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ح�سرة �ساحب الجاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد المعظم



تحتوي نشرة ا�صدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات إصدار ا�وراق المالية في السوق ا�ولية  الصادرة من 
الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، تم اعتماد نشرة ا�صدار هذه من الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار ا�داري 

رقم خ/2015/9 المؤرخ 30 مارس 2015م. 

ومن ا�مور الواجب التأكيد عليها هنا أن الهيئة العامة لسوق المال ال تعتبر مسؤولة عن صحة وكفاية المعلومات الواردة في 
أو  والمعلومات  البيانات  هذه  على  االعتماد  نتيجة  تنشأ  قد  خسارة  أو  ضرر  أي  عن  مسؤولية  أي  تتحمل  وال   ، النشرة  هذه 

استخدامها من قبل أي شخص.

ص.ب. ٤٤، الرمز البريدي ١١٤، سلطنة ُعمان
هاتف: ٢٤٧٣٠٠٠٠ ٩٦٨+ فاكس: ٢٤٧٣٠٠١٠ ٩٦٨+

www.banksohar.net

نشرة إصدار بحق ا�فضلية

إصدار 228.800.000 سهم� بحق ا�فضلية بسعر 175 بيسة 
(تشمل القيمة االسمية لكل سهم مبلغ 100 بيسة وعالوة إصدار 73 بيسة و مصاريف ا�صدار 2 بيسة لكل سهم)

تاريخ افتتاح ا�صدار: 15 أبريل 2015 م
تاريخ إغالق ا�صدار: 29 أبريل 2015 م

االستشاري المالي ومدير ا�صدار

الخليجية بادر �سواق المال ش.م.ع.م

بنوك ا�كتتاب
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بيان هام للم�ستثمرين

يرجى من جميع الم�ساهمين قراءة هذا البيان بعناية.

اإن الهدف الرئي�سي من اإعداد ن�سرة الإ�سدار هذه هو اإطالع الم�ستثمر على كافة المعلومات التي ت�ساعده على اتخاذ القرار 

المنا�سب حول ال�ستثمار اأو عدمه في الأوراق المالية المطروحة لالكتتاب لأ�سهم بنك �سحار �ش.م.ع.ع )البنك( .

هذا، وت�سمل الن�سرة على جميع البيانات والمعلومات الهامة، ول تحتوي على اأية معلومات م�سلله ولم تحذف منها اأية معلومات 

اأ�سا�سية توؤثر �سلبا اأو اإيجابا على قرار الم�ستثمر بخ�سو�ش ا�ستثماره في الأوراق المالية المطروحة من عدمه.

اإن الجهة الم�سدرة لالأوراق المالية ممثله في اأع�ساء مجل�ش اإدارتها يتحملون مجتمعين ومنفردين الم�سوؤولية الكاملة عن 

الواجبة عند  العناية  اأخذ  اأنه قد تم  ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم  الن�سرة،  الواردة في هذه  المعلومات  �سحة وكفاية 

اإعداد هذه الن�سرة ل�سمان عدم وجود معلومات اأخرى يوؤدي حذفها اإلى جعل المعلومات المذكورة بالن�سرة م�سللة.

هذا ويتعين على كل م�ستثمر اأن يقراأ ويدر�ش بعناية ودقة ن�سرة الإ�سدار هذه ليقرر فيما اإذا كان من المنا�سب اأن ي�ستثمر 

في الأوراق المالية المطروحة، اآخذا بعين العتبار كل الحقائق المبينة في �سياقها ال�سحيح، ويتعين على الم�ستثمر اأي�سًا 

 ، المالية المطروحة بموجبها  الأوراق  المالية ب�سراء  الم�سدرة لالأوراق  الن�سرة بمثابة تو�سية من الجهة  عدم اعتبار هذه 

حيث يتحمل كل م�ستثمر م�سوؤولية الح�سول على ما يحتاج اإليه من ن�سائح مهنية م�ستقلة عن ال�ستثمار في الأوراق المالية 

با�ستخدام  الن�سرة،  هذه  عليها  تحتوي  التي  والفترا�سات  للمعلومات  الم�ستقل  تقييمه  اإجراء  وعن  لالكتتاب،  المطروحة 

التحليل والتوقعات التي يراها �سرورية في اتخاذ اأي قرار ب�ساأن ال�ستثمار في الأوراق المطروحة لالكتتاب من عدمه. 

ومما تجدر الإ�سارة اإليه، اأنه لم يتم تفوي�ش اأي �سخ�ش لالإدلء باأية معلومات اأو تقديم اأية اإفادة عن البنك  ول عن الأوراق 

المالية المطروحة لالكتتاب غير الأ�سخا�ش المذكورين بهذه الن�سرة، وفي حالة قيام اأي �سخ�ش بالإدلء باأية معلومات اأو 

تقديم اأية اإفادات فلن يعتبر مفّو�سًا من قبل البنك  اأو مدير الإ�سدار.

نقاط �أخرى جديرة بالإهتمام

تحتوي هذه الن�سرة على المعلومات ذات ال�سلة والتي تعتبر هامة ول تحتوي على معلومات م�سللة كما ل ت�ستبعد اأية معلومات 

جوهرية قد يوؤدي حذفها اإلى التاأثير ماديًا على اأي قرار للم�ستثمر بخ�سو�ش ال�ستثمار في اأ�سهم الإ�سدار من خالل هذه 

الن�سرة. ول ينبغي العتماد على اأية ملخ�سات لم�ستندات اأو ن�سو�ش لها مما هو وارد في هذه الن�سرة ب�سفتها �ساملة وينبغي 

النظر لها كمخت�سرات لها فقط.

وتحمل جميع ال�ستثمارات في روؤو�ش الأموال مخاطر بما فيها مخاطر ال�سوق بدرجات مختلفة. فيمكن لأية قيمة لالأ�سهم 

الهبوط اأو الرتفاع ح�سب ظروف ال�سوق.

�لتوقعات �لم�ستقبلية

يمكن اأن تحتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على توقعات مرتبطة بنوايا وت�سرفات ووقائع م�ستقبلية. وت�سنف هذه التوقعات عمومًا 

باأنها توقعات م�ستقبلية وت�سمل مخاطر معروفة وغير معروفة، واأمور ظنية غير موؤكدة وعوامل اأخرى هامة قد ت�سبب نتائج 

غير معروفة وت�سرفات ووقائع وظروف م�ستقبلية تختلف عن ال�سكل الذي تم عر�سه �سمنيًا في هذه الن�سرة. واإن ا�ستخدام 

اأو  »يتنباأ«  اأو  »يت�سور«  اأو  »�سوف«  اأو  »يمكن«  اأو  »يعتزم«  اأو  اأو »يجدول«  »يقيم«  اأو  »ي�ستمر«  اأو  »يتوقع«  الم�سطلحات  اأيٍّ من 

»يقترح« اأو »ينبغي« اأو »يعتقد« اأو »�سوف يوا�سل« اأو »�سوف يتابع« والم�سطلحات الم�سابهة قد يق�سد منه توقعات م�ستقبلية. 

ول تعد هذه التوقعات الم�ستقبلية حقائق تاريخية بل قد تعك�ش المتوقعات الحالية حول نتائج اأو وقائع م�ستقبلية وتعتمد على 

تقديرات وعوامل وافترا�سات مختلفة. ويرى البنك اأن المتوقعات الواردة في هذه التوقعات الم�ستقبلية معقولة، ولكن ل يمكن 

اإعطاء اأي �سمان باأن هذه المتوقعات �سيثبت �سحتها.

هذا وتت�سمن التوقعات الم�ستقبلية مخاطرة متاأ�سلة واأمور م�سكوك فيها اأو مجهولة اأو ظنية وتعك�ش فقط التاريخ الذي تم 

الإدلء بها فيه ول ينبغي العتماد عليها باأنها تمثل تقدير البنك باأي تاريخ تالي.
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ويحذر البنك الم�ستثمرين باأن عددًا من العوامل الهامة قد ت�سبب اختالف النتائج الفعلية اختالفًا جوهريًا عن تلك المعرب 

عنها في اأية توقعات م�ستقبلية. وت�سمل هذه العوامل دون ح�سر ما يلي:

• م�ستوى الطلب على منتجات وخدمات البنك؛	

• البيئة التناف�سية؛	

• التطورات التنظيمية والقانونية والمالية؛	

• التذبذب في معدلت ال�سرف الأجنبية اأو اأ�سعار الأ�سهم اأو معدلت واأ�سعار اأخرى؛	

• عدم القدرة على تقدير الأداء الم�ستقبلي؛	

• اأداء القت�ساد العماني؛ و	

• العوامل الأخرى الوارد و�سفها في الف�سل 11 )عوامل المخاطر وتخفيفها( من هذه الن�سرة.	

ول يمكن للبنك تقديم اأي �سمان بتحقق اأية توقعات م�ستقبلية. واإن البنك ومدير الإ�سدار واأي منت�سب لي�ش لهم اأي ق�سد اأو 

التزام بتحديث اأو مراجعة اأية توقعات م�ستقبلية، �سواء كنتيجة لمعلومات جديدة اأو وقائع م�ستقبلية اأو غيرها ما لم يكن ذلك 

مطلبًا في قوانين الأوراق المالية. ولالطالع على و�سف للعوامل المادية التي قد ت�سبب اختالف نتائج البنك الفعلية اختالفًا 

المخاطر  عوامل  واإن  وتخفيفها«(.  المخاطر  )»عوامل   11 الف�سل  اأنظر  الن�سرة  في هذه  م�ستقبليًا  عنه  عبر  عما  جوهريًا 

الواردة في هذه الن�سرة ل ت�سمل بال�سرورة كافة العوامل التي قد ت�سبب اختالف النتائج الفعلية اختالفًا جوهريًا عن تلك 

المعبر عنها م�ستقبليًا.
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�لتعاريف و�لمخت�سر�ت

الحقوق �لأ�سهم �لإ�سافية اإلى  اإ�سافًة  الم�ساهم  بطلبها  يتقدم  التي  الإ�سافية  الإ�سدار  اأ�سهم  هي 

الم�ستحقة لذلك الم�ساهم.

هو التاريخ الذي تعتمد فيه الهيئة العامة ل�سوق المال تخ�سي�ش اأ�سهم الإ�سدار اإلى تاريخ �لتخ�سي�ص

مقدمي الطلبات الم�ستحقين.

م�ساهمو البنك الم�ستحقون كما بتاريخ حق الكتتاب باأ�سهم الإ�سدار اأو الأ�سخا�ش مقدمو �لطلبات

الذين قاموا ب�سراء الحقوق ب�سوق م�سقط لالأوراق المالي وقاموا بتقديم ا�ستمارات 

الطلب المعباأة اإلى بنك الكتتاب بتاريخ اأو قبل تاريخ الإغالق.

تقديم ��ستمارة �لطلب اأجل  الم�ستثمر من  قبل  الأ�سول من  يتم مالأها ح�سب  التي  ال�ستمارة  هي 

طلبه لبنك الكتتاب. 

هو النظام الأ�سا�سي للبنك. �لنظام �لأ�سا�سي

بنك �سحار �ش.م.ع.ع.�لبنك/ بنك �سحار / �لم�سدر

2000/114 �لقانون �لم�سرفي ال�سلطاني  بالمر�سوم  وال�سادر  عمان  ل�سلطنة  الم�سرفي  القانون  هو 

وتعديالته.

النظام �لمجل�ص/ مجل�ص �لإد�رة لأحكام  طبقًا  الم�ساهمين  قبل  من  انتخابه  ح�سب  البنك  اإدارة  مجل�ش 

الأ�سا�سي للبنك وقانون ال�سركات التجارية والقواعد والتنظيمات المعمول بها والتي 

ي�سدرها البنك المركزي العماني والهيئة العامة ل�سوق المال. 

البنك المركزي العماني. �لبنك �لمركزي

راأ�ش �لهيئة  ل�سوق  التنظيمية  الهيئة  ب�سفتها  عمان  ب�سلطنة  المال  ل�سوق  العامة  الهيئة 

المال في �سلطنة عمان. 

98/60 قانون �سوق �لمال رقم  ال�سلطاني  بالمر�سوم  وال�سادر  عمان  ب�سلطنة  المال  �سوق  قانون 

وتعديالته.

بنك �سحار �ش.م.ع.ع.بنك �لإكتتاب

قانون ال�سركات التجارية ب�سلطنة عمان رقم 74/4 وتعديالته. قانون �ل�سركات �لتجارية

وال�سادر �لد�ستور العامة  الم�ساهمة  �سركات  لحوكمة  المال  ل�سوق  العامة  الهيئة  د�ستور 

بموجب التعميم 2002/11 وتعديالته.

الالئحة التنفيذية لقانون �سوق المال ال�سادر بالقرار رقم 2009/1.�لالئحة �لتنفيذية

الأرباح لل�سهم الواحد.�أ. �ص.

ال�سنة المالية للبنك والتي تبداأ من تاريخ 1 يناير وتنتهي بتاريخ 31 دي�سمبر اأو وفقًا �ل�سنة �لمالية 

لتعديل الم�ساهمين في النظام الأ�سا�سي للبنك. 

الجمعية العامة غير العادية للبنك.�لجمعية �لعامة

مجل�ش التعاون لدول الخليج العربية.مجل�ص �لتعاون

حكومة �سلطنة عمان.�لحكومة

قوانين �سلطنة عمان في �سكل مرا�سيم �سلطانية وقرارات وزارية وتنظيمات الهيئة قو�نين �ل�سلطنة

واإعادة  وتعديالتها  العماني ح�سب �سدورها  المركزي  والبنك  المال  ل�سوق  العامة 

ت�سريعها.

�سركة م�سقط للمقا�سة والإيداع �ش.م.ع.م.�سركة م�سقط للمقا�سة

وزارة التجارة وال�سناعة ب�سلطنة عمان.وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة

�سوق م�سقط لالأوراق المالية ب�سلطنة عمان ب�سفتها �سوق الأوراق المالية الر�سمية. �ل�سوق 
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غرفة تجارة و�سناعة عمان. �لغرفة

هي اأ�سهم الإ�سدار بحقوق الأف�سلية.�أ�سهم �لإ�سد�ر

�سلطنة عمان. عمان/ �ل�سلطنة

الجمعية العامة العادية لم�ساهمي البنك.�لجمعية �لعامة �لعادية

اأ�سهم حق الأف�سلية باللغة العربية باعتبارها الم�ستند الر�سمي ن�سرة �لإ�سد�ر اإ�سدار  هي ن�سرة 

الذي يحتوي على جميع البيانات والمعلومات الجوهرية والهامة المتعلقة بالإ�سدار، 

وذلك طبقًا لعتمادها على يد الهيئة العامة ل�سوق المال. 

�سركة تاريخ �لحق لدى  المقيدين  للم�ساهمين  الأف�سلية  بحق  الكتتاب  ا�ستحقاق  تاريخ  هو 

م�سقط للمقا�سة والإيداع. 

هو الح�ساب البنكي لمقدم الطلب والذي ي�ستخدم لإعادة اأية اأموال غير م�ستخدمة �لح�ساب �لبنكي لالإعادة

في تخ�سي�ش الأ�سهم.

ريال عماني، العملة القانونية المتداولة ب�سلطنة عمان. ر.ع

هو الإ�سدار بحقوق الأف�سلية لعدد 228.800.000 �سهمًا ب�سعر 175 بي�سة عماني �لإ�سد�ر بحقوق �لأف�سلية/ �لإ�سد�ر

لل�سهم، بموجب ن�سرة الإ�سدار هذه.

الأ�سهم العادية في راأ�سمال البنك بقيمة ا�سمية وقدرها 100 بي�سة لكل منها. �لأ�سهم

م�ساهمو البنك.�لم�ساهمون

�سعر الكتتاب لكل �سهم والقابل للدفع من قبل الم�ساهمين طبقًا للوارد في ن�سرة �سعر �لكتتاب/ �سعر �لإ�سد�ر

الإ�سدار هذه.
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�لف�سل �لأول: معلومات عامة عن �لإ�سد�ر و�لم�سدر

بنك �سحار �ش.م.ع.ع�لجهة �لم�سدرة

1014333 تاريخ التاأ�سي�ش 4 مار�ش 2007 م�سجل تجاري رقم

�ش ب 44، الرمز البريدي 114، �سلطنة عمانعنو�ن �لمقر �لرئي�سي

غير محدودةمدة �لبنك

تبداأ ال�سنة المالية بتاريخ 1 يناير وتنتهي بتاريخ 31 دي�سمبر من نف�ش ال�سنة.�ل�سنة �لمالية

ر�أ�ص �لمال �لم�سرح به
200،000،000 ر.ع عمانيًا مق�سم اإلى 2،000،000،000 �سهم بقيمة 100 بي�سة لكل 

منها.

ر�أ�ص �لمال �لم�سدر و�لمدفوع
لكل  بي�سة   100 بقيمة  �سهمًا   1،212،640،000 اإلى  مق�سم  ر.ع   121،264،000/-

�سهم.

بعد  و�لمدفوع  �لم�سدر  �لمال  ر�أ�ص 

�لإ�سد�ر بحق �لأف�سلية

الأف�سلية  بحق  الإ�سدار  بعد  والمدفوع  الم�سدر  البنك  مال  راأ�ش  �سيكون 

144،144،000 ر.ع موزع اإلى 1،441،440،000 �سهمًا بقيمة 100 بي�سة لكل �سهم.

100 بي�سة لكل �سهم.�لقيمة �ل�سمية لالأ�سهم

مجموع عدد �لأ�سهم �لمطروحة ويبلغ  �سهم،  لكل  بي�سة   175 بقيمة  المال  راأ�ش  في  �سهمًا   228،800،000

قيمتها 40،040،000 ر.ع.

�سعر �إ�سد�ر �ل�سهم

175 بي�سة لكل �سهم، ويتاألف من قيمة ا�سمية وقدرها 100 بي�سة زائد عالوة بمبلغ 

73 بي�سة ومبلغ 2 بي�سة مقابل م�ساريف الإ�سدار، قابلة للدفع بالكامل عند تقديم 

ا�ستمارة الطلب.

لمعرفة التفا�سيل يرجى الإطالع على الف�سل 2 من هذه الن�سرة.�لغر�ص من �لإ�سد�ر

حق �لأف�سلية في �لأ�سهم �لمطروحة

الكتتاب في الإ�سدار بحق الأف�سلية مفتوح لم�ساهمي البنك المقيدين بتاريخ الحق 

اأو  الم�ساهم )%18.87(  الإ�سدار لكل �سهم يحمله  0.1887 �سهم  بمعدل حوالي 

�سهم واحد جديد مقابل كل 5.3 ا�سهم يحمله الم�ساهم، وبحيث يقرب العدد اإلى 

اأقرب عدد �سحيح. 

�أهلية �لكتتاب في �لأ�سهم �لمطروحة

ب�سجل  المقيدين  البنك  لم�ساهمي  مفتوح  الأف�سلية  بحق  الإ�سدار  في  الكتتاب 

اأو  الحق  بتاريخ  والإيداع  للمقا�سة  م�سقط  �سركة  لدى  البنك  في  الم�ساهمين 

للم�ستثمرين الذين يقومون ب�سراء الحقوق عن طريق �سوق م�سقط لالأوراق المالية.

ويمكن تداول “الحقوق” التي تمثل حق ملكية الم�ساهمين بالكتتاب في الإ�سدار 

المحددة  الفترة  خالل  المالية  لالأوراق  م�سقط  �سوق  طريق  عن  الأف�سلية  بحق 

لهذا الغر�ش. ويكون للم�ساهم الخيار في الكتتاب بالإ�سدار بحق الأف�سلية اأو بيع 

ال�سراء. وفي حالة عدم  الراغب في  الم�ستثمر  اإلى  ال�سوق  عن طريق  “الحقوق” 
ممار�سة الم�ساهم لحقه في الكتتاب اأو حقه ببيع الحقوق عن طريق ال�سوق خالل 

فترة الكتتاب في�سقط حقه في الكتتاب.
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�لطلب لأ�سهم �إ�سافية

كتابة  عليهم  ويتعين  اإ�سافية  اأ�سهم  بطلب  التقدم  الم�ستحقين  للم�ساهمين  يمكن 

عدد الأ�سهم الإ�سافية المطلوبة بو�سوح في الخانة المخ�س�سة لذلك في ا�ستمارة 

الطلب وتقديمها اإلى بنك الكتتاب مع مبلغ الكتتاب المطلوب. 

ول يحق للم�ساهم الذي ل يكتتب بكامل حقوقه الم�ستحقة اأو من يقوم ببيع حقوقه 

)�سواء جزئيًا اأو كليًا( التقدم بطلب اأ�سهم اإ�سافية.

كما ل يحق ل�سخ�ش قام ب�سراء الم�ستحق من حقوق م�ساهم التقدم بطلب اأ�سهم 

اإ�سافية.

ويخ�سع طلب وتخ�سي�ش الأ�سهم الإ�سافية للبنود وال�سروط المن�سو�ش عليها في 

الف�سل 14.

لمعرفة التفا�سيل يرجى الإطالع على الف�سل 14.�لحد �لأدنى و�لأق�سى لالكتتاب

�إرجاع �لفائ�ص من مبلغ �لطلب
�سيتم اإعادة  المبالغ المرتجعه  اإلى الح�سابات الم�سرفية الخا�سة  بمقدم الطلب 

وذلك في غ�سون 15 يومًا من تاريخ الإغالق.

للم�ساهمات  �لم�سموح  �لم�ستوى 

�لأجنبية

للنظام  طبقًا  البنك  راأ�سمال  من   %70 لن�سبة  اأ�سهم  تملك  العمانيين  لغير  ي�سمح 

مع  بالت�ساوي  الخليجية  التعاون  مجل�ش  دول  مواطنو  ويعامل  للبنك.  الأ�سا�سي 

المواطنين العمانيين بالن�سبة لتملك وتداول الأ�سهم وتاأ�سي�ش ال�سركات في عمان 

وفقًا للقرار الوزاري رقم 2007/205.

7 اأبريل 2015 متاريخ �لحق

14 اأبريل 2015 متاريخ بدء �لتد�ول في �لحقوق

21 اأبريل 2015 متاريخ �نتهاء �لتد�ول في �لحقوق

15 اأبريل 2015 متاريخ فتح �لكتتاب

29 اأبريل 2015 متاريخ �نتهاء �لكتتاب

�إدر�ج �لأ�سهم �لجديدة
اإدراج  كذلك  ف�سيتم  المالية  لالأوراق  م�سقط  ب�سوق  مدرجة  �سركة  البنك  اأن  بما 

الأ�سهم الجديدة في �سوق م�سقط لالأوراق المالية. 

عليها   �لح�سول  تم  �لتي  �لمو�فقات 

لزيادة ر�أ�ص �لمال

 29 و  2015م  فبراير   16 و  2014م  اكتوبر   14 بتاريخ  البنك  اإدارة  مجل�ش  قراري 

مار�ش 2015م.

BDD/IBS/ رقم  خطابه  بموجب  موافقته  العماني  المركزي  البنك  اأ�سدر 

BS/2281/2015  الموؤرخ 17 مار�ش 2015 م

خ/2015/9  رقم  الإداري  بالقرار  موافقتها  المال  ل�سوق  العامة  الهيئة  اأ�سدرت 

الموؤرخ 30 مار�ش 2015م

�لتخ�سي�ص

�سيتم تخ�سي�ش ا�سهم الإ�سدار ح�سب ا�ستمارات الطلب ويخ�سع طلب وتخ�سي�ش 

الأ�سهم الإ�سافية للبنود وال�سروط المن�سو�ش عليها في الف�سل 14.

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الف�سل 14.
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�ل�ست�ساري �لمالي ومدير �لإ�سد�ر

الخليجية بادر لأ�سواق المال �ش.م.ع.م

�ش ب 974، الرمز البريدي 112، �سلطنة عمان

هاتف: 24790614 )968+(

فاك�ش: 24790612 )968+(

cfd@gbcmoman.net :البريد الإلكتروني

بنك �لكتتاب

بنك �سحار �ش.م.ع.ع 

�ش ب 44، الرمز البريدي 114، �سلطنة عمان

هاتف: 24730000 )968+(

فاك�ش: 24730010 )968+(

�لم�ست�سار �لقانوني

مكتب البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاهم لال�ست�سارات القانونية

�ش ب 686، الرمز البريدي 112، روي، �سلطنة عمان

هاتف: 24814466 )968+(

فاك�ش: 24812256 )968+(

mj-co@amjoman.com :البريد الإلكتروني

مر�قب �لح�سابات

براي�ش ووتر هاو�ش كوبرز

�ش ب 3075، روي، الرمز البريدي 112، �سلطنة عمان

هاتف: 24559110 )968+(

فاك�ش: 24564408 )968+(
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�لف�سل �لثاني: �لغر�ص من �لإ�سد�ر وكيفية ��ستغالل �لعو�ئد وم�ساريف �لإ�سد�ر

2-1 �لغر�ص من �لإ�سد�ر

، لتمكينه من دعم نمو  الغر�ش من الإ�سدار هو زيادة ال�سف الأول من راأ�سمال البنك عن طريق زيادة راأ�سمال المدفوع 

الأعمال المتوقع وي�سمل النمو الناتج من ارتفاع الدين الالحق بم�ساريع البنية التحتية والتنموية بال�سلطنة، و�سيعمل راأ�ش 

3 وتنظيمات  المال الإ�سافي هذا على تعزيز مالئمة البنك راأ�سماليًا في امتثال مجدول بمتطلبات كفاية راأ�ش المال بازل 

البنك المركزي العماني.

2-2 ��ستغالل �لعو�ئد

�سيتم ا�ستغالل اأموال راأ�ش المال المح�سلة عن طريق الإ�سدار بحق الأف�سلية بالن�سب المذكورة من اأجل تحقيق الأغرا�ش 

ال�سيولة من  لتحويل  بالن�سبة  بالتزاماته  يلتزم دومًا  الوحيد بحيث  البنك منا�سبة بقراره  يراها  التي  الأوقات  المذكورة في 

نافذة اأعماله الم�سرفية التقليدية اإلى نافذة اأعماله الم�سرفية الإ�سالمية.

2-3 م�ساريف �لإ�سد�ر �لمقدرة.

تقدر تكاليف وم�ساريف الإ�سدار بحقوق الأف�سلية بمبلغ 85.000 ر.ع )خم�سة وثمانون األف ريال عماني(، وهو ما يعادل 

حوالي 0.21% من اإجمالي عوائد الإ�سدار، و�سيتم الوفاء بتكاليف وم�ساريف الإ�سدار بحقوق الأف�سلية من المبلغ المح�سل 

على  فائ�ش  مبلغ  باأي  البنك  و�سيحتفظ  �سهم.  لكل  بي�سة   2 بمبلغ  الإ�سدار  م�ساريف  تجاه  الكتتاب  طلبات  مقدمي  من 

الم�ساريف الفعلية وتحويله اإلىالإحتياطي القانوني اأو الإحتياطي الخا�ش الذي يتم اإن�ساوؤه وفقًا لأحكام المادة )106( من 

قانون ال�سركات التجارية.  وفيما يلي جدول بتوزيع التكاليف والم�ساريف:

�لمبلغ )ر.ع(�لتفا�سيل

40،000ر�سوم الم�ست�سار المالي ومدير الإ�سدار، وبنك الكتتاب والم�ست�سار القانوني

20،000ر�سوم الهيئة لالإدراج ور�سوم اعتماد ن�سرة الإ�سدار

15،000الإعالنات والت�سويق والطباعة 

10،000م�ساريف اأخرى بما فيها المعالجة والطوابع البريدية

85،000*المجموع

*هذه تقديرات ويمكن اأن تتغير ح�سب الم�ساريف الفعلية.



