 0.374 الربع الثالث

0.357 0.356 0.360 0.358 الربع الرابع

2013

0.383 0.378 0.385 0.385 الربع األول

0.362 0.360 0.363 0.363 الربع الثاني

0.366 0.360 0.369 0.360 الربع الثالث

0.362 0.360 0.364 0.364 الربع الرابع

2014

0.334 0.332 0.336 0.336 الربع األول

0.382 0.380 0.384 0.380 الربع الثاني

0.384 0.384 0.384 0.384 الربع الثالث

0.354 0.350 0.358 0.358 الربع الرابع

2015

0.285 0.284 0.360 0.356 الربع األول

0.280 0.274 0.284 0.284 الربع الثاني

0.235 0.230 0.270 0.270 الربع الثالث

0.214 0.210 0.244 0.244 الربع الرابع

2016

0.242 0.232 0.280 0.232 الربع األول

0.232 0.232 0.256 0.255 الربع الثاني

0.241 0.241 0.241 0.241 يوليو 2016
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سياسة توزيع األرباح  2-8

يدفــع البنــك أرباحــًا نقديــة فــي حــال توفــر مخصصــات وأربــاح قابلــة للتوزيــع. ويتــم اإلفصــاح عــن هــذه المخصصــات واألربــاح القابلــة للتوزيــع فــي 
كشــف بيــان حقــوق ملكيــة المســاهمين. ومــن الممكــن أن يقتــرح مجلــس إدارة البنــك دفــع أربــاح نقديــة للمســاهمين إمــا بصفــة ســنوية أو علــى 

فتــرات )أربــاح مرحليــة(. ويتعيــن الحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي الُعمانــي علــى عمليــة التوزيــع قبــل القيــام بهــا.
 

وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى قــرارات التوزيعــات النقديــة. مــن بيــن تلــك العوامــل األربــاح الحاليــة والمســتقبلية المحتملــة 
واســتقرار تلــك األربــاح وتوقعــات النمــو فــي المســتقبل وكفايــة رأس المــال إلــى غيــر ذلــك. وإذا مــا وضعــت تلــك العوامــل فــي االعتبــار، فــإن 

مجلــس اإلدارة ينــوي عندهــا بدفــع توزيعــات مســتقرة متماشــيًة مــع المتطلبــات القانونيــة والموافقــات الصــادرة عــن الجهــات التنظيميــة. 

إن التوصيــة بنســبة األربــاح الموزعــة مــن صافــي األربــاح ومــن رأس المــال يقــوم بهــا مجلــس إدارة البنــك وذلــك بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار التوجيهات 
التنظيميــة وتوقعــات النمــو والعوامــل األخــرى المذكــورة ســابقًا. يجــب الموافقــة علــى تلــك التوصيــة مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي قبــل 

وضعهــا أمــام المســاهمين بغــرض الموافقــة عليهــا. وتخضــع كافــة التوزيعــات لموافقــة البنــك المركــزي الُعمانــي والمســاهمين. 

وقــد يقــرر بنــك ظفــار توزيــع أســهم مجانيــة. والهــدف مــن وراء ذلــك اإلجــراء هــو زيــادة رأس المــال المدفــوع للبنــك وتحويــل األربــاح المحتجــزة إلــى 
رأس المــال المدفــوع. وقــد يتــم إصــدار األســهم المجانيــة المشــار إليهــا بالقيمــة االســمية أو بعــالوة )أي بأكبــر مــن القيمــة االســمية(. ويتــم حجزهــا 
كعــالوة ومــن ثــم اإلفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل فــي البيانــات الماليــة. إضافــة إلــى ذلــك، قــد تكــون األســهم المجانيــة الموزعــة مــن فئــة أعلــى 
)األســهم ممتــازة( أو مــن األســهم العاديــة. كمــا يجــوز أن تحمــل األســهم الموزعــة نفــس حقــوق التصويــت أو قــد تحمــل حقــوق تصويــت متفاوتــة. 
كل تلــك العوامــل ســيتم دراســتها مــن قبــل مجلــس اإلدارة والــذي بــدوره يســعى للحصــول علــى موافقــة البنــك المركــزي الُعمانــي قبــل إصــدار 
توصيتــه بذلــك إلــى المســاهمين. وســوف تكــون األســهم المجانيــة جــزءًا مــن إجمالــي التوزيعــات ومتضمنــة فــي حســاب نســب األربــاح الموزعــة 

إلــى إجمالــي األربــاح. 

وفي ما يلي تفاصيل توزيعات البنك عن السنوات السابقة:

التوزيعات على صورة أسهم مجانية
كنسبة مئوية من رأس المال المدفوع

التوزيعات النقدية
كنسبة مئوية من رأس المال المدفوع 

التوزيعات 
خال السنة

%10.00 %15.00 2010

%12.50 %12.50 2011

* %20.20 %7.00 2012

%10.00 %15.00 2013

%11.00 %14.00 2014

%15.00 %5.00 2015

%10.00 %15.00 2016

* تــم دفــع أربــاح األســهم لعــام 2011 مــن حســاب العــالوة بنــاءًا علــى الموافقــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة 
العموميــة.

الفصل التاسع – مبررات تسعير السهم 

للبنــك قــوة ومتانــة ماليــة تأســس عليهــا وهــو يعتبــر مــن البنــوك التجاريــة اآلخــذة فــي النمــو فــي ســلطنة ُعمــان ولــه إنجــازات مؤّرخــة مــن العمليــات 
التشــغيلية واألربــاح منــذ تأسيســه. 

بلغــت قيمــة أصــول البنــك 3,593 مليــون ر.ع. كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 بينمــا وصــل صافــي أرباحــه فــي نهايــة عــام 2015 إلــى 46.8 مليــون ر.ع. 
وتــم التــداول علــى ســهم البنــك فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة بســعر 0.241 ر.ع للســهم كمــا فــي 3 أغســطس 2016. 

ومــع أخــذ عــدة عوامــل علــى الصعيــد النوعــي والكمــي فــي الحســبان ومنهــا وضــع الســوق والحصــة الســوقية وقيمــة العالمــة التجاريــة وجــودة 
األصــول ونمــو األعمــال واألداء الحالــي والربحيــة والتوقعــات المســتقبلية للقطــاع البنكــي وللبنــك، فــإن البنــك يعتقــد أن إصــدار أســهم حــق 

ــة ســيكون األفضــل لمصلحــة كل مــن البنــك والمســاهمين.  األفضلي

العوامل النوعية  1-9

يعد البنك من البنوك التجارية الرائدة في سلطنة ُعمان.  )1
يمتلك البنك حصة من السوق بما يقارب 14% من حيث قيمة الودائع/القروض )كما في يونيو 2016(.  )2

يقوم على إدارة البنك فريق إدارة ذو خبرات عالية وإداريين مؤهلين مهنيًا.   )3
نمــت القــروض الدفتريــة لــدى البنــك بمعــدل نمــو ســنوي ُمركــب بنســبة 16% تقريبــًا منــذ عــام 2010 بينمــا نمــت الودائــع بواقــع 19% )كمــا   )4

فــي نهايــة 2015 بنــاًءا علــى األرقــام الــواردة ضمــن الحســابات المدققــة(.
لدى البنك سجل حافل من األرباح التي نمت بإطراد لتصل إلى 46.8 مليون ر.ع. للسنة المالية المنتهية في 2015.   )5

العوامل الكمية  2-9

متوسط سعر السهم  1-2-9

خصم سعر الحق إلى متوسط سعر 
اإلغاق

متوسط سعر اإلغاق )بالبيسة( الفترة المنتهية في 28 فبراير 2015 

%15.6 237 متوسط سعر اإلغالق للشهر واحد 

%17.7 243 متوسط سعر اإلغالق لثالثة أشهر

%20.9 253 متوسط سعر اإلغالق لستة أشهر

%18.0 244 متوسط سعر اإلغالق لتسعة أشهر

%18.0 244 متوسط سعر اإلغالق لعام واحد

مالحظة: األرقام المبنية بالجدول أعاله مستقاة من سوق مسقط لألوراق المالية.

إن ســعر الطــرح البالــغ 200 بيســة للســهم احتســب بخصــم وقــدره 15.6% لمتوســط ســعر اإلغــالق عــن شــهر واحــد، واُحتســب بخصــم أعلــى وقــدره 
21% كمتوســط ســعر اإلغــالق عــن ســتة أشــهر بســعر إغــالق قيمتــه 253 بيســة، بينمــا احتســب متوســط ســعر اإلغــالق عــن ســنة بخصــم وقــدره %18 

، أمــا فيمــا يتعلــق بســعر إغــالق الســوق كمــا فــي 3 أغســطس 2016 والبالــغ )241 بيســة( فيشــكل الخصــم المحتســب مــا نســبته %17 . 
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األداء المالي التاريخي للبنك ) بالمليون ر.ع. باستثناء األسهم والنسب المالية(.   2-2-9
مليون ر.ع

2015 2014 2013 2012 2011 بالمليون ر.ع

2,867,34 2,345,87 2,023,28 1,769,92 1,549,98 قروض وسلف )صافي()1(

118,17 106,78 100,04 93,70 83,19 الدخل من الفوائد

33,69 33,20 33,70 29,33 22,87 مصاريف الفوائد

115,23 98,85 89,56 84,09 78,59 الدخل من التشغيل

46,76 40,45 58,41 37,75 13,98 صافي ربح السنة للفترة 

46,76 40,45 35,41 37,75 36,98 صافي األرباح المعدلة)2(

0,027 0,026 0,043 0,031 0,013 األرباح للسهم )بالريال()3(

3,593,06 3,194,13 2,605,38 2,143,83 1,960,59 إجمالي األصول

0,234 0,242 0,251 0,238 0,250 صافي األصول للسهم

القروض والسلف )صافي( تشمل العمالء والبنوك.  )1
تشــمل بيانــات عــام 2011 وعــام 2013 )خســارة / إيــرادات( غيــر متكــررة والتــي تشــمل خســارة / إيــرادات بلغــت 26 مليــون  ريــال ُعمانــي قبــل   )2

إحتســاب الضريبــة )23 مليــون  ريــال ُعمانــي بعــد إحتســاب الضريبــة( والتــي اســتبعدت هنــا ألغــراض التحليــل والمقارنــة.
أربــاح االســهم للســنوات 2011 وعــام 2013 )خســارة / إيــرادات( غيــر متكــررة بلغــت 26 مليــون ريــال ُعمانــي قبــل إحتســاب الضريبــة )23 مليــون    )3

ــا ألغــراض التحليــل والمقارنــة.  ريــال ُعمانــي بعــد إحتســاب الضريبــة( والتــي اســتبعدت هن

فــي عــام 2015 حقــق البنــك صافــي أربــاح بلغــت 46.8 مليــون ريــال عمانــي مقارنــة بمبلــغ 40.5 مليــون ريــُال عمانــي خــالل العــام الســابق، بنســبة 
نمــو بلغــت 15.6%. يســعى البنــك إلــى مواصلــة جهــوده لتحقيــق نمــو مربــح ومســتدام. كمــا زاد الدخــل التشــغيلي بنســبة  16.6% وذلــك مــن 98.9 
مليــون ريــال ُعمانــي فــي عــام 2014 إلــى 115.2 مليــون ريــال ُعمانــي فــي عــام 2015. وقــد كان أحــد أســباب ذلــك الكفــاءة التشــغيلية مــن خــالل 
زيــادة دخــل الفوائــد بنحــو 11% فــي حيــن تــم خفــض مصاريــف الفوائــد بنســبة 1.5% كمــا ســجلت االيــرادات الناتجــة عــن الرســوم والعمــوالت تحســنا 
ملحوظــًا لتصــل إلــى 15.3 مليــون ريــال ُعمانــي بنســبة نمــو بلغــت 25.9%. الدخــل مــن التمويــل اإلســالمي أيضــًا تضاعــف خــالل عــام 2015 ليصــل 

إلــى 7.7 مليــون ريــال ُعمانــي.

ــرة نتجــت عــن القــروض وخدمــات  ــال ُعمانــي وذلــك بمســاهمة كبي ــار ري زادت محفظــة القــروض للبنــك بمــا يقــارب مــن 21% لتصــل إلــى 2.7 ملي
التمويــل اإلســالمي، وقــد وصلــت المحفظــة الــى مــا قيمتــه 2.8 مليــار ريــال عمانــي فــي يونيــو 2016. كمــا أظهــرت ودائــع العمــالء أيضــا نمــوا 
كبيــرا بنســبة 4.4% لتصــل الــى 2.6 مليــار ريــال ُعمانــي، وســجلت زيــادة إضافيــة فــي يونيــو 2016 لتصــل الــى 2.7  مليــار ريــال عمانــي. وكان للودائــع 

وحســابات التوفيــر وخدمــات التمويــل اإلســالمي المســاهمة األكبــر فــي إحــداث هــذا النمــو.

الفصل العاشر – معامات مع األطراف ذات الصلة

يجــري البنــك، فــي ســياق النشــاط اإلعتيــادي، بعــض المعامــالت مــع بعــض أعضــاء مجلــس إدارتــه ومســاهميه ومــع شــركات يســتطيعون أن 
ــي: ــك األطــراف ذات العالقــة مــا يل ــغ واألرصــدة مــع تل ــغ مجمــوع المبال ــرًا هامــًا عليهــا. بل يمارســوا تأثي

2014 2015
30 يونيو 2016 
الغير مدققة

ألف ريال ُعماني

قروض وسلف

21,162 34,559 44,289
أعضاء مجلس اإلدارة ومساهمون يملكون 10% أو أكثر من أسهم 

البنك

9,803 11,943 12,299 أطراف أخرى ذات عالقة

30,965 46,502 56,518

قروض ثانوية

54,438 48,663 48,663
أعضاء مجلس اإلدارة ومساهمون يملكون 10% أو أكثر من أسهم 

البنك

40,775 40,775 40,775 أطراف أخرى ذات عالقة 

95,213 89,438 89,438

ودائع وحسابات أخرى

325,022 257,649 238,147
أعضاء مجلس اإلدارة ومساهمون يملكون 10% أو أكثر من أسهم 

البنك

87,515 82,517 101,241 أطراف أخرى ذات عالقة 

412,537 340,166 339,388

إلتزامات عرضية وإرتباطات

174 142 150
أعضاء مجلس اإلدارة ومساهمون يملكون 10% أو أكثر من أسهم 

البنك

1,816 1,618 1,715 أطراف أخرى ذات عالقة 

1,990 1,760 1,865

رئيس مجلس اإلدارة 

17 16 16 -  مكافأة مقترحة

10 10 10 - أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة مدفوعة

أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين

116 103 103 - مكافأة مقترحة

57 71 53 - أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة مدفوعة

200 200 182

380 468 248
معامالت أخرى 

إيجار مدفوع لطرف ذي عالقة

70 79 58 مكافأة واتعاب مدفوعة الى هيئة الرقابة الشرعية

32 32 30 معامالت أخرى
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الفصل الحادي عشر – عوامل المخاطرة ووسائل التخفيف منها

قــد يكــون االســتثمار فــي األســهم المطروحــة عرضــة لعــدد مــن المخاطــر. ولذلــك وقبــل أن يتــم اتخــاذ أي قــرار بشــأن االســتثمار فــي األســهم 
المطروحــة أو عدمــه ينبغــي علــى مقدمــي الطلبــات النظــر بعنايــة وتقييــم المخاطــر الكامنــة فــي أعمــال البنــك ذات الصلــة، بمــا فيهــا المخاطــر 
ــاه، إلــى جانــب كافــة المعلومــات المضمنــة فــي هــذه النشــرة، ألن مــن شــأن هــذه المخاطــر التأثيــر ســلبًا علــى أعمــال البنــك ذات  المذكــورة أدن
الصلــة وعلــى النتائــج الماليــة المتوقعــة. وفــي مثــل هــذه الحالــة قــد يتعــرض مقــدم الطلــب لخســارة جميــع أو جــزء مــن اســتثماراته. وهنــاك مخاطــر 

إضافيــة وأمــور غيــر مضمونــة قــد تؤثــر ســلبًا هــي األخــرى علــى المشــاريع ذات الصلــة بالبنــك.

إن عوامــل المخاطــرة المذكــورة أدنــاه  ليســت شــاملة أو انتقائيــة حيــث إن هنالــك المزيــد مــن المخاطــر واألمــور غيــر المؤكــدة ليســت معروفــة 
ــه  ــر ســلبي علــى البنــك وعلــى عمليات ــة، إال أنهــا قــد تكــون ذات تأثي ــر ذات أهمي ــًا علــى أنهــا غي فــي الوقــت الحاضــر، أو أن البنــك يصنفهــا حالي
المســتقبلية. مــا لــم ينــص علــى خــالف ذلــك فــي عوامــل الخطــر ذات الصلــة الــواردة أدنــاه، فــإن البنــك ليــس فــي وضــع يســمح لــه بتحديــد وقيــاس 
المخاطــر الماليــة أو األخــرى المذكــورة فــي هــذه النشــرة. وإذا حــدث وأن تحولــت هــذه المخاطــر المحتملــة إلــى واقــع فعلــي، فــإن عمليــات البنــك 
المخطــط لهــا والنتائــج الفعليــة قــد تختلــف إلــى حــد كبيــر عــن التوقعــات الماليــة المذكــورة فــي هــذه النشــرة. ومــن الجديــر بالذكــر أن البنــك بصــدد 
اتخــاذ إجــراءات و/أو خطــوات ال بــد منهــا للتخفيــف مــن المخاطــر المشــار إليهــا أدنــاه، بصــرف النظــر عــن تلــك التــي يمكــن أن تنشــأ عــن عوامــل خــارج 

إرادة البنــك، وخصوصــًا تلــك العوامــل ذات الطبيعــة السياســية أو االقتصاديــة.

وعلــى مقدمــي طلبــات االكتتــاب التفكيــر مليــًا فــي مــا إذا كان مــن مصلحتهــم االســتثمار فــي األســهم المطروحــة فــي ضــوء المعلومــات التــي 
توفرهــا هــذه النشــرة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ظروفهــم الشــخصية.

عوامل المخاطرة المحددة  للبنك ووسائل التخفيف المقترحة منها    1-11

11-1-1 مخاطــر األعمــال: إن األعمــال البنكيــة ُعرضــة للعديــد مــن المخاطــر التــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل كبيــر علــى أداء البنــك. مــن هــذه 
المخاطــر مخاطــر ائتمانيــة ومخاطــر الســيولة ومخاطــر متعلقــة بمعــدل الفائــدة ومخاطــر تقييــم األصــول إلــى جانــب مخاطــر أســعار 
صــرف العمــالت. وإن أي تطــورات ســلبية غيــر متوقعــة يتــم التعــرض لهــا فــي هــذه المجــاالت قــد يكــون لهــا آثــار ســلبية علــى أداء 

البنــك وعلــى اســتقراره.
وســيلة التخفيــف مــن تلــك المخاطــر: إن البنــك يطبــق حاليــًا السياســات واإلجــراءات المالئمــة إلدارة المخاطــر لمواجهــة مثــل هــذه   
المخاطــر حتــى ال يكــون لهــا تأثيــر ذو ضــرر جوهــري علــى أعمــال البنــك علــى المــدى البعيــد. كمــا ويجــري مراجعــة وتحديــث هــذه 
السياســات واإلجــراءات بشــكل منتظــم، كذلــك تخضــع للمراجعــة مــن قبــل المدققيــن الداخلييــن فــي البنــك، كمــا يجــري التحقــق 

ــن. ــن الخارجيي ــن والمدققي ــل المنظمي ــزام بهــا مــن قب مــن مــدى االلت

11-1-2 المــوارد البشــرية: مــن المتوقــع أن تكــون هنــاك منافســة قويــة للحصــول علــى المــوارد البشــرية التــي لديهــا خبــرة فــي األعمــال 
المصرفيــة اإلســالمية نتيجــة نــدرة الموظفيــن المؤهليــن والمدربيــن فــي ُعمــان. ومــن شــأن الخطــط القائمــة لــدى البنــوك األخــرى 
إلطــالق منتجــات إســالمية ودخــول عــدد مــن البنــوك الجديــدة إلــى مجــال الصيرفــة اإلســالمية، أن يرتفــع الطلــب علــى الموظفيــن 
الذيــن يملكــون خبــرة بنكيــة عاليــة. وأن البنــك ســيعتمد اعتمــادًا كبيــرًا علــى قدرتــه علــى اكتشــاف وتوظيــف وتدريــب وتحفيــز 
واالحتفــاظ بالعمالــة ذات الخبــرة فــي مجــال الصيرفــة اإلســالمية. غيــر أنــه ليــس مــن المضمــون أن يتمكــن البنــك مــن اجتــذاب 
الموظفيــن ذوي الكفــاءة العاليــة واالحتفــاظ بهــم فــي المســتقبل، ناهيــك عــن نســب التعميــن المحــددة التــي يجــب علــى البنــك 
مراعاتهــا فــي مختلــف فئــات الموظفيــن. وإذا لــم يتمكــن البنــك مــن اســتقطاب الخبــرات المطلوبــة واالحتفــاظ بهــم، والســيما 
الُعمانييــن ذوي الخبــرات العاليــة، فــإن هــذا ســيؤثر بــال شــك ســلبًا علــى الربحيــة وعلــى النمــو المســتقبلي للبنــك. وإذا تحّتــم علــى 

البنــك دفــع أجــور أعلــى ليســتقطب أصحــاب الخبــرة، فــإن هــذا ســيؤثر إلــى درجــة مــا علــى النفقــات التشــغيلية والربحيــة.
ــى ضمــان اســتمرار  ــك خطــة حوافــز تهــدف إل ــألداء وكذل ــك مقياســًا فعــااًل ل ــك البن ــك المخاطــر: يمل ــن تل ــف م وســيلة التخفي  
االســتراتيجية. البنــك  أهــداف  تحقيــق  إلــى  للوصــول  طاقاتهــم  كامــل  واســتغالل  نشــاطهم  بكامــل  بالعمــل  الموظفيــن 

11-1-3 الحــد األدنــى مــن متطلبــات رأس المــال وكفايــة رأس المــال وإدارة المخاطــر: يحــدد البنــك المركــزي الُعمانــي الحــد األدنــى 
لمتطلبــات رأس المــال للبنــوك التجاريــة فــي ُعمــان بواقــع 100 مليــون ريــال ُعمانــي قابــل للزيــادة مــن حيــن آلخــر مــن قبــل البنــك 
المركــزي الُعمانــي. ويخضــع البنــك لمتطلبــات الحــد األدنــى لكفايــة رأس المــال المفروضــة مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي، 
التــي تبيــن الحــد األدنــى لنســبة اإلجمالــي لــرأس المــال إلــى األصــول الموزونــة حســب نــوع المخاطــرة معبــرًا عنهــا بنســبة مئويــة. 
ويفــرض البنــك المركــزي الُعمانــي علــى البنــوك االحتفــاظ  بحــد أدنــى مــن نســبة كفايــة رأس المــال مــع مخاطــر األصــول المقــّدرة 
ذات الصلــة. وفــي حــال عــدم تمكــن البنــك  مــن االحتفــاظ بالحــد األدنــى مــن رأس المــال وكذلــك نســب كفايــة رأس المــال، فــإن 
هــذا قــد يــؤدي إلــى اتخــاذ إجــراءات إداريــة أو حتــى عقوبــات ضــده مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي ممــا قــد يضــر بأعمــال البنــك.

