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ي القانو شار   املس

م اؤ وشر عمان –دنتونز  فرع

 

  

إن الهیئة العامة لسـوق المال ("الهیئة") غیر مسـؤولة عن صـحة وكفایة المعلومات الواردة في هذه النشـرة وال تتحمل 
ة االعتماد على هذه البیانات والمعلومات أو اســــتخدام أي جزء أي مســــؤولیة عن أي ضــــرر أو خســــارة قد تنشــــأ نتیج

منها من قبل أي شـخص. ولقد تم إعداد هذه النشـرة حسـب المتطلبات المقررة من الهیئة. وهذه هي النسـخة األصـلیة 
ـــــدار المعّدة باللغة العربیة والمعتمدة من قبل الهیئة وفقًا للقرار اإلداري رقم:  ـــــرة اإلصــ ، المؤرخ في      76/2017/خلنشــ

   .2017نوفمبر 20

ة   االكتتابف

بدء خ سم13:االكتتابتار   2017د

اء ان خ سم26االكتتابتار  2017د

قوق  ا تداول ة   ف

التداول: بدء خ سم10تار   2017د

التداول  اء ان خ سم21:تار  2017د
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ن ثمر للمس ام   بيان

  

ن ثمر املس جميع البيانبين ذا  قراءة

  

  

املناسب القرار اتخاذ ع م ساعد قد ال ة ر و ا املعلومات ع ن ثمر املس إطالع و ذه اإلصدار شرة إعداد من دف ال إن

ظفار بنك م أس عدمھ ثمارمن لالباالس املطروحة "البنك") أو ظفار" ("بنك املطروحة").كتتابش.م.ع.ع. م ("األس شرة ال ذه خالل   من

  

أساسية معلومات أية ا م حذف تُ لم كما مضللة، معلومات أية تتضمن وال امة ال واملعلومات البيانات ل ع ة شر ال ذه شتمل و ذا

ث املس قرارات ع إيجاباً أو سلباً تؤثر عدمھ.قد من املطروحة م األس م ثمار باس املتعلقة ن   مر

  

كما شرة ال ذه الواردة املعلومات وكفاية ة عن املة ال املسؤولية ن ومجتمع منفردين البنك إدارة مجلس وأعضاء البنك تحمل و

إعداد عند الواجبة العناية أخذ تم قد بأنھ م واعتقاد م علم حسب اإلدارة مجلس معلوماتيؤكد أي حذف عدم لضمان شرة ال ذه

مضللة. شرة ال ذه الواردة املعلومات تصبح أن إ ا حذف يؤدي قد   امة

  

ثمروا س أن املناسب من ان إذا فيما والتمعن ودقة عناية ا ودراس ذه اإلصدار شرة قراءة ن ثمر املس جميع ع ن تع و ذا

ن ع آخذين املطروحة م شرةاألس ال ذه اعتبار عدم ن ثمر املس جميع ع ن يتع كما يح، ال ا سياق نة املب قائق ا ل االعتبار

بموج املطروحة املالية األوراق شراء ي القانو شار املس أو الرئ اإلصدار مدير أو اإلدارة مجلس أعضاء أو البنك من توصية ا،بمثابة

ا مسؤولية ثمر مس ل يتحمل املطروحةحيث املالية األوراق ثمار االس عن مستقلة نية م نصائح من إليھ يحتاج ما ع صول

تحكتتابلال ال اضات واالف للمعلومات املستقل تقييمھ إجراء وعن ةت، ضرور ا يرا ال والتوقعات التحليل باستخدام شرة ال ذه ا و

املطروحة م األس ثمار االس شأن قرار أي عدمھ.لالكتتاباتخاذ   من

  

املطروحة- املالية األوراق عن وال الشركة عن إفادة أية تقديم أو معلومات بأية لإلدالء ص أي ض تفو يتم لم أنھ بالذكر دير ا

يجبكتتابلال فإنھ معلومات، أية تقديم أو بيان بأي باإلدالء آخر ص أي قيام حالة و شرة ال ذه م إل املشار اص األ بخالف

الرئ اإلصدار مدير قبل من أو البنك قبل من مفوض ص من صادرة ا إ ع ا إل ناد االس أو ا االعتداد اإلصدارأو عدم مدير

املسالفر يأو القانو   .شار
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املستقبلية املعلومات   بيان

 

معلومات ا أ ع عام ل شــــ املعلومات ذه تصــــنف املســــتقبلية. واألحداث التصــــرفات و بالنوايا، تتعلق معلومات شــــرة ال ذه تتضــــمن

و  معلومـــة وغ معلومـــة مخـــاطر ع وتنطوي ــــــــتقبليـــة نمســــ اليق ع عتمـــد ال تلـــكعوامـــل تجعـــل قـــد ال ـــامـــة ال العوامـــل من ـــا وغ

إن شــــــرة. ال ذه ضــــــمناً وارد و عما تختلف ــــتقبلية املســ والظروف واألحداث لتصــــــرفات مثلاســــــتخداما بق"لمات ســــــتمر"،"ســــــ " ،

"ننوي"، "نخطط"، ح"،"قد"،"نتوقع""نقدر"، "نق "نتصــور"، "نتطلع"، ب"، عتقد"،"ي " ســتمر"، ع"،"ســوف نتا عبارات"ســوف أي أو

تتعلق حالية توقعات عكس بل خية تار حقائق ســــــــت ل املســــــــتقبلية املعلومات ذه و ـــــــتقبلية، املسـ باملعلومات ف التعر ا يقصــــــــد مماثلة

امل ذه الواردة التوقعـات أن البنـك عتقـد اضــــــــــــات. واف وعوامل توقعـات عدة إ نـد ــــــ ســــــ و ـــتقبليـة، املســـــــــ األحداث أو علوماتبالنتـائج

أن لھ يمكن ال أنھ إال معقولة توقعات يحة.ديؤكاملستقبلية ون ت سوف التوقعات تلك    بأن

 

ذلك ع فيھتتضمنعالوة حررت الذي خ التار ة ار ا األوضاع عن فقط وتكشف وك وش امنة مخاطر ع املستقبلية املعلومات

يجوز تمثلاالعتمادوال ا أ الحق.اعتباراالبنكتوقعاتع خ تار أي    من

  

البنك ن عناية يوجھ ثمر من لوجود املس امة العوامل عدد قد ال ب ال س   املتوقعة أو الواردة تلك عن الفعلية النتائج اختالف  ت

: ع تقتصر وال العوامل ذه شمل و   البيانات.

 ومنتجاتھ البنك خدمات ع الطلب  مستوى

 التنافسية ئة  الب

 سل املصر القطاع ع أو مورديھ و/أو البنك عمالء ع تأث ا ل ون ي ما ر وال املالية والظروف ن والقوان اللوائح طنةالتغ

 عمان

 يق ال شطة األ ع تأث لھ ون ي ما ر والذي السلطنة األعمال ومناخ العامة واالقتصادية السياسية البنك.الظروف ا  وم

 تقلبات يةصرفأسعار أية األجن معدالتالعمالت مأو أووأسعار والعامليةاملحليةالت املالية أواألوراق األسعاراملعدالت

 األخرى

 املستقب األداء تقدير انية إم  عدم

 ياالقتصادأداء ما  العُ

 ووسائل املخاطرة "عوامل عنوان شرة ال ذه من عشر ادي ا الفصل الحقاً ورة املذ األخرى ا"العوامل م  .التخفيف

 

ضــمان أي يقدم أن البنك ســتطيع واقعاًاتال تصــبح ســوف املســتقبلية املعلومات .بأن أوملموســاً البنك لدى س ل أنھ مديراإلصــداركما

ـــ الفرمديرأوالرئ ياإلصـــدار القانو شـــار املســـ ذلكأو ان ســـواء املســـتقبلية، املعلومات من أي مراجعة أو بتحديث ام ال أو نية أية

تقتض لم ما ذلك خالف أو مســــــتقبلية أحداث شــــــوء أو جديدة معلومات صــــــدور عن وملعرفة ناتجا املالية. األوراق ن قوان متطلبات ذلك

ر  و ا املعلومـــات من ـــد وارداملز و عمـــا ـــاً ر جو اختالفـــاً للبنـــك الفعليـــة النتـــائج اختالف إ تؤدي قـــد ال ـة مــ امل العوامـــل حول ـــة

ذه املتضــــمنة املســــتقبلية شــــرة،املعلومات إال الرجوع اير م التخفيف ووســــائل املخاطرة "عوامل عشــــرفقرة ادي ا ."الفصــــل

ةكما املو املخاطرة عوامل ال أن شرة ال الفعليةذه النتائج اختالف إ تؤدي أن يمكن ال مة امل العوامل جميع بالضرورة ل ش

املتوقعة. املستقبلية املعلومات املضمنة تلك عن اً ر جو   اختالفاً
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األخرى  واملعلومات املالية املعلومات   عرض

 

املـاليـة ئـة:املعلومـات ـالب و بـالبنـك متعلقـة خـارجيـة وأحـداث ظروف إ نـد ســــــــــــ ال التوقعـات من عض ع شــــــــــــرة ال ـذه شــــــــــــتمـل

مخاطر ع تنطوي مسـتقبلية بيانات ع التوقعات تلك شـتمل و بھ. البنك شـاط يرتبط الذي القطاع و مان عُ سـلطنة داخل التنافسـية

ب املكت جميع بھ ين أن جب و ذا امنة، وك ـــ إوشــــ تؤدي قد مة م عوامل عدة نالك أن إ ن املحتمل التاختالفن واملحصـــــــَّ النتائج

املستقبلية. والتقديرات التوقعات ة املو الت واملحصَّ النتائج عن اً ر جو اختالفاً البنك شطة بأ املتعلقة ية  الفعل

  

إ فإنإضــافة واملعلوماتذلك املالية املعلومات من ا وغ التوقعات تلك من مســتقل نحو ع بالتحقق م يقُ لم ــ ـدارالرئ مديراإلصـ

ير لذا اإلدارة. مجلس أعضـــاء ا أعد ال الفصـــلاالطالعاألخرى ووســـائلع املخاطرة "عوامل عنوان شـــرة ال ذه من عشـــر ادي ا

ا م  ".التخفيف

  

ا السنة تتبدأ وت يناير من األول للبنك عام.31ملالية ل من سم  د

  

ب. التقر إ الصلة ذات املبالغ وإجما مجموع ن ب ما للناتج شرة ال ذه اختالف أي عزى و   ذا

  

العرض املســــــــــــتخدمة إ:العملة ـــــــارات اإلشــــ االت"جميع مان."ر.ع."أو"الر عُ لســـــــــــلطنة ــــمية الرســـــــ العملة و ي، ما العُ ال الر ع

و لھ الثابت وسعرالصرف ي األمر بالدوالر مرتبط ي ما العُ ال =1الر ي إ0.385دوالرأمر ي ما العُ ال الر نقسم و ي. ما عُ ال 1000ر

سة.  ب

  

الوثائق: مستخرجات أو ص يجبامل الوثائقاالعتمادال ص م ذهع املتضمنة ا مستخرجا عأو شرة وافيةال بيانات ا أ

الوثائق. بتلك يتعلق فيما   وشاملة
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ا أخذ يجب إضافية   باالعتبارنقاط

املعلومات: شرة ذه  الواردة املعلومات من القصد إننطاق د و ال ة بالفرصة تتعلق وافية بمعلومات الطلب مقدم تزو ثمار  االس

معلومات باإلضافة يرى.كتتاباال عملية حول  أساسية إ ما ر ال املعلومات افة ع تحتوي ال ذه اإلصدار شرة فإن حال أية ع

ة. ر جو ا أ املحتمل ب باملكت شرة ذه  الواردة والبيانات املعلومات تفس يتم أال ي ا ع ال قانونية أ شارة ية أو اس  ع أو ضر

ا ة فرصة أ ثمار وعليھ، اس ة. ن جميع ع يجب وتجار ب ن املكت صول  املحتمل القانونية ع ا شارة ية واملالية االس  الالزمة والضر

م من واملناسبة شار ن مس يتعلق القانوني فيما ن ي والضر ن م  اكتتاببأي واملالي م شراء أو أس مشراءأو باكتتاب أو أس ل أس ش

املطروحةمتوقع م األس شراء   أو

  

قبل من الواجبة والعناية ثمر:املراجعة م  كتتاباال شأن قرار أي اتخاذ قبلاملس ب املطروحة، األس  قراءة الطلب مقدم ع ي

شرة ذه امل، ال ثماري، ألي اتخاذه وعند بال اس شرة ذه لشروط ال تحليلھ ع االعتماد الطلب مقدم ع يجب قرار  واملخاطر ال

ثمار تتعلق ال ا باالس   .ف

  

ثمار مخاطر م:االس عباألس تنطوي م األس أسواق ثمارات االس افة متفاوتةإن بدرجات وذلك السوق ات غ إن،مخاطر حيث

ات، املتغ لتلك وفقاً ترتفع أو تنخفض قد املالية الورقة واملعنونالفصل مراجعة الطلب مقدم وع قيمة شرة ال ذه من عشر ادي ا

ا". م التخفيف ووسائل املخاطرة   "عوامل

  

شرة ال ذه ع توز ع املفروضة عتالقيود مُا ر ع: مقيداً ذه توز شرة القانونيةاختصاصات ال الناحية من معينة  أو قضائية

ما ون  ر ملوافقات ي الالتنظيمية، السلطات من مسبقة خاضعاً شرة ذه عت كما لال من دعوة أو للبيع عرضاً  ال البنك  أي  كتتابقبل

م األس الاختصاص أي  املطروحة من كما ذا عمان سلطنة نطاق خارج ي ع يجوز  قضا شرة ذه توز ون  منطقة أي  ال ي ا قد  ف

ع ذا مثل ناءً  تجاوزاً  التوز و ومدير فإن عليھ، للقانون، الفرالرئاإلصدار  البنك اإلصدار اال ومدير نوك و ي القانو شار  كتتابواملس

جميع يطالبون  معرفة ا الواردة القيود بضرورة ضرورة ف ا. ا التقيد و الرئ أي يتحمل ال ومراعا ومديراإلصدار البنك ومديراإلصدارمن