- 10 -

�لف�سل �لثالث: �أغر��ص �لبنك وتر�خي�سه

3-1 نبذة تعريفية 

تم ت�سجيل البنك بال�سجل التجاري لدى وزارة التجارة وال�سناعة طبقًا لقانون ال�سجل التجاري )المر�سوم ال�سلطاني رقم 

مار�ش   18 بتاريخ  العماني  المركزي  البنك  من  التجارية  الم�سرفية  الأعمال  ترخي�ش  وح�سل  2007م  مار�ش  في   )74/3

2007م. وب�سفته بنك تجاري متكامل، يقوم بنك �سحار بممار�سة اأن�سطته في كافة القطاعات الم�سرفية بما فيها الأعمال 

الم�سرفية لالأفراد وال�سركات وال�ستثمار والأعمال الم�سرفية الإ�سالمية بال�سلطنة.

وعالوًة على كونه مرخ�سًا من البنك المركزي العماني، فاإن بنك �سحار ب�سفته �سركة م�ساهمة عامة واإدراج اأ�سهمه وتداولها 

في �سوق م�سقط لالأوراق المالية، فيخ�سع البنك كذلك لتنظيمات الهيئة العامة ل�سوق المال. واإ�سافًة لذلك، تخ�سع عمليات 

البنك التجارية لالمتثال ب�سيا�سات واإجراءات وقوانين البنك الداخلية وتنظيمات ال�سلطنة عمومًا.

3-2 �أهد�ف �لبنك 

بموجب النظام الأ�سا�سي للبنك ، فاإن الأهداف الرئي�سية للبنك تتمثل في التالي:- 

تعريفها  الوارد  والقيود  بها  الم�سموح  الم�سرفية  الأن�سطة  ل�سيما  وتعديالتها،  ال�سلطنة  في  بها  المعمول  للقوانين  وطبقًا 

بتنظيمات وقوانين البنك المركزي العماني واأحكام القانون الم�سرفي وتعديالته، تتمثل اأغرا�ش البنك فيما يلي:

مزاولة الأعمال الم�سرفية بجميع مجالتها و�سفقاتها وكل ما يتعلق بها والتي يمكن للبنك في اأي وقت اأو مكان اأن يمار�ش . 1

فيها ن�ساطًا يكون في العادة مت�ساًل بالأعمال الم�سرفية اأو التعامل بالنقد اأو ال�سمانات المالية. 

اأو عن . 2 اأو �سمانات مختلطة مختلفة، �سواء كان ذلك نقدًا  اأو  �سخ�سية  واإقرا�ش الأموال مقابل كفالت عينية  ت�سليف 

طريق القيد في ح�سابات اأخرى اأو مقابل وثائق اأو �سندات المديونية اأو الكمبيالت اأو خطابات العتماد اأو اأية التزامات 

اأخرى اأو مقابل اإيداع �سكوك الملكية اأو الب�سائع اأو ال�سلع اأو بوال�ش ال�سحن اأو اأوامر ال�ستالم اأو �سهادات التخزين من 

اأمناء المخازن واأر�سفة ال�سحن اأو الأوراق المالية اأو اإي�سالت ا�ستالم الب�سائع اأو اأية اإي�سالت اأخرى تجارية اأو �سبائك 

معدنية اأو اأوراق مالية واأ�سهم.

القيام باأعمال الخ�سم بالتعامل في عمليات ال�سرف بالنوع والأوراق المالية.. 3

ا�ستثمار الأموال بالكيفية المنا�سبة من وقٍت لآخر.. 4

 اأن يقوم بدور متعهد الكتتاب اأو المن�سئ اأو الو�سيط بالن�سبة لإ�سدار الأ�سهم اأو الأوراق المالية اأو اأية معامالت نقدية . 5

اأخرى. 

القيام بعمل التمويل التقليدي.. 6

التعاقد في القرو�ش العامة والخا�سة، والتفاو�ش عليها واإ�سدارها.. 7

القيام بدور الو�سي والقيم بالن�سبة للو�سايا والت�سويات و�سندات الئتمان بكافة اأنواعها التي ي�سدرها الزبائن والآخرون . 8

وكذلك ممار�سة وتنفيذ اأعمال الئتمان بكافة اأنواعها.

في . 9 الأموال  واإيداع  وا�ستالم  المتداولة  والعمالت  المعدنية  والعمالت  الم�سرفية  النقدية  الأوراق  جميع  في  التعامل 

ح�سابات جارية وودائع لأجل وح�سابات التوفير وا�ستالم الأ�سياء الثمينة والوثائق المالية لإيداعها في خزائن الأمانات. 

الأخرى . 10 الوثائق  المالية وجميع  والحوالت  ال�سيكات  الم�سرفية وخطابات العتماد و�سرف  ال�سمانات  وتداول  اإ�سدار 

القابلة للتداول وتح�سيلها.

بيع ال�سندات وال�سهادات والأ�سهم والأوراق المالية الأخرى.. 11

ت�سوية ال�سيكات القابلة للتداول. . 12

بيع و�سراء و�سرف العمالت المتداولة والنقود وال�سبائك المعدنية.. 13

الم�ساركة بجميع ال�ستثمارات المرتبطة بالأن�سطة القت�سادية بما في ذلك الم�ساهمة في روؤو�ش اأموال ال�سركات.. 14

اإيداع اأو قر�ش اأو تقديم الأموال ب�سمانات اأو بدونها، وعمومًا منح والتفاو�ش في القرو�ش والمبالغ المقدمة من جميع . 15

الأنواع.

الدخول في �سراكات مع ال�سركات والموؤ�س�سات التي تمار�ش ن�ساطات مماثلة لأن�سطة البنك.. 16
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ت�سجيع الدخار والعمل على اجتذاب الودائع والمدخرات الوطنية وتوظيفها بوا�سطة البنك لخدمة اغرا�سه وي�سمل ذلك . 17

قبول الودائع على اختالف اأنواعها بفائدة اأو بدون فائدة وتطبيق الأنظمة التي يراها مجل�ش اإدارة البنك منا�سبة لت�سجيع 

الدخار واجتذاب الودائع وفقا للتراخي�ش والت�ساريح التي ي�سدرها البنك المركز العماني.

العمل على اجتذاب راأ�ش المال المحلي والأجنبي وتدبير اأو الح�سول على قرو�ش محلية اأو دولية للبنك، على اأن يراعي . 18

في هذا الن�ساط التقيد بالت�سريعات والتنظيمات التي ت�سعها حكومة ال�سلطنة لهذه الغاية. 

تمويل وتاأجير و�سراء الديون وو�سائل التمويل الأخرى غير العادية.. 19

حيازة وخ�سم وتاأجير اأو من خالل اتفاقيات اأخرى اأو اأية حقوق فيها )�سواء ملكية اأو تعاقدية( والقيام عمومًا بالأعمال . 20

التجارية والعمل كممولين اأو متعاملين في الأوراق المالية ووكالء بعمولة اأو باأية �سفة اأخرى في �سلطنة عمان والعمل في 

بيع اأو مقاي�سة اأو مبادلة اأو رهن اأو تقديم �سلف اأو التعامل على اأي نحو اآخر في العقارات والمنازل والمباني وال�سقق 

للبنك  الم�سبقة  الموافقة  اأوًل على  الح�سول  اأعاله، مع مراعاة  اإليه  م�سار  ما هو  تكن ح�سب  لم  اأم  موؤثثة  كانت  �سواء 

المركزي العماني. 

العمل كوكالء تاأمين اأو و�سطاء اأو م�ست�سارين ماليين لم�سلحة عمالئها وتقديم ال�ست�سارات وبيع وجلب بيع مثل هذه . 21

الخدمات لعمالئه �سريطة موافقة البنك المركزي العماني والح�سول على اأية موافقات اأخرى لزمة.

تملك وتاأجير اأو ا�ستئجار الأ�سول غير الثابتة والأ�سول العقارية طبقًا للقانون الم�سرفي والقوانين الأخرى ذات ال�سلة . 22

بال�سلطنة وتوجيهات البنك المركزي العماني.

دون الم�سا�ش بما �سبق من الأن�سطة الم�سرفية التقليدية المذكورة اأعاله، يمكن للبنك بما يتما�سى مع تعليمات البنك . 23

المركزي العماني:

القيام بالأعمال الم�سرفية الإ�سالمية في جميع مجالتها، وتقديم الخدمات الم�سرفية الممتثلة باأحكام ال�سريعة  اأ. 

الإ�سالمية؛

القيام بجميع اأعمال التمويل وال�ستثمار طبقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية من خالل مختلف اأنواع التمويل وال�ستثمار  ب. 

الإ�سالمي، وت�سمل دون ح�سر، المرابحة والم�ساربة والم�ساركة والإيجارة وال�ست�سناع، اإلخ.

قبول الزكاة والتبرعات والهبات غير الم�سروطة من الغير لح�ساب �سندوق الزكاة و�سرف وا�ستغالل هذه الأموال  ت. 

لم�سلحة الغير وفي القيام بم�سوؤوليات البنك الجتماعية. 

3-3 �لتر�خي�ص و�لمو�فقات 

يمتلك البنك تراخي�ش �سارية من الجهات المخت�سة بغر�ش القيام بالأن�سطة التي تاأ�س�ش البنك من اأجلها وهي كالتالي:- 

تاريخ �لنتهاء تاريخ �لإ�سد�ر �لغر�ص من �لترخي�ص �لجهة 

2007/3/42017/3/3�سجل تجاري رقم 1014333وزارة التجارة وال�سناعة 

2015/3/272016/3/26ع�سوية الغرفة برقم 1779غرفة تجارة و�سناعة عمان

م�ستمر طبقًا للقانون الم�سرفي 2007/3/18ترخي�ش اأعمال البنوك التجارية البنك المركزي العماني 

2012/10/182015/12/31الأن�سطة ذات ال�سلة بال�ستثمار*الهيئة العامة ل�سوق المال

* تغطي هذه الأن�سطة العمل كم�سدر ل�سندات مهيكلة واإدارة ال�سناديق المالية واإدارة المحافظ واإدارة الإ�سدارات وت�سويق 
الأوراق المالية غير العمانية وتقديم ال�ست�سارات والبحوث ال�ستثمارية.

3-4  �لمو�فقات

تم اإعتماد اإ�سدار الأ�سهم بموجب:

• قراري مجل�ش اإدارة البنك بتاريخ 14 اكتوبر 2014م و 16 فبراير 2015م و 29 مار�ش 2015م.	

• 17 مار�ش 	 BDD/IBS/BS/2281/2015  الموؤرخ  اأ�سدر البنك المركزي العماني موافقته بموجب خطابه رقم 

2015م.

• اأ�سدرت الهيئة العامة ل�سوق المال موافقتها بالقرار الإداري رقم خ/2015/9 الموؤرخ 30 مار�ش 2015م.	
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�لف�سل �لر�بع: تفا�سيل �لم�ساهمين

اأكبر 10 م�ساهمين في البنك كما بتاريخ 18 فبراير 2015 م كالتالي:

%عدد �لأ�سهم�ل�سم

15.00%171،600،000�سركة عمان لال�ستثمار والتمويل

14.57%166،669،748�سوؤون البالط ال�سلطاني

6.48%74،153،691�سندوق ال�ستثمار العماني

5.78%66،134،449موؤ�س�سة الراتب التجاريه

4.25%48،67،612�سندوق تقاعد قوات ال�سلطان الخا�سة

3.41%39،064،398�سهيل �سالم عبداهلل المخينى بهوان

3.24%37،136،000ال�سركه العمانيه العالميه القاب�سه �ش م ع م

3.07%35،157،074�سندوق الحتياطي العام للدولة

3.00%34،320،000�سندوق تقاعد المكتب ال�سلطاني

2.86%32،732،730البنك الوطني العماني ح�ساب �سندوق التوازن بنك م�سقط
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�لف�سل �لخام�ص: نبذة عن �لقت�ساد �لعماني

5-1 خلفية

لقد كانت عمان تاريخيًا وما تزال، بحكم موقعها ال�ستراتيجي في ملتقى الطرق بين اآ�سيا واأوروبا، مركزًا للتبادل التجاري. 

وبعدد �سكان يبلغ حوالي 4 مليون ن�سمة على م�ساحة 309،500 كم مربع، ر�سخت عمان مكانتها باأنظمة �سيا�سية واقت�سادية 

موا�سالت  واأنظمة  دولية  تجارية  و�سبكة  وات�سالت  �سحية  وعناية  اأ�سا�سية  بنية  الدولة  اأقامت  وقد  م�ستقرة.  واجتماعية 

متطورة على اأ�سا�ش اقت�ساد مزدهر معتمد على النفط. وقد �سهد التركيز المتوا�سل للحكومة على تنويع القت�ساد والتقليل 

50% من اإجمالي  اأكثر من  تدريجيًا من العتماد على النفط، �سهد نموًا م�سطردًا للقطاعات غير النفطية. وي�سهم النفط 

الناتج المحلي ل�سنة 2013 م باأ�سعار ال�سوق الجارية، ومن المتوقع اأن تنخف�ش هذه الن�سبة م�ستقباًل.

5-2 �لقت�ساد

نما القت�ساد العماني خالل ال�سنوات الما�سية معززًا بال�ستقرار الن�سبي في اأ�سعار النفط الخام بالأ�سواق العالمية. ورغم 

الم�ستقبل العالمي القريب المتقلب، فقد �سهدت ال�سوق المحلية طلبًا متح�سنًا عبر مختلف القطاعات.

الديون  لم�ساكل  نظرًا  متقلبًا  يزال  ل  الكلي  الو�سع  فاإن  ال�ستقرار،  اأمارات  اأظهر  قد  العالمي  القت�ساد  اأن  من  وبالرغم 

لالقت�ساديات النامية في اأوروبا ونموها القت�سادي ال�سعيف.

وقد وا�سل القت�ساد الوطني في الأداء الح�سن رغم البيئة العالمية المتقلبة، وح�سب المركز الوطني لالإح�ساء والمعلومات 

نما اإجمالي الناتج المحلي باأ�سعار ال�سوق بمعدل 15.9% �سنة 2011 م ومعدل 12.4% �سنة 2012م ، وبالن�سبة ل�سنة 2013م 

فمن المتوقع نمو اإجمالي الناتج المحلي بمعدل 2.4%، ومن المتوقع اأن ينمو بمعدلت مت�سارعة خالل �سنة 2014م ، بف�سل 

زيادة معدل اإنتاج النفط، وا�ستقرار اأ�سعار النفط العالمية، وا�ستمرار معدل النفقات الحكومية عالوًة على الطلب المحلي 

القوي.

وتتمتع عمان حاليًا بتقييم ائتماني - اأ )A-( من قبل �ستاندرد اآند بورز ومعدل اأ1 )A1( من قبل موديز لخدمات ال�ستثمار.

5-3 �لمالية �لعامة

)م�سدر ارقام الموازنة – وكالة الأنباء العمانية(

تقدر نفقات ودخل ال�سلطنة ل�سنة 2015م بمبلغ 14.1 مليار ريال عماني و11.6 مليار ريال عماني، على التوالي، بعجز متوقع 

لل�سنة  التقديرية  بالنفقات  مقارنًة   %4.5 بن�سبة  م   2015 ل�سنة  المقدرة  النفقات  و�سترتفع  عماني.  ريال  مليار   2.5 بمبلغ 

ال�سابقة مع انخفا�ش في الدخل بن�سبة 1% عن الدخل المقدر لل�سنة ال�سابقة.

ويمثل عجز الميزانية بمبلغ 2.5 مليار ر.ع 21% من الدخل و8% من اإجمالي الناتج المحلي للدولة.

وتمثل النفقات الحالية بمبلغ 9.6 مليار ر.ع 68% من النفقات العامة الكلية، بينما ي�سكل النفقات ال�ستثمارية بمبلغ 3.2 

مليار ر.ع ن�سبة 22% المتبقية. وتتمثل النفقات ال�ستثمارية ب�سكٍل رئي�سي لتمويل م�ساريع البنية الأ�سا�سية، وم�ساريع النفط 

الدعم  برامج  لمختلف  ر.ع  مليار   1.1 مبلغ  �سرف  يتم  كما  للحكومة.  المملوكة  ال�سركات  بتنفيذها  تقوم  وم�ساريع  والغاز 

الحكومية، والذي يمثل 8% من اإجمالي النفقات.

وبالن�سبة لتقدير الدخل الحكومي، ي�سكل دخل النفط بمبلغ 9.16 مليار ر.ع 79% وتمثل م�سادر الدخل غير النفطية بمبلغ 

2.44 مليار ر.ع 21% من مجموع الدخل.

ال�سركات المملوكة للحكومة الجزء  اأو عن طريق  الرئي�سية، والتي تقوم بتنفيذها الحكومة ب�سكٍل مبا�سر  الم�ساريع  وت�سمل 

الأول من م�سروع ال�سكك الحديدية بين �سحار والبريمي، ومجمع �سامل لالأ�سماك في الدقم، ومزيد من البنية الأ�سا�سية 

في ميناء الدقم، والمدينة ال�سكنية في لوى، و�سبكة ال�سرف ال�سحي في محافظة م�سقط، ومحطات معالجة مياه ال�سرف 

ال�سحي في مختلف الوليات، وم�ساريع الدواجن والم�ستنبتات المائية، وعدد من الفنادق، وم�سنع لوى للبال�ستيك، وم�ساريع 

متعددة لخطوط الأنابيب من م�سقط اإلى �سحار ل�سركة ل�سركة م�سفاة عمان وال�سناعات البتروكيميائية )اأوربك(.
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وتم تخ�سي�ش مبلغ 9.6 مليار ر.ع للقطاعات الجتماعية مثل التعليم وال�سحة والإ�سكان والتدريب ومجالت اأخرى، والتي 

ظلت في نف�ش الم�ستوى مقارنًة بال�سنة ال�سابقة.

وفيما يلي تخ�سي�ش الميزانية لمختلف القطاعات الجتماعية:

• التعليم – 3 مليار ر.ع )21% من اإجمالي النفقات(	

• ال�سحة – 1.6 مليار ر.ع )11% من اإجمالي النفقات(	

• قطاع الأمن والإنعا�ش الجتماعي – 129 مليون ر.ع 	

• الإ�سكان – 2.3 مليار ر.ع	

ويقدر مجموع الإعانات الجتماعية بمبلغ 1.8 مليار ر.ع، ممثاًل ب�سكٍل رئي�سي في تقديم الإعانة على الفوائد في القرو�ش 

الإ�سكانية، والكهرباء والماء، والبترول والديزل وبع�ش المواد الغذائية الأ�سا�سية.

5-4 خطط �لتطوير

لقد خطت الحكومة خطة التنمية الخم�سية الثامنة )2011-2015( والتي اقترحت ا�ستثمارات عامة تتركز على قطاع البنية 

الأ�سا�سية. ويتوقع اأن تح�سن هذه ال�ستثمارات من الطلب المحلي وزيادة تنويع موارد القت�ساد العماني.

وقد تنباأت الحكومة بدخل تراكمي ي�سل اإلى 37.5 مليار ر.ع خالل فترة الخطة باإجمالي نفقات عامة مبلغ 42.71 مليار ر.ع 

خالل فترة الخطة الخم�سية. وتوقعت الخطة نمو الأن�سطة غير النفطية بمعدل 10% )بالأ�سعار الحالية( ومعدل 6% )بالأ�سعار 

الحالية(. واأكد ذلك الجهود المتوا�سلة لتنويع القت�ساد. احتاجت الخطة لال�ستثمار في م�ساريع جديدة بلغت 5.6 مليار 

ر.ع عالوًة على م�ساريع بلغت 6.4 مليار ر.ع تم ترحيلها من الخطة الخم�سية ال�سابقة. وبنيت الخطة على معدل نمو لإجمالي 

الناتج المحلي ال�سمي )باأ�سعار حالية( بن�سبة 6% �سنويًا خالل فترة الخطة وبمعدل ت�سخم 4% �سنويًا. وهدفت الخطة تقديم 

الوظائف لعدد 200،000 اإلى 275،000 مواطن عماني.

5-5 �لموؤ�سر�ت �لقت�سادية �لرئي�سية

2011 2012 2013 �لوحدة

26،122.0 29،353.3 30،061.3 مليون ر.ع  - الناتج المحلى الإجمالى بال�سعار الجارية

24،531.0 27،637.3 28،815.3 مليون ر.ع  - الدخـــــل القومــــــي الجمالـــــي

7،445 7،628.3 7،474.8  - ن�سيب الفرد من اإجمالي الدخل القومي ر.ع

53.7 51.6 48.4 %  - ن�سبة الدخار المحلي الى اجمالي الناتج المحلي

24.2 27.3 28.5 %  - ن�سبة التكوين الراأ�سمالي الى الناتج المحلي

10،624.7 13،474.5 14،216.9 مليون ر.ع  - اإجمالــــــى الإيرادات الحكومـيـــــــة

84.4 84.7 86.1 %
 - ن�سبة ايرادات النفط والغاز من اإجمالى الإيرادات 

الحكومـية

10،737.9 13،555.1 13،949.5 مليون ر.ع  - اإجمالــــــي النفــــاق الحكومـي

885 919 942 األف برميل  - متو�سط النتاج اليومي من النفط

102.95 109.50 105.51 دولر امريكي  - متو�ســــــط �ســـــعر النفـــــــــط 

18،106.8 20،047.1 21،696.9 مليون ر.ع  - اإجمالـــــى ال�سادرات ال�سلعيـــــة

3،295 3،623 3،855 العدد بالألف  -  جملة ال�سكان

الم�سدر: المركز الوطني لالإح�ساء والمعلومات، �سوق م�سقط لالأوراق المالية
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�لف�سل �ل�ساد�ص: لمحة عن �لبنك ونبذة عن �أعماله

6-1 نبذة عن �لقطاع �لبنكي في �ل�سلطنة

يتاألف قطاع الخدمات المالية في ال�سلطنة من البنوك التجارية والبنوك المتخ�س�سة و�سركات التمويل والتاأجير غير البنكية، 

و�سركات ال�سرافة النقدية. وجميع هذه تعمل تحت ترخي�ش وتنظيم البنك المركزي العماني. وعالوًة على ما �سبق، فيوجد 

تعمل  والتي  الو�ساطة  �سركات  وكذلك  المالية  وال�سناديق  ال�ستثمار  و�سركات  التقاعد  و�سناديق  التاأمين  �سركات  عدد من 

كجزء من قطاع الخدمات المالية.

ويوجد 16 بنكًا تجاريًا في ال�سلطنة، منها 7 من�ساأة محليًا و9 عبارة عن فروع لبنوك اأجنبية. وكما في نهاية �سنة 2013 م ، 

تمتلك البنوك �سبكة كلية من 493 فرعًا محليًا، و9 فروع خارجية، وعدد 1100 اآلة �سرف اآلي )بما فيها عدد 607 في مواقع 

غير الفروع(، كما توجد 12 مرافق بنكية بالمواقع، و30 اآلة لإيداع النقود.

وتتمثل البنوك التجارية المحلية التقليدي في بنك م�سقط والبنك الوطني العماني وبنك �سحار وبنك اإت�ش اإ�ش بي �سي عمان، 

وبنك عمان العربي، وبنك ظفار، والبنك الأهلي. وت�سمل البنوك الأجنبية العاملة بال�سلطنة �ستاندرد ت�سارتد بنك، وحبيب 

اأبوظبي الوطني، وبنك بيروت،  اإنديا، وبنك  اإيران، وبنك برودا، و�ستيت بنك اأوف  اإيران، وبنك �سادرات  بنك، وبنك ملي 

وبنك قطر الوطني. ومن البنوك ال�سبعة المحلية �ستة بنوك مدرجة لدى �سوق م�سقط لالأوراق المالية. وكذلك فاإن �ستة من 

البنوك التجارية التقليدية من البنوك ال�سبعة المحلية تقد خدمات م�سرفية اإ�سالمية من خالل نوافذ اإ�سالمية متخ�س�سة. 

واإلى جانب البنوك التجارية، يوجد بنكان اإ�سالميان بال�سلطنة وهما بنك نزوى وبنك العز الإ�سالمي.

وتظهر الميزانيات الموحدة للبنوك التجارية ر�سيد بنكي اإجمالي وقدره 16.4 مليار ر.ع مع قاعدة اأ�سول كلية بمبلغ 24.3 

مليار ر.ع، وذلك كما في نهاية �سهر يوليو 2014م. ويوجد لدى البنوك التجارية مجتمعة ودائع كلية بمبلغ 17.2 مليار ر.ع كما 

في نف�ش التاريخ. وبلغ الر�سيد للقطاع الخا�ش مبلغ 14.3 مليار ر.ع وللقطاع العام مبلغ 19 مليار ر.ع كما بتاريخ 31 يوليو 

2014م.

وبلغت ن�سبة القرو�ش اإلى الودائع 95% بينما بلغت ن�سبة راأ�ش المال والحتياطيات اإلى الودائع الكلية ن�سبة 16.8% كما بتاريخ 

31 يوليو 2014م. وبالن�سبة لتكلفة الودائع، فاإن معدل الفوائد المتو�سط لكل ريال عماني من الودائع بلغ ن�سبة 1.046% في 

يوليو 2014م ، بينما بلغ متو�سط معدل الإقرا�ش للريال العماني ن�سبة 5.181%. وبلغت ن�سبة اإقرا�ش البنوك 75% كما في 

نهاية يونيو 2014م مقارنة بن�سبة الإقرا�ش الر�سمية المقررة من البنك المركزي العماني عند %87.5.

6-2 نبذة عن �لبنك

تاأ�س�ش بنك �سحار �سنة 2007م عقب اإ�سداره الأولي الناجح واإدراجه كبنك م�ساهمة عامة لدى �سوق م�سقط لالأوراق المالية. 

وبداأ البنك عملياته في �سهر اإبريل 2007م. وخالل فترة زمنية ق�سيرة حوالي 7 �سنوات، نمى بنك �سحار ب�سكٍل �سريع ليظهر 

كواحد من موؤ�س�سات الإقرا�ش الرائدة في ال�سلطنة متطلعًا لنمو �سحي ومتكامل. وتتمثل روؤية بنك �سحار اأن ي�سبح مركز 

مالي بمحطة واحدة مع باقات من المنتجات والخدمات عبر مختلف القطاعات، وكل منها بمجموعة فريدة من المقترحات، 

مف�سلة للوفاء بمتطلبات العمالء المتطورة.

