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نشرة إصدار حق االفضلية 

أسهم زيادة رأس المال من خالل إصدار
عدد 361,842,105 سهم عادي 

بقيمة 152  بيسة للسهم الواحد 
)متمثلة في 100 بيسة القيمة اإلسمية للسهم مضافًا إليها 50 بيسة عالوة

إصدار و2 بيسة مصاريف إصدار( 

فترة تداول الحقوق
تاريخ بدء التداول: 18 نوفمبر 2018

تاريخ انتهاء التداول: 29 نوفمبر 2018

فترة االكتتاب
تاريخ بدء االكتتاب: 20 نوفمبر 2018

تاريخ انتهاء االكتتاب: 4 ديسمبر 2018

مدير اإلصدار

قسم الخدمات المصرفية االستثمارية





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

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

نشرة إصدار حق االفضلية 
أسهم زيادة رأس المال من خالل إصدار عدد 361,842,105 سهم عادي بقيمة 152  بيسة للسهم الواحد 

)متمثلة في 100 بيسة القيمة اإلسمية للسهم مضافًا إليها 50 بيسة عالوة إصدار و2 بيسة مصاريف إصدار( 

مدير اإلصدار 

بنك ظفار ش.م.ع.ع 
قسم الخدمات المصرفية االستثمارية

ص.ب. 1507، الرمز البريدي: 112، روي سلطنة ُعمان
هاتف: 24799733 968+ فاكس: 24791131 968+

المستشار القانوني 
دنتونز وشركاؤهم – فرع عمان 

بنك االكتتاب
بنك ظفار ش.م.ع.ع

لــن تتحمــل الهيئــة العامــة لســوق المــال »الهيئــة« مســؤولية دقــة وكفايــة البيانــات والمعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة كمــا أن الهيئــة لــن تكــون مســؤولة 
عــن أي ضــرر أو خســارة تنتــج عــن االعتمــاد علــى هــذه المعلومــات والبيانــات أو اســتخدام أي جــزء منهــا مــن قبــل أي شــخص. ولقــد ُأعــدت هــذه النشــرة وفقــًا 

لمتطلبــات نشــرات اإلصــدار المقــررة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال بموجــب القــرار اإلداري رقــم ))خ/2018/73( ( الصــادر بتاريــخ )31 اكتوبــر 2018(.

فترة االكتتاب
تاريخ بدء االكتتاب: 20 نوفمبر 2018

تاريخ انتهاء االكتتاب: 4 ديسمبر 2018

فترة تداول الحقوق
تاريخ بدء التداول: 18 نوفمبر 2018

تاريخ انتهاء التداول: 29 نوفمبر 2018
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بيان هام للمستثمرين 

ينصح جميع المستثمرين بقراءة هذا البيان

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

النشــرة )»األســهم المطروحــة«(.

هــذا وتشــتمل هــذه النشــرة علــى كل البيانــات والمعلومــات الهامــة وال تتضمــن أيــة معلومــات مضللــة، كمــا لــم ُتحــذف منهــا أيــة معلومــات 
أساســية قــد تؤثــر ســلبًا أو إيجابــًا علــى قــرارات المســتثمرين المتعلقــة باســتثمارهم فــي األســهم المطروحــة مــن عدمــه. 

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

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

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

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

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

القانونــي.   
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بيان المعلومات المستقبلية

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

صحيحــة. 

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

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

مستوى الطلب على خدمات البنك ومنتجاته   •
البيئة التنافسية   •

التغيــر فــي اللوائــح والقوانيــن والظــروف الماليــة والتــي ربمــا يكــون لهــا تأثيــر علــى عمــالء البنــك و/أو مورديــه أو علــى القطــاع   •
عمــان ســلطنة  فــي  المصرفــي 

الظــروف السياســية واالقتصاديــة العامــة ومنــاخ األعمــال فــي الســلطنة والــذي ربمــا يكــون لــه تأثيــر علــى األنشــطة التــي يقــوم بهــا   •
البنــك. 

أيــة تقلبــات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة أو معــدالت التضخــم المحليــة والعالميــة وأســعار األوراق الماليــة أو المعــدالت أو   •
األخــرى   األســعار 

عدم إمكانية تقدير األداء المستقبلي   •
أداء االقتصاد الُعماني   •

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

ــر  ــدى البنــك أو مدي ــه ليــس ل ــح واقعــًا ملموســًا. كمــا أن ــأن المعلومــات المســتقبلية ســوف تصب ــات ب ال يســتطيع البنــك أن يقــدم أي ضمان
اإلصــدار أو المستشــار القانونــي أيــة نيــة أو التــزام بتحديــث أو مراجعــة أي مــن المعلومــات المســتقبلية، ســواء كان ذلــك ناتجــا عــن صــدور 
معلومــات جديــدة أو نشــوء أحــداث مســتقبلية أو خــالف ذلــك مــا لــم تقتــض ذلــك متطلبــات قوانيــن األوراق الماليــة. ولمعرفــة المزيــد 
مــن المعلومــات الجوهريــة حــول العوامــل المهمــة التــي قــد تــؤدي إلــى اختــالف النتائــج الفعليــة للبنــك اختالفــًا جوهريــًا عمــا هــو وارد فــي 
المعلومــات المســتقبلية المتضمنــة فــي هــذه النشــرة، يرجــى الرجــوع إلــى الفصــل الحــادي عشــر فقــرة »عوامــل المخاطــرة ووســائل التخفيــف 
منهــا«.  كمــا أن عوامــل المخاطــرة الموضحــة فــي هــذه النشــرة ال تشــكل بالضــرورة جميــع العوامــل المهمــة التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى اختــالف 

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

المعلومــات الماليــة: تشــتمل هــذه النشــرة علــى بعــض مــن التوقعــات التــي تســتند إلــى ظــروف وأحــداث خارجيــة متعلقــة بالبنــك وبالبيئــة 
ــات مســتقبلية تنطــوي علــى  ــه. وتشــتمل تلــك التوقعــات علــى بيان ــك ب ــط نشــاط البن ــذي يرتب التنافســية داخــل ســلطنة ُعمــان وبالقطــاع ال
مخاطــر وشــكوك كامنــة، هــذا ويجــب أن ينتبــه جميــع المكتتبيــن المحتمليــن إلــى أن هنالــك عــدة عوامــل مهمــة قــد تــؤدي إلــى اختــالف النتائــج 
ــالت الموضحــة فــي التوقعــات والتقديــرات المســتقبلية. ــالت الفعليــة المتعلقــة بأنشــطة البنــك اختالفــًا جوهريــًا عــن النتائــج والمحصَّ والمحصَّ

 إضافــة إلــى ذلــك فــإن مديــر اإلصــدار لــم يُقــم بالتحقــق علــى نحــو مســتقل مــن تلــك التوقعــات وغيرهــا مــن المعلومــات الماليــة والمعلومــات 
األخــرى التــي أعدهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة. لــذا يرجــى االطــالع علــى الفصــل الحــادي عشــر مــن هــذه النشــرة بعنــوان »عوامــل المخاطــرة 

ووســائل التخفيــف منهــا«. 

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

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

ــة المســتخدمة فــي العــرض: جميــع اإلشــارات إلــى »الريــاالت« أو »ر.ع.« تعنــي الريــال الُعمانــي، وهــي العملــة الرســمية لســلطنة  العمل
ــال  ــال ُعمانــي. وينقســم الري ــه هــو 1 دوالر أمريكــي = 0.385 ري ــت ل ــدوالر األمريكــي وســعر الصــرف الثاب ــط بال ــال الُعمانــي مرتب ُعمــان. الري

الُعمانــي إلــى 1000 بيســة.

الملخــص أو مســتخرجات الوثائــق: ال يجــب االعتمــاد علــى ملخــص الوثائــق أو مســتخرجاتها المتضمنــة فــي هــذه النشــرة علــى أنهــا بيانــات 
وافيــة وشــاملة فيمــا يتعلــق بتلــك الوثائــق.
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نقاط إضافية يجب أخذها باالعتبار

نطــاق المعلومــات: إن القصــد مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة هــو تزويــد مقــدم الطلــب بمعلومــات وافيــة تتعلــق بالفرصــة 
االســتثمارية باإلضافــة إلــى معلومــات أساســية حــول عمليــة االكتتــاب. علــى أيــة حــال فــإن نشــرة اإلصــدار هــذه ال تحتــوي علــى كافــة 
المعلومــات التــي ربمــا يــرى المكتتــب المحتمــل أنهــا جوهريــة.   ينبغــي أال يتــم تفســير المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة علــى 
أنهــا استشــارة قانونيــة أو ضريبيــة أو علــى أنهــا فرصــة اســتثمارية وتجاريــة. وعليــه، يجــب علــى جميــع المكتتبيــن المحتمليــن الحصــول علــى 
االستشــارة القانونيــة والماليــة والضريبيــة الالزمــة والمناســبة مــن مستشــاريهم القانونييــن والمالييــن والضريبييــن فيمــا يتعلــق بــأي اكتتــاب 

فــي أســهم أو شــراء أســهم أو باكتتــاب أو شــراء أســهم بشــكل متوقــع أو شــراء األســهم المطروحــة

المراجعــة والعنايــة الواجبــة مــن قبــل المســتثمر: قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة، ينبغــي علــى مقــدم الطلــب 
ــه الشــخصي لشــروط هــذه  ــد اتخــاذه ألي قــرار اســتثماري، يجــب علــى مقــدم الطلــب االعتمــاد علــى تحليل قــراءة هــذه النشــرة بالكامــل، وعن

النشــرة والمخاطــر التــي تتعلــق باالســتثمار فيهــا.

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

النشــرة والمعنــون »عوامــل المخاطــرة ووســائل التخفيــف منهــا«.

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

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

القيــود المفروضــة علــى اســتخدام محتويــات هــذه النشــرة: ال يجــوز نشــر أو إصــدار نســخة طبــق األصــل أو نســخ أو اإلفصــاح جزئيــا أو كليــا 
عــن أي مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة أو اســتخدامها ألي غــرض ال يتعلــق بعمليــة طــرح األســهم دون الحصــول علــى موافقــة 

خطيــة مســبقة مــن البنــك ومديــر اإلصــدار.

إخــالء المســؤولية عــن الضمانــات الضمنيــة : باســتثناء مــا هــو مطلــوب بموجــب القانــون واللوائــح المعمــول بهــا،  ال يقــدم البنــك أو مديــر 
ــس اإلدارة أو المــدراء أو  ــل أي مــن أعضــاء مجال ــة مــن قب ــات صريحــة أو ضمني ــاب أي ضمان ــك االكتت ــي أو بن اإلصــدار أو المستشــار القانون
المحاســبون أو المحامــون أو الموظفــون أو أي شــخص آخــر فيمــا يتعلــق بمــدى كفايــة محتويــات وفحــوى هــذه النشــرة أو التوقعــات المختلفــة 
الــواردة فيهــا أو فــي أي مــن الوثائــق والمســتندات والمعلومــات التــي توفــر فــي أي وقــت مــن األوقــات والتــي تكــون متعلقــة بالطــرح أو بقــاء 

أي مــن هــذه الوثائــق علــى حالهــا دون تغييــر بعــد انتهــاء الطــرح.
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التعريفات/اإلختصارات

األســهم اإلضافيــة التــي يتقــدم المســاهم بطلــب االكتتــاب فيهــا إضافــة إلــى حقــوق 
األفضليــة.

األسهم اإلضافية

االجتماع السنوي الذي يعقده البنك الجمعية العامة السنوية

المطروحــة  األســهم  تخصيــص  المــال  لســوق  العامــة  الهيئــة  فيــه  تعتمــد  الــذي  التاريــخ 
. للمكتتــب

تاريخ التخصيص

المســاهمون الذيــن يحــق لهــم فــي تاريــخ الحــق المحــدد لالكتتــاب فــي حقــوق األفضليــة أو 
األشــخاص الذيــن قامــوا بشــراء الحقــوق مــن خــالل ســوق مســقط لــأورق الماليــة وقدمــوا 
اســتمارة مكتملــة تســتوفي كافــة الشــروط إلــى بنــك االكتتــاب فــي أو قبــل تاريــخ إغــالق 

االكتتــاب 

مقدم الطلب/ المكتتب

استمارة االكتتاب المطلوب استيفائها من قبل المكتتبين في هذا اإلصدار استمارة الطلب 

النظام األساسي للبنك.  النظام األساسي

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

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

القانون المصرفي

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

المركــزي الُعمانــي والهيئــة العامــة لســوق المــال.

المجلس/ مجلس اإلدارة

بيسة ، الريال العماني يتكون من 1000 بيسة  بيسة

معدل النمو السنوي التراكمي  - CAGR

معدل - كفاية رأس المال للبنك سي إيه أر- 

البنك المركزي العماني  البنك المركزي

هامش حماية رأس المال األساسي سي سي بي- 

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

نسبة المستوى األول من رأس مال البنك سي إي تي -1

الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة ُعمان. الهيئة

ميثــاق حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة الصــادر عــن الهيئــة العامة لســوق المــال بموجب 
التعميــم رقــم 2015/4 فــي شــهر يوليو 2015.

الميثاق

بنك ظفار ش.م.ع.ع   بنك  االكتتاب

المســتوى األول مــن رأس مــال البنــك كمــا هــو موضــح ضمــن متطلبــات كفايــة رأس المــال 
ــم  ــزي الُعمانــي مــن خــالل التعمي ــك المرك ــازل III( حســب شــروط البن للقطــاع المصرفــي )ب

الصــادر فــي 17 نوفمبــر 2013

المستوى األول من رأس مال البنك 

األرباح لكل سهم الربح للسهم

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

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

الجمعية العامة غير العادية

الســنة الماليــة للبنــك التــي تبــدأ فــي األول مــن ينايــر وتنتهــي فــي 31 ديســمبر فــي نفــس 
السنة.

السنة المالية
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مجلس التعاون الخليجي. مجلس التعاون

الجمعية العامة  العادية - الجمعية العامة 

حكومة سلطنة ُعمان. الحكومة

بنك ظفار ش.م.ع.ع-  قسم الخدمات المصرفية االستثمارية مدير اإلصدار 

دنتونز وشركاؤهم فرع عمان  المستشار القانوني

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

وزارة التجارة والصناعة في سلطنة ُعمان. وزارة التجارة والصناعة

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

غرفة تجارة وصناعة ُعمان. غرفة التجارة والصناعة

األسهم المطروحة لالكتتاب من خالل حق األفضلية. بموجب هذه النشرة األسهم المطروحة

سلطنة عمان السلطنة

نشــرة إصــدار أســهم حــق األفضليــة علــى النحــو المعتمــد مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق 
المــال.

النشرة

هــو التاريــخ الــذي يكتســب فيــه المســاهمين المســجلة أســماؤهم فــي ســجالت شــركة 
مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م الحــق فــي االكتتــاب فــي أســهم حــق األفضليــة.

تاريخ اكتساب الحق

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

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

إصدار أسهم حق األفضلية

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

مساهمو البنك. المساهمون

ســعر االكتتــاب للســهم المطــروح والمدفــوع مــن قبــل مقــدم الطلــب كمــا هــو موّضــح فــي 
هــذه النشــرة.

سعر االكتتاب

العملة القانونية للواليات المتحدة األمريكية. الدوالر األمريكي
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الفصل األول – معلومات عامة عن اإلصدار وجهة اإلصدار

بنك ظفار ش.م.ع.ع.اسم جهة اإلصدار

1291106 بتاريخ 1 يناير 1990رقم السجل التجاري

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

غير محددةمدة ممارسة البنك ألنشطته

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

يبلــغ رأس المــال - المصــرح بــه للبنــك هــو 500,000,000  ر.ع مقّســم إلــى  5,000,000,000 ســهم تبلــغ رأس المال المصّرح به
القيمة اإلســمية للســهم الواحد 100 بيســة.

رأس المال المصدر والمدفوع 
)قبل إصدار أسهم حق 

األفضلية(

يبلــغ رأس المــال المصــدر والمدفــوع للبنــك  243,848,634  ر.ع. مقّســم إلــى  2,438,486,340 ســهم 
عــادي تبلــغ قيمــة الســهم الواحــد األســمية 100 بيســة 

رأس المال المصدر والمدفوع 
للبنك )بعد إصدار أسهم حق 

األفضلية( 

إلــى  مقســم   عمانــي،  ريــال    280,032,845 للبنــك  والمدفــوع   المصــدر   المــال   رأس  ســيبلغ 
2,800,328,445  ســهم القيمــة االســمية لــكل منهــا 100 بيســة بعــد إصــدار أســهم حــق األفضليــة ، 

علــى افتــراض  ان حقــوق األســهم قــد تــم االكتتــاب فيهــا بالكامــل.

100 بيسة للسهم الواحد.القيمة اإلسمية لأسهم

 361,842,105 سهم بسعر 152 بيسه للسهم الواحد، بقيمة اجمالية تبلغ 55 مليون ريال عماني تقرييًا.حجم اإلصدار

152 بيســة للســهم تتألــف مــن 100 بيســة القيمــة االســمية للســهم الواحــد مــع عــالوة إصــدار 50 سعر اإلصدار 
بيســة و 2 بيســة مصاريــف إصــدار، يتــم دفعهــا بالكامــل عنــد تقديــم طلــب االكتتــاب.

ســيتم اســتخدام عوائــد اإلصــدار بشــكل أساســي فــي زيــادة أســهم رأس المــال مــن الشــريحة 1 مــن الغرض من اإلصدار
رأس مــال البنــك. لمزيــد مــن التفاصيــل، يمكــن الرجــوع إلــى الفصــل 2 مــن نشــرة اإلصــدار

2 بيسة لكل سهم من األسهم المطروحة تدفع من قبل المكتتب مقابل مصاريف اإلصدار. مصاريف اإلصدار

أحقية االكتتاب في األسهم 
التي لها حق أفضلية

يحــق لــكل مســاهم  كمــا فــي تاريــخ اكتســاب الحــق االكتتــاب فــي عــدد مــن األســهم العاديــة المطروحــة   
تعــادل 14.84 ســهم لــكل 100 ســهم يملكــه المســاهم كمــا هــو فــي تاريــخ اكتســاب الحــق بمعنــى عــدد 
) 1( ســهم مقابــل كل 6.74 ســهم يملكــه فــي تاريــخ اكتســاب الحــق  ويتــم تقريــب كســور األســهم إلــى 

أقــل عــدد صحيــح. 

أهلية االكتتاب في األسهم 
العادية المطروحة

ــن بســجل المســاهمين  ــك المقيدي ــوح لمســاهمي البن ــة مفت ــاب فــي اإلصــدار بحــق األفضلي االكتت
فــي البنــك لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع بتاريــخ الحــق أو للمســتثمرين الذيــن يقومــون 

ــة ــأوراق المالي ــداول عــن طريــق ســوق مســقط ل ــرة الت ــل انتهــاء فت بشــراء الحقــوق قب

ويمكــن تــداول »الحقــوق« التــي تمثــل حــق ملكيــة المســاهمين باالكتتــاب فــي اإلصدار بحــق األفضلية 
ــرة المحــددة لهــذا الغــرض. ويكــون للمســاهم  ــة خــالل الفت عــن طريــق ســوق مســقط لــأوراق المالي
ــار فــي االكتتــاب باصــدار حــق األفضليــة  أو بيــع »الحقــوق« عــن طريــق الســوق إلــى المســتثمر  الخي
الراغــب فــي الشــراء. وفــي حالــة عــدم ممارســة المســاهم لحقــه فــي االكتتــاب أو حقــه ببيــع الحقــوق 

عــن طريــق الســوق خــالل فتــرة االكتتــاب فيســقط حقــه فــي االكتتــاب.

طلب االكتتاب في األسهم 
العادية اإلضافية

للمســاهمين فــي تاريــخ اكتســاب الحــق التقــّدم بطلــب االكتتــاب فــي األســهم اإلضافيــة ويتعيــن 
المبلــغ  مــع  االكتتــاب  لبنــك  وتقديمهــا  الطلــب  اســتمارة  فــي  المطلوبــة  البيانــات  تعبئــة  عليهــم 

لالكتتــاب.  المطلــوب 
المســاهم الــذي ال يقــوم باالكتتــاب فــي كامــل الحقــوق أو قــام بيــع حقوقــه )إمــا جزئيــا أو كليــا( ليــس 

مؤهــاًل لتقديــم طلــب للحصــول علــى أســهم إضافيــة.
كما أن الشخص الذي اشترى الحقوق ليس مؤهاًل لتقديم طلب للحصول على أسهم إضافية. 
عملية التقديم وتخصيص األسهم اإلضافية تخضع للشروط واألحكام المحددة في الفصل 14.
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ــاب إن وجــدت إلــى حســابات البنــك الخاصــة لطالبــي إعادة مبالغ طلبات االكتتاب ــات االكتت ــغ الفائضــة مــن طلب ــم إعــادة المبال تت
ــاب. ــاب خــالل 15يومــًا مــن تاريــخ إغــالق االكتت االكتت

حجم المساهمات األجنبية 
المسموح به

ُيســمح لغيــر الُعمانييــن بامتــالك مــا ال تزيــد نســبته عــن 49% مــن أســهم رأس مــال البنــك وفقــًا للنظــام 
األساســي للبنــك. وســتتم معاملــة مواطنــي وشــركات دول مجلــس التعــاون علــى قــدم المســاواة 
مــع المواطنيــن الُعمانييــن فيمــا يتعّلــق بملكيــة وتــداول األســهم وتأســيس الشــركات فــي ســلطنة 

ُعمــان طبقــًا للقــرار الــوزاري رقــم: 2007/205 الصــادر بتاريــخ األول مــن ديســمبر للعــام 2007.

11 نوفمبر 2018تاريخ  اكتساب الحق : 

تاريخ بداية التداول بحقوق 
األفضلية : 

18 نوفمبر 2018

تاريخ إغالق التداول بحقوق  
األفضلية:  

29 نوفمبر 2018

20 نوفمبر 2018تاريخ بداية االكتتاب : 

4 ديسمبر 2018تاريخ إغالق االكتتاب : 

اإلدراج في سوق مسقط 
لأوراق المالية

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

الموافقات التنظيمية لحق 
األفضلية

موافقة البنك بموجب قرار مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ 26 ابريل 2018  •
BDD/CBS/ رقــم  خطابــه  بموجــب  أغســطس   15 بتاريــخ  الُعمانــي  المركــزي  البنــك  موافقــة   •

4007 /2018 /BD
موافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال بموجــب القــرار اإلداري الصــادر عــن الهيئــة رقــم: )خ/2018/73(    •

المــؤرخ فــي 31 اكتوبــر 2018

ســيتم تخصيــص أســهم اإلصــدار حســب اســتمارات الطلــب الصحيحــة ويخضــع طلــب وتخصيــص التخصيص
األســهم اإلضافيــة للبنــود والشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الرابــع عشــر لمعرفــة التفاصيــل 

يرجــى االطــالع علــى الفصــل الرابــع عشــر.

بنك ظفار ش.م.ع.ع - قسم الخدمات المصرفية االستثماريةمدير اإلصدار :
ص.ب. 1507 الرمز البريدي 112، روي سلطنة ُعمان

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

»كي بي ام جي«مدققو الحسابات الخارجيون: 
ص.ب. 641 الرمز البريدي: 112، سلطنة ُعمان

هاتف:24749600  968+  فاكس:  24700839 968+

المستشار القانوني إلصدار 
أسهم حق األفضلية:

دنتونز وشركاؤهم فرع عمان
ص.ب: 3552، الرمز البريدي: 112، روي، سلطنة ُعمان 
هاتف: 24573000 968+  ، فاكس:24573097  968+  

بنك ظفار ش.م.ع.عبنك االكتتاب:
ص.ب. 1507 الرمز البريدي 112، سلطنة ُعمان

هاتف: 24799733 968+
فاكس: 24791131 968+
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الفصل الثاني –    الهدف من اإلصدار وكيفية إستخدام حصيلته 

الهدف من اإلصدار واستخدام حصيلته  1-2

يهــدف إصــدار أســهم حــق األفضليــة إلــى زيــادة الفئــة األولــى مــن رأس مــال البنــك لتعزيــز نســبة كفايــة رأس المــال وتقويــة المركــز المالــي 
للبنــك ليتمكــن مــن تحقيــق المزيــد مــن النمــو واالزدهــار ضمــن أعمــال البنــك.

المصاريف التقديرية إلصدار أسهم حق األفضلية   2-2

ُتقــّدر مصاريــف إصــدار أســهم حــق األفضليــة بمبلــغ وقــدره 126,000ر.ع، أي مــا يعــادل تقريبــا 0.23  % مــن مجمــوع الحصيلــة اإلجماليــة للطــرح 
فــي حــال أن تــم االكتتــاب بالكامــل. وســيتم تغطيــة مصاريــف اإلصــدار بشــكل جزئــي مــن المبلــغ المتحّصــل عليــه مــن المكتتبيــن والبالغــة 2 
بيســة للســهم الواحــد وفــي حالــة عــدم تغطيــة كامــل مصاريــف االصــدار  وســيقوم البنــك بتغطيــة المصاريــف المتبقيــة. فــي حــال أن زاد المبلغ 
المحصــل مــن قبــل المكتتبيــن عــن مصاريــف اإلصــدار ســيحتفظ البنــك بالفائــض وإضافتــه إلــى االحتياطــي القانونــي أواالحتياطــي الخــاص 
الــذي ســيتم تشــكيله بنــاءًا علــى المــادة 106 مــن قانــون الشــركات التجاريــة. ُيظهــر الجــدول التالــي تفاصيــل التكاليــف والمصاريــف التقديريــة:

ريال عماني البيانات

26,000 رسوم مدير اإلصدار 

35,000 رسوم بنك االكتتاب )التحصيل(

8,000 رسوم المستشار القانوني

25,000 رسوم الهيئة العامة لسوق المال 

20,000 التسويق والدعاية واإلعالن والطباعة

12,000 مصاريف أخرى شاملة رسوم اإلفصاح، والرسوم البريدية

*126,000 المجموع

*إجمالي المصاريف الواردة بالجدول أعاله هي تقديرية وقد تتغير وفقا للمصاريف الفعلية
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الفصل الثالث – أهداف البنك والموافقات الصادرة له 

نظرة عامة  )1(

تأســس البنــك فــي ســلطنة عمــان فــي 1 ينايــر عــام 1990 كشــركة مســاهمة عمانيــة عامــة تحمــل ســجل رقــم 1 / 29110-6 وتمــارس تقديــم 
الخدمــات المصرفيــة لأفــراد والخدمــات المصرفيــة للشــركات والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية وخدمــات الخزينــة. خــالل عــام 2013 بــدأ البنــك 
بممارســة الصيرفــة اإلســالمية مــن خــالل نافــذة الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية )ميســرة(. أســهم البنــك مدرجــة بســوق مســقط لــأوراق 
الماليــة كمــا لــه ســندات دائمــة مــن المســتوى األول مدرجــة فــي البورصــة األيرلنديــة )يورونكســت دبلــن(.. يقــع المقــر الرئيســي للبنــك فــي 

منطقــة األعمــال التجاريــة بمحافظــة مســقط، وفيمــا يلــي بيانــات عناويــن البنــك: ص.ب 1507 الرمــز البريــدي 112 روي، ســلطنة عمــان 
الموقع اإللكتروني: http://www.bankdhofar.com رقم الهاتف : 24790466 968+ ورقم الفاكس: 24702865 968+

أهداف البنك  2-2

اســتنادا إلــى النظــام األساســي للبنــك، فــإن األهــداف التــي مــن أجلهــا تــم تأســيس البنــك هــي علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي وذلــك 
فــي حــدود المرخــص لــه بهــا مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي وفقــًا للقانــون المصرفــي وتعديالتــه واللوائــح المصرفيــة الصــادرة بموجبــه، 

وهــي تشــمل وال تقتصــر علــى مــا يلــي: - 
 

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

قــد تــراه مناســبًا وضروريــًا.
يقــوم بعــرض ســلف أو إقــراض أمــوال مقابــل أتعــاب أو بــدون مقابــل، وكذلــك بتأميــن الكفــاالت وأيــة ضمانــات أخــرى بموجــب أيــة   .2

شــروط وأن يقــوم بتجديــد وإعــادة جدولــة وتغيــر مضمــون تلــك الســلف أو القــروض.
يقــوم بعــدة عمليــات وخدمــات مصرفيــة كالســحب، وتحريــر الشــيكات، وقبــول الودائــع، ومنــح القــروض، والخصــم، والتحصيــل،   .3
والســندات  والضمانــات  والدفــع  والتعامــل  واالســتثمار  والحيــازة  والتحويــل  األوراق،  وتــداول  أوراق  وإصــدار  والبيــع،  والشــراء، 
والكمبيــاالت، وأذون الخزينــة، وقســائم الدفــع، وبوالــص الشــحن، والكفــاالت وســندات اإليــداع وغيرهــا مــن الســندات والضمانــات 

مهمــا كان نوعهــا.  
يقوم بإيداع الودائع في بنوك أخرى.  .4

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

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

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

للحســابات. أوصيــاء  ويعيــن  المســجلين  الــوكالء  يقبــل  وأن  لأمــوال  كوصــي  يعمــل  وأن  والصناديــق 
أن يســاهم فــي االســتثمارات والمشــاريع الصناعيــة وغيرهــا مــن النشــاطات االقتصاديــة بمــا فــي ذلــك االشــتراك فــي رأس المــال   .10

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

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

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

ــر مباشــرة. ــدة ســواء كان بصــورة مباشــرة أو غي ــأي عمــل مــن شــأنه أن يعــود علــى البنــك بالفائ ب
ــه  لدعــم أهــداف البنــك يتوجــب عليــه أن يبــرم عقــودًا مــع أفــراد أو شــركات داخــل الســلطنة أو خارجهــا إلدارة جميــع أو جــزء مــن أعمال  .14

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

ــارج الســلطنة.  ــا داخــل أو خ ــذ أهدافه فــي تنفي
أن يقــوم بالنشــاطات المصرفيــة المتوافقــة مــع أحــكام وقوانيــن الشــريعة اإلســالمية، عــن طريــق تأســيس نافــذة الصيرفــة اإلســالمية   .16

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

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

يملك البنك التراخيص الرئيسية التالية:

تاريخ االنتهاء تاريخ اإلصدار نوع الرخصة الهيئة/السلطة

2019/01/13 1990/01/14 رقــم:  التجــاري  التســجيل  شــهادة 
1 2 9 1 1 0 6

 وزارة التجارة والصناعة

27 فبراير 2019 27 فبراير 2017 شهادة العضوية رقم: 656 غرفة تجارة وصناعة 
ُعمان 

مستمر حسب  القانون 
المصرفي

مستمر حسب القانون 
المصرفي

مستمر حسب القانون 
المصرفي

 2004/01/26

للفــروع  ترخيــص  منــح  تــم 
التــي تقــدم خدمــات الصيرفــة 
ترخيــص  فــرع  كل  اإلســالمية 
هــذه  عــدد  يبلــغ  حــدة.  علــى 

 10 الفــروع 

26 يناير 2004

رخصة النشاط المصرفي التجاري

رخصة نشاط الصيرفة اإلسالمية

رخصة أعمال بنوك اإلستثمار

البنك المركزي الُعماني

2018/12/31 2015/12/31 لممارســة   CMI020 رقــم  الترخيــص 
األنشــطة المرتبطــة باالســتثمار والتــي 

: تشــمل
1( وساطة،

2( إدارة اإلصدارات،
3( إدارة صناديق االستثمار،

4( إدارة محافظ األوراق المالية،
5( تسويق أوراق مالية غير عمانية، 

6( البحث وتقديم المشورة المتعلقة 
باالستثمار في األوراق المالية 

المدرجة. 