شار الفر االواملس نك و ي اك أي عن انونيةق مسؤولية أيكتتابالقانو أو ع املفروضة القيود ذه من ألي ان  التماس أو لبيع عرض بيع

م  كتتابلال ن الطلبات مقدمي من يكن لم أو ان سواء ص أي قبل من املطروحة األس ي اختصاص أي املحتمل  سلطنة خارج قضا

عت حيث عمان ي. غ كتتاباال التماس أو البيع عرض البيع، ذا مثل فيھ ُ   قانو

 

ع املفروضة ذهاستخدامالقيود ات شرة:محتو  ليا أو جزئيا اإلفصاح أو  أو األصل طبق ة إصدار أو شر يجوز  الال

شرة ذه  الواردة املعلومات من أي عن ا أو ال غرض استخدام صولال  ألي ا دون م األس طرح عملية  مسبقة خطية موافقة عيتعلق

البنك اإلصدار من ومدير ومدير .الرئ الفر  اإلصدار

  

: الضمانات عن املسؤولية إخالء ناءالضمنية يقدم ا، املعمول  واللوائح القانون  بموجب مطلوب و ما باست اإلصدارال مدير أو البنك

الفرالرئ مديراإلصدار أأوأو ي القانو شار بنكاملس حة أي كتتاباال و صر  اإلدارة مجالس أعضاء من أي قبل من ضمنية أو ضمانات

يتعلق آخر ص أي أو املوظفون  أو املحامون  أو املحاسبون  أو املدراء أو ات كفاية بمدى فيما شرة ذه وفحوى  محتو  التوقعات أو ال

ا الواردة املختلفة ندات الوثائق من أي  أو ف ال واملس ون  وال األوقات من وقت أي  توفر واملعلومات  من أي بقاء أو بالطرح متعلقة ت

ا ع الوثائق ذه اء عد غي دون  حال   .الطرح ان
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فات    االختصارات/التعر

 

ف املصط  التعر

اإلضافية م بطلب  األس م املسا يتقدم ال اإلضافية م األفضلية.االكتتاباألس حقوق إ إضافة ا   ف

ة السنو العامة معية الذياالجتماع  ا الشركة خالل الثالثة أشھر من تاریخ انتھاء السنة المالیة  تعقدهالسنوي
  للبنك.

التخصيص خ الذي  تار خ املالالتار لسوق العامة يئة ال فيھ ب.عتمد للمكت املطروحة م األس   تخصيص

ب املكت الطلب/ يحق مقدم الذين مون ماملسا املحددل ق ا خ اصلالكتتابتار األ أو األفضلية حقوق

خالل من قوق ا شراء قاموا مسقط الذين املاليةسوق ستولألورق مكتملة استمارة وقدموا

بنك إ الشروط قبلاالكتتابافة إغالقأو خ   االكتتابتار

الطلب اإلصداملاالكتتاباستمارة استمارة ذا ن ب املكت قبل من ا يفا اس  ارطلوب

األسا للبنك.  النظام األسا   النظام

الشركة/ ظفار/ بنك البنك/

اإلصدار ة   ج

ش.م.ع.ع. ظفار   بنك

املصر رقم  القانون ي السلطا املرسوم بموجب الصادر ُعمان لسلطنة املصر عديالتھ.114/2000القانون   و

اإلدارة مجلس  املجلس/

  

قبل من املنتخب البنك إدارة األسامجلس النظام ام ألح وفقاً آلخر وقت من البنك مسا

يئة وال ي ما العُ املركزي البنك قبل من الصادرة واللوائح والضوابط ة التجار ات الشر وقانون

املال. لسوق   العامة

  بیسة  1000بیسة ، اللایر العماني یتكون من   سية

CAGR-  معدل النمو السنوي التراكمي  

أر   للبنك المال رأس كفایة -معدل  -إيھ

املركزي    البنك المركزي العماني  البنك

  ھامش حمایة رأس المال األساسي  -ي

ة التجار ات الشر ي  قانون السلطا باملرسوم الصادر مان عُ سلطنة ة التجار ات الشر عديالتھ.4/74قانون   و

ي حة  1-إي الشر من املحددة م األس   1سبة

يئة ُعمان.  ال سلطنة املال لسوق العامة يئة   ال

التعميم  امليثاق بموجب املال لسوق العامة يئة ال عن الصادر العامة مة املسا ات الشر حوكمة ميثاق

ر4/2015رقم عديالتھ2015وليويش   .و

الفر اإلصدار ش.م.ع.ع  مدير ظفار ثماراتقسم -بنك   البنكيةاالس

ش.م.ع.ع  االكتتاببنك ظفار    بنك

مال رأس من األول املصر  املستوى للقطاع املال رأس كفاية متطلبات ضمن ومو كما البنك مال رأس من األول املستوى

الصادرIII(بازل التعميم خالل من ي ما العُ املركزي البنك شروط حسب   2013نوفم17)

م للس ح ل  الر ل اح ماألر   س

التنفيذية لقانون   الالئحة التنفيذية رقم الالئحة القرار بموجب الصادرة املال رأس عديالتھ.1/2009سوق   و
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ف املصط  التعر

معية غ ا ن  العاديةالعامة املادت ام ألح وفقاً نعقدة ُ امل ن م للمسا العادية غ العامة معية قانون124و123ا من

عديالتھ. و ة التجار ات    الشر

ت  املاليةالسنة ينايروت من األول تبدأ ال للبنك املالية السنة.31السنة نفس سم   د

التعاون  .  مجلس لي ا التعاون   مجلس

العامة معية العادية  ا العامة معية   -ا

كومة مان.  ا عُ سلطنة ومة   ح

الرئ اإلصدار   الخلیجیة بادر ألسواق المال ش.م.ع.م  مدير

ي القانو شار   فرع عمان  ؤھموشركا دنتونز  املس

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

والصناعة التجارة مان.  وزارة عُ سلطنة والصناعة التجارة   وزارة

املالية لألوراق مسقط ُعمان.  سوق سلطنة املالية لألوراق مسقط   سوق

والصناعة التجارة ُعمان.  غرفة وصناعة تجارة   غرفة

املطروحة م املطروحة  األس م األفضلية.كتتابلالاألس حق خالل   من

عمان  السلطنة   سلطنة

شرة املال.  ال لسوق العامة يئة ال قبل من املعتمد النحو ع األفضلية حق م أس إصدار   شرة

خ سابتار قاك للمقاصة  ا مسقط شركة الت م أسماؤ لة امل ن م املسا فيھ سب يك الذي خ التار و

ق ا ش.م.ع.م األفضلية.االكتتابواإليداع حق م   أس

ر.ع. ي/ ما العُ ال مان.  الر عُ لسلطنة القانونية   العملة

األفضلية حق م أس م  إصدار لألس األفضلية شرة.املطروحة،حق ال ذه ورة املذ ام واألح والشروط داف   واأل

م اإلسمية  األس ا قيم البالغة العادية البنك م سة/100أس   ر.ع.0.100ب

مون  البنك.  املسا مو   مسا

شرة.االكتتابسعر  االكتتابسعر ال ذه ّ مو و كما الطلب مقدم قبل من واملدفوع املطروح م   للس

يالدوالر كية.  األمر األمر املتحدة للواليات القانونية   العملة
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األول اإلصدار –الفصل ة وج اإلصدار عن عامة   معلومات

 

 لتفاصيلا البيان

اإلصدار ة ج  ش.م.ع.ع.ظفار بنك  اسم

التجاري  ل ال خ1291106 رقم  1990يناير1بتار

الرئ ص.ب. املقر يدي: ال يدي:1507العنوان ال الرمز ُعمان.112، سلطنة روي ، 

شطتھ أل البنك ممارسة محددة مدة  غ

للبنكالسنةتبدأ  املاليةالسنة ت1املالية وت يناير السنة.31من نفس من سم د   من

بھ املصّرح املال املال رأس رأس بھ-يبلغ واملصرح إ500,000,000للبنك مقّسم تبلغس5,000,000,000ر.ع م

الواحد م للس اإلسمية سة.100القيمة  ب

(قبل واملدفوع املصدر املال رأس

األفضلية) حق م أس  إصدار

للبنكيبلغ واملدفوع املصدر املال إ204,164,151رأس مقّسم تبلغ2,041,641,506ر.ع. م س

األسمية الواحد م الس سة100قيمة  ب

املال واملدفوعرأس املصدر

حق م أس إصدار عد ) للبنك

  األفضلية)

بلغ املالس ال225,785,772للبنكواملدفوعاملصدر رأس ي،ر 2,257,857,722إمقسمعما

ا م ل ل االسمية القيمة م عد100س سة األفضليةب حق م أس اضإصدار اف ع حقوق، ان

امل. بال ا ف االكتتاب تم قد م  األس

م لألس اإلسمية الواحد.100 القيمة م للس سة  ب

م216,216,216  حجم اإلصدار سھ185سعر س مب تبلغ،الواحدللس اجمالية يمليون 40 بقيمة عما ال   .ر

اإلصدار من185 سعر تتألف م للس سة االسمية100ب القيمة سة الواحدب م إصدارللس عالوة و83مع سة ب

اال2 طلب تقديم عند امل بال ا دفع يتم إصدار، ف مصار سة  .كتتابب

حة  الغرض من اإلصدار الشر من املال رأس م أس ادة ز أسا ل ش اإلصدار عوائد استخدام تم   1س

من د الفصلالتفاصيل،ملز إ الرجوع اإلصدار2يمكن شرة   من

اإلصدار ف ف2 مصار مصار مقابل ب املكت قبل من تدفع املطروحة م األس من م س ل ل سة  اإلصدار.ب

ماالكتتابأحقية الاألس

أفضلية حق ا  ل

م مسا ل ل قيحق ا ساب اك خ تار عادلاالكتتابكما املطروحة م األس من 10.59عدد

م لس خ100ل تار و كما م املسا يملكھ م سابس قاك (ا عدد م)1بمع لس مقابل

ق9.44 ا ساب اك خ تار يملكھ م مس األس كسور ب تقر تم يح.إو عدد  أقل

في األسھم  كتتابأھلیة اال
  المطروحة

في اإلصدار بحق األفضلیة مفتوح لمساھمي البنك المقیدین بسجل المساھمین  كتتاباال
في البنك لدى شركة مسقط للمقاصة واإلیداع بتاریخ الحق أو للمستثمرین الذین یقومون 

  عن طریق سوق مسقط لألوراق المالیةانتھاء فترة التداول  قبلبشراء الحقوق 
  

في اإلصدار بحق  كتتابیة المساھمین باالویمكن تداول "الحقوق" التي تمثل حق ملك
األفضلیة عن طریق سوق مسقط لألوراق المالیة خالل الفترة المحددة لھذا الغرض. 

أو بیع "الحقوق" عن طریق  حق األفضلیة  باصدار كتتابویكون للمساھم الخیار في اال
قھ في السوق إلى المستثمر الراغب في الشراء. وفي حالة عدم ممارسة المساھم لح

فیسقط حقھ في  كتتابأو حقھ ببیع الحقوق عن طریق السوق خالل فترة اال كتتاباال
  .كتتاباال

اال مكتتابطلب األس

  اإلضافية

خ تار ن م سابللمسا قاك بطلبا م عبئةاالكتتابالتقدّ م عل ن تع و اإلضافية م األس

املطلوب املبلغ مع التحصيل لبنك ا وتقديم الطلب استمارة ة املطلو   .لالكتتابالبيانات
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 لتفاصيلا البيان

يقوم ال الذي م الًباالكتتاباملسا مؤ س ل ليا) أو جزئيا (إما حقوقھ بيع قام أو قوق ا امل

إضافية. م أس ع صول ل طلب   لتقديم

لتقدكم الً مؤ س ل قوق ا ى اش الذي ص ال أن إضافية.ا م أس ع صول ل طلب  يم

الفصل املحددة ام واألح للشروط تخضع اإلضافية م األس وتخصيص التقديم  .14عملية

ير  كتتابالحد األدنى واألقصى لال التفاصيل الفصلاالطالعملعرفة   .14ع

اال االكتتابطلباتمبالغإعادة طلبات من الفائضة املبالغ إعادة لطالكتتابتتم اصة ا البنك حسابات إ وجدت إن

إغالق15خاللاالكتتاب خ تار من  .االكتتابيوماً

ية األجن مات املسا م

بھ   املسموح

ما بامتالك ن ماني العُ لغ سمح دُ تز عنال تھ للنظام%49س وفقاً البنك مال رأس م أس من

ن املواطن مع املساواة قدم ع التعاون مجلس دول ات وشر مواط معاملة تم وس للبنك. األسا

للقرارالوزاري طبقاً مان عُ سلطنة ات الشر س وتأس م األس وتداول بملكية ق يتعلّ فيما ن ماني العُ

من205/2007رقم: األول خ للعامالصادربتار سم  .2007د

خ قتار ا ساب   2017نوفم29  اك

بحقوق التداول بداية خ تار

 األفضلية

سم10  2017د

بحقوق التداول إغالق خ تار

 األفضلية

سم21  2017د

بداية خ سم13 االكتتابتار  2017د

إغالق خ سم26 االكتتابتار  2017د

مسقط سوق لألوراقاإلدراج

 املالية

املطروحة م األس ون ت فسوف بالتا املالية لألوراق مسقط سوق بالفعل درج مُ البنك إن حيث

املالية.لالكتتاب لألوراق مسقط سوق أيضاً درجة  مُ

ق التنظيمية املوافقات

 األفضلية

 خ بتار اجتماعھ اإلدارة مجلس قرار بموجب البنك ر5و2017يوليو26موافقة أكتو

2017 

 ي ما العُ املركزي البنك خموافقة ر16بتار خطابھ2017اكتو بموجب

  BDD/CBS/BD/2017/4743رقم.
 :رقم يئة ال عن الصادر اإلداري القرار بموجب املال لسوق العامة يئة ال موافقة

املؤرخ76/2017/خ  2017نوفم20،

ویخضع طلب  الصحیحة اإلصدار حسب استمارات الطلب أسھمسیتم تخصیص  التخصيص
 لمعرفة14وتخصیص األسھم اإلضافیة للبنود والشروط المنصوص علیھا في الفصل 

 .14 الفصل على االطالع یرجى التفاصیل

اإلصدار ومدير املا شار س ُ امل

:   الرئ

  الخلیجیة بادر ألسواق المال ش.م.ع.م
  سلطنة عمان  روي، 112رمز بریدي  974ص ب 

  +968 22350745+ فاكس 968 22350700ھاتف 

: الفر اإلصدار   البنكیة االستثماراتقسم  -.م.ع.ع شبنك ظفار   مدير
  سلطنة ُعمانروي ، 112الرمز البریدي  1507ص.ب. 