6-2-1 و�سف للبنك

الم�سرفية  الخدمات  فروع  و�سبكة من  فرعًا،   26 من  تتاألف  التقليدية  الم�سرفية  الخدمات  فروع  �سبكة من  البنك  يمتلك 

منتجات  التجارية  اأعمالها  وتغطي  ال�سلطنة،  اأنحاء  مختلف  في  اآلي  �سرف  جهاز   44 وعدد  فروع   4 من  تتاألف  الإ�سالمية 

وخدمات تقدم لمختلف القطاعات – الخدمات الم�سرفية لالأفراد )التجزئة(، والخدمات الم�سرفية لل�سركات، وخدمات 

الخزينة والخدمات الموؤ�س�ساتية.

�لخدمات �لم�سرفية لالأفر�د )�لتجزئة(

يقدم ق�سم الخدمات الم�سرفية لالأفراد لدى البنك مجموعة مكثفة من المنتجات والخدمات والتي تقدم وفقًا لطلب العميل 

للوفاء بمختلف مراحل دورة الحياة الخا�سة بعمالء البنك. فيقدم مجموعة �ساملة من المنتجات والخدمات تحت ماركته 

»المميز« وتت�سمن التوفير والإيداعات والإيداعات الخا�سة والإيداعات المرنة والقرو�ش ال�سخ�سية والرهن وقرو�ش التعليم 
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اإلى  اإ�سافًة  فرع،  لأي  الم�سرفية  والخدمات  الإنترنت  على  الم�سرفية  والخدمات  الإ�سكان،  وتمويل  ال�سخ�سية  والقرو�ش 

مجموعة من البطاقات المبدعة والمف�سلة ح�سب احتياجات العمالء.

�لخدمات �لم�سرفية لل�سركات

يقدم هذا الق�سم الخدمات لل�سركات الكبرى والمتو�سطة وال�سغيرة وللحكومة مع منتجات وخدمات ت�سمل القرو�ش وال�سحب 

اأخرى لتمويل  على المك�سوف وتمويل الم�ساريع والتحادات وال�ست�سارات، وخطابات العتماد، و�سندات ال�سمان وخدمات 

العمليات التجارية، والخزينة، و�سرف العمالت الأجنبية وخدمات اإدارة المخاطر. ويتم الوفاء بمتطلبات العمالء عن طريق 

مديري عالقات متخ�س�سين والموؤهلين لفهم الحتياجات الخا�سة للعمالء وتقديم الحلول ح�سب طلب العميل.

�لخزينة

يقدم ق�سم الخزينة بالبنك مجموعة وا�سعة من خدمات الخزينة ت�سمل �سرف العمالت الأجنبية، والدخل الثابت، ومنتجات 

وم�ستقات المنتجات ذات الفوائد. ويقدم الق�سم معلومات محدثة ب�سكٍل منتظم حول مختلف الأ�سواق والمنتجات اإلى عمالئنا 

من ال�سركات الكبرى وال�سغرى والمتو�سطة ومختلف الدوائر الحكومية ومديري الأموال. وحيث اأن لدى الق�سم و�سيلة الو�سول 

اإلى الأموال العالمية واأ�سواق ال�سرف الأجنبي، فيقدم اإدارة �ساملة للنقد وحلول لإدارة المخاطر للعمالء.

خدمات �لموؤ�س�سات �لمالية

اإن التركيز الرئي�سي لهذا الق�سم هو ربط البنك عبر �سبكة ات�سال عالميًا عن طريق �سبكة مكثفة من البنوك المرا�سلة، وذلك 

لت�سهيل التدفق الحر للمعامالت التجارية عبر الحدود لم�ساعدة العمالء لي�ش فقط في ت�سهيل اأعمالهم التجارية ولكن اأي�سًا 

اإلى ت�سهيالت متفوقة عبر العالم وبذلك يتم تعزيز كميات مبادلتهم التجارية. ويقوم هذا الق�سم كذلك بدرا�سة  للتو�سل 

مخاطر »البلد والبنك« عبر العالم وي�سع م�ستويات متعقلة من الُعر�سة تم�سيًا مع حجم مخاطر حالت العر�سة تلك.

�لخدمات �لم�سرفية �لإ�سالمية

»�سحار  با�سم   – الإ�سالمية  الم�سرفية  الخدمات  نافذة  بت�سغيل  ترخي�ش  على  البنك  ح�سل   ، 2013م  اإبريل  �سهر  في 

الإ�سالمي« وقام بافتتاح 4 فروع نوافذ اإ�سالمية خالل نف�ش ال�سنة. وقام البنك بت�سكيل مجل�ش ا�ست�سارات اإ�سالمية وو�سع 

الأنظمة والإجراءات الالزمة لتقديم الخدمات الم�سرفية الإ�سالمية لعمالئه. وتقدم �سحار الإ�سالمي مجموعة متكاملة من 

الخدمات والمنتجات الم�سرفية الإ�سالمية. وتت�سمن اأن�سطتها الأ�سا�سية قبول ودائع العمالء بما يمتثل بال�سريعة الإ�سالمية، 

وتقديم التمويل الممتثل بال�سريعة الإ�سالمية بناء على المرابحة والم�ساربة والم�ساركة والإجارة وال�ست�سناع وال�سلم وتقديم 

خدمات م�سرفية تجارية، وال�ستثمار واأن�سطة اأخرى م�سموح بها �سمن الإطار التنظيمي للخدمات الم�سرفية الإ�سالمية. 

الم�سرفية  الخدمات  وحرمة  طهارة  على  للحفاظ  والطرائق  والفروع  والأفراد  لالأنظمة  تام  بف�سل  النافذة  هذه  وتتمتع 

الإ�سالمية.

�لخدمات �لم�سرفية �ل�ستثمارية

يقوم ق�سم الخدمات الم�سرفية ال�ستثمارية باإدارة �سندوق التنمية العماني – وهو عبارة عن وحدة اإبداعية تقوم بتقديم 

بذرة راأ�ش المال لم�ساريع متو�سطة وم�ساريع الحقول الخ�سراء من اأجل ت�سجيع القطاع ال�سناعي وتنويع القت�ساد العماني.

العمالء  باحتياجات  للوفاء  ا�ستثمارية  منتجات  وت�سميم  الم�ستثمرين  كبار  الأموال  حلول  بتقديم  كذلك  الوحدة  وتقوم 

ال�ستثماريين.
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6-2-2 �لمكافاآت و�لتقدير

حاز البنك عددًا من المكافاآت والتقدير خالل تاريخه العملي الق�سير. وفيما يلي اآخرها:

�لموؤ�س�سة�لمكافاأة

مكافاآت �سبكة عمانمكافاأة المتياز في العمل التجاري

مجلة جلوبال براندز، المملكة المتحدةاأف�سل عالمة تجارية مالية عمان 2014م

اتحاد الإدارة وال�ست�سارات بطرق مختلفة، فرن�سامكافاأة عين الما�ش للجودة واللتزام والمتياز

مكافاأة ا�ستراتيجية عن موقع البنك على النترنت

مكافاأة ا�ستراتيجية من مكافاآت �سبكة عمان على النترنت

اأكاديمية مكافاآت المتياز العربية، لبنان

مكافاآت �سبكة عمان على النترنت

مجلة المالية الدولية، المملكة المتحدةاأ�سرع بنك نموًا في عمان 2014م

على  الثالثة  )لل�سنة  عمان  في  كبرى  م�ساريع  خم�ش  اأكبر 

التوالي(
مجلة اأيوا، عمان

اأف�سل خدمة للعمالء )الخدمات الم�سرفية لالأفراد(

اأف�سل اإدارة للنقد
�سي بي اآي فاينان�سل، دبي

مجلة المالية الدوليةمكافاأة اأف�سل بطاقة لل�سركات

حملة الخ�سرة لل�سنة
المتحدة لل�سحافة والن�سر بمجلة عمان اإكونوميك ريفيو

مكافاآت عمان الخ�سرة

التحاد الدولي لالأعمال التجارية )ورلدكوب(مكافاآت الأعمال التجارية )بز اأواردز(

وتم تقييم البنك من قبل تقييمات فيت�ش بتقييم م�سدر طويل الأجل ب ب ب + )م�ستقبل م�ستقر(. وعلى نحو مماثل، اأكدت 

كابيتال اإنتيليجن�ش تقييم طويل الأجل للعملة الأجنبية ب ب ب + بم�ستقبل م�ستقر وتقييم ق�سير الأجل للعلة الأجنبية اأ3.

6-2-3 نمو �لأعمال و�لأد�ء

حقق البنك نموًا م�سطردًا منذ ن�ساأته �سنة 2007م ، وكما في 31 دي�سمبر 2014م ، اأ�سبحت ح�سته ال�سوقية 9% في القرو�ش، 

و8% في الودائع و6% في ودائع التوفير. وفيما يلي جدول يعك�ش نمو البنك في اأعماله:

األف ر.ع

2014201320122011

1،423،0531،245،9641،107،840989،451�سافي القرو�ش، المبالغ المقدمة والتمويل

1،551،6961،382،6261،337،4001،171،437ودائع العمالء

114،400110،00100،000100،000راأ�ش المال المدفوع

192،076171،269144،880128،686حقوق الم�ساهمين

73،19772،32772،24360،815اإجمالي دخل الفوائد

47،59243،52641،89434،757�سافي دخل الفوائد

38،98831،73528،64420،007اأرباح العمليات

29،87826،87123،01114،497�سافي الأرباح

14.22%13.75%13.63%12.93%كفاية راأ�ش المال
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وكما في نهاية �سهر نوفمبر 2014م ، كانت ح�سة البنك ال�سوقية في ر�سيد القطاع الخا�ش 9.14%، بينما بلغت ح�سة البنك 

في ودائع القطاع الخا�ش %7.37.

وعلى �سعيد الم�سوؤولية الجتماعية لل�سركات، فد طبق البنك اأن�سطة متعددة المناحي في الم�سوؤولية الجتماعية لل�سركات 

النور،  جمعية  الرئي�سيين:  الهبات  متلقي  وي�سمل  العناية.  من  الخا�سة  الحتياجات  ذوي  الأفراد  معي�سة  تح�سين  اأجل  من 

جمعية عمان البهجة لالأيتام، ومركز الوفاء لتعليم الأطفال المعوقين، وجمعية عمان لل�سرطان، والجمعية العمانية للمعوقين، 

وجمعية رفاهة الأطفال المعوقين، الجمعية العمانية لالأ�سدقاء العجزة، ومركز اأوتي�سم لجمعية رفاهة الأطفال المعوقين، 

وجمعية الأمل.

6-2-4 �لخطط �لم�ستقبلية

لقد كان العام 2014م  عامًا مزدهرًا و ا�ستثنائيًا لبنك �سحار ، حقق فيه البنك تقدمًا رئعًا في كل جوانب اأعماله ، وها هو 

2015م ياأتي والبنك في و�سع قوي وم�ستقر، ولمواجهة المناف�سة المتزايدة اأكثر من اأي وقت م�سى وانخفا�ش و�سع  العام 

ال�سوق ب�سبب انخفا�ش اأ�سعار النفط، �سيكون تحقيق الربح و موا�سلة النمو تحديًا كبيرًا و�سط �سيناريو ال�سوق ال�سعب، بنك 

�سحار م�ستعد لمواجهة ال�سوق بكل ثقة و ا�سرار لغتنام الفر�ش، و ال�ستفادة الق�سوى في كل ميادين العمل للحفاظ على 

معدلت نموه.

تعزيز خدمة العمالء ور�ساهم �سيكون اأحد العنا�سر الأ�سا�سية و الحيوية لبنك �سحار خالل العام 2015م ،  و �سيعمل البنك 

من خالل ال�ستفادة من التكنولوجيا و اإ�سافة المزيد من قنوات التوزيع التي من �ساأنها مواكبة اأنماط ال�ستخدام للعمالء، و 

قد و�سع البنك خطط للعمل في هذا المجال وتطوير اأنظمته وتعزيز و�سائل الراحة للعمالء من خالل توفير قنوات اإلكترونية 

فعالة.

يعتزم البنك مواكبة الحكومة في �سعيها لت�سجيع ال�سركات المتو�سطة وال�سغيرة،  حيث يعتبر الح�سول على الئتمان في هذا 

القطاع محدود ب�سبب قلة تركيز البنوك على هذا القطاع،  وعالوة على ذلك فاإن القطاع الم�سرفي في الإقرا�ش لل�سركات 

اأ�سا�ش  والتمويل على  القطاع  ا�ستراتيجيته في هذا  البنك موا�سلة  ويود  المرجو،   بالم�ستوى  لم يكن  وال�سغيرة  المتو�سطة 

التفهم لمتطلبات هذه الأعمال، ويعتزم البنك على خدمة عمالء القطاع بكفاءة من خالل تزويدهم بحلول في وقت قيا�سي،  

بيدهم  ناأخذ  و  اإليها  الحاجة  ت�ستد  التي  المالية  الم�سورة  تقديم  و  للنجاح  اأف�سل  فر�سة  لديها  التي  الم�ساريع  من  والتاأكد 

بالإ�سافة اإلى الت�سهيالت الئتمانية.

موارد البنك الب�سرية هي حجر الأ�سا�ش في م�سيرة نجاحه، و �سيعمل على موا�سلة ال�ستثمار في تدريب و تاأهيل موظفي البنك 

لما لهم من اأهمية للبنك و للدولة ب�سكل عام، كما �سيقوم بت�سخير اأف�سل ال�سبل و الو�سائل كمراكز التقييم و التعليم المدمج 

و تطوير المهارات القيادية و التنفيذية لتطوير م�ستوى موظفيه للتوافق مع تحديات الم�ستقبل وتطلعاتهم المهنية، و �سيبقى 

هذا التطوير الم�ستمر جزءًا ل يتجزاأ من ا�ستراتيجية البنك طويلة المدى كما �سيلتزم بفاعلية التدريب الم�ستمر و التطوير 

لمختلف الم�ستويات.

وعند اإنجاز هذه المهام، �سيكون البنك قد قطع �سوطًا هامًا في م�سيرة بناء موؤ�س�سة �سلبة ذات قاعدة را�سخة تلبي الحتياجات 

ا�ستقرار  و  قوة  و في ظل   ، م   2015 لعام  التا�سعة  الخم�سية  الخطة  اأمام  الطريق  �ستمهد  اأنها  العماني، كما  لل�سوق  المالية 

الأ�سول المالية، اإلى جانب الإدارة ال�سليمة، عن طريق فريق الموظفين المتفاني في العمل و قاعدة العمالء المتنامية، �سيكون 

البنك في و�سع جيد لال�ستفادة من هذه الفر�ش و اإدارة الم�سهد القت�سادي النا�سىء للعام 2015م ، والم�سي قدما في دعم 

اإنجازات بنك �سحار و و�سع ا�ستراتيجية مالئمة عالية الجودة لتنفيذ اأهدافه و تحقيق تطلعات زبائنه.

6-2-5 كفاية ر�أ�ص �لمال

بلغ معدل كفاية راأ�ش المال للبنك، مح�سوبًا وفق اإر�سادات البنك الدولي للت�سويات، ن�سبة 12.93% كما بتاريخ 31 دي�سمبر 

2014م . بينما يبلغ المتطلب الدولي وفقًا للبنك الدولي للت�سويات ن�سبة 8%، وي�سترط البنك المركزي العماني اأن تحافظ 

الثاني مبلغ  ال�سف  ر.ع ومن  الأول مبلغ 185،097 مليون  ال�سف  المال من  راأ�ش  بلغ  وقد  اأكثر.  اأو   %12 ن�سبة  البنوك على 

51،574 مليون ر.ع. وقد بلغت الن�سبة المئوية لراأ�ش المال ال�سف الأول على مجموع الأ�سول ذات المخاطر 10.11% كما 

بتاريخ 31 دي�سمبر 2014م .
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ولدى البنك �سيا�سة اإدارة الأ�سول واللتزامات معتمدة من قبل مجل�ش الإدارة. وت�سمل ال�سيا�سة مختلف جوانب اإدارة الأ�سول 

واللتزامات �سمن البنك.

6-2-6 جودة �لأ�سول و�لتخ�سي�ص

يقيم البنك جودة الأ�سول في محفظة قرو�سه با�ستخدام تدابير اأولية – معدل التخ�سي�ش ومعدل القرو�ش غير الموؤدية. 

ويعرف معدل التخ�سي�ش هو الثمن ال�سنوي للمخ�س�سات كن�سبة مئوية من مجموع القرو�ش. ومعدل القرو�ش غير الموؤدية 

هو ن�سبة القرو�ش غير الموؤدية كن�سبة مئوية من القرو�ش الكلية. هذا، ويتم تعقب حركة المخاطرة من خالل تحليل المحفظة 

اإلى حالت  مع التركيز على حالت الكثافة. ويمتثل البنك بالإر�سادات التنظيمية القائمة بخ�سو�ش تعيين وطاأة المخاطر 

عر�سة الئتمان بناء على الأطراف المت�سادة المعنية ووطاأة المخاطر لحالت الُعر�سة غير الممولة بعد تطبيق عوامل تحويل 

المال. ويتم اعتبار ت�سنيف حالت عر�سة الئتمان من  راأ�ش  البنك طريقة معيارية في ح�ساب كفاية  الئتمان. فقد تبنى 

قبل البنك لتحديد الت�سهيالت الئتمانية ال�سعيفة، وفقًا لتعميم البنك المركزي العماني رقم ب م 977 الموؤرخ 25 �سبتمبر 

2004م.

وكما في 31 دي�سمبر 2014 م ، كان لدى البنك مخ�س�سات بحوالي 21.9 مليون ر.ع عن الأ�سول غير الموؤدية، والتي تعتبر 

حوالي 1.5% من مجموع القرو�ش.

6-2-7  �إد�رة �لمخاطر

الآثار  وتخفيف  والعوائد  المخاطر  بين  موازنة  تحقيق  في  البنك  هدف  ويتمثل  المخاطر.  لمختلف  البنك  اأن�سطة  تتعر�ش 

ال�سلبية الكامنة على اأداء البنك المالي.

ويتم اإدارة المخاطر من قبل البنك من خالل »نموذج ثالثة خطوط للدفاع«، بحيث ت�سكل جميع الأعمال الخط الأمامي عن 

المخاطر  تقدم  بينما  والمتثال.  المخاطر  وظائف  للدفاع  الثاني  الخط  وي�سارك  واإدارتها.  المعنية  المخاطر  تملك  طريق 

ت�سعها  التي  وال�سوابط  والطرائق  بال�سيا�سات  المعنيين  الم�سوؤولين  وتدريب  تثقيف  طريق  عن  لالأعمال  وظائفية«  »قيادة 

ال�سيا�سات  المخاطر، وقيا�سها والإبالغ عنها لالإدارة، وي�سمن المتثال تطبيق جميع  المخاطر، وكذلك عن طريق تحديد 

والطرائق التي تطابق الإر�سادات التنظيمية القائمة والقوانين المعمول بها في ال�سلطنة. ويعمل التدقيق الداخلي كخط ثالث 

للدفاع من خالل المراجعات وممار�سة الإ�سراف والمراقبة للخطين الأوليين للدفاع. وتعمل نتائج المراجعة كاأداة لالإبالغ 

لمجل�ش الإدارة وكمعطيات لتحديث الطرائق و�سد الفجوات في �سوابط المخاطر. وبذلك يتم اإتباع »اإدارة �ساملة للمخاطر« 

من قبل بنك �سحار.

باإعداد نبذة �ساملة لمخاطر البنك ب�سورٍة �سهرية بحيث تغطي مخاطر الئتمان، ومخاطر ال�سوق،  ويقوم ق�سم المخاطر 

ومخاطر الت�سغيل )العمليات(. فبالإ�سافة اإلى المخاطر القائمة بذاتها، يتم تعقب المخاطر على م�ستوى المحفظة ال�ساملة، 

تلك  لتخفيف  والتو�سيات  المخاطر  مختلف  و�سع  للمخاطر  ال�ساملة  النبذة  وت�سير  اإلخ.  المحفظة،  عبر  المخاطر  وتحرك 

ربع  ب�سكل  الإدارة  لمجل�ش  التابعة  المخاطر  لجنة  واإلى  �سهر،  كل  العليا  الإدارة  اإلى  التقرير  رفع  ويتم  و�سبطها.  المخاطر 

�سنوي.
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6-3 م�سادر �لتمويل ون�سبة �لديون �إلى حقوق �لم�ساهمين

تمثل الم�سادر الأ�سا�سية للتمويل حقوق الم�ساهمين، والقرو�ش المخ�سعة وودائع العمالء.

)األف ر.ع(

�لقيمة كما في 

2014/12/31

�لقيمة كما في 

2013/12/31

�لديون ق�سيرة �لأجل

244،004238،886الم�ستحقة للبنوك واقترا�سات اأخرى من �سوق الأموال

1،551،6961،382،626ودائع العمالء

29،18035،689التزامات اأخرى

1,824,8801,657,201مجموع �لديون ق�سيرة �لأجل

�لديون طويلة �لأجل

51،23250،000القرو�ش المخ�سعة

7،2077،150�سندات قابلة للتحويل اإلزاميًا

58,43957,150مجموع �لديون طويلة �لأجل

1,883,3191,714,351مجموع �لديون

حقوق �لم�ساهمين

114،400110،00راأ�ش المال

13،81510،827الحتياطي القانوني

9881،063الحتياطي العام

)467()5،138(احتياطي القيمة العادلة

24،16714،167احتياطي القرو�ش المخ�سعة

43،84435،679الأرباح المحتجزة

192,076171,269مجموع حقوق �لم�ساهمين

2،075،3951،885،620مجموع م�سادر التمويل

9.8110.01ن�سبة مجموع الديون/ حقوق الم�ساهمين
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6-4 �لم�سالح �لعقارية للبنك

تعليقاتملك/�إيجار�لموقع�لو�سف

تلقاه البنك كمنحة من حكومة عمان �سنة 2008 م.ملكمرتفعات المطاراأر�ش رقم 131

قام البنك بت�سجيل الأر�ش بناء على التقييمين المتو�سطين ملكغالاأر�ش رقم 502

من قبل مقيمين مهنيين والذين تما خالل �سنة 2008 م. ملك�سحار اأر�ش رقم 171

6-5 �للتز�مات �لعار�سة

�للتز�مات �لعار�سة

تلزم خطابات العتماد وال�سمانات البنك باأداء المدفوعات نيابة عن العمالء باحتمال اإخفاق العميل في الأداء بموجب بنود 

العقد.

)األف ر.ع(

31 دي�سمبر 312013 دي�سمبر 2014

300،611215،635ال�سمانات

42،83441،376خطابات العتماد الم�ستندية

343,445257,011�لمجموع

�للتز�مات

)األف ر.ع(

31 دي�سمبر 312013 دي�سمبر 2014

1،6381،176اللتزامات الراأ�سمالية

231،368221،609اللتزامات المرتبطة بالئتمان

233,006222,785�لمجموع

6-6 �لتدقيق �لد�خلي

دي�سمبر   31 بتاريخ  المنتهية  الفترة  خالل  للبنك  الداخلي  التدقيق  قبل  من  حلها  يتم  لم  �سلبية  كبرى  مالحظات  توجد  ل 

2014م.

6-7 �لموظفين

كان لدى البنك عدد 650 موظفًا كما بتاريخ 31 دي�سمبر 2014 م ، مع ن�سبة تعمين تقريبًا %91.23.