الهيئة العامة لسوق 
المال

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

موافقة مجلس اإلدارة  1-4-3 

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

في  26 ابريل 2018 تمت الموافقة على إصدار أسهم حق األفضلية بقيمة إجمالية تبلغ 55 مليون ريال عماني،  •
•  وفــي 26 يونيــو 2018 تــم اعتمــاد ســعر طــرح األســهم لالكتتــاب مــن خــالل حــق األفضليــة بقيمــة 152 بيســة لــكل ســهم معــروض 

  . بيســة كمصاريــف إصــدار  عــالوة إصــدار و2  بيســة  يشــمل 50 

لجنة رأس المال والتمويل و االستثمار  2-4-3

فــي 24 مايــو  2018، تمــت الموافقــة مــن قبــل اللجنــة علــى تعييــن  بنــك ظفــار ، قســم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية  بصفــة مديــر   •
ــة .  اإلصــدار الرئيســي ألســهم حــق األفضلي

ــز وشــركاؤهم )فــرع ســلطنة عمــان(، كمستشــار قانونــي  ــة علــى تعييــن دنتون فــي 24 مايــو  2018، تمــت الموافقــة مــن قبــل اللجن  •
األفضليــة  حــق  أســهم  إلصــدار 
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موافقة البنك المركزي الُعماني  3-4-3

   4007/2018/BDD/CBS/BD  منــح البنــك المركــزي الُعمانــي موافقتــه علــى إصــدار أســهم حــق األفضليــة بتاريخ 15 أغســطس بموجــب خطابه رقــم
شــريطة حصــول البنــك علــى موافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال وكافــة الموافقات المؤسســية األخــرى ذات الصلة.

موافقة الهيئة العامة لسوق المال   4-4-3

اعتمدت الهيئة العامة لسوق المال نشرة اإلصدار هذه بموجب أمرها اإلداري رقم )خ/2018/73( بتاريخ 31 اكتوبر 2018

التغيرات في رأس مال البنك  5-4-3

التغيرات في رأس مال البنك خالل السنوات  الخمسة الماضية

رصيد رأس المال نهاية 
السنة

باأللف ريال

التوزيعات على صورة 
أسهم مجانية كنسبة 
مئوية من راس المال 

المدفوع

التوزيعات على صورة 
أسهم مجانية- حق 

افضلية 
باأللف ريال

الرصيد االفتتاحي 
لرأس المال باأللف 

ريال 
السنة

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

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

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

189,920 %10
154,473

154,473 2016
**20,000

225,786 %7.5
14,244

189,920 2017
**21,622

*243,849 8% 18,063 225,786 2018

*كما في تاريخ إعداد نشرة اإلصدار هذه.
** حق االفضلية
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الفصل الرابع – تفاصيل المساهمين

المساهمون الرئيسيون كما في تاريخ 30 سبتمبر 2018 الذين يمتلكون 5% أو أكثر في رأس المال المدفوع للبنك هم كما يلي:

النسبة المئوية
)%(

عدد األسهم
فئة حقوق 

الملكية
الجنسية االســم

28.00 682,776,167 حقوق ملكية سلطنة ُعمان
شركة ظفار الدولية للتنمية واالستثمار القابضة 

ش.م.ع.ع  

10.00 243,848,568 حقوق ملكية سلطنة ُعمان صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

9.95 242,526,769 حقوق ملكية سلطنة ُعمان شركة ملتن للتجارة والمقاوالت 

8.27 201,612,021 حقوق ملكية سلطنة ُعمان المهندس / عبدالحافظ سالم رجب العجيلي

8.25 201,283,269 حقوق ملكية سلطنة ُعمان الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

7.01  171,057,711 حقوق ملكية سلطنة ُعمان  اتش اس بي سي  حساب صندوق تقاعد وزارة الدفاع 

6.27 152,866,658 حقوق ملكية سلطنة ُعمان
اتش اس بي سي حساب  CSZ حساب مؤسسة قيس 

العمانية ش.م.م
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الفصل الخامس – االقتصاد الُعماني

نظرة اقتصادية عامة 

التصنيــف االئتمانــي لعمــان وفقــا لســتاندر آنــد بــور يأتــي فــي الفئــة  BB+  كمــا فــي 10 نوفمبــر 2017 و فــي الفئــة Baa3  وفقــا لتصنيــف 
مووديــز إنفســتور ســيرفيزيس كمــا فــي  16 مــارس 2018. كمــا أكــدت وكالــة فيتــش للتصنيفــات االئتمانيــة علــى التصنيــف االئتمانــي للعملــة 

األجنبيــة طويــل األجــل )IDR( فــي ُعمــان بـــ )BBB-( مــع نظــرة مســتقبلية ســلبية.

منــذ اكتشــاف النفــط، كان اســتخراجه وتصديــره بمثابــة العمــود الفقــري القتصــاد ســلطنة عمــان وهــو المســاهم الرئيســي فــي إيــرادات 
الحكومــة وصادراتهــا والناتــج المحلــي اإلجمالــي. كمــا تحتــل عقــود النفــط الخــام اآلجلــة لنفــط عمــان فــي بورصــة دبــي للطاقــة المركــز الثالــث مــن 
ثالثــة مقاييــس عالميــة للنفــط الخــام وتحــدد ســعر التصديــر المعيــاري للنفــط الخــام المنتــج فــي ســلطنة عمــان ودبــي. تأتــي عمــان فــي المركــز 
21 للــدول المصــدرة للنفــط وفــي المركــز 26 للــدول المنتجــة للغــاز ، وتحتــل المركــز 24 عالميــا مــن حيــث احتياطــات النفــط المؤكــدة وفــي المركــز 
28 مــن حيــث احتياطــات الغــاز المؤكــدة، وفقــًا لكتــاب حقائــق العالــم الصــادر عــن وكالــة المخابــرات المركزيــة األمريكيــة. تواصــل الحكومــة التركيــز 

علــى تنويــع االقتصــاد مــن أجــل تقليــل اعتمادهــا تدريجيــا علــى عائــدات النفــط والهيدروكربونــات.

الجديــر بالذكــر أن مجلــس الشــئون الماليــة ومــوارد الطاقــة هــو المســئول عــن السياســة الماليــة لعمــان بمــا فــي ذلــك اعتمــاد الموازنــة العامــة 
للدولــة و التــي بلــغ العجــز المالــي فيهــا  3.5 بليــون ر.ع فــي عــام 2017 مقارنــة بـــ 5.3 بليــون ر.ع فــي عــام 2016.

وفــي عــام 2017 بلغــت عائــدات الحكومــة 9.2 بليــون ر.ع مقارنــة بـــ7.4 بليــون ر.ع فــي عــام 2016، أي بزيــادة قدرهــا 24% وقــد بلــغ إجمالــي عائــدات 
الحكومــة مــن النفــط والغــاز 6.8 بليــون ر.ع فــي عــام 2017 مقارنــة بـــ 5.0 بليــون ر.ع فــي عــام 2016م . الزيــادة فــي عائــدات النفــط  تعــزي إلــى 

ارتفــاع معــدل أســعار النفــط خــالل عــام 2017.

بلــغ اإلنفــاق العــام للحكومــة 12.7 بليــون ر.ع فــي عــام 2017 مقارنــة بـــ 12.65 بليــون ر.ع فــي عــام .2016 وهــذه الزيــادة الطفيفــة فــي اإلنفــاق  
الفعلــي تعــزى إلــى زيــادة االســتثمار  فــي اإلنفــاق علــي التنميــة ومشــاريع النفــط والغــاز، و دعــم قطــاع الطاقــة و الكهربــاء و خدمــة الديــن 

العــام.

يوضح الرسم البياني أدناه أرقام الميزان التجاري في عمان خالل الفترة من 2007 إلى 2017:

المصدر: المركز الوطني لإحصاء و المعلومات وكتاب الحقائق الخاصة بدول العالم الصادر عن جهاز المخابرات االمريكية.
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ميزانية عام 2018

بلغــت إجمالــي توقعــات الحكومــة مــن إيــرادات النفــط 9.5 بليــون ر.ع فــي عــام 2018. وتشــير التوقعــات إلــى زيــادة إيــرادات النفــط )50 دوالر 
ــزم  ــة 2017( باإلضافــة إلــى ارتفــاع نســبة الضرائــب علــى الشــركات مــن 12% إلــى 15%. تعت ــة بـــ 45 دوالر للبرميــل فــي ميزاني للبرميــل مقارن
الحكومــة االســتمرار فــي التركيــز علــى ترشــيد التكاليــف عبــر االنفــاق الجــاري واالســتثماري والدعــم المالــي وُقــدر إجمالــي االنفــاق بـــ 12.5 بليــون 
ر.ع. بلــغ العجــز المتوقــع 3.0 بليــون ر.ع فــي عــام 2018 ويقتــرح تمويلــه بمزيــج مــن االقتــراض المحلــي والدولــي وبالتمويــل مــن االحتياطيــات.

خطط التنمية

البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي بعنوان )»تنفيذ«(:

برنامــج »تنفيــذ« هــو مبــادرة أطلقتهــا الحكومــة فــي عــام 2016 بهــدف خلــق وتنفيــذ مبــادرات لتنويــع االقتصــاد العمانــي، حيــث أن القطاعــات 
التــي ســيتم التركيــز عليهــا تشــمل الســياحة والصناعــات التحويليــة واللوجســتية بهــدف تحســين المنــاخ االســتثماري فــي عمــان وتســهيل 
ــذي يتكــون مــن ثمــان مراحــل  ــة األولــى مــن البرنامــج ال ــة، والمرحل ــة واألجنبي ــة لجــذب االســتثمارات المحلي إجــراءات ممارســة األعمــال التجاري
تشــتمل علــى 121 مبــادرة يتــم تنفيذهــا اعتبــارا مــن عــام 2017 وتشــير التقديــرات األوليــة إلــى أن هــذه المبــادرات قــد تــؤدي إلــى زيــادة إجمالــي 

الناتــج المحلــي إلــى أكثــر مــن 1.7 بليــون ر.ع وتوفيــر أكثــر مــن 30.000 فرصــة  عمــل للمواطنيــن العمانييــن.

الخصخصة

مــن أجــل تقليــل االعتمــاد علــى االقتــراض مــن قبــل الحكومــة، تواصــل الحكومــة خطتهــا لبيــع أو خصخصــة بعــض األصــول. وتتمثــل الخطــوات 
األوليــة التــي يجــري اتخاذهــا فــي ترشــيد االحتفــاظ باألصــول المســتهدفة، عــن طريــق تحويــل االســتثمارات إلــى عــدد مــن الشــركات القابضــة 
التــي تــم تكوينهــا حديثــًا، أو عــن طريــق نقلهــا إلــى ملكيــة صناديــق الثــروة الســيادية، وتتطلــع الحكومــة مــع برنامــج الخصخصــة إلــى الحفــاظ علــى 

مســتويات جيــدة مــن االســتثمار الخــاص لتحفيــز النمــو االقتصــادي.

المؤشرات االقتصادية الرئيسية

201220132014201520162017

إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية) مليار ريال 
29.530.431.226.925.527.7عماني( 

3.33.63.73.84.04.6عدد السكان )مليون(

3.2%1.1%0.1%1.0%1.2%2.9%التضخم السنوي %

رأس المال السوقي لسوق مسقط لأوراق 
11.714.214.615.817.317.9المالية )مليار ريال عماني(

 



ضلية
الف

ق ا
صدار ح

شرة إ
ن

17

الفصل السادس – نبذة تعريفية عن البنك ونظرة عامة على أعماله

نظرة عامة على القطاع المصرفي في سلطنة ُعمان  .1

يتكــون القطــاع المصرفــي فــي ســلطنة ُعمــان مــن البنــوك التجاريــة والبنــوك المتخصصــة )مثــل بنــك اإلســكان( والبنــوك اإلســالمية والنوافــذ 
ــة فــي  ــوك التجاري ــغ عــدد البن ــى 31 ديســمبر 2017، بل ــر ومحــال الصرافــة. حت ــة وشــركات التأجي ــر المصرفي ــل غي اإلســالمية وشــركات التموي
ســلطنة ُعمــان 16 بنــكًا تجاريــًا تشــمل 7 مصــارف مســجلة محليــًا و9 فــروع لبنــوك أجنبيــة. البنــوك التجاريــة التقليديــة المؤسســة محليــا هــي 
بنــك ظفــار ش.م.ع.ع، و بنــك مســقط ش.م.ع.ع، و البنــك الوطنــي العمانــي ش.م.ع.ع، و بنــك إتــش إس بــي ســي عمــان ش.م.ع.ع، و بنــك 

عمــان العربــي ش.م.ع.م، و بنــك صحــار ش.م.ع.ع والبنــك األهلــي ش.م.ع.ع.

يشــمل النظــام المصرفــي اثنيــن مــن البنــوك المتخصصــة المملوكــة للحكومــة وهمــا بنــك اإلســكان وبنــك التنميــة العمانــي اللــذان أسســتهما 
الحكومــة العمانيــة لتوفيــر التمويــل طويــل األمــد إلــى المواطنيــن مــن محــدودي ومتوســطي الدخــل وكذلــك توفيــر القــروض للمشــاريع 
التنمويــة فــي قطاعــات مثــل الزراعــة والصيــد وتربيــة الماشــية والســياحة والحــرف التقليديــة. توفــر الحكومــة الدعــم لفوائــد القــروض التــي 

يقدمهــا البنــكان المتخصصــان. 

كمــا يشــمل القطــاع مجموعــة تضــم 5 شــركات تأجيــر وهــي مؤسســات ماليــة غيــر مصرفيــة وتخضــع هــذه الشــركات إلشــراف البنــك المركــزي 
العمانــي وتعمــل فــي مجــال تأجيــر واســتئجار وشــراء وهيكلــة الديــن وأنشــطة التمويــل التــي تعتمــد علــى األصــول فــي ســلطنة عمــان.  تعمــل 
ــتأجير بشــكل أساســي فــي تمويــل شــراء المركبــات واألصــول األخــرى وتركــز بشــكل أساســي علــى تلبيــة احتياجــات المؤسســات  شــركات الـ

الصغيــرة والمتوســطة وقطــاع التجزئــة والعمــالء مــن الشــركات. 

البنوك اإلسالمية 

فــي ديســمبر عــام 2012، تــم تعديــل القانــون المصرفــي بموجــب المرســوم الســلطاني 2012/69 )الصــادر فــي 6 ديســمبر 2012( والــذي ســمح 
للبنــك المركــزي العمانــي بالتصريــح للبنــوك فــي ســلطنة عمــان بتقديــم خدمــات الصيرفــة اإلســالمية مــن خــالل إمــا بنــوك إســالمية متكاملــة 

أو نوافــذ إســالمية فــي البنــوك التقليديــة لتكــون الســلطنة بذلــك آخــر دول الخليــج العربــي التــي تســمح بنشــاط الصيرفــة اإلســالمية. 

تأتــي الموافقــة علــى نشــاط الصيرفــة اإلســالمية فــي الســلطنة فــي إطــار الجهــود المبذولــة لتنويــع المنتجــات المصرفيــة المتاحــة للعمــالء 
مــن األفــراد والشــركات. إلــى جانــب تعديــل القطــاع المصرفــي، تــم إصــدار اإلطــار التنظيمــي للصيرفــة اإلســالمية )IBRF( لتوفيــر اللوائــح 
الشــاملة والتفصيليــة التــي تغطــي كافــة جوانــب الصيرفــة اإلســالمية. علــى ســبيل المثــال فــإن هــذه اللوائــح تحــدد متطلبــات الحصــول علــى 
ــة التــي يجــب علــى البنــوك  ــر المالي ــر التقاري ــر المحاســبية ومعايي ــد المعايي رخصــة اإلســالمية مــن البنــك المركــزي العمانــي إلــى جانــب تحدي
اإلســالمية المرخصــة مــن البنــك المركــزي العمانــي االلتــزام بهــا كمــا تحــدد الــدور اإلشــرافي للبنــك المركــزي العمانــي علــى كافــة ممارســات 

ومنتجــات الصيرفــة اإلســالمية. 

أدى الســماح بنشــاط الصيرفــة اإلســالمية فــي ســلطنة عمــان إلــى زيــادة عــدد العامليــن فــي النظــام المصرفــي ممــا أدى بــدوره إلــى تعزيــز 
المنــاخ التنافســي مــن حيــث الكفــاءة واالبتــكار وكذلــك توفيــر المزيــد مــن الميــزات للعمــالء بفضــل تعــدد الخيــارات ومنتجــات البنــوك التقليديــة 
والبنــوك اإلســالمية.  يوجــد فــي الســلطنة اثنيــن مــن البنــوك اإلســالمية المتكاملــة همــا بنــك نــزوى ش.م.ع.ع وبنــك العــز اإلســالمي 
ش.م.ع.ع. بــدأ بنــك نــزوى ش.م.ع.ع عملياتــه  فــي ديســمبر 2012 م وبــدأ بنــك العــز اإلســالمي عملياتــه فــي نهايــة عــام 2013.  فتحــت عــدد 
مــن البنــوك التقليديــة، بمــا فــي ذلــك بنــك ظفــار وبنــك مســقط والبنــك الوطنــي العمانــي وبنــك صحــار وبنــك عمــان العربــي و البنــك األهلــي 

نوافــذ للصيرفــة اإلســالمية. 

البنوك الدولية 

يلــزم قانــون اســتثمار رأس المــال األجنبــي )الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 1994/102 وتعديالتــه( الشــركات األجنبيــة بــأن ال تتجــاوز حصتهــا 
فــي أحــد الشــركات المحليــة أكثــر مــن 70%. فــي الوقــت الحالــي، تعكــف وزارة التجــارة والصناعــة )بالتعــاون مــع مجموعــة عمــل البنــك الدولــي 
والعديــد مــن الجهــات األخــرى( علــى صياغــة قانــون اســتثمار رأس مــال أجنبــي جديــد يســمح بملكيــة بنســبة 100% للشــركات المؤسســة فــي 
ســلطنة عمــان. ليــس هنــاك أي إشــارة حــول موعــد صــدور القانــون الجديــد. العمليــات المحليــة مــن خــالل فــروع أجنبيــة مملوكــة بنســبة %100 
مســموح بهــا فــي العديــد مــن القطاعــات )يعــد اســتيفاء شــروط معينــة( بمــا فــي ذلــك القطــاع المصرفــي.  مــن بيــن البنــوك األجنبيــة التــي 
تعمــل فــي ســلطنة عمــان مــن خــالل فــروع لهــا بنــك ســتاندرد تشــارترد، وبنــك حبيــب، وبنــك ملــي إيــران وبنــك صــادرات إيــران، بنــك وبنــك 

بــارودا وســتيت بنــك أوف إنديــا، و بنــك أبوظبــي األول وبنــك بيــروت وبنــك قطــر الوطنــي. 

نبذة تعريفية عن بنك ظفار  6-2

مــع إجمالــي أصــول تقــارب قيمتهــا أكثــر مــن 4.2 مليــار ريــال ُعمانــي كمــا فــي 30 يونيــو 2018، أصبــح بنــك ظفــار واحــدًا مــن أحــد أســرع البنــوك 
نمــوًا فــي الســلطنة ويتمتــع بحضــور قــوي فــي القطــاع المصرفــي وباألعمــال المصرفيــة كالتجزئــة والخزينــة وتمويــل المشــاريع فــي نفــس 
ــغ عــدد شــبكات فــروع بنــك ظفــار 70 فرعــًا مــع شــمولها  ــر بنــك مــن حيــث إجمالــي األصــول والقيمــة الســوقية. وبل الوقــت، فهــو ثانــي أكب
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لشــبكة واســعة مــن أجهــزة الصــراف اآللــي وأجهــزة اإليــداع المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء الســلطنة. ويولــي بنــك ظفــار اهتمامــا كبيــرا لمســاعدة 
رواد األعمــال فــي تطويــر وتنويــع وتحســين وتعزيــز المنتجــات العمانيــة. يحافــظ البنــك علــى نســبه عاليــة مــن التعميــن فــي الوظائــف ويســعى 

إلــى توفيــر فــرص عمــل وتطويــر أكاديمــي للعمانييــن المؤهليــن.

تاريخ البنك  6-2-1

بــدأ البنــك أعمالــه باســم »بنــك ظفــار العمانــي الفرنســي« فــي 1 ينايــر عــام 1990، بــرأس مــال مدفــوع وقــدره 5 مالييــن ريــال عمانــي. فــي 
ــا كمــا دخــل  ــا فــي عمــان مــن خــالل اتفاقيــة بيــع وشــراء مــع بــي.ان. بــي باريب عــام 1991، اســتحوذ البنــك علــى أصــول والتزامــات بنــك باريب
البنــك فــي عقــد إدارة لمــدة خمــس ســنوات مــع البنــك الفرنســي. وبــدأت عملياتــه مــن خــالل فرعيــن أحدهمــا فــي مســقط واآلخــر فــي صاللــة.

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

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

تاريــخ إعــداد نشــرة اإلصــدار.

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

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

فــي عــام 2003، حصــل البنــك علــى كافــة الموافقــات التنظيميــة واإلداريــة لتغييــر اســم البنــك إلــى »بنــك ظفــار«، وكذلــك تغييــر شــعار البنــك 
فــي العــام نفســه. زادت شــبكة فــروع البنــك إلــى مــا مجموعــه 45 فرعــا و62 جهــاز صــراف آلــي فــي جميــع أنحــاء ســلطنة عمــان وذلــك بعــد 

االندمــاج مــع بنــك مجــان الدولــي.

فــي يــوم 3 مــارس 2013، أطلــق البنــك نافــذة خدمــات الصيرفــة اإلســالمية تحــت مســمى »ميســرة« ويتــم مــن خــالل هــذه النافــذة تقديــم 
ــع وخدمــات إدارة  ــة بمــا يشــمل القــروض والودائ ــة التجاري ــة والفئ ــة التجزئ ــك لعمالئهــا ضمــن فئ ــة متوافقــة مــع الشــريعة وذل خدمــات بنكي
االســتثمار. ويتــم تنظيــم أنشــطة »ميســرة » مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي واإلشــراف عليهــا مــن قبــل هيئــة الرقابــة الشــرعية المعينــة لهــا.

فــي تاريــخ 29 يوليــو 2018 قــرر مجلــس اإلدارة بــدء المناقشــات مــع البنــك الوطنــي العمانــي ش.م.ع.ع الستكشــاف إمكانيــة االندمــاج بيــن 
البنكيــن، مــع مراعــاة الموافقــة علــى الشــروط التجاريــة والحصــول علــى جميــع الموافقــات المؤسســية الالزمــة )بمــا فــي ذلــك موافقــة 

المســاهمين( وموافقــات الجهــات التنظيميــة.

الخدمات المصرفية   6-2-2

الخدمات 
المصرفية 
الشخصية

الخدمات 
المصرفية 

النسائية

الخدمات 
المصرفية 
للشباب 
والطالب

الخدمات 
المصرفية 

المتميزة

الخدمات 
المصرفية 

التجارية

الخمات 
االستثمارية

الخدمات 
المصرفية
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الجوائز وشهادات التقدير   6-2-3

يعتبــر بنــك ظفــار أحــد البنــوك الرائــدة فــي تقديــم أفضــل المنتجــات والخدمــات الراقيــة. خــالل الســنوات األخيــرة حصــل البنــك علــى العديــد مــن 
الجوائــز المرموقــة بمــا فــي ذلــك

أفضل مؤسسة مصرفية للشركات في ُعمان في حفل توزيع جوائز األعمال 2017 من قبل أسواق الشرق األوسط و آسيا  •
أفضل تطبيق هاتف من جوائز  بان اراب ويب لعام 2018  •

جائزة التميز في األعمال )االتحاد العالمي لأعمال( لعام 2018  •
Global Banking & Finance Review أفضل بنك خاص عمان 2017 - بنك ظفار من قبل  •

ــة اإلســالمية مــن قبــل  ــك ميســرة للخدمــات المصرفي ــة اإلســالمية فــي ســلطنة عمــان 2017 - بن ــك للخدمــات المصرفي أفضــل بن  •
Global Banking & Finance Review

رقم )1( في فئة البنوك الكبيرة حسب تصنيف أفضل البنوك حسب تقرير عمان االقتصادي.  •
أفضل بنك في السلطنة ضمن فئة البنوك الكبيرة 2017- مجلة عمان االقتصادية )OER( ألفضل البنوك  •

جائــزة التميــز فــي تمويــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي جوائــز التميــز واإلنجــاز المصرفــي العربــي للعــام 2017 مــن قبــل   •
لعــام 2017 العــرب  للمصرفييــن  الدولــي  االتحــاد 

جائزة أفضل 20 شركة من حيث األداء في فئة الشركات الكبيرة وفق المسح الذي قامت به مجلة عمان إيكونوميك ريفيو   •
   EMEA جائــزة أفضــل بنــك إســالمي فــي ســلطنة عمــان ضمــن جوائــز إيمــي فاينانــس لمنطقــة أوروبــا والشــرق األوســط وافريقيــا  •

 2016 لعــام 
جائــزة المؤسســة المثاليــة فــي دعــم العمــل االجتماعــي للمجتمــع اإلســالمي لعــام 2017 مــن جوائــز االســتطالع العالمــي للســوق   •

2017م لعــام  المصرفــي 
جائــزة أفضــل تطبيــق للخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال فــي ُعمــان ضمــن جوائــز مجلــة »وورلــد فاينانــس« للخدمــات المصرفيــة   •

2016 اإللكترونيــة 
جائزة أفضل الخدمات المصرفية اإللكترونية ضمن جوائز مجلة »وورلد فاينانس« للخدمات المصرفية اإللكترونية 2016  •

جائــزة أفضــل بنــك لقطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة للعــام فــي ســلطنة عمــان مــن قبــل مجلــة » إنترناشــيونال ويلــث &   •
البريطانيــة   « فاينانــس 

جائزة أفضل عالمة متميزة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للعام 2017 في سلطنة عان ضمن فاينانس دايجست  •
جائزة التميز بالخدمات المصرفية التجارية اإللكترونية - سلطنة عمان 2017 ضمن جوائز فاينانس دايجست.   •

جائزة أفضل صفقة تجارية في عام2016  من قبل جلوبال تريد ريفيو » صفقة مشروع مجمع لوى للبالستيك«.   •

البنــك مصنــف مــن قبــل وكالــة مــودي لخدمــات االســتثمار مــع تنصيــف للودائــع طويلــة األجــل المحليــة واألجنبيــة عنــد Baa3 )نظــرة ســلبية( 
فــي 31  مــارس 2018 . فــي نفــس الســياق أعطــت وكالــة فيتــش للتصنيــف االئتمانــي تقييــم BB+ )نظــرة ســلبية(   فــي مايــو  2018 للودائــع 

بالعملــة األجنبيــة طويلــة األمــد. 