  +968 24791131فاكس:  444محول:  + 968 24790466ھاتف: 
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 لتفاصيلا البيان

ارجيون: ا سابات ا   مدققو

  

  آند یونج" إیرنست"
 ، سلطنة ُعمان112الرمز البریدي:  1750حي القرم، ص.ب. 

  +24566043968 فاكس:  + 24559559968  ھاتف: 

م أس إلصدار ي القانو شار املس

األفضلية:  حق

  دنتونز وشركاؤھم فرع عمان
 شاطئ القرم الفنار،الطابق الثاني بنایة 

يدي:3552ص.ب: ال الرمز مان112، عُ سلطنة روي، ، 

 +968 24573097فاكس:،+968 24573000اتف:

-- 

  بنك ظفار ش.م.ع.ع :االكتتاببنك
  ، سلطنة ُعمان112الرمز البریدي  1507ص.ب. 

 24726366/361/362 968+ھاتف: 

 24726262 968+فاكس: 
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يالفصل دف –الثا  حصيلتھاستخداموكيفيةاإلصدارمنال

 

اإلصدار  2-1 من دف  حصيلتھواستخدامال

 

رأس من األو الفئة ادة ز إ األفضلية حق م أس إصدار البنك دف املامال املركز ة وتقو املال رأس كفاية سبة لتعزز

النمو من د املز تحقيق من ليتمكن ار للبنك املركزي.واالزد البنك متطلبات حسب وذلك البنك، أعمال   ضمن

 

متطلبات لتلبية اإلصدار حصيلة ستخدم ي-س ما العُ املركزي ازلالبنك املال3و رأس كفاية متطلبات يخص وأيضاًفيما

ر  والتطو النمو متطلبات ل القادمة.للبنكلتمو مسة ا للسنوات للبنك اتيجية االس طة ا مع يتما   بما

 

األفضلية 2-2 حق م أس إلصدار ة التقدير ف   املصار

 

إصد ف مصار ر قدّ وقدرهتُ بمبلغ األفضلية حق م أس باأي،ر.ع115,500ار تقر عادل صيلة%.0.29 ما ا مجموع من

تم أن حال للطرح امل.االكتتاباإلجمالية منبال عليھ املتحّصل املبلغ من ي جز ل ش اإلصدار ف مصار غطية تم وس

والبالغة ن ب س2املكت مةب االصدار الواحدللس ف مصار امل غطية عدم حالة فوسيقوم و املصار بتغطية البنك

قبل من املحصل املبلغ زاد أن حال ناملتبقية. ب اإلصدارسياملكت ف مصار االحتياطيعن إ وإضافتھ بالفائض البنك حتفظ

ي املادةواالحتياطيأالقانو ع بناءاً شكيلھ تم س الذي اص ة.106ا التجار ات الشر قانون تفاصيلمن التا دول را ظ يُ

ة: التقدير ف واملصار اليف   الت

  

ي عما ال  البيانات ر
   

ومدير 55,500 شاراملا املس االو الرئ اإلصداررسوم بنك   (التحصيل)كتتابرسوم

ي  10,000 شارالقانو املس   رسوم

املال  20,000 لسوق العامة يئة ال   رسوم

والطباعة  20,000 واإلعالن والدعاية ق سو   ال

يدية  10,000 ال والرسوم باإلجراءات ملباشرة شاملة أخرى ف   مصار

  املجموع  *115,500

املصارف الفعلية*إجما للمصارف وفقا تتغ وقد تقديرة أعاله دول با  الواردة
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داف –الثالثالفصل   لھالصادرةواملوافقاتالبنكأ

 

 عامة نظرة )1( 
 

عمان سلطنة البنك عام1تأسس رقم1990يناير ل تحمل عامة عمانية مة مسا وتمارس6-1/29110كشركة

عام خالل نة. ز ا وخدمات ة ثمار االس املصرفية دمات وا ات للشر املصرفية دمات وا لألفراد املصرفية دمات 2013ا

فة الص بممارسة البنك سرةاإلسالميةبدأ (م اإلسالمية املصرفية دمات ا نافذة خالل سوق)من مدرجة البنك م أس .

البورصة مدرجة األول املستوى من دائمة سندات لھ كما املالية لألوراق للبنكاأليرلنديةمسقط الرئ املقر يقع .

ن عناو بيانات ي وفيما مسقط، بمحافظة ة التجار األعمال ص.منطقة يدي1507بالبنك: ال سلطنة112الرمز روي،

  عمان

ي: و اإللك :http://www.bankdhofar.comاملوقع اتف ال الفاكس+ 24790466968رقم  24702865 968+ورقم

  

البنك 3-2 داف  أ

 

نادا البنكاس س تأس تم ا أجل من ال داف األ فإن للبنك، األسا النظام الإ املثال يل س ماع صر وذلكيا

و بموجبھ، الصادرة املصرفية واللوائح عديالتھ و املصر للقانون وفقاً ي ما العُ املركزي البنك قبل من لھ املرخص حدود

ما ع تقتصر وال :شمل   -ي

   

ذلك .1 غ أو القرض أو عة والود اري ا ســــــاب وا الطلب تحت ســــــاب ا حســــــابات عدة ق طر عن األموال باســــــتالم يقوم

املالية واألوراق األموال وتوظف يالت ســــــ للعمالء وتقدم عرض و ســــــابات ا بفتح تقوم ا أ كما أخرى شــــــروط أو بفائدة

. اً وضرور مناسباً تراه قد ل ش  بأي

أوي .2 ــــلف ســــــــ عرض أموالقوم بموجبإقراض أخرى ـــــــمانات ضـــــ وأية الكفاالت ن بتأم وكذلك مقابل، بدون أو عاب أ مقابل

السلف تلك مضمون غ و جدولة وإعادة بتجديد يقوم وأن شروط القرو أية  .ضأو

ر .3 وتحر ب، ال مصرفية وخدمات عمليات عدة وقبول يقوم ات، القرو الشي ومنح ع، والتحصيل،الودا صم، وا ض،

والســــــندات والضــــــمانات والدفع ثماروالتعامل واالســــــ يازة وا ل والتحو األوراق، وتداول أوراق وإصــــــدار والبيع، ـــراء، والشـــ

نــةوالكمبيــاالت، ز ا الســــــــــــنــداتوأذون من ــا وغ اإليــداع ـــــنــدات وســـــــ والكفــاالت ن، ـــــــــ ـــ ال والص و الــدفع، وقســـــــــــــائم ،

ا. نوع ان ما م  والضمانات

أخرى. .4 بنوك ع الودا بإيداع  يقوم

سة. .5 النف واملعادن ات و واملس ب والذ ية األجن بالعمالت والتعامل يع و شراء  يقوم

بمنح .6 خطاباتوإصـدار يقوم عاالعتمادوتداول بناءاً األموال وتقديم املعتمدة ة الدور واإلشـعارات الضـمان خطابات و/أو

. خارجياً أو داخلياً ونة امل ع بالبضا اصة ا سليم ال وسندات النقل ادات وش ن ال   بوالص

ا. .7 بدو أو إضافية بضمانات شركة أو ص أي لصا ضات عو و ضمانات بإصدار   يقوم

أوا .8 ستلم شركة.أن أو ص أي ساب ادات الش من ا وغ ن ال والص و الدين ادات وش ل التحو   مر

والطرود .9 املالية واألوراق ــــــة ســــــ النف واملعادن والعمالت ة املكتو ندات ـــ املســـــــــ أنواع بجميع األمانات صــــــــــــندوق يحتفظ أن

و عمل وأن نلألموالوالصناديق ع و ن ل امل الوكالء يقبل سابات.وأن ل   أوصياء

م .10 سـا ثماراتأن شـاطاتاالسـ ال من ا وغ الصـناعية ع سـواءاالقتصـاديةواملشـار املال رأس اك االشـ ذلك بما

ذلك. غ أو دين سندات أو خيارات أو حصص أو م أس ل ش ع ذلك   ان
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وج .11 أعاله ورة املذ داف األ لتحقيق الالزمة البنكية باألعمال يقوم املصـــــرأن القانون ا يج ال األخرى شـــــاطات ال ميع

ي. ما العُ املصر للقانون وفقاً املرخصة البنوك قبل من ا القيام يجوز ال األخرى األعمال أو ي ما   العُ

لتحقيق .12 العمل يواصل البنكأن داف أو أ و أو وكيل أو أصيل كفئة سواء العالم من ان م أي أو ُعمان سلطنة

أو الــداخــل من متعــاقــدين وكالء ق طر عن ذلــك ــان وســــــــــــواء ن اآلخر مع أو بمفرده بــذلــك يقوم وأن ذلــك غ أو متعــاقــد

ذلك. غ أو   أوصياء

ع .13 ســـتحوذ / ميحصـــل ســـا و م أوأســـ ا عضـــ أو دافھ وأ أعمالھ معھ شـــابھ ت مؤســـســـة أية مع ك شـــ القيامأو

ابأي ع عود أن شأنھ من مباشرة.عمل غ أو مباشرة بصورة ان سواء بالفائدة   لبنك

من .14 جزء أو جميع إلدارة ا خارج أو ـــــلطنة الســـــ داخل ات شــــــــــر أو أفراد مع عقوداً م ي أن يھ عل يتوجب البنك داف أ لدعم

ية. وأجن محلية مصادر قبل من ات با باالستعانة اإلدارة تلك مة للمسا أو شاطاتھ و  أعمالھ

د .15 أ أنلدعم يمكن البنك ألعمال ة مشـــــا أعماالً تمارس قد أخرى ات ــــر شـ أو بنك أي مع بالشـــــراكة م ســـــا أن البنك اف

السلطنة. خارج أو داخل ا داف أ تنفيذ   ساعد

فة .16 ـــــــــ الصــ نافذة س ــــــــ تأســـ ق طر عن اإلســـــــــــالمية، عة الشـــــــــــر ن وقوان ام أح مع املتوافقة املصـــــــــــرفية شـــــــــــاطات بال يقوم أن

لتو  ــــالمية املركزياإلســــــ البنك عليمات و املصــــــــــر القانون ــــــروط وشــــ ام ألح وفقا ة، وتجار ــــــالمية إســــ مصــــــــــرفية خدمات ف

ي.  العما

الالزمــة .17 واألعمــال العقود وجميع والصــــــــــــفقــات العقود جميع وإبرام ــــرفــات التصــــــــ بجميع يقوم أن لــھ البنــك، ــداف أ لــدعم

بموج ا واملصرح ا لتنفيذ يحة وال واملالئمة آلخر.واملناسبة ن ح من تطبق ال مان عُ سلطنة ن قوان   ب
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اخيص 3-3  ال

 

التالية: سية الرئ اخيص ال البنك  يملك

 

يئة/السلطة الرخصة ال اإلصدار نوع خ اء تار االن خ   تار

التجارة  وزارة

 والصناعة

رقم: التجاري يل ال ادة ش

1291106 

14/01/1990 13/01/2019 

تجارة غرفة

مان عُ  وصناعة

رقم: ة العضو ادة   27/02/2019  27/02/2017 656ش

املركزي البنك

ي ما  العُ

املصر شاط ال رخصة

 التجاري 

املصر 26/01/2004 القانون حسب  مستمر

فة   الص شاط رخصة

  اإلسالمية

ال للفروع ترخيص منح تم

فة الص خدمات تقدم

ع ترخيص فرع ل اإلسالمية

الفروع ذه عدد يبلغ  10حدة.

املصر القانون حسب   مستمر

ثمار االس بنوك أعمال املصر  26/01/2004  رخصة القانون حسب   مستمر

العامة يئة ال

املال  لسوق

رقم خيص CMI020ال

شطةملمارسة املرتبطةاأل

شمل: ثماروال   باالس

وساطة،1 (  

اإلصدارات،2 إدارة (  

ثمار،3 االس صناديق إدارة (

األوراق4 محافظ إدارة (

  املالية،

غ5 مالية أوراق ق سو (

  عمانية،

املشورة6 وتقديم البحث (

األوراق ثمار باالس املتعلقة

املدرجة .املالية  

31/12/2015  31/12/2018  

 

ا 3-4 عل صول ا تم ال املوافقات من ا وغ املؤسسية  املوافقات

 

اإلدارةموافقة 3-4-1   مجلس

  

(بما املفوضة ان ال أو اإلدارة مجلس املشاريتالءموافق خ التوار حسب أدناه الواردة القرارات ع ا) م ل صالحية ا:مع   إل
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 خ تبلغ2017يوليو26تار إجمالية بقيمة األفضلية حق م أس إصدار ع املوافقة  ،ر.ع40,000,000تم

 ر5و لالاعتمادتم2017أكتو م األس خاللكتتابسعرطرح األفضليةمن سة185بقيمةحق معروضب م س ل شملل

إصدار 83 عالوة سة إصدار 2وب ف كمصار سة  ب

  

املال3-4-2 رأس لنة   والتمو

  

 9نعاملوافقةتتم،2017أغسطس املالعي ألسواق بادر ليجية ا الرئشركة مديراإلصدار بصفة ش.م.ع.م

حق م نألس عي و ثماراألفضلية االس يقسم لإلصدار.البن ثانوي كمدير ظفار  بنك

 9ن،2017أغسطس عي ع املوافقة متم اؤ عمان)(فرعدنتونزوشر شارسلطنة كمس حق، م أس إلصدار ي قانو

  األفضلية

 

ي  3-4-3 ما العُ املركزي البنك   موافقة

خ بتار األفضلية حق م أس إصدار ع موافقتھ ي ما العُ املركزي البنك ر16منح خطابھ2017اكتو رقمبموجب