6-8 �لدعاوى �لق�سائية

ل يوجد للبنك اأية دعاوى ق�سائية كبرى/مادية قيد النظر لدى المحاكم في عمان اأو الخارج، �سواٌء مرفوعة من قبل البنك 

اأو �سده، ما عدا دعاوى عادية مرفوعة من قبل العمالء في ال�سياق العادي لالأعمال، والدعاوى المرفوعة من قبل البنك على 

المقتر�سين منه في ال�سياق العادي لممار�سة الأعمال.
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�لف�سل �ل�سابع : �لقو�ئم �لمالية �لتاريخية

فيما يلي البيانات المالية التاريخية لل�سنوات من 2011 اإلى 2014 م. ولالطالع على القوائم المالية المتكاملة للبنك يرجى 

www.banksohar.net اأو  www.msm.gov.om :ت�سفح المواقع التالية

قائمة �لأرباح و�لخ�سائر

)األف ر.ع(

2014201320122011�لتفا�سيل

73،19772،32772،24360،815اإيرادات الفوائد

)26،058()30،349()28،801()25،605(م�سروفات الفوائد

47,59243,52641,89434,757�سافي �إير�د�ت �لفو�ئد

الإ�سالمية  الم�سرفية  الخدمات  من  الدخل  �سافي 

واأن�سطة ال�ستثمار
1،689378

21،03815،30610،4238،429اإيرادات عمليات اأخرى   

70,31959,21052,31743,186�إير�د�ت �لت�سغيل

م�ساريف �لت�سغيل

)14،088()14،358()16،454()19،146(م�سروفات العاملين

)7،272()7،894()9،433()10،397(م�سروفات ت�سغيل اأخرى

)1،819()1،421()1،588()1،788(ا�ستهالك

)31,331()27,475()23,673()23,179(

38,98831,73528,64420,007�أرباح �لعمليات

)17()17(الإعاقة في ال�ستثمارات

)881()1،351()1،506()2،127(عالوة الإعاقة على اأ�سا�ش المحافظ

)2،586()1،360()92()3،662(عالوة الإعاقة على اأ�سا�ش محدد

33,19930,13725,91616,523�لربح قبل �ل�سر�ئب

)2،026()2،905()3،266()3،321(م�سروف �سريبة الدخل

29,87826,87123,01114,497�سافي �لربح خالل �لفترة

م�سادر دخل �أخرى �ساملة

�سافي التغيرات في القيمة العادلة لالأ�سول المالية 

المتوفرة للبيع �سافي �سريبة الدخل
)4،671(1،7401،263)3،169(

�سافي  الفترة  خالل  اأخرى  �ساملة  دخل  م�سادر 

�سريبة الدخل
)4,671(1,7401,263)3,169(

25,20728,61124,27411,328مجموع م�سادر �لدخل �ل�ساملة خالل �لفترة

0.0260.0250.0230.014الأرباح لل�سهم )ر.ع(
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�لميز�نية

)األف ر.ع(

2014201320122011تفا�سيل

�لأ�سول

218،684106،070121،74661،513نقدية واأر�سدة لدى البنك المركزي الُعماني

153،786262،348335،389231،560م�ستحق من بنوك وموؤ�س�سات مالية اأخرى

1،423،0531،278،2781،146،0231،019،554قرو�ش و�سلف وتمويل )�سافي(

240،512206،216152،68685،659ا�ستثمارات اأوراق مالية 

12،80413،23412،18711،257عقارات ومعدات وتركيبات

2،9002،9002،9002،900عقارات ا�ستثمارية

23،65616،57416،23519،534اأ�سول اأخرى

2,075,3951,885,6201,787,1661,431,977مجموع �لأ�سول

اللتزامات

244،004238،886224،04843،136م�ستحق لبنوك اأخرى

1،551،6961،382،6261،337،4001،171،437ودائع العمالء

29،18035،68930،83838،718التزامات اأخرى

----�سهادة اإيداع

51،23250،00050،00050،000قرو�ش مخ�سعة

--7،2077،150�سندات قابلة للتحويل اإلزاميًا

1,883,3191,714,3511,642,2861,303,291مجموع �للتز�مات

حقوق الم�ساهمين

114،400110،000100،000100،000راأ�ش المال

13،81510،8278،0065،705احتياطي قانوني

9881،063413413احتياطي عام

)2،034()851()467()5،138(احتياطي القيمة العادلة

-24،16714،1674،167احتياطي القرو�ش المخ�سعة

43،84435،67933،14524،602اأرباح محتجزة

192,076171,269144,880128,686مجموع حقوق �لم�ساهمين

2,075,3951,885,6201,787,1661,431,977مجموع �للتز�مات وحقوق �لم�ساهمين

0.1680.1560.1450.129القيمة الدفترية لل�سهم )ر.ع(
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قائمة �لتدفق �لنقدي

)األف ر.ع(

2014201320122011�لتفا�سيل

اأن�سطة العمليات

33،19930،13725،91616،523الأرباح قبل ال�سرائب

تعديالت عن:

1،7881،5881،4211،819الإهالك

5،7891،5992،7283،484الإعاقة عن خ�سائر الئتمان وال�ستثمار

----احتياطي فوائد القرو�ش

)188()420()2،533()3،317(المك�سب من بيع اأوراق مالية ا�ستثمارية

-)47()4(8الأرباح من بيع عقارات ومعدات وتركيبات

)849()2،711()853()1،397(الفوائد على ال�ستثمارات

36,07029,93426,88720,789�أرباح �لعمليات قبل �لتغير في ر�أ�ص �لمال �لعامل

)119،988()129،179()132،215()180،803(القرو�ش وال�سلف

)9،272(3،210)387()10،404(اأ�سول اأخرى

)7،038(---�سهادة اإيداع

159،31045،226165،963172،301ودائع العمالء

--)18،500()20،334(ال�ستثمار في ال�ستثمارات المتوفرة للتداول

)2،731(100،59317،62733،495م�ستحق للبنوك واقترا�سات اأخرى

)61،475()104،733(118،350156،184م�ستحق من بنوك وا ٌداعات اأخرى ب�سوق النقد

11،251)9،030(4،1551،527التزامات اأخرى

3,837)13,387(206,93799,396�لنقد من/)�لم�ستخدم( في �أن�سطة �لعمليات

)1,318()1,840()2,858()3,225(�سريبة �لدخل �لمدفوعة

2,519)15,227(203,71296,538�سافي �لنقد من/)�لم�ستخدم( في �أن�سطة �لعمليات

�أن�سطة �ل�ستثمار

)14،747()12،414()31،344()49،417(�سراء ال�ستثمارات

43،81721،8517،2161،562العوائد من بيع/ تحرير ال�ستثمارات

)2،213()2،352()2،780()1،366(�سراء العقارات والمعدات والتركيبات

1،3978532،711849الفوائد الم�ستلمة من ال�ستثمارات

4483-العوائد من بيع العقارات والمعدات والتركيبات

)14,546()4,791()11,416()8,227(�سافي �لنقد )�لم�ستخدم في(/ من �أن�سطة �ل�ستثمار

�لأن�سطة �لمالية

)6،000()8،000()3،850()4،400(اأن�سبة الأرباح المدفوعة

--10،134-اإ�سدار اأ�سهم بحقوق الأف�سلية

----القرو�ش المخ�سعة الم�ستلمة خالل ال�سنة

)6,000()8,000(6,284)4,400(�سافي �لنقد )�لم�ستخدم في(/ من �لأن�سطة �لمالية

)18,027()28,018(193,74391,406�سافي �لتغير في �لنقد وما يعادله

250,531125,268153,286171,313�لنقد وما يعادله في بد�ية �ل�سنة

444,274216,674125,268153,286�لنقد وما يعادله في نهاية �ل�سنة

ممثاًل في:

218،684106،070121،74661،513النقد والأر�سدة لدى البنك المركزي العماني

153،786147،02260،88161،785الم�ستحق من البنوك والقرو�ش النقدية ال�سوقية الأخرى

154،092144،347123،19363،125الأوراق المالية ال�ستثمارية

)33،137()180،552()180،765()82،288(الم�ستحق للبنوك القترا�سات النقدية ال�سوقية الأخرى

444,274216,674125,268153,286



- 25 -

قائمة �لتغير�ت في حقوق �لم�ساهمين لعام2014

)األف ر.ع(

ر�أ�ص �لمال
�لحتياطي 

�لقانوني

�لحتياطي 

�لعام

�حتياطي 

�لقيمة 

�لعادلة

�حتياطي 

�لقرو�ص 

�لمخ�سعة

�لأرباح 

�لمحتفظة
�لمجموع

14,16735,679171,269)467(110,00010,8271,063�لر�سيد في 1 يناير 2014

مجموع �لدخل �ل�سامل لل�سنة

29،87829،878-----�سافي الربح خالل ال�سنة

م�سادر اأخرى للدخل 

ال�سامل

التغير في القيمة العادلة 

لال�ستثمارات المتوفرة 

للبيع – �سافي ال�سريبة

---)320(--)320(

التحرير على البيع 

لال�ستثمارات المتوفرة 

للبيع

---)4،351(--)4،351(

مجموع الدخل ال�سامل 

لل�سنة لل�سنة
---)4,671(-29,87825,207

اإ�سدار اأن�سبة اأرباح على 

�سكل اأ�سهم لل�سنه 2013
4،400----)4،400(-

-)12،913(10،000-)75(2،988-تحويالت

اأن�سبة الأرباح المدفوعة 

ل�سنة 2013
-----)4،400()4،400(

�لر�سيد في 31 دي�سمبر 

2014
114,40013,815988)5,138(24,16743,844192,076
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قائمة �لتغير�ت في حقوق �لم�ساهمين ل�سنة 2013

)األف ر.ع(

ر�أ�ص �لمال
�لحتياطي 

�لقانوني

�لحتياطي 

�لعام

�حتياطي 

�لقيمة 

�لعادلة

�حتياطي 

�لقرو�ص 

�لمخ�سعة

�لأرباح 

�لمحتفظة
�لمجموع

4,16733,145144,880)851(100,0008,006413�لر�سيد في 1 يناير 2013

مجموع الدخل ال�سامل للفترة

26،87126،871�سافي الربح خالل ال�سنةة

م�سادر اأخرى للدخل 

ال�سامل

التغير في القيمة العادلة 

لال�ستثمارات المتوفرة 

للبيع – �سافي ال�سريبة

1،7401،740

التحرير على البيع 

لال�ستثمارات المتوفرة 

للبيع

)1،356()1،356(

مجموع �لدخل �ل�سامل 

لل�سنة
38426,87127,255

اإ�سدار اأن�سبة اأرباح على 

�سكل اأ�سهم
10،000----10،000

)�سافي( م�ساريف 

الإ�سدار بحقوق الأف�سلية
134134

)13،337(2،68765010،000تحويالت

اإ�سدار �سندات قابلة 

للتحويل اإلزاميًا
)7،150()7،150(

اأن�سبة الأرباح المدفوعة 

ل�سنة 2012
-----)3،850()3،850(

�لر�سيد في 31 دي�سمبر 

2013
110,00010,8271,063)467(14,16735,679171,269
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قائمة �لتغير�ت في حقوق �لم�ساهمين ل�سنة 2012

)األف ر.ع(

ر�أ�ص �لمال
�لحتياطي 

�لقانوني

�لحتياطي 

�لعام

�حتياطي 

�لقيمة 

�لعادلة

�حتياطي 

�لقرو�ص 

�لمخ�سعة

�لأرباح 

�لمحتفظة
�لمجموع

�لر�سيد في 1 يناير 

2012
100,0005,705413)2,034(-24,602128,686

مجموع الدخل ال�سامل للفترة

�سافي الربح خالل 

ال�سنة
23،01123،011

م�سادر اأخرى للدخل 

ال�سامل

التغير في القيمة 

العادلة لال�ستثمارات 

المتوفرة للبيع – �سافي 

ال�سريبة

1،2631،263

التحرير على البيع 

لال�ستثمارات المتوفرة 

للبيع

)80()80(

مجموع الدخل ال�سامل 

لل�سنة
1,18323,01124,194

اأن�سبة الأرباح 

المدفوعة ل�سنة 2011
-----)8،000()8،000(

)6،468(2،3014،167تحويالت

�لر�سيد في 31 

دي�سمبر 2012
100,0008,006413)851(4,16733,145144,880
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قائمة �لتغير�ت في حقوق �لم�ساهمين ل�سنة 2011

)األف ر.ع(

ر�أ�ص �لمال
�لحتياطي 

�لقانوني

�لحتياطي 

�لعام

�حتياطي 

�لقيمة 

�لعادلة

�لأرباح 

�لمحتفظة
�لمجموع

100,0004,2554131,30817,555123,531�لر�سيد في 1 يناير 2011

مجموع الدخل ال�سامل للفترة

14،49714،497�سافي الربح خالل ال�سنة

م�سادر اأخرى للدخل ال�سامل

التغير في القيمة العادلة لال�ستثمارات 

المتوفرة للبيع – �سافي ال�سريبة
)3،169()3،169(

لال�ستثمارات  البيع  على  التحرير 

المتوفرة للبيع
)173()173(

14,49711,155)3,342(مجموع �لدخل �ل�سامل لل�سنة

)6،000()6،000(----اأن�سبة الأرباح المدفوعة ل�سنة 2010

)1،450(1،450تحويالت

24,602128,686)2,034(100,0005,705413�لر�سيد في 31 دي�سمبر 2011
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�لف�سل �لثامن: حركة �سعر �ل�سهم و�سيا�سة توزيع �أن�سبة �لأرباح

الجدول التالي يبين حركة �سعر �سهم البنك في �سوق م�سقط لالأوراق المالية منذ �سنة 2011م:

8-1 تحرك �سعر �ل�سهم )�لقيمة بالبي�سة(

�سعر �لإغالق �لأقل �لأعلى �سعر �لفتتاح �ل�سنة �لمالية 

2011

200214151152الربع الأول

153174140145الربع الثاني

145160133159الربع الثالث

159161152158الربع الرابع

 2012

157160146147الربع الأول

148165147151الربع الثاني

151151134140الربع الثالث

140179140176الربع الرابع

 2013

176198167194الربع الأول

190214177195الربع الثاني

197224183207الربع الثالث

207212195207الربع الرابع

 2014

207242205224الربع الأول

225268218266الربع الثاني

267272238242الربع الثالث

244244166220الربع الرابع

 2015

217245202228يناير

230240215216فبراير

الم�سدر: �سوق م�سقط لالأوراق المالية

8-2 �سيا�سة توزيع �أن�سبة �لأرباح

يقوم البنك بتوزيع اأن�سبة اأرباح نقدية عند توفر اأرباح قابلة للتوزيع. ويتم الك�سف عن الأرباح القابلة للتوزيع في قائمة حقوق 

اأو اأكثر تكررًا )اأن�سبة اأرباح مرحلية(. ويجب اعتماد  الم�ساهمين. ويمكن لمجل�ش الإدارة القتراح للم�ساهمين اإما �سنويًا 

التوزيع على يد البنك المركزي العماني قبل موافقة الم�ساهمين والتوزيع.
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وتوجد عوامل عديدة توؤدي اإلى قرار دفع اأن�سبة الأرباح النقدية. وتت�سمن هذه العوامل الأرباح الحالية والم�ستقبلية الكامنة، 

وا�ستقرار هذه الأرباح، ومتوقعات النمو الم�ستقبلي، وو�سع الكفاية الراأ�سمالية للبنك، اإلخ. وباعتبار كافة هذه العوامل، فاإن نية 

مجل�ش الإدارة دفع اأن�سبة اأرباح م�ستقرة وقابلة لال�ستمرار في حينها وتم�سيًا مع المتطلبات القانونية والموافقات التنظيمية.

ويقوم مجل�ش الإدارة باتخاذ قرار توزيع اأن�سبة الأرباح، وذلك بعد العتبار الواجب لالإر�سادات التنظيمية والعوامل المذكورة 

اأن�سبة  وتخ�سع جميع  الم�ساهمين.  لموافقة  قبل عر�سها  العماني  المركزي  البنك  قبل  التو�سية من  اعتماد  ويجب  اأعاله. 

الأرباح لموافقة البنك المركزي والم�ساهمين.

يجوز للبنك اأن يقرر توزيع اأ�سهم مجانية، ويكون الغر�ش من هذا الإجراء زيادة راأ�ش المال المدفوع للبنك، وتحويل جزء من 

الأرباح المحتجزة اإلى راأ�سمال مدفوع،  وت�سكل الأ�سهم المجانية جزًء من اأن�سبة الأرباح الكلية ويتم ت�سمينها في ح�ساب 

ن�سبة التوزيع.

وفيما يلي تفا�سيل توزيع اأن�سبة الأرباح الخا�سة بالبنك خالل ال�سنوات الما�سية:

�لأ�سهم �لمجانية�أن�سبة �لأرباح �لنقدية�ل�سنة

ل �سيء2011%8

6.5% )�سندات(2012%3.5

2013%4%4

2014%4%6
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�لف�سل �لتا�سع: تبرير �ل�سعر

9-1 مقدمة

حقوق  اأ�سا�ش  على  اإ�سافية  اأ�سهم  لإ�سدار  العادل  ال�سعر  تقرير  في  ونوعية  كمية  عوامل  عدة  العتبار  في  البنك  اأخذ  لقد 

الأف�سلية اإلى الم�ساهمين الحاليين. وتت�سمن العتبارات الرئي�سية في هذا القرار كذلك النمو ال�سامل الذي حققه البنك، 

وال�سيت  وال�سمعة  التجارية،  العالمة  وقيمة  النظائر،  واأداء  للم�ستثمرين،  والمكافاآت  انجازاته،  اآثار  و�سجل  المالي،  واأداوؤه 

الح�سن الذي يتمتع به البنك، والتجاهات الملحوظة في ت�سعير الإ�سدارات بحقوق الأف�سلية في �سوق المال العمانية. وخالل 

اإطار زمني ق�سير يقدر ب�سبع �سنوات، منذ اإن�سائه، فقد اأبدى بنك �سحار نموًا �ساماًل وخلق تواجد �سوقي قوي بالن�سبة ل�سعر 

ال�سهم، ومجموعة المنتجات، وقيمة العالمة التجارية، والأخالقيات العالية والأداء المالي الموؤثر، الأمر الذي اأدى اإلى عوائد 

جذابة للم�ستثمرين.

9-2 �أ�سو�ء على �لأد�ء �لمالي

يعر�ش الجدول التالي الأ�سواء على الأداء المالي للبنك خالل 4 �سنوات المن�سرمة -

)األف ر.ع(

2014201320122011�لتفا�سيل

نتائج العمليات

73،19772،32772،24360،815اإيرادات الفوائد

70،31959،21052،31743،186اإجمالي اإيرادات العمليات

29,87826,87123,01114,497�سافي �لأرباح بعد �ل�سر�ئب

الو�سع المالي

1،423،0531،278،2781،146،0231،019،554القرو�ش

240،512206،216152،68685،659ال�ستثمارات

411،830401،126488،457326،764اأ�سول اأخرى

2,075,3951,885,6201,787,1661,431,977مجموع �لأ�سول

114،400110،000100،000100،000راأ�ش المال المدفوع

77،67661،26944،88028،686الحتياطيات والأرباح المحتجزة

192,076171,269144,880128,686حقوق �لم�ساهمين

1،551،6961،382،6261،337،4001،171،437الودائع

331،623331،725304،886131،854التزامات وم�ستحقات اأخرى 

2,075,3951,885,6201,787,1661,431,977مجموع حقوق �لم�ساهمين و�للتز�مات

0.0260.0250.0230.014الأرباح لل�سهم )ر.ع(

0.1680.1560.1450.129القيمة الدفترية لل�سهم )ر.ع(

اأن�سبة الأرباح:

8%3.5%4%4%النقدية

6.5% )�سندات(4%6%ب�سكل اأ�سهم
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9-3 �لمقارنة مع مجموعة �لنظائر

�سعر 

�ل�سوق 

�لحالي 

)ر.ع(*

�لأرباح 

لل�سهم 

)ر.ع(

�لعو�ئد 

على حقوق 

�لم�ساهمين 

)%(

�لقيمة 

�لدفترية 

لل�سهم 

)ر.ع(

�ل�سعر/ 

�لم�ساعف 

�لدفتري 

)مر�ت(

�ل�سعر/ 

م�ساعف 

�لأرباح 

)مر�ت(

0.2300.02615.60.1681.298.3بنك �سحار

0.6120.07512.40.6011.008.0بنك م�سقط

0.3740.04013.60.2971.219.0البنك الوطني العماني

0.3680.03012.40.2421.4912.0بنك ظفار

0.2230.01912.60.1541.3611.0البنك الأهلي

12.71.279.7�لمتو�سط

0.1390.0064.00.1550.9023.2بنك اإت�ش اإ�ش بي �سي عمان

الم�سدر: بيانات �سوق م�سقط لالأوراق المالية وبحث الخليجية بادر لأ�سواق المال

* بناء على �سعر اإغالق ال�سوق بتاريخ 26 فبراير 2015م

تم تقديم المتو�سط با�ستبعاد بنك اإت�ش اإ�ش بي �سي عمان حيث اأن موؤ�سرات بنك اإت�ش اإ�ش بي �سي عمان خارجة عن العادية 

ويمكنها تحريف المتو�سط الكلي.

9-4 جاذبية �ل�سعر

يعر�ش الجدول التالي جاذبية �سعر الإ�سدار عن 0.175ر.ع، وذلك بالن�سبة للموؤ�سرات الرئي�سية المختارة مقارنًة بمتو�سط 

القطاع:

موؤ�سر�ت مختارة – �لخ�سم في �سعر �لإ�سد�ر 0.175 ر.ع *

9.7م�ساعف ال�سعر/الأرباح – متو�سط القطاع

6.6م�ساعف ال�سعر/الأرباح – ب�سعر الإ�سدار

32%خ�سم �سعر الإ�سدار بالن�سبة لمتو�سط م�ساعف ال�سعر/الأرباح بالقطاع

1.27ال�سعر/ القيمة الدفترية – متو�سط القطاع

1.03ال�سعر/ القيمة الدفترية – ب�سعر الإ�سدار

19%خ�سم �سعر الإ�سدار بالن�سبة لمتو�سط ال�سعر/ القيمة الدفترية بالقطاع

)ر.ع( الإعالن  من   )1( واحد  �سهر  0.228متو�سط �سعر ال�سوق – قبل 

0.220متو�سط �سعر ال�سوق – قبل ثالثة )3( اأ�سهر من الإعالن )ر.ع(

22%خ�سم �سعر الإ�سدار عن متو�سط �سعر ال�سوق قبل �سهر واحد

23%خ�سم �سعر الإ�سدار عن متو�سط �سعر ال�سوق قبل ثالثة )3( اأ�سهر

* بناء على �سعر اإغالق ال�سوق بتاريخ 26 فبراير 2015م
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9-5 �عتبار�ت هامة

• يعتبر بنك �سحار اأحد اأ�سرع البنوك نموًا خالل ال�سنوات القليلة الما�سية، وقد �سجل منذ اإن�سائه نموًا �ساماًل موؤثرًا في 	

قاعدة اأ�سوله، واإقرا�سه، والودائع والأرباح، وتمكن كذلك من مكافاة م�ساهميه ب�سورٍة جيدة.

• وقد �سجل البنك نتائج مالية موؤثرة وهو يتمتع بو�سع مالي قوي مع موازنة ح�سيفة جدًا للمخاطر بالنمو، الأمر الذي 	

مكنه من تحقيق نمو وتطور �سامل وتقديم موؤ�سرات مالية قوية على جميع الأ�سعدة مثل كفاية راأ�ش المال، وال�سيولة، 

والقدرة على �سداد الديون والربحية والعوائد للم�ستثمرين.

• ال�سركات والتجزئة الم�سرفية وقام 	 وقد مركز البنك نف�سه كمزود عالي الجودة للخدمات الم�سرفية لكل من قطاع 

بتقديم الكثير من المنتجات والخدمات تما�سيًا مع تطورات ال�سوق المنبثقة والمتقدمة.

• ويتمتع البنك بقاعدة قوية من الموارد والأنظمة وال�سوابط والموظفين و�سيا�سات اإدارة المخاطر، الأمر الذي مكنه من 	

تحقيق مركز مالي قوي واأعده للوفاء بالمتطلبات التنظيمية ومتوقعات العمالء.

�آنفة �لذكر، و�لتوقعات �لم�ستقبلية و�إمكانيات �لنجاح للبنك، و�إ�ستر�تيجية نموه، و�إن�ساف ماركته  وبناًء على �لعو�مل 

و�سجل �إنجاز�ته، كل ذلك يجعل بنك �سحار يوؤمن باأن �لت�سعير بالن�سبة لالإ�سد�ر بحقوق �لأف�سلية لأ�سهم ر�أ�ص �لمال 

عند مبلغ 0.175ر.ع �سوف يكون جذ�باً ويحتمل �أن يقدم عو�ئد جيدة للم�ستثمر.
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�لف�سل �لعا�سر: معامالت �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة

في ال�سياق العادي لالأعمال يقوم البنك باإجراء معامالت مع بع�ش اأع�ساء مجل�ش الإدارة والم�ساهمين واأع�ساء الإدارة العليا 

و�سركات يكون للبنك فيها م�سلحة كبيرة. وتتم هذه المعامالت على اأ�سا�ش معادل لل�سوق وبموافقة الم�ساهمين ب�سكٍل �سنوي 

في الجمعية العامة ال�سنوية.

وفيما يلي المبلغ الإجمالي لالأر�سدة والدخل والم�ساريف المتولدة مع هذه الأطراف ذات العالقة:

)األف ر.ع(

20142013

27،45525،549قرو�ش و�سلف

102،88568،336القرو�ش الم�سروفة خالل الفترة

)66،577()106،584( القرو�ش الم�سددة خالل الفترة

13،91346،485الودائع

14،42521،703الودائع الم�ستلمة خالل الفترة

)7،191()6،591( الودائع المدفوعة خالل الفترة

846735دخل الفوائد

74563م�ساريف الفوائد

مكافاآت اأع�ساء الإدارة العليا

4،3234،016رواتب ومزايا اأخرى ق�سيرة الأجل

206196ر�سوم ح�سور ومكافاآت اأع�ساء مجل�ش الإدارة

5054 اأع�ساء المجل�ش الم�سرفين على ال�سريعة في الخدمات الم�سرفية الإ�سالمية

وقد تم موافقة الم�ساهمين في الجمعية العامة على معامالت الأطراف ذات العالقة الواردة اأعاله.
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�لف�سل �لحادي ع�سر: عو�مل �لمخاطر وطرق تخفيفها

قد يخ�سع ال�ستثمار في اأ�سهم الإ�سدار لعدد من المخاطر. وقبل تقرير ال�ستثمار في اأ�سهم الإ�سدار، ينبغي على المتقدمين 

اأن يعتبروا بعناية واأن يقوموا بتقييم المخاطر المتاأ�سلة في اأعمال البنك المقترحة، بما في ذلك المخاطر الوارد و�سفها 

�سلبي على  اأثر  المخاطر  لهذه  يكون  اأن  فيمكن  الإ�سدار هذه.  ن�سرة  بين دفتي  الواردة  الأخرى  المعلومات  �سائر  اأدناه، مع 

اأعمال البنك المقترحة والظروف اأو النتائج المالية المتوقعة. وفي هذه الحالة، يمكن اأن يخ�سر المتقدمون كل اأو جزء من 

ا�ستثمارهم.وقد يكون لمخاطر اأو �سكوك اإ�سافية اأثر �سلبي على اأعمال البنك المقترحة.

واإن عوامل المخاطر التالية غير �ساملة، حيث يمكن اأن يكون لمخاطر و�سكوك اإ�سافية غير معلومة حاليًا اأو يعتقد البنك األ 

يكون لها اأثر جوهري، يمكن اأن يكون لها اأثر على البنك وعملياته المقترحة. فاإذا تطورت اأي من هذه ال�سكوك اإلى وقائع 

فعلية، فاإن عمليات البنك المقترحة والنتائج الفعلية يمكن اأن تتغير ماديًا عن التوقعات المالية الواردة في ن�سرة الإ�سدار 

هذه. وتجدر المالحظة كذلك باأن البنك يعتزم اتخاذ خطوات و/اأو تدابير �سرورية من اأجل تخفيف المخاطر الم�سار اإليها 

اأدناه عالوًة على تلك التي قد ت�سببها عوامل خارجة عن �سيطرة البنك، بما في ذلك، على وجه الخ�سو�ش، عوامل ذات طبيعة 

�سيا�سية اأو اقت�سادية.

وينبغي على المتقدمين اأن يعتبروا بعناية مالءمة ال�ستثمار في اأ�سهم الإ�سدار بالن�سبة لهم على �سوء المعلومات في ن�سرة 

الإ�سدار وظروفهم الخا�سة.

11-1 عو�مل �لمخاطر �لخا�سة بالبنك وكيفية تخفيفها

11-1-1 مخاطر �لأعمال

المخاطر،  بع�ش هذه  وت�سمل  البنك.  اأداء  كبير على  اأثر  لها  يكون  والتي قد  المخاطر  لمختلف  الم�سرفية  الأعمال  تخ�سع 

مخاطر الئتمان ومخاطر ال�سيولة ومخاطر �سعر الفائدة ومخاطر اأ�سعار الأ�سول ومخاطر ال�سرف الأجنبي. فاإن اأية تطورات 

�سلبية غير متوقعة اأو متوا�سلة في هذه الجوانب يمكنها اأن توؤثر �سلبًا على اأداء وا�ستقرار البنك.

�لتخفيف:

اإن لدى البنك بالفعل �سيا�سات واإجراءات لإدارة المخاطر لمواجهة هذه الم�سائل حتى ل يكون لها اأثر مادي على متوقعات 

البنك طويلة الأجل. هذا، ويتم مراجعة هذه ال�سيا�سات والإجراءات وتحديثها خالل فترات منتظمة. اإ�سافًة لذلك، تخ�سع 

هذه ال�سيا�سات والإجراءات للفح�ش من قبل مدققي ح�سابات البنك الداخليين، والمتثال، ومراقبي الح�سابات الخارجيين 

والقائمين على الأنظمة.