المنتجات والخدمات المصرفية  4-2-6

يقــدم بنــك ظفــار مجموعــة واســعة مــن المنتجــات والخدمــات لأفــراد والشــركات والجهــات الحكوميــة مــن خــالل العديــد مــن القنــوات حيــث توفــر 
مجموعــة التجزئــة المصرفيــة ومجموعــة الجملــة المصرفيــة والخدمــات المصرفيــة اإلســالمية مــن خالل » ميســرة« 

تتضمن عمليات مجموعة التجزئة المصرفية توفير المنتجات والخدمات التالية للعمالء من األفراد: 
منتجــات التجزئــة بمــا فــي ذلــك توفيــر خدمــات الرهــن الســكني والقــروض الشــخصية وقــروض تمويــل شــراء الســيارات والقــروض   •

االئتمــان  وبطاقــات  التعليميــة 
خدمات الريادة المصرفية لذوي األولوية  •

خدمات حواء المصرفية لإناث  •
العمليات المصرفية للشباب والطلبة  •
منتجات التوفير والتأمين المصرفي   •

الخدمات المصرفية اإللكترونية، ومركز االتصاالت وخدمات بطاقة الصراف اآللي   •

تســعى مجموعــة الخدمــات المصرفيــة التجاريــة إلــى تقديــم خدمــات مهنيــة وموثوقــة للشــركات مــن خــالل فريــق عمــل ذي مســتوى مــن 
ــز العالقــات مــع الشــركات مــن خــالل تطبيــق  ــاء وتعزي المهــارات والدوافــع وبشــكل يضمــن الفعاليــة الكليــة. كمــا تســعى المجموعــة إلــى بن
سياســة تعتمــد علــى تحمــل قــدر مقبــول مــن المخاطــر وفــي نفــس الوقــت ضمــان عوائــد جيــدة. تشــمل العمليــات الخاصــة بمجموعــة الجملــة 

المصرفيــة األقســام التاليــة: 

الخدمات المصرفية للشركات  •
خدمات األعمال والمدفوعات وإدارة النقد   •

التوجيه التجاري واألنشطة المصرفية لالستثمار  •
الخزينة والمؤسسات المالية   •
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الخدمات المصرفية للجهات الحكومية  •
الخدمات المصرفية بالجملة – المشاريع ونظم إدارة المعلومات   •

يمــارس البنــك نشــاط التمويــل اإلســالمي مــن خــالل »ميســرة« والتــي تعمــل كنافــذة مصرفيــة إســالمية للبنــك ويشــمل نشــاطها توفيــر 
منتجــات ادخاريــة وحســابات اســتثمارية توفــر تمويــاًل متوافقــًا مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية مــع إدارة أمــوال العمــالء علــى أســاس المضاربــة 

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

نمو األعمال واألداء  3-6

كمــا فــي 30 يونيــو 2018، فــإن بنــك ظفــار هــو ثانــي أكبــر البنــوك فــي الســلطنة )مــن حيــث القيمــة الســوقية وإجمالــي األصــول(، تمكــن بنــك 
ظفــار مــن نيــل ســمعة ممتــازة كمؤسســة ماليــة ذات التــزام قــوي فــي االســتدامة والنمــو. باإلضافــة إلــى المنتجــات والخدمــات المصرفيــة 
التقليديــة، يوفــر البنــك العديــد مــن الخدمــات المصرفيــة اإللكترونيــة مثــل الخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت، الخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف 
ــد البيــع، هــذا  ــر وخدمــات اســتالم الدفــع عن ــرة، وأجهــزة اإليــداع النقــدي وتســديد الفواتي ــة القصي ــر الرســائل النصي ــة عب والخدمــات المصرفي

باإلضافــة إلــى خدمــات الصيرفــة اإلســالمية.

ومــع أصــول تتجــاوز قيمتهــا أكثــر مــن  .24 مليــار ريــال عمانــي كمــا فــي 30 يونيــو 2018، أصبــح بنــك ظفــار واحــدًا مــن أســرع البنــوك نمــوا فــي 
ــي 13.8% مــن القــروض/ ــع العمــالء فــي الســوق 14.0% وحوال ــك ظفــار مــن ودائ ــغ حصــة بن ــو 2018، تبل ســلطنة ُعمــان. وكمــا فــي 30 يوني

األئتمــان فــي ســلطنة عمــان.  

يبين الجدول أدناه األداء ونمو األعمال لدى البنك:
بالمليون ريال عماني

2015 2016 2017 30 يونيو 2018 

3,593.06 3,952.04 4,246.71 4,234.35 إجمالي األصول 

2,729.31 2,988.59 3,248.87 3,125.71 السلف والقروض والتمويل المقدم للعمالء

2,592.37 2,885.19 3,068.41 3,119.23 الودائع من العمالء 

115.23 127.35 126.93 65.36 الدخل من عمليات التشغيل*

64.03 70.59 67.93 32.21 الربح من عمليات التشغيل *

46.77 47.62 47.63 24.95 صافي الربح *

%14.70 %14.41 %15.44 %14.09 كفاية رأس المال

* 30 يونيو 2018 عبارة عن نتائج األشهر الستة األولى لسنة 2018

كفاية رأس المال  1-3-6

أبرز أنظمة البنك المركزي الُعماني فيما يتعلق بكفاية راس المال 

  II  على حسب متطلبات بازل  )1(

الحفاظ على معدل كفاية راس المال بحد أدنى 11% من تاريخ 1 ابريل 2018. و كان الحد االدنى سابقا 12% )أ( 
اتباع نهج موحد لمخاطر االئتمان لتنفيذ اتفاقية بازل الثانية، وذلك باستخدام السلطة التقديرية الوطنية من أجل  )ب( 

ــات المتعلقــة  ــات بخصــوص المطالب ــة للمطالب ــم ائتمــان خارجي اتخــاذ وكاالت التصنيــف االئتمانــي كمؤسســات تقيي  •
والبنــوك.  الســيادية  بالديــون 

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

)ج( اعتماد على نهج موحد لمخاطر السوق ونهج المؤشر األساسي للمخاطر التشغيلية . 
)د( يجب تقديم إقرارات كفاية رأس المال إلى البنك المركزي الُعماني بشكل ربع سنوي. 

)هـ( يجب على مراقب حسابات البنك الخارجي مراجعة إقرارات كفاية رأس المال. 
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 :III بموجب بازل  )2(

يكــون الشــكل الســائد لــرأس المــال مــن الفئــة األولــى وفيهــا يكــون العنصــر الســائد هــو مســتوى الملكيــة. يجــب ان يكــون الحــد  )أ( 
ــى 9% ــة األول ــة %7 و الحــد األدنــى مــن رأس مــال الفئ ــى مــن رأس مــال مســتوى الملكي األدن

الحفــاظ علــى معــدل كفايــة رأس المــال بحــد أدنــى 12.875% )اعتبــارًا مــن 1 ابريــل 2018 ( بمــا فــي ذلــك حاجــز وقائــي لــرأس  )ب( 
.%1.875 بنســبة  المــال 

يتــم تطبيــق متطلبــات الحاجــز الوقائــي لــرأس المــال بنســبة 2.5% علــى أربعــة مراحــل وزيادتــه بنســبة 0.625% فــي بدايــة كل  )ج( 
عــام فــي 2014 و 2015 و 2018 و 2019. يجــب علــى البنــك أن يحافــظ فــي كل األوقــات علــى النســب الدنيــا التاليــة مــن كفايــة 

ــك: رأس المــال وذل
مــن ضمــن المتطلبــات العامــة بنســبة 12.875 % مــن كفايــة رأس المــال، يجــب الحفــاظ علــى الحــد األدنــى للفئــة   •

%10.875 عنــد  األولــى 
ضمــن المتطلبــات العامــة للحــد األدنــى للفئــة األولــى لكفايــة رأس المــال بنســبة 10.875%، يجــب الحفــاظ علــى الفئــة   •

األولــى عنــد %8.875. 
عــالوة علــى ذلــك وضمــن الحــد األدنــى لنســبة كفايــة رأس المــال عنــد 11% )باســتثناء مخصــص االحتفــاظ بــرأس المــال(   •

ــك.  ــة بحــد أقصــى 2% مــن األصــول المعرضــة للخطــر فــي البن ــة الثاني ــأن تكــون الفئ ُيســمح ب
تتغيــر المتطلبــات المذكــورة أعــاله تباعــًا مــع تنفيــذ متطلبــات الحاجــز الوقائــي لــرأس المــال اإلضافــي بواقــع %0.625   •
فــي عــام 2019 لتصــل متطلبــات الحــد األدنــى لمســتوى االول  مــن كفايــة رأس المــال الــى 9.5% ؛ و  الــى 11.5% للفئــة 

ــر 2019. األولــى لكفايــة رأس المــال ؛ و إجمالــي معــدل كفايــة رأس المــال الــى 13.5% فــي 1 يناي

تــم اســتحداث احتياطــي لــرأس المــال لمواجهــة التقلبــات المعاكســة للقطــاع المصرفــي ولحمايتــه مــن المخاطــر التنظيميــة خــالل 
التقلبــات االقتصاديــة. وهــذا االحتياطــي الــذي يتــم اســتحداثه ولــم يطبــق بعــد تتــراوح نســبته مــا بيــن 0% و2.5% مــن إجمالــي األصــول 

المرجحــة للمخاطــر كامتــداد لمخصــص االحتفــاظ بــرأس المــال.

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

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

سوف تندرج مطالبات حاملي األسهم عند تصفية البنك من ضمن أفضل الحقوق الثانوية.  )i(
ــة مــن متبقــي األصــول بنســبة مــا يملكــه مــن  ــة البنــك ســوف يكــون لحامــل األســهم الحــق فــي المطالب ــة تصفي فــي حال  )ii(
اجمالــي األســهم المصــدرة، وذلــك بعــد تســوية كل المطالبــات ذات األولويــة )مطالبــة غيــر محــددة ومتغيــرة أي ليســت ثابتــة 

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

يخضــع للموافقــة المســبقة مــن البنــك المركــزي العمانــي(.
)iv(  يلــزم علــى مقــدم الطلــب أال يتوقــع أن يقــوم البنــك بإعــادة شــراء أو اســترداد أو إلغــاء القيمــة المدفوعــة فــي األســهم 

للبيــع.   المعروضــة 
ــك  ــل البن ــاح المتراكمــة والمعتمــدة مــن قب ــع )األرب ــة للتوزي ــاح القابل ــى األســهم ســوف يكــون مــن األرب ــاح عل توزيعــات األرب  )v(
المركــزي العمانــي والتــي لــم يكــن قــد ســبق توزيعهــا أو رأســملتها، وكل ذلــك بعــد خصــم الخســائر المتحصلــة(. لــن يتــم فــي 
أي حــال مــن األحــوال ربــط مســتوى هــذه األربــاح بالمبلــغ المدفــوع خــالل اإلصــدار وال يخضــع لســقف تعاقــدي، إال فــي حــال 

ــع. ــة للتوزي عــدم قــدرة البنــك مــن دفــع قيمــة التوزيعــات التــي تفــوق مســتوى المخصصــات القابل
لن يكون توزيع األرباح على األسهم إلزاميًا، وبذلك ال تشكل حاالت عدم توزيع أرباح حالة تعثر من قبل البنك.  )vi(

ــاح علــى األســهم بعــد الوفــاء بجميــع المتطلبــات القانونيــة والتعاقديــة، وكذلــك بعــد ســداد قيمــة  )vii(  ســوف يتــم توزيــع األرب
ســندات رأس المــال الممتــازة األخــرى. وهــذا يعنــي عــدم اســتبعاد أيــة توزيعــات تفضيليــة تشــمل أدوات رأس المــال األخــرى 

المصنفــة كأدوات رأس مــال عليــا.
)viii(  يجــب أن تتحمــل األســهم العاديــة أواًل ونســبيًا أكبــر جــزء مــن الخســائر فــي حالــة حدوثهــا، وفيمــا يتعلــق بــأدوات رأس المــال 

العليــا فــإن كل أداة رأس مــال تتحمــل الخســائر علــى أســاس مســتمر وبالتســاوي مــع األدوات المماثلــة األخــرى.
المبالــغ المدفوعــة مــن قيمــة األســهم، ســوف يتــم اعتبارهــا جــزًء مــن رأس مــال البنــك المدفــوع ألغــراض مــالءة الميزانيــة   )ix(
العموميــة، كمــا أن القيمــة المدفوعــة ســوف تصنــف كحقــوق للمســاهمين وفقــًا للمعاييــر الدوليــة الخاصــة بالتقاريــر الماليــة 

ومعاييــر هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية، علــى حســب الوضــع. 
ــر مباشــرة بتمويــل شــراء  ــم يقــم بطريقــة مباشــرة أو غي ــم إصــدار األســهم المطروحــة مباشــرة وســداد قيمتهــا والبنــك ل يت  )x(
األســهم. إذا قــام البنــك بإصــدار أســهم باعتبــار أنهــا ســداد مــن أجــل االســتحواذ علــى منشــأة أخــرى، فــإن تلــك األســهم تتطلــب 

ــر مدفوعــة. موافقــة البنــك المركــزي العمانــي المســبقة حتــى تعتب
أن المبالــغ المدفوعــة مــن قيمــة األســهم غيــر مؤمــن عليهــا وال يشــملها أي ضمــان بواســطة البنــك أو أي كيــان آخــر ذو صلــة   )xi(
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بالبنــك )الكيــان اآلخــر يشــمل الشــركة األم، شــركة شــقيقة أو شــركة تابعــة( وال تخضــع ألي أداة تحصيــن قانونيــة واقتصاديــة 
كمــا هــو مبّيــن فــي تعليمــات بــازل 3.

)xii(  سوف يتم اإلفصاح عن األسهم العادية بشكل واضح ومنفصل في الميزانية العمومية للبنك. 
)xiii(  يتم إصدار األسهم العادية بعد الحصول على موافقة المجلس و الهيئات التنظيمية المعنية.

بموجب اإلطار التنظيمي للمعامالت المصرفية اإلسالمية   )3(

يجــب أن تحتفــظ النوافــذ اإلســالمية للبنــوك المحليــة التقليديــة بــرأس مــال مخصــص لهــذا الغــرض بحــد أدنــى 10 مليــون ريــال ُعمانــي فــي 
جميــع األوقــات وعليهــا أن تحافــظ علــى معــدل كفايــة رأس المــال عنــد 11% كحــد أدنــى.

هيكل رأس المال   )1(

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

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

يشــمل رأس المــال مــن الفئــة األولــى علــى رأس المــال المدفــوع واألســهم الممتــازة واالحتياطــات القانونيــة والعامــة واحتياطــات أخــرى 
مفصــح عنهــا وتشــمل احتياطيــات القــروض الثانويــة واألســهم الممتــازة الثابتــة غيــر متراكمــة األربــاح واألربــاح المحتجــزة )المتوافــرة علــى 
أســاس طويــل األجــل( ناقصــًا تعديــالت تنظيميــة كالخســائر المتراكمــة لــأدوات الماليــة المصنفــة علــى أنهــا متوفــرة للبيــع، الشــهرة واألصــول 
ــر الملموســة. يتألــف رأس المــال اإلضافــي مــن الفئــة األولــى مــن أدوات رأس المــال المصــدرة مــن جانــب البنــك والتــي تتوفــر  األخــرى غي
فيهــا معاييــر معينــة وليســت مشــمولة فــي راس المــال مــن الفئــة األولــى ، عــالوة الســهم الناشــئ مــن إصــدار أدوات راس مــال إضافيــة 
مــن الفئــة األولــى وأدوات رأس المــال اإلضافــي المؤهــل مــن الفئــة األولــى المصــدرة مــن الشــركات التابعــة  للبنــك والتــي يســتحوذ عليهــا 
أطــراف ثالثــة وفــق اللوائــح الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي علــى أســاس مصلحــة أقليــة والتــي ال تعتبــر مشــمولة فــي رأس المــال مــن 
الفئــة األولــى ، ناقصــا التعديــالت التنظيميــة المطبقــة فــي احتســاب رأس المــال اإلضافــي مــن الفئــة األولــى وكمــا هــو مبيــن فــي اللوائــح 

الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي. 

يشــمل رأس المــال مــن الفئــة الثانيــة )رأس المــال التكميلــي( علــى احتياطيــات غيــر معلــن عنهــا، واحتياطيــات إعــادة تقييــم / أربــاح القيمــة العادلــة 
المتراكمــة والناتجــة عــن األدوات الماليــة المتاحــة للبيــع، مخصــص خســائر القــروض العامــة/ ومخصصــات واحتياطيــات عامــة لمواجهــة خســائر 

القــروض، أدوات رأســمالية لديــون متفرقــة وديــون آلجــل ثانويــة خاضعــة لشــروط محــددة. 
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تفاصيل هيكل رأس المال كما في 30 يونيو 2018 هي كالتالي: 
باأللف ريال عماني

المبلغ  التفاصيل

رأس المال من الفئة األولى 

243,849 راس المال المدفوع 

50,254 احتياطي قانوني

77,564 عالوة إصدار 

18,488 احتياطي خاص

42,325 سندات ثانوية واحتياطي قرض

5,408 أرباح ُمحتجزة

- أسهم مجانية مقترحة 

437,888 )فئة األسهم العامة 1( رأس المال فئة 1 

تعديالت إضافية نظامية من الفئة 1  

)62( األصول الضريبية المؤجلة

)993(  الشهرة والسمعة

)709( متبادل من رأس مال البنك

)563( IFRS9 إعادة تقييم احتياطي خاص

435,561 إجمالي راس المال فئة األسهم العامة 1

115,500 رأس مال فئة 1 إضافي 

           551,061 إجمالي رأس مال فئة 1

إجمالي الفئة الثانية من رأس المال

124 احتياطي إعادة تقييم استثمار 

21,492 مخصص عام  

21,550 قروض ثانوية

43,166 إجمالي رأس مال من الفئة الثانية 

594,227 إجمالي رأس المال ذو األهلية المالية  

كفاية رأس المال   )2(

قــام البنــك باتبــاع الطريقــة القياســية فــي احتســاب عــبء رأس المــال لمواجهــة مخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســوق، كمــا اتبــع طريقــة المؤشــر 
لمخاطــر التشــغيل وبموجــب الطريقــة القياســية لمواجهــة مخاطــر االئتمــان فقــد اتبــع البنــك الطريقــة البســيطة فــي إثبــات الضمانــات فــي 
ســجالته المحاســبية ولتقييــم مخاطــر المطالبــات عــن العمــالت الذهبيــة والبنــوك، وجــرى اســتخدام التصنيفــات االئتمانيــة الصــادرة عــن 
مؤسســات خارجيــة لتقييــم االئتمــان، ويتــم تقييــم كفايــة رأس المــال بالتــوازي مــع إقــرارات كفايــة رأس المــال التــي يتــم إرســالها إلــى البنــك 

ــزي الُعمانــي. المرك

ــغ  معــدل كفايــة رأس المــال البنــك هــو  14.09 % كمــا فــي 30 يونيــو 2018 مقارنــة بالمعــدل المحــدد مــن قبــل البنــك المركــزي الُعمانــي البال
13.875%  )%12.875 اعتبــارًا مــن 1 ابريــل  2018 ( لذلــك فــإن سياســة البنــك هــي إدارة رأس المــال والحفــاظ عليــه بهــدف اإلبقــاء علــى رأس المــال 
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بمعــدل قــوي ودرجــة تصنيــف مرتفعــة وبالتالــي فــإن البنــك يحتفــظ بمســتويات رأس مــال كافيــة المتصــاص كافــة المخاطــر الماديــة المعــرض 
لهــا البنــك ولتوفيــر عوائــد ســوقية للمســاهمين. كمــا يعمــل البنــك أيضــا علــى التأكــد مــن أن مســتويات رأس المــال تتطابــق مــع المتطلبــات 
القانونيــة وتفــي بمتطلبــات وكاالت تصنيــف االئتمــان الخارجيــة والمســتفيدين اآلخريــن بمــا فيهــم المودعيــن وكبــار الدائنيــن لذلــك فــإن الهــدف 
الكلــي لعمليــة إدارة رأس المــال لــدى البنــك هــو التأكــد مــن أن البنــك يفــي دائمــا بــرأس مــال كافــي علــى الــدوام. فــي عــام 2015، قــام البنــك 
بتحقيــق رأس مــال إضافــي مــن الفئــة األولــى بمقــدار 300 مليــون دوالر امريكــي فــي شــكل ســندات دائمــة مدرجــة فــي البورصــة األيرلنديــة 
)يورونكســت دبلــن(. . باإلضافــة إلــى ذلــك ، نجــح البنــك فــي جمــع 40 مليــون ريــال عمانــي مــن رأس المــال مــن الفئــة األولــى فــي عــام 2016 

و 40 مليــون ريــال عمانــي إضافيــة مــن رأس المــال مــن الفئــة األولــى فــي عــام 2017.

فــي اجتمــاع الجمعيــة غيــر العاديــة للبنــك المنعقــد فــي 27 مــارس 2018، وافــق المســاهمون علــى إصــدار ســندات دائمــة إضافيــة مــن 
المســتوى االول )AT1(، يتــم إدراجهــا فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة ، بمبلــغ يصــل إلــى 40 مليــون ريــال عمانــي ، مــع مراعــاة أي شــروط 
و متطلبــات تنظيميــة، أو الموافقــات مــن قبــل الهيئــات التنظيميــة التــي قــد تكــون مطلوبــة، و يقــوم البنــك حالًيــا بالحصــول علــى هــذه 

ــة الالزمــة لهــذا اإلصــدار. الموافقــات التنظيمي

لــدى البنــك عمليــة تقييــم كفايــة رأس المــال الداخلــي )ICAAP( لتقييــم مــدى كفايــة رأس مــال البنــك فيمــا يتعلــق بالمخاطــر  باإلضافــة إلــى 
إســتراتيجية للحفــاظ علــى مســتوى رأس المــال الخــاص بــه. ويعتبــر الهــدف مــن وثيقــة اإلجــراءات الداخليــة لتقييــم كفايــة رأس المــال هــو بيــان 
سياســات المخاطــر المتبعــة وهيــكل المخاطــر المســتهدفة وتخطيــط رأس المــال، وإجــراءات تقييــم كفايــة رأس المــال ألعــراض االئتمــان ومخاطــر 
الســوق والعمليــات التشــغيلية وبمــا أن الفئــة األولــى ال تعطــي إجــراءات معينــة لتقييــم المخاطــر فقــد قــام البنــك باتبــاع إجــراءات آليــة الرقابــة 

الداخليــة وأســاليب االختبــار المشــددة. 

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

فــي هيــكل رأس المــال.

تفاصيل كفاية رأس المال كما في 30 يونيو 2018 

المبلغ باأللف ر.ع. التفاصيل

551,061 إجمالي الفئة األولى من رأس المال

43,166 الفئة الثانية من رأس المال

الفئة الثالثة من رأس المال

594,227 إجمالي رأس المال ذو األهلية المالية 

3,854,312 األصول المرجحة بالمخاطر - الدفترية

120,507 األصول المرجحة بالمخاطر - التداولية

243,793 األصول المرجحة بالمخاطر - التشغيلية

4,218,612 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

%10.32 نسبة األسهم المحددة من الشريحة 1

%13.06 نسبة رأس المال للفئة األولى 

%14.09 إجمالي نسبة كفاية رأس المال

ويمتلــك البنــك سياســة إدارة األصــول وااللتزامــات التــي أقرهــا المجلــس. وتشــمل هــذه السياســة مختلــف جوانــب إدارة األصــول وااللتزامــات 
فــي البنــك:
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جودة األصول والمخصصات  2-3-6

يقــوم البنــك بتقييــم جــودة أصولــه الخاصــة بمحفظــة اإلقــراض باســتخدام أســلوبين همــا نســبة التخصيــص ونســبة القــروض المتعثــرة. نســبة 
ــرة هــي نســبة  ــي القــروض. واألســلوب الثانــي نســبة األصــول المتعث ــارة عــن نســبة ســنوية تؤخــذ للمخصصــات مــن إجمال التخصيــص عب
ــي  ــل تفصيل ــة المخاطــر مــن خــالل تحلي ــم متابعــة حرك ــك يت ــى ذل ــي القــروض. عــالوة عل ــرة فــي الســداد كنســبة مــن إجمال األصــول المتعث
للمحفظــة. يلتــزم البنــك بالقواعــد التنظيميــة لتحديــد أوزان المخاطــر الناتجــة عــن االنكشــافات االئتمانيــة بنــاًء علــى األطــراف المقابلــة المعنيــة 
وأوزان المخاطــر الخاصــة باالنكشــافات غيــر الممولــة بعــد تطبيــق معامــالت التحويــل االئتمانــي. ويتبنــى البنــك أســلوبًا موحــدًا فــي احتســاب 
كفايــة رأس المــال. وينظــر إلــى تصنيــف االنكشــافات االئتمانيــة عنــد تحديــد التســهيالت االئتمانيــة المتعثــرة، وفــق تعميــم البنــك المركــزي 
رقــم ب م 977 بتاريــخ 25 ســبتمبر 2004. و قــد قــام البنــك بتنفيــذ أحــكام المعيــار رقــم 9 مــن معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة اإللزاميــة اعتبــاًرا 

مــن 1 ينايــر 2018.

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

إدارة المخاطر  3-3-6

يتولــى مجلــس إدارة البنــك المســؤولية األساســية لفهــم المخاطــر التــي تهــدد البنــك والتأكــد مــن إدارة هــذه المخاطــر بشــكل ســليم ومالئــم. 
حيــث قــام مجلــس اإلدارة بوضــع سياســات المخاطــر والقيــود واإلجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن خــالل تقييــم قــدرة البنــك علــى تحمــل المخاطــر.

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

اعتمــدت اللجنــة علــى قســم مســتقل فــي إدارة المخاطــر. 

ويضــم القســم فريقــًا مــن االختصاصييــن ذوي الكفــاءة العاليــة تتمثــل المهمــة األساســية لهــذا الفريــق التأكــد بصــورة مســتمرة مــن وجــود 
إطــار فعــال إلدارة المخاطــر وأن األقســام األخــرى لــدى البنــك )بمــا فــي ذلــك ميســرة( ضمــن هــذا اإلطــار. كمــا يعتبــر قســم إدارة المخاطــر أيضــا 
واجهــة للتواصــل بيــن اإلدارة ومجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتحديــد مســتويات المخاطــر المحتملــة لمختلــف مجــاالت العمــل التجــاري وأقســام 

العمليــات بالبنــك. عــالوة علــى التأكــد مــن مالئمــة السياســات واإلجــراءات لتلــك المســتويات المحتملــة مــن المخاطــر. 

تم التعبير عن بيان استراتيجية البنك إلدارة المخاطر كما يلي: 

االلتزام بمتطلبات تنظيم رأس المال.   •
ضمان أداء متوازن عبر وحدات األعمال.   •

التركيز على التنوع والجودة واالستقرار في األرباح.   •
اتباع استراتيجية استثمارات منضبطة وانتقائية.  •

المحافظة على كفاية رأس المال.   •
توفير العالمات النوعية والكمية لقياس االصطفاف بين المبادرات والرغبة في المخاطرة.   •

التمويل المستقر وإدارة السيولة االستراتيجية التي تسمح بتخطيط األعمال ضمن تحمل مخاطر السيولة والمتطلبات التنظيمية.  •

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

مراجعــة األهــداف الخاصــة بمتطلبــات كفايــة رأس المــال فيمــا يتعلــق بالمخاطــر مــن خــالل التركيــز علــى اســتراتيجية البنــك وخطــة   •
العمــل. 