BDD/CBS/BD/2017/4743 العامة يئة ال موافقة ع البنك حصول طة املؤسسيةشر املوافقات افة و املال لسوق

الصلة. ذات   األخرى

  

املالموافقة3-4-4 لسوق العامة يئة   ال

رقم اإلداري ا أمر بموجب ذه اإلصدار شرة املال لسوق العامة يئة ال  2017نوفم20املؤرخ،76/2017/خ:اعتمدت

  

البنك3-4-5 مال رأس ات السنواتالتغ مسةخالل   املاضيةا

  

االفتتاالرصيد  السنة

املال لرأس

ال ر   باأللف

ع عات التوز

م أس صورة

افضلية-مجانية   حق

ال ر   باأللف

م أس صورة ع عات التوز

من ة مئو سبة ك مجانية

املدفوع املال   راس

  

رأس املالرصيد

  السنةاية

ال ر   باأللف

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

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

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

2016 154,473 15,447 10% 189,920 

20,000 - 

2017 189,920 14,244 7.5% 204,164* 

ذه. اإلصدار شرة إعداد خ تار   *كما
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عالفصل نتفاصيل –الرا م  املسا

 

مون خاملسا تار كما سيون تم 30الرئ ونممن2017س للبنك5يمتل املدفوع املال رأس أك أو :م٪ ي  كما

  

 

سية  االســم امللكية ا حقوق م فئة األس   عدد

 

ة املئو سبة   ال

(%) 

     

ظفار ثمارللتنميةالدوليةشركة واالس

 ش.م.ع.عالقابضة

مان عُ ملكية سلطنة  28.00 571,569,616 حقوق

تقاعد املدنيةموظفيصندوق دمة مان  ا عُ ملكية سلطنة  10.00 204,164,079 حقوق

واملقاوالت للتجارة ن مل عمان  شركة ملكية  سلطنة   9.95 203,057,410  حقوق

حساب ي اس ش تقاعدا صندوق

الدفاع   وزارة

مان عُ ملكية  سلطنة  8.51 173,844,012  حقوق

ي ال رجب سالم افظ عبدا / ندس عمان  امل ملكية  سلطنة   8.27  168,801,222  حقوق

للتأمينات العامة يئة ُعمان  االجتماعيةال ملكية  سلطنة  8.25 168,525,971  حقوق

حساب ي اس ش حساب CSZ ا

ش.م.م العمانية س ق   مؤسسة

ُعمان ملكية  سلطنة  6.27 127,988,791  حقوق
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امسالفصل ياالقتصاد –ا ما  العُ

 

  
  

  عامة نظرة .1
  

العم االقتصاد عامتراجع التوا ع ي الثا للعام اإلسمية بالقيمة ي مس2016ا ا ة ف خالل القوي نموه عل حافظ أن عد

عام من عام2010سنوات النفطية2014إ شطة األ اد ا اجع ال إ كب ل ش ذلك عود و ادةم ز من الرغم ع .

تراجعالصادرات، كما العمانية. األسواق النفط أسعار تراجع ب س تراجعت النفطية اإليرادات أن للسلطنةالناتجإال املح

سبة ب اإلسمية عام5.1بالقيمة سبة%2016 ب اجع ال ب عام13.8س ار%2015 ا الطلب الضعف ب س

تر  . سبةوالداخ ب ام ا النفط أسعار متوسط تراجع عد حاد ل ش ار ا الطلب عام28.9اجع تراجع%2016 مع

سبة ب ومي ا اإلنفاق تراجع ب س لقطاع%.5.8الطلب اإلسمية بالقيمة املح الناتج إجما تراجع فقد ون امل حسب ع

سبة ب عام23.7النفط م%2017 بلغ الوقت نفس النفطيو غ القطاع النمو ة.0.6عدل الف خالل % 

الوقود قطاع ب نص إاألحفوريتراجع الصادرات عام57.9إجما املتوسط%2016 بلغ أن ة%66.3عد الف خالل

عام عام2011من بأسعار وم2015إ املح الناتج إجما القطاع مة مسا فيھ تراجعت الذي إالوقت %27.4السوق

املتوسط ان أن سبة47.0عد ب النفطية غ الصناعية شطة األ مة مسا تراجعت كما ة. الف نفس خالل عام%3.7 %

س2016 ب اجع ال ب عام3.0ةبس االقتصادي.%2015 النمو طء و ومي ا اإلنفاق تراجع عكس  مما

غ الصناعية شطة األ ن ب سبةالنفطية،من ب وظاً م تراجعاً الصناعية شطة األ عام17.2لت اجع%2016 ب مقارنة

سبة عام13.4ب ع%2015 سبة. ب إيجابيا نمواً املقاوالت شطة أ من املح الناتج إجما ل اآلخر، انب ومن10.5ا %

سبة ب واملياه اء ر والك واملحاجر التعدين ا5.4شاط م ل ل بقيمة2016عام% سبة أع املقاوالت لت .44.5%

سبة ب التالية املرتبة يع التص قطاع وجاء النفطية غ الصناعية شطة واملياه42.1األ راء بالك واإلمداد والتعدين%10.7 %

سبة ب يع%.2.7واملحاجر التص قطاع ل املح8.5ش الناتج إجما من أق2016عام% و البالغو السنوي املتوسط من ل

من10.4 ة الف خالل الـ2015إ%2011 سبة ب مقارنة بكث أقل عام15وكذلك ا تحقيق دف املس من%2020 كجزء

عام يع التص قطاع ضعف إ العال االقتصاد نمو تراجع عد الضعيف ار ا الطلب أدى االقتصادي. ع التنو برنامج

  م.2016

األسعار الصدمات مقاومة ع قوة أك السلطنة النمو عملية ارجية،عل الزراعةا قطاعات ة" الرؤ وثيقة " حددت

ادة ز يتم ال القطاعات كأحد اوالصيد م إمسا املح الناتج و3.1إجما عام%2.0 بحلول التوا عل ل%2020 .

سبة ب ا قو نمواً والصيد الزراعة عام16.3قطاع بلغ%2016 نمو متوسط مع السابقة6.4مقارنة سنوات مس ا %

من املح الناتج إجما ا حص ت إ1.3وتحس املتوسط خالل%2.0 ة.%  الف

أثمرتنفس دماتالوقت، ا قطاع نمو االقتصادي، ع التنو برنامج إطار ومة ا ا قامت ال املكثفة ود ا

إ اإلجما املح الناتج متھ مسا ارتفعت حيث عام53.5السلطنة املتوسط%2016 بلغت حصة مع مقارنة %39.6م

املاضية مس ا السنوات سبةخالل ب ة العقار دمات ا قطاع زاد كما عام6.2. موقف%2016 فيھ تحسن الذي الوقت م

السلطنة. عام ل ش االقتصادي النمو تباطء من الرغم عل العام خالل ي إيجا نمو معدل ل ل املالية الوساطة قطاع

ا عل ك لل ا تحديد تم ال القطاعات أحد و السياحة تراجعتقطاع فقد حال أية وع االقتصادي ع التنو القيمةبرامج

سبةاملضافة ب واملطاعم" الفنادق " عام0.3من السابق.%2016 بالعام   مقارنة

التاسعة مسية ا طة ا داف)2020-2016( دف األ من مجموعة تب خالل من االقتصادي التنوع ز عز إ تنفيذ ومبادرة

صيفة ا املالية السياسة توفر كما منھ. ى عا الذي اجع ال عد االقتصاد عا ع ساعد بما القطاعية واآلليات والسياسات

ا ا التحديات مع للتعامل الالزم اإلطار شاملة سياسات ع عتمد ةال السنو انية امل تضمنت . الك االقتصاد ا يواج ال لية
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لعام ت2017للسلطنة مالية سياسة تنفيذ الوقت نفس و النفطية غ اإليرادات ادة وز اإلنفاق شيد ل توفرضإجراءات من

ود ا ذه ل يجة ن املفروضة. االئتمان احتياجات يل بما املصر النظام افية ال املتوقعالسيولة من السياسة، مستوى ع

عام املح الناتج إجما النمو ون ي اإلسمية.2016أن بالقيمة املح الناتج إجما تراجع من الرغم ع إيجابيا   م

  

  

ي5-2 العما لالقتصاد   التوقعات

الك االقتصادي الوضع ع التأث إ أسعارالنفط املستمر اجع ال رغمأدى السلطنة عام ل منش اإلصالحاتالعديد

ظل النفطية. اإليرادات ع االعتماد وخفض االقتصادي التنوع لة ودفع املا املوقف ن لتحس املعنية ات ا ا قامت ال

عام خالل التوا ع ي الثا للعام وا ز من ي عا املا ان وامل اري ا ساب ا ان اجع2016م ال استمرار ب س

سبة إ األحفوري الوقود قطاع إنتاج تراجع طفيفة23.7أسعارالنفط. سبة ب النفطي غ القطاع إنتاج زاد الوقت نفس و %

تتجاوز عام0.6لم االسمية%2016 بالقيمة املح الناتج إجما تراجع سبة(بأسعار . ب عام5.1السوق) أقل%2016 و و

عام اجع ال بلغ2015من م13.8والذي الت معدل زاد فقد حال أية ع . ار ا والطلب ومي ا اإلنفاق تراجع ب س %

إ2015عام%0.1من عام1.1م خالل وا%2016 اء ر الك أسعار ادة الز ي جز ل ش عكس األمرالذي و أتو لوقود.

خارجية مصادر من كذلك املح السوق سندات إصدار وإ قروض ع صول ا خالل من اض االق إ العمانية ومة ا

من املح الناتج إجما إ الدين سبة زادت التا و املا ز ال ل عام12.8لتمو اية إ%2015 اية31.4لتصل %

 م.2016عام

املركزيغ للبنك ية األجن األصول صا اجع ال عن النظر ي،ض وصاالعما اإلجما وفر وافقد غطاءً ية األجن األصول

و11 را عام8ش اية التوا ع ة التجار السلع واردات من ور النقد2016ش من االحتياطات كفاءة ن تحس إ أدى مما م

. القاألجن واصل وجودكما خالل من القوي نموه املصر االقتصاديكفايةطاع شاط ال تراجع من الرغم ع عالية  –مالية

ادة ز من كذلك الرغم النمو ع زاد ة. املطلو املعاي عن االنحراف معدالت بلغاالئتمان،من النمو10.1والذي عن ،%

ع، بلغالودا الذي2016عام%،5.2الذي األمر و و ة املطلو السيولة توف ات الصعو عض وجود ع يدل وما إأدىو

القروض. ادة الز من أع انت ع الودا ادة الز أن إال والقروض ع الودا ع الفائدة معدالت   ارتفاع

ة الف الو القادمة،خالل قطاع اجع ال ستمر أن املتوقع عاماألحفوريقودمن أك ل عض2017ش من الرغم ع

أسعارالنفط خفضاالنتعاش ب املتوقعس من أن الرغم ع للنفط. املصدرة األخرى والدول ك أو مع االتفاق بموجب اإلنتاج

عض النفط أسعار تتعا ءأن التعاال املستوى من بكث أقل سيظل ي العما النفط سعر أن لتوقعاتإال وفقا . ار ا د

عام النفط سعربرميل متوسط يبلغ أن املتوسط من فإن الدو النقد حوا2017/2018صندوق يدوالر 55م ميلأمر لل

بلغ متوسط مع يدوالر43مقارنة عامأمر ميل  .2016لل

تراج إ املا ز التعز خطط تؤدي أن املتوقع من الوقت لنفس ش النفطي. غ القطاع النمو ستمرعام،ع أن املتوقع من

االقتصاد اجع يال مع2017عامالعما معتخططذا،. التعامل دف س ال اإلجراءات من العديد التخاذ ومة ا

االقت اإل التحديات مواصلة ا ضم من املتوسط األمد ع لية ال عصالحاتصادية ضرائب تطبيق مثل لية ال االقتصادية

العامل املباشر، األجن ثمار واالس العاملة بالقوى املتعلقة عات شر رال تطو إ باإلضافة ضافة ُ امل القيمة بة وضر معينة شطة أ

املتوسط املدى ع السلطنة اقتصاد آفاق شكيل اسم بانخفاضا التوقعات ظل فإنكذلك.النفط أسعارخاصة

الرأسما اإلنفاق ات أولو وتحديد اإلنفاق وترشيد الدعم خفض مثل الية ا املالية اإلصالحات أنو االستمرار ا شأ من ا

األسا افز ا املستقبل.توفر لية ال االقتصادية   للنظرة

ذلك ع للتنميةعالوة التاسعة مسية ا طة ا ضمن االقتصادي ع التنو ع ك ال االستمرار سيؤدي ل، الطو األمد وع

املستدام. االقتصادي النمو لتحقيق ق الطر يد تم إ تنفيذ رنامج اإلجراءاتطبقتالصدد،ذاو من العديد ومة ا

قط شود امل التوسع وتحقيق السياحة يع لية،ل التحو الصناعة يؤديذاتھ،الوقتاع أن املتوقع جديدمن قانون إقرار
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االقتصادي. ع التنو ة وت ع سر و السلطنة إ األجانب ن ثمر املس توافد ادة ز إ املباشر األجن ثمار البنكبدوره،لالس يواصل

ل وده ج ي العما اتبااملركزي خالل من االقتصادي ع التنو يل املصرس النظام السيولة ع فاظ وا مالئمة نقدية سياسة ع

طلبات تلبية يكفل بما مالئمة ات مستو معقولة.االئتمانعند لفة ب االقتصاد الشرائح   ميع

ي –(املصدر  العما املركزي للبنك السنوي ر   )2017يونيوالصادر -– 2016التقر
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فيةنبذة –السادسالفصل   أعمالھععامةونظرةالبنكعنعر

 

مان .2 عُ سلطنة املصر القطاع ع عامة   نظرة

ون املصـــــــريت املتخصـــــــصـــــــةالقطاع والبنوك ة التجار البنوك من مان عُ ان)(مثلســـــــلطنة اإلســـــــ اإلســـــــالميةبنك والبنوك

اإلســالمية الصــرافة.والنوافذ ومحال التأج ات وشــر املصــرفية غ ل التمو ات ســم31حوشــر البنوك،2016د عدد بلغ

ة مانالتجار عُ شـــمل16ســـلطنة اً تجار اً و7بن محلياً لة ـــ م ية9مصـــارف أجن لبنوك التقليديةفروع ة التجار البنوك .