كمــا أن عــدم تمكــن البنــك مــن التقيــد بالسياســات الداخليــة والمتطلبــات التنظيميــة قــد يــؤدي إلــى ضــرر جوهــري للعمليــات التــي 
يقــوم بهــا البنــك.

وســيلة التخفيــف مــن تلــك المخاطــر: إن البنــك يطبــق الضوابــط والسياســات المناســبة المتعلقــة بــإدارة المخاطــر. كمــا أن البنــك   
قــد برهــن فــي الســابق علــى أنــه قــادر علــى زيــادة رأس المــال الــالزم لدعــم النمــو بطريقــة تتوافــق مــع السياســات المتبعــة.

11-1-4 البيئــة التنافســية: مــن المتوقــع أن تشــهد البيئــة التنافســية للخدمــات البنكيــة احتــدام المنافســة ال ســيما فــي ظــل تقديــم 
خدمــات ومنتجــات مصرفيــة إســالمية فــي الســلطنة. وقــد بــدا الكثيــر مــن البنــوك التجاريــة القائمــة بتوفيــر هــذا النــوع مــن 
الخدمــات المصرفيــة مــن خــالل نوافــذ منفصلــة فــي هــذه البنــوك بالتوافــق مــع لوائــح البنــك المركــزي الُعمانــي. ال يمكــن التنبــؤ 
بقــدرة البنــك علــى المنافســة بشــكل فاعــل مــع البنــوك المنافســة الحاليــة أو التــي ســتدخل الســوق مســتقباًل أو بــأن الضغــوط 

التنافســية التــي يتعــرض لهــا البنــك لــن تؤثــر ســلبًا علــى أعمالــه أو وضعــه المالــي أو نتائجــه التشــغيلية.
وســيلة التخفيــف مــن تلــك المخاطــر: لقــد قــام البنك بدراســة الســوق والمنافســة المتوقعــة وقام بتصميــم الخدمــات والمنتجات   
التــي تلبــي حاجــات الســوق بأفضــل طريقــة ممكنــة كمــا ســيتم اإلســتمرار بذلــك وبأفضــل اآلليــات حســب مــا يــراه أعضــاء مجلــس 
اإلدارة مناســبًا وقــد أثبــت البنــك فــي الســابق قدرتــه علــى دخــول خدمــات مصرفيــة جديــدة وفــرض نفســه كالعــب أساســي بعــد 
فتــرة وجيــزة مــن دخولــه للســوق، ويمكــن مالحظــة ذلــك مــن المبــادرات الرائــدة التــي تبناهــه ضمــن خدمــات الصيرفــة اإلســالمية.

11-1-5 المخاطــر التشــغيلية: إن المخاطــر والخســائر التشــغيلية قــد تنتــج عــن االحتيــال أو عــن أخطــاء الموظفيــن أو عــن الفشــل فــي 
توثيــق المعامــالت بشــكل صحيــح أو فــي الحصــول علــى التصاريــح الداخليــة المالئمــة أو عــن عــدم التقيــد بالمتطلبــات التنظيميــة 
وقواعــد العمــل أو بســبب خلــل فــي األنظمــة الداخليــة ومثــااًل لذلــك  تلــك الموجــودة عنــد البنــوك األخــرى أو الــوكالء باإلضافــة 
إلــى الكــوارث الطبيعيــة. ورغــم أن البنــك يطبــق ضوابــط للمخاطــر واســتراتيجيات للحــد مــن الخســائر ويخصــص مــوارد ال يســتهان 
بهــا لتطويــر إجــراءات فعالــة، فإنــه مــن غيــر اإلمــكان القضــاء نهائيــًا علــى أي مــن هــذه المخاطــر التشــغيلية أو غيرهــا مــن المخاطــر 

التشــغيلية األخــرى.
وســيلة التخفيــف مــن تلــك المخاطــر: إن لــدى البنــك بالفعــل سياســات وإجــراءات مالئمــة إلدارة المخاطــر ولمواجهــة هــذه   

المخاطــر. تلــك  طــرأت  أن  حــال  فــي  البنــك  عمليــات  علــى  جوهــري  وبشــكل  ســلبًا  تؤثــر  ال  بحيــث  المســائل 

ــه التمويليــة، قــد تنجــم  11-1-6 مخاطــر الســيولة: مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر التــي تحــول دون أن يتمكــن البنــك مــن تلبيــة احتياجات
مخاطــر الســيولة عــن عــدم قــدرة البنــك علــى التنبــؤ واتخــاذ االحتياطــات فــي مــا يتعلــق باالنخفــاض أو التغيــر غيــر المتوقــع فــي 
مصــادر التمويــل والــذي قــد يكــون لــه تأثيــرات ســلبية علــى قــدرة البنــك علــى الوفــاء بالتزاماتــه عندمــا تحيــن آجــال اســتحقاقها.

وســيلة التخفيــف مــن تلــك المخاطــر: ســعى البنــك إلــى تأســيس شــبكة عالقــات مــع بنــوك أخــرى فــي المنطقــة وعلــى مســتوى   
ــة  العالــم للتقليــل مــن هــذه المخاطــر، عــالوة علــى ذلــك، يحتفــظ البنــك بأصــول ذات ســيولة نقديــة وضمــن مســتويات مقبول
لضمــان الســيولة ويمكــن إتاحتهــا بســرعة للوفــاء باإللتزامــات، حتــى فــي ظــل ظــروف معاكســة. للتمكــن مــن مواجهــة مخاطــر 
الســيولة، أنشــأت إدارة البنــك إجــراءات رصــد الســيولة وتنويــع مصــادر التمويــل للبنــك مــن حيــث القطــاع والفتــرة التمويليــة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يحتفــظ البنــك بوديعــة قانونيــة لــدى البنــك المركــزي العمانــي، ولهــا مجموعــة مــن وســائل ائتمــان مــن بنــوك 

ــة. ومؤسســات مالي

11-1-7 اإلندمــاج المقتــرح: إن المحصــالت الناتجــة عــن عمليــة االندمــاج المقتــرح مــع بنــك صحــار ش.م.ع.ع قــد تؤثــر جوهريــا علــى الجوانــب 
التشــغيلية والماليــة للبنــك وهيكليــة تقســيم حصــص رأس المــال وكذلــك ســعر األســهم . كمــا تجــب اإلشــارة  إلــى أن ســعر 

الســهم قــد يتأثــر أيضــا فــي حــال عــدم إتمــام عمليــة الدمــج.
فــي حــال أن تــم االندمــاج المقتــرح مــع بنــك صحــار ش.م.ع.ع، قــد يتطلــب عوامــل زمنيــة وعوامــل أخــرى مرتبطــة بمــوارد البنــك وقــد   

ــي: ــة اإلندمــاج وقــد تشــمل هــذه المخاطــر مايل ــك فيمــا بعــد مرحل ــى هــذا بعــض المخاطــر وذل ــب عل يترت
إســتغالل المــوارد الماليــة والبشــرية المحــدودة التــي مــن شــأنها أن تكــون متاحــة لخطــط تطويــر أعمــال البنــك وتوســيع   •

القائمــة. األعمــال 
إستنزاف الكوادر الرئيسية لدى البنك والعمالء والموردين الرئيسيين.  •

تحديــات فــي متطلبــات دمــج الوحــدات الماليــة والوســائل التكنولوجيــة  المســتخدمة  واإلجــراءات اإلداريــة والرقابيــة لــدى   •
بنــك صحــار ش.م.ع.ع مــع تلــك القائمــة لــدى البنــك. 

وســيلة التخفيــف مــن تلــك المخاطــر : تــم اإلعــالن فــي الســوق بــأن عمليــة االندمــاج ال تــزال خاضعــة لشــروط اإلتفاقيــة. عــالوة   
علــى ذلــك ســيواصل البنــك تنفيــذ خطــط تنميــة األعمــال وتطويــر أنشــطة البنــك لضمــان اســتمراريته فــي تحقيــق األهــداف ســواءًا 

تــم اإلندمــاج أو لــم يتــم.
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11-2-1 بيئــة االقتصــاد الكلــي: إن أداء البنــك مرتبــط بشــكل وثيــق بالظــروف اإلقتصاديــة الكليــة علــى المســتوى الدولــي ودول الخليــج 
وفــي الســلطنة حاليــًا. كمــا أن النظــرة المســتقبلية ألداء اإلقتصــاد الُعمانــي المعتمــد بشــكل كبيــر علــى أســعار النفــط لهــا تأثيــر 

كبيــر علــى أداء البنــك.
ــات التــي فرضتهــا األزمــة  ــرة ســابقة فــي مواجهــة التحدي ــه خب ــدى البنــك فريقــًا لدي ــك المخاطــر: إن ل ــف مــن تل وســيلة التخفي  
االقتصاديــة بعــد عــام 2009. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه المخاطــر ســتواجه القطــاع المصرفــي وبالتالــي تأثيراتهــا الســلبية لــن 

تقتصــر علــى بنــك دون اآلخــر انمــا ســتطال القطــاع المصرفــي بشــكل عــام.

11-2-2 تعثــر عمــاء البنــك ونظرائــه: تشــكل المخاطــر السياســية و/أو اإلقليميــة و/أو المحليــة جــزءًا مــن المخاطــر االئتمانيــة وكذلــك مخاطــر 
ــات  ــك الناشــئة عــن تقلب ــا تل ــاء المنطقــة، بمــا فيه ــع أنح ــة فــي ُعمــان وفــي جمي الســوق. إن الضغــوط السياســية واالقتصادي
الســوق أو مخاطــر العمــالت قــد تؤثــر ســلبًا علــى قــدرة العمــالء أو األطــراف األخــرى المتواجديــن فــي تلــك البلــدان أو المنطقــة 
بالحصــول علــى النقــد األصلــي أو االقتــراض، وبالتالــي علــى قدرتهــم علــى الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه البنــك. وقــد يؤثــر هــذا بــدوره 

ســلبًا علــى األعمــال المســتقبلية للبنــك أو علــى نتائــج عملياتــه.
وســيلة التخفيــف مــن تلــك المخاطــر: لــدى البنــك إجــراءات وسياســات مالئمــة إلدارة المخاطــر لمواجهــة هــذه المســائل. هــذه   
السياســات واإلجــراءات يمكــن تطبيقهــا أيضــا علــى عمليــات نافــذة الصيرفــة اإلســالمية لــدى البنــك. كمــا يتــم ضبــط مخاطــر 
االئتمــان المصرفــي مــن خــالل مراقبــة إنكشــاف االئتمــان، والحــد مــن المعامــالت مــع أطــراف محــددة، وتنويــع أنشــطة اإلقــراض 
واالمتثــال ألســس التحديــد لتفــادي تركــز المخاطــر مــع أفــراد أو مجموعــات مــن العمــالء فــي مواقــع معينــة أو قطاعــات محــددة، 

ــد االقتضــاء. ــات عن ــى ضمان والحصــول عل

ــه بطبيعــة الحــال يتعــرض لمخاطــر  ــة فإن ــة:  بمــا أن خدمــات البنــك تدخــل ضمــن الوســاطة المالي ــة األجنبي 11-2-3 مخاطــر صــرف العمل
أســعار الصــرف األجنبــي.

ــاء علــى شــروط  ــة بن ــم قــروض بالعمــالت األجنبي ــى تقدي ــك إل ــك المخاطــر: بشــكل عــام يســعى البن ــف مــن تل وســيلة التخفي  
مماثلــة لتلــك المطبقــة علــى االقتــراض بالعمــالت األجنبيــة وبالتالــي يتــم التحــوط إلنكشــافها. وفــي حــال عــدم التمكــن مــن ذلــك 
فإنــه بالعمــوم يتــم توظيــف العمــالت بشــكل تبادلــي عبــر الخيــارات والمقايضــات لتتناســب مــع موجــودات ومطلوبــات العملــة. 

ــي. ــزي العمان ــك المرك ــدة ضمــن الحــدود التــي وضعهــا البن ــر المقي ــة غي ــة العمل ــم الحفــاظ علــى وضعي يت
 

الفصل الثاني عشر – تنظيم وإدارة الشركة

إطار وفلسفة الحوكمة   1-12

تعتبــر الحوكمــة وتنظيــم الشــركات مــن العناصــر الرئيســية للمحافظــة علــى تعزيــز ثقــة كافــة الجهــات التــي تتعامــل مــع البنــك، كذلــك   •
فــإن الميثــاق يحــدد مســؤوليات وواجبــات كل مــن المســاهمين ومجلــس اإلدارة واإلدارة الُعليــا فــي البنــك وذلــك مــن خــالل أهــداف 
واســتراتيجيات محــددة، وأنظمــة رقابــة فّعالــة، باإلضافــة إلــى التحقــق مــن اإللتــزام التــام بكافــة القوانيــن واألنظمــة والمعاييــر األخالقيــة، 

وذلــك بهــدف ايجــاد مســتوى عــاٍل مــن الشــفافية واإلفصــاح.
ــم  ــك وتنظي ــم للبن ــة الحوكمــة بالشــكل المالئ ــك( هــو الجهــة الرئيســية المســؤولة عــن صياغ ــك ظفــار ش.م.ع.ع )البن إن مجلــس إدارة بن  •

المــال. لســوق  العامــة  والهيئــة  الُعمانــي  المركــزي  البنــك  حــدده  الــذي  الشــامل  اإلطــار  وذلــك ضمــن  الشــركات 
وبشــكل عــام ُتقّســم مســؤولية اتخــاذ القــرار فــي البنــك إلــى مســتويين، األول، يقــوم مجلــس اإلدارة بصفتــه ممثــاًل للمســاهمين،   •
بمســؤولية اإلشــراف اإلســتراتيجي علــى البنــك، باإلضافــة إلــى القيــام بالواجبــات والمســؤوليات التــي ينــص عليها القانــون. و تتم بعض 
المهــام األساســية لمجلــس اإلدارة مــن خــالل ســبعة لجــان فرعيــة منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وهــي لجنــة القــروض ولجنــة التدقيــق ولجنــة 
إدارة المخاطــر ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت و لجنــة االســتثمار ولجنــة رأس المــال والتمويــل ولجنــة األســتراتيجية والدمــج والمعلومــات 
ــة وفقــًا للمواثيــق الموافــق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، كمــا تجتمــع هــذه اللجــان  والتحــول المؤسســي. تعمــل هــذه اللجــان الفرعي
بشــكل دوري و تســاهم فــي تطبيــق مبــدأ الحوكمــة  وتنظيــم إدارة الشــركات بشــكل فّعــال. وتلتــزم مواثيــق هــذه اللجــان بــكل المتطلبــات 
التــي ينــص عليهــا ميثــاق حوكمــة وتنظيــم إدارة الشــركات الــذي أعلــن عنــه البنــك المركــزي العمانــي والهيئــة العامــة لســوق المــال. عــالوة 
علــى ذلــك، تقــع علــى عاتــق المجلــس مســؤولية الموافقــة علــى الخطــط االســتراتيجية للبنــك والسياســات الداخليــة فــي البنــك وذلــك 
بهــدف تحقيــق مســتوى جيــد مــن الرقابــة والتأكــد مــن اإللتــزام بكافــة القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا. أمــا اإلدارة التنفيذيــة للبنــك فإنهــا 

تتكــون مــن فريــق مــن المــدراء التنفيذييــن يترأســهم الرئيــس التنفيــذي.
مــن خــالل هذيــن المســتويين المتداخليــن فــي عمليــة اإلدارة، تــم خلــق تــوازن شــامل بيــن الحاجــة إلــى التركيــز وحريــة التنفيــذ مــن جهــة،   •

وبيــن الحاجــة إلــى اإلشــراف والضبــط والمراجعــة لكافــة أنشــطة وعمليــات البنــك مــن جهــة أخــرى.
ويحــدد ميثــاق حوكمــة الشــركات أعلــى المســتويات األخالقيــة فــي تنظيــم عمليــات البنــك. و يــدرك المســؤولون التنفيذيــون بالبنــك   •
مســئوليتهم عــن كونهــم مثــااًل يحتــذي بــه الجميــع بحيــث يتــم اســتيعاب وتطبيــق متطلبــات الميثــاق فــي البنــك ويصبــح جــزءًا مــن بيئتــه 

العامــة.

المجلس   2-12

مجلس اإلدارة   1-2-12
يمتلــك مجلــس اإلدارة الصالحيــات الكاملــة إلدارة البنــك والمحافظــة علــى مصالــح وحقــوق مســاهميه وتنميتهــا باإلضافــة الــى تلبيــة كافــة 
متطلبــات الجهــات األخــرى التــي تتعامــل مــع البنــك، وال يحــد هــذه الصالحيــات إال مــا نــص عليــه القانــون أو النظــام األساســي للبنــك أو قــرارات 
الجمعيــة العامــة لمســاهمي البنــك. إن صالحيــات ومهــام مجلــس اإلدارة ال تتداخــل مــع األنشــطة والعمليــات اليوميــة للبنــك والتــي تبقــى ضمــن 

صالحيــات ومســؤولية اإلدارة التنفيذيــة فــي البنــك.

وتشمل مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة اآلتي:-
رسم وتحديد الخطط والتوجه اإلستراتيجي للبنك، ومراجعة وإعتماد الخطط اإلستراتيجية والسنوية للبنك.  •

مراقبة وتقييم مسار وأداء البنك بالمقارنة مع الخطط المرسومة لذلك.  •
اعتمــاد البيانــات الماليــة الفصليــة والســنوية للبنــك، وتقديــم المعلومــات الدقيقــة إلــى المســاهمين وفــي األوقــات المحــددة وذلــك وفقــا   •

ــة العامــة لســوق المــال. ًلتعليمــات الهيئ
تشكيل مختلف اللجان المنبثقة عن المجلس واعتماد مواثيقها ومراجعة مهام هذه اللجان.  •

مراجعة كافة تقارير التدقيق المقدمة من دائرة التدقيق الداخلي، ومراقبي الحسابات الخارجيين، و السلطات الرقابية األخرى.  •
التأكد من أن عمليات البنك تدار بنزاهة وشفافية.  •

تقييم واعتماد صالحيات التفويض الممنوحة لإلدارة التنفيذية.  •
تقييم مهام وأداء اإلدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيون الرئيسيون.  •

التاكد من وجود نظام إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية بشكل فعال   •
مراجعة كافة التقارير المقدمة من قبل المدققين الداخليين والخارجيين والهيئات الرقابية  •

تحديد وتقييم ووضع خطة تعاقب لإلدارة العليا للبنك ونقل مهامها إلى إدارة بديلة   •
ممارســة منهجيــة التخطيــط المترابــط بشــكل مســتقل ضمــن جميــع الجوانــب المتعلقــة بالسياســات وأال تقتصــر علــى البيانــات أو العــروض   •

ــى المجلــس. ــي عرضــت عل الت
الحــرص علــى وجــود هيــكل تنظيمــي للتاكــد مــن وجــود مراجعــة كافيــة وآليــة مناســبة لحمايــة البنــك مــن نفــوذ قــد يمــارس مــن أيــة مصــادر   •

داخليــة وخارجيــة قــد تؤثــر علــى حوكمــة الشــركات.
تعيين وتطوير الكفاءات المناسبة من المدراء ضمن الفئة العليا.  •
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كمــا يقــوم مجلــس إدارة البنــك بتنفيــذ مهامــه ومســؤولياته بشــكل مســتقل وموضوعــي، وذلــك بعــد الحصــول علــى المعلومــات الصحيحــة 
والهامــة فــي الوقــت المناســب.

يقــع علــى عاتــق مجلــس اإلدارة مســؤولية اعتمــاد ومراقبــة إطــار عمــل إدارة المخاطــر الــذي يعكــس أفضل الممارســات ويطبق اســتراتيجيات   )1(
إدارة المخاطــر المعتمــدة مــن قبــل المجلــس، لكافــة أنشــطة العمــل وعمليــات التشــغيل.

علــى الرغــم مــن إعتمــاد مجلــس اإلدارة علــى خبــرة إدارة البنــك فــي القيــام بالعمليــات اليوميــة للبنــوك المرخصــة، فإنــه يبقــى المســؤول   )2(
علــى اإلشــراف علــى أعمالهــا. ويتوقــع مــن مجلــس اإلدارة أن يتوخــى كامــل الحــذر لضمــان عــدم التدخــل فــي صالحيــات اإلدارة مــع األخــذ 

بعيــن اإلعتبــار مســؤوليته الكاملــة عنــد مراقبــة العمليــات.

يجــب علــى مجلــس اإلدارة عــدم القيــام باألعمــال التاليــة مــا لــم يفــّوض صراحــة بذلــك بحســب النظــام األساســي أو بقــرار مــن الجمعيــة العامــة 
العموميــة:

التبرعات، ماعدا تلك المتعلقة بالعمل عندما تكون عبارة عن مبالغ صغيرة واعتيادية.  .1
بيع كل أصول البنك أو جزءًا كبيرًا منها.  .2

رهن أصول البنك، ماعدا من أجل ضمان الديون الناتجة عن األعمال االعتيادية للبنك.  .3
ضمان قروض األطراف الثالثة، ما عدا تلك الضمانات التي تعطى في سياق العمل االعتيادي من أجل تحقيق أهداف البنك.  .4

يكــون البنــك ملزمــًا بكافــة األعمــال التــي يقــوم بهــا مجلــس اإلدارة ورئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو الُمنتــدب وكافــة المــدراء التنفيذييــن )إن وجــدت( 
طالمــا أنهــم يتصرفــون بإســم البنــك وفــي نطــاق صالحياتهــم.  

أعضاء مجلس اإلدارة   2-2-12

يرجى الرجوع الى الفصل السادس البند 6-2-2 لمزيد من التفاصيل حول أعضاء مجلس إدارة البنك. 