تقييم القدرة على تحمل المخاطر فيما يختص بالمتطلبات الداخلية والخارجية.   •
تطبيق اختبار اإلجهاد لتقييم تأثير ذلك على طلب رأس المال وقاعدة رأس المال والسيولة.   •

األصول العقارية للبنك  4-6

مالحظات ملكية حرة/ ملكية بالتأجير الموقع الوصف

يمتلك البنك األرض المقام 
عليها مبنى الفرع الرئيسي
في منطقة مطرح التجارية

ملكية حرة منطقة مطرح التجارية
المبنى الرئيسي للبنك 

واألرض المقام عليها المبنى
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مصادر التمويل ونسبة الدين إلى حقوق الملكية  5-6

وترد المصادر الرئيسية للتمويل في الجدول أدناه
باأللف ريال عماني

كما في 31 ديسمبر 2017  كما في 30 يونيو 2018  البيان 

387,742 299,271 مستحق للبنك 

3,068,409 3,119,228 ودائع العمالء 

114,677 163,735 التزامات أخرى 

3,570,828 3,582,234 إجمالي الديون قصيرة األمد 

88,875 63,875 قروض ثانوية 

88,875 63,875 إجمالي القروض طويلة األجل 

3,659,703 3,646,109 إجمالي الديون 

إجمالي حقوق المساهمين 

225,786 243,849 أسهم رأس المال 

77,564 77,564 عالوة أسهم 

18,488 18,488 احتياطي خاص

50,254 50,254 احتياطي قانوني

1,281 1,281 احتياطي قروض ثانوية 

- 9,945 أعادة هيكلة االحتياطي الخاص 

42,325 42,325 IFRS9 – احتياطي انخفاض خاص

- )709( IFRS9 – احتياطي القيمة العادلة

507 )609( احتياطي إعادة تقييم استثمار 

55,302 30,357 عوائد محتجزة 

471,507 472,745 إجمالي رأس المال لحاملي أسهم البنك 

115,500 115,500 أسهم رأس مال دائمة من الفئة األولى 

587,007 588,245 إجمالي حقوق المساهمين 

4,246,710 4,234,354 إجمالي مصادر التمويل 

7.76 7.71 إجمالي الدين / الحقوق لحاملي األسهم 
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االلتزامات العرضية  6-6

االعتمادات المتعلقة باألوضاع الطارئة

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

2015 2016 2017 30 يونيو 2018 باأللف ريال عماني 

133,358 125,671 132,067 105,122 خطابات االعتماد المستندية

710,960 920,277 886,902 925,672 ضمانات حسن تنفيذ العقود

844,318 1,045,948 1,018,969 1,030,794 اإلجمالي 

فــي 31 ديســمبر عــام 2017، بلغــت قيمــة خطابــات االعتمــاد والضمانــات األخــرى 240,088,000  )وفــي عــام 2016 مــا قيمتــه 262,163,000( 
وهــي تمثــل ضمــان طــرف آخــر مــن قبــل بنــوك أخــرى.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، بلغــت قيمــة الحــدود غيــر المســتغلة للقــروض والســلف وتمويــل العمــالء 960,137,000 ريــال عمانــي )وفــي عــام 
2016 مــا قيمتــه 832,992,000 ريــال عمانــي(

التدقيق الداخلي  7-6

لم تكن هنالك أي مالحظات سلبية هامة لم يبت بشأنها نتيجة إجراء عملية التدقيق الداخلي للبنك والمنتهية في 30 يونيو 2018 م

التفاصيل الخاصة بالموظفين  8-6

حتى 30 يونيو 2018، بلغ إجمالي عدد موظفي البنك 1,570 موظفًا وتبلغ نسبة تعمين الوظائف %92.9. 

اإلجراءات القضائية  9-6

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

هنالــك بعــض القضايــا التــي صــدرت فيهــا أحــكام لصالــح البنــك والبعــض اآلخــر فــي مواجهــة البنــك. وليــس لهــذه ألحــكام أيــة تأثيــرات علــى 
مزاولــة البنــك ألعمالــه المصرفيــة.
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الفصل السابع – البيانات المالية التاريخية 

ــة   ــة الكامل ــر 2015م إلــى 30 يونيــو 2018 . للحصــول علــى البيانــات المالي ــة التاريخيــة مــن تاريــخ 1  يناي فــي مــا يلــي تفاصيــل البيانــات المالي
و المحدثــة للبنــك، يجــب علــى المســاهمين الرجــوع إلــى اإلفصاحــات فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة وزيــارة موقــع اإللكترونــي لســوق 
.www.bankdhofar.com أو الموقــع اإللكترونــي للبنــك مــن خــالل الرابــط www.msm.gov.com مســقط لــأوراق الماليــة  مــن خــالل الرابــط

 
بيان الربح والخسارة

)باأللف ريال عماني(

2015 2016 2017

 6  أشهر 
المنتهية في 
30 يونيو 
2018

118,173 141,536 161,499 85,256 إيرادات فوائد

)33,695( )50,750( )76,894( )41,751( مصاريف الفوائد

84,478 90,786 84,605 43,505 صافي إيرادات الفوائد

7,683 12,774 18,842 10,447 إيراد التمويل اإلسالمي

)1,954(  )5,900( )10,321( )5,628( مصاريف فائدة 

5,729 6,874 8,521 4,819
اإلســالمي  التمويــل  أنشــطة  مــن  الدخــل  صافــي 

االســتثمارية واألنشــطة 

17,019 17,878 20,898 10,111 إيرادات من  الرسوم والعموالت

)1,729( )3,169( )3,646( )2,342( مصاريف الرسوم والعموالت 

15,290 14,709 17,252 7,769 صافي إيرادات الرسوم والعموالت

9,729 14,982 16,549 9,265 إيرادات أخرى

115,226 127,351 126,927 65,358 إيرادات التشغيل

)47,862( )53,360( )55,673( )31,411( تكاليف الموظفين ومصروفات إدارية

)3,337( )3,407( )3,321( )1,741( استهالك 

)51,199( )56,767(  )58,994( مصروفات التشغيل   )33,152(

64,027 70,584 67,933 32,206 ربح التشغيل 

)14,305( )19,925( )17,588( )5081( مخصص انخفاض قيمة القروض وغير الممولة

5,522 5,364 6,047 2,934 استرداد من مخصص انخفاض قيمة القروض

)1( )1( )3( )3( ديون معدومة / مشطوبة 

)2,742( )1,593( )358( 0 انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

0 0 0 )234(
تحويــل إلــى بيــان الدخــل الشــامل عنــد بيــع اســتثمارات متاحــة 

للبيع

52,501 54,429 56,031 29,822 ربح التشغيل بعد المخصص

)5,736( )6,807( )8,404( )4,873( مصروف ضريبة الدخل

46,765 47,622 47,627 ربح السنة   24,949

0.024 0.023 0.019 0.009
)ريــال  الواحــد  للســهم  والمخفــض  األساســي  العائــد 

نــي( عما
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الميزانية العمومية 
)باأللف ريال عماني(

2015 2016 2017
6  أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2018

األصول 

439,833 265,889 326,819 280,254 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

138,036 340,060 299,896 381,785 قروض وسلف للبنوك

2,729,306 2,988,592 3,248,873 3,125,706 قروض وسلف للعمالء

205,193 254,771 290,855 320,063 األوراق المالية االستثمارية

1,986 1,589 1,191 993 أصول غير ملموسة

8,795 8,328 9,524 12,286 ممتلكات ومعدات

69,912 92,814 69,552 113,267 أصول أخرى

3,593,061 3,952,043 4,246,710 4,234,354 إجمالي األصول

االلتزامات

308,864 350,549 387,742 299,271 مستحق للبنوك

2,592,371 2,885,189 3,068,409 3,119,228 ودائع من العمالء

111,422 128,430 114,677 163,735 التزامات أخرى

103,875 53,875 88,875 63,875 قروض ثانوية 

3,116,532 3,418,043 3,659,703 3,646,109 مجموع االلتزامات

حقوق المساهمين

154,473 189,920 225,786 243,849 رأس المال

40,018 59,618 77,564 77,564 عالوة اإلصدار

18,488 18,488 18,488 18,488 احتياطيي خاص

40,214 45,176 50,254 50,254 احتياطي قانوني

- - 1,281 1,281 أعادة هيكلة االحتياتي الخاص

- - - 9,945 9 IFRS – احتياطي إنخفاض خاص

62,025 31,550 42,325 42,325 احتياطي قرض ثانوي

- - - )709( IFRS9 – احتياتي إعادة التقييم

327 1,459 507 )609( احتياطي إعادة تقييم استثمار

45,484 72,289 55,302 30,357 األرباح المحتجزة

361,029 418,500 471,507 472,745 مجموع حقوق المساهمين

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

476,529 534,000 587,007 588,245 إجمالي الحقوق

3,593,061 3,952,043 4,246,710 4,234,354 مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

0.234 0.220 0.209 0.194 صافي األصول للسهم الواحد )ريال ُعماني(
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بيان التدفقات النقدية
)باأللف ريال عماني(

2015 2016 2017

6  أشهر 
المنتهية في 
30 يونيو 
2018

األنشطة التشغيلية 

145,569 176,109 206,403 100,358 فوائد وإيرادات تمويل وعموالت ومقبوضات أخرى 

)36,171( )48,037( )83,705( )44,403( مدفوعات فوائد وعائد على ودائع مصرفية إسالمية 

)39,817( )64,813( )52,050( )12,319( مدفوعات نقدية إلى الموردين والموظفين

69,581 63,259 70,648 43,636

النقص في أصول التشغيل 

)483,384( )273,849( )271,822( 120,783 قروض وسلف وتمويل لعمالء 

)4,688( )211,520( 77,145 78,330 قروض وسلف وتمويل لبنوك 

)154( )39,528( )65,373( )9,784( مقبوضات من سندات خزانة وشهادات إيداع )بالصافي( 

)488,226( )524,897(  )260,050( 189,329

الزيادة في التزامات التشغيل 

110,192 292,818 183,220 50,819 ودائع من العمالء

132,960 42,456 37,526 مستحق لبنوك    )89,297(

243,152 335,274 220,746 )38,478(

)175,493( )126,364( 31,344 194,487 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

)5,392( )6,212( )5,733( )7,420( ضريبة دخل مدفوعة 

)180,885( )132,576( 25,611 187,067 صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

أنشطة استثمارية 

2,856 3,795 7,483 3,920 إيرادات استثمارات  

)9,976( )7,191( )10,014( )19,890( شراء استثمارات 

1,629 6,296 9,128 287 متحصالت من بيع استثمارات 

718 798 352 252 توزيعات أرباح مستلمة 

)2,586( )3,161( )4,573( )2,762( شراء ممتلكات ومعدات 

176 269 60 4 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات 

)7,183( 806  2,436 )18,189( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

أنشطة التمويل 

- )50,000( 35,000 )25,000( قرض ثانوي

115,500 - - - سندات رأس المال اإلضافي الدائمة- المستوى األول
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- 39,800 39,883 -
حــق  لهــا  التــي  األســهم  إصــدار  مــن  اإليــرادات  صافــي   

فضليــة  أ

)3,956( )7,912( )7,912( )3,956( كوبونات الشريحة رقم 1 اإلضافية

)755( - - -
الدائمــة-  اإلضافــي  المــال  رأس  ســندات  إصــدار  تكاليــف 

األول المســتوى 

)6,716( )23,171(  )25,639( )27,094( توزيعات أرباح مدفوعة 

104,073 )41,283( 41,332 )56,050(
صافــي التدفــق النقــدي مــن )المســتخدم فــي( األنشــطة 

التمويلية

)83,995( )173,053( 69,379 112,828 صافي التغير في النقد وما في حكم النقد

602,548 518,553 345,500 414,879 النقد وما في حكم النقد في بداية السنة

518,553 345,500 414,879 527,707 النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

439,833 265,889 326,819 280,254 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

)500( )500( )500( )500( وديعة رأسمالية لدى البنك المركزي الُعماني

61,660 52,164 89,145 249,364 قروض وسلف وتمويل بنوك مستحقة خالل 90 يوم

19,249 28,865 - - سندات خزينة مستحقة خالل 90 يوم 

)1,689( )918( )585( )1,411( مستحق للبنوك خالل 90 يوم 

518,553 345,500 414,879 527,707
التدفقــات  بيــان  لغــرض  النقــد  حكــم  فــي  ومــا  النقــد 

لنقديــة ا
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018.
)باأللف ريال عماني(

س المال 
رأ

صدار 
الوة إ

ع

ص
ي خا

ط
احتيا

ي
ي قانون

ط
احتيا

أعادة هيكلة 
ص 

ي الخا
الحتيات

ا

ض 
ي انخفا

احتيات
IFRS9 – ص

خا
ي القيمة 

احتيات
IFRS9 – العادلة

ض 
ي قر

ط
احتيا

ي
ثانو

ي إعادة 
ط

احتيا
ستثمار 

م ا
تقيي

ألرباح الُمحتجزة
ا

المجموع

ت المالية 
سندا

ال
ستديمة 

الم
م 1

شريحة رق
ال

ت المالية 
سندا

ال
ستديمة 

الم
م 1

شريحة رق
ال

األرصدة كما في 
42,32550755,302471,507115,500587,007--1225,78677,56418,48850,2541,281 يناير 2018 

التغييرات على 
التطبيق األولي 
للمعايير الدولية 
للتقارير المالية 9

-----8,455)709(--7098,455-8,455

  إعادة الحساب 
كما في 1 يناير 

2018
225,78677,56418,48850,2541,2818,455)709(42,32550756,011479,962115,500595,462

24,949-24,94924,949---------ربح السنة

الدخل الشامل 
اآلخر للفترة

صافي التغيرات 
في القيمة 

العادلة من خالل 
الدخل الشامل 

اآلخر

--------)1,116(-)1,116()1,116(

مجموع الدخل 
23,833-24,94923,833)1,116(--------الشامل للفترة

تحويل إلى 
إحتياطي 

إنخفاض خاص 
IFRS-9

-----1,490---)1,490(---

متحصالت 
من األوراق 
الرأسمالية 

المستديمة 
الشريحة رقم 1

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

معامالت 
مع المالكين 

المدرجة مباشرة 
في حقوق 

المساهمين
كوبونات 

الشريحة رقم 1 
اإلضافية

-------------

توزيعات أرباح 
مدفوعة عن سنة 

2017
---------)27,094()27,094(-)27,094(

أسهم مجانية 
---)18,063(--------18,063  صادرة سنة 2017

األرصدة كما في  
30 يونيو  2018 

)غير مدققة(
243,84977,56418,48850,2541,2819,945)709(42,325)609(30,357472,745115,500588,245
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية لعام 2017 
)باأللف ريال عماني(

س المال 
رأ

صدار 
الوة إ

ع

ص
ي خا

ط
احتيا

ي
ي قانون

ط
احتيا

أعادة هيكلة 
ص

ي الخا
الحتيات

ا

ض 
ي قر

ط
احتيا

ي
ثانو

ي إعادة
ط

احتيا
ستثمار 

م ا
تقيي

ألرباح الُمحتجزة
ا

المجموع

ت المالية 
سندا

ال
ستديمة

الم
م 1

شريحة رق
ال

ق 
مجموع حقو

ن 
ساهمي

الم

الرصيد كما في 1 
31,5501,45972,289418,500115,500534,000-189,92059,61818,48845,176يناير 2017 

47,627-47,62747,627------ربح السنة 

دخل شامل آخر للسنة

صافي التغير في 
القيمة العادلة 

لالستثمارات المتاحة 
للبيع

----- )1,266(- )1,266(- )1,266(

المبالغ المحولة 
لبيان الدخل عن بيع 

لالستثمارات المتاحة 
للبيع

-----)44(-)44(-)44(

انخفاض قيمة 
استثمارات متاحة 

للبيع
-----358-358-358

مجموع الدخل 
46,675-47,62746,675)952(-----الشامل للسنة

محول الحتياطي 
---)4,763(---4,763---قانوني 

محول الحتياطي 
---)10,775(-10,775-----قروض ثانوية 

إصدار أسهم حق 
39,568-39,568------21,62217,946األفضلية

زيادة المقبوضات 
على مصروفات 

إصدار حق األفضلية
---315----315-315

تحويل إلى إحتياطي 
خاص – قروض ُمعاد 

هيكلتها
----1,281--)1,281(---

كوبونات فئة أولى 
)7,912(-)7,912()7,912(-------إضافية 

معامالت مع 
المالكين مسجلة 

بشكل مباشر في 
حقوق المساهمين 
عوائد مدفوعة لعام 

2016------)25,639()25,639(-)25,639(

أسهم مجانية مصدرة 
---)14,244(-----14,244عام 2016 

األرصدة كما في 31 
225,78677,56418,48850,2541,28142,32550755,302471,507115,500587,007ديسمبر 2017 
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية لعام 2016
)باأللف ريال عماني(

س المال 
رأ

صدار 
الوة إ

ع

ص
ي خا

ط
احتيا

ي
ي قانون

ط
احتيا

ض 
ي قر

ط
احتيا

ي
ثانو

م 
ي إعادة تقيي

ط
احتيا

ستثمار 
ا

ألرباح الُمحتجزة
ا

المجموع

ت المالية 
سندا

ال
شريحة 

ستديمة ال
الم

م 1
رق

ق 
مجموع حقو
ن

ساهمي
الم

الرصيد كما في يناير 
 2015

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

47,622-47,62247,622-----ربح العام 

دخل شامل آخر 
للسنة

صافي التغير في 
القيمة العادلة 

لالستثمارات المتاحة 
للبيع

-----5-5-5

المبالغ المحولة 
لبيان الدخل عن بيع 

لالستثمارات المتاحة 
للبيع

-----)466(-)466(-)466(

انخفاض قيمة 
استثمارات متاحة 

للبيع
-----1,593-1,593-1,593

مجموع الدخل 
الشامل للسنة

-----1,13247,62248,754-48,754

محول الحتياطي 
قانوني 

---4,762--)4,762(---

محول الحتياطي 
قروض ثانوية 

----19,525-)19,525(---

تحويل إلى األرباح 
المحتجزة

----)50,000(50,000---

الزيادة في رأس 
المال

20,000------20,000-20,000

الزيادة في عالوة 
اإلصدار

-19,600-----19,600-19,600

الزيادة في 
اإلحتياطي القانوني

---200---200-200

كوبونات الشريحة 
رقم 1 اإلضافية

------)7,912()7,912(-)7,912(

معامالت مع 
المالكين مسجلة 

بشكل مباشر في 
حقوق المساهمين

عوائد مدفوعة لعام 
2015

------)23,171()23,171(-)23,171(

أسهم مجانية مصدرة 
عام 2015 

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

األرصدة كما في 31 
ديسمبر 2016 

189,92059,61818,48845,17631,5501,45972,289418,500115,500534,000
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية لعام 2015
)باأللف ريال عماني(

س المال 
رأ

صدار 
الوة إ

ع

ص
ي خا

ط
احتيا

ي
ي قانون

ط
احتيا

ي
ض ثانو

ي قر
ط

احتيا

م 
ي إعادة تقيي

ط
احتيا

ستثمار 
ا

ألرباح الُمحتجزة
ا

المجموع

ت المالية 
سندا

ال
شريحة 

ستديمة ال
الم

م 1
رق

ق 
مجموع حقو
ن

ساهمي
الم

الرصيد كما في يناير 
 2015

134,32440,01818,48835,53741,250)46(55,747325,318325,318

46,765-46,76546,765------ربح العام 

دخل شامل آخر 
للعام 

صافي التغير في 
القيمة العادلة 

لالستثمارات المتاحة 
للبيع

-----)2,238(-)2,238(-)2,238(

المبالغ المحولة 
لبيان الدخل عن بيع 

لالستثمارات المتاحة 
للبيع

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

انخفاض قيمة 
استثمارات متاحة 

للبيع
-----2,742-2,742-2,742

مجموع الدخل 
الشامل للسنة

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

محول الحتياطي 
قانوني 

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

محول الحتياطي 
قروض ثانوية 

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

عوائد من السندات 
الدائمة من الفئة 

األولى 
--------115,500115,500

تكلفة إصدار سندات 
الفئة األولى الدائمة 

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

كوبونات إضافية من 
الفئة األولى 

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

معامالت مع 
المالكين مسجلة 

بشكل مباشر في 
حقوق المساهمين

عوائد مدفوعة لعام 
2014

------ )6,716()6,716(-)6,716(

أسهم مجانية مصدرة 
عام 2014 

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

األرصدة كما في 31 
ديسمبر 2015 

154,47340,01818,48840,21462,02532745,484361,029115,500476,529
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الفصل الثامن – حركة أسعار األسهم وسياسة توزيع األرباح 

يوضح الجدول التالي الحركة في أسعار أسهم البنك للفترة منذ عام 2015 ولغاية 30 يونيو 2018

حركة سعر السهم )القيمة بالريال الُعماني(  1-8

سعر اإلغالق أدنى سعر أعلى سعر  سعر االفتتاح السنة المالية

2015

0.285 0.284 0.370 0.354 الربع األول

0.280 0.272 0.295 0.285 الربع الثاني

0.235 0.230 0.283 0.280 الربع الثالث

0.214 0.206 0.250 0.235 الربع الرابع

2016

0.242 0.207 0.290 0.210 الربع األول

0.232 0.229 0.260 0.246 الربع الثاني

0.226 0.226 0.259 0.232 الربع الثالث

0.230 0.205 0.23 0.222 الربع الرابع

2017

0.221 0.220 0.270 0.230 الربع األول

0.221 0.220 0.240 0.221 الربع الثاني

0.212 0.205 0.226 0.224 الربع الثالث

0.222 0.196 0.228 0.213 الربع الرابع

2018

0.198 0.198 0.224 0.222 الربع األول

0.170 0.170 0.196 0.196 الربع الثاني

المصدر: سوق مسقط لأوراق المالية

سياسة توزيع األرباح  2-8

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

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

وهنالــك العديــد مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى قــرارات التوزيعــات النقديــة. مــن بيــن تلــك العوامــل األربــاح الحاليــة والمســتقبلية المحتملــة 
واســتقرار تلــك األربــاح وتوقعــات النمــو فــي المســتقبل وكفايــة رأس المــال إلــى غيــر ذلــك. وإذا مــا وضعــت تلــك العوامــل فــي االعتبــار، 
فــإن مجلــس اإلدارة ينــوي عندهــا دفــع توزيعــات مســتقرة متماشــيًة مــع المتطلبــات القانونيــة والموافقــات الصــادرة عــن الجهــات التنظيميــة. 

وقــد يقــرر بنــك ظفــار توزيــع أســهم مجانيــة. والهــدف مــن وراء ذلــك اإلجــراء هــو زيــادة رأس المــال المدفــوع للبنــك وتحويــل األربــاح المحتجــزة 
إلــى رأس المــال المدفــوع. وقــد يتــم إصــدار األســهم المجانيــة المشــار إليهــا بالقيمــة االســمية أو بعــالوة )أي بأكبــر مــن القيمــة االســمية(. 

ويتــم حجزهــا كعــالوة ومــن ثــم اإلفصــاح عنهــا بشــكل منفصــل فــي البيانــات الماليــة.

ــار  ــن االعتب ــك بعــد األخــذ بعي ــاح ومــن رأس المــال يقــوم بهــا مجلــس إدارة البنــك وذل ــاح الموزعــة مــن صافــي األرب ــة بنســبة األرب إن التوصي
ــزي الُعمانــي  ــة وتوقعــات النمــو والعوامــل األخــرى المذكــورة ســابقًا.. وتخضــع كافــة التوزيعــات لموافقــة البنــك المرك التوجيهــات التنظيمي

والمســاهمين. 



ضلية
الف

ق ا
صدار ح

شرة إ
ن

37

وفيما يلي تفاصيل توزيعات البنك عن السنوات السابقة:

التوزيعات على صورة أسهم مجانية
كنسبة مئوية من رأس المال المدفوع

التوزيعات النقدية
كنسبة مئوية من رأس المال المدفوع 

التوزيعات خالل 
السنة

11.00% 14.00% 2014

%15.00 %5.00 2015

%10.00 %15.00 2016

%7.50 %13.50 2017

%8.00 %12.00 2018
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الفصل التاسع – مبررات تسعير السهم 

للبنــك قــوة ومــالءة ماليــة تأســس عليهــا وهــو يعتبــر مــن البنــوك التجاريــة اآلخــذة فــي النمــو فــي ســلطنة ُعمــان ولــه إنجــازات مؤّرخــة مــن 
ــذ تأسيســه.  ــاح من ــات التشــغيلية واألرب العملي

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

األفضليــة ســيكون األفضــل لمصلحــة كل مــن البنــك والمســاهمين. 

العوامل النوعية  1-9

يعد البنك من البنوك التجارية الرائدة في سلطنة ُعمان.  )1
كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، يمتلــك البنــك حصــة مــن الســوق بمــا يقــارب 14.2% مــن حيــث قيمــة ودائــع العمــالء وحوالــي 13.8% مــن   )2

صافــي القــروض فــي ســلطنة عمــان 
يقوم على إدارة البنك فريق إدارة ذو خبرات عالية وإداريين مؤهلين مهنيًا.   )3

نمــت القــروض الدفتريــة لــدى البنــك بمعــدل نمــو ســنوي ُمركــب بنســبة 14.5% تقريبــًا فــي الفتــرة مــن عــام 2010 إلــى عــام 2017 بينمــا   )4
نمــت الودائــع بواقــع 13.7% فــي نفــس الفتــرة. 

لــدى البنــك ســجل حافــل مــن النمــو المتواصــل فــي األربــاح والتــي وصلــت إلــى 47.6 مليــون ريــال عمانــي للســنة الماليــة المنتهيــة   )5
 2017 فــي 

حقق البنك سجاًل حافاًل من النجاح في مكافئة المساهمين عن طريق التوزيعات النقدية وتوزيعات األسهم المجانية.   )6

العوامل الكمية  2-9

سعر االكتتاب في اسهم حق االفضلية  1-2-9

تــم التوصــل إلــى ســعر االكتتــاب فــي أســهم حــق االفضليــة باســتخدام مجموعــة مــن منهجيــات التقييــم مثــل طريقــة الدخــل المتبقــي، التقييــم 
النســبي )نســبة الســعر إلــى القيمــة الدفتريــة والســعر إلــى نســبة األربــاح( وطريقــة متوســط ســعر الســهم.

يبلــغ ســعر االكتتــاب 152 بيســة للســهم الواحــد بخصــم 12.6% للســعر الــذي تــم التوصــل إليــه باســتخدام منهجيــة الدخــل المتبقــي، وبخصــم %11 
للســعر الــذي تــم التوصــل إليــه باســتخدام منهجيــة الســعر إلــى القيمــة الدفتريــة، وبخصــم 7.9% مــن الســعر الــذي تــم التوصــل إليــه باســتخدام 

منهجيــة الســعر إلــى األربــاح.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإن ســعر االكتتــاب 152 بيســة للســهم الواحــد يكــون بخصــم 15.4% لمتوســط ســعر اإلغــالق لمــدة شــهر، وبخصــم %24.8 
لمتوســط ســعر اإلغــالق لمــدة 6 أشــهر، وبخصــم 11.1% لســعر إغــالق الســوق فــي 31 مايــو 2018.
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األداء المالي التاريخي للبنك ))بالمليون ريال عماني(.   2-2-9

2015 2016 2017
الستة أشهر 
المنتهية في تاريخ 
30 يونيو 2018 *

3,593.06 3,952.04 4,246.71 4,234.35 إجمالي األصول

2,729.31 2,988.59 3,248.87 3,125.70 قروض وسلف وتمويل للعمالء 

2,592.37 2885.19 3,068.41 3,119.23 ودائع عمالء

115.23 127.35 126.93 65.36 الدخل من التشغيل 

64.03 70.59 67.93 32.20 الربح من التشغيل 

46.77 47.62 47.63 24.95 صاف الربح 

%14.70 %14.41 %15.44 %14.09 كفاية رأس المال 

*غير مدققة 

علــى الرغــم مــن الوضــع االقتصــادي والمالــي الحالــي بســبب تقلبــات أســعار النفــط فــي عــام 2017، واصــل البنــك نمــوه فــي جميــع المجــاالت 
ــار ريــال عمانــي فــي 31  الرئيســية فــي عــام 2018 , زاد صافــي القــروض والســلف والتمويــل المقــدم للعمــالء بنســبة 8.71% مــن 2.99 ملي
ــار ريــال عمانــي فــي 31 ديســمبر 2017. كمــا حققــت ودائــع الزبائــن بالبنــك معــدالت نمــو جيــدة بنســبة  ديســمبر 2016 ليصــل إلــى 3.25 ملي
6.35% مــن 2.89 مليــار ريــال عمانــي فــي 31 ديســمبر 2016 لتصــل إلــى 3.07 مليــار ريــال عمانــي فــي 31 ديســمبر 2017.كمــا تحســن إجمالــي 
األصــول بنســبة 7.46% مــن 3.95 مليــار ريــال عمانــي فــي 31 ديســمبر 2016 ليصــل إلــى 4.25 مليــار ريــال عمانــي فــي فــي 31 ديســمبر 2017.