11-1-2 �لمو�رد �لب�سرية

قد تح�سل مناف�سة �سديدة على الموارد الب�سرية، نظرًا لندرة المهنيين ذوي الخبرة والموؤهلين في ال�سلطنة. واإن الخطط 

الن�سطة من قبل البنوك الأخرى باإطالق منتجات مناف�سة �ستزيد من الطلب على المهنيين �سمن الخبرة الم�سرفية. و�سوف 

وتحفيز  وتوظيف  بتحديد  قدرته  على  كثيف  ووتدريب  وتدريب  وتوظيف  بتحديد  قدرته  على  كثيف  نحو  على  البنك  يعتمد 

والحتفاظ بالموظفين الم�سرفيين عالي الموؤهالت. ول توجد �سمانات على قدرة البنك باجتذاب اأو الحتفاظ بالموظفين 

عالي الموؤهالت الذين تحتاج اإليهم م�ستقباًل. عالوًة على ذلك، فيجب على البنك الوفاء بم�ستويات التعمين المفرو�سة عبر 

عدة فئات من الموظفين. وفي حالة عدم قدرة البنك على جذب والحتفاظ بالموظفين الم�سرفيين ال�سروريين، وعلى وجه 

الخ�سو�ش، الموارد الب�سرية المطلوبة من الموظفين العمانيين، فقد يتاأثر نموها وربحيتها الم�ستقبلية �سلبًا. وفي حالة وجب 

اأن يوؤدي م�ستوى اأعلى من الأجور لجذب والحتفاظ بالمهنيين فقد يوؤثر ذلك على م�ستوى م�ساريف الت�سغيل  على البنك 

والعمليات وعلى الربحية لدرجٍة معينة.

�لتخفيف:

لقد تمكن البنك حتى الآن من جذب وتوظيف موظفين ذو خبرة عالية، هذا ولدى البنك موظفين مدربين جيدًا. ويعتزم 

البنك اأن يقدم ب�سكٍل متوا�سل التدريب لموظفيه في جميع القطاعات. ولدى البنك مركز تدريب مجهز بالكامل، والذي يقوم 

با�ستخدامه علماء دوليين، وخبراء قانونيين ومتخ�س�سين في المنتجات لتقديم التدريب لموظفي البنك.

ولدى البنك بالفعل خطة فعالة لقيا�ش الأداء والتحفيز ل�سمان ا�ستمرار تحفز الموظفين واأدائهم لم�ستوى الذروة، لتحقيق 

الأهداف ال�ستراتيجية للبنك.
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11-1-3 مطلب �لحد �لأدنى لر�أ�ص �لمال، وكفاية ر�أ�ص �لمال و�إد�رة �لمخاطر

يبلغ مطلب الحد الأدنى لراأ�ش المال والمفرو�ش من قبل البنك المركزي العماني بالن�سبة للبنوك التجارية بال�سلطنة مبلغ 

100 مليون ر.ع بالن�سبة لالأعمال الم�سرفية التقليدية ومبلغ 10 مليون ر.ع بالن�سبة لنافذة العمليات الم�سرفية الإ�سالمية. 

المال  راأ�ش  كفاية  لمتطلبات  البنك  ويخ�سع  هذا،  لآخر.  وقٍت  من  الحدود  هذه  العماني  المركزي  البنك  يرفع  اأن  ويمكن 

المفرو�سة من قبل البنك المركزي العماني، والتي ت�سترط حد اأدنى لمعدل راأ�ش المال الكلي اإلى الأ�سول المعدلة بالمخاطر، 

والذي يعبر عنه كن�سبة مئوية. فيتطلب البنك المركزي العماني من جميع البنوك الحفاظ على حد اأدنى من ن�سبة كفاية راأ�ش 

المال اإلى مجموع اأعباء الأ�سول ذات المخاطر. واإن اإخفاق البنك في الحفاظ على الحد الأدنى من راأ�ش المال ون�سبة كفاية 

راأ�ش المال قد ينجم عنه اإجراءات اإدارية اأو عقوبات عليه من البنك المركزي العماني، الأمر الذي قد ينتج عنه اآثار م�سرة 

لأعمال البنك.

وقد يكون لالإخفاق في المتثال بال�سيا�سات الداخلية والمتطلبات التنظيمية الخا�سة باإدارة المخاطر اأثر �سلبي مادي على 

عمليات البنك.

�لتخفيف:

اإن لدى البنك بالفعل �سيا�سات و�سوابط مالئمة لإدارة المخاطر. هذا، وقد برهن البنك بنجاح في ال�سابق على قدرته من 

زيادة المبالغ وجودة راأ�ش المال الذي تحتاجه لتعزيز نموه على نحو ممتثل بالقوانين والتنظيمات المرعية.

11-1-4 �لبيئة �لتناف�سية

من المتوقع اأن ت�ستد البيئة التناف�سية بالن�سبة للمنتجات والخدمات التي يقدمها البنك، ب�سبب المنتجات والخدمات التقليدية 

التي  الإ�سالمية  الم�سرفية  والخدمات  اإ�سالميين متخ�س�سين  بنكين  بوجود  الإ�سالمية  الم�سرفية  الأعمال  وب�سبب ظهور 

تقدمها البنوك التجارية القائمة من خالل نوافذ منف�سلة، تم�سيًا مع تنظيمات البنك المركزي العماني.

ول توجد اأي �سمانات على قدرة البنك من المناف�سة ب�سكٍل فعال مع المناف�سين الحاليين اأو الم�ستقبليين اأو الداخلين الجدد 

اأو اأن �سغوط المناف�سة التي يواجهها البنك لن يكون لها اأثر �سلبي على اأعماله، وو�سعه المالي ونتائج عملياته.

�لتخفيف:

يقوم البنك بتعقب ال�سوق ب�سكٍل منتظم وتوقع المناف�سة، ويقوم بت�سميم منتجات وخدمات وتحديثها للوفاء بحاجات ال�سوق 

باأف�سل طريقة ممكنة. واإن لدى البنك �سجل م�سهود له بالدخول في قطاع �سوقي اأو تقديم منتجات وخدمات جديدة وتقديم 

ذاته ب�سرعة كالعب هام في فترٍة زمنية ق�سيرة.

11-1-5 �أثر �لأعمال �لم�سرفية �لإ�سالمية على �لأعمال �لم�سرفية �لتقليدية

وخدمات  منتجات  يتلقون  الذين  الحاليين  البنك  عمالء  من  بع�سًا  الإ�سالمية  الم�سرفية  البنك  نافذة  عمليات  تحدث  قد 

م�سرفية تقليدية التحول اإلى نافذة الأعمال الم�سرفية الإ�سالمية. ويحمل ذلك مخاطر التاأثير على اأداء المن�سة الحالية 

لالأعمال الم�سرفية التقليدية للبنك.

�لتخفيف:

ت�سير الخبرة ال�سابقة في الأ�سواق التي تم فيها ا�ستحداث الأعمال الم�سرفية الإ�سالمية باأن تحول العمالء من الخدمات 

اأثر مثل  الكلي يقلل من  ال�سوق  واإن نمو  اإنما يتم تدريجيًا. هذا،  الإ�سالمية  الم�سرفية  اإلى الخدمات  التقليدية  الم�سرفية 

هذا التحول. واإن بنك �سحار، على اأية حال، اإنما يقدم نتائج موحدة، وعليه، فاإن البنك ككل، مكونًا من من�ستي الأعمال 

الم�سرفية الإ�سالمية والتقليدية، ل يتوقع اأن ينحدر اأداوؤه، مع بقاء كل �سيء على حاله.

11-1-6 مخاطر �لعمليات

يمكن اأن تنتج مخاطر العمليات والخ�سائر من حالت الخداع والخطاأ على يد الموظفين، والإخفاق في قيد المعامالت ب�سكٍل 

اإخفاق  اأو  الأعمال،  وقواعد  التنظيمية  بالمتطلبات  المتثال  في  الإخفاق  اأو  مالئمة،  داخلية  اأذون  على  الح�سول  اأو  �سليم 

بالمحال  الخا�سة  اأو  البنك  بنظائر  الخا�سة  تلك  المثال،  �سبيل  )على  الخارجية  والأنظمة  الأجهزة  اأو  الداخلية  الأنظمة 

التجارية(، ووقوع الكوارث الطبيعية. ورغم اأن البنك �سيقوم بتطبيق �سوابط للمخاطر وا�ستراتيجيات تخفيف الخ�سائر مع 

تكري�ش موارد كبيرة لتطوير الإجراءات الفعالة، اإل اأنه من غير الممكن التخل�ش كليًا من اأي من هذه المخاطر اأو اأية مخاطر 

ت�سغيلية اأخرى.
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�لتخفيف:

اإن لدى البنك بالفعل �سيا�سات و�سوابط مالئمة لإدارة المخاطر للت�سدي لهذه الم�سائل حتى ل ت�سكل هذه المخاطر اأثرًا 

�سلبيًا على عمليات البنك.

11-2 عو�مل مخاطر مرتبطة بال�سوق �لذي يعمل �لبنك فيه 

11-2-1 �لبيئة �لقت�سادية �لخارجية

اإن اأداء البنك وثيق ال�سلة بالظروف القت�سادية الخارجية الحا�سرة عالميًا ومحليًا بال�سلطنة ودول مجل�ش التعاون الخليجية. 

هذا، فاإن م�ستقبل واأداء القت�ساد العماني الفعلي، والذي تدفعه ب�سكٍل رئي�سي اأ�سعار النفط، �سيكون له اثر كبير على اأداء 

البنك.

�لتخفيف:

اإن لدى البنك فريق اإدارة ذو خبرة وا�سعة، والذي واجه مجتمعًا التحديات التي ظهرت عقب الأزمة القت�سادية العالمية �سنة 

2008 م. واإن نف�ش الفريق ل زال موجودًا اإلى حٍد بعيد لتقديم الإر�ساد للبنك في تحديد ومراقبة التحديات التي قد ت�سعها 

الظروف القت�سادية الخارجية واتخاذ الخطوات المنا�سبة وفي حينها من اأجل معالجتها ب�سكٍل ناجح.

11-2-2 �لبيئة �لتنظيمية

اإن النظام التنظيمي في ال�سلطنة، وي�سمل ما يخ�ش الأعمال الم�سرفية الإ�سالمية، في طور التطور والتعديل لمواجهة مراحل 

ومتطلبات القطاع المالي ب�سبب تغيرات القت�ساد العالمي والمحلي والتغيرات الجتماعية على حٍد �سواء. وذلك ي�سكل مخاطر 

على البنك في تاأدية خدماته بالن�سبة لو�سع تعديالت على منتجاته وخدماته من اأجل المتثال باأية تغييرات تنظيمية. ويقوم 

البنك المركزي العماني ب�سكٍل منتظم بمراقبة ال�سيا�سات والإر�سادات التنظيمية وتحديثها لمواجهة المتطلبات الديناميكية 

لقطاع البنوك. هذا، وقد يتطلب تقديم منتجات جديدة تعديالت/تغييرات معينة على النظام القانوني والتجاري القائم. 

البنك  القانوني/التنظيمي قد ينجم عنه عدم قدرة  الإطار  تغييرات في  اإحداث  اأو عدم  المحدود  الإجراء  اأو  التاأخير  واإن 

اإليها في خطة عمله. وفي هذه الحالة، قد ي�سبح مجمل ما يقدمه البنك  على ا�ستخدام المنتجات والخدمات التي يتطلع 

على  المطبقة  تنظيماته  بتعديل  يقوم  قد  العماني  المركزي  البنك  فاإن  لذلك،  اإ�سافة  عملياته.  على  بذلك  موؤثرًا  محدودًا 

البنوك التجارية من وقٍت لآخر، بما في ذلك البنوك الإ�سالمية. اأمثلة على مثل هذه التعديالت الزيادة في متطلبات الحد 

اأو تغييرات على متطلبات التخ�سي�ش لالأ�سول غير الموؤدية. فمثل هذه التغييرات قد  الأدنى لراأ�ش المال بالن�سبة للبنوك 

توؤدي اإلى متطلبات راأ�سمالية اإ�سافية كبيرة و/اأو ي�سبح لها اأثر مادي على اأداء البنك.

�لتخفيف:

اأن ي�سعى البنك المركزي العماني ل�سياغة �سيا�سات تهدف لتح�سين القطاع الم�سرفي بما في ذلك الأعمال  من المتوقع 

الم�سرفية الإ�سالمية وتعزيز نموه على المدى الطويل.

11-2-3 تخلف عمالء �لبنك و�لأطر�ف �لنظيرة

ال�سوق. فيمكن  الأ�سا�سية لمخاطر الئتمان، وكذلك مخاطر  العنا�سر  وال�سيا�سية تعد من  والإقليمية  المحلية  المخاطر  اإن 

لل�سغوط ال�سيا�سة والقت�سادية في ال�سلطنة وفي �سائر منطقة ال�سرق الأو�سط، بما في ذلك تلك النا�سئة عن اإعاقات ال�سوق 

اأو  اأو الأطراف النظيرة الموجودة في تلك البالد  اأو اأزمات العمالت، كل ذلك بمقدوره التاأثير على قدرة العمالء  المحلية 

المنطقة على الح�سول على ال�سرف الأجنبي اأو ر�سيد ائتماني، بحيث يمكنها اأداء التزاماتها للبنك. ومن �ساأن ذلك اأن يوؤدي 

اإلى اأثر �سلبي مادي على اأعمال البنك الم�ستقبلية وعلى نتائج العمليات.

�لتخفيف:

اإن لدى البنك بالفعل �سيا�سات و�سوابط مالئمة لإدارة المخاطر للت�سدي لهذه الم�سائل. ويقوم البنك بقيا�ش وتقييم كل 

اأخرى  و�سروط  وبنود  التاأمينية  التغطية  فيها  بما  منا�سبة،  اآليات  وت�سع  النظيرة  والأطراف  بالعمالء  المرتبطة  المخاطر 

للوقاية بهدف تقليل اأي اأثر على عملياته وو�سعه المالي.
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�لف�سل �لثاني ع�سر: حوكمة �ل�سركات ومجل�ص �لإد�رة وفريق �لإد�رة

12-1 فل�سفة �ل�سركة

ل�سوق  العامة  والهيئة  العماني  المركزي  للبنك  الإر�سادية  البنك ك�سركة بموجب توجيهات والخطوط  لقد تم تطوير فل�سفة 

المال )بما في ذلك قانون راأ�ش المال( وقانون ال�سركات التجارية. واإن القيم الكونية الأربعة المترادفة مع حاكمية ال�سركات 

والإن�ساف، والم�سوؤولية وال�سفافية – تعد جزءًا ل يتجزاأ من حوكمة ال�سركات. – المحا�سبة، 

ويتطلب الإطار الأ�سا�سي لحوكمة البنك ك�سركة اأن يتعين على مجل�ش الإدارة والمديرين ما يلي:

• الحفاظ على اأعلى م�ستوى من حوكمة ال�سركات والإلتزام بالمتطلبات الرقابية	

• تعزيز ال�سفافية والمحا�سبة وال�ستجابة والم�سوؤولية الجتماعية	

• والمجتمع 	 والحكومة  والتجار  والم�ستثمرين  والموظفين  والعمالء  بالبنك  الم�سلحة  اأ�سحاب  مع  البنك  ب�سوؤون  القيام 

عمومًا بكل اإن�ساف وباأ�سلوب �سفاف

• خلق �سمعة للبنك ككيان ممتثل قانونًا واأخالقيًا	

12-2 �لمجل�ص

12-2-1 مجل�ص �لإد�رة

اإن مجل�ش الإدارة هو اأعلى �سلطة حاكمة �سمن الهيكل التنظيمي للبنك.ويتمثل دوره ب�سمان ت�سرف البنك بقيمه الجوهرية 

وتطويرها اإلى الأف�سل على اأ�سا�ش متوا�سل وقابل لال�ستمرار. ويتاألف المجل�ش من قاعدة وا�سعة من المهنيين من مختلف 

المجالت والمهن ويمثل اأ�سحاب الم�سلحة في البنك والإداريين في عملية اتخاذ القرارات. واإن �سيطرة اأع�ساء المجل�ش 

الم�ستقلين )ح�سب تعريفه في القانون( قد مكن المجل�ش من ب�سط نقا�سات ذات مغزى واتخاذ وجهات نظر محايدة ونوعية 

في الأمور المعرو�سة على المجل�ش. ويوجد ف�سل وا�سح بين ملكية البنك والإدارة.

12-2-2 �سلطات �لمجل�ص

هذه  تحد  ول  اأهدافه.  تحقيق  �سبيل  في  البنك  لإدارة  الالزمة  الت�سرفات  بكافة  للقيام  ال�سالحية  مطلق  الإدارة  لمجل�ش 

ال�سالحية اأو تقيد اإل ح�سبما ن�ش به القانون اأو النظام الأ�سا�سي اأو بقرار من جمعية الم�ساهمين. وت�سمل الوظائف الرئي�سية 

للمجل�ش ما يلي:

اعتماد �سيا�سات البنك التجارية والمالية مع ميزانيته التقديرية بغر�ش تحقيق اأهداف البنك والمحافظة على حقوق . 1

م�ساهميه وتطويرها.  

تطوير و مراجعة وتحديث الخطط التجارية الالزمة من وقت لآخر لو�سع اأهداف البنك مو�سع التنفيذ و لتنفيذ اأن�سطة . 2

البنك التجارية في �سوء اأهداف البنك التي تم تاأ�سي�سه من اأجلها . 

الهيئة . 3 من  ال�سادرة  الإف�ساح  واإر�سادات  لقواعد  وفقا  تنفيذها  ومتابعة  البنك  لدى  المتبعة  الإف�ساح  اإجراءات  تبنى 

العامة ل�سوق المال. 

الإ�سراف على اأداء الإدارة التنفيذية و التاأكد من اأن اأعمال البنك ت�سير ب�سورة تحقق اأهداف البنك على �سوء اأهداف . 4

البنك التي تاأ�س�ش من اأجلها. 

مراجعة المعامالت المادية مع الأطراف ذات العالقة، والتي ل تكون في ال�سياق العادي لالأعمال قبل عر�ش ذلك على . 5

الجمعية العامة للبنك.

مراجعة اأداء البنك لتقييم اإدارة الأعمال ب�سكٍل �سليم ومالئم.. 6

تر�سيح اأع�ساء اللجان المنبثقة عن المجل�ش وتحديد اأدوارهم وم�سوؤولياتهم و�سالحياتهم.. 7

قواعد . 8 خالل  من  المال  ل�سوق  العامة  الهيئة  قبل  من  المحددة  التواريخ  في  البنك  لم�ساهمي  دقيقة  معلومات  تقديم 

واإر�سادات الإف�ساح الخا�سة بها. 
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اأي . 9 تعيين  الإدارة وكذلك  اأي منهما رئي�سا لمجل�ش  األ يكون  ، �سريطة  للبنك  العام  المدير  اأو  التنفيذي  الرئي�ش  تعيين 

موظف يعمل لدى الرئي�ش التنفيذي و/ اأو المدير العام تنفيذا للهيكل التنظيمي للبنك وتحديد حقوقهم وم�سوؤولياتهم و 

التزاماتهم وواجباتهم. 

تقييم اأداء العاملين لدى البنك المذكورين اأعاله و تقييم العمل المنفذ من قبل اللجان الم�سكلة من قبل مجل�ش الإدارة . 10

وفقا للمادة 102 من قانون ال�سركات التجارية. 

اعتماد البيانات المالية المتعلقة باأعمال البنك و نتائج اأعماله والمقدمة من الإدارة التنفيذية اإلى مجل�ش اإدارة البنك . 11

كل ثالثة اأ�سهر، وهي البيانات التي يجب اأن تعك�ش المركز المالي الحقيقي للبنك. 

اأن يحدد في التقرير ال�سنوي المقدم للجمعية العامة للم�ساهمين الأ�سباب التي تبرر قدرة البنك على تنفيذ الأن�سطة . 12

المحددة لتحقيق اأهدافه. 

تعيين اأمين �سر لمجل�ش الإدارة في اأول اجتماع وعقد اأربعة اجتماعات في العام �سريطة األ تنق�سي فترة اأق�ساها اأربعة . 13

اأ�سهر بين اأي اجتماعين من اجتماعات مجل�ش الإدارة. 

تعيين ع�سو مجل�ش الإدارة المنتدب اأو ع�سو المجل�ش التنفيذي في حال وجود مثل هذه المنا�سب،  �سريطة اأن يلتزم . 14

هوؤلء الأ�سخا�ش بالعمل لدى البنك بدوام كامل.

ت�سمين بيان �سامل في البيانات المالية بجميع المبالغ التي ا�ستلمها اأع�ساء مجل�ش الإدارة خالل كل �سنة مالية بما في . 15

ذلك الأموال التي دفعت لأع�ساء مجل�ش الإدارة ب�سفتهم موظفين لدى البنك. 

وقد حدد البنك المركزي العماني كذلك م�سوؤوليات اأع�ساء مجل�ش الإدارة للبنوك المرخ�سة، وت�سمل بع�ش النواحي الرئي�سية 

ما يلي:

اإليه من عرو�ش  ال�سيا�سة ول يقت�سر بما يقدم  ب�سكٍل م�ستقل في جميع م�سائل  الجماعية  روؤيته  المجل�ش  يمار�ش  اأ. 

ووجهات نظر.

يتعين على المجل�ش و�سع هيكل تنظيمي لتقديم الفحو�ش المالئمة والموازنات والوظائفية لحماية البنوك المرخ�سة  ب. 

من النفوذ المفرط لأية م�سادر داخلية اأو خارجية مع تفعيل حاكمية ال�سركات.

يتعين على المجل�ش توظيف وتطوير اأع�ساء الإدارة العليا الموهوبين واأ�سحاب القدرات العالية والذين يتمتعون بثقة  ت. 

المجل�ش. ومن الأهمية بمكان اأن يكون للمجل�ش خطة خالفة اإدارية وا�سحة.

اإن من م�سوؤولية المجل�ش اعتماد ومراقبة اإطار اإدارة المخاطر والذي يعك�ش اأف�سل الممار�سات ويطبق ا�ستراتيجيات  ث. 

اإدارة المخاطر المعتمدة من قبل المجل�ش، عبر �سائر الأن�سطة والعمليات الخا�سة بالأعمال التجارية.

بينما يعتمد المجل�ش على خبرة الإدارة في ت�سيير العمليات اليومية للبنك المرخ�ش، فاإنه يظل م�سوؤوًل م�سوؤولية  ج. 

كاملة عن مراقبة ذلك. ويتوقع من المجل�ش ممار�سة اأق�سى درجات الحذر ل�سمان عدم تخطي �سلطة الإدارة )اأو 

قيد حرية العمل( اأثناء تحمل الم�سوؤولية التامة في رقابة العمليات.

ل ي�سمح لمجل�ش الإدارة ممار�سة الآتي ما لم ي�سرح لهم ذلك �سراحًة النظام الأ�سا�ش اأو دونما الح�سول على تفوي�ش بذلك 

من الجمعية العامة العادية:

• تقديم الهدايا اأو التبرعات بخالف الهدايا العادية بقيمة ا�سمية والتي يتطلبها �سير العمل العادي.	

• بيع جميع اأو اأجزاء مهمة من اأ�سول البنك.	

• ا�ستخدام اأ�سول البنك ك�سمانات اإ�سافية بخالف �سمان ديونه الناتجة عن ممار�سته لأعماله العتيادية لتحقيق اأهداف 	

البنك.  

• �سمان ديون الغير ما عدا ال�سمانات المقدمة �سمن �سير العمل العتيادي لتحقيق اأهداف البنك.  	

يكون البنك ملزمًا بجميع ت�سرفات مجل�ش اإدارته، ورئي�ش المجل�ش، والع�سو المنتدب بالإدارة و�سائر المديرين التنفيذيين، 

طالما اأنهم يت�سرفون با�سم البنك و�سمن نطاق �سالحياتهم.
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12-2-3 ت�سكيل مجل�ص �لإد�رة

يلي  وفيما  م.   2013 مار�ش   31 في  المنعقدة  ال�سنوية  العامة  الجمعية  في  انتخابهم  تم  اأع�ساء،  �سبعة  من  المجل�ش  يتاألف 

تفا�سيل الأع�ساء الحاليين:

ممثاًل�لفئة�سفته��سم �لع�سو

م�ستقلغير تنفيذيالفا�سل/ عبداهلل حميد �سعيد المعمري، رئي�ش المجل�ش

م�ستقلغير تنفيذيالفا�سل/ ح�سان اأحمد محمد النبهاني، نائب رئي�ش المجل�ش

م�ستقلغير تنفيذيالفا�سل/ �سالم محمد الم�سايخي

م�ستقلغير تنفيذيالفا�سل/ عمر اأحمد عبداهلل اآل �سيخ

م�ستقلغير تنفيذيالفا�سل/ غازي نا�سر �سالم العلوي

م�ستقلغير تنفيذيالفا�سل/ ك. كنان *
�سركة عمان لال�ستثمارات 

والتمويل �ش.م.ع.ع

غير م�ستقلغير تنفيذيالفا�سل/ �سعيد اأحمد �سفرار **
�سركة عمان لال�ستثمارات 

والتمويل �ش.م.ع.ع

* عين من قبل المجل�ش في 29 يناير 2014 م ، وتم اعتماده بالجمعية العامة ال�سنوية بتاريخ 30 مار�ش 2014 م
** عين من قبل المجل�ش في 14 اإبريل 2014 م.

الع�سو غير التنفيذي: ح�سب تعريفه في القانون، هو ع�سو مجل�ش الإدارة بغير دوام كامل )ع�سو موظف( و/اأو الذي ل يتلقى راتبًا 

ثابتًا �سهريًا اأو �سنويًا من البنك.

الع�سو الم�ستقل: ح�سب تعريفه في القانون، هو ع�سو مجل�ش الإدارة الذي لم يتبواأ هو اأو اأي قريب له من الدرجة الأولى اأي من�سب 

عالي )مثل الرئي�ش التنفيذي اأو المدير العام اأو الوظائف المماثلة( في البنك خالل ال�سنتين المن�سرمتين. وكذلك ينبغي األ يكون له 

اأية عالقات بالبنك، اأو البنك الأم اأو ال�سركات التابعة اأو ال�سقيقة له مما قد ينتج عنه معامالت مالية.

12-2-4 نبذة مخت�سرة عن �أع�ساء مجل�ص �لإد�رة

�لفا�سل/ عبد�هلل حميد �سعيد �لمعمري: يحمل �سهاد الماج�ستير في اإدارة الأعمال من جامعة لينكون�ساير اآند همبر�سايد، 

ولجنة  التنفيذية،  اللجنة  في  ع�سو  وهو  لندن.  العالمية،  الجامعة  من  الأعمال  اإدارة  في  والبكالوريو�ش  المتحدة،  المملكة 

اأي�سًا ع�سو مجل�ش �سندوق تقاعد قوات ال�سلطان الخا�سة، ونائب  الموارد الب�سرية ورئي�ش لجنة الئتمان والمخاطر. وهو 

رئي�ش مجل�ش ال�سركة العالمية لإدارة الفنادق، وع�سو مجل�ش كلية ال�سرق الأو�سط لتكنولوجيا المعلومات.