ظفار بنك محليا ش.بنكوش.م.ع.ع،املؤســـســـة ش.م.ع.ع،وم.ع.ع،مســـقط ي العما الوط ـــوالبنك ي إس ش إ بنك

يوش.م.ع.ع،عمان العر عمان ش.م.ع.عوش.م.ع.م،بنك األ والبنك ش.م.ع.ع ار   بنك

اللذان ي العما التنمية نك و ان اإلســـــــــــ بنك ما و ومة ل اململوكة ــــــة املتخصـــــــــــصـــــ البنوك من ن اثن املصـــــــــــر النظام ــــمل شـــــــ

محدودي من ن املواطن إ األمد ل طو ل التمو لتوف العمانية ومة ا ما ـــــــ القروضومتوســـــــــطيأســـــــــســ توف وكذلك الدخل

و  الزراعة مثل قطاعات ة التنمو ع الدعمللمشـار ومة توفرا التقليدية. رف وا والسـياحة املاشـية ية وتر لفوائدالصـيد

املتخصصان.القروض ان البن ا يقدم   ال

تضـــم مجموعة القطاع شـــمل البنك6كما إلشـــراف ات الشـــر ذه وتخضـــع مصـــرفية غ مالية مؤســـســـات و تأج ات شـــر

ئجا واســـــــ تأج مجال عمل و ي العما ســـــــلطنةاملركزي األصـــــــول ع عتمد ال ل التمو شـــــــطة وأ الدين لة ي و ــــــراء وشـ ر

احتياجات تلبية ع أسا ل ش وتركز األخرى واألصول املركبات شراء ل تمو أسا ل ش الـتأج ات شر عمل عمان.

ات. الشر من والعمالء التجزئة وقطاع واملتوسطة ة الصغ   املؤسسات

  

اإلسال    ميةالبنوك

عام ســـم ي2012د الســـلطا املرســـوم بموجب املصـــر القانون عديل تم ســـم6(الصـــادر 69/2012، والذي2012د (

بنوك إما خالل من اإلســـــــــــالمية الصـــــــــــرافة خدمات بتقديم عمان ـــلطنة ســــــــ للبنوك ح ــــــــر بالتصـــ ي العما املركزي للبنك ســـــــــــمح

املة مت البإســــــــالمية إســــــــالمية نوافذ شــــــــاطأو ب ســــــــمح ال ي العر ليج ا آخردول بذلك ـــلطنة الســـــ ون لت التقليدية نوك

اإلسالمية.   الصرافة

  

من للعمالء املتاحة املصرفية املنتجات ع لتنو املبذولة ود ا إطار السلطنة اإلسالمية الصرافة شاط ع املوافقة ي تأ

القطاع عديل جانب إ ات. والشــــــــر ،املصــــــــاألفراد اإلســــــــالميةر ـــرافة للصـــــ التنظي اإلطار إصــــــــدار اللوائح)IBRF(تم لتوف

ع اإلســالمية. الصــرافة جوانب افة غطي ال والتفصــيلية تحددالشــاملة اللوائح ذه فإن املثال يل صــولمتطلباتســ ا

الصــرافة رخصــة يجباإلســالميةع ال املالية ر التقار ومعاي ية املحاســ املعاي تحديد جانب إ ي العما املركزي البنك من

ع ي العما املركزي للبنك اإلشــــــــــرا الدور تحدد كما ا ام االل ي العما املركزي البنك من املرخصــــــــــة ــــالمية اإلســــــ البنوك ع

الصرافة ومنتجات ممارسات   اإلسالمية.افة

زأدى عز إ بدوره أدى مما املصـــر النظام ن العامل عدد ادة ز إ عمان ســـلطنة اإلســـالمية الصـــرافة شـــاط ب الســـماح

توف وكذلك ار واالبت الكفاءة حيث من ــــــــــــ التناف البنوكاملناخ ومنتجات يارات ا عدد بفضــــــــــــل للعمالء ات امل من د املز

يوج اإلســــــــــــالمية. والبنوك العزالتقليدية نك و ش.م.ع.ع نزوى بنك ما املة املت ـــــــــالمية اإلســـ البنوك من ن اثن الســــــــــــلطنة د

عملياتھ ش.م.ع.ع نزوى بنك بدأ ش.م.ع.ع. ســماإلســالمي عام2012د اية عملياتھ اإلســالمي العز بنك دأ و .2013م

البن من عدد مسـقطالتقليدية،وكفتحت نك ظفارو بنك ذلك يبما العر عمان نك ارو ـ نك و ي العما الوط والبنك

اإلسالمية. للصرافة   نوافذ

  

الدولية   البنوك
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األجن املال رأس ثمار اس قانون رقم(الصادر يلزم ي السلطا تتجاوز102/1994باملرسوم ال بأن ية األجن ات الشر عديالتھ) و

من أك املحلية ات الشــــر أحد ا ،الوقت%.70حصــــ ا والصــــناعةا التجارة وزارة عمل(بالتعاون عكف مجموعة مع

ات ا من والعديد الدو ـــــــياغةاألخرى)البنك صــ ــــــــبةع سـ ب بملكية ـــــــمح ســ جديد أجن مال رأس ثمار ــــــ اســـ %100قانون

ال ديد. ا القانون ـــدور صـــ موعد حول ــــارة إشــ أي ناك س ل عمان. ســــــلطنة املؤســــــســــــة ات خاللللشــــــر من املحلية عمليات

ســــــــبة ب مملوكة ية أجن مســــــــموح100فروع القطاعاتا% من عدالعديد القطاع( ذلك بما معينة) ـــروط شـــــ يفاء اســــــــ

. ستاندرداملصر بنك ا ل فروع خالل من عمان سلطنة عمل ال ية األجن البنوك ن ب ب،بنكشارترد،من محب بنك

صادر إيران، أوفبارودا،بنكإيران،اتبنك بنك ت أبوظإنديا،ست .األول،بنك الوط قطر نك و وت ب   بنك

  

  

 ظفار بنك عن تعریفیة نبذة 6-2
  

ا قيم تقارب األصول إجما منمع يمليار 4أك ما عُ ال تم30كمار من2017س ظفار بنك أصبح أسرع ، البنوكأحد

املصر القطاع قوي بحضور تمتع و السلطنة األعمالنمواً التو عاملصرفية املشار ل وتمو نة ز وا نفسجزئة

السوقية.الوقت، والقيمة األصول إجما حيث من بنك أك ي ثا و ظفارف بنك فروع ات شب عدد لغ ا68و شمول مع فرعاً

زة وأج اآل الصراف زة أج من واسعة شرةلشبكة املن ظفاراإليداع بنك و و السلطنة. أنحاء تماماجميع ملساعدةا ا كب

م عالية سبھ ع البنك يحافظ العمانية. زاملنتجات عز و ن وتحس ع روتنو تطو األعمال الوظائفرواد ن التعم سن و

رإ وتطو عمل فرص نتوف للعماني ادي ن.أ ل   املؤ

  

البنك 6-2-1 خ  تار

  

" الفر ي العما ظفار "بنك باسم أعمالھ البنك عام1بدأ وقدره1990يناير مدفوع مال برأس ي.5، عما ال ر ن مالي

بنك1991عام امات وال أصول ع البنك استحوذ ي.، مع وشراء بيع اتفاقية خالل من عمان با دخليان.بار كما با بار

صاللة. واآلخر مسقط ما أحد ن فرع خالل من عملياتھ دأت و . الفر البنك مع سنوات خمس ملدة إدارة عقد   البنك

  

ى1992عام اش الدوال، والتجارة االعتماد "بنك ات ومطلو موجودات عمليةم” بنك خالل ومن ي، العما املركزي البنك ن

إ ن فرع من البالد أنحاء جميع فروعھ شبكة بتوسيع البنك ن .14الشراء   فرعاً

  

ة1999عام التجار األعمال منطقة ديد املقرا مب افتتاح تم سھ لتأس العاشرة ة السنو بالذكرى البنك احتفال وضمن

ب يوسف معا إبرعاية للبنك الرئ املقر املب ذا زال وما ارجية. ا الشؤون عن املسؤول ر الوز هللا، عبد بن علوي ن

اإلصدار. شرة إعداد خ   تار

  

البنك2001عام استحوذ شراء16، سعر التجاري عمان بنك من توسيع3.5فرعا البنك مكن مما ي، عما ال ر مليون

إ تم43شبكتھ اءاال فرعا. عامن التجاري البنك من ا عل املستحوذ الفروع دمج عملية   .2001من

  

ح2003عام ملق ووفقا ن. للبنك حة املق االندماج خطة الدو مجان نك و الفر ي ظفارالعما بنك مون املسا وافق ،

ي العما ظفار بنك إ الدو مجان بنك امات وال أصول ضم تم .االندماج   الفر
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شعار2003عام غي وكذلك ظفار"، "بنك إ البنك اسم لتغي ة واإلدار التنظيمية املوافقات افة ع البنك حصل ،

مجموعھ ما إ البنك فروع شبكة زادت نفسھ. العام از 62وفرعا45البنك عمانج سلطنة أنحاء جميع آ صراف

مج بنك مع االندماج عد .وذلك الدو   ان

  

تقديم2013مارس3يوم النافذة ذه خالل من تم و سرة" "م مس تحت اإلسالمية فة الص خدمات نافذة البنك أطلق ،

وخدمات ع والودا القروض شمل بما ة التجار والفئة التجزئة فئة ضمن ا لعمال وذلك عة الشر مع متوافقة بنكية خدمات

تنظي تم و ثمار. االس الشرعيةإدارة الرقابة يئة قبل من ا عل واإلشراف ي العما املركزي البنك قبل من " سرة "م شطة أ م

ا. ل   املعينة

  

   المصرفیة الخدمات 6-2-2

  
  

  

   التقدیر وشھادات الجوائز 6-2-3
  

البنك حصل ة األخ السنوات خالل الراقية. دمات وا املنتجات أفضل تقديم الرائدة البنوك أحد ظفار بنك ععت

ذلك بما املرموقة وائز ا من   العديد

 ة الكب البنوك فئة ضمن السلطنة بنك االقتصاديةمجلة-2017أفضل البنوك (OER) عمان   ألفضل

  التم جوائز واملتوسطة ة الصغ املؤسسات ل تمو التم للعامجائزة ي العر املصر قبلمن2017واإلنجاز

ن للمصرفي الدو لعاماالتحاد   2017العرب

 أفضل ونوميك20جائزة إي عمان مجلة بھ قامت الذي امل وفق ة الكب ات الشر فئة األداء حيث من شركة

فيو   ر

 عمان سلطنة إسالمي بنك أفضل جوائزجائزة ملنطقةإيضمن س قيافاينا وافر األوسط والشرق ا  EMEA أورو

  2016لعام

 للمجتمع االجتما العمل دعم املثالية املؤسسة لعامجائزة للسوق2017اإلسالمي العال جوائزاالستطالع من

لعام   م2017املصر

الخدمات المصرفیة

الخدمات 
المصرفیة 
الشخصیة 

الخدمات 
المصرفیة  

النسائیة

الخدمات 
المصرفیة 
ةللشباب والطلب

الخدمات 
المصرفیة  

الممیزة 

الخدمات 
المصرفیة 
التجاریة

الخدمات 
المصرفیة 
لالستثمار 
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 دمات ل س" فاينا "وورلد مجلة جوائز ضمن مان عُ النقال اتف ال ع املصرفية دمات ل تطبيق أفضل جائزة

ونيةاملصرفية   2016اإللك

 ونية اإللك املصرفية دمات ل س" فاينا "وورلد مجلة جوائز ضمن ونية اإللك املصرفية دمات ا أفضل جائزة

2016  

 بنك أفضل قبللقطاعجائزة من عمان سلطنة للعام واملتوسطة ة الصغ "املؤسسات ناشيونالمجلة لثإن و

يطانية ال " س فاينا & 

 أفضلج للعامائزة واملتوسطة ة الصغ املؤسسات لقطاع ة متم س2017عالمة فاينا ضمن عان سلطنة

  دايجست

 ةجائزة التجار املصرفية دمات با ونيةالتم عمان-اإللك سضمن2017سلطنة فاينا   دايجست.جوائز

 عام ة تجار صفقة أفضل يك".2016جائزة للبالس لوى مجمع مشروع صفقة " فيو ر د تر ال جلو قبل   من

  

املحلية األجل لة طو ع للودا تنصيف مع ثمار االس دمات مودي الة و قبل من مصنف عندالبنك ية (نظرةBaa3واألجن

تقييم.2017أغسطس7)سلبية ي االئتما يف للتص ش في الة و أعطت السياق يوليو3سلبية)(نظرة-BBBنفس

األمد.2017 لة طو ية األجن بالعملة ع   للودا

  

دماتاملنتجات 6-2-4  املصرفيةوا

القنوات من العديد خالل من ومية ا ات وا ات والشر لألفراد دمات وا املنتجات من واسعة مجموعة ظفار بنك يقدم

توفر سرة"حيث م " خالل من اإلسالمية املصرفية دمات وا املصرفية ملة ا ومجموعة املصرفية التجزئة   مجموعة

  

األفراد من للعمالء التالية دمات وا املنتجات توف املصرفية التجزئة مجموعة عمليات    :تتضمن

  وقرو صية ال والقروض السك ن الر خدمات توف ذلك بما التجزئة السياراتمنتجات شراء ل تمو ض

االئتمان طاقات و التعليمية    والقروض

 املصرفية ادة الر ة خدمات األولو   لذوي

 لإلناث املصرفية حواء   خدمات

 والطلبة للشباب املصرفية   العمليات

 املصر ن والتأم التوف   منتجات

 املصرفية دمات ونيةا الصرافاإللك بطاقة وخدمات االتصاالت ومركز    اآل،

  

من مستوى ذو عمل ق فر خالل من ات للشر وموثوقة نية م خدمات تقديم إ ة التجار املصرفية دمات ا مجموعة س