كمــا حقــق البنــك نمــوا إيجابيــا فــي مؤشــرات الربحيــة حيــث قــل صافــي إيــرادات الفوائــد والتمويــل بنســبة 4.64% ليبلــغ 93.13 مليــون ريــال 
عمانــي فــي العــام المنتهــي 31 ديســمبر 2017 مقارنــة بمبلــغ  97.66 مليــون ريــال عمانــي فــي نفــس الفتــرة مــن عــام 2016.  كمــا زاد صافــي 
ــل العمــالت واالســتثمار والدخــل اآلخــر بنســبة  ــاح مــن تحوي ــل الرســوم والعمــوالت واألرب ــة مث ــر التمويلي ــدة والدخــل مــن األنشــطة غي الفائ
13.84% ليصــل إلــى 33.80 مليــون ريــال عمانــي فــي العــام المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2017 مقارنــة مــع 29.69 مليــون ريــال عمانــي فــي العــام 
الســابق. بلــغ إجمالــي دخــل التشــغيل 126.93 مليــون ريــال عمانــي لعــام 2017 مقارنــة بمبلــغ 127.35 مليــون ريــال عمانــي لعــام 2016. يعــزز 

هــذا األداء فــي ظــل الوضــع الحالــي للســوق ثقــة الزبائــن فــي منتجــات وخدمــات بنــك ظفــار. 
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الفصل العاشر – معامالت مع األطراف ذات الصلة

يجــري البنــك، فــي ســياق النشــاط االعتيــادي، بعــض المعامــالت مــع بعــض أعضــاء مجلــس إدارتــه ومســاهميه ومــع شــركات يســتطيعون أن 
يمارســوا تأثيــرًا هامــًا عليهــا. بلــغ مجمــوع المبالــغ واألرصــدة مــع تلــك األطــراف ذات العالقــة مــا يلــي:

)باأللف ريال عماني(

2016 2017
6 اشهر النتهية 
في 30 يونيو 
2018

قروض وسلف

52,880 38,250 34,537 أعضاء مجلس اإلدارة ومساهمون يملكون 10% أو أكثر من أسهم البنك

11,667    15,459 21,502 أطراف أخرى ذات عالقة

64,547 53,709 56,039

قروض ثانوية

21,663 36,663 23,663 أعضاء مجلس اإلدارة ومساهمون يملكون 10% أو أكثر من أسهم البنك

17,775 31,775 19,775 أطراف أخرى ذات عالقة 

39,438 68,438 43,438

ودائع وحسابات أخرى

264,633 176,576 290,338 أعضاء مجلس اإلدارة ومساهمون يملكون 10% أو أكثر من أسهم البنك

139,414 129,123 190,367 أطراف أخرى ذات عالقة 

404,047 305,699 480,705

التزامات عرضية وارتباطات  

793 308 256 أعضاء مجلس اإلدارة ومساهمون يملكون 10% أو أكثر من أسهم البنك

2,210 2,767 6,698 أطراف أخرى ذات عالقة 

3,003 3,075 6,954

مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

رئيس مجلس اإلدارة 

16 15 15 -  مكافأة مقترحة

10 10 7 - أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة مدفوعة

أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين

107 107 107 - مكافأة مقترحة

67 68 42 - أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة مدفوعة

200 200 171

معامالت أخرى

471 480 222 إيجار مدفوع لطرف ذي عالقة

84 80 52 معامالت أخرى

43 46 35 مكافئات ورسوم مقترحة لمجلس إدارة النافذة المصرفية اإلسالمية 

تعويضات لكبار المسؤولين في اإلدارة 

1,371 1,534 - - رواتب ومنافع أخرى 
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الفصل الحادي عشر – عوامل المخاطرة ووسائل التخفيف منها

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

وهنــاك مخاطــر إضافيــة وأمــور غيــر مضمونــة قــد تؤثــر ســلبًا هــي األخــرى علــى المشــاريع المقترحــة مــن جانــب البنــك.

إن عوامــل المخاطــرة المذكــورة أدنــاه ليســت شــاملة أو انتقائيــة حيــث إن هنالــك المزيــد مــن المخاطــر واألمــور غيــر المؤكــدة ليســت معروفــة 
فــي الوقــت الحاضــر، أو أن البنــك يصنفهــا حاليــًا علــى أنهــا ليســت ذو أهميــة، إال أنهــا قــد تكــون ذات تأثيــر ســلبي علــى البنــك وعلــى عملياتــه 
المســتقبلية. مــا لــم ينــص علــى خــالف ذلــك فــي عوامــل الخطــر ذات الصلــة الــواردة أدنــاه، فــإن البنــك ليــس فــي وضــع يســمح لــه بتحديــد 
ــى واقــع فعلــي، فــإن  ــة إل ــت هــذه المخاطــر المحتمل ــة أو األخــرى المذكــورة فــي هــذه النشــرة. وإذا حــدث وأن تحول ــاس المخاطــر المالي وقي
عمليــات البنــك المخطــط لهــا والنتائــج الفعليــة قــد تختلــف إلــى حــد كبيــر عــن التوقعــات الماليــة المذكــورة فــي هــذه النشــرة. ومــن الجديــر بالذكــر 
أن  البنــك ســيقوم  بقــدر االمــكان بتكملــة االجــراءات و/أو الخطــوات التــي ال بــد منهــا للتخفيــف مــن المخاطــر المشــار إليهــا أدنــاه، بصــرف النظــر 

عــن تلــك التــي يمكــن أن تنشــأ عــن عوامــل خــارج إرادة البنــك، وخصوصــًا تلــك العوامــل ذات الطبيعــة السياســية أو االقتصاديــة.

وعلــى مقدمــي طلبــات االكتتــاب التفكيــر مليــًا فيمــا إذا كان مــن مصلحتهــم االســتثمار فــي األســهم المطروحــة فــي ضــوء المعلومــات التــي 
توفرهــا هــذه النشــرة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ظروفهــم الشــخصية. ننصــح مقدمــي الطلبــات بــأن يقومــوا، وســنعتبرهم قــد قامــوا، بعمــل 

التحريــات الالزمــة حــول هــذه العوامــل قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري. 

عوامل المخاطرة المحددة للبنك ووسائل التخفيف المقترحة منها    1-11

11-1-1 مخاطــر األعمــال: إن األعمــال البنكيــة ُعرضــة للعديــد مــن المخاطــر التــي يمكــن أن تؤثــر بشــكل كبيــر علــى أداء البنــك. مــن هــذه 
ــى جانــب مخاطــر  ــم األصــول إل ــدة ومخاطــر تقيي ــة ومخاطــر الســيولة ومخاطــر متعلقــة بمعــدل الفائ المخاطــر مخاطــر ائتماني
أســعار صــرف العمــالت. وإن أي تطــورات ســلبية غيــر متوقعــة يتــم التعــرض لهــا فــي هــذه المجــاالت قــد يكــون لهــا آثــار ســلبية 

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

فــي البنــك، كمــا يجــري التحقــق مــن مــدى االلتــزام بهــا مــن قبــل المنظميــن والمدققيــن الخارجييــن.

المــوارد البشــرية: مــن المتوقــع أن تكــون هنــاك منافســة قويــة للحصــول علــى المــوارد البشــرية التــي لديهــا خبــرة فــي   2-1-11
األعمــال المصرفيــة اإلســالمية نتيجــة نــدرة الموظفيــن المؤهليــن والمدربيــن فــي ُعمــان. ومــن شــأن الخطــط القائمــة لــدى 
ــال الصيرفــة اإلســالمية، أن يرتفــع  ــى مج ــدة إل ــوك الجدي ــدد مــن البن ــوك األخــرى إلطــالق منتجــات إســالمية ودخــول ع البن
ــه علــى اكتشــاف  ــرًا علــى قدرت ــة. وأن البنــك ســيعتمد اعتمــادًا كبي ــة عالي ــرة بنكي ــن الذيــن يملكــون خب الطلــب علــى الموظفي
وتوظيــف وتدريــب وتحفيــز واالحتفــاظ بالعمالــة ذات الخبــرة فــي مجــال الصيرفــة اإلســالمية. غيــر أنــه ليــس مــن المضمــون 
أن يتمكــن البنــك مــن اجتــذاب الموظفيــن ذوي الكفــاءة العاليــة واالحتفــاظ بهــم فــي المســتقبل، ناهيــك عــن نســب التعميــن 
المحــددة التــي يجــب علــى البنــك مراعاتهــا فــي مختلــف فئــات الموظفيــن. وإذا لــم يتمكــن البنــك مــن اســتقطاب الخبــرات 
المطلوبــة واالحتفــاظ بهــم، والســيما الُعمانييــن ذوي الخبــرات العاليــة، فــإن هــذا ســيؤثر بــال شــك ســلبًا علــى الربحيــة وعلــى 
النمــو المســتقبلي للبنــك. وإذا تحّتــم علــى البنــك دفــع أجــور أعلــى ليســتقطب أصحــاب الخبــرة، فــإن هــذا ســيؤثر إلــى درجــة 

مــا علــى النفقــات التشــغيلية والربحيــة.
وســيلة التخفيــف مــن تلــك المخاطــر: يملــك البنــك مقياســًا فعــااًل لــأداء وكذلــك خطــة حوافــز تهــدف إلــى ضمــان اســتمرار   
االســتراتيجية. البنــك  أهــداف  تحقيــق  إلــى  للوصــول  طاقاتهــم  كامــل  واســتغالل  نشــاطهم  بكامــل  بالعمــل  الموظفيــن 

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

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

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

الضغــوط التنافســية التــي يتعــرض لهــا البنــك لــن تؤثــر ســلبًا علــى أعمالــه أو وضعــه المالــي أو نتائجــه التشــغيلية.
ــم الخدمــات  ــك بدراســة الســوق والمنافســة المتوقعــة وقــام بتصمي ــر: لقــد قــام البن ــك المخاط ــن تل ــف م ــيلة التخفي وس  
والمنتجــات التــي تلبــي حاجــات الســوق بأفضــل طريقــة ممكنــة كمــا ســيتم االســتمرار بذلــك وبأفضــل اآلليــات حســب مــا يــراه 
أعضــاء مجلــس اإلدارة مناســبًا وقــد أثبــت البنــك فــي الســابق قدرتــه علــى دخــول خدمــات مصرفيــة جديــدة وفــرض نفســه 
كالعــب أساســي بعــد فتــرة وجيــزة مــن دخولــه للســوق، ويمكــن مالحظــة ذلــك مــن المبــادرات الرائــدة التــي تــم تنفيذهــا ضمــن 

خدمــات الصيرفــة اإلســالمية.

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

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

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

11-1-6 مخاطــر الســيولة: مخاطــر الســيولة هــي المخاطــر التــي تحــول دون أن يتمكــن البنــك مــن تلبيــة احتياجاتــه التمويليــة، قــد تنجــم 
مخاطــر الســيولة عــن عــدم قــدرة البنــك علــى التنبــؤ واتخــاذ االحتياطــات فيمــا يتعلــق باالنخفــاض أو التغيــر غيــر المتوقــع فــي 
مصــادر التمويــل والــذي قــد يكــون لــه تأثيــرات ســلبية علــى قــدرة البنــك علــى الوفــاء بالتزاماتــه عندمــا تحيــن آجــال اســتحقاقها.
وســيلة التخفيــف مــن تلــك المخاطــر: قــام البنــك بوضــع خطــة تمويــل طــوارئ لمواجهــة أي أزمــة ســيولة ســلبية حــادة. كمــا   
ســعى البنــك إلــى تأســيس شــبكة عالقــات مــع بنــوك أخــرى فــي المنطقــة وعلــى مســتوى العالــم للتقليــل مــن هــذه المخاطــر 
ــة لضمــان  ــة وضمــن مســتويات مقبول ــك بأصــول ذات ســيولة نقدي ــك، يحتفــظ البن فــي حــاالت الضــرورة، عــالوة علــى ذل
الســيولة ويمكــن إتاحتهــا بســرعة للوفــاء بااللتزامــات، حتــى فــي ظــل ظــروف معاكســة. للتمكــن مــن مواجهــة مخاطــر الســيولة، 
أنشــأت إدارة البنــك إجــراءات رصــد الســيولة وتنويــع مصــادر التمويــل للبنــك مــن حيــث القطــاع والفتــرة التمويليــة. باإلضافــة 

إلــى ذلــك، لــدى البنــك مجموعــة مــن وســائل ائتمــان مــن بنــوك ومؤسســات ماليــة لالعتمــاد عليهــا.

مخاطــر االندمــاج: كمــا هــو موضــح فــي الفصــل الســادس، يقــوم البنــك باستكشــاف إمكانيــة االندمــاج مــع البنــك الوطنــي   7-1-11
العمانــي ش.م.ع.ع. و حاليــا، األطــراف فــي المرحلــة االبتدائيــة مــن المناقشــات ومــا زال يتعيــن عليهــا استكشــاف البنيــة 

المثلــى لعمليــة الدمــج. 
وســيلة التخفيــف مــن تلــك المخاطــر: يخضــع االندمــاج للموافقــة علــى الشــروط التجاريــة و للمعاينــة النافيــة للجهالــة والقيــام   
]بدراســة اإلســتقصاء والتحــري[ والحصــول علــى جميــع الموافقــات المؤسســية الالزمــة )بمــا فــي ذلــك موافقــة المســاهمين( 
وموافقــات الجهــات التنظيميــة. وفقــًا لقانــون الشــركات، يمكــن تنفيــذ الدمــج عــن طريــق الضــم )حيــث يتوقــف أحــد الطرفيــن 
عــن الوجــود ويندمــج فــي آخــر( أو االندمــاج عــن طريــق المــزج )حيــث يتوقــف كال الطرفيــن عــن الوجــود ويتحــدان لتشــكيل كيــان 
جديــد(. تعتمــد البنيــة المثلــى للدمــج علــى النصيحــة المقدمــة مــن المستشــار القانونــي الخارجــي و المستشــار المالــي 
والضريبــي الخارجــي وقــد يكــون هنــاك احتمــال بــأال يكــون البنــك موجــوًدا ككيــان قانونــي. ســوف يبقــي البنــك المســتثمرين 
وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة علــى علــم بالقــررات الرئيســية بشــأن الدمــج مــن خــالل قنــوات اإلفصــاح القانونيــة. بغــض 
النظــر عــن نتيجــة االندمــاج، ســيعمل مجلــس اإلدارة وإدارة البنــك جاهديــن علــى تنفيــذ خطــط األعمــال وخطــط النمــو الخاصــة 

بالبنــك.

عوامل المخاطرة المتعلقة بالسوق التي يعمل فيها البنك   2-11

11-2-1 بيئــة االقتصــاد الكلــي: إن أداء البنــك مرتبــط بشــكل وثيــق بالظــروف االقتصاديــة الكليــة علــى المســتوى الدولــي ودول 
الخليــج وفــي الســلطنة حاليــًا. كمــا أن النظــرة المســتقبلية ألداء االقتصــاد الُعمانــي المعتمــد بشــكل كبيــر علــى أســعار النفــط 

لهــا تأثيــر كبيــر علــى أداء البنــك.
وســيلة التخفيــف مــن تلــك المخاطــر: إن لــدى البنــك فريقــًا لديــه خبــرة ســابقة فــي مواجهــة التحديــات التــي فرضتهــا األزمــة   
االقتصاديــة بعــد عــام 2009. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه المخاطــر ســتواجه القطــاع المصرفــي وبالتالــي تأثيراتهــا الســلبية 

ــن تقتصــر علــى بنــك دون اآلخــر ولكــن ســتطال القطــاع المصرفــي بشــكل عــام. ل
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11-2-2 تعثــر عمــالء البنــك ونظرائــه: تشــكل المخاطــر السياســية و/أو اإلقليميــة و/أو المحليــة جــزءًا مــن المخاطــر االئتمانيــة وكذلــك 
مخاطــر الســوق. إن الضغــوط السياســية واالقتصاديــة فــي ُعمــان وفــي جميــع أنحــاء المنطقــة، بمــا فيهــا تلــك الناشــئة عــن 
تقلبــات الســوق أو مخاطــر العمــالت قــد تؤثــر ســلبًا علــى قــدرة العمــالء أو األطــراف األخــرى المتواجديــن فــي تلــك البلــدان أو 
المنطقــة بالحصــول علــى النقــد األصلــي أو االقتــراض، وبالتالــي علــى قدرتهــم علــى الوفــاء بالتزاماتهــم تجــاه البنــك. وقــد 

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

قطاعــات محــددة، والحصــول علــى ضمانــات عنــد االقتضــاء.

11-2-3  مخاطــر صــرف العملــة األجنبيــة: بمــا أن خدمــات البنــك تدخــل ضمــن الوســاطة الماليــة فإنــه بطبيعــة الحــال يتعــرض لمخاطــر 
أســعار الصــرف األجنبــي.

وســيلة التخفيــف مــن تلــك المخاطــر: بشــكل عــام يســعى البنــك إلــى تقديــم قــروض بالعمــالت األجنبيــة بنــاء علــى شــروط   
مماثلــة لتلــك المطبقــة علــى االقتــراض بالعمــالت األجنبيــة وبالتالــي يتــم التحــوط النكشــافها. وفــي حــال عــدم التمكــن مــن 
ذلــك فإنــه بالعمــوم يتــم توظيــف العمــالت بشــكل تبادلــي عبــر الخيــارات والمقايضــات لتتناســب مــع موجــودات ومطلوبــات 
العملــة. يتــم الحفــاظ علــى وضعيــة العملــة غيــر المقيــدة ضمــن الحــدود التــي وضعهــا البنــك المركــزي العمانــي ووفــق 

السياســات الداخليــة التــي يطبقهــا البنــك.
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 الفصل الثاني عشر – تنظيم وإدارة الشركة

إطار وفلسفة الحوكمة   1-12

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

األخالقيــة، وذلــك بهــدف إيجــاد مســتوى عــاٍل مــن الشــفافية واإلفصــاح.
إن مجلــس إدارة بنــك ظفــار ش.م.ع.ع )البنــك( هــو الجهــة الرئيســية المســؤولة عــن صياغــة – حوكمــة وتنظيــم الشــركات بالشــكل   •

المــال. لســوق  العامــة  والهيئــة  الُعمانــي  المركــزي  البنــك  حــدده  الــذي  الشــامل  اإلطــار  ضمــن  وذلــك   - للبنــك  المالئــم 
وبشــكل عــام ُتقّســم مســؤولية اتخــاذ القــرار فــي البنــك إلــى مســتويين، األول، يقــوم مجلــس اإلدارة بصفتــه ممثــاًل للمســاهمين،   •
بمســؤولية اإلشــراف االســتراتيجي علــى البنــك، باإلضافــة إلــى القيــام بالواجبــات والمســؤوليات التــي ينــص عليهــا القانــون. وتتــم 
بعــض المهــام األساســية لمجلــس اإلدارة مــن خــالل خمســة لجــان فرعيــة منبثقــة عــن مجلــس اإلدارة وهــي اللجنــة التنفيذيــة لمجلــس 
اإلدارة ولجنــة التدقيــق ولجنــة إدارة المخاطــر ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت و لجنــة االندمــاج.  تعمــل هــذه اللجــان الفرعيــة وفقــًا 
للمواثيــق الموافــق عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة، كمــا تجتمــع هــذه اللجــان بشــكل دوري وتســاهم فــي تطبيــق مبــدأ الحوكمــة وتنظيــم 
إدارة الشــركات بشــكل فّعــال. وتلتــزم مواثيــق هــذه اللجــان بــكل المتطلبــات التــي ينــص عليهــا ميثــاق حوكمــة وتنظيــم إدارة الشــركات. 
عــالوة علــى ذلــك، تقــع علــى عاتــق المجلــس مســؤولية الموافقــة علــى الخطــط االســتراتيجية للبنــك والسياســات الداخليــة فــي البنــك 
وذلــك بهــدف تحقيــق مســتوى جيــد مــن الرقابــة والتأكــد مــن االلتــزام بكافــة القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا. أمــا اإلدارة التنفيذيــة 

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

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

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

ضمــن صالحيــات ومســؤولية اإلدارة التنفيذيــة فــي البنــك.

وتشمل مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة اآلتي: -

رسم وتحديد الخطط والتوجه االستراتيجي للبنك، ومراجعة واعتماد الخطط االستراتيجية والسنوية للبنك.  •
مراقبة وتقييم مسار وأداء البنك بالمقارنة مع الخطط المرسومة لذلك.  •

اعتمــاد البيانــات الماليــة الفصليــة والســنوية للبنــك، وتقديــم المعلومــات الدقيقــة إلــى المســاهمين وفــي األوقــات المحــددة وذلــك   •
وفقــا ألرشــادات الهيئــة العامــة لســوق المــال.

تشكيل مختلف اللجان المنبثقة عن المجلس واعتماد مواثيقها ومراجعة مهام هذه اللجان.  •
اعتماد اللوائح الداخلية واألنظمة الداخلية المتعلقة بتوجيه وإدارة شؤون البنك.  •

التأكد من أن عمليات البنك تدار بنزاهة وشفافية.  •
تقييم واعتماد صالحيات التفويض الممنوحة لإدارة التنفيذية.  •

تعيين وتقييم مهام وأداء اإلدارة التنفيذية ممثلة بالرئيس التنفيذي والمدراء التنفيذيون الرئيسيون.  •
التأكد من وجود نظام إلدارة المخاطر والرقابة الداخلية بشكل فعال   •

كمــا يقــوم مجلــس إدارة البنــك بتنفيــذ مهامــه ومســؤولياته بشــكل مســتقل وموضوعــي، وذلــك بعــد الحصــول علــى المعلومــات الصحيحــة 
والهامــة فــي الوقــت المناســب.



ضلية
الف

ق ا
صدار ح

شرة إ
ن

45

أعضاء مجلس اإلدارة   2-2-12

المهندس / عبد الحافظ بن سالم بن رجب الُعجيلي
يشــغل المهنــدس / عبــد الحافــظ بــن ســالم بــن رجــب الُعجيلــي حاليــًا منصــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك ظفــار كمــا أنــه رئيــس اللجنــة التنفيذيــة 
المنبثقــة فــي المجلــس. وهــو مســاهم مؤســس لمؤسســات راســخة فــي ُعمــان مثــل بنــك ظفــار، وشــركة ظفــار الدوليــة للتنميــة واالســتثمار 
القابضــة وشــركة ظفــار للطاقــة والعمانيــة لخدمــات الطيــران )ش.م.ع.ع(.. المهنــدس عبــد الحافــظ العجيلــي حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي 

الهندســة الميكانيكيــة.

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

مجلــس إدارة مؤسســة خدمــات الموانــئ، يحمــل الشــيخ حمــود شــهادة الدبلــوم فــي الماليــة.

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

القانــون التجــاري الدولــي وبكالوريــوس فــي القانــون.

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

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

الفاضل / طارق بن عبد الحافظ الُعجيلي -عضو مجلس اإلدارة
الفاضــل / طــارق بــن عبــد الحافــظ الُعجيلــي عضــو فــي مجلــس اإلدارة. رئيــس لجنــة المخاطــر وعضــو فــي لجنــة االندمــاج و لجنــة الترشــيحات 
ــرة واســعة فــي إدارة الشــركات المســاهمة. وقــد شــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة  ــه خب والمكافــآت التابعــة لمجلــس اإلدارة. ولدي
الخدمــات الماليــة، ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لشــركة ظفــار الدوليــة للتنميــة واالســتثمار القابضــة وعضــو مجلــس إدارة شــركة ُعمــان للتغليــف. 

يحمــل الفاضــل طــارق الُعجيلــي شــهادة البكالوريــوس فــي المحاســبة والماليــة.

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

الهندســة المدنيــة.

الفاضل زكريا بن مبارك الزدجالي – عضو مجلس إدارة 
الفاضــل زكريــا بــن مبــارك الزدجالــي عضــو مجلــس إدارة وهــو أيضــا عضــو فــي لجنــة التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة. ولديــه خبــرة أكثــر مــن 25 
عامــًا فــي مجــال اإلدارة الماليــة والتوريــد وإدارة سالســل التوريــد وتطويــر التوريــد. فــي الوقــت الحالــي، يشــغل منصــب مســؤول الميزانيــة 

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

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

حاصــل علــى بكالوريــوس وماجســتير فــي المحاســبة. 

الفاضل فيصل بن محمد بن موسى اليوسف – عضو مجلس إدارة 
عضــو فــي مجلــس اإلدارة و عضــو فــي اللجنــة النتفيذيــة و لجنــة االندمــاج و هــو الرئيــس التنفيــذي للعمليــات لمجموعــة اليوســف. وهــو رئيــس 

مجلــس إدارة شــركة مســقط للتمويــل وعضــو مجلــس إدارة شــركة ظفــار الدوليــة للتنميــة واالســتثمار القابضــة.
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قواعد وشروط انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة  3-2-12

يقــوم المســاهمون بانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة ســواء مــن المســاهمين أنفســهم أو مــن خارجهــم ولكــن إذا كان العضــو المنتخــب مســاهمًا 
فإنــه يتوجــب عليــه أال يمتلــك أقــل مــن 50 ألــف ســهم مــن أســهم البنــك. ويجــري االنتخــاب عبــر اقتــراع ســري للمســاهمين. ويملــك كل مســاهم 
حــق تصويــت مســاٍو لعــدد األســهم التــي بحوزتــه ويمكنــه أن يصــّوت بهــا جميعــًا لصالــح مرشــح واحــد أو أن يقســمها علــى المرشــحين الذيــن 

يختارهــم بنــاءًا علــى بطاقــة تصويــت شــريطة أن يكــون عــدد األصــوات مكافئــًا لعــدد األســهم التــي يمتلكهــا

ــارًا مــن تاريــخ االنتخابــات وعلــى مجلــس اإلدارة الدعــوة لعقــد الجمعيــة العامــة   وتعتبــر الغيــة كل عضويــة ال تتــم أو تتقيــد بمــا ذكــر آنفــًا اعتب
النتخــاب عضــو بديــل ضمــن فتــرة أقصاهــا شــهر واحــد مــن تاريــخ اإللغــاء، ويحــق للبنــك المطالبــة بتعويــض عــن األضــرار مــن العضــو ومــن كل 

شــخص قــام بتســهيل دخولــه لالنتخابــات.

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

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

وقد تمت مراعاة القيود المذكورة في المادة )95( من قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بانتخاب - مجلس اإلدارة، ومنها:

يتمتع كافة أعضاء مجلس اإلدارة بالسلوك الحسن والسمعة الطيبة.  •
ال تقل أعمار جميع أعضاء المجلس عن 25 سنة.  •

ال يوجد من بين أعضاء المجلس من هو غير قادر على تسديد ديونه للبنك.  •
لم يتم إشهار إفالس أو تعثر أي من أعضاء مجلس اإلدارة ما لم يتم إنهاء حالة اإلفالس أو التعثر تبعًا للقانون.  •

لم تتم إدانة أي عضو في المجلس بجناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يتم إخالء سبيله.  •
ال يوجــد أحــد مــن األعضــاء بمجلــس اإلدارة كعضــو أو ممثــل لشــخصية اعتباريــة فــي أكثــر مــن أربــع شــركات مســاهمة عامــة مقرهــا   •

ُعمــان عنــد لحظــة تعيينــه فــي المجلــس.
ال يوجــد مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن هــو عضــو مجلــس إدارة شــركة أو موظــف شــركة بنكيــة مســاهمة عامــة أو مغلقــة موجــودة   •

فــي ُعمــان وتمــارس أعمــااًل مشــابهة لتلــك التــي يمارســها البنــك؛ و
قيــام كل عضــو بتقديــم إقــرار يحتــوي علــى بيــان بعــدد أســهمه إن كان مــن المســاهمين وأنــه لــن يقــوم بالتخلــي عــن هــذه األســهم   •

إلــى الحــد الــذي يحرمــه مــن صفتــه كمســاهم فــي البنــك طــوال فتــرة خدمتــه فــي منصبــه.
جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر تنفيذييــن، مــا يعنــي أنهــم »ليســوا أعضــاء مجلــس إدارة بــدوام كامــل )مــدراء / موظفــون( و/ أو ال   •

يتقاضــون أي راتــب شــهري أو ســنوي ثابــت مــن البنــك«.
كحــد أدنــى، ثلــث أعضــاء المجلــس )مــع مراعــاة أال يكونــوا أقــل مــن اثنيــن( هــم أعضــاء مســتقلون بموجــب   ميثــاق حوكمــة شــركات   •

العامــة. المســاهمة 
أال يمثل الشخص االعتباري بأكثر من ممثل واحد في عضوية المجلس.  •

ال يتم الجمع بين مناصب الرئيس التنفيذي والمدير العام ورئيس مجلس اإلدارة.  •

وباإلضافة إلى ما سبق، يجب التقيد - باللوائح البنك المركزي الُعماني فيما يتعلق بتشكيل مجلس اإلدارة على النحو التالي:

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

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

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

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

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

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

عقب ذلك، ينظر البنك المركزي الُعماني في صالحية ومالءمة المرشح وفيما إذا كان مؤهاًل لشغل منصب عضو مجلس إدارة.
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ويســتند المعيــار الــذي يعتمــده البنــك المركــزي الُعمانــي لتحديــد مــدى صالحيــة ومالءمــة المرشــح لمنصــب عضــو مجلــس إدارة إلــى اســتقامته 
وســمعته ومصداقيتــه وخبرتــه وقدرتــه وحســن تقديــره واالجتهــاد الــذي يمــارس بــه عملــه وفــي حــال تســلم مثــل هــذا المنصــب مــا إذا كان يهــدد 

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

ويقــوم البنــك المركــزي الُعمانــي أيضــًا بالنظــر فــي ســلوك المرشــح الســابق وأنشــطته المتعلقــة بالعمــل أو باألمــور الماليــة علــى وجــه 
الخصــوص.

كمــا يقــوم البنــك المركــزي الُعمانــي باألخــذ بعيــن االعتبــار المناصــب األخــرى التــي شــغلها هــذا الشــخص فــي حياتــه المهنيــة، ومــدى مالءتــه 
الماليــة، إضافــة إلــى مؤهالتــه وخبرتــه ومعرفتــه لمجــال األعمــال.

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

فيــه«.

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

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

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

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

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

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

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

نبذة عن المسؤولين في اإلدارة العليا:     3-12

عبد الحكيم بن عمر العجيلي-الرئيس التنفيذي
ــد  ــر 28 عامــًا، تقل ــذ أكث ــدأت من ــة ب ــرة مصرفي ــه مــن خب ــن فــي القطــاع المصرفــي بمــا لدي ــن عمــر العجيلــي أحــد القياديي ــم ب ــد الحكي ــر عب ُيعتب
خاللهــا عــدة مناصــب قياديــة منــذ تأســيس البنــك فــي مختلــف مجاالتــه كالخدمــات التجاريــة، وخدمــات التجزئــة المصرفيــة، والعمليــات، وتقنيــة 
المعلومــات، والخدمــات المشــتركة ليقــود البنــك فــي عــام 2013 ويصبــح أحــد رمــوز القطــاع المصرفــي فــي الســلطنة، وقــد ســاهمت جهــوده 

بشــكل ملمــوس فــي نمــو بنــك ظفــار منــذ بدايتــه فــي عــام 1990 ليصبــح أحــد البنــوك الرائــدة فــي ســلطنة عمــان. 