�لفا�سل/ ح�سان �أحمد محمد �لنبهاني: يحمل �سهادة البكالوريو�ش في الهند�سة المدنية من جامعة نورث كارولينا، الوليات 

الهيدروليكية. وهو يعمل حاليًا  الهند�سة  العلوم في  الجوفية وماج�ستير  المياه  الأمريكية ودبلوم عالي في هند�سة  المتحدة 

كرئي�ش تنفيذي لل�سندوق العماني لال�ستثمار. وقبل ذلك �سغل من�سب المدير العام لدى الأرجان تاول لال�ستثمار، ومطور 

عقاري لمن�ساآت �سكنية وتجارية و�سياحية ومتعددة الأغرا�ش. ولديه �سجل م�سهود له في تطوير واإنجاز مختلف م�ساريع البنية 

الأ�سا�سية في جميع اأنحاء ال�سلطنة واإ�سهامًا كبيرًا في خطط الحكومة لتمويل م�ساريع القطاع الخا�ش بال�سلطنة.

�لفا�سل/ �سالم محمد �لم�سايخي: يحمل �سهادة البكالوريو�ش في الريا�سيات. وهو حاليًا موظف لدى ق�سم الم�ساريف في 

�سوؤون البالط ال�سلطاني. 

�لفا�سل/ عمر �أحمد عبد�هلل �آل �سيخ: يحمل �سهادة الماج�ستير في اإدارة الأعمال وبكالوريو�ش العلوم في اإدارة الأعمال من 

جامعة �سذرن كولورادو. وقد كان مدير المالية لدى �سركة ال�سنفري و�سركاه �ش.م.م. وال�سركة الفنية العمانية �ش.م.م من 

�سنة 2001 م. ثم اأ�سبح المدير المالي لدى ال�سركة العالمية للخليط الجاهز �ش.م.م من 2009 م ، وبعد ذلك الع�سو المنتدب 

بالإدارة لدى �سركة الخدمات المالية �ش.م.ع.ع من 2012 م. وهو حاليًا ع�سو بمجل�ش اإدارة �سركة ظفار العالمية للتطوير 

وال�ستثمار �ش.م.ع.ع، و�سركة ظفار للتاأمين �ش.م.ع.ع، و�سركة ظفار لالأعالف �ش.م.ع.ع وال�سركة العمانية للزيوت النباتية 
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وم�ستقاتها �ش.م.م.

المملكة  من  الإدارة  في  والماج�ستير  الأعمال  اإدارة  في  البكالوريو�ش  �سهادة  يحمل  �لعلوي:  �سالم  نا�سر  غازي  �لفا�سل/ 

المتحدة. ويعمل حاليًا لدى �سوؤون البالط ال�سلطاني. وقبل ذلك، كان م�ست�سارًا لمجل�ش اإدارة �سركة كثبان عمان �ش.م.م. وهو 

كذلك المدير العام لدى �سركة منبع العطاء للتجارة والخدمات.

ولديه خبرة  والتدقيق،  والمالية  المحا�سبة،  �سنة في   15 لمدة  الهند بخبرة  �لفا�سل/ ك. كنان: هو محا�سب مرخ�ش من 

عالمية، حيث عمل في الوليات المتحدة و�سنغافورة في مهام خا�سة. والتحق ب�سركة عمان لال�ستثمار والتمويل �ش.م.ع.ع 

في اأكتوبر 2009 م كمدير عام- لخدمات الدعم وهو م�سوؤول عن جميع وظائفها المالية ويرفع تقاريره اإلى الرئي�ش التنفيذي 

مبا�سرًة. وقبل التحاقه هذا، كان مراقبًا ماليًا لدى ال�سركة الوطنية لالألمنيوم �ش.م.ع.ع.

ودبلوم  المتحدة  بالمملكة  هل  جامعة  من  الأعمال  اإدارة  في  الماج�ستير  �سهادة  يحمل  �سفر�ر:  �أحمد  �سعيد  �لفا�سل/ 

متخ�س�ش من الأكاديمية العربية لالأعمال الم�سرفية وعلم المالية في الأردن. ولديه خبرة تزيد على 24 �سنة في الأعمال 

الم�سرفية والت�سالت وهو حاليًا الرئي�ش التنفيذي ل�سركة عمان لال�ستثمار والتمويل �ش.م.ع.ع. وهو ع�سو كذلك في مجل�ش 

اإدارة �سركة المركز المالي و�سركة ظفار للطاقة.

12-2-5 قو�عد و�سروط �نتخاب �أع�ساء مجل�ص �لإد�رة

يتم انتخاب اأع�ساء المجل�ش من قبل الم�ساهمين من �سمن الم�ساهمين وغير الم�ساهمين �سريطة اأن ي�ستمر الم�ساهم في 

ملكية ما ل يقل عن األف �سهم في البنك. ويتم النتخاب عن طريق اقتراع �سري للم�ساهمين. ولكل م�ساهم عدد من الأ�سوات 

يعادل عدد ال�سهم التي يمتلكها وله حق ا�ستخدام جميع اأ�سواته لمر�سح واحد اأو ق�سمتها بين المر�سحين الذين يختارهم عن 

طريق بطاقة ت�سويت، �سريطة اأن يكون مجموع عدد الأ�سوات م�ساويًا لعدد الأ�سهم المملوكة له.

واأي ع�سوية تتم مخافًة لما �سبق ت�سبح لغية وكاأن لم تكن من تاريخ النتخاب، وعلى المجل�ش اأن يدعو لعقد جمعية عامة 

لنتخاب ع�سو اآخر خالل ما ل يزيد عن �سهر من تاريخ الإلغاء، ويحق للبنك المطالبة بالتعوي�ش عن الخ�سائر من الع�سو 

ومن كل من �سهل له الدخول في النتخابات.

مدة الع�سوية بالمجل�ش 3 )ثالث( �سنوات ويجوز اإعادة النتخاب لفترة مماثلة، وبحيث تحت�سب هذه المدة من تاريخ الجمعية 

تم  التي  الجمعية  تلك  عقب  الثالثة  ال�سنوية  العامة  الجمعية  عقد  تاريخ  وحتى  النتخاب  فيها  تم  التي  للم�ساهمين  العامة 

فيها النتخاب. وفي حالة تجاوز تاريخ هذه الجمعية مدة ثالث �سنوات، فيتم تمديد الع�سوية قانونًا حتى تاريخ انعقاد تلك 

الجمعية، ولكن يجب األ يتجاوز ذلك الفترة المحددة في المادة 120 من قانون ال�سركات التجارية الخا�سة بعقد الجمعية 

العامة.

وقد تم المتثال بالقيود المن�سو�ش عليها في المادة 95 من قانون ال�سركات التجارية بالن�سبة لنتخاب رئي�ش المجل�ش.

• يتعين اأن يت�سف جميع الأع�ساء بح�سن ال�سيرة وال�سلوك وب�سمعة طيبة.	

• يجب األ يقل عمر جميع الأع�ساء عن 25 �سنة.	

• يجب اأن يت�سف كل ع�سو بالقدرة على ت�سوية ديونه للبنك.	

• يجب األ يكون اأي من الأع�ساء قد اأعلن اإع�ساره اأو اإفال�سه ما لم تكن حالة اإع�ساره اأو اإفال�سه قد انق�ست طبقًا للقانون.	

• يجب األ يكون اأي من الأع�ساء قد اأدين بجنحة اأو جريمة مخلة بال�سرف ما لم يتم اإبراوؤه.	

• يجب األ يكون اأي من الأع�ساء ع�سوًا اأو ممثاًل ل�سخ�ش اعتباري في اأكثر من اأربع �سركات م�ساهمة عامة بال�سلطنة عند 	

تعيينه كع�سو بمجل�ش الإدارة.

• يجب األ يكون اأي من الأع�ساء ع�سوًا بمجل�ش اإدارة بنك م�ساهمة عامة اأو مغلقة بال�سلطنة والذي يقوم باأهداف م�سابهة 	

لأهداف البنك؛ و

• اإلى حد يحرمه من �سفته 	 بها  يت�سرف  لن  ،انه  اإن كان م�ساهمًا  اأ�سهمه  بعدد  يفيد  اإقرارًا  الأع�ساء  يقدم كل من  اأن 

م�ساهمًا بالبنك طيلة فترة من�سبه.

• اأن يكون غالبية اأع�ساء المجل�ش غير تنفيذيين. والع�سو غير التنفيذي هو ع�سو مجل�ش الإدارة بغير دوام كامل )ع�سو 	
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موظف( و/اأو الذي ل يتلقى راتبًا ثابتًا �سهريًا اأو �سنويًا من البنك.

• اأن يكون على الأقل ثلث الأع�ساء بمجل�ش الإدارة )على األ يقلوا عن ع�سوين على الأقل( اأع�ساء م�ستقلين طبقًا لقانون 	

ال�سركات التجارية.

• األ يمثل اأي من الأع�ساء اأكثر من �سخ�ش قانوني واحد في المجل�ش.	

• عدم دمج اأدوار الرئي�ش التنفيذي/المدير العام/ رئي�ش مجل�ش الإدارة.	

اإ�سافًة لما �سبق، فيجب المتثال بتنظيمات البنك المركزي العماني حول ت�سكيل المجل�ش، كالتالي:

تنظيم البنك المركزي رقم ب م/تنظيم/99/2/46 حول تعيين اأع�ساء مجل�ش اإدارة البنوك المرخ�سة، حيث ت�سع المادة 

تقديم  ويت�سمن  الأع�ساء  تعيين  عند  بالمراعاة  المرخ�سة  البنوك  من  العماني  المركزي  البنك  يتطلبه  الذي  الإجراء   2

المر�سحين لبع�ش المتطلبات ال�سابقة والواجب تنفيذها في تقرير مالءمة الع�سو.

ويجب على البنك تقديم قائمة بالأ�سخا�ش المختارين اإلى البنك المركزي العماني لموافقته مع تعهد من كل مر�سح باأنه 

خالل الع�سر �سنوات الما�سية لم:

• يقترف مخالفة ترتبط بالخداع اأو عدم ال�سرف اأو العنف؛	

• ت�سرف بالمخالفة لأي قانون ب�سلطنة عمان اأو بالخارج اأو اأحكامه المقررة بغر�ش حماية اأع�ساء المجتمع من الخ�سارة 	

المالية ب�سبب عدم الأمانة اأو عدم الكفاءة اأو �سوء الت�سرف؛

• انخراطه في اأية ممار�سات خادعة اأو م�سللة اأو م�ستبدة )�سواٌء م�سروعة اأو عدمه( الأمر الذي قد ي�سع ال�سك في نزاهته؛ 	

و

• انخراطه اأو ارتباطه باأية ممار�سات اأعمال اأو غيرها بحيث ت�سرف باأ�سلوب ي�سع ال�سك في كفاءته اأو �سالمة حكمه.	

ومن ثمة يقرر البنك المركزي العماني اإن كان المر�سح يفي بمعايير المالءمة واإن كان المر�سح منا�سبًا لتبواأ من�سب ع�سو 

مجل�ش الإدارة من عدمه.

بنك  في  الإدارة  مجل�ش  ع�سو  لمن�سب  المر�سح  مالءمة  تقرير  عند  العماني  المركزي  البنك  يتبناها  التي  المعايير  اإن 

عماني مرخ�ش مبينة على “ا�ستقامته، و�سمعته، ونزاهته، وخبرته، وقدرته، وجودة حكمه، والعناية الواجبة التي يمار�سها 

اأو  اأو ي�سر باأي �سكٍل من الأ�سكال بعالقة الموؤ�س�سة مع دائنيها  اإذا كان تبوءه لهذا المن�سب قد يهدد  في م�سوؤولياته وفيما 

الم�ستثمرين اأو المودعين، اإلخ.

و�سوف ينظر البنك المركزي العماني كذلك في �سيرته ال�سابقة واأن�سطته في الأعمال التجارية اأو الأمور المالية على وجه 

الخ�سو�ش.

م�سيرته  في  ال�سخ�ش  ذلك  تبواأها  التي  الأخرى  المنا�سب  العتبار  بعين  ياأخذ  اأن  كذلك  العماني  المركزي  للبنك  ويمكن 

المهنية، وفي ي�ساره المالي عالوًة على موؤهالته وخبرته وتخ�س�سه في مجال العمل التجاري.

المجل�ش وكذلك  واأع�ساء  بتعيين رئي�ش  يتم اتخاذه  باأي قرار  العماني  المركزي  البنك  اإبالغ  المرخ�ش  البنك  ويتعين على 

الم�سوؤولين التنفيذيين، والمديرين العموميين ونوابهم خالل 30 يومًا من تاريخ اإ�سدار القرار بتعيينهم )المادة 77 )ب( من 

القانون الم�سرفي(. ويحق للبنك المركزي العترا�ش على تعيين اأي من الأ�سخا�ش المذكورين اأعاله اإذا اعتقد باأن ذلك 

التعيين “قد يقو�ش اإدارة البنك اأو م�سالح المودعين.

وين�ش كذلك تنظيم البنك المركزي العماني رقم ب م/تنظيم/97/11/42 )المادة 4( على امتثال اأع�ساء مجل�ش اإدارة 

البنك العماني المرخ�ش بما يلي:

اأثناء تبوء ع�سوية مجل�ش الإدارة، يطلب توقيع تعهد ين�ش باأن الع�سو المعين:

• قد قراأ وفهم جميع قوانين ال�سلطنة المتعلقة بقانون ال�سركات التجارية والقانون الم�سرفي؛	

• واأنه ي�سمن المتثال بهذه القوانين والتنظيمات.	
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وعند اإخالء من�سب ع�سو مجل�ش الإدارة، يطلب توقيع اإفادة من الع�سو تن�ش بما يلي:

• اإفادة باأن عمليات البنك قد تم اإجراوؤها ب�سورٍة مر�سية دون اأية اأخطاء و/اأو زلت متعمدة؛ و	

• اإفادة باأن عمليات معينة براأيه كانت م�سرة بم�سالح البنك و�سمعته، اإن وجدت.	

اأو موظف ببنك عماني مرخ�ش  اأو مدير  اأو م�سوؤول  80 )ب( من القانون الم�سرفي باأنه ل يجوز لأي ع�سو  وتن�ش المادة 

اإدارة  في  الم�ساركة  اأو  تجاري  بنك  اأن ي�سبح ع�سوًا في  اأو  قبول  اأو  اآخر  بنك عماني مرخ�ش  اأي من�سب في  في  الخدمة 

موؤ�س�سة م�سرفية اأو مالية اأخرى اإذا كان ذلك المن�سب اأو الم�ساركة غير مطابقة للم�سوؤوليات الم�سندة اإليه بموجب القانون 

الم�سرفي اأو من قبل البنك المرخ�ش اأو ما لم يتم ال�سماح بذلك �سراحًة من قبل البنك المركزي العماني.

12-2-6 �سالحية �لمجل�ص

بالإ�سافة اإلى ال�سالحيات والم�سوؤوليات الخا�سة بالمجل�ش والواردة في الفقرة 12-2-2 اأعاله، فاإن المجل�ش:

• مخول ب�سالحيات الم�سرف اأو المراقب العام، وتوجيه واإدارة �سوؤون واأعمال البنك.	

• عليه الم�سوؤولية التامة عن المتثال الكلي واإدارة البنك.	

• يقوم باإر�ساد البنك لتحقيق اأهدافه باأ�سلوب ح�سيف وفعال.	

• م�سوؤول في المقام الأول عن �سمان قانونية جميع المعامالت المالية واأن تتم جميع الإف�ساحات ح�سب التنظيمات.	

• ي�سع د�ستور �سامل لت�سرف جميع اأع�ساء مجل�ش الإدارة واأع�ساء الإدارة العليا للبنك، بحيث يتبع في جميع الظروف 	

والأحوال.

• يقوم باعتماد ندب ال�سالحيات لالإدارة التنفيذية وكذلك لالأع�ساء المر�سحين في اللجان المنبثقة عن المجل�ش وتحديد 	

اأدوارهم وم�سوؤولياتهم و�سالحياتهم.

• يقوم بتخويل الإدارة بتنفيذ اإ�ستراتيجية البنك والم�سممة لتقديم قيمة متزايدة للم�ساهمين.	

• تطوير ال�ستراتيجيات لإدارة المخاطر في الأعمال لمواجهة التحديات التي ي�سعها المناف�سون.	

• تطوير الروؤية بتوقع الأزمات والت�سرف ا�ستباقيًا حيث ال�سرورة.	

• �سمان تدفق المعلومات لالأعلى وال�سلطة لالأ�سفل بحيث ي�سبح البنك تحت �سيطرتهم وتوجيههم واإ�سرافهم ومراقبتهم.	

12-2-7 �للجان �لمنبثقة عن �لمجل�ص

ت�سمح المادة 4 من تعميم البنك المركزي العماني رقم ب م 932 لمجل�ش اإدارة البنوك المرخ�سة باإقامة لجان من اأع�سائه 

مع »مرجعية �ساملة، وتحديد الغر�ش، والع�سوية، والنتداب، وال�سالحيات، وتكرر الجتماعات، ومدة الع�سوية، والواجبات، 

والم�سوؤولية، وال�سالحية، والمحا�سبة، اإلخ.« وين�ش تنظيم البنك المركزي العماني رقم ب م/تنظيم/97/11/42 في مادته 

3 )جـ( باأن المجل�ش يمكنه انتداب جزء من وظائفه اإلى لجنة تتاألف من بع�ش اأع�سائه و/اأو من الإدارة التنفيذية والذين 

يطلب منهم تقديم قراراتهم للمجل�ش للم�سادقة. واإن الم�سوؤولية النهائية تقع على عاتق المجل�ش.

وقد قام المجل�ش بت�سكيل عدة لجان لأغرا�ش محددة مع مرجعية وم�سوؤوليات وا�سحة. ويتحدد واجب اللجنة في �سمان عناية 

مركزة ومتخ�س�سة لم�سائل معينة مرتبطة بحاكمية البنك. وت�سكل مختلف اللجان المنبثقة عن المجل�ش مع التدقيق الداخلي 

وق�سم المتثال اأداة هامة في عملية حوكمة ال�سركات. وقد تم اإعادة هيكلة اللجان اعتبارًا من تاريخ 27 اإبريل 2011 م ، وفيما 

يلي عر�ش للهيكل التنظيمي لحاكمية البنك: 

IQGOE’G ¢ù∏›
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�للجنة �لتنفيذية

واإجراءات  و�سيا�سات  الأعمال  اإ�ستراتيجية  تطبيق  �سمان  في  متزايدًا  دورًا  الإدارة  لمجل�ش  التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء  يلعب 

البنك. وت�سمن اللجنة تطبيق د�ساتير مالئمة لإجراء الأعمال لتغذية ال�سلوك الأخالقي لحماية م�سداقية البنك وم�ساهميه. 

وتقوم اللجنة بمراجعة وتو�سية الموازنة ال�سنوية وخطة العمل اإلى مجل�ش الإدارة.

�لأع�ساء:

الفا�سل/ عبداهلل حميد المعمري

الفا�سل/ �سعيد �سفرار

الفا�سل/ ح�سان النبهاني

الفا�سل/ غازي نا�سر �سالم العلوي

لجنة �لتدقيق

تتمثل الوظائف الرئي�سية للجنة التدقيق في تقييم ومراجعة نظام التقرير المالي للبنك ل�سمان كون البيانات المالية �سحيحة 

وكافية وموثوقة. وتقوم اللجنة مع الإدارة بمراجعة القوام المالية الربعية وال�سنوية قبل تقديمها للمجل�ش لالعتماد. وتقوم 

التدقيق  اأق�سام  وهيكل  الداخلية  ال�سوابط  واأنظمة  التنظيمي  والتقرير  التنظيمي  المتثال  مالءمة  بمراجعة  كذلك  اللجنة 

والمتثال وموظفيها وتعقد نقا�سات مع المدققين الداخليين/ والمدققين الخارجيين حول النتائج الهامة و بيئة ال�سبط.

ويتمثل دور رئي�ش التدقيق الداخلي في تقديم ال�سمان المعقول باأن اإطار ال�سبط الإداري المطبق في البنك يعمل بفعالية. كما 

يتمثل دور رئي�ش المتثال في �سمان امتثال البنك بجميع القوانين والقواعد والتنظيمات المعمول بها �سمن الإطار التنظيمي 

بال�سلطنة واأف�سل الممار�سات الدولية. ويرجع كال الرئي�سين ويرفع تقاريره مبا�سرة اإلى لجنة التدقيق المنبثقة عن مجل�ش 

الإدارة.

�لأع�ساء:

الفا�سل/ �سالم محمد الم�سايخي

الفا�سل/ عمر اأحمد اآل �سيخ

الفا�سل/ ك. كنان

لجنة �عتماد �لئتمان

تقوم لجنة اعتماد الئتمان بم�ساعدة اأع�ساء المجل�ش في القيام بم�سوؤوليات المجل�ش في المراقبة والإ�سراف والحاكمية فيما 

يتعلق باأداء الئتمان للبنك. وفي هذا الدور، تتحمل اللجنة م�سوؤولية الموافقة على القرو�ش التي تتجاوز الحدود الم�سموح بها 

للرئي�ش التنفيذي.

وتتحمل لجنة اعتماد الئتمان م�سوؤولية مراجعة مقترحات القرو�ش المرفوعة اإليهم من الرئي�ش التنفيذي اأو كبار اأع�ساء 

فريق الإدارة لإقرا�ش التابعين له على اأ�سا�ش كل حالة على حدة بقبول اأو رف�ش هذه المقترحات ح�سبما يقررونه.

�لأع�ساء:

الفا�سل/ عبداهلل حميد المعمري

الفا�سل/ ح�سان النبهاني

الفا�سل/ �سعيد اأحمد �سفرار

الفا�سل/ غازي نا�سر �سالم العلوي

لجنة �إد�رة �لمخاطر

الإ�سراف والمراقبة والحاكمية فيما  اأداء م�سوؤوليات المجل�ش في  اأع�ساء المجل�ش في  اإدارة المخاطر بم�ساعد  تقوم لجنة 

يتعلق باأداء اإدارة المخاطر للبنك. فاللجنة م�سوؤولة عن تقديم التو�سيات اإلى المجل�ش حول ميل البنك للمخاطر فيما يرتبط 

بالئتمان و�سعر الفائدة وال�سوق وال�سيولة ومخاطر العمليات.

وت�سمن اللجنة تطبيق ا�ستراتيجية و�سيا�سة المخاطر بالإ�سافة اإلى �سمان وجود اإطار قوي للمخاطر في البنك والذي يعزز 

الجودة والعوائد على الأ�سول. وتقوم اللجنة كذلك بتقديم الإر�ساد والتوجيه حول جميع م�سائل المخاطر المرتبطة بالئتمان 

وال�سوق و�سعر الفائدة وال�سيولة والعمليات.
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�لأع�ساء:

الفا�سل/ عمر اأحمد اآل �سيخ

الفا�سل/ �سالم محمد الم�سايخي

الفا�سل/ ك. كنان

لجنة �لمو�رد �لب�سرية

ال�سطالع  على  المديرين  ي�ساعد  النحو  هذا  وعلى  الإدارة  مجل�ش  اأع�ساء  من  فرعية  لجنة  هي  الب�سرية  الموارد  لجنة 

الموارد  باإدارة  يتعلق  فيما  وتنفيذها  ال�ستراتيجيات  اإعداد  يتعلق  فيما  والحكم  الرقابة  من  الدارة  لمجل�ش  بم�سوؤولياتها 

الب�سرية . في هذا الدور ، واللجنة م�سوؤولة عن تقديم تو�سيات اإلى مجل�ش الإدارة ب�ساأن مدى كفاية �سيا�سة الموارد الب�سرية، 

التعوي�سات والمزايا ، وتعيين الإدارة العليا واأية م�سائل اأخرى متعلقة بالموارد الب�سرية 

�لأع�ساء:

الفا�سل/ ح�سان اأحمد محمد النبهاني

الفا�سل/ غازي نا�سر �سالم العلوي

الفا�سل/ ك. كنان

الفا�سل/ �سعيد اأحمد �سفرار

12-2-8 نبذة عن مجل�ص �لإ�سر�ف �ل�سرعي لنافذة �لأعمال �لم�سرفية �لإ�سالمية لبنك �سحار

د. ح�سين حمد ح�سن – ح�سل على �سهادة الدكتوراة في كلية ال�سريعة بجامعة الأزهر، م�سر و�سهادة الماج�ستير بالفقه 

المقارن من جامعة نيويورك، الوليات المتحدة الأمريكية، وتخرج في القانون والقت�ساد من جامعة القاهرة، م�سر. ولديه 

ما يزيد على خبرة 50 �سنة في الأعمال الم�سرفية الإ�سالمية، وهو رئي�ش مجال�ش الإ�سراف ال�سرعي لعدد 40 بنكًا وموؤ�س�سة 

مالية. وهو موؤلف لأكثر من 50 كتابًا وبحثًا، وقام بتاأليف 400 مقالة مكثفة وقام كذلك بالإ�سراف على الخطة الكبرى لترجمة 

200 كتابًا اإ�سالميًا اإلى عدة لغات. عالوًة على ذلك، قام بنجاح بتحويل الكثير من البنوك والموؤ�س�سات المالية التقليدية اإلى 

النظام الإ�سالمي.

د. عجيل جا�سم �سعود �لن�سمي - ح�سل على �سهادة الدكتوراة في الفقه الإ�سالمي من جامعة الأزهر، م�سر، ويحمل كذلك 

�سهادة البكالوريو�ش في ال�سريعة والقانون من ذات الجامعة. ولديه خبرة لأكثر من 30 �سنة في تقديم الخدمات كبروفي�سور 

وبروفي�سور م�ساعد للفقه الإ�سالمي وال�سريعة والقانون. وهو رئي�ش وع�سو في �ستة مجال�ش لالإ�سراف ال�سرعي، وقدم اأكثر 

من 32 بحثًا في المجالت ذات ال�سلة.

الإ�سالمية والقوانين الغربية. ونال درجة الدكتوراة  الدرا�سات  في  عالميًا  ال�سيت  ذائع  خبيرًا  – يعد  د. مدثر �سديقي 

المتحدة  الوليات  للقانون،  هارفارد  كلية  من  والماج�ستير  الأمريكية،  المتحدة  بالوليات  للقانون،  كنت  �سيكاغو  كلية  من 

الأمريكية، والدرا�سات الإ�سالمية من الجامعة الإ�سالمية بالمدينة المنورة، بالمملكة العربية ال�سعودية. وهو ع�سو في لجنة 

للمالية  العالمية  ال�سرعي  البحث  اأكاديمية  ال�سمالية، وزميل بحثي في  لأمريكا  الفقهي  والمجل�ش  ال�سرعية،  للمبادئ  اأويفي 

الإ�سالمية في ماليزيا. ولديه خبرة لأكثر من 30 �سنة في تقديم ال�ست�سارات ال�سرعية والقانونية، وتوثيق الأعمال الم�سرفية 

الإ�سالمية، والبحث والمحا�سرات والتحكيم لأكثر من 40 موؤ�س�سة وجامعة ومركز بحث حول العالم.