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة   3-2-12

سعادة المهندس / عبد الحافظ بن سالم بن رجب الُعجيلي
ــًا منصــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك ظفــار. وهــو مســاهم مؤســس  يشــغل ســعادة المهنــدس / عبــد الحافــظ بــن ســالم بــن رجــب الُعجيلــي حالي
لمؤسســات راســخة فــي ُعمــان مثــل بنــك ظفــار، وشــركة ظفــار الدوليــة للتنميــة واإلســتثمار القابضــة وشــركة ظفــار للطاقــة والعمانيــة لخدمــات 

الطيــران )ش.م.ع.ع(

الشيخ / حمود بن مستهيل المعشني -نائب رئيس مجلس اإلدارة
يشــغل الشــيخ حمــود بــن مســتهيل المعشــني منصــب نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة. كمــا أنــه عضــو فــي لجنــة االئتمــان فــي المجلــس. ويشــغل 
حاليــًا مناصــب عليــا فــي شــركات مختلفــة فــي الســلطنة ويتولــى دورًا قياديــًا فيهــا. وقــد ســبق لــه أن تولــى عــددًا مــن المناصــب ومنهــا الرئيــس 
التنفيــذي لمجموعــة مســقط أوفرســيز، مديــر بمؤسســة قيــس الُعمانيــة، ورئيــس مجلــس إدارة شــركة أعــالف ظفــار وعضــو مجلــس إدارة مؤسســة 

خدمــات الموانــئ، يحمــل الشــيخ حمــود شــهادة الدبلــوم فــي الماليــة.

الشيخ / قيس بن مستهيل المعشني -عضو مجلس اإلدارة
الشــيخ / قيــس بــن مســتهيل المعشــني عضــو فــي مجلــس اإلدارة. وهــو عضــو فــي لجنــة الترشــيحات والمكافــآت التابعــة لمجلــس اإلدارة. 
هــذا وقــد شــغل الشــيخ قيــس مناصــب أخــرى ضمــن اختصاصاتــه المتنوعــة وهــي نائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة ظفــار للتأميــن، نائــب رئيــس 
مجلــس إدارة مؤسســة خدمــات الموانــئ وعضــو مجلــس إدارة شــركة ظفــار الدوليــة للتنميــة واإلســتثمار القابضــة. يحمــل الشــيخ قيــس شــهادة 

البكالوريــوس مــن جامعــة اليرمــوك ومؤهــل عالــي مــن أكاديميــة أكســفورد.

الفاضل / أحمد بن سعيد المحرزي -عضو مجلس اإلدارة
الفاضــل / أحمــد بــن ســعيد المحــرزي عضــو فــي مجلــس اإلدارة. وهــو رئيــس لجنــة المخاطــر وعضــو فــي لجنــة التدقيــق وعضــو فــي لجنــة اإلســتثمار 
التابعــة لمجلــس اإلدارة. لديــه خبــرة واســعة تمتــد علــى مــدى أكثــر مــن 25 عامــا فــي القطــاع العــام فــي مجــال القانــون، الماليــة، االســتثمار واإلدارة. 
وقــد شــغل منصــب عضــو مجلــس إدارة الشــركة العالميــة إلدارة الفنــادق. يحمــل الفاضــل أحمــد المحــرزي شــهادة الماجســتير فــي القانــون التجــاري 

الدولــي وبكالوريــوس فــي القانون.

الفاضل / محمد بن يوسف ال ابراهيم -عضو مجلس اإلدارة
الفاضــل / محمــد بــن يوســف ال ابراهيــم عضــو فــي مجلــس اإلدارة. وهــو عضــو فــي لجنــة االئتمــان وعضــو فــي لجنــة االســتثمار وعضــو فــي لجنــة 
رأس المــال والتمويــل التابعــة لمجلــس اإلدارة. لديــه خبــرة واســعة فــي إدارة الشــركات الخاصــة والعامــة. تشــمل خبراتــه المتنوعــة كونــه مســاهما، 
ومديــرا تنفيذيــا وإداريــا لعــدة شــركات ومؤسســات خاصــة. هــذا وقــد شــغل ســابقا منصــب عضــو مجلــس إدارة جامعــة ظفــار وعضــو مجلــس إدارة 

شــركة ريســوت لالســمنت ويحمــل الفاضــل محمــد ال ابراهيــم شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال.

الفاضل / طارق بن عبد الحافظ الُعجيلي -عضو مجلس اإلدارة
الفاضــل / طــارق بــن عبــد الحافــظ الُعجيلــي عضــو فــي مجلــس اإلدارة. وهــو رئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت وعضــو فــي لجنــة المخاطــر وعضــو 
فــي لجنــة االســتثمار وعضــو فــي لجنــة رأس المــال والتمويــل وعضــو فــي لجنــة االســتراتيجية والدمــج وتقنيــة المعلومــات والتحــول المؤسســي 
التابعــة لمجلــس االدارة. ولديــه خبــرة واســعة فــي إدارة الشــركات المســاهمة. وقــد شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة الخدمــات الماليــة، 
ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة ظفــار الدوليــة للتنميــة واإلســتثمار القابضــة وعضــو مجلــس إدارة شــركة ُعمــان للتغليــف ونائــب رئيــس مجلــس 

إدارة شــركة عمــان لالســتثمار والتمويــل. يحمــل الفاضــل طــارق الُعجيلــي شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة والماليــة.

المهندس / عبد الستار بن محمد المرشدي -عضو مجلس اإلدارة
المهنــدس / عبــد الســتار بــن محمــد المرشــدي عضــو فــي مجلــس اإلدارة. هــو رئيــس لجنــة االســتثمار لمجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة االئتمــان ولجنــة 
الترشــيحات والمكافــآت كمــا أنــه عضــو فــي لجنــة االســتراتيجية واالندمــاج والمعلومــات والتحــول المؤسســي التابعــة  لمجلــس اإلدارة. ويتمتــع 
بخبــرة مهنيــة ناجحــة فــي شــركة تنميــة نفــط ُعمــان علــى مــدى خمــس وعشــرون عامــا فــي مجــاالت حفــر اآلبــار، تقييــم الشــركات وإدارة المعلومــات 
واإلدارة التقنيــة للشــركات وإدارة دعــم األعمــال. حاليــًا يشــغل منصــب مديــر النفــط – شــمال. يحمــل الفاضــل / عبــد الســتار شــهادة البكالوريــوس 

فــي الهندســة المدنيــة.

الفاضل / زكريا مبارك الزدجالي – عضو مجلس إدارة 
يشــغل الفاضــل زكريــا مبــارك الزدجالــي عضــو مجلــس إدارة وهــو أيضــا عضــو فــي لجنــة التدقيــق ولجنــة المخاطــر ولجنــة رأس المــال والتمويــل 
ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت ولجنــة االســتراتيجية واالندمــاج والمعلومــات والتحــول المؤسســي التابعــة لمجلــس اإلدارة. ولديــه خبــرة أكثــر مــن 25 
عامــًا فــي مجــال اإلدارة الماليــة والتوريــد وإدارة سالســل التوريــد وتطويــر التوريــد. فــي الوقــت الحالــي، يشــغل منصــب مســؤول الميزانيــة فــي 

وزارة الدفــاع. الفاضــل زكريــا حاصــل علــى بكالوريــوس علــوم تخصــص علــوم عســكرية. 

الفاضل / حمدان بن عبد الحافظ الفارسي – عضو مجلس إدارة 
الفاضــل حمــدان بــن عبــد الحافــظ الفارســي هــو عضــو مجلــس إدارة كمــا أنــه رئيــس مجلــس إدارة لجنــة التدقيــق ويشــغل حاليــا منصــب مديــر إدارة 
المخاطــر فــي الهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة. لديــه خبــرة واســعة تصــل إلــى 20 عامــًا فــي الماليــة والتدقيــق الداخلــي وإدارة المخاطــر كمــا أنــه 

حاصــل علــى بكالوريــوس وماجســتير فــي المحاســبة. 

12-2-4 قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

يقــوم المســاهمون بانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة ســواء مــن المســاهمين أنفســهم أو مــن خارجهــم  ولكــن إذا كان العضــو المنتخــب مســاهمًا  
فإنــه يتوجــب عليــه أال يمتلــك أقــل مــن 50 ألــف ســهم مــن اســهم  البنــك. ويجــري االنتخــاب عبــر اقتــراع ســري للمســاهمين. ويملــك كل مســاهم 
ــن  ــى المرشــحين الذي ــح مرشــح واحــد أو أن يقســمها عل ــه أن يصــّوت بهــا جميعــًا لصال ــه ويمكن ــي بحوزت حــق تصويــت مســاٍو لعــدد األســهم الت
يختارهــم بنــاءًا علــى بطاقــة تصويــت شــريطة أن يكــون عــدد األصــوات مكافئــًا لعــدد األســهم التــي يمتلكهــا وتعتبــر الغيــة كل عضويــة ال تتــم أو 
تتقيــد بمــا ذكــر آنفــًا اعتبــارًا مــن تاريــخ االنتخابــات وعلــى مجلــس اإلدارة الدعــوة لعقــد الجمعيــة العامــة النتخــاب عضــو بديــل ضمــن فتــرة أقصاهــا 

شــهر واحــد مــن تاريــخ اإللغــاء، ويحــق للبنــك المطالبــة بتعويــض عــن األضــرار مــن العضــو ومــن كل شــخص قــام بتســهيل دخولــه لالنتخابــات.

تمتــد فتــرة العضويــة لثــالث )3( ســنوات ويمكــن إعــادة االنتخــاب لفتــرة مماثلــة. وهــذه الفتــرة ُتحتســب اعتبــارًا مــن تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة 
للمســاهمين التــي جــرت فيهــا هــذه االنتخابــات وحتــى تاريــخ عقــد الجمعيــة العامــة الســنوية الثالثــة التــي تلــي تلــك التــي جــرت فيهــا االنتخابــات. 
وإذا كان موعــد هــذه الجمعيــة العامــة  يتجــاوز فتــرة الســنوات الثــالث فيتــم تمديــد فتــرة العضويــة قانونــًا حتــى موعــد هــذه الجمعيــة علــى أال تتجــاوز 

الفتــرة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )120( مــن قانــون الشــركات التجاريــة فــي مــا يتعلــق بعقــد الجمعيــة العامــة.

وقد تمت مراعاة القيود المذكورة في المادة )95( من قانون الشركات التجارية في ما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس اإلدارة، ومنها:
يتمتع كافة أعضاء مجلس اإلدارة بالسلوك الحسن والسمعة الطيبة.  •

ال تقل أعمار جميع أعضاء المجلس عن 25 سنة.  •
ال يوجد من بين أعضاء المجلس من هو غير قادر على تسديد ديونه للبنك.  •

لم يتم إشهار إفالس أو تعثر أي من أعضاء مجلس اإلدارة ما لم يتم إنهاء حالة اإلفالس أو التعثر تبعًا للقانون.  •
لم تتم إدانة أي عضو في المجلس بجناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يتم إخالء سبيله.  •

ال يوجــد أحــد مــن األعضــاء بمجلــس اإلدارة كعضــو أو ممثــل لشــخصية اعتباريــة فــي أكثــر مــن أربــع شــركات مســاهمة عامــة مقرهــا ُعمــان   •
عنــد لحظــة تعيينــه فــي المجلــس.

ال يوجــد مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن هــو عضــو مجلــس إدارة شــركة بنكيــة مســاهمة عامــة أو مغلقــة موجــودة فــي ُعمــان وتمــارس   •
ــك؛ و ــي يمارســها البن ــك الت أعمــااًل مشــابهة لتل

قيــام كل عضــو بتقديــم إقــرار يحتــوي علــى بيــان بعــدد أســهمه إن كان مــن المســاهمين وأنــه لــن يقــوم بالتخلــي عــن هــذه األســهم إلــى   •
الحــد الــذي يحرمــه مــن صفتــه كمســاهم فــي البنــك طــوال فتــرة خدمتــه فــي منصبــه.

جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر تنفيذييــن، مــا يعنــي أنهــم »ليســوا أعضــاء مجلــس إدارة بــدوام كامــل )مــدراء / موظفــون( و/ أو ال   •
البنــك«. مــن  ثابــت  ســنوي  أو  شــهري  راتــب  أي  يتقاضــون 

كحد أدنى ثلث أعضاء المجلس )مع مراعاة أال يكونوا أقل من اثنين( هم أعضاء مستقلون بموجب قانون الشركات التجارية.  •
ال يوجد بين أعضاء المجلس من يمثل أكثر من شخصية اعتبارية في المجلس.  •

ال يتم الجمع بين مناصب الرئيس التنفيذي والمدير العام ورئيس مجلس اإلدارة.  •
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وباإلضافة إلى ما سبق، يجب التقيد بلوائح البنك المركزي الُعماني في ما يتعلق بتشكيل مجلس اإلدارة على النحو التالي:

تتنــاول الالئحــة رقــم: BM/REG/99/2/46 موضــوع تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي البنــوك الُعمانيــة المرخصــة. حيــث تحــدد المــادة )2( اإلجــراءات 
التــي يطالــب البنــك المركــزي الُعمانــي فيهــا البنــوك المرخصــة بالتقيــد بهــا عنــد تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، بمــا فيهــا تقديــم مرشــحين بمؤهــالت 

معينــة يتــم بنــاءًا عليهــا تحديــد مــا إذا كان المرشــح مناســبًا لشــغل المنصــب.

ويجــب علــى البنــك رفــع قائمــة باألشــخاص المختاريــن إلــى البنــك المركــزي الُعمانــي العتمادهــم باإلضافــة إلــى تعهــد مــن قبــل المرشــح يؤكــد 
فيــه أنــه خــالل الســنوات العشــر الماضيــة:

لم يرتكب مخالفة تتضمن الغش أو عدم األمانة أو العنف.   •
لــم يرتكــب مخالفــة ألي قانــون صــادر بالســلطنة او خارجهــا قصــد منــه حمايــة األعضــاء أو العامــة مــن الخســائر الماليــة الناتجــة عــن عــدم   •

الخاطئــة. الممارســات  أو  الكفــاءة  عــدم  أو  األمانــة 
لــم يكــن طرفــًا فــي أي ممارســات تنطــوي علــى الخــداع أو االســتغالل )ســواء أكانــت مشــروعة أو لــم تكــن( ممــا يثيــر الشــك فــي نزاهتــه   •

وعملــه.
لم يكن طرفًا في أو مرتبطًا بأي أعمال أخرى قام بإدارتها بطريقة تثير الشك في كفاءته وحسن تقديره .  •

عقب ذلك، ينظر البنك المركزي الُعماني في صالحية ومالءمة المرشح وفيما إذا كان مؤهاًل لشغل منصب عضو مجلس إدارة.

ويســتند المعيــار الــذي يعتمــده البنــك المركــزي الُعمانــي لتحديــد مــدى صالحيــة ومالءمــة المرشــح لمنصــب عضــو مجلــس إدارة إلــى اســتقامته 
وســمعته ومصداقيتــه وخبرتــه وقدرتــه وحســن تقديــره واالجتهــاد الــذي يمــارس بــه عملــه وفــي حــال تســلم مثــل هــذا المنصــب مــا اذا كان يهــدد 

بــأي شــكل العالقــة بيــن المؤسســة وبيــن دائنيهــا والمســتثمرين فيهــا والمودعيــن فيهــا إلــى غيــر ذلــك.

ويقوم البنك المركزي الُعماني أيضًا بالنظر في سلوك المرشح السابق وأنشطته المتعلقة بالعمل أو باألمور المالية على وجه الخصوص.

ــه  ــة، ومــدى مالءت ــه المهني ــار المناصــب األخــرى التــي شــغلها هــذا الشــخص فــي حيات ــن االعتب ــي باألخــذ بعي ــزي الُعمان ــك المرك كمــا يقــوم البن
الماليــة، إضافــة إلــى مؤهالتــه وخبرتــه ومعرفتــه لمجــال األعمــال.

ويجــب علــى البنــك المرخــص إبــالغ البنــك المركــزي الُعمانــي بــأي قــرار يتــم اتخــاذه لتعييــن رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكذلــك الموظفيــن 
التنفيذييــن والمــدراء العاميــن ونوابهــم خــالل 30 يومــًا مــن تاريــخ القــرار الصــادر بتعيينهــم )المــادة 77 )ب( مــن القانــون المصرفــي(. ويحــق للبنــك 
المركــزي الُعمانــي رفــض تعييــن أي مــن األشــخاص المذكوريــن أعــاله إذا ارتــأى أن تعيينــه قــد »يضــر بــإدارة البنــك أو بمصالــح المودعيــن فيــه«.

كمــا تنــص الئحــة البنــك المركــزي الُعمانــي رقــم BM/REG/97/11/42 )المــادة 4( بــأن علــى أعضــاء مجلــس إدارة البنــك المرخــص فــي ُعمــان التقيــد 
بمــا يلــي.

ين : أثناء ممارسته لعضوية مجلس اإلدارة، فإن على العضو توقيع تعهد ينص على أن عضو مجلس اإلدارة المعَّ

قد قرأ واستوعب كافة القوانين واللوائح في سلطنة ُعمان المتعلقة بقانون الشركات التجارية والقانون المصرفي؛  •
بأنه سيضمن االلتزام بهذه القوانين واللوائح.  •

وعند مغادرة منصب عضو مجلس اإلدارة، ينبغي على العضو التوقيع على تصريح يحتوي على ما يلي:

التأكيد على أن كافة عمليات البنك قد تم إجراؤها بشكل مرٍض دون خطأ و/ أو إهمال مقصود، و  •
•  تحديد العمليات المعينة التي يرى أنها حسب رأيه كانت ضارة بمصالح البنك. 

تنــص المــادة 80 )ب( مــن القانــون المصرفــي علــى أنــه ال يمكــن لعضــو مجلــس اإلدارة أو المديــر أو الموظــف فــي بنــك مرخــص فــي ُعمــان أن 
يخــدم فــي أي منصــب فــي بنــك ُعمانــي مرخــص آخــر، أو أن يقبــل أن يصبــح عضــو مجلــس إدارة فــي بنــك تجــاري أو أن يســاهم فــي إدارة بنــك 
آخــر أو مؤسســة ماليــة إذا كان هــذا المنصــب أو هــذه المســاهمة تتعــارض مــع المســؤوليات المنوطــة بهــذا الشــخص تحــت القانــون المصرفــي أو 

مــن قبــل البنــك المرخــص، إال إن تــم الســماح لــه صراحــة بذلــك مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي.

نبذة عن المسؤولين في اإلدارة العليا:     3-12

عبد الحكيم بن عمر العجيلي-الرئيس التنفيذي بالوكالة
ُيعتبــر عبــد الحكيــم بــن عمــر العجيلــي أحــد القيادييــن فــي القطــاع المصرفــي بمــا لديــه مــن خبــرة مصرفيــة بــدأت منــذ أكثــر 24 عامــًا، تقلــد خاللهــا عــدة 
مناصــب قياديــة منــذ تأســيس البنــك فــي مختلــف مجاالتــه كالخدمــات التجاريــة، وخدمــات التجزئــة المصرفيــة، والعمليــات، وتقنيــة المعلومــات، 
والخدمــات المشــتركة ليقــود البنــك فــي عــام 2013 ويصبــح أحــد رمــوز القطــاع المصرفــي فــي الســلطنة، وقــد ســاهمت جهــوده بشــكل ملمــوس 

فــي نمــو بنــك ظفــار ليصبــح أحــد البنــوك الرائــدة فــي ســلطنة عمــان. 
وقبــل توليــه منصــب الرئيــس التنفيــذي بالوكالــة، شــغل عبــد الحكيــم منصــب المديــر العــام لخدمــات الشــركات، حيــث قــاد عمليــة التغييــر وإعــادة 

الهيكلــة لجميــع ألقســام فــي البنــك كالعمليــات، وتقنيــة المعلومــات، والخدمــات المســاندة، والمــوارد البشــرية. 
ــًا  ــرًا فــي األعمــال وأداًء قوي وقبــل ذلــك تــرأس عبــد الحكيــم قســم التجزئــة المصرفيــة والتســويق، حيــث حقــق البنــك فــي تلــك الفتــرة نمــوًا كبي

وتوســعًا فــي الشــبكة. 
بــدأ عبــد الحكيــم حياتــه المهنيــة ضمــن فريــق مجموعــة األنشــطة المصرفيــة لعــدة ســنوات قــام فيهــا بــإدارة محافــظ شــركات متنوعــة فــي مختلــف 
قطاعــات األعمــال التجاريــة والصناعــات، وفــي بدايــة مســيرته المصرفيــة خــاض عبــد الحكيــم مجــال الخدمــات المصرفيــة الدوليــة عبــر برامــج التبــادل 

الوظيفيــة الدوليــة مــع جــي بــي مورغــان ولويــدز تــي إس بــي. 
عبــد الحكيــم حاصــل علــى شــهادتي البكالوريــوس والماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة إكســتر، بالمملكــة المتحــدة، وهــو أيضــًا خريــج جامعــة 

هارفــارد وجامعــة لنــدن للبرامــج التنفيذيــة فــي إدارة األعمــال.

كمال بن حسن المرزع – مساعد المدير العام لألعمال التجارية 
يعتبــر كمــال بــن حســن المــزرع مــن أصحــاب الخبــرة فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة للشــركات وعقــد تولــى العديــد مــن الوظائــف فــي البنــك فــي 
الفتــرة مــن 2000 إلــى 2006 يتمتــع كمــال بخبــرة عريقــة فــي القطــاع المصرفــي حيــث شــغل عــدة مناصــب فــي بنــك ظفــار، التحــق بعدهــا ببنــك اتــش 
اس بــي ســي عمــان كرئيــس وحــدة، وبعــد ذلــك تقلــد منصــب مســاعد مديــر عــام الخدمــات المصرفيــة للشــركات ببنــك صحــار قبــل العــودة للعمــل 

مــرة أخــرى لــدى بنــك ظفــار فــي عــام 2010 فــي وظيفــة مديــر األعمــال المصرفيــة بالجملــة 
وباإلضافــة إلــى شــغله منصــب رئيــس مجموعــة األعمــال التجاريــة، يشــغل كمــال عضويــة عــدد مــن اللجــان ببنــك ظفــار منهــا لجنــة األصــول 
ــة  ــة إدارة المخاطــر، ونائــب رئيــس اللجن ــة إدارة االئتمــان، ونائــب رئيــس لجن ــة المعلومــات، وهــو أيضــًا نائــب رئيــس لجن ــة تقني وااللتزامــات، ولجن

اإلداريــة، ورئيــس لجنــة المــوارد البشــرية. 
ــة للشــركات، وإدارة العالقــات العامــة، والمبيعــات والتســويق، وإدارة  ــر مــن 15 ســنة فــي مجــال الخدمــات المصرفي ــغ أكث ــرة تبل يملــك كمــال خب

ــة المخاطــر واســتراتيجيات األعمــال التجاري
كمــال حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة ســاينت لويــس بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وشــارك فــي العديــد مــن البرامــج المصرفيــة 

المتخصصــة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي.