وقبــل توليــه المنصــب الحالــي، شــغل عبــد الحكيــم منصــب المديــر العــام لخدمــات الشــركات، حيــث قــاد عمليــة التغييــر وإعــادة الهيكلــة لجميــع 
األقســام فــي البنــك كالعمليــات، وتقنيــة المعلومــات، والخدمــات المســاندة، والمــوارد البشــرية. وقبــل ذلــك تــرأس عبــد الحكيــم قســم التجزئــة 

المصرفيــة والتســويق، حيــث حقــق البنــك فــي تلــك الفتــرة نمــوًا كبيــرًا فــي األعمــال وأداًء قويــًا وتوســعًا فــي الشــبكة. 

ــإدارة محافــظ شــركات متنوعــة فــي  ــة لعــدة ســنوات قــام فيهــا ب ــه المهنيــة ضمــن فريــق مجموعــة األنشــطة المصرفي ــد الحكيــم حيات ــدأ عب ب
مختلــف قطاعــات األعمــال التجاريــة والصناعــات، وفــي بدايــة مســيرته المصرفيــة خــاض عبــد الحكيــم مجــال الخدمــات المصرفيــة الدوليــة عبــر 

برامــج التبــادل الوظيفيــة الدوليــة مــع جــي بــي مورغــان ولويــدز تــي إس بــي. 

عبــد الحكيــم حاصــل علــى شــهادتي البكالوريــوس والماجســتير فــي إدارة األعمــال )إدارة البنــوك( مــن جامعــة إكســتر، بالمملكــة المتحــدة، وهــو 
أيضــًا خريــج جامعــة هارفــارد وجامعــة لنــدن للبرامــج التنفيذيــة فــي إدارة األعمــال.
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كمال بن حسن المرزع - المدير العام ورئيس مجموعة األنشطة المصرفية التجارية
يعتبــر كمــال بــن حســن المــزرع مــن أصحــاب الخبــرة فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة مــن خــالل عملــه فــي بنــك HSBC مســقط ، وبنــك صحــار 

وبنــك ظفــار. يشــغل حاليــًا منصــب المديــر العــام ورئيــس الخدمــات المصرفيــة للشــركات بالجملــة فــي بنــك ظفــار.

يشــغل كمــال حاليــًا منصــب رئيــس اللجنــة التأديبيــة ، وهــو ايضــا عضــو فــي لجنــة إدارة األصــول و االلتزامــات فــي البنــك ، ولجنــة تقنيــة 
المعلومــات ، ولجنــة إدارة المــوارد البشــرية ، و يعمــل كنائــب رئيــس لجنــة االئتمــان اإلداري ، ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة لجنــة المخاطــر.

يملــك كمــال خبــرة تبلــغ أكثــر مــن 18 ســنة فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة للشــركات، وإدارة العالقــات العامــة، والمبيعــات والتســويق، وإدارة 
المخاطــر واســتراتيجيات األعمــال التجاريــة.

كمــال حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن جامعــة ســاينت لويــس بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، وشــارك فــي العديــد مــن البرامــج المصرفيــة 
المتخصصــة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي.

أحمد بن سعيد آل إبراهيم – المدير العام ورئيس مجموعة الدعم المؤسسي
انضــم أحمــد إلــى البنــك فــي عــام 1996 ويشــغل اآلن منصــب مديــر عــام ورئيــس الخدمــات المســاندة. كمــا يشــغل عــدة مناصــب فــي عــدد مــن 
اللجــان كلجنــة إدارة األصــول وااللتزامــات، ولجنــة اإلدارة التنفيذيــة، ولجنــة إدارة االســتثمار، عــالوة علــى كونــه رئيســًا للجنــة المشــتريات. يمتلــك 
أحمــد ســعيد آل إبراهيــم خبــرة ألكثــر مــن 24 ســنة حيــث ســبق لــه العمــل فــي مجــال اإلدارة، والمبيعــات والتســويق، وإدارة الفــروع، والعمليــات 
المصرفيــة الحكوميــة، وضمــان الجــودة، واالســتثمار المصرفــي والخدمــات المصرفيــة المتميــزة مــع العديــد مــن الجهــات منهــا البنــك ووزارة 

اإلعــالم. تــم ترقيتــه إلــى وظيفتــه الحاليــة مديــر عــام ورئيــس الخدمــات المســاندة فــي فبرايــر 2017م. 

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

فــي اإلدارة واألعمــال التجاريــة والخدمــات المصرفيــة. 

فيصل بن حمد الوهيبي – مدير عام ورئيس مجموعة التجزئة المصرفية
يشــغل فيصــل بــن حمــد الوهيبــي منصــب مديــر عــام ورئيــس مجموعــة التجزئــة المصرفيــة. انضــم فيصــل الوهيبــي لبنــك ظفــار فــي عــام 2009 
حيــث شــغل منصــب مســاعد مديــر عــام التجزئــة المصرفيــة، وهــو أيضــًا عضــو فــي لجنــة األصــول وااللتزامــات، واللجنــة التنفيذيــة، ولجنــة إدارة 
االئتمــان، ولجنــة إدارة المخاطــر، ولجنــة المشــتريات، ولجنــة التخطيــط للمــوارد ولجنــة إدارة اســتمرارية األعمــال. تــم ترقيتــه لوظيفتــه الحاليــة فــي 

منصــب مديــر عــام ومســؤول الخدمــات المصرفيــة للتجزئــة فــي فبرايــر 2017م.

ــر مــن 25  ــرة عمليــة ألكث يحمــل فيصــل شــهادة البكالوريــوس فــي التســويق مــن جامعــة ميــزوري بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، ويتمتــع بخب
ــة،  ــة والتخطيــط والتمويــل، والشــؤون التنظيمي ــن، والميزاني ســنة فــي التخطيــط االســتراتيجي، وإدارة العالقــات، وإدارة التعامــل مــع الزبائ
وتخصيــص المــوارد، وإعــادة الهيكلــة، وضبــط التكلفــة وتخفيــض التكلفــة، والمبيعــات والتســويق والتوزيــع، وتطويــر الموظفيــن، واالتصــاالت، 
العمليــات، وإدارة عمليــات التجزئــة المصرفيــة والحســابات لعــدة مؤسســات مثــل بنــك مســقط، ومنظمــة أعمــال الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيــا فــي دبــي، وعمانتــل.

فيصــل الوهيبــي خريــج كليــة هارفــارد لأعمــال فــي بوســطن وحاصــل علــى برنامــج اإلدارة المتقــدم كمــا انــه حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس 
فــي التســويق مــن جامعــة ميســوري فــي ســنت لويــس ميســوري فــي الواليــات المتحــدة.

شنكر شارما – نائب المدير العام و الرئيس المالي
التحــق شــنكر شــارما بالعمــل فــي بنــك ظفــار فــي عــام 2012 ويشــغل منصــب الرئيــس المالــي، ويتولــى مســؤولية جميــع األمــور الماليــة، 
وتحديــد االســتراتيجيات والتخطيــط الخاصــة بالبنــك، كمــا يلعــب دورًا رئيســيًا فــي تشــكيل وقيــادة ثقافــة األداء لتحقيــق نتائــج ماليــة جيــدة 

وُمســتدامة. 

يتولــى شــنكر مســؤوليات إداريــة متنوعــة فــي عــدد مــن لجــان بنــك ظفــار بمــا فــي ذلــك نائــب رئيــس لجنــة إدارة األصــول وااللتزامــات، ونائــب 
رئيــس لجنــة إدارة المــوارد البشــرية، ونائــب رئيــس لجنــة المشــتريات، ونائــب رئيــس لجنــة إدارة تقنيــة المعلومــات، ونائــب رئيــس لجنــة إدارة 

اســتمرارية األعمــال، ولجنــة إدارة االســتثمار، ولجنــة إدارة المخاطــر. 

يتمتــع شــنكر بخبــرة عمليــة طويلــة فــي مجــال الخدمــات الماليــة، حيــث شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة الخدمــات الماليــة العربيــة فــي 
البحريــن، التــي تعتبــر الشــركة الرائــدة علــى مســتوى الشــرق األوســط فــي معالجــة المدفوعــات. قبــل توليــه منصــب الرئيــس التنفيــذي فــي 

شــركة الخدمــات الماليــة العربيــة فــي البحريــن كان أيضــا المديــر المالــي للشــركة.

 كمــا كان أيضــا عضــوًا فــي اإلدارة العليــا بالبنــك األهلــي التجــاري فــي المملكــة العربيــة الســعودية ولمــدة خمــس ســنوات فــي كنــدا مــع أحــد 
البنــوك األوربيــة الرائــدة. يتمتــع شــنكر بخبــرة طويلــة فــي التأميــن مــن خــالل عملــه فــي شــركة إيرنســت و يونــج الســعودية وكاستشــاري إدارة 

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

حاصــل علــى شــهادة الماجســتير مــن جامعــة ســتراثكاليد بالمملكــة المتحــدة ودرجــة البكالوريــوس مــن جامعــة مــدراس فــي الهنــد. 

شــارك الفاضــل شــنكر بالعديــد مــن الــدورات التقنيــة مــن ضمنهــا دورة فــي المعاييــر المحاســبة والمراجعــة الدوليــة كمــا أكمــل دورة المبــادئ 
المحاســبية المقبولــة بصفــة عامــة األمريكيــة والكنديــة، الضرائــب الكنديــة، بــازل 3، ومكافحــة غســيل األمــوال وإدارة المخاطــر.

ناصر بن سعيد بن محمد البهانته – نائب المدير العام ورئيس  مجموعة الموارد البشرية
يتمتــع ناصــر بــن ســعيد البهاتنــه بخبــرة فــي مجــال ريــادة األعمــال والمــوارد البشــرية ولديــه خبــرة تمتــد ألكثــر مــن 23 عامــًا فــي هــذا المجــال 
تولــى خاللهــا قيــادة عمليــات إعــادة هيكلــة وتغييــرات مهــام المــوارد البشــرية فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة )التقليديــة واإلســالمية(، وقطــاع 

االتصــاالت، وقطــاع النفــط والغــاز فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. 

قبــل انضمامــه إلــى بنــك ظفــار، تولــى أدوارًا قياديــة فــي العديــد مــن الشــركات اإلقليميــة والدوليــة بمــا فــي ذلــك شــل وشــلمبرجير وعمانتــل 
وبنــك الجزيــرة والبنــك الوطنــي العمانــي وأون هيويــت

ناصــر مســؤول عــن القيــادة االســتراتيجية لمهــام المــوارد البشــرية للبنــك، حيــث لديــه خبــرة واســعة فــي قطــاع الخدمــات الماليــة والمصرفيــة، 
كمــا شــغل منصــب نائــب المديــر العــام والرئيــس التنفيــذي للمــوارد البشــرية فــي البنــك الوطنــي العمانــي، ومنصــب مســاعد المديــر العــام 

والرئيــس التنفيــذي للمــوارد البشــرية فــي بنــك الجزيــرة بجــدة - المملكــة العربيــة الســعودية. 

يحمــل ناصــر شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال التجاريــة مــن جامعــة اليرمــوك فــي األردن وشــهادة تنفيذيــة عالميــة فــي قيــادة المــوارد 
البشــرية مــن جامعــة روتجــرز فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

أسامة فتحي المنصور - نائب المدير العام ورئيس إدارة التحول المؤسسي
انضم أسامة إلى اإلدارة العليا للبنك في إبريل 2015 كرئيس إلدارة التحول المؤسسي التي تم إنشائها حديثا.

 يتمتــع أســامة بخبــرة عمليــة طويلــة تتجــاوز 25 عامــًا فــي القطــاع المصرفــي والمالــي بشــقيه التقليــدي واإلســالمي، حيــث قــام بــإدارة ورئاســة 
عــدة مهــام رئيســية فــي إعــادة الهيكلــة والتغييــر للعديــد مــن المؤسســات الماليــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والشــرق األوســط. شــغل 
أســامة عــدة مناصــب وأدوار قياديــة مختلفــة فــي عــدد مــن مؤسســات الخدمــات الماليــة اإلقليميــة بمــا فــي ذلــك: منصــب رئيــس مجموعــة 
الدعــم والتغييــر ببنــك الجزيــرة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والرئيــس التنفيــذي للعمليــات بمجموعــة الخدمــات المصرفيــة الدوليــة ببنــك 

الكويــت الوطنــي )NBK(، والرئيــس التنفيــذي للتغييــر فــي كل مــن البنــك العربــي والبنــك األردنــي الكويتــي. 

يحمــل أســامة شــهادة البكالوريــوس فــي اآلداب مــن جامعــة توليــدو بواليــة أوهايــو األمريكيــة، وشــهادة الماجســتير فــي إدارة األعمــال 
وماجســتير فــي اإلدارة الماليــة والتســويق مــن الجامعــة الوطنيــة بســاكرمنتو– كاليفورنيــا.

جوسيه ك جوزيف، نائب المدير العام ورئيس إدارة المخاطر
جوزيــه هــو مصرفــي محتــرف يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 33 عاًمــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي واألســواق الناشــئة األخــرى ونيويــورك. لديــه 
خبــرة واســعة فــي مختلــف األســواق وعبــر األعمــال والمنتجــات -الخدمــات المصرفيــة للشــركات، والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية، وأســواق 

رأس المــال، والخدمــات المصرفيــة لأفــراد و التجزئــة والخدمــات المصرفيــة الخاصــة.
 

فــور االنتهــاء مــن دراســة الماجســتير فــي إدارة األعمــال عــام 1982، بــدأ جوزيــه مســيرته المهنيــة مــع شــركة يونيليفــر ليمتــد فــي الهنــد كمتــدرب 
إداري ثــم تــم تعيينــه كمديــر تجــاري فــي مكتبهــا الرئيســي فــي مومبــاي، الهنــد قبــل االنتقــال إلــى الخدمــات المصرفيــة فــي عــام 1985.

 
انضــم جوزيــه إلــى  ســيتي بنــك فــي الهنــد فــي عــام 1985 كمديــر عالقــات فــي خدمــات المصرفيــة للشــركات. شــغل منصــب رئيــس بقســم 
الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي جنــوب الهنــد حتــى عــام 1996 قبــل أن يتولــى منصــب المديــر التنفيــذي لشــركة ســيتيكورب لــأوراق الماليــة 
واالســتثمارات المحــدودة ، الهنــد حتــى عــام 1998. ثــم انتقــل إلــى الخــارج وانضــم إلــى كادر Ciســيتي بنــك الدولــي عمــل مــع ســيتي لمــدة 
28 عاًمــا فــي الهنــد وروســيا وأوكرانيــا وتايــوان ونيويــورك. غطــى اثنائهــا جميــع جوانــب الخدمــات المصرفيــة للشــركات واالســتثمارات وإدارة 
المخاطــر فــي مواقــع مختلفــة. كانــت آخــر مهمــة لــه مــع ســيتي فــي نيويــورك مديــرًا لالئتمــان فــي ســيتي بنــك أمريــكا الشــمالية ورئيــس إدارة 

المخاطــر العالميــة لشــركة تــي ام تــي )التكنولوجيــا واإلعــالم واالتصــاالت الســلكية والالســلكية(.

انضــم جوزيــه إلــى بنــك المشــرق فــي دبــي فــي يوليــو 2013 وشــغل منصــب كبيــر مســؤولي المخاطــر لمــدة 5 ســنوات. انضــم بعدهــا إلــى 
بنــك ظفــار ، مســقط ، ســلطنة عمــان كمديــر المخاطــر الرئيســي فــي مايــو 2018.
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دريد بن طاهر بن علي الجمالي ، نائب المدير العام  ورئيس الشؤون القانونية
دريــد مهنــي قانونــي يتمتــع بخبــرة طويلــة تمتــد ألكثــر مــن 17 عاًمــا فــي مؤسســات ماليــة مختلفــة. قبــل انضمامــه إلــى بنــك ظفــار، عمــل فــي 
البنــك المركــزي العمانــي فــي الفتــرة مــن 2001 إلــى 2009 كمستشــار قانونــي. ثــم شــغل منصــب رئيــس الشــؤون القانونيــة والســكرتارية فــي 
مجلــس اإلدارة مــع بنــك صحــار فــي الفتــرة مــن 2009 إلــى 2012، وبعــد ذلــك انضــم إلــى صنــدوق االســتثمار العمانــي )OIF( وشــغل منصــب 

رئيــس الشــؤون القانونيــة والســكرتارية فــي مجلــس اإلدارة مــن عــام 2012 إلــى عــام 2018 قبــل االنضمــام إلــى بنــك ظفــار.

 ، BPP دريــد حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي القانــون الجنائــي مــن جامعــة ســانت لويــس بواليــة ميســوري ، ودرجــة الحقــوق مــن جامعــة
ليــدز ، المملكــة المتحــدة. وهــو حاصــل أيًضــا علــى درجــة الماجســتير فــي القانــون )L.L.M( مــن جامعــة نيوكاســل أبــون تايــن بالمملكــة المتحــدة.

شالين شوج - نائب المدير العام ورئيس إدارة تمويل الشركات
شــالين مصرفــي مخضــرم فــي قطــاع الخدمــات المصرفيــة للشــركات حيــث عمــل ســابقًا فــي بنــك ظفــار فــي الفتــرة مــن 1997 إلــى 2007 
قبــل أن ينتقــل إلــى بنــك قطــر الوطنــي بمســقط ليشــغل منصــب رئيــس الخدمــات المصرفيــة للشــركات، ثــم عــاد بعــد ذلــك لينضــم إلــى بنــك 
ظفــار مجــددًا فــي ســبتمبر عــام 2013. شــالين عضــو فــي لجنــة األصــول وااللتزامــات بالبنــك، ولجنــة اإلدارة التنفيذيــة، ولجنــة إدارة االئتمــان، 

ولجنــة إدارة االســتثمار

يتمتــع شــالين بأكثــر مــن 32 عامــًا مــن الخبــرة فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة للشــركات، وتمويــل المشــاريع، والقــروض المشــتركة، و التمويــل 
ــل  التجــاري وإدارة العالقــات، والمبيعــات والتســويق، وإدارة المخاطــر، واســتراتيجيات األعمــال حيــث شــغل عــدة مناصــب فــي منظمــات مث

راليــس الهنــد التابعــة لمجموعــة تاتــا، وبنــك قطــر الوطنــي ونيوزيالنــد جريندليــز. 

شالين حاصل على ماجستير في إدارة األعمال في المالية وعضو في معهد المحاسبين اإلداريين ومحاسبي المصاريف بالهند.

محمد بن هالل الريامي - نائب المدير العام ورئيس إدارة التدقيق الداخلي
انضــم محمــد لقســم التدقيــق الداخلــي فــي عــام 2010  ولعــب دورًا فعــاال فــي نقــل خبرتــه فــي مجــال التطبيــق. منــذ انضمامــه تمكــن مــن 
تحســين آليــة التدقيــق ونقلهــا مــن الطريقــة التقليديــة إلــى األســلوب الــذي يعتمــد علــى إدارة المخاطــر، كمــا طّبــق بنجــاح نظــام إدارة التدقيــق 

لتحويــل جميــع عمليــات التدقيــق وإعــداد تقاريــر األداء للنظــام اآللــي. 

منــذ انضمامــه ســاهم بنشــاط فــي تقديــم العديــد مــن توصيــات القيمــة المضافــة فــي الكثيــر مــن اللجــان التــي شــارك فيهــا بمــا فــي ذلــك 
اجتماعــات اإلدارة واجتماعــات لجنــة التدقيــق. يتمتــع محمــد بأكثــر مــن 20 عامــًا مــن الخبــرة فــي مجــال التدقيــق الداخلــي حيــث عمــل ســابقًا بالبنــك 

المركــزي العمانــي

يحمــل محمــد شــهادة الدبلومــا فــي المحاســبة والمصــارف مــن ســلطنة عمــان ودرجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة وأنظمــة التحكــم مــن 
الواليــات المتحــدة ودرجــة الماجســتير فــي التدقيــق اآللــي مــن المملكــة المتحــدة، كمــا أنــه مدقــق معتمــد فــي مجــال التدقيــق الــذي يعتمــد علــى 

إدارة المخاطــر وحاصــل علــى دبلومــا الجمعيــة الدوليــة لاللتــزام فــي مجــال الحوكمــة والمخاطــر وااللتــزام. 

بشير بن سعيد الصبحى - مساعد المدير العام ورئيس إدارة العالقات المصرفية الدولية والخزينة
التحــق بشــير بــن ســعيد الصبحــى بالعمــل فــي بنــك ظفــار فــي عــام 2007 حيــث شــغل منصــب مســاعد المديــر العــام للعالقــات المصرفيــة 
الدوليــة والخزينــة، كمــا يمتلــك خبــرة واســعة تتجــاوز أكثــر مــن 25 ســنة فــي مجــال االســتثمار المصرفــي والخزينــة.  يشــرف بشــير علــى كافــة 
الجوانــب االســتراتيجية فــي قســم المؤسســات الماليــة والخزانــة فــي البنــك ويقــوم بتنفيــذ المبــادرات الجديــدة لتحقيــق الجــودة المطلوبــة 
ونمــو األعمــال. كمــا أنــه مســؤول عــن إدارة محفظــة البنــك االســتثمارية الدوليــة والمحليــة. بشــير عضــو نشــط فــي عــدد مــن اللجــان بالبنــك 
مثــل لجنــة األصــول وااللتزامــات، ولجنــة إدارة المخاطــر، واللجنــة التنفيذيــة، كمــا يتولــى منصــب نائــب رئيــس لجنــة االســتثمار بالبنــك وأميــن 

ســر لجنــة االســتثمار لمجلــس إدارة البنــك.. 

قبــل االلتحــاق بالعمــل فــي بنــك ظفــار، عمــل بشــير فــي بنــك عمــان الدولــي )قبــل اندماجــه مــع بنــك إتــش إس بــي ســي( كمديــر أول بقســم 
االســتثمار والخزينــة حيــث قــام باإلشــراف علــى الخزينــة وأنشــطة الســيولة و األنشــطة الدوليــة،، 

يحمــل بشــير شــهادة الماجســتير فــي الخدمــات الماليــة، وشــهادة الدبلــوم العالــي فــي إدارة المخاطــر مــن جامعــة جالســكو البريطانيــة، وهــو 
عضــو فــي جمعيــة المهنييــن المالييــن والخزينــة باســتراليا منــذ عــام 2006، وممثــل الســلطنة فــي اتحــاد المصــارف العربيــة واتحــاد األســواق 
الماليــة الخليجيــة، كمــا التحــق بــدورات برامــج االســتراتيجيات القياديــة مــن جامعــة أكســفورد وبرنامــج إدارة الخزينــة مــن كليــة لنــدن فــي المملكــة 

المتحــدة، باإلضافــة إلــى حصولــه علــى دورات برامــج عالميــة فــي مؤسســات دوليــة معتمــدة.
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سهيل نيازي - رئيس الخدمات المصرفية اإلسالمية -ميسرة 
انضــم ســهيل نيــازي إلــى البنــك فــي عــام 2013 لتدشــين النافــذة اإلســالمية » ميســرة«. وشــغل قبــل انضمامــه إلــى بنــك ظفــار منصــب 

القائــم بأعمــال الرئيــس التنفيــذي لبنــك إيــالف، وهــو بنــك للخدمــات المصرفيــة التجاريــة اإلســالمية بمملكــة البحريــن. 

يتمتــع ســهيل بأكثــر مــن 20 عامــًا مــن الخبــرة فــي مجــال الخدمــات الماليــة والمصرفيــة واالستشــارات اإلداريــة فــي منطقــة الشــرق األوســط 
ــكا، ومورجــان ســتانلي، وكــي بــي إم جــي  ــد مــن المناصــب فــي بنــك أمري ــة، وقــد شــغل ســابقًا العدي ــات المتحــدة األمريكي وآســيا والوالي

لالستشــارات. 

ســهيل حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة ثندربيــرد لــإدارة العالميــة فــي واليــة أريزونــا، وحاصــل علــى درجــة الماجســتير 
فــي العلــوم الماليــة مــن معهــد إلينــوي للتكنولوجيــا فــي شــيكاغو بالواليــات المتحــدة األمريكيــة.

اسماعيل جامع اسماعيل بيت إسحاق، مدير العمليات – ميسرة للخدمات المصرفية اإلسالمية 
انضــم اســماعيل إلــى البنــك فــي عــام 1994 وحاليــا مديــر عمليــات ميســرة. لديــه خبــرة أكثــر مــن 29 عامــًا وعمــل وتولــى العديــد مــن الوظائــف 
فــي العديــد مــن األقســام مثــل المحاســبة والماليــة والتجزئــة واإلدارة وإدارة االئتمــان وإدارة االســتثمار و يعمــل أيضــا كمديــر العمليــات فــي 
ميســرة للخدمــات الماليــة.  عمــل اســماعيل فــي البنــك الوطنــي العمانــي، بنــك ســتاندرد تشــارترد والنبــك األهلــي قبــل االنضمــام إلــى بنــك 

ظفــار. 

اســماعيل حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي الماليــة مــن جامعــة كوفنتــري فــي المملكــة المتحــدة إلــى جانــب أنــه حاصــل علــى دبلومــا فــي 
المصــارف مــن عمــان وعلــى شــهادة برنامــج القائــد العالمــي مــن المملكــة المتحــدة. 

حسين بن علي بن إبراهيم اللواتي - مساعد المدير العام ورئيس الخدمات المصرفية التجارية بالبنك
انضــم حســين إلــى بنــك ظفــار فــي عــام 2014 كمديــر تســويق وتطويــر أعمــال وبعــد ذلــك تــم ترقيتــه إلــى مســاعد المديــر العــام فــي عــام 2015. 
قبــل انضمامــه للبنــك، عمــل فــي العديــد مــن البنــوك الراقيــة فــي ســلطنة عمــان حيــث تولــى العديــد مــن األدوار. إلــى جانــب المســؤوليات 
التــي يتوالهــا فــإن حســين أيضــا عضــو فــي لجنــة االئتمــان فــي صنــدوق الرفــد ومســؤول عــن تحليــل وتقييــم الطلبــات المقدمــة مــن 

المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة للحصــول علــى قــروض مــن الصنــدوق. 

حســين حاصــل علــى شــهادة فــي القيــادة االســتراتيجية فــي الخدمــات الماليــة مــن كليــة هارفــارد لأعمــال. وحاصــل علــى شــهادة البكالوريــوس 
فــي المحاســبة مــن جامعــة مومبــاي فــي الهنــد وهــو خبيــر معتمــد فــي تمويــل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــن كليــة فرانكفــورت 

للماليــة واإلدارة فــي ألمانيــا وهــو أيضــا حاصــل علــى ودبلــوم فــي اإلدارة مــن معهــد اإلدارة والقيــادة بالمملكــة المتحــدة 

محمد بن إقبال البلوشي - مساعد المدير العام مجموعة التجزئة المصرفية
التحــق محمــد إقبــال بالعمــل فــي البنــك فــي عــام 1990 ومنــذ ذلــك الحيــن شــغل مناصــب مختلفــة فــي عــدة أقســام منهــا التجزئــة المصرفيــة، 
وعمليــات الفــروع، والعمليــات المركزيــة. وباإلضافــة إلــى مهامــه كمســاعد مديــر عــام ورئيــس إدارة العمليــات والخدمــات المســاندة، يشــغل 
محمــد عضويــة عــدد مــن اللجــان بالبنــك منهــا لجنــة األصــول وااللتزامــات، ولجنــة إدارة االئتمــان، ولجنــة إدارة المخاطــر، ولجنــة اإلدارة التنفيذيــة، 
واللجنــة الفرعيــة للمــوارد البشــرية، ولجنــة المشــتريات والمناقصــات، ولجنــة تقنيــة المعلومــات، وهــو أيضــًا رئيــس لجنــة إدارة اســتمرارية 

األعمــال. يتمتــع بخبــرة تمتــد ألكثــر مــن 26 عامــًا فــي مجــال اإلدارة والعمليــات المصرفيــة

محمــد حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ويلــز فــي كارديــف -المملكــة المتحــدة، وأيضــا مــن خريجــي كليــة داردن إلدارة 
األعمــال بجامعــة فيرجينيــا الواليات المتحــدة األمريكية.

هاني حبيب مكي - مساعد المدير العام ورئيس إدارة االستراتيجية والتخطيط
هانــي مكــي حاليــا هــو مســاعد المديــر العــام ورئيــس إدارة االســتراتيجية وتطويــر األعمــال االســتراتيجية فــي البنــك ولديــه خبــرة واســعة 
فــي العمــل مــع البنــوك المحليــة والدوليــة علــى حــد ســواء داخــل وخــارج ســلطنة ُعمــان، كمــا لديــه خبــرة أكثــر مــن 20 عامــًا فــي إدارة الخدمــات 

ــة.  ــن واالســتثمارات العقاري ــة للشــركات، والتســويق، والمبيعــات وخدمــة الزبائ ــة لأفــراد والخدمــات المصرفي المصرفي

شــغل هانــي ســابقا عضويــة العديــد مــن اللجــان التنفيذيــة فــي البنــك ومــن ذلــك لجنــة تقنيــة المعلومــات ولجنــة مكافئــة الموظفيــن ولجنــة 
إدارة األصــول وااللتزامــات ولجنــة إدارة االئتمــان ولجنــة إدارة المخاطــر ولجنــة إدارة االســتثمار. 