تطبيق خالل من ات الشر مع العالقات ز عز و بناء إ املجموعة س كما لية. ال الفعالية يضمن ل ش و والدوافع ارات امل

قدر تحمل ع عتمد بمجموعةسياسة اصة ا العمليات شمل جيدة. عوائد ضمان الوقت نفس و املخاطر من مقبول

التالية األقسام املصرفية ملة    :ا

 ات للشر املصرفية دمات   ا
 النقدوإدارةواملدفوعاتاألعمالخدمات   

 شطةالتجاري التوجيھ ثماراملصرفيةواأل   لالس

 املالية واملؤسسات نة ز  ا
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 دمات وميةا ا ات ل  املصرفية

 ملة با املصرفية دمات املعلومات –ا إدارة ونظم ع  املشار

 

 لشاطالبنكيمارس سرة"خاللمناإلسالميالتمو شملللبنكإسالميةمصرفيةكنافذةعملوال"م او توف شاط

ةمنتجات ةوحساباتادخار ثمار الً توفر اس اممعمتوافقاً تمو عةأح أساسعالعمالءأموالإدارةمعاإلسالميةالشر

ة الةاملضار ةمصرفيةخدماتوتوف والو شطةتجار ةوأ ثمار اممعمتوافقةأخرى اس عةأح   .اإلسالميةالشر
  

  

واألداء 6-3 األعمال  نمو

تم30كما و،2017س ظفار بنك السلطنةفإن البنوك أك ي السوقية(منثا القيمة تمكناألصول)وإجماحيث ،

ذات مالية كمؤسسة ممتازة سمعة نيل من ظفار امبنك دماتقويال وا املنتجات إ باإلضافة والنمو. االستدامة

ا نت، اإلن ع املصرفية دمات ا مثل ونية اإللك املصرفية دمات ا من العديد البنك يوفر التقليدية، دماتاملصرفية

وخدمات الفوات سديد و النقدي اإليداع زة وأج ة، القص النصية الرسائل ع املصرفية دمات ا اتف، ال ع املصرفية

عنداستالم باإلضافةالبيع،الدفع اإلسالمية.إذا فة الص   خدمات

  

ا قيم تتجاوز أصول منومع المليار4أك ير تم30كماعما نموا،2017س البنوك أسرع من واحداً ظفار بنك أصبح

مان. عُ السوق،2017يونيو30وكماسلطنة العمالء ع ودا من ظفار بنك حصة وحوا13.9تبلغ صا%13.6 من %

عمان. سلطنة املال)(املصدر القروض ألسواق بادر ليجية ا شركة األبحاث   قسم
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ن أدناهيب دول البنك:ا لدى األعمال ونمو   األداء

ي               عما ال ر   باملليون

  

تم30   2014 2015 2016 2017س

األصول  3,194.13 3,593.06 3,952.04 4,071.23 إجما

ل والتمو والقروض السلف

للعمالء  املقدم
3,175.03 2,988.59 2,729.31    2,254.71  

العمالء من ع  3,101.55 الودا
 

2885.19 
2,592.37 2,482.18 

  

شغيل ال عمليات من  94.11 الدخل

  

127.35 115.23 98.85 

شغيل ال عمليات من ح  52.69 64.03 70.59 50.06 الر

ح الر  40.45 46.77 47.62 34.79 صا

املالكفاية  %14.05 %14.70 %14.41 %14.61 رأس

  

  

املال 6-3-1 رأس   كفاية

 

يتعلق فيما ي ما العُ املركزي البنك أنظمة املالكفايةبأبرز   راس

  

    II  بازل متطلبات حسب على )1( 
  

ى  )أ( أد بحد املال راس كفاية معدل ع فاظ  %12ا

بازل  )ب( تطبيق عند االئتمان ملخاطر املناسبة قة الطر أجلIIاتباع من محلية تقديرات  باستخدام

 والبنوك.اتخاذ بية الذ العمالت بخصوص للمطالبات خارجية ائتمان تقييم كمؤسسات ي االئتما يف التص االت  و

 .االئتمان مخاطر لتخفيف شاملة / سيطة قة طر  اتباع

 سبة ب املخاطر وتحديد مصنفة غ ا أ ع لألخطار ات الشر عرض مخاطر افة  %.100معاملة

مل مناسبة قة طر اتباع شغيلية.(ج) ال للمخاطر األسا املؤشر وطرقة   خاطرالسوق

سنوي.(د ع ر ل ش ي ما العُ املركزي البنك إ املال رأس كفاية إقرارات تقديم يجب (  

ي ـ) املال.ج( رأس كفاية إقرارات مراجعة ار ا البنك حسابات مراقب ع   ب

  

 : III بازل بموجب )2( 

  
امللكية.  )أ( مستوى و السائد العنصر ون ي ا وف األو الفئة من املال لرأس السائد ل الش ون  ي

ى  )ب( أد بحد املال رأس كفاية معدل ع فاظ حاجز بما)2017يناير1من(اعتباراً %13.25ا املال.ذلك لرأس ي  وقا

وز  )ت( مراحل ع املال لرأس ي الوقا اجز ا متطلبات تطبيق سبةيتم ب ل0.625ادتھ من% اعتبارا .2019إ2018عام

من التالية الدنيا سب ال ع األوقات ل يحافظ أن البنك ع املالكفايةيجب  وذلك:رأس
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 سبة ب العامة املتطلبات ضمن من13.25من عنداملال،رأسكفاية% األو للفئة ى األد د ا ع فاظ ا يجب

10.25.% 

 األو للفئة ى األد د ل العامة املتطلبات سبةكفايةلضمن ب املال عند%،10.25رأس األو الفئة ع فاظ ا يجب

8.25.% 

 سبة ل ى األد د ا وضمن ذلك ع عندكفايةعالوة املال (12رأس ناء% سمحاالحتفاظمخصصباست املال)ُ برأس

أق بحد الثانية الفئة ون ت البنك.3بأن طر ل املعرضة األصول من % 

 بواقع اإلضا املال لرأس ي الوقا اجز ا متطلبات تنفيذ مع تباعاً أعاله ورة املذ املتطلبات من0.625تتغ عام ل %

 .2019إ2018

  

احتياطيتم التقلباتاستحداث خالل التنظيمية املخاطر من مايتھ و املصر للقطاع املعاكسة التقلبات ة ملواج املال لرأس

ذااالقتصادية. عداالحتياطيو يطبق ولم استحداثھ يتم اوحالذي تھت نس ب ة2.5و٪0ما املر األصول إجما من ٪

الواليات أنحاء جميع البنوك ع يجب املال.العملللمخاطر. رأس احتياطي من موحدة ات مستو ع فاظ وا   بھ،

  

اما  )(ث رقمال البند م10مع (ث) زء ا اتCP-1نمن توج بازلمن املال   .IIIرأس

 

سوف شرة، ال ذه من ي الثا الفصل ذكر ما لالمثل املطروحة م األس ل بنككتتابش مال لرأس األول املستوى من جزءاً

: التا النحو ع ون ت سوف م األس ذه وخصائص   ظفار،

  

ضمن .1 من البنك تصفية عند م األس حام مطالبات تندرج ة.أفضلسوف الثانو قوق  ا

م .2 يملكھ ما سبة ب األصول متبقي من املطالبة ق ا م األس امل ون ي سوف البنك تصفية املصدرة،حالة م األس ن

عد محددةوذلك غ (مطالبة ة األولو ذات املطالبات ل ة أيسو ة ).ومتغ أع حد ا ل أو ثابتة ست  ل

قيمة .3 مإن شراءاألس أوإعادة القيمة دفع (إعادة التصفية حالة عدا ما دة مس غ أي دائمة بصورة ون ت سوف املدفوعة

املال رأس تخفيض أو م التنظيماتاألس أو ن القوان تحت بھ املسبقةاملتعلقة،املسموح للموافقة يخضع سوف األمر، دعا إذا

ي). العما املركزي البنك  من

الطلب .4 مقدم ع املعروضةأال يلزم م األس املدفوعة القيمة إلغاء أو داد اس أو شراء بإعادة البنك يقوم أن  للبيع.يتوقع

اكمة .5 امل اح (األر ع للتوز القابلة اح األر من ون ي سوف م األس ع اح األر عات منتوز يواملعتمدة العما املركزي البنك قبل

لم ا،وال رأسمل أو ا ع توز سبق قد ذلكيكن ل طو ر األحوال من حال أي يتم لن املتحصلة). سائر ا خصم عد

ا باملبلغ اح األر ذه قيمةمستوى دفع من البنك قدرة عدم حال إال عاقدي، لسقف يخضع وال اإلصدار خالل ملدفوع

ع. للتوز القابلة املخصصات مستوى تفوق ال عات  التوز

ون .6 ي ،لن إلزامياً م األس ع اح األر ع ال توز ذلك البنك.و قبل من ع حالة اح أر ع توز عدم حاالت ل  ش

األرا .7 ع توز يتم القانونيةسوف املتطلبات بجميع الوفاء عد م األس ع عد،والتعاقديةح رأسوكذلك سندات قيمة سداد

األخرى. املمتازة عاملال ذا بعادعدمو مالاس رأس كأدوات املصنفة األخرى املال رأس أدوات شمل تفضيلية عات توز أية

 عليا.

تتحمل .8 أن العاديةيجب م ياًأوالًاألس س ا،أك و حدو حالة سائر ا من يتعلقجزء فإنوفيما العليا املال رأس بأدوات

مستمر أساس ع سائر ا تتحمل مال رأس أداة معل ساوي ال األخرى.و املماثلة  األدوات
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يتم .9 سوف م، األس قيمة من املدفوعة ااملبالغ املاعتبار مالءة ألغراض املدفوع البنك مال رأس من كماجزءً العمومية، انية

ر بالتقار اصة ا الدولية للمعاي وفقاً ن م للمسا كحقوق تصنف سوف املدفوعة القيمة ومعاي أن املحاسبةاملالية يئة

املالية للمؤسسات الوضع.اإلسالمية،واملراجعة حسب   ع

مباشرة .10 غ أو مباشرة قة بطر يقم لم والبنك ا قيم وسداد مباشرة املطروحة م األس إصدار ليتم قامبتمو إذا م. األس شراء

م أس بإصدار أجلباعتبار البنك من سداد ا شأةعاالستحواذأ املركزيم البنك موافقة تتطلب م األس تلك فإن أخرى،

مدف عت ح املسبقة ي   وعة.العما

بالبنك .11 صلة ذو آخر كيان أي أو البنك بواسطة ضمان أي ا شمل وال ا عل مؤمن غ م األس قيمة من املدفوعة املبالغ أن

قانونية ن تحص أداة ألي تخضع وال عة) تا شركة أو شقيقة شركة األم، الشركة شمل اآلخر نواقتصادية(الكيان مبّ و كما

بازل  .3عليمات

يتم .12 للبنك.سوف العمومية انية امل ومنفصل وا ل ش العادية م األس عن   اإلفصاح

املجلس. .13 موافقة ع صول ا عد العادية م األس إصدار  يتم

 

  اإلطار التنظیمي للمعامالت المصرفیة اإلسالمیة  بموجب) 3(
  

مخصص مال برأس التقليدية املحلية للبنوك اإلسالمية النوافذ تحتفظ أن ىيجب أد بحد الغرض ذا جميعملي10ل ي ما عُ ال ر ون

معدلاألوقات ع تحافظ أن ا ى.12عنداملالرأسكفايةوعل أد كحد %  

  

املال  )أ( رأس ل  ي

املحاس ل الش عن مغاير ل ش املال رأس معاي تطبيقات ضمن املال رأس إ نظر النظامياالعتيادييُ املال راس أن إذ

إ عام ل ش ورأساألوالفئةفئتان،يصنف األو الفئة من مال رأس ظفارمن بنك مال رأس ل ي ل ش و الثانية الفئة ،

التنظيمية اللوائح ا عل نصت الثانية والفئة األو الفئة من املال رأس ضمن اإلدراج عناصرومعاي الثانية. الفئة من لرأسمال

"بازل بند تحت يIIIاملال العما املركزي البنك عن الصادر التعميم ضمن بصورة BM 1114 (CP-1)رقم" موجز ي وفيما

 عامة:

ماملدفوعاملالرأسعاألوالفئةمناملالرأسشمل أخرى واحتياطاتوالعامةالقانونيةواالحتياطاتاملمتازةواألس

امف شملع ةالقروضاحتياطياتو مالثانو اكمةغ الثابتةاملمتازةواألس احاألراحم عاملتوافرة(املحتجزةواألر

لأساس سائر تنظيميةعديالتناقصاً )األجلطو اكمةا اعاملصنفةاملاليةلألدواتامل رةللبيع،متوفرةأ واألصول الش

اتتوفر والالبنكجانبمناملصدرةاملالرأسأدواتمناألوالفئةمناإلضااملالرأسيتألف.امللموسةغ األخرى  ف

ستمعينةمعاي  معالوة،األوالفئةمناملالراسمشمولةول الفئةمنإضافيةمالراسأدواتإصدار منالناالس

لاإلضااملالرأسوأدواتاألو اتمناملصدرةاألوالفئةمناملؤ عةالشر استحوذوالللبنكالتا ثالثةأطرافعل

ياملركزي البنكعنالصادرةاللوائحوفق ةأساسعالعما األوالفئةمناملالرأسمشمولةعت ال والأقليةمص

ساباملطبقةالتنظيميةالتعديالتناقصا، نو وكمااألوالفئةمناإلضااملالرأساح عنالصادرةاللوائحمب

ياملركزي البنك   .العما
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القيمة اح أر / تقييم إعادة واحتياطيات ا، ع معلن غ احتياطيات ع ( التكمي املال (رأس الثانية الفئة من املال رأس شمل

للبيع، املتاحة املالية األدوات عن والناتجة اكمة امل العامةالعادلة القروض خسائر عامةومخصصات/مخصص واحتياطيات

محددة. لشروط خاضعة ة ثانو آلجل وديون متفرقة لديون رأسمالية أدوات القروض، خسائر ة   ملواج
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كما املال رأس ل ي تم 30تفاصيل :2017س   التا