أحمد بن سعيد آل إبراهيم - رئيس مجموعة الدعم المؤسسي
انضــم إبراهيــم إلــى البنــك فــي عــام 1996 ويشــغل اآلن رئيــس مجموعــة الدعــم المؤسســي. كمــا يشــغل عــدة مناصــب فــي عــدد مــن اللجــان 
ــة  ــة المشــتريات ورئيســًا للجن ــه رئيســًا للجن ــة إدارة االســتثمار، عــالوة علــى كون ــة اإلدارة التنفيذيــة، ولجن ــة إدارة األصــول وااللتزامــات، ولجن كلجن
اســتمرار األعمــال. يمتلــك أحمــد ســعيد آل إبراهيــم خبــرة ألكثــر مــن 22 ســنة حيــث ســبق لــه العمــل فــي مجــال اإلدارة، والمبيعــات والتســويق، 
وإدارة الفــروع، والعمليــات المصرفيــة الحكوميــة، وضمــان الجــودة، واالســتثمار المصرفــي والخدمــات المصرفيــة المتميــزة مــع العديــد مــن الجهــات 

منهــا البنــك ووزارة اإلعــالم.
يحمــل أحمــد شــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة هــال البريطانيــة، ودرجــة البكالوريــوس فــي االتصــال الجماهيــري مــن جامعــة 
الســلطان قابــوس، كمــا انخــرط خــالل مســيرته المهنيــة فــي عــدد مــن برامــج القيــادة التنفيذيــة بكليــة لنــدن لألعمــال التجاريــة وعــدة برامــج أخــرى فــي 

اإلدارة واألعمــال التجاريــة والخدمــات المصرفيــة. 

فيصل بن حمد الوهيبي - رئيس مجموعة التجزئة المصرفية
يشــغل فيصــل بــن حمــد الوهيبــي منصــب رئيــس مجموعــة التجزئــة المصرفيــة. انضــم فيصــل الوهيبــي لبنــك ظفــار فــي عــام 2009 حيــث شــغل 
منصــب مســاعد مديــر عــام التجزئــة المصرفيــة، وهــو أيضــًا عضــو فــي لجنــة األصــول وااللتزامــات، واللجنــة التنفيذيــة، ولجنــة إدارة االئتمــان، ولجنــة 

إدارة المخاطــر، ولجنــة المشــتريات، واللجنــة التأديبيــة، ولجنــة إدارة المــوارد البشــرية ورئيــس لجنــة تكريــم الموظفيــن. 
يحمــل فيصــل شــهادة البكالوريــوس فــي التســويق مــن جامعــة ميــزوري بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، ويتمتــع بخبــرة عمليــة ألكثــر مــن 21 ســنة 
فــي التخطيــط االســتراتيجي، وإدارة العالقــات، وإدارة التعامــل مــع الزبائــن، والميزانيــة والتخطيــط والتمويــل، والشــؤون التنظيميــة، وتخصيــص 

المــوارد، وإعــادة الهيكلــة، وضبــط التكلفــة وتخفيــض التكلفــة، والمبيعــات 
والتســويق والتوزيــع، وتطويــر الموظفيــن، واالتصــاالت، العمليــات، وإدارة عمليــات التجزئــة المصرفيــة والحســابات لعــدة مؤسســات مثــل بنــك 

مســقط، ومنظمــة أعمــال الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا فــي دبــي، وعمانتــل.
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شنكر شارما -  الرئيس المالي
التحــق شــنكر شــارما بالعمــل فــي بنــك ظفــار فــي عــام 2012 ويشــغل منصــب الرئيــس المالــي، ويتولــى مســؤولية جميــع األمــور الماليــة، وتحديــد 

االســتراتيجيات والتخطيــط الخاصــة بالبنــك، كمــا يلعــب دورًا رئيســيًا فــي تشــكيل وقيــادة ثقافــة األداء لتحقيــق نتائــج ماليــة جيــدة وُمســتدامة. 
يتولــى شــنكر مســؤوليات إداريــة متنوعــة فــي عــدد مــن لجــان بنــك ظفــار بمــا فــي ذلــك نائــب رئيــس لجنــة إدارة األصــول وااللتزامــات، ونائــب رئيــس 
لجنــة إدارة المــوارد البشــرية، ونائــب رئيــس لجنــة المشــتريات، ونائــب رئيــس لجنــة إدارة تقنيــة المعلومــات، ونائــب رئيــس لجنــة إدارة اســتمرارية 

األعمــال، ولجنــة إدارة االســتثمار، ولجنــة إدارة المخاطــر. 
ــة فــي  ــة العربي ــة، حيــث شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة الخدمــات المالي ــة فــي مجــال الخدمــات المالي ــة طويل ــرة عملي ــع شــنكر بخب يتمت
البحريــن، التــي تعتبــر الشــركة الرائــدة علــى مســتوى الشــرق األوســط فــي معالجــة المدفوعــات. قبــل توليــه منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي شــركة 

الخدمــات الماليــة العربيــة فــي البحريــن كان أيضــا المديــر المالــي للشــركة.
ــدا مــع أحــد  ــة الســعودية ولمــدة خمــس ســنوات فــي كن ــا بالبنــك األهلــي التجــاري فــي المملكــة العربي  كمــا كان أيضــا عضــوًا فــي اإلدارة العلي
البنــوك األوربيــة الرائــدة. يتمتــع شــنكر بخبــرة طويلــة فــي التأميــن مــن خــالل عملــه فــي شــركة إيرنســت & يونــج الســعودية وكاستشــاري إدارة فــي 

شــركة إيــه إف فيرجســون & شــركاه فــي الهنــد. 
حصــل شــنكر، كنــدي الجنســية ، علــى شــهادة محاســب قانونــي معتمــد مــن الهيئــة العامــة للمحاســبة بواليــة ديالويــر بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، 
ومحاســب قانونــي معتمــد مــن معهــد المحاســبين القانونييــن بالهنــد، ومحاســب تكلفــة وإدارة مــن معهــد محاســبي التكلفــة واإلدارة فــي الهنــد، 

وهــو حاصــل علــى شــهادة الماجســتير مــن جامعــة ســتراثكاليد بالمملكــة المتحــدة ودرجــة البكالوريــوس مــن جامعــة مــدراس فــي الهنــد. 
شــارك الفاضــل شــنكر بالعديــد مــن الــدورات التقنيــة مــن ضمنهــا دورة فــي المعاييــر المحاســبة والمراجعــة الدوليــة كمــا أكمــل دورة المبــادئ 

المحاســبية المقبولــة بصفــة عامــة األمريكيــة والكنديــة ، الضرائــب الكنديــة، بــازل 3، ومكافحــة غســيل األمــوال وإدارة المخاطــر.

الفاضل/ ناصر سعيد محمد البهاتنة – رئيس الموارد البشرية
يتمتــع ناصــر بــن ســعيد البهاتنــه بخبــرة عريقــة ورياديــة تمتــد ألكثــر مــن 23 عامــًا فــي مجــال األعمــال التجاريــة والمــوارد البشــرية، حيــث تولــى خاللهــا 
ــة واإلســالمية(، وقطــاع االتصــاالت،  ــة )التقليدي ــرات مهــام المــوارد البشــرية فــي قطــاع الخدمــات المصرفي ــة وتغيي ــات إعــادة هيكل ــادة عملي قي

وقطــاع النفــط والغــاز فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 
يمتلــك ناصــر خبــرة كبيــرة فــي مجــال المــوارد البشــرية حيــث كان نائــب المديــر العــام ورئيــس المــوارد البشــرية فــي البنــك الوطنــي العمانــي 

ومســاعد المديــر العــام ومديــر المــوارد البشــرية فــي بنــك الجزيــرة فــي جــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
تتلخــص مســؤوليات ناصــر فــي قيــادة اســتراتيجيات مهــام المــوارد البشــرية للبنــك، حيــث لديــه خبــرة واســعة فــي قطــاع الخدمــات الماليــة 
والمصرفيــة، كمــا شــغل منصــب نائــب المديــر العــام والرئيــس التنفيــذي للمــوارد البشــرية فــي البنــك الوطنــي العمانــي، ومنصــب مســاعد المديــر 
العــام والرئيــس التنفيــذي للمــوارد البشــرية فــي بنــك الجزيــرة بجــدة - المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا شــغل ناصــر وظيفــة رئيــس المــوارد البشــرية 

فــي QSL فــي الدوحــة 
ــادة المــوارد  يحمــل ناصــر شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال التجاريــة مــن جامعــة اليرمــوك فــي األردن وشــهادة تنفيذيــة عالميــة فــي قي

ــة. البشــرية مــن جامعــة روتجــرز فــي الواليــات المتحــدة األمريكي

أسامة فتحي المنصور - نائب المدير العام ورئيس إدارة التحول المؤسسي
انضــم أســامة إلــى اإلدارة العليــا للبنــك فــي إبريــل 2015 كرئيــس إلدارة التحــول المؤسســي التــي تــم إنشــائها حديثــا وهــي اإلدارة التــي ال تتبــع 
الرئيــس التنفيــذي. يتمتــع أســامة بخبــرة عمليــة طويلــة تتجــاوز 24 عامــًا فــي القطــاع المصرفــي والمالــي بشــقيه التقليــدي واإلســالمي، حيــث 
قــام بــإدارة ورئاســة عــدة مهــام رئيســية فــي إعــادة الهيكلــة والتغييــر للعديــد مــن المؤسســات الماليــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والشــرق 
األوســط. شــغل أســامة عــدة مناصــب وأدوار قياديــة مختلفــة فــي عــدد مــن مؤسســات الخدمــات الماليــة اإلقليميــة بمــا فــي ذلــك: منصــب رئيــس 
مجموعــة الدعــم والتغييــر ببنــك الجزيــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والرئيــس التنفيــذي للعمليــات بمجموعــة الخدمــات المصرفيــة الدوليــة 

ببنــك الكويــت الوطنــي )NBK(، والرئيــس التنفيــذي للتغييــر فــي كل مــن البنــك العربــي والبنــك األردنــي الكويتــي. 
يحمــل أســامة شــهادة البكالوريــوس فــي اآلداب مــن جامعــة توليــدو بواليــة أوهايــو األمريكيــة، وشــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال وماجســتير 

فــي اإلدارة الماليــة والتســويق مــن الجامعــة الوطنيــة بســاكرمنتو– كاليفورنيــا.

بشير بن سعيد الصبحى - مساعد المدير العام ) إدارة العاقات المصرفية الدولية (
التحــق بشــير بــن ســعيد الصبحــى بالعمــل فــي بنــك ظفــار فــي عــام 2007 حيــث شــغل منصــب مســاعد المديــر العــام للعالقــات المصرفيــة الدوليــة 
والخزينــة، كمــا يمتلــك خبــرة واســعة تتجــاوز أكثــر مــن 20 ســنة فــي مجــال االســتثمار والخزينــة، ووضــع االســتراتيجيات الشــاملة فيمــا يتعلــق بالخزينــة 

والخدمــات المصرفيــة الدوليــة وتطويــر الخطــط لتنميــة األعمــال ببنــك ظفــار. 
بشــير عضــو نشــط فــي عــدد مــن اللجــان بالبنــك مثــل لجنــة األصــول وااللتزامــات، ولجنــة إدارة المخاطــر، واللجنــة التنفيذيــة، كمــا يتولــى منصــب 

نائــب رئيــس لجنــة االســتثمار بالبنــك وأميــن ســر مجلــس إدارة لجنــة االســتثمار. 
قبــل االلتحــاق بالعمــل فــي بنــك ظفــار، عمــل بشــير فــي بنــك عمــان الدولــي ) قبــل اندماجــه مــع بنــك إتــش إس بــي ســي(  كمديــر أول بقســم 
االســتثمار والخزينــة حيــث قــام باإلشــراف علــى الخزينــة وأنشــطة الســيولة، وكان مســؤواًل عــن إدارة االســتثمار المحلــي والعالمــي لمحافــظ البنــك. 
يحمــل بشــير شــهادة الماجســتير فــي الخدمــات الماليــة، وشــهادة الدبلــوم العالــي فــي إدارة المخاطــر مــن جامعــة جالســكو البريطانيــة، وهــو عضــو 
ــة  ــاد األســواق المالي ــة واتح ــاد المصــارف العربي ــل الســلطنة فــي اتح ــام 2006، وممث ــذ ع ــة باســتراليا من ــن والخزين ــن الماليي ــة المهنيي فــي جمعي
الخليجيــة، كمــا التحــق بــدورات برامــج االســتراتيجيات القياديــة مــن جامعــة إكســفورد وبرنامــج إدارة الخزينــة مــن كليــة لنــدن فــي المملكــة المتحــدة، 

باإلضافــة إلــى حصولــه علــى دورات برامــج عالميــة فــي مؤسســات دوليــة معتمــدة.

شالين شوج - مساعد المدير العام )قسم الشركات الكبيرة، وتمويل المشاريع والقروض المشتركة(
شــالين مصرفــي مخضــرم فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة للشــركات حيــث عمــل ســابقًا فــي بنــك ظفــار فــي الفتــرة مــن 1997 إلــى 2007 قبــل 
أن ينتقــل إلــى بنــك قطــر الوطنــي بمســقط ليشــغل منصــب رئيــس الخدمــات المصرفيــة للشــركات، ثــم عــاد بعــد ذلــك لينضــم إلــى بنــك ظفــار 

مجــددًا فــي عــام 2013. 
شالين عضو في لجنة األصول وااللتزامات بالبنك، ولجنة اإلدارة التنفيذية، ولجنة إدارة االئتمان، ولجنة إدارة االستثمار

يتمتــع شــالين بأكثــر مــن 28 عامــًا مــن الخبــرة فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة للشــركات، وتمويــل المشــاريع، والقــروض المشــتركة، وإدارة 
العالقــات، والمبيعــات والتســويق، وإدارة المخاطــر، واســتراتيجيات األعمــال حيــث شــغل عــدة مناصــب فــي منظمــات مثــل راليــس الهنــد التابعــة 

ــز.  ــد جريندلي ــا، وبنــك قطــر الوطنــي ونيوزيالن لمجموعــة تات
شالين حاصل على ماجستير في إدارة األعمال في المالية وعضو في معهد المحاسبين اإلداريين ومحاسبي المصاريف بالهند.

سهيل نيازي - رئيس الخدمات المصرفية اإلسامية -ميسرة 
انضــم ســهيل نيــازي إلــى البنــك فــي عــام 2013 لتدشــين النافــذة اإلســالمية » ميســرة«. وشــغل قبــل انضمامــه إلــى بنــك ظفــار منصــب القائــم 

بأعمــال الرئيــس التنفيــذي لبنــك إيــالف، وهــو بنــك للخدمــات المصرفيــة التجاريــة اإلســالمية بمملكــة البحريــن. 
يتمتــع ســهيل بأكثــر مــن 20 عامــًا مــن الخبــرة فــي مجــال الخدمــات الماليــة والمصرفيــة واالستشــارات اإلداريــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وآســيا 

والواليــات المتحــدة األمريكيــة، وقــد شــغل ســابقًا العديــد مــن المناصــب فــي بنــك أمريــكا، ومورجــان ســتانلي، وكــي بــي إم جــي لالستشــارات. 
ســهيل حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة ثندربيــرد لــإلدارة العالميــة فــي واليــة أريزونــا، وحاصــل علــى درجــة الماجســتير 

فــي العلــوم الماليــة مــن معهــد إلينــوي للتكنولوجيــا فــي شــيكاغو بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

حسين بن علي بن إبراهيم اللواتي - مساعد المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية التجارية بالبنك
انضــم حســين إلــى بنــك ظفــار فــي عــام 2014 حيــث يتمتــع بخبــرة واســعة اكتســبها خــالل عملــه فــي مجــال المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 

فــي عــدد مــن البنــوك المرموقــة والمؤسســات الماليــة الرائــدة فــي الســلطنة. 
حســين حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة، ودبلــوم فــي اإلدارة مــن معهــد اإلدارة والقيــادة بالمملكــة المتحــدة، وهــو أيضــًا خبيــر 

دولــي معتمــد فــي تمويــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة 

محمد بن إقبال البلوشي - مساعد المدير العام ورئيس إدارة العمليات والخدمات المساندة
التحــق محمــد إقبــال بالعمــل فــي البنــك فــي عــام 1990 ومنــذ ذلــك الحيــن شــغل مناصــب مختلفــة فــي عــدة أقســام منهــا التجزئــة المصرفيــة، 

ــة.  ــات المركزي ــات الفــروع، والعملي وعملي
وباإلضافــة إلــى مهامــه كمســاعد مديــر عــام ورئيــس إدارة العمليــات والخدمــات المســاندة، يشــغل محمــد عضويــة عــدد مــن اللجــان بالبنــك منهــا 
لجنــة األصــول وااللتزامــات، ولجنــة إدارة االئتمــان، ولجنــة إدارة المخاطــر، ولجنــة اإلدارة التنفيذيــة، واللجنــة الفرعيــة للمــوارد البشــرية، ولجنــة 
المشــتريات والمناقصــات، ولجنــة تقنيــة المعلومــات، وهــو أيضــًا رئيــس لجنــة إدارة اســتمرارية األعمــال. يتمتــع بخبــرة تمتــد ألكثــر مــن 25 عامــًا فــي 

مجــال اإلدارة والعمليــات المصرفيــة
محمــد حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ويلــز فــي كارديــف -المملكــة المتحــدة، وأيضــا مــن خريجــي كليــة داردن إلدارة 

األعمــال بجامعــة فيرجينيــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

هاني حبيب مكي - مساعد المدير العام ورئيس إدارة االستراتيجية والتخطيط
ــرة واســعة فــي العمــل مــع  ــه خب ــرأس هانــي مكــي إدارة االســتراتيجية والتخطيــط حيــث التحــق بالعمــل فــي بنــك ظفــار فــي عــام 2009، ولدي ي
البنــوك المحليــة والدوليــة علــى حــد ســواء داخــل وخــارج ســلطنة ُعمــان، كمــا لديــه خبــرة فــي إدارة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد والخدمــات المصرفيــة 

للشــركات، والتســويق، والمبيعــات وخدمــة الزبائــن واالســتثمارات العقاريــة. 
يمتــد نشــاط هانــي المهنــي ليشــمل عضويــة عــدد مــن اللجــان التنفيذيــة المختلفــة فــي بنــك ظفــار بمــا فيهــا لجنــة تقنيــة المعلومــات، ولجنــة تكريــم 

الموظفيــن، ولجنــة  إدارة األصــول وااللتزامــات، ولجنــة سياســة إدارة االئتمــان، ولجنــة إدارة المخاطــر التشــغيلية، ولجنــة االســتثمار. 
كما أنه عضو مجلس إدارة سابق لجمعية البيئة العمانية، والسالم للتأمين، وخدمات مناولة، وصندوق تنمية مشاريع الشباب. 

الدكتور طارق صالح طه - مساعد المدير العام ورئيس إدارة تقنية المعلومات
انضــم طــارق طــه لبنــك ظفــار فــي عــام 2012 ويشــغل حاليــًا منصــب مســاعد المديــر العــام ورئيــس إدارة تقنيــة المعلومــات، وتشــمل إدارة تقنيــة 

المعلومــات مكتــب إدارة المشــاريع، ووحــدة تقنيــة المعلومــات وإدارة أمــن المعلومــات. 
الدكتور طارق عضو في لجنة اإلدارة التنفيذية، ولجنة إدارة المخاطر، ولجنة إدارة استمرارية األعمال، ولجنة تقنية المعلومات

الدكتــور طــارق حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه ودرجــة الماجســتير فــي اإلدارة مــن جامعــة عبــد المالــك الســعدي فــي المغــرب ودرجــة الماجســتير فــي 
اإلدارة ودبلومــا عليــا فــي الحاســب اآللــي مــن جامعــة بــاالرات فــي اســتراليا. 

يتبــع طــارق نهــج التدريــب العملــي مــع القــدرة علــى تحقيــق نمــو األعمــال مــن خــالل توفيــر تقنيــات مرنــة تعــزز مــن سالســة العمليــات وتبنــي األفــكار 
المتميــزة. يتمتــع طــارق بســجل حافــل فــي تقديــم الخدمــة المتميــزة فــي مناطــق جغرافيــة متعــددة وهــو قائــد محنــك ويمتلــك خبــرة واســعة تزيــد 
عــن 18 عامــًا داخــل وخــارج الســلطنة شــغل خاللهــا عــدة مناصــب بشــركة فيرجــن موبايــل فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا، وكيوتــل، والبنــك 

المركــزي العمانــي، وشــركة تنميــة نفــط عمــان وغيرهــا. 
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محمد هال الريامي - مساعد المدير العام ورئيس إدارة التدقيق الداخلي
انضــم محمــد لقســم التدقيــق الداخلــي فــي عــام 2010 وســاهم فــي تطويــر منهجيــة التدقيــق ونقلهــا مــن النهــج التقليــدي للتدقيــق إلــى التدقيــق 

المبنــي علــى تحديــد المخاطــر، كمــا طّبــق بنجــاح نظــام إدارة التدقيــق لتحويــل جميــع عمليــات التدقيــق وإعــداد تقاريــر األداء للنظــام اآللــي. 
ــك  ــي شــارك فيهــا بمــا فــي ذل ــر مــن اللجــان الت ــات القيمــة المضافــة فــي الكثي ــد مــن توصي ــم العدي ــذ انضمامــه ســاهم بنشــاط فــي تقدي من
اجتماعــات اإلدارة واجتماعــات لجنــة التدقيــق. يتمتــع محمــد بأكثــر مــن 20 عامــًا مــن الخبــرة فــي مجــال التدقيــق الداخلــي حيــث عمــل ســابقًا بالبنــك 

المركــزي العمــان
يحمــل محمــد شــهادة الماجســتير فــي التدقيــق اآللــي مــن المملكــة المتحــدة، كمــا أنــه حاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة ونظــم 

التحكــم مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، ودبلــوم فــي المحاســبة والمصــارف فــي ســلطنة عمــان. 

ب.م. رانجانثان - رئيس إدارة المخاطر
انضــم رانجانثــان لبنــك ظفــار فــي عــام 2007 ليشــغل منصــب رئيــس إدارة المخاطــر بالبنــك حيــث يتولــى بالكامــل تشــغيل إدارة المخاطــر ويرفــع 
تقاريــره مباشــرة إلــى لجنــة إدارة المخاطــر بمجلــس اإلدارة، قبــل انضمامــه إلــى بنــك ظفــار شــغل رانجاناثــان وظيفــة مســاعد المديــر العــام لقســم 

إدارة المخاطــر المتكاملــة بأحــد بنــوك القطــاع العــام الكبــرى فــي الهنــد
رانجانثــان عضــو فــي معظــم اللجــان علــى مســتوى اإلدارة ببنــك ظفــار كلجنــة إدارة األصــول وااللتزامــات، ولجنــة إدارة االئتمــان، ولجنــة إدارة 

االســتثمار، ولجنــة إدارة المخاطــر، ولجنــة المــوارد البشــرية، ولجنــة إدارة االئتمــان علــى مســتوى مجلــس اإلدارة. 
ويتمتــع رانجاناثــان بخبــرة تمتــد ألكثــر مــن 34 عامــًا فــي المجــال المصرفــي التــي تشــمل مجــاالت االئتمــان الكبــرى، ورئاســة الفــروع الكبيــرة، 
وعمليــات صــرف العمــالت األجنبيــة، ووضــع الميزانيــات الســنوية، والتدقيــق والتحقيــق، وإدارة المخاطــر. يملــك خبــرة 15 عامــًا فــي إدارة المخاطــر. 