�ل�سيخ/ عز�ن بن نا�سر فرفور �لعامري – يحمل �سهادة البكالوريو�ش في الدرا�سات الإ�سالمية مع تخ�س�ش الق�ساء. ويعمل 

ك�سكرتير ل�سماحة المفتي العام لل�سلطنة في ق�سم الفتاوى منذ �سنة 2001 م. وهو عارف في القانون ال�سرعي، واأخذ عدة 

دورات في المجالت ذات ال�سلة و�سارك في عدة ور�سات وموؤتمرات ذات ال�سلة.
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12-2-9 مكافاآت مجل�ص �لإد�رة

الر�سوم �سمن الحدود  المجل�ش، وتحدد  الإدارة واجتماعات لجان  الأع�ساء لإجتماعات مجل�ش  يتم دفع ر�سوم عن ح�سور 

المن�سو�ش عليها في قانون ال�سركات التجارية ووفق توجيهات الهيئة العامة ل�سوق المال.

المكافاآت لأع�ساء مجل�ش الإدارة هي:

20142013�لبند

55،20049،300ر�سوم ح�سور الجتماعات

144،800150،700مكافاآت مجل�ش الإدارة

44،66049،574مكافاآت مجل�ش الرقابة ال�سرعيه

12-3 نبذة مخت�سرة عن فريق �لإد�رة �لعليا

�لفا�سل/ ر�ساد �لم�سافر – المدير العام والرئي�ش التنفيذي بالإنابة: عمل �سابقًا في البنك المركزي العماني وبنك عمان 

الدولي. وقبل فترٍة وجيزة من التحاقه ببنك �سحار كان رئي�ش المالية في �سركة المدينة الخليجية للتاأمين. ولديه خبرة تزيد 

على 11 �سنة في قطاع البنوك في عمان. ويحمل بكالوريو�ش الآداب في القت�ساد وبكالوريو�ش العلوم في اإدارة الأعمال مع 

التركيز على المالية من جامعة بو�سطن. وقد اأكمل بنجاح امتحان المحا�سب العام المرخ�ش �سنة 2002 م وبرنامج الإدارة 

العامة في كلية هارفرد لالإدارة �سنة 2009 م. وقد التحق ببنك �سحار منذ �سنة 2007 م.

ال�سركات في بنك  �سوؤون  كانت رئي�سة  ال�سركات:  و�سوؤون  الب�سرية  للموارد  العام  المدير  نائب   – �لفا�سلة/ منيرة مكي 

التعاون لالإ�سكان، وقبل ذلك كانت نائبة المدير لالأن�سطة التعليمية في وزارة التربية والتعليم. وتحمل �سهادة البكالوريو�ش 

في الفل�سفة وعلم النف�ش من جامعة بيروت العربية، لبنان، و�سهادة الماج�ستير في الأن�سطة التعليمية من جامعة �سيفيلد، 

المملكة المتحدة. وقد التحقت ببنك �سحار منذ �سنة 2006 م.

يراأ�ش ق�سم الجملة الم�سرفية لبنك  كان  ذلك،  وقبل  الم�سرفية:  للتجزئة  العام  المدير  – نائب  �آرز نر��سيمان  م�ستر/ 

�سحار منذ مايو 2008 م. وفي ال�سابق، كان رئي�ش الخدمات الم�سرفية لل�سركات في البالد وبعدها رئي�ش لأعمال ال�سركات 

اإ�سرافية/اإدارية، ويحمل  الم�سرفية في منا�سب  الأعمال  �سنة في   34 تفوق  ولديه خبرة  الهند.  اإدبي،  بنك  المتو�سطة في 

مهاراجا  جامعة  من  الم�سرفية  الأعمال  في  جي  بي  ودبلوم  مدرا�ش  جامعة  من  )فيزياء(  العلوم  في  الماج�ستير  �سهادة 

�ساجيراو، برودا. وهو ع�سو م�سارك مرخ�ش في المعهد الهندي للم�سرفيين. وقد التحق ببنك �سحار منذ �سنة 2008 م.

م�ستر/ �سا�سي كومار – نائب المدير العام ورئي�ش الإ�ستراتيجية واأعمال ال�سركات: حا�سل على الميدالية الذهبية وزميل 

�سنة كمهني   25 تزيد على  ولديه خبرة  المرخ�سين.  المحا�سبين  وزميل في معهد  والمحا�سبين  والإدارة  التكلفة  في معهد 

مالي. وقبل التحاقه ببنك �سحار، كان بمن�سب النائب الأول للرئي�ش لدى �سري فين�سر كابيتل المحدودة ومدير ل�سركة �سا�ش 

اإنف�ستمنت فيدو�سري المحدودة.

36 �سنة في الأعمال الم�سرفية المختلفة.  للعمليات: لديه خبرة لأكثر من  العام  المدير  �لفا�سل/ خلفان �لطالعي – نائب 

وقبل التحاقه ببنك �سحار كان يعمل في البنك البريطاني لل�سرق الأو�سط وبنك عمان الدولي في من�سب نائب المدير  العام 

للتجزئة الم�سرفية. وقد اأكمل درا�ساته في الإدارة التنفيذية في جامعة فرجينيا.

للتدقيق  العام،  للمدير  كم�ساعد  �سحار  ببنك  التحق  الداخلي:  للتدقيق  العام  المدير  نائب   – �لمعولي  نا�سر  �لفا�سل/ 

الداخلي في �سبتمبر 2007 م. وقد كان مفيدًا في تاأ�سي�ش الق�سم عند اإن�ساء البنك وا�ستمر في العمل كرئي�ش للق�سم لمدة �سنة 

واحدة. ولديه خبرة عملية تزيد على 30 �سنة ، منها 24 �سنة في الأعمال الم�سرفية في مجال التجزئة، والمالية والتدقيق. 

ولديه خبرة تزيد على 12 �سنة في التدقيق. وقبل التحاقه ببنك �سحار، ق�سى ما يقارب �سنة لدى �ستاندرد ت�سارترد بنك و18 

�سنة لدى بنك م�سقط. وكانت وظيفته ال�سابقة قبل اللتحاق بالبنك رئي�ش تدقيق وظائف الدعم في بنك م�سقط. ولديه دبلوم 

في المحا�سبة من معهد المحا�سبين الفنيين، بالمملكة المتحدة ودبلوم في اإدارة القيادة من معهد اإدارة القيادة، المملكة 

المتحدة.
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12-4 �ل�سبط �لد�خلي

اإن نظام ال�سوابط الداخلية الفعال يعد عن�سرًا جذريًا في اإدارة مخاطر العمليات وقاعدة للعمليات الآمنة وال�سليمة لأي بنك. 

وتعد ال�سوابط الداخلية وعملية التدقيق الداخلي من قبل البنك في المقام الو�سيلة الناجحة ل�سبط مخاطر العمليات. وقد 

و�سع البنك اآلية ل�سبط الأن�سطة على الم�ستوى المركزي وعلى م�ستوى الوحدات بغر�ش تحقيق الأهداف التالية:

• فعالية وكفاءة العمليات	

• اعتمادية التقرير المالي	

• المتثال بالقوانين والتنظيمات المرعية	

يوجه ال�سبط الداخلي من اأجل فعالية وكفاءة العمليات اأغرا�ش البنك الأ�سا�سية بما في ذلك اأهداف الأداء والربحية وحماية 

موارد البنك. ويعد من العنا�سر الأ�سا�سية لنظام ال�سبط الداخلي للبنك هو تفعيل نظام �سلب للمحا�سبة والمعلومات وي�سمل 

اإعداد قوائم مالية يعتمد عليها والمعلومات المالية الأخرى الجديرة بالثقة. وقد و�سعت ال�سوابط الداخلية لالمتثال ل�سمان 

اإطاعة البنك للقوانين والتنظيمات لتجنب الأ�سرار والعواقب ال�سلبية. وقد �سمم نظام ال�سبط الداخلي ببنك �سحار بجميع 

ال�سوابط الالزمة لتقديم �سمان معقول حول تحقيق الأهداف.

توثيق العمليات: قام البنك بم�ساعدة خبراء خارجيين بتطوير وتوثيق جميع المواد والطرائق الهامة الخا�سة بالبنك بت�سميم 

»�سوك�ش اإك�ستينج«. ويخدم هذا التوثيق، مع الر�سوم البيانية لتدفق عمل العمليات والطرائق، وال�سوابط والم�سوؤوليات، كلها 

تخدم كخطوط اإر�سادية لكل الأن�سطة.

12-5 قنو�ت �لت�سال مع �لم�ساهمين و�لم�ستثمرين

 www.msm.gov.om ،اإن البيانات المالية الخا�سة بالبنك متوفرة على �سكل رقمي في موقع �سوق م�سقط لالأوراق المالية

ويتم ن�سر النتائج الربع �سنوية والن�سف �سنوية وال�سنوية للبنك في جريدتين وطنيتين يوميتين، واحدة باللغة العربية والأخرى 

www.banksohar.net باللغة الإنجليزية. وتتوفر البيانات المالية للبنك كذلك على موقع البنك في �سبكة الإنترنت
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�لف�سل �لثالث ع�سر: حقوق وم�سوؤوليات �لم�ساهمين

الن�سرة.  بتاريخ هذه  وال�سارية كما  العمانية،  العامة  الم�ساهمة  الم�ساهمين في بنك  والتزامات  الف�سل حقوق  يلخ�ش هذا 

واإن الو�سف الوارد فيما يلي اإنما هو مجرد ملخ�ش ول يوحي باإعطاء نظرة �ساملة لحقوق والتزامات الم�ساهمين اأو ب�سط 

الن�سو�ش المعنية من القانون العماني اأو تعاميم الهيئة العامة ل�سوق المال. عالوًة على ما �سبق، ل ينبغي اعتبار هذا الف�سل 

كا�ست�سارة قانونية بخ�سو�ش هذه الأمور. وتوجد ن�سخة من النظام الأ�سا�سي للبنك في المكتب الرئي�سي للبنك.

13-1 �لتز�مات �لم�ساهمين

تقت�سر التزامات الم�ساهمين بالقيمة ال�سمية لالأ�سهم المملوكة لهم، ول يتحمل م�سوؤولية ديون البنك اإل في حدود القيمة 

ال�سمية لالأ�سهم المكتتب بها.

وفي حالة اإ�سدار اأ�سهم جديدة دون ا�ستراط دفع القيمة الكاملة عند الكتتاب، فاإن دفع ما تبقى من قيمة كل �سهم �سيتم اأداوؤه 

في الوقت وبالأ�سلوب الذي يقرره مجل�ش الإدارة، على اأن يتلقى كل م�ساهم اإ�سعارًا مدته اأربعة ع�سر يومًا على الأقل بتحديد 

وقت ومكان الدفع.

13-2 حقوق �لم�ساهمين

اإن جميع الأ�سهم في البنك الم�ساهمة تتمتع بحقوق مت�ساوية ومالزمة لحق ملكيتها وفيما يلي بيان بهذه الحقوق: 

حق قب�ش ح�س�ش الأرباح المعلن عنها في الجمعية العامة.. 1

حق الأف�سلية بالكتتاب باأ�سهم جديدة عند زيادة راأ�ش مال البنك.. 2

حق ال�ستراك بتوزيع موجودات البنك عند الت�سفية.. 3

حق الت�سرف في الأ�سهم وفقًا للنظام الأ�سا�سي للبنك والقوانين ال�سارية.. 4

حق الطالع على ميزانية البنك وح�ساب الأرباح والخ�سائر و�سجل الم�ساهمين.. 5

الحق باأن يدعى لح�سور اجتماعات الجمعية العامة وبال�ستراك والقتراع في هذه الجمعيات �سخ�سيًا اأو بوا�سطة وكيل . 6

عنه.

البنك . 7 لنظام  اأو  للقانون  مخالفًا  كان  اإذا  الإدارة  مجل�ش  اأو  العامة  الجمعية  تتخذه  قرار  اأي  اإبطال  بطلب  التقدم  حق 

الأ�سا�سي اأو لنظامه الداخلي.

بالمادة . 8 البنك عمال  نيابة عن  اأو  الم�ساهمين  نيابة عن  البنك  الإدارة ومراقبي ح�سابات  اأع�ساء مجل�ش   حق مقا�ساة 

)110( من قانون ال�سركات التجارية.

حق اللجوء اإلى الهيئة العامة ل�سوق المال، وبناء على اأ�سباب جدية يبديها عدد من الم�ساهمين الذين يملكون 5% على . 9

الأقل من اأ�سهم البنك، وقف قرارات الجمعية العامة للبنك التي ت�سدر ل�سالح فئة معينة من الم�ساهمين اأو لالإ�سرار 

بهم اأو لجلب منفعة خا�سة لأع�ساء مجل�ش الإدارة اأو غيرهم. 

13-3 ملكية ونقل �لأ�سهم

تنتقل ملكية الأ�سهم في البنك باإثباتها في �سجل �سركة م�سقط للمقا�سة والإيداع  �ش.م.ع.م. وفي حالة وفاة م�ساهم، فاإن 

ال�سخ�ش الذي يرد ا�سمه بعده في ال�سجل، حيث يكون المتوفى حامل م�سترك، �سيعد من قبل البنك ممثاًل للحملة الم�ستركين 

الذين  الوحيدون  الأ�سخا�ش  القانونيين هم  ال�سخ�سيين  المتوفى حامل وحيد، ي�سبح ممثليه  واإذا كان  المالكين لالأ�سهم. 

يقر بهم البنك كاأ�سحاب حق في اأ�سهمه، ولكن ل �سيء مما ورد هاهنا يعفي تركة المتوفى الحامل الم�سترك من اأي التزام 

بخ�سو�ش اأي �سهم تم حمله با�ستراك من قبله مع اأ�سخا�ش اآخرين. 

13-4 �لتقارير و�لقو�ئم �لتي يتعين �إر�سالها للم�ساهمين

اأ�سبوعين قبيل انعقاد الجمعية العامة  اإعداد التقرير ال�سنوي والذي  ينبغي على مجل�ش الإدارة وفي غ�سون ما ل يقل عن 

يت�سمن الميزانية المدققة وقائمة ح�ساب الأرباح والخ�سائر. ويجب اأن يت�سمن التقرير اأي�سا بيانًا مف�سال بالبنود الهامة 

للدخل والم�ساريف خالل ال�سنة المالية من مراقبي الح�سابات بالإ�سافة اإلى تقرير يعده مجل�ش الإدارة حول اأن�سطة البنك 
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لل�سنة المالية وتخ�سي�ش �سافي الأرباح.  ويتعين اإر�سال ن�سخ من جميع القوائم المذكورة اإلى الهيئة العامة ل�سوق المال قبل 

اأ�سبوعين على الأقل من انعقاد الجمعية العامة العادية ال�سنوية. ويتعين كذلك اإر�سال ن�سخة من الميزانية وتقرير مجل�ش 

عن  الإف�ساح  كذلك  ويتم  ال�سنوية.  العادية  العامة  الجمعية  لح�سور  الدعوة  مع  م�ساهم  كل  اإلى  المدققين  وتقرير  الإدارة 

القوائم المالية ال�سنوية عن طريق نظام البث الإلكتروني الذي ي�ست�سيفه موقع �سوق م�سقط لالأوراق المالية.

ويتعين على مجل�ش الإدارة كذلك اإعداد قوائم مالية ربع �سنوية غير مدققة للربع الأول والثاني والثالث من كل �سنة مالية. 

ويتم كذلك الإف�ساح عن هذه القوائم المالية عن طريق نظام البث الإلكتروني الذي ي�ست�سيفه موقع �سوق م�سقط لالأوراق 

المالية. وعلى البنك كذلك ن�سر القوائم المالية ربع ال�سنوية غير المدققة وفقًا لتوجيهات الهيئة العامة ل�سوق المال في هذا 

ال�ساأن.
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�لف�سل �لر�بع ع�سر: �سروط و�إجر�ء�ت �لكتتاب

14-1 �أهلية �لكتتاب في �لأ�سهم �لمطروحة

للمقا�سة  البنك لدى �سركة م�سقط  الم�سجلين ب�سجالت  للم�ساهمين  اأف�سلية مفتوح  المطروحة كحق  الأ�سهم  الكتتاب في 

والإيداع في تاريخ الحق وكذلك لالأ�سخا�ش الذين قاموا ب�سراء الحقوق من خالل �سوق م�سقط لالأوراق المالية. ويحق لكل 

م�ساهم الكتتاب بعدد من الأ�سهم المطروحة والتي يتم احت�سابها بالرجوع اإلى عدد الأ�سهم المملوكة له كما هي في تاريخ 

الحق ويحق له اأي�سا الكتتاب باأ�سهم اإ�سافية. وجديٌر بالذكر اأنه ي�سمح لالأفراد/ال�سركات الأجنبية مجتمعين تملك اأ�سهم 

في البنك بن�سبة ل تزيد عن 70% من راأ�ش مال البنك ، طبقًا للنظام الأ�سا�سي للبنك وقوانين ال�سلطنة.

لم�ساهمي البنك المقيدين بتاريخ الحق يحق لهم الإكتتاب بمعدل حوالي 0.1887 �سهم الإ�سدار لكل �سهم يحمله الم�ساهم 

)18.87%( اأو �سهم واحد جديد مقابل كل 5.3 �سهم يحمله الم�ساهم، وبحيث يقرب العدد اإلى اأقرب عدد �سحيح. 

و�سيتم اإدراج الحقوق لدى �سوق م�سقط لالأوراق المالية ويمكن بيعها اأو �سراوؤها عن طريق ال�سوق.

تاريخ �لحق: 7 �أبريل 2015م 

14-2 مدة �لكتتاب و�ل�سعر

يبداأ الكتتاب في الأ�سهم المطروحة كحق اأف�سلية بتاريخ 15 اأبريل 2015 م  وينتهي بتاريخ 29 اأبريل 2015 م  �ساماًل كال 

اليومين مع نهاية �ساعات العمل الر�سمية لبنك الكتتاب.  وينق�سي الحق في الإ�سدار بحقوق الأف�سلية اإن لم يتم الكتتاب 

ال�سحيح خالل فترة الكتتاب.

�سعر الإ�سدار: 175 بي�سة لكل �سهم، ويتاألف من قيمة ا�سمية وقدرها 100 بي�سة زائد عالوة بمبلغ 73 بي�سة ومبلغ 2 بي�سة تجاه 

م�ساريف الإ�سدار.

14-3 �لتد�ول باأ�سهم حق �لأف�سلية 

يكون الحق التف�سيلي للم�ساهم الذي يوؤهله لالكتتاب باأ�سهم حقوق الأف�سلية قاباًل للتداول في �سوق م�سقط لالأوراق المالية 

الحقوق وبيعها خالل فترة  المالية، ويمكن �سراء  المال و�سوق م�سقط لالأوراق  ل�سوق  العامة  للهيئة  ال�سارية  للقوانين  طبقا 

تداولها. ويتعين على م�ستري الحقوق التوا�سل والتن�سيق مع مدير الإ�سدار للح�سول على الطلب وتعبئته وتقديمه اإلى بنك 

هذا  في  المبينة  البنود  ح�سب  الإ�سدار  اإغالق  تاريخ  قبل  اأو  في  المطلوبة  الوثائق  اإلى  بالإ�سافة  الطلب  ثمن  مع  الكتتاب 

الف�سل.ت�سقط الحقوق التي ل تتم ممار�ستها عند نهاية فترة الإكتتاب . 

14-4  �لإكتتاب في �لأ�سهم 

اإكتتاب في  اإ�ستالم الم�سدر لطلبات  اأ�سهم الإ�سدار )وتقليل خطر عدم  حتى يت�سنى للم�سدر تحقيق الإكتتاب الكامل في 

كامل اأ�سهم الإ�سدار، ب�سبب عدم ممار�سة الحقوق التي تنق�سي عند نهاية فترة الإكتتاب، لأ�سباب لوج�ستية اأو لإهمال من 

قبل الم�ساهمين اأو عدم اإهتمامهم( فقد تقرر اأن ي�سمح للم�ساهمين الم�سجلين في تاريخ الحق، تقديم طلبات اأ�سهم اإ�سافية 

عالوة على الحقوق الم�ستحقة والمكفولة لهم. و �سيكون متاحًا لكافة الم�ساهمين بتاريخ الإكتتاب الحق في تقديم طلبات 

تداول  اأثناء  يمتلكون حقوقًا  الذين  لالأ�سخا�ش  الحق متاحًا  يكون ذلك  الحق )ولن  بتاريخ  الإ�سافية  الأ�سهم  للالأكتتاب في 

الحقوق ب�سوق م�سقط لالأوراق المالية( ونتيجة لذلك �سوف يتمتع كافة الم�ساهمين بحقوق مت�ساوية لالإكتتاب في الأ�سهم 

الإ�سافية، مما �سي�سمن حيادية الم�سروع و يحقق العدالة و الم�ساواة بين كافة الم�ساهمين.

يحق لكل م�ساهم بتاريخ الحق التقدم بطلب اكتتاب في اأ�سهم اإ�سافية �سريطة اأن يكون قد اكتتب بكامل الأ�سهم المطروحة 

له دون بيعها كلها اأو بيع جزء منها لأي �سخ�ش اأو اأ�سخا�ش اآخرين. 

ل يحق للم�ساهم الذي لم يكتتب بكامل حقوقه المكفولة له اأو الم�ساهم الذي يبيع كل اأو جزء من حقوقه المكفولة له تقديم 

طلبات لالإكتتاب في الأ�سهم الإ�سافية.

ل يحق للم�ستثمرين غير الم�ساهمين ي�سترون الحقوق عبر �سوق م�سقط لالوراق المالية تقديم طلبات لالإكتتاب في الأ�سهم 

الإ�سافية.



- 51 -

وتطبق البنود وال�سروط والإجراءات التالية على طلب واإ�سدار الأ�سهم الإ�سافية:

يمكن فقط لالأ�سخا�ش الذين هم م�ساهمين في البنك بتاريخ الحق وتقدموا بطلبات لممار�سة كافة حقوقهم المكفولة . 1

لهم، تقديم طلبات لالإكتتاب في الأ�سهم الإ�سافية.

يمكن التقدم بطلب الأ�سهم الإ�سافية فقط عن طريق ا�ستمارة الطلب بتحديد عدد الأ�سهم الإ�سافية المطلوبة واأداء . 2

المبلغ فورًا عن تلك الأ�سهم الإ�سافية مع مبلغ اأ�سهم الإ�سدار.

الحد الأدنى لالأ�سهم الإ�سافية التي يمكن طلبها �سهم واحد والحد الأق�سى اإلى حد رقم بحيث ل يتجاوز مجموع الطلب . 3

)بما في ذلك ال�ستحقاق الأ�سلي والأ�سهم الإ�سافية( الحجم الكامل لالإ�سدار.

يتم تخ�سي�ش الأ�سهم الإ�سافية، اإن وجدت، في نف�ش الوقت مع اأ�سهم الإ�سدار المعرو�سة.. 4

في حالة تجاوز مجموع الأ�سهم الإ�سافية المتقدم بها عن الأ�سهم قيد الكتتاب في الإ�سدار بحقوق الأف�سلية، ف�سيتم . 5

تخ�سي�ش الأ�سهم الإ�سافية لكل متقدم على اأ�سا�ش تنا�سبي مع عدد الأ�سهم الإ�سافية المتقدم بطلبها، من قبل كافة 

مقدمي طلبات الإكتتاب في الأ�سهم الإ�سافية و�سيتم رد المبلغ المتبقي.

في حالة نق�ش مجموع الأ�سهم الإ�سافية المتقدم بها عن الأ�سهم قيد الكتتاب في الإ�سدار بحقوق الأف�سلية، ف�سيتم . 6

اإغالق  و�سيتم  الإ�سافية  الأ�سهم  في  لالإكتتاب  الموؤهلين  الطلبات  مقدمي  لكافة  الإ�سافية  الأ�سهم  جميع  تخ�سي�ش 

الإ�سدار في ذلك الم�ستوى طبقًا للمادة 83 من قانون ال�سركات التجارية. واأي عدد متبقي من الأ�سهم غير المكتتب بها 

لن يتم تخ�سي�سها لأي اأحد. مع طلب الكتتاب .

و�سيكون قرار مدير الإ�سدار بالت�ساور مع الهيئة العامة ل�سوق المال نهائيًا وملزمًا بالن�سبة لتخ�سي�ش اأ�سهم الإ�سدار، وي�سمل 

الأ�سهم الإ�سافية.

وفيما يلي مثال با�ستخدام اأرقام افترا�سية لتو�سيح تخ�سي�ش الأ�سهم الإ�سافية:

�لأ�سهم�لتفا�سيل

100،000،000الإ�سدار بحقوق الأف�سلية

90،000،000الكتتاب

10،000،000الأ�سهم غير المكتتب بها

15،000،000الطلبات الم�ستلمة بالأ�سهم الإ�سافية

تخ�سي�ش اأ�سهم الإ�سدار غير المكتتب بها على اأ�سا�ش تنا�سبي للطلبات الم�ستلمة بالأ�سهم الإ�سافية 

%66.67 = 15،000،000 /10،000،000
10،000،000

5،000،000اإرجاع المبلغ عن الأ�سهم غير المخ�س�سة اإلى الم�ساهمين بما يعادل

وح�سب هذا المثال فاإن �سخ�سًا ما والذي تقدم بطلب 3،000 اأ�سهم اإ�سافية �سيتم تخ�سي�ش عدد 2،000 �سهم اإ�سافي له.

التجارية  للبنوك  بالن�سبة  العماني  المركزي  البنك  من  المقررة  الحدود  في  الإ�سافية  الأ�سهم  تخ�سي�ش  يقيد  مالحظة: 

الم�ساهمة )طبقًا للمن�سو�ش به في الفقرة 14-14 اأدناه(، حتى تكون الم�ساهمة بعد الإ�سدار �سمن الحدود الم�سموح بها.

14-5 �لكتتاب نيابًة عن �لأطفال �لق�سر

ل يمكن اإل لالأب الكتتاب نيابًة عن الأطفال الق�سر.. 1

اإذا تم الكتتاب نيابًة عن قا�سر من قبل اأي �سخ�ش غير اأب القا�سر، يطلب من ال�سخ�ش المتقدم بالطلب اإرفاق توكيل . 2

قانوني �ساري �سادر من الجهات المعنية بتخويله التعامل باأموال القا�سر من خالل البيع وال�سراء وال�ستثمار.

الأفراد الذين اأعمارهم اأقل من 18 عامًا كما في يوم ال�ستحقاق �سوف يتم اإعتبارهم ق�سر.
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14-6 تفا�سيل �لح�ساب �لم�سرفي ل�سترد�د �لمبالغ

يطلب من كل م�ساهم تقديم تفا�سيل وبيانات ح�سابه الم�سرفي ) الم�سجل با�سم مقدم الطلب(. ويتعين على المكتتب . 1

عدم ا�ستخدام رقم الح�ساب البنكي لأي �سخ�ش اآخر با�ستثناء حالة الأطفال الق�سر فقط.