رال ي باأللف   عما

 املبلغ  التفاصيل

األو الفئة من املال    رأس

املدفوع املال  204,164 راس

ي قانو  45,176 احتياطي

إصدار  59,618 عالوة

خاص  18,488 احتياطي

قرض واحتياطي ة ثانو  31,550 سندات

حتجزة مُ اح  28,450  أر

حة مق مجانية م  - أس

العامة م األس فئة1(فئة املال رأس (1 387,446 

  

الفئة من نظامية إضافية    1عديالت

املؤجلة ية الضر  (62) األصول

والسمعة رة  (1,291)  الش

ثمار االس تقييم إلعادة سالب  (218) احتياطي

العامة م األس فئة املال راس  385,875  1إجما

مال  115,500         إضا1فئةرأس

فئةإجما مال              501,375  1رأس

  

املال رأس من الثانية الفئة   إجما

ثمار اس تقييم إعادة  282 احتياطي

عام  42,589 مخصص

ة ثانو  57,325 قروض

الثانية الفئة من مال رأس  100,196 إجما

املالية لية األ ذو املال رأس  601,571 إجما

 

املال  )ب( رأس  كفاية

 

طرقة اتبع كما السوق، ومخاطر االئتمان مخاطر ة ملواج املال رأس عبء ساب اح القياسية قة الطر باتباع البنك قام

إثبات سيطة ال قة الطر البنك اتبع فقد االئتمان مخاطر ة ملواج القياسية قة الطر موجب و شغيل ال ملخاطر املؤشر

ولتقييم ية املحاس التھ يفاتالضمانات التص استخدام وجرى والبنوك، بية الذ العمالت عن املطالبات مخاطر

املال رأس كفاية إقرارات مع بالتوازي املال رأس كفاية تقييم تم و االئتمان، لتقييم خارجية مؤسسات عن الصادرة االئتمانية

يتم اال ي.إرسال ما العُ املركزي البنك   إ
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و البنك مال رأس كفاية تم30كما14.61% معدل باملعدل2017س قبلمقارنة من البالغاملحدد ي ما العُ املركزي البنك

يف13.25% تص ودرجة قوي بمعدل املال رأس ع اإلبقاء دف عليھ فاظ وا املال رأس إدارة البنك سياسة فإن لذلك

يحتفظ البنك فإن التا و عوائدمرتفعة ولتوف البنك ا ل املعرض املادية املخاطر افة المتصاص افية مال رأس ات بمستو

بمتطلبات وتفي القانونية املتطلبات مع تتطابق املال رأس ات مستو أن من التأكد ع أيضا البنك عمل كما ن. م للمسا سوقية

ف بما ن اآلخر واملستفيدين ارجية ا االئتمان يف تص االت إدارةو لعملية الك دف ال فإن لذلك ن الدائن وكبار ن املودع م

عام الدوام. ع ا مال برأس دائما يفي البنك أن من التأكد و البنك لدى املال مال2015رأس رأس بتحقيق البنك قام ،

من بمقدارإضا األو دوالر 300الفئة يمليون مدرجةامر دائمة سندات ل   .األيرلنديةالبورصةش

  

رأس مستوى ع فاظ ل اتيجية اس لديھ وكذلك باملخاطر يتعلق فيما مالھ رأس كفاية لتقييم داخلية إجراءات البنك ولدى

املخاطر ل ي و املتبعة املخاطر سياسات بيان و املال رأس كفاية لتقييم الداخلية اإلجراءات وثيقة من دف ال عت و املال

وإ املال، رأس وتخطيط دفة مااملس و شغيلية ال والعمليات السوق ومخاطر االئتمان ألعراض املال رأس كفاية تقييم جراءات

االختبار وأساليب الداخلية الرقابة آلية إجراءات باتباع البنك قام فقد املخاطر لتقييم معينة إجراءات عطي ال األو الفئة أن

  املشددة.

  

خاصة عمل مجموعة شكيل ب أيضا البنك قام لتقييمكما ة دور اجتماعات عقد حيث املال رأس املالكفايةبتخطيط رأس

عة التا املخاطر إلدارة مستقلة نة إ وإرسالھ املال رأس كفاية معدل تقييم ا دور يتم إذ األصول، املتوقع للنمو دعما

والثانية األو فئاتھ حيث من املال رأس تحليل أيضا يتم كما اإلدارة للتأكدواملجلس عإلجمالية والعمل املال رأس ثبات من

املال. رأس ل ي التقلبات   تقليل

  

كماكفايةتفاصيل املال تم30رأس   2017س

  

ر.ع. باأللف  التفاصيل املبلغ

املال 501,375 رأس من األو الفئة  إجما

املال 100,196 رأس من الثانية   الفئة

املاليةرأسإجما 601,571 لية األ ذو   املال

  

باملخاطر  3,843,363 ة املر ية-األصول   الدف

باملخاطر 48,471 ة املر   التداولية-األصول

باملخاطر 224,316 ة املر شغيلية-األصول   ال

باملخاطرإجما 4,116,150 ة املر   األصول

   

حة 9.37% الشر من املحددة م األس  1سبة

األو 12.18% للفئة املال رأس   سبة

سبة 14.61%  املالرأسكفايةإجما
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األصول إدارة سياسة البنك متلك اماتو األصولواالل إدارة جوانب مختلف السياسة ذه شمل و املجلس. ا أقر ال

امات  البنك:واالل

  

واملخصصات 6-3-2 األصول  جودة

  

ة. املتع القروض سبة و التخصيص سبة ما ن أسلو باستخدام اإلقراض بمحفظة اصة ا أصولھ جودة بتقييم البنك يقوم

ة املتع األصول سبة ي الثا واألسلوب القروض. إجما من للمخصصات تؤخذ ة سنو سبة عن عبارة التخصيص سبة

إجم من سبة ك السداد ة املتع األصول تحليلسبة خالل املخاطرمن حركة عة متا يتم ذلك ع عالوة القروض. تفصيا

املقابلةللمحفظة األطراف ع بناءً االئتمانية االنكشافات عن الناتجة املخاطر أوزان لتحديد التنظيمية بالقواعد لبنك ا م يل .

تطبيق عد املمولة غ باالنكشافات اصة ا املخاطر وأوزان موحداًاملعنية اً أسلو البنك ب و ي. االئتما ل التحو معامالت

ساب االئتمانيةكفايةاح يالت س ال تحديد عند االئتمانية االنكشافات يف تص إ نظر و املال. وفقرأس ة، عميماملتع

م ب برقم املركزي خ977البنك تم25بتار   .2004س

 

ي ما العُ املركزي البنك جانب من املعتمدة األنظمة البنك املحفظةالعتمادتب أساس ع والسلف القروض مقابل مخصص

املحفظة. من املحتملة سائر ا تمثل   ال

  

املخاطر 6-3-3   إدارة

  

ذه إدارة من والتأكد البنك دد املخاطرال م لف األساسية املسؤولية البنك إدارة مجلس ليتو ش ومالئم.املخاطر سليم

وال املخاطر سياسات بوضع اإلدارة مجلس قام احيث اتباع الواجب واإلجراءات تحملقيود ع البنك قدرة تقييم خالل من

  املخاطر.

  

ض تفو تم اإلسالميإدارةنةوقد النافذة ذلك (بما بالبنك املخاطر وضبط بمراقبة اإلدارة ملجلس عة التا ةاملخاطر

وألداء البنك املخاطر إدارة عمليات بمستجدات دائم ل ش وإبالغھ مة امل األمور حول للمجلس ا ر تقار وتقديم سرة") "م

املخاطر. إدارة مستقل قسم ع نة ال اعتمدت مة امل   ذه

  

من مستمرة بصورة التأكد ق الفر ذا ل األساسية مة امل تتمثل العالية الكفاءة ذوي ن االختصاصي من قاً فر قسم ال ضم و

البنك لدى األخرى األقسام وأن املخاطر إلدارة فعال إطار ذا(بماوجود ضمن سرة) م إدارةكمااإلطار.ذلك قسم عت

ن ب للتواصل ة واج أيضا العملااملخاطر مجاالت ملختلف املحتملة املخاطر ات مستو بتحديد يتعلق فيما اإلدارة ومجلس إلدارة

املخاطر. من املحتملة ات املستو لتلك واإلجراءات السياسات مالئمة من التأكد ع عالوة بالبنك. العمليات وأقسام   التجاري

  

بيان عن التعب املخاطرتم إلدارة البنك اتيجية   -:يكمااس

  

 .املال رأس تنظيم بمتطلبات ام  االل

 .األعمال وحدات ع متوازن أداء  ضمان

 .اح األر واالستقرار ودة وا التنوع ع ك  ال

 .وانتقائية منضبطة ثمارات اس اتيجية اس  اتباع
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 .املال رأس كفاية ع  املحافظة

 ب االصطفاف لقياس والكمية النوعية العالمات املخاطرة.توف والرغبة املبادرات  ن

 واملتطلبات السيولة مخاطر تحمل ضمن األعمال بتخطيط سمح ال اتيجية االس السيولة وإدارة املستقر ل التمو

 التنظيمية.

  

املخا توحيد وإ اتيجية االس طة ا ن ب املوائمة أساس ع املخاطر والرغبة املخاطر اتيجية اس البنك وأيضاًيحدد طر

بما للبنك سمح وال املخاطرة، والرغبة املال رأس خطة للمخاطر البنك اتيجية اس شمل و املال رأس :ألداء  -ي

 وخطة البنك اتيجية اس ع ك ال خالل من باملخاطر يتعلق فيما املال رأس كفاية بمتطلبات اصة ا داف األ مراجعة

 العمل.

 .ارجية وا الداخلية باملتطلبات يختص فيما املخاطر تحمل ع القدرة  تقييم

 .والسيولة املال رأس وقاعدة املال رأس طلب ع ذلك تأث لتقييم اد اإلج اختبار   تطبيق

  

للبنك 6-4 ة العقار  األصول

 

ملكية  املوقع  الوصف حرة/ ملكية

  بالتأج

  مالحظات

للبنك الرئ املب

اواألرض عل املقام

  املب

مسقط منطقة

ة   التجار

حرة الرئ  ملكية الفرع مب ا عل املقام األرض البنك   يمتلك

ة التجار مسقط   منطقة
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إ 6-5 الدين سبة و ل التمو امللكيةمصادر   حقوق

 

العمالء. ع وودا عة التا والقروض ن م املسا ملكية حقوق ل للتمو األساسية   املصادر

ال ر يباأللف   عما

تم30كما  البيان سم31كما 2017س  2016د

 350,549 244,292 مستحق للبنك 

 2,885,189 3,101,549 ودائع العمالء 

 128,430 98,125 التزامات أخرى 

األمد ة قص الديون  3,364,168 3,443,966 إجما

   

 53,875 88,875 قروض ثانویة 

األجل لة طو القروض  53,875 88,875 إجما

   

الديون  3,418,043 3,532,841 إجما

   

ن م املسا حقوق    إجما

 189,920 204,164 أسھم رأس المال 

 59,618 59,618 عالوة أسھم 

 18,488 18,488 احتیاطي خاص

 45,176 45,176 احتیاطي قانوني

 31,550 31,550 احتیاطي قروض ثانویة 

 1,459 646 احتیاطي إعادة تقییم استثمار 

 72,289 63,243 عوائد محتجزة 

البنك م أس ام املال رأس  418,500 422,885 إجما

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

ن م املسا حقوق  534,000 538,385 إجما

   

 3,952,043 4,071,226 إجمالي مصادر التمویل 

 8.17 8.35 إجمالي الدین / الحقوق لحاملي األسھم 
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امات 6-6  العرضيةاالل

الطارئةاالعتمادات باألوضاع  املتعلقة

العقود. تنفيذ العمالء عسر حال طارئة بصفة العمالء عن نيابة دفعات سداد البنك وضمانات االعتماد   خطابات

  

باأللف لایر 
   عماني

تم30  2016  2017س

  

  2015  

  

2014 

ندية املس االعتماد  87,680 133,358   125,671 131,459  خطابات

العقودضمانات تنفيذ  628,395  710,960   920,277 866,419  حسن

 716,075  844,318    1,045,948 997,878  اإلجما

  

عام31 سم االعتماد،2016د خطابات قيمة األخرىبلغت عام 262,163,000والضمانات قيمتھما2015(و

أخرى.)110,893,000 بنوك قبل من آخر طرف ضمان تمثل   و

  

سم31كما العمالء،2016د ل وتمو والسلف للقروض املستغلة غ دود ا قيمة ي832,992,000بلغت عما ال و(ر

ي)881,398,000قيمتھما2015عام عما ال   ر

  

الداخ 6-7  التدقيق

ية واملن للبنك الداخ التدقيق عملية إجراء يجة ن ا شأ ت ي لم امة سلبية مالحظات أي ناك تكن سم31لم د

  م2016

  

ن 6-8 باملوظف اصة ا  التفاصيل

تم30ح البنك،2017س موظفي عدد إجما للوظائفموظفا1,508ًبلغ ن عم سبة   %.92.37وتبلغ

 

  

البنك 6-9 يرقابة العما  التدقيق/املركزي

ن تكُ التنظيمية.لم ات ا قبل من ة ر جو مالحظات  نالك

  

القضائية 6-10  اإلجراءات

املرفوعة القضايا بخالف ضده أو البنك قبل من مرفوعة انت سواء منظورة مة ى/م ك قضائية إجراءات أي البنك لدى س ل

املعتاد. لھ ش العمل س أثناء العمالء جانب املعتادمن شاط ال إطار ن ض املق ضد البنك جانب من املرفوعة القضايا

  للبنك.