وكان أيضــًا عضــوًا فــي الفريــق العامــل لتنفيــذ بــازل II الــذي تشــكل مــن قبــل بنــك االحتياطــي الهنــدي.
رانجاناثان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات من جامعة مدراس.

عصام بن محسن البلوشي - رئيس قسم االلتزام
التحــق عصــام بالعمــل فــي بنــك ظفــار فــي عــام 2009 حيــث تولــى مهمــة تأســيس إطــار عمــل السياســات واإلجــراءات علــى مســتوى البنــك بمــا في 
ذلــك التنظيــم واإلدارة الداخليــة للبنــك. تولــى العديــد مــن المشــاريع التــي أدت إلــى تنفيــذ إجــراءات مناســبة لتوثيــق القــرارات الداخليــة وســاهم 

فــي تطويــر، ووضــع اإلجــراءات التنظيميــة للبنــك بشــقيه التقليــدي واإلســالمي، ووضــع خطــة للمنتجــات والخدمــات المصرفيــة اإلســالمية. 
وقــد شــغل عصــام العديــد مــن المناصــب والمهــام المختلفــة قبــل التحاقــه بالعمــل ببنــك ظفــار منهــا منصــب مراقــب مصرفــي بالبنــك المركــزي 
العمانــي حيــث قــام خاللهــا بتقييــم أداء المؤسســات الماليــة وتقديــم الحلــول المناســبة، كمــا التحــق بعــدد مــن البرامــج التدريبيــة التخصصيــة مــن 

قبــل الصنــدوق االحتياطــي الفيدرالــي ومؤسســة تأميــن الودائــع الفيدراليــة بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. 
يحمــل عصــام شــهادة الماجســتير فــي التجــارة الدوليــة مــن جامعــة فيكتوريــا األســترالية، وهــو »مدقــق داخلــي معتمــد«، عــالوة علــى إنهائــه لبرنامــج 

الدبلــوم الدولــي فــي االلتــزام مــن مؤسســة االلتــزام الدوليــة بمانشســتر إلدارة األعمــال.
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لمجلــس  اإلدارة ســبعة لجــان كمــا يــرد بيانهــا أدنــاه، تكــون أهدافهــا وصالحياتهــا وإجراءاتهــا محكومــة وفــق ميثــاق كل لجنــة كمــا هــو ٌمعتمــد مــن 
قبــل مجلــس اإلدارة.  

لجنة  إدارة اإلئتمان التابعة لمجلس اإلدارة.  •
لجنة  التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة.  •

لجنة  إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.  •
لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة.  •

لجنة  اإلستثمار التابعة لمجلس اإلدارة.  •
لجنة المجلس لرأس المال والتمويل التابعة لمجلس اإلدارة.  •

لجنة اإلستراتيجية والدمج والمعلومات والتحول المؤسسي.  •

ــات العمــل. إن لهــذه اللجــان الصالحيــات فــي  هــذا وقــد يتــم تشــكيل لجــان إضافيــة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك مــن حيــن آلخــر حســب متطلب
الحصــول علــى كافــة المعلومــات والبيانــات التــي تحتاجهــا، باإلضافــة إلــى االتصــال المباشــر مــع الموظفيــن واإلستشــاريين. كمــا يقــوم مجلــس 

اإلدارة بتعييــن أعضــاء اللجــان المنبثقــة عنــه بنــاًء علــى الخبــرات المهنيــة، والمهــارات والميــزات األخــرى التــي يضيفونهــا إلــى اللجــان.
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لجنة  إدارة اإلئتمان التابعة لمجلس اإلدارة
تتألــف لجنــة إدارة االئتمــان التابعــة لمجلــس اإلدارة مــن خمســة أعضــاء مجلــس اإلدارة وتلتقــي اللجنــة كلمــا اقتضــت ضــرورة النشــاط – فــي الغالــب 
كل 15 يــوم. اللجنــة مســؤولة عــن اعتمــاد حــدود االئتمــان واإلشــراف علــى تنفيــذ إطــار سياســة االئتمــان للبنــك. تشــمل مســؤوليات اللجنــة دراســة 

واعتمــاد صفقــات معينــة فــي حــدود المخاطــر المســموح بهــا مــن جانــب البنــك وبشــكل خــاص تلــك التــي تزيــد عــن صالحيــة اإلدارة التنفيذيــة. 

لجنة  التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة
تتألــف لجنــة التدقيــق مــن ثالثــة أعضــاء مجلــس إدارة اثنــان منهــم مســتقلون )األغلبيــة التــي ينــص عليهــا القانــون. تجتمــع اللجنــة أربــع مــرات فــي 
العــام. اللجنــة مســؤولة بشــكل أساســي عــن تركيــز اهتمــام مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا للبنــك علــى أهميــة اإلفصــاح المالــي وإدارة المخاطــر 
ورصــد امتثــال البنــك مــع األحــكام القانونيــة والتنظيميــة، ونظامهــا األساســي، الميثــاق وبموجــب القوانيــن والقواعــد الموضوعــة مــن قبــل مجلــس 
اإلدارة وكذلــك مراقبــة مــدى كفايــة الضوابــط الداخليــة فــي البنــك واتخــاذ الخطــوات المناســبة لتحســينها عنــد االقتضــاء وهــي مســؤولة أيضــا عــن 
التوصيــة بتعييــن / تغييــر المدققيــن الخارجييــن وتحديــد ومراجعــة شــروط التعييــن وتحديــد مجــال عمــل المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن ومراقبــة 
فعاليــة عمليــة التدقيــق المطبقــة مــن جانــب البنــك بالتشــاور مــع المدقــق الخارجــي. تقــدم اللجنــة توصياتهــا بشــأن تعييــن المدققيــن الخارجييــن 
وتقدمهــا إلــى مجلــس اإلدارة لالعتمــاد مــن جانــب جمعيــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية بعــد الحصــول علــى الموافقــات 
ــون  ــه المدققــون الخارجي ــذي قــام ب ــق ال ــج التدقي ــى مجلــس اإلدارة عــن نتائ ــة تقريرهــا إل ــي. كمــا تقــدم اللجن ــزي العمان ــك المرك الالزمــة مــن البن

والداخليــون وســالمة اإلفصــاح عــن المعلومــات وجــودة أنظمــة إدارة الجوانــب الماليــة والمحاســبية فــي البنــك. 

كمــا تقــوم اللجنــة بمراقبــة نشــاط التدقيــق الداخلــي فــي البنــك مــن خــالل التأكــد مــن توفــر المــوارد الكافيــة وســهولة الوصــول إلــى المعلومــات 
المطلوبــة. 

اللجنــة أيضــا مســؤولة عــن تحديــد المناطــق المعرضــة للخطــر مــن عمليــات البنــك ليتــم تغطيتهــا فــي نطــاق المراجعــة الداخليــة والخارجيــة خــالل 
العــام. كمــا أن اللجنــة مســؤولة عــن تقديــم تقريــر وإشــعار المجلــس إلــى أيــة مســائل ذات أهميــة وأوليــة تتعلــق بالجوانــب المحاســبية والرقابيــة 

نتجــت عــن العمليــات الرقابيــة الخارجيــة أو الداخليــة، أو المراجعــة مــن قبــل الســلطات الرقابيــة.

لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة
تضــم لجنــة إدارة المخاطــر ثالثــة أعضــاء وتجتمــع اللجنــة أربــع مــرات علــى األقــل كل عــام. مــن بيــن المســؤوليات الرئيســية للجنــة تقييــم ومراقبــة 
وتقديــم التوصيــات الخاصــة باالســتراتيجية المتعلقــة بــإدارة المخاطــر التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا البنــك.  كمــا أن اللجنــة مســؤولة عــن إعــداد سياســة 
المخاطــر وحــدود المخاطــر وإجــراءات إدارة المخاطــر. لجنــة إدارة المخاطــر مســؤولة عــن فهــم المخاطــر التــي يقــوم بهــا البنــك وضمــان أن تــدار بشــكل 
مناســب. كمــا أن اللجنــة مســؤولة عــن وضــع سياســات المخاطــر، والحــدود واإلجــراءات بعــد تقييــم قــدرة تحمــل مخاطــر البنــك والتحقــق مــن النمــاذج 
المســتخدمة لتســعير المنتجــات المعقــدة والتســعير التحويلــي وإعــادة النظــر فــي نمــاذج المخاطــر وتطويرهــا لتأخــذ مــكان فــي األســواق وأيضــا تحديــد 
المخاطــر الجديــدة. والتأكــد مــن أن سياســات المخاطــر وضعــت بوضــوح لتوضيــح الحــدود االحترازيــة الكميــة علــى شــرائح مختلفــة مــن عمليــات البنــك وبنــاء 
ســيناريوهات الضغــط لقيــاس تأثيــر ظــروف الســوق غيــر العاديــة ورصــد التبايــن بيــن التقلــب الفعلــي فــي قيــم المحفظــة وتلــك التــي تنبــأ بهــا التدابيــر 
بالمخاطــر. كمــا أن اللجنــة مســؤولة عــن االمتثــال لمعاييــر المخاطــر المختلفــة عــن طريــق خطــوط األعمــال. ومســاءلة اإلدارة عــن المخاطــر التــي تقــع فــي 

دائــرة اختصاصهــم واإلشــراف وضمــان تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة للبنــك المركــزي العمانــي علــى نظــم إدارة المخاطــر فــي البنــوك

لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة 
تتألــف لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مــن أربعــة أعضــاء وقــد تشــكلت اللجنــة فــي مــارس 2005 ودورهــا منــذ تأسيســها هــو التركيــز علــى تطويــر 
المــوارد البشــرية بمــا يتماشــى مــع اســتراتيجية التطــور لــدى البنــك بشــكل عــام. كمــا تدعــم اللجنــة فــي المجلــس أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي تنفيــذ 
مهامهــم المتعلقــة بالتنظيــم واإلدارة واإلشــراف فيمــا يخــص شــؤون المــوارد البشــرية. اللجنــة مســؤولة عــن اإلشــراف علــى االســتراتيجية العامــة 
للبنــك مــن قســم المــوارد البشــرية. كمــا تقــوم بمراجعــة نســبة التعميــن للبنــك وضمــان االمتثــال لتوجيهــات البنــك المركــزي الُعمانــي والقوانيــن 
األخــرى المعمــول بهــا واللوائــح الخاصــة بنســب التعميــن والحفــاظ عليهــا. تقــوم اللجنــة أيضــا بعمــل مقابــالت الخــروج مــن الوظيفــة وتراقــب أي 
حــاالت فصــل أو اســتقالة تحــدث فــي اإلدارة الوســطى أو العليــا وكذلــك مؤهــالت وخبــرات مرشــحين معييــن للعمــل فــي الوظائــف اإلدارة العليــا 
فــي البنــك. تلعــب اللجنــة دورًا هامــًا فــي وضــع سياســة المــوارد البشــرية مــن خــالل المراجعــة اللصيقــة للسياســات واإلجــراءات التــي يطبقهــا 

قســم المــوارد البشــرية فيمــا يتعلــق بالتوظيــف والمكافــآت والتدريــب والتطــور الوظيفــي.

تجتمع اللجنة أربع مرات على األقل في العام. 

لجنة اإلستثمار التابعة لمجلس اإلدارة
تشــكلت لجنــة االســتثمار فــي مــارس 2013 وتضــم أربــع أعضــاء ودورهــا الرئيســي اإلشــراف علــى ممارســات اإلدارة فيمــا يتعلــق باألمــور المتعلقــة 

باالستثمار. 

تقــوم اللجنــة بمراقبــة اســتثمارات البنــك وتتأكــد مــن التــزام البنــك بالسياســات والمتطلبــات التنظيميــة. كمــا تضمــن اللجنــة أن اإلدارة تتعهــد 
ــل مجلــس  ــد المشــاكل فــي المحفظــة االســتثمارية وفقــا للســلطات الممنوحــة مــن قب ــد االتجاهــات المعاكســة وتحدي ــر المالئمــة لتحدي بالتدابي
اإلدارة وحيثمــا كان ذلــك مناســبا ، لــدى اللجنــة الصالحيــة ، كمــا هــو محــدد فــي جــدول الصالحيــات فــي اعتمــاد الجوانــب االســتثمارية واإلســتثمارات 

الفرعيــة كلمــا لــزم األمــر ضمــن األنشــطة األخــرى للبنــك وذلــك كلمــا لــزم االمــر.

تجتمع اللجنة على األقل 4 مرات في العام. 
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لجنة المجلس لرأس المال والتمويل التابعة لمجلس اإلدارة
لجنــة رأس المــال والتمويــل هــي اللجنــة المســؤولة عــن مراجعــة وتحديــد اتجاهــات رأس المــال ومتطلبــات التمويــل الخاصــة بالبنــك للتأكــد مــن التــزام 
البنــك بقواعــد بــازل والقواعــد الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي. كمــا أن اللجنــة مســؤولة عــن مراجعــة وتحديــد اتجاهــات متطلبــات التمويــل 

لغيــر راس المــال فــي البنــك إلــى جانــب متطلبــات رأس المــال. 

لجنة االستراتيجية واالندماج وتقنية المعلومات والتحول المؤسسي التابعة لمجلس اإلدارة
ــال ال  ــك علــى ســبيل المث ــي لهــا عالقــة باالســتراتيجية والمعلومــات والتحــول واالندمــاج ويشــمل ذل ــة باإلشــراف علــى األمــور الت تقــوم اللجن

الحصــر مــا يلــي: - 
مراجعة استراتيجية تقنية المعلومات بما في ذلك تقنية االندماج والتقنيات المستجده.  -

مراجعة المشاريع الرئيسية الخاصة بمكتب إدارة المشروعات  -
مراجعة القرارات الرئيسية المتعلقة بالتقنية  -

دراسة األمور التي يتم إثارتها في اجتماعات لجنة تقنية المعلومات وإطالع مجلس اإلدارة على المستجدات كلما لزم األمر.   -
نيابــة عــن مجلــس اإلدارة ومــع االلتــزام بالقواعــد الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال والبنــك المركــزي العمانــي والجهــات التنظيميــة   -
األخــرى، تقــوم اللجنــة بمراجعــة ووضــع االتجاهــات الخاصــة بــأي اندمــاج محتمــل لبنــك ظفــار. بعــد ذلــك تشــرع اللجنــة فــي المفاوضــات 
المتعلقــة باالندمــاج المحتمــل نيابــة عــن مجلــس إدارة بنــك ظفــار حتــى النهايــة وبعــد ذلــك تشــرف علــى خطــوات االندمــاج المحتمــل حتــى 

إتمامــه بنجــاح. 

تقــوم اللجنــة بمراجعــة ووضــع االتجاهــات الخاصــة بــأي اندمــاج محتمــل للبنــك نيابــة عــن مجلــس اإلدارة ومــع االلتــزام بمتطلبــات وقوانيــن الهيئــة 
العامــة لســوق المــال والبنــك المركــزي العمانــي ووزارة التجــارة والصناعــة والجهــات التنظيميــة األخــرى، لــدى اللجنــة أيضــا الصالحيــة إلجــراء 
واســتكمال المفاوضــات فيمــا يتعلــق اندمــاج محتمــل نيابــة عــن المجلــس. عــالوة علــى اإلشــراف علــى خطــوات عمليــة الدمــج إلتمــام هــذه العمليــة، 

ويخضــع ذلــك لموافقــة المســاهمين والجهــات التنظيميــة.

هيئة الرقابة الشرعية 
هيئــة الرقابــة الشــرعية هــي الهيئــة المســؤولة عــن اإلشــراف علــى ومراجعــة واعتمــاد سياســات ومنتجــات وعمليــات البنــك للتأكــد مــن التزامهــم 
بمبــادئ الشــريعة اإلســالمية. كمــا أن الهيئــة أيضــا مســؤولة عــن الحوكمــة للنافــذة اإلســالمية ويشــمل ذلــك تقديــم الفتــاوى المتعلقــة بهــا والتأكــد 
مــن التــزام النافــذة اإلســالمية بأحــكام الشــريعة اإلســالمية وتعزيــز مســاهمتها فــي تطويــر الصرافــة اإلســالمية فــي ســلطنة عمــان. تقــدم اللجنــة 
تقاريــر كتابيــة بمــا توصلــت إليــه إلــى مجلــس اإلدارة. الهيئــة أيضــا مســؤولة عــن إعــداد المنتجــات البديلــة المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة وعــن 
اعتمــاد خطــة التدقيــق الشــرعية الســنوية. تجتمــع اللجنــة أربــع مــرات كل عــام وتتألــف فــي الوقــت الحالــي مــن خمســة أعضــاء يختــارون مــن بينهــم 

رئيــس الهيئــة. 

لجان اإلدارة 

اللجان الرئيسية لإلدارة العليا للبنك هي كالتالي:

لجنة االئتمان التابعة لإلدارة
تعمــل لجنــة االئتمــان علــى التأكــد مــن أن التســهيالت االئتمانيــة التــي تقــع ضمــن الصالحيــة قــد خضعــت للتدقيــق الكافــي وأن تــم اإلحاطــة بكافــة 

جوانبهــا بمــا يســاعد علــى الوصــول إلــى القــرار الحكيــم بشــأنها. 
تجتمع اللجنة بشكل أسبوعي على حسب متطلبات النشاط وعلى األقل مرة كل أسبوعين. 

لجنة إدارة المخاطر التابعة لإلدارة
تتولــى اللجنــة مهمــة اإلشــراف علــى وتوجيــه تنفيــذ قواعــد إدارة المخاطــر للبنــك )بمــا فــي ذلــك القواعــد الخاصــة بميســرة( ويشــمل ذلــك علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر قواعــد المخاطــر التشــغيلية. تقــوم اللجنــة بالمراجعــة والتوصيــة بالسياســات والممارســات واألنظمــة التــي تســاعد علــى 

تقييــم مخاطــر البنــك وتضمــن وجــود ثقافــة قويــة إلدارة المخاطــر داخــل البنــك. 

يوجــد لــدى البنــك قســم منظــم إلدارة المخاطــر وهــو القســم المســؤول بشــكل أساســي عــن التأكــد دومــا مــن وجــود إطــار إلدارة المخاطــر وأن كافــة 
أقســام البنــك )بمــا فــي ذلــك ميســرة تقــع ضمــن هــذا اإلطــار ، تعمــل اللجنــة كذلــك كواســطة بيــن اإلدارة والبنــك ومجلــس اإلدارة فــي تحديــد 
مســتويات تحمــل المخاطــر المناســبة لكافــة خطــوط األعمــال واألقســام التشــغيلية والتأكــد مــن أن السياســات واإلجــراءات الموضوعــة مصممــة 

وفــق مســتويات التحمــل المحــددة. 

تجتمع اللجنة على األقل أربع مرات في العام. 

لجنة إدارة األصول وااللتزامات التابعة لإلدارة 
اللجنــة مســؤولة عــن وضــع إطــار مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بــإدارة مخاطــر الســيولة بفاعليــة ســواء تلــك المتعلقــة باألنشــطة التقليديــة للبنــك أو 

بميســرة. ضمــن هــذا اإلطــار، يعتبــر قســم الخزينــة مســؤول عــن إدارة مخاطــر الســيولة لعمــالء العمليــات المصرفيــة التقليديــة أو ميســرة. 

يقــوم قســم الخزينــة بهــذه المهمــة بمســاعدة أقســام أخــرى فــي البنــك. لــدى البنــك سياســة معتمــدة مــن جانــب البنــك إلدارة الســيولة لألنشــطة 
التقليديــة وميســرة وهــي السياســة التــي تتضمــن تقييــم الفجــوات الخاصــة بالســيولة مــن خــالل أســاليب التدفقــات النقديــة ومقارنــة االحتياطيــات 

بالودائــع ومعــدالت اإلقــراض وهجــرة مخاطــرة الســيولة واإلجــراءات الطارئــة.

وضــع البنــك مكتبــًا وســيطا داخــل قســم إدارة المخاطــر للتأكــد مــن أن قســم الخزينــة فــي العمليــات المصرفيــة التقليديــة وفــي ميســره يعلمــون 
وفــق القواعــد الموضوعــة. 

بشــكل دوري ، يراجــع المكتــب الوســيط موقــف الســيولة للبنــك ويســاعد فــي إدارة الفجــوات الخاصــة بالســيولة. كذلــك فــإن البنــك األوســط ينظــم 
اختبــار الجهــد لمخاطــر الســيولة بشــكل دوري ويتأكــد قســم الخزينــة مــن توفــر أصــول الســيولة الكافيــة لــدى البنــك بمــا يســاعده علــى تلبيــة احتياجــات 

النشاط. 

لجنة االستثمار التابعة لإلدارة 
تتعامــل هــذه اللجنــة مــع األمــور التــي لهــا عالقــة بسياســة واســتراتيجية االســتثمار لــدى البنــك وتحلــل وتراقــب وتديــر مخاطــر الحقــوق وســعر الديــن 

بطريقــة منظمة. 

تجتمع اللجنة مرة واحدة شهريًا على األقل.

لجنة الموارد البشرية التابعة لإلدارة 
ــاز  ــة الترشــيح والمكافــأة التابعــة لمجلــس اإلدارة إلنج ــذي ولجن ــإلدارة هــي مســاعدة الرئيــس التنفي ــة المــوارد البشــرية التابعــة ل الهــدف مــن لجن

مهامهــا بطريقــة فعالــة واإلشــراف علــى اإلجــراءات والسياســات للمــوارد البشــرية المناســبة.

تراجع وتقدم التوصيات المتعلقة بخطط القوى العاملة السنوية قبل اعتماد خطة العمل السنوية للبنك.   •
تراجع نسب ومستويات التعمين في مختلف أقسام البنك وتعمل على تحسينها.   •

تراجع وتقدم التوصيات الخاصة بالترقيات.   •

اللجنة التأديبية 
تــدرس اللجنــة الحــاالت التــي تحتــاج إلــى إجــراءات تأديبيــة ومــن ثــم تقــدم اللجنــة توصياتهــا بشــأن اإلجــراءات التأديبيــة المناســبة لإلعتمــاد مــن قبــل  

اإلدارة. 