كما أنه عضو في مجلس إدارة الجمعية العمانية للبيئة وشركة سالم للتأمين وشركة مناولة وصندوق تنمية مشروعات الشباب. 

هاني حاصل على بكالوريوس إدارة األعمال وشهادة في األعمال الدولية من جامعة دقسن في الواليات المتحدة. 
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الدكتور طارق صالح طه - مساعد المدير العام ورئيس إدارة تقنية المعلومات
ــا المعلومــات وإدارة  ــا - قســم إدارة تكنولوجي ــام 2012 كرئيــس قســم المعلومــات والتكنولوجي ــك فــي ع ــى البن ــور طــارق طــه إل انضــم الدكت
أمــن المعلومــات. خــالل عــام 2018، تــم تعييــن المحفظــة الرقميــة لــه والتــي تشــمل مركــز االتصــال، مركــز البطاقــات، القنــوات والمدفوعــات 
المصرفيــة البديلــة. الدكتــور طــه عضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة لــإدارة فــي البنــك ، ولجنــة إدارة المخاطــر ، ولجنــة توجيــه إدارة اســتمرارية األعمــال 

ولجنــة تكنولوجيــا المعلومــات. كمــا يــرأس الدكتــور طــه لجنــة تكنولوجيــا نقابــة المصرفييــن العمانييــن

الدكتــور طــارق حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي اإلدارة مــن جامعــة عبــد المالــك الســعدي فــي المغــرب ودرجــة الماجســتير فــي اإلدارة ودبلومــا 
عليــا فــي الحاســب اآللــي مــن جامعــة بــاالرات فــي اســتراليا. دكتــور طــارق قائــد محنــك ويمتلــك خبــرة واســعة تزيــد عــن 18 عامــًا داخــل وخــارج 
الســلطنة شــغل خاللهــا عــدة مناصــب )بمــا فــي ذلــك فــي شــركة فيرجــن موبايــل فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيــا، وكيوتــل، والبنــك 

المركــزي العمانــي، وشــركة تنميــة نفــط عمــان وغيرهــا(

أمينة ناصر محمد الفالحي – مساعد مدير عام ورئيس قسم العالقات الحكومية 
تعمــل أمينــة الفالحــي فــي وظيفــة مســاعد مديــر العــام البنــك ورئيــس قســم العالقــات الحكوميــة و لديهــا خبــرة كبيــرة تزيــد علــى 38 عامــًا فــي 

مجــال المصــارف منهــا 23 عامــًا فــي بنــك ظفــار حــث تولــت العديــد مــن األدوار.
كان ألمينــة دور واضــح فــي النمــو المســتمر لأعمــال المصرفيــة للتجزئــة ولعبــت دورًا محوريــا فــي تأســيس قســم الخدمــات المصرفيــة المميــزة 

فــي بنــك ظفــار ونفــذت بنجــاح اســتراتيجية البنــك الراميــة إلــى بنــاء قاعــدة عمــالء قويــة مــن كبــار المســتثمرين. 

اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس اإلدارة     4-12

لمجلــس اإلدارة خمســة لجــان كمــا يــرد بيانهــا أدنــاه، تكــون أهدافهــا وصالحياتهــا وإجراءاتهــا محكومــة وفــق ميثــاق كل لجنــة كمــا هــو ٌمعتمــد مــن 
قبــل مجلــس اإلدارة.  

اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس اإلدارة  •
لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة  •

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

لجنة االندماج  •

هــذا وقــد يتــم تشــكيل لجــان إضافيــة مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك مــن حيــن آلخــر حســب متطلبــات العمــل. إن لهــذه اللجــان الصالحيــات فــي 
الحصــول علــى كافــة المعلومــات والبيانــات التــي تحتاجهــا، باإلضافــة إلــى االتصــال المباشــر مــع الموظفيــن واالستشــاريين. كمــا يقــوم 
مجلــس اإلدارة بتعييــن أعضــاء اللجــان المنبثقــة عنــه بنــاًء علــى الخبــرات المهنيــة، والمهــارات والميــزات األخــرى التــي يضيفونهــا إلــى اللجــان.

دور لجان مجلس اإلدارة   1-4-12

اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة
تتألــف اللجنــة التنفيذيــة التابعــة لمجلــس اإلدارة مــن خمســة أعضــاء مجلــس اإلدارة وتلتقــي اللجنــة كلمــا اقتضــت ضــرورة النشــاط التجــاري. 

اللجنــة مكلفــة بتوجيــه إدارة البنــك فــي ثالثــة مجــاالت إســتراتيجية رئيســية:

ــة واإلشــراف علــى إطــار  ــة مســؤولة عــن الموافقــة علــى بعــض الموافقــات االئتماني ــة: اللجن الموافقــة علــى المقترحــات االئتماني  .1
السياســة االئتمانيــة للبنــك. مســؤولة عــن اعتمــاد حــدود االئتمــان واإلشــراف علــى تنفيــذ إطــار سياســة االئتمــان للبنــك. تشــمل 
مســؤوليات اللجنــة دراســة واعتمــاد صفقــات معينــة فــي حــدود المخاطــر المســموح بهــا مــن جانــب البنــك وبشــكل خــاص تلــك التــي 

تزيــد عــن صالحيــة اإلدارة التنفيذيــة. 
، وتكنولوجيــا  المتعلقــة باالســتراتيجية  المســائل  اللجنــة علــى  - تشــرف  المعلومــات والتحويــل  االســتراتيجية واالندمــاج وتقنيــة   .2
المعلومــات، والتحويــل واالندمــاج. تقــوم اللجنــة باســتعراض المشــاريع الرئيســية التــي يتعامــل معهــا مكتــب ادارة المشــاريع التجاريــة 
و مراجعــة اســتراتيجية تكنولوجيــا المعلومــات والقــرارات الرئيســية المتعلقــة بهــا والنظــر فــي المســائل المثــارة فــي اجتماعــات لجنــة 
تكنولوجيــا المعلومــات التابعــة لــإدارة وتحديــث مجلــس اإلدارة بالمعلومــات حســب االقتضــاء. مراجعــة وتحديــد االتجــاه المتعلــق بدمــج 
/ اندماجــات بنــك ظفــار نيابــًة عــن مجلــس اإلدارة  بنــك ظفــار ومــع االلتــزام بالقواعــد الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال والبنــك 
المركــزي العمانــي ووزارة التجــارة والصناعــة والمبــادئ التوجيهيــة واللوائــح التنظيميــة األخــرى ومــن ثــم إجــراء المفاوضــات وإنهاءهــا 
فيمــا يتعلــق باالندمــاج المحتمــل نيابــة عــن مجلــس اإلدارة لبنــك ظفــار ، وكذلــك اإلشــراف علــى و اكمــال خطــوات الدمــج حتــى النهايــة. 
بعــد اإلعــالن عــن االندمــاج المحتمــل مــع البنــك الوطنــي العمانــي، فــإن البنــود المتعلقــة بالندمــاج التــي تــم تضمينهــا فــي ميثــاق 

اللجنــة التنفيذيــة لمجلــس اإلدارة تنعكــس ايضــا فــي ميثــاق لجنــة اندمــاج مجلــس اإلدارة الــذي يتعلــق بهــذه الصفقــة المحــددة.
كلفــت اللجنــة بمراجعــة وتحديــد اتجاهــات رأس المــال ومتطلبــات التمويــل للبنــك لضمــان االلتــزام بالمبــادئ التوجيهيــة للبنــك المركــزي   .3
العمانــي و توجيهــات باســل. كمــا أنهــا مســؤولة عــن مراجعــة وتحديــد اتجاهــات التمويــل الطويــل األجــل الغيــر رأســمالي للبنــك، والــذي 
يتــم إصــداره وادراجــه فــي األســواق الدوليــة أو المحليــة، باإلضافــة إلــى اإلشــراف علــى متطلبــات رأس المــال. كمــا تشــرف اللجنــة 
ــه  ــزام البنــك بسياســاته ومتطلبات ــة اســتثمارات البنــك وتضمــن الت علــى ممارســات اإلدارة فــي مســائل االســتثمار وتقــوم  بمراقب

التنظيميــة
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لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة
تتألــف لجنــة التدقيــق مــن عضويــن مســتقلين فــي مجلــس إدارة )األغلبيــة التــي ينــص عليهــا القانــون(. تجتمــع اللجنــة أربــع مــرات فــي العــام. 
اللجنــة مســؤولة بشــكل أساســي عــن تركيــز اهتمــام مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا للبنــك علــى أهميــة اإلفصــاح المالــي وإدارة المخاطــر ورصــد 
امتثــال البنــك مــع األحــكام القانونيــة والتنظيميــة، ونظامهــا األساســي، الميثــاق وبموجــب القوانيــن والقواعــد الموضوعــة مــن قبــل مجلــس 
اإلدارة وكذلــك مراقبــة مــدى كفايــة الضوابــط الداخليــة فــي البنــك واتخــاذ الخطــوات المناســبة لتحســينها عنــد االقتضــاء وهــي مســؤولة أيضــا 
عــن التوصيــة بتعييــن / تغييــر المدققيــن الخارجييــن وتحديــد ومراجعــة شــروط التعييــن وتحديــد مجــال عمــل المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن 
ومراقبــة فعاليــة عمليــة التدقيــق المطبقــة مــن جانــب البنــك بالتشــاور مــع المدقــق الخارجــي. تقــدم اللجنــة توصياتهــا بشــأن تعييــن المدققيــن 
الخارجييــن وتقدمهــا إلــى مجلــس اإلدارة لالعتمــاد مــن جانــب جمعيــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية بعــد الحصــول علــى 
الموافقــات الالزمــة مــن البنــك المركــزي العمانــي. كمــا تقــدم اللجنــة تقريرهــا إلــى مجلــس اإلدارة عــن نتائــج التدقيــق الــذي قــام بــه المدققــون 
الخارجيــون والداخليــون وســالمة اإلفصــاح عــن المعلومــات وجــودة أنظمــة إدارة الجوانــب الماليــة والمحاســبية فــي البنــك. كمــا تقــوم اللجنــة 
بمراقبــة نشــاط التدقيــق الداخلــي فــي البنــك مــن خــالل التأكــد مــن توفــر المــوارد الكافيــة وســهولة الوصــول إلــى المعلومــات المطلوبــة. كمــا 
أن اللجنــة مســؤولة عــن تقديــم تقريــر وإشــعار المجلــس إلــى أيــة مســائل ذات أهميــة وأوليــة تتعلــق بالجوانــب المحاســبية والرقابيــة نتجــت عــن 

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

لجنة إدارة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة
تضــم لجنــة إدارة المخاطــر ثالثــة أعضــاء وتجتمــع اللجنــة أربــع مــرات علــى األقــل كل عــام. مــن بيــن المســؤوليات الرئيســية للجنــة تقييــم ومراقبــة 
وتقديــم التوصيــات الخاصــة باالســتراتيجية المتعلقــة بــإدارة المخاطــر التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا البنــك.  كمــا أن اللجنــة مســؤولة عــن إعــداد 

سياســة المخاطــر وحــدود المخاطــر وإجــراءات إدارة المخاطــر.

لجنة إدارة المخاطر مسؤولة عن فهم المخاطر التي يقوم بها البنك وضمان أن تدار بشكل مناسب
ــة مســؤولة عــن وضــع سياســات المخاطــر، والحــدود واإلجــراءات بعــد تقييــم قــدرة تحمــل مخاطــر البنــك والتحقــق مــن النمــاذج  كمــا أن اللجن
المســتخدمة لتســعير المنتجــات المعقــدة والتســعير التحويلــي وإعــادة النظــر فــي نمــاذج المخاطــر وتطويرهــا لتأخــذ مــكان فــي األســواق وأيضــا 
تحديــد المخاطــر الجديــدة. والتأكــد مــن أن سياســات المخاطــر وضعــت بوضــوح لتوضيــح الحــدود االحترازيــة الكميــة علــى شــرائح مختلفــة مــن 
عمليــات البنــك وبنــاء ســيناريوهات الضغــط لقيــاس تأثيــر ظــروف الســوق غيــر العاديــة ورصــد التبايــن بيــن التقلــب الفعلــي فــي قيــم المحفظــة 

وتلــك التــي تنبــأ بهــا التدابيــر بالمخاطــر.

كمــا أن اللجنــة مســؤولة عــن االمتثــال لمعاييــر المخاطــر المختلفــة عــن طريــق خطــوط األعمــال. ومســاءلة اإلدارة عــن المخاطــر التــي تقــع فــي 
دائــرة اختصاصهــم واإلشــراف وضمــان تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة للبنــك المركــزي العمانــي علــى نظــم إدارة المخاطــر فــي البنــوك

لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة 
تتألــف اللجنــة التــي تشــكلت فــي مــارس عــام 2005 م مــن ثالثــة أعضــاء. تســاعد اللجنــة فــي عمليــة اختيــار المديريــن الفاعليــن واختيــار األفضــل 
ألداء المهــام. عــالوة علــى ذلــك تســعى اللجنــة إلــى مســاعدة اإلدارة فــي اختيــار التنفيذييــن المناســبين الضرورييــن ألداء مهــام اإلدارة 
التنفيذيــة. توفــر اللجــة الدعــم الحيــوي وتركــز علــى جانــب المــوارد البشــرية والتأكــد مــن أن خطــط التوظيــف متماشــية مــع متطلبــات المــوارد 
البشــرية والمتطلبــات االســتراتيجية التــي تســاعد البنــك علــى تحقيــق االهــداف الموضوعــة. تدعــم اللجنــة مبــادرة التعميــن مــن خــالل مراجعــة 

خطــط التعميــن فــي البنــك والتأكــد مــن شــغل العمانييــن لوظائــف معينــة فــي الوقــت المحــدد لهــذا الغــرض. 
 

و تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس اإلدارة أربع مرات على األقل في السنة

لجنة االندماج
تتألــف اللجنــة مــن اربعــة اعضــاء منهــم ثــالث مــن اعضــاء مجلــس االدارة للبنــك و عضــو تنفيــذي واحــد. تجتمــع اللجنــة عندمــا تكــون هنــاك حاجــة 
تجاريــة و اللجنــة مســؤولة عــن المناقشــات و المفاوضــات مــع بنــك ُعمــان الوطنــي و اتمــام عمليــة الدمــج المقتــرح. تجتمــع لجنــة االندمــاج مــرة 

كل أســبوعين أو علــى فتــرات أقصــر إذا لــزم األمــر.

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

يختــارون مــن بينهــم رئيــس الهيئــة. 
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لجان اإلدارة   5-12

اللجان الرئيسية لإدارة العليا للبنك هي كالتالي:

لجنة اإلدارة التنفيذية 
هــدف لجنــة اإلدارة التنفيذيــة هــو مراجعــة أداء البنــك فيمــا يتعلــق باالســتراتيجية المتفــق عليهــا بشــأن خطــة التشــغيل الســنوية ولتحقيــق هــذا 
الهــدف ربمــا تــدرس اللجنــة المرتبطــة بالعديــد مــن الجوانــب منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر كفايــة رأس المــال والســيولة وفتــرة اإلقــراض 
والربــح والخســارة والجوانــب التشــغيلية والسياســات واإلجــراءات وعــرض المنتجــات واســتراتيجية التســويق ومســتويات الخدمــة واألمــور التــي 

لهــا عالقــة بالموظفيــن وبيئــة الرقابــة الداخليــة وااللتــزام واســتراتيجية المنافســين ومبــادرات تقنيــة المعلومــات. 

تجتمع اللجنة بشكل شهري و/أو كلما لزم األمر.

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

بكافــة جوانبهــا بمــا يســاعد علــى الوصــول إلــى القــرار الحكيــم بشــأنها. 

تجتمع اللجنة بشكل أسبوعي على حسب متطلبات النشاط وعلى األقل مرة كل أسبوعين. 

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

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

تجتمع اللجنة أربع مرات على األقل في العام

لجنة إدارة األصول وااللتزامات التابعة لإلدارة 
اللجنــة مســؤولة عــن مراجعــة ومراقبــة مخاطــر الســوق للبنــك وإدارة الميزانيــة والتأكــد مــن أنهــا ضمــن معاييــر األداء والمخاطــر المحــددة مــن 
مجلــس اإلدارة. توفــر اللجنــة التوجيــه الــالزم لــإدارة وتعطــي قرارهــا بشــأن اســتراتيجية البنــك وضمــان أنهــا متماشــية مــع ممارســات وسياســة 

البنــك. 

تجتمع لجنة إدارة األصول وااللتزامات على األقل مرة كل شهر وعلى فترات أقل من ذلك إن لزم األمر. 

لجنة إدارة االستثمار 
تعمل لجنة إدارة االســتثمار على التواجد في األمور المتعلقة بالسياســة واالســتراتيجية االســتثمارية وتقوم باعتماد المقترحات االســتثمارية 

وتقدم القرارات االســتثمارية المناســبة وتحلل وتراقب وتدير مخاطر االســتثمار بأســلوب منظم. 

تجمع اللجنة مرة كل شهرين )أو على فترات أقصر إن تطلب األمر(. 

لجنة الموارد البشرية التابعة لإلدارة 
الهــدف مــن لجنــة المــوارد البشــرية التابعــة لــإدارة هــي مســاعدة الرئيــس التنفيــذي ولجنــة الترشــيح والمكافــأة التابعــة لمجلــس اإلدارة إلنجــاز 

مهامهــا بطريقــة فعالــة واإلشــراف علــى اإلجــراءات والسياســات للمــوارد البشــرية المناســبة.

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

تراجع وتقدم التوصيات الخاصة بالترقيات.   •
 

تجتمع لجنة الموارد البشرية كلما تطلب األمر ذلك.

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

قبــل اإلدارة. 

تجتمع اللجنة التأديبية كلما تطلب األمر ذلك. 
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لجنة المشتريات
ــن ومقدمــي  ــم بشــكل شــفاف وموضوعــي ومــن خــالل موردي ــع والخدمــات يت ــد كافــة البضائ ــد مــن أن توري ــى التأك ــة عل تعمــل هــذه اللجن
خدمــات يمكــن الوثــوق بهــم واالعتمــاد عليهــم وبمــا يضمــن حصــول البنــك علــى أفضــل الشــروط للتوريــد وأفضــل » قيمــة مقابــل المــال«. 

تطبــق اللجنــة أســلوب علمــي فيمــا يتعلــق بــإدارة اإلنفــاق.

تجتمع اللجنة مرة على األقل كل أسبوع.

لجنة تقنية المعلومات
ــة  تعمــل لجنــة تقنيــة المعلومــات علــى التأكــد مــن أن اســتراتيجية تقنيــة المعلومــات منســقة مــع االســتراتيجية التجاريــة للبنــك. تقــوم اللجن
أيضــا بمراجعــة ومتابعــة المشــاريع الرئيســية التــي لهــا عالقــة بتنقيــة المعلومــات لتضمــن حصــول البنــك علــى أفضــل فائــدة مــن إنفاقــه علــى 

تقنيــة المعلومــات. 

تجتمع اللجنة مرتين في العام على األقل. 

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

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

12-6 االمتثال للمتطلبات التنظيمية

المجلــس ليــس لديــه أي علــم بأيــة حــاالت جوهريــة بعــدم التــزام البنــك بالمتطلبــات التنظيميــة. وقــد قــام البنــك بااللتــزام بجميــع أحــكام قانــون 
حوكمــة وتنظيــم الشــركات.

12-7 قنوات التواصل مع المساهمين والمستثمرين

البيانــات الماليــة للبنــك متاحــة عبــر موقــع ســوق مســقط لــأوراق الماليــة www.msm.gov.om. كمــا يتــم نشــر البيانــات الماليــة الربــع ســنوية 
والنصــف ســنوية والنتائــج الســنوية للبنــك فــي صحيفتيــن محليتيــن يوميتيــن صــادرة باللغتيــن اإلنجليزيــة والعربيــة. كمــا تتوفــر البيانــات الماليــة 

www.bankdhofar.com .علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالبنــك

investorrelations@bankdhofar.com كما يمكن التواصل عبر البريد االلكتروني
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الفصل الثالث عشر –- حقوق المساهمين والتزاماتهم

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

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

التزامات المساهمين  1-13

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

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

موعــد الســداد ومكانــه.

حقوق المساهمين  2-13

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

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

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

حــق تلقــي إشــعار بالمشــاركة فــي التصويــت وحــق بالتصويــت فــي جميــع الجمعيــات العامــة شــخصيًا أو بالوكالــة )يملــك كل مســاهم   .6
صــوت واحــد عــن كل ســهم عــادي يملكــه(؛

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

حــق رفــع دعــاوى علــى أعضــاء مجلــس إدارة البنــك ومدققــي حســاباته نيابــة عــن المســاهمين أو نيابــة عــن البنــك طبقــًا للمــادة 110 مــن   .8
ــة؛ ــون الشــركات التجاري قان

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

أو لمصلحــة أعضــاء المجلــس أو غيرهــم.

الملكية ونقل ملكية األسهم  3-13

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

بهــا مــع أشــخاص آخريــن 

التقارير والبيانات المالية الواجب إرسالها إلى المساهمين  4-13

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

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

 
كما سيقوم البنك بنشر البيانات المالية ربع السنوية غير المدققة وكذلك السنوية المدققة.
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الفصل الرابع عشر – شروط وإجراءات االكتتاب 

أهلية االكتتاب في األسهم المطروحة   1-14

إن بــاب االكتتــاب فــي أســهم حــق األفضليــة العاديــة مفتــوح للمســاهمين الظاهــرة أســماؤهم فــي ســجل البنــك المحفــوظ لــدى شــركة مســقط 
للمقاصــة واإليــداع فــي تاريــخ اكتســاب الحــق إضافــة إلــى األشــخاص الذيــن اشــتروا أســهم حقــوق األفضليــة عبــر ســوق مســقط لــأوراق 
ــك بنســبة ال تتجــاوز 49% مــن  ــالك أســهم فــي البن ــن مــن األفراد/الشــركات امت ــر الُعمانيي ــه يســمح لغي ــى أن ــا إل ــة. وتجــدر اإلشــارة هن المالي

إجمالــي رأس المــال وذلــك طبقــًا للنظــام األساســي للبنــك والقانــون.

يحــق لــكل مســاهم االكتتــاب فــي عــدد مــن األســهم المطروحــة تعــادل 14.84 ســهم لــكل 100-ســهم يملكــه المســاهم مــن أســهم البنــك كمــا 
هــو فــي تاريــخ اكتســاب الحــق ويتــم تقريــب كســور األســهم الــى أقــرب عــدد صحيــح.

ســيتم إدراج الحقــوق المخصصــة لــكل مســاهم فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة ويجــوز بيعهــا و/أو شــراؤها عبــر ســوق مســقط لــأوراق 
الماليــة.

مدة االكتتاب والسعر  2-14

يبــدأ االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة كحــق أفضليــة بتاريــخ 20 نوفمبــر 2018 وينتهــي بتاريــخ 4 ديســمبر 2018 شــاماًل كال اليوميــن مــع نهايــة 
ســاعات العمــل الرســمية لبنــك االكتتــاب.  ويســقط الحــق فــي اإلصــدار بحقــوق األفضليــة إذا لــم يتــم االكتتــاب الصحيــح خــالل فتــرة االكتتــاب.

ســعر اإلصــدار: 152 بيســة لــكل ســهم، ويتألــف مــن قيمــة اســمية قدرهــا 100 بيســة زائــد عــالوة بمبلــغ 50 بيســة ومبلــغ  2 بيســة تجــاه 
مصاريــف اإلصــدار.

التداول بأسهم حق األفضلية   3-14

يكــون الحــق المكتســب للمســاهم قابــاًل للتــداول فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة طبقــا للقوانيــن الســارية للهيئــة العامــة لســوق المــال 
وســوق مســقط لــأوراق الماليــة. ويمكــن شــراء الحقــوق وبيعهــا خــالل فتــرة تداولهــا. ويتعيــن علــى مشــتري الحقــوق التواصــل والتنســيق مــع 
مديــر اإلصــدار  للحصــول علــى نمــوذج الطلــب ، علــى ان يعبــأ ويســلم الطلــب إلــى بنــك االكتتــاب  مــع ثمــن الطلــب باإلضافــة إلــى الوثائــق 
المطلوبــة فــي أو قبــل تاريــخ إغــالق اإلصــدار حســب البنــود المبينــة فــي هــذا الفصــل. تســقط الحقــوق التــي ال تتــم ممارســتها عنــد نهايــة 

فتــرة االكتتــاب.

االكتتاب في األسهم اإلضافية   4-14

يحق للمساهمين أيضًا كما في تاريخ اكتساب الحق التقدم بطلب اكتتاب في األسهم اإلضافية.

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

الشخص الغير مساهم الذي قام بشراء حقوق ال يجوز له االكتتاب في األسهم اإلضافية.

أسهم الطرح غير المكتتب فيها   5-14

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

أحكام وشروط االكتتاب في األسهم اإلضافية  1-5-14

ســيتم منــح المســاهمين المســجلين بســجل المســاهمين بتاريــخ اكتســاب الحــق فرصــة التقــدم لالكتتــاب فــي األســهم اإلضافيــة وذلــك طبقــًا 
للشــروط واألحــكام التاليــة:

منــح المســاهمون المتقّدمــون لالكتتــاب بكامــل األســهم المطروحــة المســتحقة لهــم ســوف يحصلــون علــى فرصــة التقــّدم بطلــب   )1
اإلضافيــة.  األســهم  فــي  االكتتــاب 

يمكــن التقــّدم بطلــب االكتتــاب فــي األســهم اإلضافيــة عــن طريــق اســتمارة طلــب يتــم فيهــا تحديــد عــدد األســهم اإلضافيــة المطلــوب   )2
ــاب علــى الفــور؛ ــة لبنــك االكتت ــاب فيهــا وســداد قيمــة تلــك األســهم اإلضافي االكتت

إن األســهم اإلضافيــة التــي يجــوز طلــب االكتتــاب فيهــا يجــب أال تقــل عــن ســهم واحــد وال تزيــد عــن كامــل حجــم الطــرح )بمــا فــي ذلــك   )3
االســتحقاق األصلــي واألســهم اإلضافيــة( الحجــم الكامــل لإصــدار.

سيتم تخصيص األسهم اإلضافية، حيثما ينطبق، بنفس الوقت مع االسهم المطروحة بعد موافقة الهيئة.  )4
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اإلجراءات الواجب إتباعها لالكتتاب في األسهم اإلضافية  2-5-14

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

ــة( فــي  ــل النظــر فــي األســهم اإلضافي ــاب )قب ــد االكتت ــة المتقــدم لهــا عــن األســهم قي ــة تجــاوز مجمــوع األســهم اإلضافي فــي حال  )2
اإلصــدار بحقــوق األفضليــة، فســيتم تخصيــص األســهم اإلضافيــة لــكل متقــدم علــى أســاس تناســبي مــع عــدد األســهم اإلضافيــة 

المتقــدم لطلبهــا، مــن قبــل كافــة مقدمــي طلبــات االكتتــاب فــي األســهم اإلضافيــة وســيتم رد المبلــغ المتبقــي.
ــة نقــص مجمــوع األســهم اإلضافيــة المتقــدم لهــا عــن األســهم قيــد االكتتــاب )قبــل النظــر فــي األســهم اإلضافيــة( فــي  فــي حال  )3
اإلصــدار بحقــوق األفضليــة، فســيتم تخصيــص جميــع األســهم اإلضافيــة لكافــة مقدمــي الطلبــات المؤهليــن لالكتتــاب فــي األســهم 

اإلضافيــة 
فــي حالــة تبقــي أســهم بعــد تخصيــص األســهم اإلضافيــة فــإن مجلــس اإلدارة ســيقوم بتخفيــض الزيــادة فــي رأس المــال بمــا يعــادل   )4

ــاب فيهــا  ــم االكتت ــم يت ــي ل ــة الت قيمــة األســهم  المطروحــة المتبقي

وســيكون قــرار مديــر اإلصــدار بالتشــاور مــع الهيئــة العامــة لســوق المــال نهائيــًا وملزمــًا بالنســبة لتخصيــص أســهم اإلصــدار، ويشــمل األســهم 
اإلضافية.

تنبيــه: يجــب علــى مقدمــي الطلبــات التأكــد مــن أن نســبة ملكيتهــم بعــد اصــدار أســهم حــق األفضليــة ضمــن الحــدود والنســب المســموح بهــا 
والمنصــوص عليهــا فــي قوانيــن الصــادرة فــي ســلطنة عمــان.