في حال كان الح�ساب الم�سرفي الخا�ش بالمكتتب لدى بنك اآخر غير بنك الكتتاب فعليه تقديم ما يثبت �سحة تفا�سيل . 2

الح�ساب البنكي وفقًا لما هو وارد في ا�ستمارة الطلب. ويمكن ذلك بتقديم م�ستند من بنك المكتتب يبين رقم وا�سم 

�ساحب الح�ساب كالجزء العلوي من ك�سف الح�ساب ال�سادر من البنك والذي يحتوي على هذه التفا�سيل فقط اأو تقديم 

�سمان  المكتتب  على  وينبغي  المعلومات.  هذه  على  يحتوي  بحيث  المعني  البنك  من  �سادر  اآخر  م�ستند  اأي  اأو  خطاب 

اأن يكون الدليل المقدم مقروءًا بو�سوح وان يحتوي على الرقم وال�سم الكامل ل�ساحب الح�ساب. هذا ول يتعين على 

المكتتب تقديم الدليل بالن�سبة ل�سحة ح�سابه الم�سرفي اإذا كان الكتتاب عن طريق البنك الذي يحتفظ فيه بح�سابه. 

وفي هذه الحالة يقوم البنك بالتحقق وتاأكيد �سحة ح�ساب المكتتب بنظامه واإجرائه الخا�ش اأو عن طريق الدليل المقدم 

اإليه من المكتتب. 

طبقًا للتعليمات ال�سادرة من الهيئة، يتم ت�سجيل تفا�سيل الح�ساب البنكي المذكورة اأعاله في �سجالت �سركة م�سقط . 3

للمقا�سة والإيداع �ش.م.ع.م بحيث ت�ستخدم لتحويل المبالغ الفائ�سة عن الكتتاب، وتوزيع ح�س�ش الأرباح للم�ساهم. 

وفي حالة المكتتبين المقيد ح�سابهم البنكي من قبل لدى �سركة م�سقط للمقا�سة والإيداع فيتم ا�ستخدام رقم الح�ساب 

البنكي الوارد في طلب الكتتاب لغر�ش اإعادة المبالغ الفائ�سة فقط.

يتم رف�ش طلب الكتتاب الذي يحتوي على رقم الح�ساب البنكي الخا�ش ب�سخ�ش اآخر غير المكتتب، با�ستثناء الطلبات . 4

التي تجري نيابة عن الأطفال الق�سر والتي تحتوي على تفا�سيل الح�سابات البنكية الخا�سة باآبائهم. 

14-7 �لم�ستند�ت �لمطلوبة

ن�سخة من البطاقة المدنية / بطاقة الإقامة اأو الجواز �ساري المفعول.. 1

دليل على الح�ساب البنكي لال�سترداد ي�سار اإليه في ا�ستمارة الطلب فقط اإذا كان الكتتاب عن طريق بنك غير البنك . 2

الذي فيه ح�ساب المتقدم.

اآخر . 3 الكتتاب عن �سخ�ش  المعنية في حالة  القانونية  الجهة  قبل  الأ�سول من  �سرعي م�سدق ح�سب  توكيل  ن�سخة من 

)با�ستثناء الكتتاب الذي يجريه الأب نيابة عن اأطفاله الق�سر(. 

14-8 طريقة �لكتتاب

يكون المكتتب م�سوؤوًل عن تقديم كافة تفا�سيله، مع �سمان �سحة ودقة المعلومات المقدمة في الطلب. وتاأكيدًا على ذلك، . 1

فقد تم اإ�سدار التعليمات للبنوك التي تتلقى الكتتاب بقبول طلبات الكتتاب التي ت�ستوفي كافة المتطلبات الواردة في 

طلب الكتتاب ون�سرة الإ�سدار هذه.

التي . 2 والإجراءات  ال�سروط  الإ�سدار وقراءة  ن�سرة  الإطالع على  الكتتاب،  ا�ستمارة طلب  المكتتب، قبل مالأ  يطلب من 

تحكم الإ�سدار بعناية.

على الم�ستثمرين غير الم�ساهمين الذين ي�سترون الحقوق ب�سكٍل �سليم في ال�سوق خالل فترة تداول الحقوق الت�سال . 3

بمدير الإ�سدار وتقديم ن�سخة من فاتورة ال�سراء ال�سادرة من و�سيطهم اأو ك�سف الح�ساب ال�سادر من قبل �سركة م�سقط 

للمقا�سة والإيداع باإفادة حملهم للحقوق في الإ�سدار. و�سوف يقوم مدير الإ�سدار باإ�سدار ا�ستمارة الطلب منف�سلة اإلى 

هوؤلء المتقدمين. ويجب ا�ستخدام ا�ستمارة الطلب ال�سادرة من قبل مدير الإ�سدار من قبل هوؤلء الم�ستثمرين.

على المكتتب تقديم الطلب لبنك الكتتاب واأداء المبلغ عن اأ�سهم الإ�سدار )مع الأ�سهم الإ�سافية، اإن وجدت( ح�سب . 4

الوارد في الن�سرة مع �سمان اإرفاق الم�ستندات المطلوبة.

في حال اأراد اأي متقدم خارجي الكتتاب في الإ�سدار فعليه الدفع بالعملة العمانية اأي الريال العماني. وعلى مثل هذا . 5

المتقدم �سمان ا�ستالم ا�ستمارة طلبه ومبلغ الكتتاب من قبل بنك الكتتاب خالل فترة الكتتاب.

في حالة اأداء قيمة الكتتاب ب�سيك اأو عن طريق حوالة، تعنون ل�سالح بنك �سحار- ح�ساب الإ�سدار بحق الأف�سلية.. 6

في حالة الدفع عن طريق حوالة بنكية، فاإن المتقدم م�سوؤول عن �سمان التحويل الناجح لمبلغ الكتتاب اإلى بنك الكتتاب . 7

خالل فترة الكتتاب واإرفاق  ن�سخة من  اإثبات التحويل مع طلب الكتتاب.
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14-9 توفر ن�سخ طبق �لأ�سل من ��ستمار�ت �لطلب 

تقبل  ول  الم�ستحقين.  الم�ساهمين  اإلى  والمر�سلة  مطبوعة(  )بتفا�سيل  فقط  الأ�سلية  الطلب  ا�ستمارات  ا�ستخدام  يجب 

الن�سخ الفوتوغرافية من ا�ستمارات الطلب. وفي حالة عدم ا�ستالم اأي م�ساهم م�ستحق ا�ستمارة الطلب الأ�سلية، فيجب عليه 

الأ�سل من  ن�سخة طبق  للح�سول على  الإ�سدار  اإغالق  تاريخ  وقٍت كاف قبل  الإكتتاب في  اأو بنك  الإ�سدار  الت�سال بمدير 

ا�ستمارة الطلب، ويجب على المتقدمين الذين يقدمون ن�سخة ا�ستمارة الطلب عدم ا�ستخدام ا�ستمارة الطلب الأ�سلية، حتى 

لو تم ا�ستالمها/اإيجادها فيما بعد. وفي حالة مخالفة هذا المطلب، يمكن رف�ش كال الطلبين.

14-10 بنك �لكتتاب

يتم قبول طلبات الكتتاب من قبل بنك الكتتاب – بنك �سحار �ش.م.ع.ع – اأثناء �ساعات العمل الر�سمية فقط.

ويتعين على البنك  قبول  اأي طلب بعد التاأكد من ا�ستيفائه للمتطلبات الواردة في ن�سرة الإ�سدار والقوانين بال�سلطنة. كما 

يجب على البنك توجيه المتقدمين با�ستيفاء جميع البيانات  في ا�ستمارة الطلب قبل تقديمها.

ويكون المتقدم م�سوؤوًل عن تقديم طلبه لالكتتاب مع المبلغ الكامل اإلى بنك الكتتاب خالل فترة الكتتاب. وبهذا الخ�سو�ش، 

يحق لبنك الكتتاب عدم قبول اأي طلب لالكتتاب ي�سل اإليه بعد �ساعات العمل الر�سمية بتاريخ الإغالق.

14-11 رف�ص طلبات �لكتتاب

لن يقوم بنك الكتتاب بقبول طلبات الكتتاب في الحالت التالية: 

اإذا لم يكن طلب الكتتاب موقعًا من قبل المكتتب.. 1

اإذا لم يتم �سداد قيمة الأ�سهم المكتتب بها )بما فيها الأ�سهم الإ�سافية( طبقًا لل�سروط الواردة في ن�سرة الإ�سدار.. 2

اإذا تم �سداد قيمة الأ�سهم المكتتب بها عن طريق �سيك م�سرفي وتم رف�سه لأي �سبب من الأ�سباب.. 3

اإذا كان ا�سم المتقدم غير �سحيح اأو ل يتطابق مع �سجالت �سركة م�سقط للمقا�سة والإيداع.. 4

اإذا لم يت�سمن الطلب رقم الم�ساهم وفقًا لتقديم �سركة م�سقط للمقا�سة والإيداع اأو اإذا وجد غير �سحيح.. 5

اإذا قدم المتقدم اأكثر من طلب واحد بنف�ش ال�سم اأو بنف�ش رقم الم�ساهم.. 6

اإذا لم ترفق بالطلب الوثائق الثبوتية المن�سو�ش عليها في ن�سرة الإ�سدار.. 7

اإذا وجد اأي من هذه . 8 اأو  اإذا لم يحتوي الطلب على كامل التفا�سيل الخا�سة بالح�ساب البنكي للمتقدم لإرجاع المبالغ 

التفا�سيل غير �سحيح.

اإذا كانت تفا�سيل الح�ساب الم�سرفي الواردة في الطلب ل تخ�ش المكتتب با�ستثناء الطلبات المقدمة باأ�سماء الأولد . 9

الق�سر الذين يجوز لهم ا�ستخدام تفا�سيل الح�سابات الم�سرفية لآبائهم.

اإذا لم يرفق بالطلب ن�سخة من الوكالة ال�سرعية المن�سو�ش عليها في الن�سرة بالن�سبة لل�سخ�ش الذي يكتتب )يوقع( . 10

نيابة عن �سخ�ش اآخر ) با�ستثناء الآباء الذين يكتتبون عن اأولدهم الق�سر(.

اإذا لم ي�ستوف الطلب اأيا من المتطلبات القانونية اأو التنظيمية المن�سو�ش عليها في ن�سرة الإ�سدار.. 11

اإذا كانت ا�ستمارة الطلب لي�ست اأ�سلية اأو لي�ست �سادرة ح�سب الأ�سول من قبل مدير الإ�سدار.. 12

اإذا كانت ا�ستمارة الطلب غير كاملة اأو اأن اأية معلومات واردة فيها غير �سحيحة.. 13

اإذا لحظ بنك الكتتاب، بعد ا�ستالم الطلب وقبل انتهاء الوقت المحدد لتقديم الطلب باأ�سلوب نهائي اإلى مدير الإ�سدار، 

باأن ذلك الطلب لم ي�ستوفي المتطلبات ح�سب ورودها في هذه الن�سرة، فعلى بنك الإ�سدار بذل الجهود المعقولة لالت�سال 

بالمتقدم لت�سحيح الخطاأ المكت�سف. وفي حالة الإخفاق في ت�سحيح الخطاأ خالل الفترة الم�سار اإليها، فعلى بنك الكتتاب 

اإرجاع الطلب مع مبلغ الطلب قبل انتهاء الفترة المحددة لت�سليم الطلبات لمدير الإ�سدار. 

14-12 رف�ص �لطلبات 

يجوز لمدير الإ�سدار رف�ش طلبات الكتتاب بموجب اأي من الحالت الم�سار اإليها اأعاله، وذلك بعد الح�سول على موافقة 

الهيئة العامة ل�سوق المال وت�سليم تقرير �سامل بتفا�سيل طلبات الكتتاب المرفو�سة والأ�سباب الموؤدية لذلك.  
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14-13 �ل�سكاوى و�ل�ستف�سار�ت

يمكن للمكتتبين الذين يرغبون في الح�سول على اإي�ساح معين اأو تقديم �سكاوى بخ�سو�ش الأمور المتعلقة بالتخ�سي�ش اأو 

الطلبات المرفو�سة اأو ا�سترداد المبالغ الفائ�سة عن الكتتاب الت�سال ومراجعة فرع البنك الذي تم اإجراء الكتتاب فيه. 

وفي حالة عدم توفر اأي رد من الفرع فيمكن للمكتتب الت�سال بال�سخ�ش المعني الوارد فيما يلي:

اإبراهيم مو�سى اإبراهيم

بنك �سحار �ش.م.ع.ع

�ش ب 44، الرمز البريدي 114، حي الميناء، �سلطنة عمان

هاتف: 24761933 968+، فاك�ش: 24761741 968+

ibrahim.moosa@banksohar.net :البريد الإلكتروني

فاإذا اأخفق البنك الذي يتلقى الكتتاب في التو�سل اإلى حل اأو ت�سوية مع ال�سخ�ش المكتتب فعليه اإحالة المو�سوع اإلى مدير 

الإ�سدار مع اإبالغ المكتتب بالتقدم والتطور فيما يتعلق بمو�سوع النزاع. وعلى المكتتب اأي�سًا متابعة البنك الذي تلقى الكتتاب 

فقط لمعرفة القرارات التي يتم التو�سل اإليها.

14-14 قيود �لبنك �لمركزي على �لم�ساهمات في �لبنوك �لتجارية

يتعين على الم�ساهمين المتثال بالتوجيهات ال�سادرة من البنك المركزي العماني من وقٍت لآخر بخ�سو�ش الحدود على 

الم�ساهمات في البنوك التجارية. واإن تخ�سي�ش الأ�سهم من خالل هذا الإ�سدار بحقوق الأف�سلية يمتثل بتوجيهات البنك 

المركزي العماني. واأي م�ساهم يكت�سف باأن م�ساهمته مخالفة للحدود المفرو�سة من قبل البنك المركزي العماني ف�سوف لن 

يتم تخ�سي�ش اأ�سهم الإ�سدار اإلى ذلك الحد و�سيتم اإرجاع مبلغ الكتتاب بموجبه.

ويتعهد البنك بالمتثال بحدود الم�ساهمة المن�سو�ش عليها بالقوانين العمانية  واللوئح ال�سادرة عن البنك المركزي الُعماني 

وتحديدًا الالئحة رقم: بي ام/اآر اإي جي/96/40 ويخ�سع تخ�سي�ش الأ�سهم من هذا الإ�سدار بحقوق الأف�سلية لهذه القوانين.

14-15 �إ�سعار�ت �لتخ�سي�ص و��سترد�د �لمبالغ �لفائ�سة 

�سيتم تخ�سي�ش الأ�سهم واإرجاع المبالغ خالل فترة 15 يومًا من تاريخ اإغالق الإ�سدار. وفور الح�سول على موافقة الهيئة 

العامة ل�سوق المال بالتخ�سي�ش، على المتقدم بعد اإعالن التخ�سي�ش في ال�سوق �سمان تخ�سي�ش اأ�سهم الإ�سدار والأ�سهم 

الإ�سافية )اإن وجدت( اإليه وذلك من �سركة م�سقط للمقا�سة واإيداع الأ�سهم.

ويكون اإرجاع المبالغ ناق�ش تكاليف البنك وبالن�سبة لالكتتاب بعملة اأجنبية، فح�سب �سعر ال�سرف بين الريال العماني وعملة 

البلد المعني، بتاريخ اإرجاع المبلغ.

14-16 م�سوؤولية �لم�ساهمين/ �لم�ستثمرين في �لإ�سد�ر بحقوق �لأف�سلية

الم�ساهم الذي يقوم ببيع حقوقه عن طريق �سوق م�سقط لالأوراق المالية �سيفقد حقه في الكتتاب باأ�سهم الإ�سدار في حدود 

الحقوق المباعة. هذا ول يمكن لهذا الم�ساهم التقدم بطلب اأ�سهم اإ�سافية.

الم�ستثمر الذي يقوم ب�سراء الحقوق المدرجة لدى �سوق م�سقط لالأوراق المالية اإنما يمار�ش حقه في الكتتاب باأ�سهم الإ�سدار 

عن طريق تقديم طلبه )والذي يجب الح�سول عليه من مدير الإ�سدار ح�سب الوارد في الفقرة 14-8 )3( اإلى بنك الكتتاب 

قبل تاريخ الإغالق. وهوؤلء الم�ستثمرين ل يحق لهم التقدم بطلب اأ�سهم اإ�سافية.

14-17 �للتز�مات و�لم�سوؤوليات

النحو  على  والواجبات  بالم�سوؤوليات  بال�سطالع  والإيداع  للمقا�سة  م�سقط  و�سركة  الكتتاب  وبنك  الإ�سدار  مدير  يتعهد 

المحدد في اللوائح ال�سادرة من الهيئة العامة ل�سوق المال واللتزام باأية م�سوؤوليات والتزامات اأخرى من�سو�ش عليها في 

التفاقيات المبرمة بينهم وبين جهة الإ�سدار. كما يتعهدون كذلك بمعالجة الأ�سرار الناجمة عن اأي اإهمال في اأداء الواجبات 

الخطوات  لتخاذ  التنظيمية  الجهات  مع  بالتن�سيق  الإ�سدار  مدير  يقوم  الحالة،  هذه  وفي  اإليهم.  الموكولة  والم�سوؤوليات 

المنا�سبة للتعوي�ش عن هذه الأ�سرار. 
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�لف�سل �لخام�ص ع�سر: �لجدول �لزمني

�لتاريخ�لإجر�ء

30 مار�ش 2015 متاريخ اعتماد ن�سرة الإ�سدار من الهيئة العامة ل�سوق المال.

تاريخ ن�سر الإعالن : يقوم الم�سدر بعد اعتماد ن�سرة الإ�سدار وقبل خم�سة اأيام عمل على الأقل 

من تاريخ الحق بن�سر اإعالن معتمد من الهيئة في �سحيفتين يوميتين اإحداهما على الأقل باللغة 

العربية ولمرتين متتاليتين لإبالغ الم�ساهمين والم�ستثمرين بالإ�سدار بحقوق الأف�سلية، على اأن 

الزيادة في  ون�سبة  الإ�سدار، بما في ذلك حجم  ن�سرة  وافيا عن  الإعالن ملخ�سا  يت�سمن هذا 

اأف�سلية الكتتاب فيها، وبنك الكتتاب وفترة  راأ�ش المال، و�سعر الإ�سدار، وتاريخ اكت�ساب حق 

الكتتاب، والمدة التي يتم خاللها تداول حقوق الأف�سلية.

31 مار�ش 2015 م

تاريخ الحق : وهو التاريخ الذي يوؤهل الم�ساهمين الم�سجلين في �سجل البنك لدى �سركة م�سقط 

للمقا�سة باأ�سهم حق الأف�سلية.
7 اأبريل 2015 م

المحدد  التاريخ  من  اأيام  ثالثة  قبل  الإ�سدار  مدير  على  يتعين  الم�ساهمين:  اإلى  اإ�سعار  اإر�سال 

اإلى كل م�ساهم وعلى عنوانه الم�سجل في  اأن يبعث باإ�سعارات خطية  لممار�سة حقوق الأف�سلية 

�سجل الم�ساهمين باإبالغه بالإ�سدار بحقوق الأف�سلية مع ن�سخة معتمدة من الن�سرة وا�ستمارة 

الطلب. ويجب اأن يحدد الإ�سعار عدد الأ�سهم التي يمكن الكتتاب بها، وفترة الكتتاب �سمن هذا 

الإ�سدار بحقوق الأف�سلية اأو اإ�سناد الحقوق، ويتعين األ تقل هذه الفترة عن خم�سة ع�سر يومًا من 

تاريخ الن�سر ح�سب ن�ش المادة 83 من قانون ال�سركات التجارية.

12 اأبريل 2015 م

تاريخ اإدراج الحقوق : تقوم الجهة الم�سدرة ومدير الإ�سدار بالتن�سيق مع �سركة م�سقط للمقا�سة 

ولإيداع و�سوق م�سقط لالأوراق المالية باتخاذ اإجراءات اإدراج حقوق الأف�سلية في ال�سوق خالل 

حقوق  لأ�سحاب  �سجل  اإعداد  ويتعين   ، الحق  اكت�ساب  تاريخ  من  الأكثر  على  عمل  اأيام  خم�سة 

عن  الحقوق  ف�سل  يتم  .و  لذلك  المحددة  المدة  خالل  تداولها  اأ�سا�سه  على  يجري  الأف�سلية 

الأ�سهم وتتداول كل منها ب�سفة م�ستقلة.

14 اأبريل 2015 م

يومًا  التاريخ عن خم�سة ع�سر  يقل هذا  األ  يتعين  الإ�سدار(:  الكتتاب:)تاريخ فتح  بداية  تاريخ 

مبا�سرًة  الطلب  ا�ستمارات  اإ�سدار  و�سيتم  الأف�سلية.  بحقوق  بالإ�سدار  الإ�سعار  ن�سر  تاريخ  من 

اإلى الم�ساهمين، ولكن يمكن الح�سول على ا�ستمارات طبق الأ�سل من بنك الكتتاب اأومن مدير 

الإ�سدار.

15 اأبريل 2015 م

21 اأبريل 2015 منهاية فترة التداول بحقوق الأف�سلية.

نهاية فترة الكتتاب )تاريخ اإغالق الإ�سدار(:  بعد هذا التاريخ، يقوم مدير الإ�سدار بجمع قائمة 

�سجل  ويقارنها مع  الإكتتاب  قائمة طلبات   والتحقق من  الكتتاب  بنك  الكتتاب من  ا�ستمارات 

حملة الحقوق ويقوم بتخ�سي�ش الأ�سهم.

29 اأبريل 2015 م

الإدراج والتخ�سي�ش: يتم تخ�سي�ش الأ�سهم الجديدة واإدراجها ب�سوق م�سقط لالأوراق المالية 

خالل 15 يوم عمل من تاريخ اإغالق الإ�سدار
12 مايو 2015 م
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�لف�سل �ل�ساد�ص ع�سر: �لتعهد�ت

16-1 بنك �سحار  �ص.م.ع.ع

يتعهد اأع�ساء مجل�ش اإدارة البنك منفردين ومت�سامنين بما يلي:

اأن كل المعلومات الواردة في الن�سرة كاملة و�سحيحة. . 1

اأنه قد تم اتخاذ الحيطة الالزمة ل�سمان عدم حذف اأية حقيقة اأو معلومة هامة قد يوؤدي حذفها اإلى اإحالة اأية اإفادة . 2

واردة في الن�سرة م�سللة.

المتثال بكل قوانين وتنظيمات وتوجيهات الهيئة العامة ل�سوق المال وقانون ال�سركات التجارية والبنك المركزي العماني.. 3

التوقيع عن مجل�ش الإدارة

ع�سو مجل�ش الإدارة ع�سو مجل�ش الإدارة        
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16-2 �لم�ست�سار �لمالي ومدير �لإ�سد�ر: �لخليجية بادر لأ�سو�ق �لمال �ص.م.ع.م

ا�ستنادًا اإلى الم�سوؤوليات المنوطة بنا بموجب اأحكام المادة )3( من الالئحة التنفيذية لقانون �سوق المال وال�سادر بالقرار 

الإداري رقم 2009/1 والتعليمات ال�سادرة من الهيئة العامة ل�سوق المال، لقد قمنا بمراجعة كل الوثائق ذات العالقة والمواد 

الأخرى الالزمة لإعداد ن�سرة الإ�سدار بحقوق الأف�سلية الخا�سة ببنك �سحار  �ش.م.ع.ع.

يتحمل مجل�ش اإدارة بنك �سحار �ش م ع ع الم�سوؤولية فيما يتعلق ب�سحة المعلومات المن�سو�ش عليها في ن�سرة الإ�سدار، وقد 

اأكدوا باأنها لم تغفل اأية معلومات جوهرية منها ، والتي يكون اإغفالها من �ساأنه اأن يجعل الن�سرة م�سللة.

اإ�سرافنا.  تحت  اإعدادها  تم  التي  الإ�سدار  بن�سرة  يتعلق  فيما  مهنتنا   تتطلبها  التي  الواجبة  العناية  اتخذنا  قد  اأننا  ونوؤكد 

وبناًء على اأعمال المراجعة والمناق�سات التي جرت مع البنك الجهة الم�سدرة لالأوراق المالية، واأع�ساء مجل�ش اإدارة البنك 

وغيرهم من الم�سوؤولين والأطراف ذات العالقة، و بناء على اعمال المراجعة التي قمنا بها مع هذه الجهات المعنية لمو�سوع 

ال�سدار  و اإ�س�ش و مبرارات الت�سعير و محتويات الوثائق المقدمة اإلينا.

فاإننا نوؤكد بهذ� ما يلي:

لقد قمنا باتخاذ العناية الواجبة والمعقولة ل�سمان اأن المعلومات المزودة لنا من بنك �سحار �ش.م.ع.ع والبيانات الواردة . 1

في ن�سرة الإ�سدار تتفق مع الحقائق الواردة في الوثائق والمواد والم�ستندات الأخرى المتعلقة بالإ�سدار.

اأية . 2 وفقا لعلمنا واإطالعنا ومن خالل المعلومات المتاحة من الجهة الم�سدرة لالأوراق المالية، فاإن البنك لم يحذف 

معلومات جوهرية يمكن اأن يت�سبب حذفها في جعل هذه الن�سرة م�سللة .

اإن ن�سرة الإ�سدار والطرح المتعلق بها يتفقان مع كافة اإجراءات ومتطلبات الإف�ساح المن�سو�ش عليها في قانون �سوق . 3

المال والالئحة التنفيذية لقانون �سوق المال ونموذج ن�سرة الإ�سدار المعمول به لدى الهيئة العامة ل�سوق المال وقانون 

ال�سركات التجارية والتعليمات والقرارات الأخرى ال�سادرة في هذا ال�ساأن. 

باللغة . 4 ر�سمية   غير  ترجمة  )مع  العربية  باللغة  المقدمة  الإ�سدار  ن�سرة  في  تم عر�سها  التي  والمعلومات  البيانات  اإن 

في  عدمه  اأو  ال�ستثمار  حول  المنا�سب  القرار  اتخاذ  على  الم�ستثمر  لم�ساعدة  وكافية  ومعقولة  �سحيحة  الإنجليزية( 

الأوراق المالية المطروحة لالكتتاب وفقا للقواعد وال�سروط التي تحكم ال�سفافية.

-------------------------

الخليجية بادر لأ�سواق المال �ش.م.ع.م
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16-3 �لم�ست�سار �لقانوني: مكتب �لبو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاه 

هذه  مو�سوع  المالية  الأوراق  طرح  ب�ساأن  المتخذة  الإجراءات  جميع  باأن  اأدناه  ا�سمه  الوارد  القانوني  الم�ست�سار  يوؤكد  بهذا 

واللوائح  المال  �سوق  وقانون  التجارية  ال�سركات  وقانون  البنك  باأعمال  المتعلقة  والت�سريعات  القوانين  مع  متوافقة  الن�سرة 

والتوجيهات ال�سادرة وفقا لذلك ومتطلبات وقواعد اإ�سدار الأ�سهم ال�سادرة من الهيئة العامة ل�سوق المال والنظام الأ�سا�سي 

الجهات  والت�سديقات من  الموافقات  البنك على كافة  البنك. وقد ح�سل  اإدارة  العامة ومجل�ش  الجمعية  لل�سركة وقرارات 

الر�سمية المطلوبة لممار�سة الأن�سطة مو�سوع هذه الن�سرة.

----------------------------

مكتب البو�سعيدي ومن�سور جمال و�سركاه
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