تجتمع اللجنة التأديبية كلما تطلب األمر. 

لجنة المشتريات
تعمــل هــذه اللجنــة علــى التأكــد مــن أن توريــد كافــة البضائــع والخدمــات يتــم بشــكل شــفاف وموضوعــي ومــن خــالل مورديــن ومقدمــي خدمــات 

يمكــن الوثــوق بهــم واالعتمــاد عليهــم وبمــا يضمــن حصــول البنــك علــى أفضــل الشــروط للتوريــد وأفضــل 
» قيمة مقابل المال«. تطبق اللجنة أسلوب علمي فيما يتعلق بإدارة اإلنفاق.

لجنة تقنية المعلومات
تعمــل لجنــة تقنيــة المعلومــات علــى التأكــد مــن أن اســتراتيجية تقنيــة المعلومــات متســقة وتلبــي احتياجــات النشــاط للبنــك. تقــوم اللجنــة أيضــا 
بمراجعــة ومتابعــة المشــاريع الرئيســية التــي لهــا عالقــة بتنقيــة المعلومــات لتضمــن حصــول البنــك علــى أفضــل فائــدة مــن إنفاقــه علــى تقنيــة 

المعلومــات. 

اللجنة التوجيهية إلدارة استمرارية النشاط  
اللجنــة التوجيهيــة لــإلدارة علــى اســتمرارية النشــاط مســؤولة عــن تنفيــذ وضمــان وجــود خطــة مناســبة الســتمرار النشــاط لــدى البنــك. كمــا تعمــل 

اللجنــة علــى التأكــد مــن تنفيــذ الخطــط الموضوعــة وأنهــا تحقــق النتائــج المرجــوة. 

12-6 اإلمتثال للمتطلبات التنظيمية
ــزام بجميــع أحــكام قانــون  ــزام البنــك بالمتطلبــات التنظيميــة. وقــد قــام البنــك باإللت المجلــس ليــس لديــه أي علــم بأيــة حــاالت جوهريــة بعــدم إلت

ــم الشــركات. حوكمــة وتنظي

12-7 قنوات التواصل مع المساهمين والمستثمرين
ــع ســنوية  ــة الرب ــات المالي ــم نشــر البيان ــة www.msm.gov.om. كمــا يت ــألوراق المالي ــر موقــع ســوق مســقط ل ــك متاحــة عب ــة للبن ــات المالي البيان
والنصــف ســنوية والنتائــج الســنوية للبنــك فــي صحيفتيــن محليتيــن يوميتيــن صــادرة باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة. كمــا تتوفــر البيانــات الماليــة 

www.bankdhofar.com .علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالبنــك
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بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2015

2014
ألف ريال عماني

2015
ألف ريال عماني

األصول

584,370 439,833 نقد وأرصدة لدى البنك المركزى العمانى 

91,164 138,036 قروض وسلف وتمويل للبنوك

2,254,705 2,729,306 قروض وسلف وتمويل للعمالء

26,886 35,802 إستثمارات متاحة للبيع

149,988 169,391 إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق

2,383 1,986 أصول غير ملموسة

9,683 8,795 ممتلكات ومعدات

74,948 69,912 أصول أخرى

3,194,127 3,593,061 مجموع األصول

اإللتزامات

175,013 308,864 مستحق للبنوك

2,482,179 2,592,371 ودائع من العمالء

107,742 111,422 إلتزامات أخرى

103,875 103,875 قروض ثانوية 

2,868,809 3,116,532 مجموع اإللتزامات

حقوق المساهمين

134,324 154,473 رأس المال

40,018 40,018 عالوة اإلصدار

18,488 18,488 إحتياطي خاص

35,537 40,214 إحتياطي قانوني

41,250 62,025 إحتياطي قرض ثانوي

)46( 327 إحتياطي إعادة تقييم إستثمار

55,747 45,484 األرباح المحتجزة

325,318 361,029 مجموع حقوق المساهمين المنسوبة لمساهمي البنك

- 115,500 األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1

325,318 476,529 مجموع حقوق المساهمين

3,194,127 3,593,061 مجموع اإللتزامات وحقوق المساهمين

0,242 0,234 صافي األصول للسهم الواحد )ريال ُعماني(

716,075 844,318 إلتزامات عرضية وإرتباطات

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

2014
ألف ريال عماني

2015
ألف ريال عماني

106,782 118,173 إيرادات فوائد

)33,202( )33,695( مصروفات فوائد

73,580 84,478 صافي إيرادات الفوائد

3,625 7,683 إيراد التمويل اإلسالمي 

)417( )1,954( مصروفات الربح 

3,208 5,729 صافي إيرادات التمويل اإلسالمي وأنشطة اإلستثمار

13,483 17,019 إيرادات الرسوم والعموالت

)1,335( )1,729( مصاريف الرسوم والعموالت

12,148 15,290 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

9,915 9,729 إيرادات أخرى

98,851 115,226 إيرادات التشغيل

)42,580( )47,862( تكاليف الموظفين ومصروفات إدارية

)3,583( )3,337( إستهالك

)46,163( )51,199( مصروفات التشغيل

52,688 64,027 ربح التشغيل 

)11,658( )14,305( مخصص إنخفاض قيمة قروض 

4,724 5,522 إسترداد من مخصص إنخفاض قيمة قروض

- )1( ديون معدومة مشطوبة 

- )2,742( انخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

45,754 52,501 ربح التشغيل بعد المخصص

)5,301( )5,736( مصروف ضريبة الدخل

40,453 46,765 ربح السنة

40,453 46,765
ربح السنة

إيرادات شاملة أخرى:

بنود سيتم أو قد يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل: 

)1,159( )2,238( صافي التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارت المتاحة للبيع 

)641( )131( تعديالت إعادة تصنيف من بيع إستثمارات متاحة للبيع 

- 2,742 إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

)1,800( 373 خسائر شاملة أخرى للسنة بعد خصم الضريبة

38,653 47,138 مجموع الدخل الشامل للسنة

0.026 0.027 العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد  )ريال ُعماني(
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 

المنسوبة لمساهمي البنك

رأس المال
عاوة 
اإلصدار

إحتياطي
خاص

إحتياطي 
قانونـــي

إحتياطي 
قرض 
ثانـــوي

إحتياطي 
إعادة 

تقيي م 
إستثمــار

األربــــاح 
المجموعالمحتجزة

األوراق 
الرأسمالية 
المستديمة 

الشريحة 
رقم 1

مجموع 
حقوق 

المساهمين

ريال ُعماني بـاآلالف
األرصدة كما في 1 يناير 

2015
134,32440,01818,48835,53741,250)46(55,747325,318-325,318

مجموع الدخل الشامل 
للسنة

46,765-46,76546,765------ربح السنة
دخل شامل آخر للسنة

صافي التغير فى القيمة 
العادلة لإلستثمارات 

المتاحة للبيع
----)2,238(-)2,238(-)2238(

المبالغ المحولة 
لبيان الدخل عن بيع 

لإلستثمارات المتاحة 
للبيع

إنخفاض قيمة 
إستثمارات متاحة للبيع

-----)131(-)131(-)131(

إنخفاض قيمة 
إستثمارات متاحة للبيع

-----2,742-2,742-2,742

مجموع الدخل الشامل 
للسنة

-----37346,76547,138-47,138

تحويل إلى اإلحتياطي 
القانوني

---4,677--)4,677(---

تحويل إلى إحتياطي 
قرض ثانوي

----20,775-)20,775(---

متحصالت من األوراق 
الرأسمالية المستديمة 

الشريحة رقم 1
--------115,500115,500

تكلفة إصدار الشريحة 
المستديمة رقم 1

------)755()755()755(

كوبونات الشريحة رقم 1 
اإلضافية

------)3,956()3,956(-)3,956(

معامات مع المالكين 
المدرجة مباشرًة في 

حقوق المساهمين
توزيعات أرباح مدفوعة 

عن سنة 2014
------)6,716()6,716(-)6,716(

أسهم مجانية صادرة 
سنة 2014

20,149-----)20,149(---

----------
األرصدة كما في 31 

ديسمبر 2015
154,47340,01818,48840,21462,02532745,484361,029115,500476,529

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

2014
ألف ريال عماني

2015
ألف ريال عماني

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
129,793 145,569 فوائد وإيرادات تمويل وعموالت ومقبوضات أخرى
)33,639( )36,171( مدفوعات فوائد و عائد على ودائع مصرفية إسالمية 
)51,397( )39,817( مدفوعات نقدية إلى موردين وموظفين
44,757 69,581

النقص في أصول التشغيل
)359,729( )483,384( قروض وسلف وتمويل لعمالء
)12,117( )4,688( قروض وسلف وتمويل لبنوك
)15,416( )154( مقبوضات من سندات خزانة وشهادات إيداع )بالصافي(
)387,262( )488,226(

الزيادة في إلتزامات التشغيل
450,433 110,192 ودائع من العمالء
68,478 132,960 مستحق لبنوك
518,911 243,152
176,406 )175,493( صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
)7,580( )5,392( ضريبة دخل مدفوعة
168,826 )180,885( صافي النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
1,960 2,856 إيرادات إستثمارات
)12,786( )9,976( شراء إستثمارات
8,827 1,629 متحصالت من بيع إستثمارات
757 718 توزيعات أرباح مستلمة
)2,410( )2,586( شراء ممتلكات ومعدات
186 176 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
)3,466( )7,183( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
28,875 - قرض  ثانوى
- 115,500 متحصالت من إصدار األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1
- )3,956( تكلفة إصدار األوراق الرأسمالية المستديمة الشريحة رقم 1
- )755( تكلفة إصدار الشريحة المستديمة رقم 1
)16,942( )6,716( توزيعات أرباح مدفوعة
11,933 104,073 صافي التدفق النقدي من  )المستخدم في( االنشطة التمويلية
177,293 )83,995( صافي التغير في النقد وما في حكم النقد
425,255 602,548 النقد وما فى حكم النقد في بداية السنة
602,548 518,553 النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة
584,370 439,833 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني )إيضاح 5(
)500( )500( وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي الُعماني
19,476 61,660 قروض وسلف وتمويل لبنوك مستحقة خالل 90 يومًا
- 19,249 سندات الخزينة مستحقة خالل 90 يوما
)798( )1,689( مستحق لبنوك خالل 90 يوما
602,548 518,553 النقد وما في حكم النقد لغرض بيان التدفقات النقدية
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الفصل الرابع عشر – البيانات المالية غير المدققة لنصف السنة والمنهية في 30 يونيو 2016

قائمة المركز المالي )غير المدققة(
كما في 30 يونيو 2016 

غير المدققه
2015/6/30
ألف ريال عماني

غير المدققه
2016/6/30
ألف ريال عماني

األصول

290,091 336,913 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

251,704 313,531 قروض وسلف وتمويل للبنوك

2,502,925 2,841,410 قروض وسلف وتمويل للعمالء

28,597 39,756 إستثمارات متاحة للبيع

219,795 158,722
إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق

األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

2,184 1,787 أصول غير ملموسة

9,312 8,633 ممتلكات ومعدات

80,724 94,667 أصول أخرى

3،385،332 3،795،419 إجمالي األصول

اإللتزامات

82,730 350,485 مستحق لبنوك

2,625,040 2,745,594 ودائع من عمالء

116,472 118,828 إلتزامات أخرى

103,875 103,875 قروض ثانوية 

2,928,117 3,318,782 إجمالي اإللتزامات

حقوق المساهمين

154,473 169,920 رأس المال

40,018 40,018 عالوة اإلصدار

18,488 18,488 إحتياطي خاص

35,537 40,214 إحتياطي قانوني

41,250 62,025 إحتياطي قرض ثانوي

1,028 1,395 إحتياطي إعادة تقييم إستثمار

50,921 29,077 األرباح المحتجزة

341,715 361,137 مجموع حقوق المساهمين المنسوبة لمساهمي البنك

115,500 115,500 سندات رأس المال اإلضافي الدائمة - المستوى األول

457,215 476,637 مجموع حقوق المساهمين

3,385,332 3,795,419 إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

831,877 1,090,773 إلتزامات عرضية وإرتباطات

0.221 0.213 صافي األصول للسهم الواحد )ريال ُعماني(

قائمة الدخل الشامل )غير المدققة(
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 

6 أشهر المنتهية 
في 2015/6/30
ألف ريال عماني

6 أشهر المنتهية 
في 2016/6/30
ألف ريال عماني

56,490 67,589 إيرادات فوائد

)17,025( )19,471( مصروفات فوائد

39,465 48,118 صافي إيرادات الفوائد

3,335 5,563 إيراد أنشطة التمويل اإلسالمي

)777( )1,924( حصة أصحاب حسابات اإلستثمار غير المقيدة من األرباح

2,558 3,639 صافي إيرادات أنشطة التمويل اإلسالمي

8,523 9,605 إيرادات الرسوم والعموالت

)777( )1,253( مصاريف الرسوم والعموالت

7,746 8,352 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

5,136 7,183 إيرادات أخرى

54,905 67,292 إيرادات التشغيل

)23,173( )25,841( تكاليف الموظفين ومصروفات إدارية

)1,652( )1,694( إستهالك

)24,825( )27,535( مصروفات التشغيل

30,080 39,757 ربح التشغيل 

)6,170( )11,428( مخصص إنخفاض قيمة قروض 

2,620 3,058 إسترداد من مخصص إنخفاض قيمة قروض

)903( )704( إسترداد من دعوى قضائية  

25,627 30,683 ربح / )خسارة( التشغيل بعد المخصص

)3,000( )4,516( مصروف ضريبة الدخل

22,627 26,167 ربح / )خسارة( الفترة

22,627 26,167 ربح / )خسارة( الفترة

إيرادات شاملة أخرى:

229 465 صافي التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارت المتاحة للبيع 

)58( )101( تعديالت إعادة تصنيف من بيع إستثمارات متاحة للبيع

903 704 إنخفاض قيمة من  استثمارات متاحة للبيع

1,074 1,068 إيرادات شاملة أخرى للفترة

23,701 27,235 مجموع الدخل الشامل للفترة

0.013 0.013 )خسارة( / ربحية السهم الواحد األساسية والمخفضة )ريال( – على أساس سنوي
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية )غير المدققة(
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016

المنسوبة لمساهمي البنك

رأس المال
عاوة 
اإلصدار

إحتياطي
خاص

إحتياطي 
قانونـــي

إحتياطي 
قرض 
ثانـــوي

إحتياطي 
إعادة 

تقيي م 
إستثمــار

األربــــاح 
المجموعالمحتجزة

األوراق 
الرأسمالية 
المستديمة 

الشريحة 
رقم 1

مجموع 
حقوق 

المساهمين

ريال ُعماني بـاآلالف
األرصدة كما في 1 يناير 

2016
154,47340,01818,48840,21462,02532745,484361,029115,500476,529

مجموع الدخل الشامل 
للسنة

26,167-26,16726,167------ربح السنة
دخل شامل آخر للسنة

صافي التغير فى القيمة 
العادلة لإلستثمارات 

المتاحة للبيع
-----465-465-465

المبالغ المحولة 
لبيان الدخل عن بيع 

لإلستثمارات المتاحة 
للبيع

إنخفاض قيمة 
إستثمارات متاحة للبيع

-----)101(-)101(-)101(

إنخفاض قيمة 
إستثمارات متاحة للبيع

-----704-704-704

مجموع الدخل الشامل 
للسنة

-----1,06826,16727,235-27,235

تحويل إلى اإلحتياطي 
القانوني

----------

تحويل إلى إحتياطي 
قرض ثانوي

----------

متحصالت من األوراق 
الرأسمالية المستديمة 

الشريحة رقم 1
----------

تكلفة إصدار الشريحة 
المستديمة رقم 1

---------

كوبونات الشريحة رقم 1 
اإلضافية

------)3,956()3,956(-)3,956(

معامات مع المالكين 
المدرجة مباشرًة في 

حقوق المساهمين
توزيعات أرباح مدفوعة 

عن سنة 2015
------             )23,171(             )23,171(-             )23,171(

أسهم مجانية صادرة 
سنة 2015

15,447-----)15,447(---

األرصدة كما في 30 
يونيو 2016)غيرمدققة(

169,92040,01818,48840,21462,0251,39529,077361,137115,500476,637

قائمة التدفق النقدي )غير المدققة(
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016

2014
ألف ريال عماني

2015
ألف ريال عماني

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
69,832 83,090 فوائد وإيرادات تمويل وعموالت ومقبوضات أخرى

)16,383( )18,626( مدفوعات فوائد و عائد على ودائع مصرفية إسالمية 
)18,315( )41,236( مدفوعات نقدية إلى موردين وموظفين
35,134 23,228

النقص / )الزيادة( في أصول التشغيل
)251,780( )120,475( قروض وسلف وتمويل لعمالء
)43,189( )195,256( قروض وسلف وتمويل لبنوك
)69,807( 11,415 مقبوضات من سندات خزانة وشهادات إيداع )بالصافي(

)364,776( )304,316(
الزيادة / )النقص( في إلتزامات التشغيل

142,861 153,223 ودائع من العمالء
)93,365( 42,672 مستحق لبنوك
49,496 195,895

)280,146( )85,193( صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
)5,392( )6,212( ضريبة دخل مدفوعة

)285,538( )91,405( صافي النقد من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

1,318 1,701 إيرادات إستثمارات
)2,771( )4,325( شراء إستثمارات

981 735 متحصالت من بيع إستثمارات
597 574 توزيعات أرباح مستلمة

)922( )1,077( شراء ممتلكات ومعدات
129 40 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

)668( )2,352(
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)6,716( )23,171( توزيعات أرباح مدفوعة
115,500 سندات رأس المال اإلضافي الدائمه- المستوى األول

- )3,956( كوبونات الشريحة رقم 1 اإلضافية
)588( - تكلفة إصدار سندات رأس المال اإلضافي الدائمه- المستوى األول

108,196 )27,127( صافي التدفق النقدي من  )المستخدم في( االنشطة التمويلية
)178,010( )120,884( صافي التغير في النقد وما في حكم النقد

602,548 518,553 النقد وما فى حكم النقد في بداية السنة
424,538 397,669 النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة
290,091 336,913 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

)500( )500( وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي الُعماني
136,827 41,899 قروض وسلف وتمويل لبنوك مستحقة خالل 90 يومًا

- 19,995 سندات الخزينة مستحقة خالل 90 يوما
)1,880( )638( مستحق لبنوك خالل 90 يوما

424,538 397,669 النقد وما في حكم النقد لغرض بيان التدفقات النقدية
تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الفصل الخامس عشر - حقوق المساهمين وإلتزاماتهم

يلخــص هــذا القســم حقــوق والتزامــات المســاهمين فــي شــركة ُعمانيــة يتخــذ الشــكل القانونــي لشــركة مســاهمة عامــة اعتبــارًا مــن تاريــخ هــذه 
النشــرة. والبيــان الــوارد فــي مــا يلــي هــو مجــرد موجــز وال يقــدم نظــرة عامــة كاملــة علــى حقــوق المســاهمين والتزاماتهــم وال ســرد كامــل لألحــكام 
ذات الصلــة التــي ينــص عليهــا القانــون الُعمانــي أو تعاميــم الهيئــة العامــة لســوق المــال. كمــا ال يعتبــر هــذا القســم بمثابــة نصائــح قانونيــة 

بخصــوص تلــك األمــور وتتوفــر صــورة مــن النظــام األساســي للبنــك فــي مكتــب المقــر الرئيســي للبنــك.

إلتزامات المساهمين  )1(

يقتصــر التــزام المســاهم علــى ســداد قيمــة األســهم التــي اكتتــب فيهــا وال يكــون مســؤواًل عــن ديــون البنــك باســتثناء فــي حــدود القيمــة االســمية 
لألســهم التــي يكتتــب فيهــا.

فــي حــال صــدرت أســهم جديــدة بــدون اشــتراط الســداد التــام لقيمتهــا عنــد االكتتــاب يجــب أن يتــم ســداد باقــي قيمــة الســهم الواحــد فــي الوقــت 
وبالطريقــة الذيــن يحّددهمــا مجلــس اإلدارة، بشــرط أن يتلقــى المســاهم إشــعارًا ال تقــل مدتــه عــن أربعــة عشــر يومــًا يتــم فيــه تحديــد موعــد الســداد 

ومكانه.

يتوجــب علــى المســاهم ســداد قيمــة األســهم عندمــا ُيطلــب منــه ذلــك فــي الموعــد والمــكان المحّدديــن وإال فســيكون عليــه ســداد فائــدة علــى 
المبلــغ المطلــوب ســداده بالســعر المتــداول اعتبــارًا مــن اليــوم المحــدد للســداد وإلــى أن يتــم الســداد فعليــًا، ويحــق لمجلــس اإلدارة التنــازل عــن 

ســداد هــذه الفائــدة كليــًا أو جزئيــًا بمحــض إرادتهــا.

فــي حــال عجــز المســاهم عــن ســداد أي قســط عنــد اســتحقاقه، علــى النحــو الــوارد فــي وثيقــة االكتتــاب، يحــق للبنــك بعــد إرســال إشــعار إلــى 
ــه المــدرج فــي ســجل المســاهمين ومنحــه مهلــة ال تقــل عــن أربعــة عشــر يومــًا مــن تاريــخ إرســال إشــعار الســداد، عــرض  المســاهم علــى عنوان

ــة ولوائحهــا. ــة وفقــًا لضوابــط الهيئ ــع فــي ســوق مســقط لــألوراق المالي أســهمه علــى البي

ــر المســدد مقابــل األســهم مــن حصيلــة البيــع، إضافــة إلــى الفائــدة  يكــون للبنــك األولويــة علــى جميــع الدائنيــن فــي اســترداد كامــل المبلــغ غي
بالســعر الســائد والمصاريــف. وال يتــم ســداد الرصيــد المتبقــي للمســاهمين فــي حــال عمليــات البيــع غيــر المحّصلــة، ويحــق للبنــك الحجــز علــى 

ــد المتبقــي. ــل الرصي ــكات المســاهم مقاب ممتل

حقوق المساهمين  )2(

لجميع األسهم حقوق متساوية وضمنية )مرتبطة( في ملكيتها، وهي بحسب قانون الشركات التجارية كالتالي:
حق استالم أرباح األسهم المعلنة من قبل الجمعية العامة؛   .1

حق األفضلية في االكتتاب في أسهم جديدة؛  .2
حق الحصول على حصة في توزيع أصول البنك عند تصفيتها؛  .3

حق نقل ملكية األسهم طبقًا للقانون المعمول به؛  .4
حق معاينة الميزانية العمومية للبنك وحساب األرباح والخسائر وسجل المساهمين؛  .5

ــة )يملــك كل مســاهم  ــات العامــة شــخصيًا أو بالوكال ــع الجمعي حــق تلقــي إشــعار بالمشــاركة فــي التصويــت وحــق بالتصويــت فــي جمي  .6
صــوت واحــد عــن كل ســهم عــادي يملكــه(؛

حــق التقــدم بطلــب الحصــول علــى إلغــاء أي قــرار صــادر عــن الجمعيــة العامــة أو مجلــس اإلدارة مخالــف للقانــون أو النظــام األساســي أو   .7
اللوائــح الداخليــة للبنــك؛

حــق رفــع دعــاوى علــى أعضــاء مجلــس إدارة البنــك ومدققــي حســاباته نيابــة عــن المســاهمين أو نيابــة عــن البنــك طبقــًا للمــادة 110 مــن   .8
التجاريــة؛ الشــركات  قانــون 

حــق مخاطبــة الهيئــة العامــة لســوق المــال )شــريطة أن يتــم ذلــك بمســاندة مــن المســاهمين الذيــن يملكــون مــا ال يقــل عــن 5% مــن   .9
األســهم( لتمــارس ســلطتها وتوقــف العمــل بالقــرارات التــي اتخذتهــا الجمعيــة العامــة  لصالــح أي فئــة مــن فئــات المســاهمين أو ضدهــا 

أو لمصلحــة أعضــاء المجلــس أو غيرهــم.