ــزي العمانــي للمســاهمين فــي البنــوك  ــل البنــك المرك ــة مقتصــرًا علــى الحــدود المحــددة مــن قب ســيكون قــرار تخصيــص األســهم اإلضافي
ــة ضمــن الحــدود المســموح بهــا.  ــة تخصيــص أســهم األفضلي ــة بحيــث تكــون المســاهمة مــا بعــد عملي التجاري

فيما يلي مثال توضيحي لكيفية تخصيص األسهم اإلضافية- استخدم أرقام تقديريه للتوضيح:

األسهم البيان

100,000,000 أسهم حق األفضلية

90,000,000 عدد األسهم المكتتب بها

10,000,000 عدد األسهم غير المكتتب بها

15,000,000 الطلبات المستلمة لأسهم اإلضافية المكتتب بها 

10,000,000
تخصيص األسهم غير المكتتب بها بالنسبة والتناسب على أساس الطلبات المستلمة لأسهم اإلضافية 

نسبة التخصيص لأسهم اإلضافية 15,000,000/10,000,000=%66.67

5,000,000 المبالغ المرتجعة لأسهم غير المخصصة للمساهمين 

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

االكتتاب نيابة عن األطفال القّصر  6-14

ألغراض هذا اإلصدار، يعتبر قاصرًا أي شخص دون سن 18 عام في تاريخ اكتساب الحق.  )1
ال يحق لغير األب االكتتاب نيابة عن أطفاله القّصر.   )2

إذا تــم تقديــم طلــب االكتتــاب نيابــة عــن الطفــل القاصــر مــن قبــل أي شــخص آخــر غيــر األب، فإنــه ُيطلــب مــن الشــخص الــذي يقــّدم   )3
الطلــب أن يرفــق بالطلــب وكالــة شــرعية ســارية المفعــول صــادرة عــن الجهــات المختصــة تخولــه بالتصــرف فــي أمــوال القاصــر بيعــًا 

وشــراءًا واســتثمارًا.

تفاصيل الحساب المصرفي  7-14

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

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

المكتتــب مــن خــالل نظامــه الخــاص بــه أو مــن خــالل اإلثبــات المقــّدم إليــه مــن قبــل طالــب االكتتــاب.
وفقــُا للتعليمــات الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال، ســيتم إدراج بيانــات الحســاب البنكــي المشــار إليــه أعــاله فــي ســجالت   )3
شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م. وســيتم اســتخدام تلــك البيانــات فــي تحويــل األمــوال الفائضــة مــن االكتتــاب فقــط. أمــا 
بالنســبة للمكتتبيــن الذيــن لديهــم حســابات مصرفيــة مقيــدة حاليــًا فــي ســجالت شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م فســيتم 
اســتخدام الحســاب المصرفــي الــوارد بطلــب االكتتــاب لتحويــل توزيعــات االربــاح المســتحقة للمســاهم لــدى الجهــات المصــدرة لــأوراق 

الماليــة المدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة  و كذلــك المبالــغ الفائضــة.
  

ســيتم رفــض طلــب االكتتــاب إذا كان رقــم الحســاب المصرفــي الــوارد فــي الطلــب لشــخص خــالف المكتتــب باســتثناء طلبــات االكتتــاب   )4
ــة آلبائهــم. ــل الحســابات المصرفي ــرد فيهــا تفاصي ــي ي ــة عــن األطفــال القّصــر والت المقّدمــة نياب

الوثائق الثبوتية المطلوبة  8-14

نسخة من البطاقة الشخصية/ بطاقة االقامة سارية المفعول أو جواز سفر ساري المفعول.  )1
تقديــم وثيقــة تؤكــد صحــة رقــم الحســاب المصرفــي علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي اســتمارة الطلــب فــي حالــة واحــدة فقــط، هــي   )2

ــه حســاب المكتتــب. ــر البنــك المســجل لدي ــاب عــن طريــق بنــك آخــر غي االكتت
نســخة مــن ســند وكالــة ســارية المفعــول وموثقــة حســب األصــول مــن الجهــات القانونيــة المختصــة فــي حــال كان االكتتــاب ســيتم نيابــة   )3

عــن شــخص آخــر )باســتثناء اكتتــاب األب نيابــة عــن أطفالــه القصــر(. 

كيفية االكتتاب  9-14

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

نمــوذج اســتمارة الطلــب  ونشــرة اإلصــدار.
يتوجــب علــى المكتتــب أن يقــوم - قبــل تعبئــة اســتمارة الطلــب االكتتــاب - باالطــالع علــى نشــرة اإلصــدار وقــراءة شــروط وإجــراءات   )2

االكتتــاب بــكل عنايــة واهتمــام.
غيــر المســاهمين اللذيــن قامــوا بالشــراء بشــكل صحيــح لحــق االكتتــاب عبــر ســوق مســقط لــأوراق الماليــة خــالل فتــرة تــداول الحقــوق   )3
عليــه االتصــال بمديــر اإلصــدار وتقديــم نســخة مــن فاتــورة الشــراء الصــادرة عــن طريــق وســيطه أو كشــف حســاب صــادر عــن شــركة 
مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م يبيــن ملكيتــه لتلــك الحقــوق، وســيقوم مديــر اإلصــدار بإصــدار اســتمارة طلــب  لمقدمــي 

ــن.   ــل  هــؤالء المكتتبي ــر اإلصــدار مــن قب ــك الصــادر عــن مدي ــر ذل ــب غي ــات . وال يجــوز اســتخدام نمــوذج طل الطلب
ــداع  ــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإلي ــا رقــم المســاهم ل ــه بمــا فيه ــع بيانات ــب واســتيفاء جمي ــة اســتمارة الطل ــب تعبئ ــى المكتت عل  )4

الهاتــف. ورقــم  للقّصــر  بالنســبة  الميــالد  تاريــخ  إلــى  إضافــة  الســفر،  المدني/جــواز  والرقــم  ش.م.ع.م 
يطلــب مــن المكتتبيــن المصادقــة علــى التفاصيــل التــي تشــملها اســتمارة الطلــب مــن خــالل التوقيــع عليهــا، فــي حــال االكتتــاب   )5

القاصــر. االبــن  عــن  نيابــة  الطلــب،  اســتمارة  علــى  التوقيــع  لــأب فقــط  يمكــن  قّصــر،  أطفــال  بأســماء 
علــى المكتتــب تقديــم اســتمارة الطلــب إلــى بنــك االكتتــاب الــذي يتلقــى طلــب االكتتــاب المشــار إليــه فــي نشــرة اإلصــدار. وعلــى   )6
المكتتــب ســداد كامــل قيمــة األســهم المطلــوب االكتتــاب فيهــا )بمــا فــي ذلــك األســهم اإلضافيــة إن وجــدت( علــى النحــو المحــدد فــي 

نشــرة اإلصــدار، مــع مراعــاة إرفــاق المســتندات الداعمــة للمعلومــات المقّدمــة )المشــار إليهــا أعــاله(.
7(  إذا رغــب أي مســتثمر أو مســاهم خــارج الســلطنة االكتتــاب فــي أســهم حــق األفضليــة، يتوجــب عليــه أن يدفــع قيمــة األســهم المكتتبــة 
بعملــة ســلطنة ُعمــان، أي بالريــال الُعماني..يجــب علــى المكتتــب التأكــد مــن أن اســتمارة الطلــب باالضافــة الــى مبلــغ  قــد تــم اســتالمها 

مــن قبــل بنــك االكتتــاب خــالل فتــرة االكتتــاب.
في حال سداد قيمة االكتتاب عن طريق شيك، يحرر الشيك باسم »بنك ظفار/ أسهم حق األفضلية«.   )8

إذا كان ســداد قيمــة االكتتــاب عــن طريــق حوالــة، أو شــيك، يكــون المكتتــب مســئواًل عــن التأكــد مــن ســالمة نجــاح عمليــة التحويــل إلــى   )9
بنــك االكتتــاب خــالل فتــرة االكتتــاب وفــي حالــة الحوالــة المصرفيــة، يجــب إرفــاق نســخة االســتالم مــع نمــوذج الطلــب.

توفر نسخ طبق األصل من استمارات الطلب   10-14

لــن ُيســمح باســتخدام نمــوذج خــالف اســتمارةالطلب األصليــة )الــواردة فيهــا التفاصيــل المطبوعــة مســبقًا( المرســلة إلــى المســاهمين 
ــر اإلصــدار  ــه االتصــال بمدي ــم يتســلم المكتتــب اســتمارة الطلــب، فــإن علي المؤهليــن، وســترفض أي صــور الســتمارة الطلــب. وفــي حــال ل
قبــل وقــت كاٍف مــن تاريــخ إغــالق االكتتــاب للحصــول علــى نســخة طبــق األصــل مــن اســتمارة الطلــب. وعلــى المتقدميــن بموجــب اســتخدام 
اســتمارات طلــب طبــق األصــل عــدم اســتخدام اســتمارة الطلــب األصلــي حتــى لــو تــم اســتالمها أو وجــدت فــي وقــت الحــق ، وفــي حالــة 

مخالفــة ذلــك قــد يتــم رفــض كال الطلبيــن.
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بنك االكتتاب  11-14

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

ويتعيــن علــى بنــك االكتتــاب اســتالم أي طلــب فقــط بعــد التأكــد مــن اســتيفائه للمتطلبــات واالجــراءات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار وطبقــا 
لقوانيــن الســلطنة. وعليــه، يجــب علــى البنــك توجيــه المتقدميــن باســتيفاء جميــع المتطلبــات الــواردة فــي اســتمارة الطلــب قبــل تقديمهــا.

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

قبول طلبات االكتتاب  12-14

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

إذا لــم يتــم ســداد قيمــة األســهم المطروحــة المكتتــب بهــا )باإلضافــة إلــى األســهم اإلضافيــة( وفقــًا للشــروط الــواردة فــي نشــرة   )2
أو اإلصــدار؛ 

إذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها عن طريق شيك مصرفي وتم رفضه ألي سبب كان؛ أو  )3
إذا لم تتضمن استمارة الطلب رقم المساهم المتوفر لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م؛ أو  )4

إذا كان رقم المساهم الوارد في استمارة الطلب غير صحيح؛ أو  )5
إذا قّدم المكتتب أكثر من طلب واحد باالسم نفسه، يتم رفض جميع تلك الطلبات؛ أو  )6

إذا لم يرفق باستمارة الطلب المستندات المنصوص عليها في نشرة اإلصدار؛ أو  )7
إذا لم تتضمن استمارات الطلب كل بيانات الحساب المصرفي للمكتتب؛ أو  )8

إذا لم تكن جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب الواردة في استمارة الطلب صحيحة؛ أو  )9
ــواردة فــي اســتمارة الطلــب تخــص المكتتــب، باســتثناء الطلبــات المقّدمــة باســم األوالد  إذا لــم تكــن بيانــات الحســاب المصرفــي ال  )10

القّصــر اللذيــن يســمح لهــم باســتخدام بيانــات الحســاب المصرفــي آلبائهــم؛ أو
فــي حالــة الفشــل فــي الحصــول علــى ســندات الوكالــة المرفقــة باســتمارة الطلــب علــى النحــو الــوارد فــي نشــرة اإلصــدار فيمــا يتعلــق   )11

بالشــخص الــذي يقــوم باالكتتــاب ويوقــع بالنيابــة عــن شــخص آخــر )باســتثناء اآلبــاء الذيــن يكتتبــون نيابــة عــن أطفالهــم القّصــر(؛ أو
إذا لم تستوفى استمارة الطلب المتطلبات القانونية والتنظيمية على النحو المنصوص عليه في نشرة اإلصدار؛ أو  )12

إذا لــم تكــن اســتمارة الطلــب هــي النمــوذج األصلــي المرســل مــن قبــل البنــك أو اســتمارة غيــر صــادرة حســب مــن قبــل مديــر اإلصــدار   )13
ــاب  ــك االكتت أو بن

إذا كانت استمارة الطلب غير مكتملة أو أي من المعلومات المذكورة فيها غير صحيحة.  )14

ــر  ــى مدي ــة إل ــه النهائي ــب بصيغت ــد المقــرر لتســليم الطل ــل انتهــاء الموع ــاب وقب ــب االكتت ــاب بعــد اســتالم اســتمارة طل ــك االكتت ــن لبن إذا تبي
اإلصــدار، عــدم اســتيفاء الطلــب للمتطلبــات القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي نشــرة اإلصــدار، فإنــه يتعيــن عليــه بــذل العنايــة الواجبــة لالتصــال 
بمقــدم طلــب االكتتــاب مــن أجــل أن يقــوم بتصحيــح الخطــأ المكتشــف، وفــي حــال تعــذر تصحيــح الخطــأ خــالل الفتــرة المشــار إليهــا، فإنــه يتعيــن 
ــغ  ــة والمبال ــاب النهائي ــل االكتت ــرة المحــددة لتســليم تفاصي ــل انتهــاء الفت ــاب قب ــاب إعــادة الطلــب للمكتتــب مــع قيمــة االكتت علــى بنــك االكتت

المحصلــة  إلــى مديــر اإلصــدار.

رفض طلبات االكتتاب  13-14

بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب ، يتعيــن علــى بنــك االكتتــاب تقديــم تفاصيــل طلبــات االكتتــاب التــي قــد يتــم رفضهــا بموجــب الشــروط الــوارد ذكرهــا 
أعــاله إلــى مديــر اإلصــدار. 

يحــق لمديــر اإلصــدار رفــض أي مــن تلــك الطلبــات  وذلــك بعــد حصولــه علــى موافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال وتقديمــه تقريــرًا شــاماًل 
للهيئــة يذكــر فيــه تفاصيــل طلبــات االكتتــاب المــراد رفضهــا وأســباب ذلــك الرفــض.

االستعالم والشكاوى  14-14

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

المكتتــب االتصــال بالشــخص المعنــي علــى النحــو التالــي:
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بنك ظفار ش.م.ع.ع

بنك االكتتاب
مروة بنت يحيى الزدجالية

العنوان : ص.ب. 1507 روي الرمز البريدي 112 سلطنة عمان    
الهاتف: 24726366 968+، الفاكس: 24726272 968+

 InvestmentBack-Office-COD@bankdhofar.com  : اإليميل

مدير اإلصدار 
بنك ظفار ش.م.ع.ع قسم الخدمات المصرفية االستثمارية

براكاش ساراوجي
ص ب 1507 رمز بريدي 112 روي، سلطنة عمان 

هاتف: 24799733 968+، فاكس: 24791131 968+
 parkashs@bankdhofar.com البريد االلكتروني

القيود المفروضة على المساهمين   15-14

يجــب علــى مقدمــي الطلبــات االلتــزام بحــدود المســاهمة  مــا بعــد اصــدار أســهم حــق األفضليــة ويجــب عليهــم التحــري و التأكــد قبــل االكتتــاب  
مــن انهــا ضمــن الحــدود والنســب المســموح بهــا والمنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الصــادرة فــي ســلطنة عمــان. وفــي حالــة تجــاوز حــدود حصــة 
ملكيــة األســهم ألي مقــدم طلــب بعــد اصــدار أســهم حــق األفضليــة، فإنــه يتوجــب علــى مقــدم الطلــب ارفــاق نســخة الموافقــة المســتلمة مــن 
قبلــه  مــن الهيئــات المعنيــة حســب اللوائــح الصــادرة مــن تلــك الهيئــات و تعديالتهــا حســب القوانيــن المعمــول بهــا فــي ســلطنة عمــان لتجــاوز 

حــدود حصــة الملكيــة مــع اســتمارة الطلــب. 

يتعهــد البنــك بااللتــزام بحــدود المســاهمة المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن المعمــول بهــا فــي ســلطنة عمــان وكذلــك اللوائــح الصــادرة عــن 
 BM/REG/40/96 البنــك المركــزي العمانــي وبشــكل خاصــة الئحــة البنــك المركــزي العمانــي رقــم

سداد األسهم اإلضافية  16-14

ســيتم دفــع قيمــة األســهم اإلضافيــة فــي وقــت تقديــم اســتمارات الطلــب إلــى بنــك االكتتــاب. فــي حالــة عــدم ســداد المكتتــب لقيمــة 
األســهم اإلضافيــة بموجــب اســتمارة الطلــب، ســيتم رفــض الطلــب. 

التخصيص وإعادة األموال الفائضة  17-14

ســوف يتــم تخصيــص األســهم المطروحــة وإعــادة المبالــغ الفائضــة خــالل 15 يومــًا مــن تاريــخ انتهــاء االكتتــاب وذلــك بعــد الحصــول علــى 
ــدد األســهم  ــد مــن أن ع ــب بعــد اإلعــالن عــن التخصيــص التأك ــى المكتت ــن عل ــى التخصيــص ويتعي ــة العامــة لســوق المــال عل موافقــة الهيئ

واألســهم اإلضافيــة )إن وجــدت( قــد ظهــرت فــي حسابه/حســابها لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش.م.ع.م. 

ويكــون إرجــاع المبالــغ بالصافــي بعــد اقتطــاع مصاريــف البنــك وبالنســبة إلــى اعــادة األمــوال الفائضــة بالعملــة  األجنبيــة ، فســيتم  احتســاب 
ســعر الصــرف بيــن الريــال العمانــي وعملــة البلــد المعنــي بتاريــخ إرجــاع المبلــغ.

مسؤولية المساهمين/ المستثمرين في حقوق األفضلية  18-14

ــاب فــي  ــة حقــه فــي االكتت ــأوراق المالي ــه فــي ســوق مســقط ل ــة المســتحقة ل ــاع أســهم حقــوق األفضلي ــذي ب يفقــد المســاهم ال  .1
إضافيــة. بأســهم  االكتتــاب  طلــب  المســاهم  لهــذا  يمكــن  ال  ذلــك،  إلــى  إضافــة  المطروحــة.  األســهم 

ينبغــي علــى المســتثمر الــذي يشــتري الحقــوق الُمدرجــة للتــداول فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة ممارســة حقــه فــي االكتتــاب   .2
فــي األســهم المطروحــة مــن خــالل تقديــم اســتمارة الطلــب )التــي يحصــل عليهــا مــن مديــر اإلصــدار( لبنــك االكتتــاب قبــل تاريــخ انتهــاء 

ــة.  ــاب فــي األســهم اإلضافي ــاب. وال يحــق لهــؤالء المســتثمرين االكتت االكتت

المسؤوليات وااللتزامات  19-14

يتعيــن علــى مديــر اإلصــدار وبنــك االكتتــاب وشــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع االلتــزام بالمســؤوليات والمهــام المحــددة وفقــًا للمســؤوليات 
المحــددة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال. كمــا يتعيــن عليهــم أيضــًا االلتــزام بأيــة مســؤوليات أخــرى بموجــب االتفاقيــة المبرمــة بينهــم 
وبيــن البنــك المصــدر لأســهم.. ويتعيــن علــى جميــع األطــراف المســؤولين التعويــض عــن األضــرار المترتبــة عــن أي إهمــال فــي أداء واجباتهــم، 
إذا تطلــب األمــر. ويتعيــن علــى مديــر اإلصــدار التنســيق مــع الجهــات التنظيميــة والرقابيــة مــن أجــل اتخــاذ كافــة الخطــوات واإلجــراءات الالزمــة 

بهــذا الشــأن.
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الجدول الزمني المقترح   20-14

ُيبين الجدول التالي البرنامج الزمني المتوقع إلنهاء إجراءات التداول بحقوق األفضلية 

اإلجراء التاريخ

تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار من الهيئة العامة لسوق المال. 31 أكتوبر 2018 

تاريــخ نشــر اإلعــالن: يقــوم المصــدر بعــد اعتمــاد نشــرة اإلصــدار وقبــل خمســة أيــام عمــل علــى األقــل مــن تاريــخ 
اكتســاب الحــق بنشــر إعــالن معتمــد مــن الهيئــة فــي صحيفتيــن يوميتيــن إحداهمــا علــى األقــل باللغــة العربيــة 
ولمرتيــن متتاليتيــن إلبــالغ المســاهمين والمســتثمرين باإلصــدار بحقــوق األفضليــة، علــى أن يتضمــن هــذا 
اإلعــالن ملخصــا وافيــا عــن نشــرة اإلصــدار، بمــا فــي ذلــك حجــم ونســبة الزيــادة فــي رأس المــال، وســعر اإلصــدار، 
وتاريــخ اكتســاب حــق أفضليــة االكتتــاب فيهــا، وبنــك االكتتــاب وفتــرة االكتتــاب، والمــدة التــي يتــم خاللهــا تــداول 

حقــوق األفضليــة.

4 نوفمبر 2018 

تاريــخ اكتســاب الحــق: وهــو التاريــخ الــذي يؤهــل المســاهمين المســجلين فــي ســجل البنــك لــدى شــركة مســقط 
للمقاصــة باالكتتــاب بأســهم حــق األفضليــة.

11 نوفمبر 2018 

إرســال إشــعار إلــى المســاهمين: يتعيــن علــى مديــر اإلصــدار قبــل ثالثــة أيــام مــن التاريــخ المحــدد لممارســة حقــوق 
األفضليــة أن يبعــث بإشــعارات خطيــة إلــى كل مســاهم وعلــى عنوانــه المســجل فــي ســجل المســاهمين بإبالغــه 
باإلصــدار بحقــوق األفضليــة مــع نســخة معتمــدة مــن النشــرة واســتمارة الطلــب. ويجــب أن يحــدد اإلشــعار عــدد 
األســهم التــي يمكــن االكتتــاب بهــا، وفتــرة االكتتــاب ضمــن هــذا اإلصــدار بحقــوق األفضليــة أو إســناد الحقــوق، 
ويتعيــن أال تقــل هــذه الفتــرة عــن خمســة عشــر يومــًا مــن تاريــخ النشــر حســب نــص المــادة 83 مــن قانــون الشــركات 

التجاريــة.

15 نوفمبر 2018 

ــداع  ــر اإلصــدار بالتنســيق مــع شــركة مســقط للمقاصــة وإلي ــة المصــدرة ومدي ــخ إدراج الحقــوق: تقــوم الجه تاري
وســوق مســقط لــألوراق الماليــة باتخــاذ إجــراءات إدراج حقــوق األفضليــة فــي الســوق خــالل خمســة أيــام عمــل 
ــى أساســه  ــري عل ــة يج ــاب حقــوق األفضلي ــداد ســجل ألصح ــن إع ــق ، ويتعي ــخ اكتســاب الح ــر مــن تاري ــى األكث عل
تداولهــا خــالل المــدة المحــددة لذلــك .و يتــم فصــل الحقــوق عــن األســهم وتتــداول كل منهــا بصفــة مســتقلة.

18 نوفمبر 2018 

تاريــخ بدايــة االكتتاب:)تاريــخ فتــح اإلصــدار(: يتعيــن أال يقــل هــذا التاريــخ عــن خمســة عشــر يومــًا مــن تاريــخ نشــر 
اإلشــعار باإلصــدار بحقــوق األفضليــة. وســيتم إصــدار اســتمارات الطلــب مباشــرًة إلــى المســاهمين، ولكــن يمكــن 

الحصــول علــى اســتمارات طبــق األصــل مــن بنــك االكتتــاب أومــن مديــر اإلصــدار.

20 نوفمبر 2018 

نهاية فترة التداول بحقوق األفضلية. 29 نوفمبر 2018 

ــر اإلصــدار بجمــع قائمــة اســتمارات  ــخ إغــالق اإلصــدار(: بعــد هــذا التاريــخ، يقــوم مدي ــاب )تاري ــرة االكتت ــة فت نهاي
االكتتــاب مــن بنــك االكتتــاب والتحقــق مــن قائمــة طلبــات  اإلكتتــاب ويقارنهــا مــع ســجل حملــة الحقــوق ويقــوم 

بتخصيــص األســهم.

4 ديسمبر 2018

اإلدراج والتخصيــص: يتــم تخصيــص األســهم الجديــدة وإدراجهــا بســوق مســقط لــألوراق الماليــة خــالل 15 يــوم 
عمــل مــن تاريــخ إغــالق اإلصــدار

18 ديسمبر 2018
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الفصل الخامس عشر – التعهدات

15-1        بنك ظفار ش.م.ع.ع.

يؤكد أعضاء مجلس إدارة البنك مجتمعين ومنفردين، حسب أفضل معرفة لديهم، ما يلي:

أن المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه صحيحة ومكتملة.  .1

أنــه تــم توخــي العنايــة الواجبــة مــن أجــل تفــادي حــدوث أي إغفــال ألي حقائــق أو معلومــات هامــة قــد يــؤدي حذفهــا إلــى جعــل أي عبــارة   .2
ــة. مذكــورة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه مضلل

أن جميــع األحــكام الــواردة فــي قانــون ســوق رأس المــال الصــادر بالمرســوم الســلطاني 98/80 وتعديالتــه وقانــون الشــركات التجاريــة   .3
والضوابــط واللوائــح الصــادرة وفقــًا لهــا قــد تــم االلتــزام بهــا.

تم التوقيع نيابة عن مجلس اإلدارة

االسم االسم 
طارق بن عبدالحافظ العجيلى محمد بن يوسف علوى 
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ــة والتعليمــات  ــه التنفيذي ــون ســوق المــال والئحت ــواردة فــي المــادة 2 مــن قان ــا بموجــب األحــكام ال ــى المســؤوليات المنوطــة بن اســتنادًا إل
ــا بمراجعــة جميــع المســتندات والوثائــق وغيرهــا مــن المــواد الجوهريــة ذات الصلــة  الصــادرة لنــا مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال، فقــد قمن

ــة. ــة إلعــداد نشــرة اإلصــدار المتعلقــة بإصــدار أســهم حــق األفضلي والمطلوب

يتحمــل مجلــس إدارة البنــك المســؤولية فيمــا يتعلــق بصحــة المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار ويؤكــد أنــه وفقــًا ألفضــل مــا لديــه مــن 
المعلومــات، انــه لــم يتــم حــذف أي معلومــات جوهريــة مــن هــذه النشــرة والتــي  مــن شــأنها أن تجعــل ھــذه النشــرة مضللــة.

ونؤكــد بأننــا قــد بذلنــا العنايــة الواجبــة التــي تتطلبهــا المهنــة فيمــا يتعلــق بنشــرة اإلصــدار هــذه والتــي تــم إعدادهــا تحــت إشــرافنا، وبنــاء علــى 
أعمــال المراجعــة والمناقشــات التــي جــرت مــع البنــك المصــدر لــأوراق الماليــة وأعضــاء مجلــس إدارتــه والمســؤولين اآلخريــن فيــه والجهــات 
األخــرى المعنيــة، وبنــاء علــى أعمــال المراجعــة التــي قمنــا بهــا مــع هــذه الجهــات المعنيــة بموضــوع اإلصــدار وتوقعــات الربحيــة وأســس ومبــررات 

التســعير ومحتويــات الوثائــق المقّدمــة إلينــا،

وعليه  نؤكد على ما يلي:

لقــد قمنــا باتخــاذ العنايــة الواجبــة والمعقولــة التــي تضمــن أن البيانــات الــواردة إلينــا مــن البنــك والمضمنــة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه   .1
تتفــق مــع الحقائــق الــواردة فــي الوثائــق والمــواد والمســتندات األخــرى المتعلقــة بإصــدار أســهم حــق األفضليــة.

وبحســب اطالعنــا ومــن المعلومــات المتوفــرة لنــا مــن البنــك، فإننــا نؤكــد بــأن البنــك لــم يخــف أي معلومــات جوهريــة ولــم يحــذف أي   .2
معلومــات هامــة يمكــن أن يــؤدي إخفاؤهــا الــى جعــل النشــرة مضللــة.  

إن هــذه النشــرة وإصــدار أســهم حــق األفضليــة يتفقــان مــع جميــع قواعــد وشــروط اإلفصــاح المنصــوص عليهــا فــي قانــون ســوق رأس   .3
المــال ولوائحــه التنفيذيــة ونمــوذج نشــرة اإلصــدار المعمــول بــه لــدى الهيئــة العامــة لســوق المــال كمــا وأنهــا تتفــق مــع قانــون الشــركات 

التجاريــة والقــرارات الوزاريــة الصــادرة فــي هــذا الشــأن.

ــر الرســمية إلــى اللغــة  ــة )وترجمتهــا غي إن البيانــات والمعلومــات التــي تــم عرضهــا فــي نشــرة اإلصــدار هــذه والمعــدة باللغــة العربي  .4
اإلنجليزيــة( صحيحــة وعادلــة وكافيــة حســب اطالعنــا لمســاعدة المســتثمر علــى اتخــاذ القــرار المناســب حــول االســتثمار أو عدمــه فــي 

األوراق الماليــة المطروحــة لالكتتــاب وفقــًا لضوابــط وشــروط اإلفصــاح والشــفافية.

مدير اإلصدار

التوقيع:



ضلية
الف

ق ا
صدار ح

شرة إ
ن

65

 
المستشار القانوني إلصدار أسهم حق األفضلية   3-15

بهــذا يؤكــد المستشــار القانونــي الــوارد اســمه أدنــاه بــأن جميــع اإلجــراءات المتخــذة بشــأن طــرح األوراق الماليــة موضــوع هــذه النشــرة متوافقــة 
مــع القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة بأعمــال البنــك وقانــون الشــركات التجاريــة وقانــون ســوق المــال واللوائــح والتوجيهــات الصــادرة وفقــا 
لذلــك ومتطلبــات وقواعــد إصــدار أســهم شــركات المســاهمة العامــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال والنظــام األساســي للشــركة 
ــة  ــة العامــة ومجلــس إدارة البنــك. وقــد حصــل البنــك علــى كافــة الموافقــات والتصديقــات مــن الجهــات الرســمية المطلوب وقــرارات الجمعي

لممارســة األنشــطة موضــوع هــذه النشــرة.

دنتونز وشركاؤهم – فرع عمان
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