الملكية ونقل ملكية األسهم  )3(

ســيتم إدراج ملكيــة األســهم فــي الســجالت لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م. كمــا ســيتم إدراج نقــل هــذه الملكيــة فــي ســجل 
المســاهمين الــذي تحتفــظ بــه الشــركة والــذي يضــم اســم وجنســية كل مســاهم باإلضافــة إلــى محــل إقامتــه وعــدد األســهم التــي يمتلكهــا 
وأرقامهــا. وفــي حالــة وفــاة أحــد المســاهمين مــن ذوي المســاهمة المشــتركة تنتقــل ملكيــة األســهم لمــن يأتــي اســمه تالًيــا فــي الســجل والــذي 
ســيعتبره البنــك ممثــال لمالكــي األســهم المشــتركين . أمــا فــي حالــة كــون المتوفــى مالــكا منفــرًدا ســيكون ممثليــه القانونييــن هــم المخولــون أمــام 
البنــك بتســلم هــذه األســهم دون أن يعفــى الممثــل القانونــي للمســاهم المتوفــي مــن أي التزامــات تتعلــق بــأي اســهم كان المتوفــي يحتفــظ 

بهــا مــع اشــخاص آخريــن 

التقارير والبيانات المالية الواجب إرسالها إلى المساهمين  )4(

خــالل شــهرين مــن نهايــة الســنة الماليــة يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة إعــداد الميزانيــة العموميــة للبنــك وبيانــًا يتضمــن حســاب األربــاح والخســائر 
ــن علــى مجلــس اإلدارة أيضــًا إعــداد تقريــر حــول عمليــات البنــك خــالل الســنة  للبنــك بعــد تدقيقــه مــن قبــل مدققــي حســابات البنــك. كمــا يتعّي
المنتهيــة وحــول صافــي األربــاح المقتــرح توزيعهــا. كمــا يتــم إرســال صــورة مــن الميزانيــة العموميــة ومــن تقريــر مجلــس اإلدارة وتقريــر مدققــي 
الحســابات أيضــًا إلــى كل مســاهم مــن المســاهمين مــع توجيــه دعــوة إليــه لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة  الســنوية العاديــة. هــذا ويتــم اإلفصــاح 

عــن البيانــات الماليــة الســنوية مــن خــالل نظــام البــث اإللكترونــي الموجــود علــى الموقــع اإللكترونــي لســوق مســقط لــألوراق الماليــة.

يقــوم مجلــس اإلدارة أيضــًا بإعــداد بيانــات ماليــة ربــع ســنوية غيــر مدققــة للربــع األول والثانــي والثالــث مــن كل ســنة ماليــة ويتــم اإلفصــاح عــن تلــك 
البيانــات أيضــًا مــن خــالل نظــام البــث اإللكترونــي الموجــود علــى الموقــع اإللكترونــي لســوق مســقط لــألوراق الماليــة.

 
كما سيقوم البنك بنشر البيانات المالية ربع السنوية غير المدققة و كذلك السنوية المدققة.
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الفصل السادس عشر – شروط وإجراءات االكتتاب 

أهلية االكتتاب في األسهم المطروحة   1-16

ــدى شــركة مســقط للمقاصــة  ــك المحفــوظ ل ــوح للمســاهمين الظاهــرة أســماؤهم فــي ســجل البن ــة مفت ــاب فــي أســهم حــق األفضلي ــاب االكتت إن ب
واإليــداع فــي تاريــخ اكتســاب الحــق إضافــة إلــى األشــخاص الذيــن اشــتروا أســهم حقــوق األفضليــة عبــر ســوق مســقط لــألوراق الماليــة. ويحــق لــكل 
مســاهم االكتتــاب فــي أســهم حــق األفضليــة حســب ملكيتــه لألســهم كمــا فــي تاريــخ إكتســاب الحــق. وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أنــه يســمح لغيــر الُعمانييــن 

مــن األفراد/الشــركات امتــالك أســهم فــي البنــك بنســبة ال تتجــاوز 49% مــن إجمالــي رأس المــال وذلــك طبقــًا للنظــام األساســي للبنــك والقانــون.

يحــق لــكل مســاهم اإلكتتــاب فــي عــدد مــن األســهم المطروحــة تعــادل 117 ســهم لــكل  1000ســهم يملكــه المســاهم مــن أســهم البنــك كمــا هــو 
فــي تاريــخ إكتســاب الحــق ويتــم تقريــب كســور األســهم الــى أقــل أقــرب عــدد صحيــح. وســيتم إدراج الحقــوق المخصصــة  لــكل مســاهم فــي ســوق 

مســقط لــألوراق الماليــة ويجــوز بيعهــا و/أو شــراؤها عبــر ســوق مســقط لــألوراق الماليــة.

اإلكتتاب في األسهم اإلضافية   2-16

يحــق للمســاهمين أيضــًا كمــا فــي تاريــخ  إكتســاب الحــق التقــدم بطلــب إكتتــاب أســهم إضافيــة لهــم عــالوة علــى عــدد األســهم المخصصــة لالكتتــاب 
والتــي يحــق للمســاهم االكتتــاب بهــا وفقــًا لحقــوق األفضليــة المخصصــة لــه. 

المســاهم الــذي لــم يقــم باإلكتتــاب  بكامــل أســهم حــق األفضليــة المخصصــة لــه أو قــام ببيــع أســهم حــق األفضليــة المخصصــة لــه فــي 
الســوق المالــي  بشــكل كامــل و/أو جزئــي ال يجــوز لــه االكتتــاب فــي األســهم اإلضافيــة.

ال يجوز لمن قام بشراء أسهم حق األفضلية االكتتاب في أسهم إضافية.

أسهم الطرح غير المكتتب فيها   3-16

ــه مــن األســهم المطروحــة )إن وجــدت( مــن أســهم حــق  ــب ب ــر الُمكتت ــة مــن الجــزء غي ــاب بأســهم إضافي ــب االكتت يجــوز للمســاهمين التقــّدم بطل
األفضليــة مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة الســابقة.

فيما يلي األحكام والشروط واإلجراءات الواجب إتباعها في حال عدم االكتتاب بكامل أسهم حق األفضلية المطروحة لالكتتاب: 

أحكام وشروط االكتتاب في األسهم اإلضافية   1-3-16
ســيتم منــح المســاهمين المســجلين بســجل المســاهمين بتاريــخ إكتســاب الحــق فرصــة التقــدم لالكتتــاب فــي األســهم اإلضافيــة وذلــك طبقــًا 

للشــروط واألحــكام التاليــة:
ُيمنح المساهمون المتقّدمون لالكتتاب في األسهم المطروحة فرصة التقّدم بطلب االكتتاب في األسهم اإلضافية.   )1

ال يجــوز التقــّدم بطلــب االكتتــاب فــي األســهم اإلضافيــة إال عــن طريــق اســتمارة طلــب يتــم فيهــا تحديــد عــدد األســهم اإلضافيــة المطلــوب   )2
االكتتــاب فيهــا و ســداد قيمــة تلــك األســهم اإلضافيــة لبنــك االكتتــاب علــى الفــور؛

إن األسهم اإلضافية التي يجوز طلب االكتتاب فيها يجب أال تقل عن سهم واحد وال تزيد عن كامل حجم الطرح.  )3
سيتم تخصيص األسهم اإلضافية، حيثما ينطبق بنفس الوقت مع أسهم حق األفضلية بعد موافقة الهيئة.  )4

اإلجراءات الواجب إتباعها لاكتتاب في األسهم اإلضافية   2-3-16

يجــب علــى المســاهمين الذيــن قــرروا التقــّدم بطلــب االكتتــاب فــي األســهم اإلضافيــة تعبئــة نمــوذج الطلــب مــع ذكــر عــدد األســهم   )1
االكتتــاب. لبنــك  المســتحق  المبلــغ  بســداد  والقيــام  االكتتــاب  طلــب  فــي  اإلضافيــة 

فــي حــال االكتتــاب بأكثــر مــن األســهم المطروحــة ، ســيتم توزيــع وتخصيــص األســهم اإلضافيــة المكتتــب بهــا علــى المســاهمين الحالييــن   )2
المتقدميــن لالكتتــاب علــى أســاس النســبة والتناســب.

في ما يلي مثال توضيحي لكيفية تخصيص األسهم اإلضافية- استخدم أرقام تقديريه للتوضيح:
األسهمالبيان 

100,000,000أسهم حق األفضلية
90,000,000عدد األسهم المكتتب بها

10,000,000عدد األسهم غير المكتتب بها

15,000,000عدد األسهم اإلضافية المكتتب بها 

تخصيص األسهم غير مكتتب بها بالنسبة والتناسب
نسبة التخصيص األسهم اإلضافية

%66.67=15,000,000/10,000,000

10,000,000

5,000,000المبالغ المرتجعة
كما في المثال السابق، إذا تقدم شخص بطلب الحصول على 3,000 سهم إضافي، سيتم تخصيص 2,000 سهم له.

ــر  ــة المطلــوب االكتتــاب فيهــا مــن قبــل مقدمــي طلبــات  االكتتــاب أقــل مــن األســهم غي فــي حــال كان إجمالــي عــدد األســهم اإلضافي  )3
المكتتــب بهــا ،فإنــه ســيتم تخصيــص حــدًا ال يتجــاوز إجمالــي عــدد األســهم اإلضافيــة المطلــوب االكتتــاب بهــا إلــى جميــع طالبــي االكتتــاب 
الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بهــذه األســهم وســيتعين علــى مجلــس اإلدارة تخفيــض زيــادة رأس المــال الــى الحــد الــذي وصــل إليــه االكتتــاب 

ــر المكتتــب بهــا. بنســبة تعــادل قيمــة األســهم المتبقيــة غي

ــوك  ــي لمســاهمة البن ــزي العمان ــك المرك ــي ينــص عليهــا البن ــى الحــدود الت ــة إل مالحظــة: يجــب أن يقتصــر تخصيــص األســهم اإلضافي
ــث  يتســنى إصــدر أســهم حقــوق المســاهمين ضمــن الحــدود المســموح بهــا. ــد 16-13( بحي ــة )كمــا جــاء فــي البن التجاري

االكتتاب نيابة عن األطفال القّصر  4-16

ألغراض هذا اإلصدار، يعتبر قاصرًا أي شخص مولود بعد 5 اكتوبر 1998.  )1
ال يحق سوى لألب االكتتاب نيابة عن أطفاله القّصر.   )2

ــذي يقــّدم  ــب مــن الشــخص ال ــه ُيطل ــر األب ، فإن ــر غي ــل أي شــخص آخ ــة عــن الطفــل القاصــر مــن قب ــاب نياب ــب االكتت ــم طل ــم تقدي إذا ت  )3
الطلــب أن يرفــق بالطلــب وكالــة شــرعية ســارية المفعــول صــادرة عــن الجهــات المختصــة تخولــه بالتصــرف فــي أمــوال القاصــر بيعــًا وشــراءًا 

واســتثمارًا.

فترة االكتتاب    5-16

يبــدأ االكتتــاب فــي يــوم 5 اكتوبــر 2016 وينتهــي بنهايــة  ســاعات العمــل الرســمية لبنــك االكتتــاب فــي يــوم 19 اكتوبــر 2016 . ويســقط الحــق فــي 
أســهم حــق األفضليــة إذا لــم يتــم االكتتــاب علــى نحــو صحيــح خــالل فتــرة االكتتــاب.

تفاصيل الحساب المصرفي   6-16

يتعيــن علــى مقــدم طلــب االكتتــاب ذكــر تفاصيــل حســابه المصرفــي )المســجل باســم صاحــب الطلــب(. وال يجــوز للمكتتــب اســتخدام رقــم   )1
الحســاب المصرفــي ألي شــخص آخــر إال فــي حالــة األطفــال القّصــر.

فــي حــال كان الحســاب المصرفــي لمقــدم طلــب االكتتــاب مســجاًل لــدى مصــرف غيــر بنــك االكتتــاب، فإنــه يجــب عليــه تقديــم مــا يثبــت صحــة   )2
بيانــات حســابه المصرفــي الــواردة فــي طلــب االكتتــاب. ويمكــن القيــام بذلــك عــن طريــق تقديــم أي وثيقــة مــن بنــك المكتتــب توضــح رقــم 
الحســاب واســم صاحبــه علــى النحــو المبيــن فــي الجــزء األعلــى مــن كشــف الحســاب الصــادر عــن البنــك الــذي يحتــوي علــى تلــك البيانــات 
فقــط أو أي خطــاب أو وثيقــة صــادرة عــن البنــك المذكــور التــي تتضمــن المعلومــات المذكــورة. يتعيــن علــى مقــدم طلــب االكتتــاب التأكــد  
أن اإلثبــات المقــدم مقــروء بوضــوح ويحتــوي علــى رقــم الحســاب واســم صاحبــه بالكامــل. ولمزيــد مــن التوضيــح، فــإن المكتتــب غيــر ملــزم 
بتقديــم مــا يثبــت صحــة تفاصيــل حســابه المصرفــي إذا قــام باالكتتــاب عــن طريــق البنــك الــذي يحتفــظ بحســابه لديــه، وفــي هــذه الحالــة، 
يتعيــن علــى البنــك التحقــق مــن صحــة حســاب المكتتــب مــن خــالل نظامــه الخــاص بــه أو مــن خــالل اإلثبــات المقــّدم إليــه مــن قبــل طالــب 

االكتتــاب.
وفقــُا للتعليمــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال، ســيتم ادراج بيانــات الحســاب البنكــي المشــار إليــه أعــاله فــي ســجالت   )3
شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م. وســيتم اســتخدام تلــك البيانــات فــي تحويــل األمــوال الفائضــة مــن االكتتــاب وكذلــك 
توزيعــات األربــاح المســتحقة للمســاهم لــدى الجهــات المصــدرة لــألوراق الماليــة المدرجــة فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة. أمــا بالنســبة 
للمكتتبيــن الذيــن لديهــم حســابات مصرفيــة مقيــدة حاليــًا فــي ســجالت شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م فســيتم اســتخدام 

ــغ الفائضــة فقــط.   ــل المبال ــاب لتحوي ــب االكتت ــوارد بطل الحســاب المصرفــي ال
ســيتم رفــض طلــب االكتتــاب إذا كان رقــم الحســاب المصرفــي الــوارد فــي الطلــب لشــخص خــالف المكتتــب باســتثناء طلبــات االكتتــاب   )4

المقّدمــة نيابــة عــن األطفــال القّصــر والتــي يــرد فيهــا تفاصيــل الحســابات المصرفيــة ألوليــاء أمورهــم.

الوثائق الثبوتية المطلوبة   7-16

تسليم إستمارة طلب كاملة وموقعة.  )1
تقديــم وثيقــة تؤكــد صحــة رقــم الحســاب المصرفــي علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي نمــوذج االكتتــاب فــي حالــة واحــدة فقــط، أال وهــي   )2

االكتتــاب عــن طريــق بنــك آخــر غيــر البنــك المســجل لديــه حســاب المكتتــب.
نســخة مــن ســند وكالــة ســارية المفعــول وموثقــة حســب األصــول مــن الجهــات القانونيــة المختصــة فــي حــال كان االكتتــاب ســيتم نيابــة   )3

عــن شــخص آخــر )باســتثناء اكتتــاب ولــي األمــر القّصــر(. 

كيفية االكتتاب   8-16

يتحمــل المكتتــب مســؤولية اســتيفاء جميــع الشــروط مــع ضمــان صحــة وســريان مفعــول المعلومــات الــواردة فــي طلــب االكتتــاب. وتأكيــدًا   )1
علــى ذلــك، تــم توجيــه عنايــة بنــك االكتتــاب بقبــول طلبــات االكتتــاب التــي تســتوفي جميــع المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي نمــوذج 

ــاب ونشــرة اإلصــدار. طلــب االكتت
يتوجــب علــى المكتتــب أن يقــوم قبــل تعبئــة نمــوذج طلــب االكتتــاب باإلطــالع علــى نشــرة اإلصــدار وقــراءة شــروط وإجــراءات االكتتــاب بــكل   )2

ــة واهتمــام. عناي
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لــن ُيســمح ســوى باســتخدام نمــوذج خــالف نمــوذج الطلــب األصلــي )الــواردة فيــه التفاصيل المطبوعة مســبقًا( المرســل إلى المســاهمين   )3
المؤهليــن، وســترفض أي صــور لــه. وفــي حــال لــم يتســلم المكتتــب نمــوذج الطلــب، فــإن عليــه االتصــال بمديــر اإلصــدار الرئيســي  قبــل 
وقــت كاٍف مــن تاريــخ إغــالق االكتتــاب للحصــول علــى نســخة طبــق األصــل مــن نمــوذج الطلــب مذّيــل حســب األصــول بختــم مديــر اإلصــدار 

الرئيســي.
إن مــن قــام بالشــراء بشــكل صحيــح لحــق االكتتــاب عبــر ســوق مســقط لــألوراق الماليــة خــالل فتــرة تــداول الحقــوق عليــه االتصــال بمديــر   )4
اإلصــدار الرئيســي  وتقديــم نســخة مــن فاتــورة الشــراء الصــادرة عــن طريــق وســيطه أو كشــف حســاب صــادر عــن شــركة مســقط للمقاصــة 
واإليــداع ش.م.ع.م يبيــن ملكيتــه لتلــك الحقــوق، وســيقوم مديــر اإلصــدار الرئيســي  بإصــدار نمــوذج طلــب لــه وال يجــوز اســتخدام نمــوذج 

الطلــب الصــادر عــن مديــر اإلصــدار الرئيســي  إال مــن قبــل هــؤالء المســتثمرين.  
علــى مقدمــي طلبــات االكتتــاب تعبئــة نمــوذج االكتتــاب واســتيفاء جميــع بياناتــه بمــا فيهــا رقــم المســاهم لــدى شــركة مســقط للمقاصــة   )5

وااليــداع ش.م.ع.م والرقــم المدني/جــواز الســفر إضافــة الــى تاريــخ الميــالد بالنســبة للقّصــر. 
يطلــب مــن مقدمــي طلبــات االكتتــاب المصادقــة علــى التفاصيــل التــي شــملها نمــوذج االكتتــاب مــن خــالل التوقيــع عليهــا، فــي حــال   )6

اإلكتتــاب بإســماء اطفــال قّصــر، يمكــن لــآب فقــط التوقيــع علــى نمــوذج الطلــب، نيابــة عــن اإلبــن القاصــر.
علــى المكتتــب تقديــم نمــوذج الطلــب إلــى بنــك التحصيــل الــذي يتلقــى طلــب االكتتــاب المشــار إليــه فــي نشــرة اإلصــدار. وعلــى المكتتــب   )7
ــة إن وجــدت( علــى النحــو المحــدد فــي نشــرة  ــك األســهم اإلضافي ــاب فيهــا )بمــا فــي ذل ــوب االكتت ســداد كامــل قيمــة األســهم المطل

اإلصــدار مــع مراعــاة إرفــاق المســتندات الداعمــة للمعلومــات المقّدمــة )المشــار إليهــا أعــاله(.
8(  إذا رغــب أي مســتثمر أو مســاهم خــارج الســلطنة االكتتــاب فــي أســهم حــق األفضليــة، يتوجــب عليــه أن يدفــع قيمــة األســهم المكتتبــة 

بعملــة ســلطنة ُعمــان، أي بالريــال الُعمانــي، ويتــم الســداد بموجــب شــيك أو حوالــة.
في حال سداد قيمة االكتتاب عن طريق شيك ، فإنه يحرر باسم »بنك ظفار/ أسهم حق األفضلية«.   )9

إذا كان ســداد قيمــة االكتتــاب عــن طريــق حوالــة، فــإن المكتتــب مســؤول عــن التأكــد مــن ســالمة نجــاح عمليــة التحويــل إلــى بنــك التحصيــل   )10
ــاب. ــرة االكتت خــالل فت

بنك االكتتاب   9-16

ُتقبل طلبات اإلكتتاب من قبل بنك اإلكتتاب ) بنك ظفار( خالل ساعات الدوام الرسمي للبنك فقط.

 يتعين على البنك القيام توجيه المكتتبين إلى استيفاء أية نواقص تظهر في طلبات االكتتاب لطالبيه. 

يكــون المكتتــب مســؤواًل عــن تقديــم طلــب االكتتــاب الخــاص بــه مــع ســداد كامــل المبلــغ لبنــك االكتتــاب قبــل انتهــاء فتــرة االكتتــاب. هــذا ويحــق 
لبنــك االكتتــاب عــدم قبــول أي طلــب إكتتــاب يصلــه بعــد ســاعات العمــل الرســمية فــي تاريــخ انتهــاء فتــرة االكتتــاب.

قبول طلبات االكتتاب   10-16

يتعين على بنك االكتتاب عدم استالم أو قبول طلبات االكتتاب في الحاالت التالية:
إذا لم يكن طلب االكتتاب موقعًا من قبل المكتتب ، بإستثناء أولياء األمور الذين يكتتبون )يوقعون( نيابة عن أبنائهم القصر؛ أو  )1

إذا لم يتم سداد قيمة األسهم المكتتب بها )باإلضافة إلى األسهم اإلضافية( وفقًا للشروط الواردة في نشرة اإلصدار؛ أو  )2
إذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها عن طريق شيك مصرفي وتم رفضه ألي سبب كان؛ أو  )3

إذا لم يتضمن طلب االكتتاب رقم المساهم المتوفر لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م؛ أو  )4
إذا كان رقم المساهم الوارد في استمارة طلب االكتتاب غير صحيح؛ أو  )5

إذا قّدم المكتتب أكثر من طلب واحد باالسم نفسه، فسيتم رفض جميع تلك الطلبات؛ أو  )6
إذا لم يرفق بطلب االكتتاب المستندات المنصوص عليها في نشرة اإلصدار ؛ أو  )7

إذا لم يتضمن طلب االكتتاب بيانات الحساب المصرفي للمكتتب؛ أو  )8
إذا لم تكن جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب الواردة في طلب االكتتاب صحيحة؛ أو  )9

إذا لــم تكــن بيانــات الحســاب المصرفــي الــواردة فــي اســتمارة الطلــب تخــص المكتتــب، باســتثناء الطلبــات المقّدمــة باســم األوالد القّصــر   )10
ــاء أمورهــم؛ أو ــات الحســاب المصرفــي ألولي ــن يســمح لهــم باســتخدام بيان اللذي

فــي حالــة الفشــل عــن الحصــول علــى ســندات الوكالــة المرفقــة بنمــوذج الطلــب علــى النحــو الــوارد فــي نشــرة اإلصــدار فــي مــا يتعلــق   )11
بالشــخص الــذي يقــوم باالكتتــاب ويوقــع بالنيابــة عــن شــخص آخــر )باســتثناء أوليــاء األمــور الذيــن يكتتبــون نيابــة عــن أطفالهــم القّصــر(؛ أو

إذا لم تستوفى إستمارة الطلب المتطلبات القانونية والتنظيمية على النحو المنصوص عليه في نشرة اإلصدار؛ أو  )12
إذا لــم تكــن إســتمارة الطلــب هــي النمــوذج األصلــي المرســل مــن قبــل البنــك أو إســتمارة غيــر صــادرة ومختومــة حســب األصــول مــن قبــل   )13

مديــر اإلصــدار الرئيســي . 
إذا كانت إستمارة الطلب غير مكتملة أو أي من المعلومات المذكورة فيها غير صحيحة.  )14

إذا تبيــن لبنــك االكتتــاب بعــد اســتالم طلــب االكتتــاب وقبــل انتهــاء الموعــد المقــرر لتســليم الطلــب بصيغتــه النهائيــة إلــى مديــر اإلصــدار الرئيســي 
، عــدم اســتيفاء الطلــب للمتطلبــات القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي نشــرة اإلصــدار، فإنــه يتعيــن عليــه بــذل العنايــة الواجبــة لالتصــال بمقــدم 
طلــب االكتتــاب مــن أجــل أن يقــوم بتصحيــح الخطــأ المكتشــف، وفــي حــال تعــذر تصحيــح الخطــأ خــالل الفتــرة المشــار إليهــا، فإنــه يتعيــن علــى بنــك 

االكتتــاب إعــادة الطلــب للمكتتــب مــع قيمــة االكتتــاب قبــل انتهــاء الفتــرة المحــددة لتســليم الطلبــات إلــى مديــر اإلصــدار الرئيســي .

رفض طلبات االكتتاب   11-16
يحــق لمديــر اإلصــدار الرئيســي  رفــض طلبــات االكتتــاب فــي أي حالــة مــن الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله، وذلــك بعــد حصولــه علــى موافقــة الهيئــة 
العامــة لســوق المــال وتقديمــه تقريــرًا شــاماًل للهيئــة يذكــر فيــه تفاصيــل طلبــات االكتتــاب المــراد رفضهــا وأســباب ذلــك الرفــض. وفــي حــال تبيــن، 
مــن ســجل المكتتبيــن النهائــي المقــّدم مــن قبــل بنــك االكتتــاب أن هنــاك طلبــات اكتتــاب تحمــل رقــم المســاهم نفســه أو الرقــم المدنــي نفســه 

أو رقــم الحســاب المصرفــي نفســه )باســتثناء القّصــر(، فــإن جميــع تلــك الطلبــات التــي تخــص المكتتبيــن ســترفض.

االستعام والشكاوى   12-16

علــى المكتتبيــن الذيــن يرغبــون فــي االستفســار أو تقديــم شــكاوى حــول األمــور المتعلقــة بالتخصيــص أو الطلبــات المرفوضــة أو إعــادة األمــوال 
الفائضــة، االتصــال بفــرع البنــك الــذي تــم االكتتــاب مــن خاللــه، وفــي حالــة إعــادة المبالــغ الفائضــة، يجــب أن تتــم إعادتهــا بعــد خصــم رســوم البنــك 
ووفقــًا لســعر صــرف العملــة األجنبيــة بيــن الريــال الُعمانــي وعملــة البلــد المعنــي. وفــي حالــة عــدم تجــاوب الفــرع يتعيــن علــى المكتتــب االتصــال 

بالشــخص المعنــي علــى النحــو التالــي:

بنك ظفار ش.م.ع.ع
األشخاص المسؤولين:

علي بن رضا إبراهيم اللواتيا
العنوان : ص.ب. 1507 روي الرمز البريدي 112 سلطنة عمان    

الهاتف: 24790466 968+ )محول: 422(
الفاكس: 24791131 968+

ibo@bankdhofar.com : اإليميل

حسين بن إقبال علي اللواتيا
العنوان : ص.ب. 1507 روي الرمز البريدي 112 سلطنة عمان    

الهاتف: 24787348 968+
الفاكس: 24791131 968+

ibo@bankdhofar.com : اإليميل

إذا لــم يتمكــن بنــك االكتتــاب مــن التوصــل إلــى حــل أو تســوية مــع الشــخص المكتتــب، فإنــه يتعيــن عليــه إحالــة الموضــوع إلــى مديــر اإلصــدار 
الرئيســي  وإبقــاء المكتتــب علــى علــم بآخــر مــا يطــرأ مــن مســتجدات وتطــورات بشــأن الخــالف ، كمــا يتعيــن علــى المكتتــب أيضــًا البقــاء علــى اتصــال 

مــع بنــك االكتتــاب مــن أجــل معرفــة القــرارات التــي تــم التوصــل إليهــا.

بنك عمان العربي ش.م.ع.م
مجموعة إدارة اإلستثمار
األشخاص المسؤولين:

زيدون بن ابراهيم أبوقرمول 
الهاتف: 24754663 968+ 

الفاكس : 24125125 968+
zaydoon@oabinvest.com : اإليميل

سحر بنت كمال الزاغة
الهاتف: 24754311 968+

الفاكس : 24125125 968+
s.zagah@oabinvest.com : اإليميل

16-13   القيود المفروضة من قبل البنك المركزي الُعماني على المساهمين في البنوك التجارية

يجــب علــى المســاهمين االلتــزام بالتوجيهــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي الُعمانــي مــن وقــت آلخــر فيمــا يتعلــق بحــدود المســاهمة فــي البنــوك 
التجاريــة، ويجــب أن تتــم عمليــة تخصيــص األســهم عبــر إصــدار أســهم حــق األفضليــة وفقــًا لتوجيهــات البنــك المركــزي الُعمانــي. وأي مســاهم يتبيــن 
أنــه يخالــف القيــود المفروضــة مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي فلــن يتــم تخصيــص األســهم لهــذا المســاهم إلــى الحــد الــذي يحــق لــه، وســيتم 

إعــادة مبلــغ اإلكتتــاب وفقــا لذلــك.

16-14   سداد األسهم اإلضافية

إذا تعــذر علــى المكتتــب ســداد الدفعــة المســتحقة منــه عــن األســهم اإلضافيــة فــي طلــب االكتتــاب فســيتم إلغــاء تخصيــص األســهم اإلضافيــة 
المقترحــة فــي طلــب االكتتــاب.

16-15   إشعارات التخصيص وإعادة األموال الفائضة

ســوف يتــم تخصيــص األســهم وإعــادة المبالــغ الفائضــة خــالل ]15[ يومــًا مــن تاريــخ انتهــاء االكتتــاب. ويتعيــن علــى المكتتــب فــي ســوق مســقط 
لــألوراق الماليــة عنــد اإلعــالن عــن التخصيــص التأكــد مــن أن عــدد األســهم واألســهم اإلضافيــة )إن وجــدت( قــد خصصــت لــه مــن قبــل شــركة مســقط 
للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م وســوف يتــم رد االمــوال الفائضــة )إن وجــدت(، للحســاب المصرفــي لمقــدم الطلــب كمــا جــاء فــي طلــب اإلكتتــاب، 

وفــي حــال وجــود أي إختــالف، يجــب عليهــم االتصــال علــى الفــور ببنــك  اإلكتتــاب و/أو مديــر اإلصــدار الرئيســي .
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16-16  مسؤولية المساهمين/ المستثمرين في حقوق األفضلية

يفقــد المســاهم  الــذي بــاع أســهم حقــوق األفضليــة  المملوكــة لــه فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة حقــه فــي االكتتــاب فــي األســهم   .1
ــة. ــاب بأســهم إضافي ــب االكتت ــن لهــذا المســاهم طل ــك، ال يمك ــى ذل ــة. عــالوة عل المطروح

ينبغــي علــى المســتثمر الــذي يشــتري الحقــوق الُمدرجــة للتــداول فــي ســوق مســقط لــألوراق الماليــة ممارســة حقــه فــي االكتتــاب فــي   .2
األســهم المطروحــة مــن خــالل تقديــم طلبــه )الــذي يحصــل عليــه مــن مديــر اإلصــدار الرئيســي  علــى النحــو الــوارد فــي الفقــرة 8-16)4((  
إلــى بنــك اإلكتتــاب قبــل تاريــخ انتهــاء االكتتــاب. وال يحــق لهــؤالء المســتثمرين االكتتــاب فــي األســهم اإلضافيــة. وكل مــن يتخلــف عــن 

ــر حقــه فــي االكتتــاب قــد ســقط.  ــرة االكتتــاب يعتب االكتتــاب فــي االســهم خــالل فت

المسؤوليات وااللتزامات    17-16

يتعيــن علــى مديــر اإلصــدار الرئيســي  وبنــك التحصيــل وشــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع االلتــزام بالمســؤوليات والمهــام المحــددة وفقــًا 
للمســؤوليات المحــددة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال. كمــا يتعيــن عليهــم أيضــًا االلتــزام بأيــة مســؤوليات أخــرى بموجــب االتفاقيــة المبرمــة 
بينهــم وبيــن البنــك المصــدر لألســهم. ويتعيــن علــى جميــع األطــراف المســؤولين التعويــض عــن األضــرار المترتبــة عــن أي إهمــال فــي أداء 
واجباتهــم، إذا تطلــب األمــر. ويتعيــن علــى مديــر اإلصــدار الرئيســي  التنســيق مــع الجهــات التنظيميــة والرقابيــة مــن أجــل اتخــاذ كافــة الخطــوات 

واإلجــراءات الالزمــة بهــذا الشــأن.

الفصل السابع عشر – الجدول الزمني

ــة الحقــوق مــع  ــة وممارســتها وتســوية ســجالت حمل ــداول بحقــوق األفضلي ــي البرنامــج الزمنــي المتوقــع إلنهــاء إجــراءات الت ــن الجــدول التال ُيبي
ســجالت المكتتبيــن وتخصيــص األســهم المكتتــب بهــا وإدراجهــا، علمــًا بــأن أيــام العمــل تعنــي أينمــا وردت أيــام العمــل بســوق مســقط لــألوراق 

الماليــة:

مراحل اإلكتتاب التاريخ

تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار من الهيئة العامة لسوق المال 20 سبتمبر 2016

تاريــخ نشــر اإلعــالن: تقــوم الشــركة بعــد اعتمــاد نشــرة اإلصــدار وقبــل خمســة أيــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ 
اكتســاب الحــق بنشــر إعــالٍن معتمــٍد مــن الهيئــة فــي صحيفتيــن يوميتيــن احداهمــا علــى األقــل باللغــة العربيــة 
ولمرتيــن متتاليتيــن إلعــالم المســاهمين والمســتثمرين بإصــدار أســهم الزيــادة، علــى أن يتضمــن هــذا اإلعــالن 
ملخصــا وافيــا عــن نشــرة اإلصــدار بمــا فــي ذلــك مقــدار ونســبة الزيــادة فــي رأس المــال وســعر اإلصــدار وتاريــخ 
اكتســاب حــق أفضليــة االكتتــاب فيهــا وبنــوك االكتتــاب وفتــرة االكتتــاب، والمــدة التــي يتــم خاللهــا التنــازل عــن 

حقــوق األفضليــة أو االكتتــاب بموجبهــا .

21-22 سبتمبر 2016

تاريــخ اكتســاب الحــق: وهــو التاريــخ الــذي يؤهــل المســاهمين المســجلين فــي ســجل الشــركة فــي نهايــة عمــل هــذا 
اليــوم لالكتتــاب باســهم حــق األفضليــة، ويتــم تحديــده مــن قبــل التشــكيل المختــص بزيــادة رأس المــال بالشــركة 

)مجلــس اإلدارة أو الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة(  وفيــه يتحــدد أصحــاب حــق األفضليــة.

27 سبتمبر 2016

تاريــخ إدراج الحقــوق: تقــوم  شــركة المســاهمة العامــة ومديــر اإلصــدار بالتنســيق مــع شــركة مســقط لإليــداع 
ــة فــي الســوق  ــة باتخــاذ إجــراءات إدراج حقــوق األفضلي ــألوراق المالي ــة وســوق مســقط ل وتســجيل األوراق المالي
خــالل خمســة أيــام عمــل علــى األكثــر مــن تاريــخ اكتســاب الحــق،  ويتعيــن إعــداد ســجل ألصحــاب حقــوق األفضليــة 
تجــري علــى أساســه عمليــات التنــازل عنهــا مــن يــد ليــد خــالل المــدة المحــددة لذلــك. واعتبــارا مــن هــذا اليــوم يتــم 

ــداول كل منهــا بصفــة مســتقلة. فصــل الحقــوق عــن األســهم وتت

2 اكتوبر 2016

تاريــخ البــدء فــي إجــراءات إرســال الرســائل للمســاهمين: يقــوم مديــر اإلصــدار قبــل الموعــد المحــدد لبدايــة 
ممارســة الحــق بثالثــة أيــام علــى األقــل بإرســال إشــعار خطــي  إلــى كل مســاهم فــي محــل إقامتــه المــدون بســجل 
المســاهمين إلعالمــه بحــق األفضليــة مرفقــا بــه صــورة مــن نشــرة اإلصــدار المعتمــدة مــن الهيئــة، علــى أن يحــدد 
فــي هــذا اإلشــعار الحــد األقصــى المســموح االكتتــاب فيــه مــن أســهم الزيــادة والمــدة المحــددة لالكتتــاب بموجــب  
هــذا الحــق أو التنــازل عنــه بحيــث ال يقــل عــن خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ النشــر المنصــوص عليــه فــي المــادة )83( 

مــن قانــون الشــركات التجاريــة.

2 اكتوبر 2016

تاريــخ بدايــة االكتتــاب: ويمثــل بدايــة فتــرة االكتتــاب باســهم حــق األفضليــة، ويجــب أن ال تقــل المــدة التــي يمكــن 
خاللهــا ممارســة هــذا الحــق عــن خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ النشــر علمــا بــان اســتمارات طلبــات االكتتــاب ســوف 

تكــون متوفــرة لــدى بنــوك االكتتــاب ومديــر اإلصــدار وشــركات الوســاطة.

5 اكتوبر 2016

نهاية فترة التداول بحقوق األفضلية 16 اكتوبر 2016

ــوم بمراجعــة شــركة مســقط  ــر اإلصــدار فــي هــذا الي ــة: ويقــوم مدي ــاب باســهم حــق األفضلي ــرة االكتت ــة فت نهاي
لإليــداع وتســجيل األوراق الماليــة للحصــول علــى ســجل أســماء حملــة الحقــوق النهائــي الذيــن يحــق لهــم االكتتــاب 

باســهم حــق األفضليــة. )بعــد انقضــاء ثالثــة أيــام عمــل مــن تاريــخ نهايــة فتــرة التــداول بحقــوق األفضليــة(

19 اكتوبر 2016

اســتكمال عمليــة فــرز طلبــات االكتتــاب ومطابقــة ســجل أســماء حملــة الحقــوق النهائــي مــع طلبــات االكتتــاب الــواردة 
مــن البنــوك وتخصيــص األســهم لمســتحقيها وتســجيل أســهم الزيــادة لــدى أمانــة الســجل التجــاري بــوزارة التجــارة 
والصناعــة وإدراجهــا بســوق مســقط لــألوراق الماليــة. )خــالل 15 يومــًا مــن تاريــخ إغــالق االكتتــاب(. تاريــخ إنهــاء عمليــة 

إعــادة المبالــغ الفائضــة وتخصيــص األســهم وإدراجهــا.

2 نوفمبر 2016
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الفصل الثامن عشر – التعهدات

بنك ظفار ش.م.ع.ع.   1-18

يؤكد أعضاء مجلس إدارة البنك مجتمعين ومنفردين حسب أفضل معرفة لديهم ، ما يلي:

أن المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه صحيحة ومكتملة.  .1

أنــه تــم توخــي العنايــة الواجبــة مــن أجــل تفــادي حــدوث أي إغفــال ألي حقائــق أو معلومــات هامــة قــد تــؤدي حذفهــا إلــى جعــل أي عبــارة   .2
مذكــورة فــي نشــرة اإلصــدار مضللــة.

أن جميــع األحــكام الــواردة فــي قانــون ســوق رأس المــال الصــادر بالمرســوم الســلطاني 98/80 وتعديالتــه وقانــون الشــركات التجاريــة   .3
والضوابــط واللوائــح الصــادرة وفقــًا لهــا قــد تــم االلتــزام بهــا.

تم التوقيع نيابة عن مجلس اإلدارة

الفاضل / زكريا مبارك الزدجالي الفاضل / محمد بن يوسف ال ابراهيم     

التوقيع التوقيع        
 

المستشار المالي ومدير اإلصدار الرئيسي    2-18

اســتنادًا إلــى المســؤوليات المنوطــة بنــا بموجــب األحــكام الــواردة فــي المــادة )7( مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون ســوق رأس المــال الصــادر بموجــب 
القــرار اإلداري رقــم 2009/1 والتعليمــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال، فقــد قمنــا بمراجعــة جميــع المســتندات والوثائــق وغيرهــا مــن 

المــواد الجوهريــة ذات الصلــة والمطلوبــة إلعــداد نشــرة اإلصــدار المتعلقــة بإصــدار أســهم حــق األفضليــة.

يتحمــل مجلــس إدارة البنــك المســؤولية فيمــا يتعلــق بصحــة المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار ويؤكــد أنــه وفقــًا ألفضــل علمــه، لــم يتــم 
حــذف أي معلومــات جوهريــة يمكــن أن يــؤدي حذفهــا إلــى جعــل النشــرة مضللــة.

ونؤكــد بأننــا قــد بذلنــا العنايــة الواجبــة التــي تتطلبهــا المهنــة فيمــا يتعلــق بنشــرة اإلصــدار والتــي تــم إعدادهــا تحــت إشــرافنا، وبنــاء علــى أعمــال 
المراجعــة والمناقشــات التــي جــرت مــع البنــك المصــدر لــألوراق الماليــة وأعضــاء مجلــس إدارتــه والمســؤولين اآلخريــن فيــه والجهــات األخــرى 
المعنيــة،  وبنــاء علــى أعمــال المراجعــة التــي قمنــا بهــا مــع هــذه الجهــات المعنيــة بموضــوع اإلصــدار وتوقعــات الربحيــة وأســس ومبــررات التســعير 

ومحتويــات الوثائــق المقّدمــة إلينــا،

بهذا نؤكد على ما يلي:
لقــد قمنــا باتخــاذ العنايــة الواجبــة والمعقولــة التــي تضمــن أن البيانــات الــواردة إلينــا مــن البنــك والمتضمنــة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه تتفــق   .1

ــة. ــواردة فــي الوثائــق والمــواد والمســتندات األخــرى المتعلقــة بإصــدار أســهم حــق األفضلي مــع الحقائــق ال
ــم يحــذف أي  ــة ول ــم يخــف أي معلومــات جوهري ــك ل ــأن البن ــد ب ــا نؤك ــا مــن البنــك، فإنن ــا ومــن المعلومــات المتوفــرة لن وبحســب إطالعن  .2

النشــرة مضللــة.   الــى جعــل  إخفاؤهــا  يــؤدي  أن  يمكــن  معلومــات هامــة 
إن هــذه النشــرة وإصــدار أســهم حــق األفضليــة وهــذه النشــرة يتفقــان مــع جميــع قواعــد وشــروط اإلفصــاح المنصــوص عليهــا فــي قانــون   .3
ســوق رأس المــال ولوائحــه التنفيذيــة ونمــوذج نشــرة اإلصــدار المعمــول بــه لــدى الهيئــة العامــة لســوق المــال كمــا وأنهــا تتفــق مــع قانــون 

الشــركات التجاريــة والقــرارات الوزاريــة الصــادرة فــي هــذا الشــأن.
إن البيانــات والمعلومــات التــي تــم عرضهــا فــي نشــرة اإلصــدار هــذه والمعــدة باللغــة العربيــة )وترجمتهــا غير الرســمية إلى اللغــة اإلنجليزية(   .4
صحيحــة وعادلــة وكافيــة حســب إطالعنــا لمســاعدة المســتثمر علــى اتخــاذ القــرار المناســب حــول االســتثمار أو عدمــه فــي األوراق الماليــة 

المطروحــة لالكتتــاب وفقــًا لضوابــط وشــروط اإلفصــاح والشــفافية.

المستشار المالي ومدير اإلصدار الرئيسي

التوقيع: 

بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م
مجموعة إدارة االستثمار
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المستشار القانوني إلصدار أسهم حق األفضلية   3-18

ــن  ــة تتفــق مــع أحــكام القواني ــأن كافــة اإلجــراءات المتخــذة بشــأن إصــدار أســهم حــق األفضلي ــاه ب ــن اســمه أدن ــد المستشــار القانونــي المبي يؤك
والتشــريعات ذات العالقــة بنشــاط وعمــل البنــك وقانــون الشــركات التجاريــة وقانــون ســوق رأس المــال واللوائــح والتعليمــات الصــادرة بمقتضاهمــا 
ومتطلبــات وشــروط إصــدار األســهم الصــادرة مــن قبــل الهيئــة والنظــام األساســي. ولقــد أمــن البنــك علــى جميــع التراخيــص والموافقــات 

الرســمية الالزمــة لمباشــرة إصــدار أســهم حــق األفضليــة.

المستشار القانوني

التوقيع: 

دنتونز وشركائهم – فرع عمان
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ص.ب. 1507 روي الرمز البريدي 112 سلطنة عمان    
الهاتف: 24790466 968+
الفاكس: 24702865 968+
bankdhofar.com