البنك لصا ام أح ا ف صدرت ال القضايا عض اآلخر ناك عوالبعض ات تأث أية ام ألح ذه ل س ول البنك. ة مواج

املصرفية. ألعمالھ البنك   مزاولة
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عالفصل خيةاملاليةالبيانات –السا   التار

املالية البيانات تفاصـــيل ي منما خية تم30إم2014التار زارة.2017ســـ ير للشـــركة، املة ال املالية البيانات ع صـــول ل

املـاليـة لألوراق ــــقط مســــــــ لســــــــــــوق ي و اإللك الرابط املوقع خالل الرابط www.msm.gov.omمن خالل من للبنـك ي و اإللك املوقع أو

www.bankdhofar.com .ـ  

 

سارة وا ح الر                  بيان
ال(باأللف ير  )عما

ية9  املن ر أش

تم 30  2017س

2016 2015 2014 

     

فوائد  106,782 118,173 141,536 119,459 إيرادات

الفوائد ف  (33,202) (33,695) (50,750) (56,551) مصار

الفوائد إيرادات  73,580 84,478 90,786 62,908 صا

اإلسالمي ل التمو  3,625 7,683 12,774 13,555 إيراد

فائدة ف  (417) (1,954)   (5,900) (7,512) مصار

اإلسالمي ل التمو شطة أ من الدخل ةصا ثمار االس شطة  3,208 5,729 6,874 6,043 واأل

والعموالت الرسوم من  13,483 17,019 17,878 15,186 إيرادات

والعموالت الرسوم ف  (1,335) (1,729) (3,169) (2,716) مصار

والعموالت الرسوم إيرادات  12,148 15,290 14,709 12,470 صا

أخرى   9,915 9,729 14,982 12,693 إيرادات

شغيل ال  98,851 115,226 127,351 94,114 إيرادات

ة إدار ومصروفات ن املوظف اليف  (42,580) (47,862) (53,360) (41,559) ت

الك  (3,583) (3,337) (3,407) (2,498) اس

شغيل ال  (46,163) (51,199) (56,767) (44,057) مصروفات

شغيل ال ح  52,688 64,027 70,584 50,057 ر

قروض قيمة انخفاض  (11,658) (14,305)  (19,925) (13,195) مخصص

القروض قيمة انخفاض مخصص من داد  4,724 5,522 5,364 4,412 اس

معدومة ة/ديون  - (1) (1) (1)  مشطو

للبيع املتاحة ثمارات االس قيمة  - (2,742) (1,593) (340)  انخفاض

املخصص عد شغيل ال ح  45,754 52,501 54,429 40,933 ر

الدخل بة ضر  (5,301) (5,736) (6,807) (6,140) مصروف

السنة ح  40,453 46,765 47,622 34,793 ر

ي) عما ال (ر الواحد م للس واملخفض األسا  0.026 0.024 0.023 0.015 العائد
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العمومية انية  امل
ي)(باأللف عما ال  ر

تم 30   2014 2015 2016 2017س

     ألصول ا

ي العما املركزي البنك لدى وأرصدة  584,370 439,833 265,889 255,903 نقد

للبنوك وسلف  91,164 138,036 340,060 288,211 قروض

للعمالء وسلف  2,254,705 2,729,306 2,988,592 3,175,026 قروض

للبيع متاحة ثمارات  26,886 35,802 36,236 36,042 اس

االستحقاق خ لتار ا محتفظ ثمارات  149,988 169,391 218,535 242,307  اس

ملموسة غ  2,383 1,986 1,589 1,291  أصول

ومعدات ات  9,683 8,795 8,328 8,583 ممتل

أخرى   74,948 69,912 92,814 63,863 أصول

األصول   3,194,127 3,593,061 3,952,043 4,071,226 إجما

     

امات      االل

ل  175,013 308,864 350,549 244,292 نوكلبمستحق

العمالء من ع  2,482,179 2,592,371 2,885,189 3,101,549 ودا

أخرى  امات  107,742 111,422 128,430 98,125 ال

ةوضقر   103,875 103,875 53,875 88,875  ثانو

امات االل  2,868,809 3,116,532 3,418,043 3,532,841 مجموع

     

ن م املسا      حقوق

املال  134,324 154,473 189,920 204,164 رأس

اإلصدار   عالوة

  خاصاحتياط

59,618 59,618 40,018 40,018 

ن م املسا  18,488 18,488 18,488 18,488 حقوق

ي قانو  35,537 40,214 45,176 45,176 احتياطي

ثانوي  قرض  41,250 62,025 31,550 31,550  احتياطي

ثمار اس تقييم إعادة  (46) 327 1,459 646  احتياطي

املحتجزة اح  55,747 45,484 72,289 63,243 األر

ن م املسا حقوق  325,318 361,029 418,500 422,885 مجموع

رأسمال من األو الفئة الدائمAT1(ضمانات (  115,500 115,500 115,500 - 

قوق  ا  325,318 476,529 534,000 538,385  إجما

ن م املسا وحقوق امات االل  3,194,127 3,593,061 3,952,043 4,071,226 مجموع

     

ي) ما عُ ال (ر الواحد م للس األصول  0.242 0.234 0.220 0.207 صا
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النقدية التدفقات  بيان
  

ي) عما ال ر  (باأللف

تم30   2014 2015 2016 2017س

شغيلية ال شطة     األ

أخرى ومقبوضات وعموالت ل تمو وإيرادات  129,793 145,569 176,109 148,351 فوائد

إسالمية مصرفية ع ودا ع وعائد فوائد  (33,639) (36,171) (48,037) (60,460) مدفوعات

ن واملوظف املوردين إ نقدية  (51,397) (39,817) (64,813) (42,944) مدفوعات

 44,947 63,259 69,581 44,757 

شغيل ال أصول      النقص

لعمالء ل وتمو وسلف  (359,729) (483,384) (273,849) (195,217) قروض

لبنوك ل وتمو وسلف  (12,117) (4,688) (211,520) 23,572 قروض

إيداع ادات وش خزانة سندات من  (15,416) (154) (39,528) (52,637) )(بالصامقبوضات

 (224,282) (524,897) (488,226) (387,262) 

شغيل ال امات ال ادة      الز

العمالء من ع  450,433 110,192 292,818 216,360 ودا

لبنوك  68,478 132,960 42,456 (106,123) مستحق

 110,237 335,274 243,152 518,911 

شغيلية ال شطة األ من الناتج النقد  176,406 (175,493) (126,364) (69,098) صا

مدفوعة دخل بة  (7,580) (5,392) (6,212) (5,733) ضر

شغيلية ال شطة األ من النقد  168,826 (180,885) (132,576) (74,831) صا

ة ثمار اس شطة      أ

ثمارات اس  1,960 2,856 3,795 5,481 إيرادات

ثمارات اس  (12,786) (9,976) (7,191) (9,124) شراء

ثمارات اس بيع من  8,827 1,629 6,296 8,165 متحصالت

مستلمة اح أر عات  757 718 798 352 توز

ومعدات ات ممتل  (2,410) (2,586) (3,161) (2,498) شراء

ومعدات ات ممتل بيع من  186 176 269 56 متحصالت

شطة  املستخدم النقد صا ة األ ثمار  (3,466) (7,183) 806 2,432 االس

ل التمو شطة      أ

ثانوي   28,875 - (50,000) 35,000 قرض

 - 115,500 -  األول  املستوى  -الدائمة اإلضا املال رأس سندات

أفضلية  حق ا ل ال م األس إصدار من اإليرادات  - - 39,800  صا

ونات حة و  - (3,956) (7,912) (3,956) اإلضافية 1 رقم الشر

إصدار اليف  - (755) -  األول  املستوى  -الدائمة اإلضا املال رأس سنداتت

مدفوعة اح أر عات  (16,942) (6,716) (23,171) (25,639) توز
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شطة ) املستخدم( من النقدي التدفق صا لية األ  11,933 104,073 (41,283) 5,405 التمو

     

 177,293 (83,995) (173,053) (66,994) النقد حكم  وما النقد  التغ صا

 425,255 602,548 518,553 345,500 السنة بداية  النقد حكم  وما النقد

 602,548 518,553 345,500 278,506 السنة اية  النقد حكم  وما النقد

ي املركزي  البنك لدى وأرصدة نقد  584,370 439,833 265,889 255,903 العما

عة ي املركزي  البنك لدى رأسمالية ود ما  (500) (500) (500) (500) العُ

خالل مستحقة بنوك ل وتمو وسلف  19,476 61,660 52,164 23,887 يوم90قروض

خالل مستحقة نة خز  - 19,249 28,865 - يوم90سندات

خالل للبنوك  (798) (1,689) (918) (784) يوم90مستحق

 602,548 518,553 345,500 278,506 النقدية التدفقات بيان لغرض النقد حكم  وما النقد

 

  



ية راملن أش الستة ة لف امللكية حقوق ات التغ تم 30قائمة  2017س
ي) عما رال  (باأللف

املال  إصدار رأس خاص عالوة ي احتياطي قانو  احتياطي
قرض احتياطي

 ثانوي 

إعادة احتياطي

ثمار اس  تقييم
حتجزة ُ امل اح  املجموع األر

املالية السندات

رقم حة الشر املستديمة

1 

حقوق مجموع

ن م  املسا

           

كما  534,000 115,500 418,500 72,289 1,459 31,550 45,176 18,488 59,618 189,920 2017يناير1األرصدة

الشامل الدخل ةمجموع  للف

 

          

ة الف عن ح  34,793 - 34,793 34,793 - - - - - -  ر

ة للف آخر شامل   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  دخل

ثماراتالعادلة القيمة  التغ صا  املتاحة لالس

 للبيع

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

)893( 

 

- 

 

)893( 

 

- 

 

)893( 

ثماراتبيع عن الدخل لبيان املحولة املبالغ  لالس

 للبيع املتاحة

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

)170( 

 

- 

 

)170( 

 

- 

 

)170( 

ثمارات قيمة انخفاض  340 - 340 - 340 - - - - - للبيع متاحة اس

ةالشامل الدخل مجموع  33,980  33,980 34,793 )813( - - - - - للف

           

ن مع معامالت  حقوق  مباشرة املدرجة املالك

ن م  املسا

          

ونات حة و  (3,956)  (3,956) (3,956) - - - - - - اإلضافية 1 رقم الشر

عات اح توز  (25,639) - (25,639) (25,639) - - - - - - 2016سنة عن مدفوعة أر

م  - - - (14,244) - - - - - 14,244 2016سنة صادرة مجانية أس

تم  30  كما األرصدة مدققة(2017س  538,385 115,500 422,885 63,243 646 31,550 45,176 18,488 59,618 204,164 )غ
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ل امللكية حقوق ات التغ  2016عامقائمة
رال ي)(باأللف  عما

 
املال إصدار رأس خاص عالوة ي احتياطي قانو ثانوي  احتياطي قرض  احتياطي

إعادة احتياطي

ثمار اس  تقييم
حتجزة املُ اح  املجموع األر

املالية السندات

املستديمة

رقم حة  1الشر

حقوق مجموع

ن م  املسا

           

كما  476,529 115,500 361,029 45,484 327 62,025 40,214 18,488 40,018 154,473 2016يناير1الرصيد

العام ح  47,622 - 47,622 47,622  - - - - - ر

           للسنة آخر شامل دخل

ثمارات القيمة  التغ صا لالس  للبيع املتاحة العادلة
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

5 

 

- 

 

5 

 

- 

 

5 

ثمارات عن الدخل لبيان املحولة املبالغ لالس  للبيع املتاحة بيع
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(466) 

 

- 

 

(466) 

 

- 

 

(466) 

ثمارات قيمة انخفاض  1,593 - 1,593 - 1,593 - - - - - للبيع متاحة اس

 48,754 - 48,754 47,622 1,132 - - - - - للسنة الشامل الدخل مجموع

           

ي قانو الحتياطي  - - - (4,762) - - 4,762 - - - محول

ة ثانو قروض الحتياطي  - - - (19,525) - 19,525 - - - - محول

محتجزة لعوائد  - - - 50,000  (50,000) - - - - محول

املال رأس م أس ادة  20,000 - 20,000 - - - - - - 20,000 ز

م الس عالوة ادة  19,600 - 19,600 - - - - - 19,600 - الز

ي القانو االحتياطي ادة  200 - 200 - - - 200 - - - الز

إضافية أو فئة ونات  (7,912) - (7,912) (7,912) - - - - - - و

ن م املسا حقوق مباشر ل ش لة م ن املالك مع            معامالت

لعام مدفوعة  (23,171) - (23,171) (23,171) - - - - - - 2015عوائد

عام مصدرة مجانية م   - - (15,447) -  - - - 15,447 2015أس

كما سم31األرصدة  534,000 115,500 418,500 72,289 1,459 31,550 45,176 18,488 59,618 189,920 2016د
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امللكية حقوق ات التغ  2015لعامقائمة

ي) عما رال  (باأللف
 

املال إصدار رأس خاص عالوة  احتياطي
احتياطي

ي  قانو

قرض احتياطي

 ثانوي 

إعادة احتياطي

ثمار اس  تقييم

اح األر

حتجزة ُ  امل
 املجموع

املالية السندات

حة الشر املستديمة

 1رقم

حقوق مجموع

ن م  املسا

           

يناير كما  325,318  325,318 55,747 (46) 41,250 35,537 18,488 40,018 134,324 2015الرصيد

           

العام ح  46,765 - 46,765 46,765 - - - - - - ر

           للسنة آخر شامل دخل

ثمارات القيمة  التغ صا لالس  (2,238) - (2,238) - (2,238) - - - - - للبيع املتاحة العادلة

ثمارات عن الدخل لبيان املحولة املبالغ لالس  (131) - (131) - (131) - - - - - للبيع املتاحة بيع

ثمارات قيمة انخفاض  للبيع متاحة اس

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2,742 

 

-                 

        

2,742 

 

- 

 

2,742 

 47,138 - 47,138 46,765 373 - - - - - للسنة الشامل الدخل مجموع

           

ي قانو الحتياطي  - - - (4,677) - - 4,677 - - - محول

ة ثانو قروض الحتياطي  - - - (20,775) - 20,775 - - - - محول

األو الفئة من الدائمة السندات من  115,500 115,500 - - - - - - - - عوائد

الدائمة األو الفئة سندات إصدار لفة  (755) - (755) (755) - - - - - - ت

األو الفئة من إضافية ونات  (3,956) - (3,956) (3,956) - - - - - - و

حقوق مباشر ل ش لة م ن املالك مع معامالت

ن م  املسا

          

لعام مدفوعة  (6,716) - (6,716)  (6,716) - - - - - - 2014عوائد

عام مصدرة مجانية م  - - -  (20,149) - - - - - 20,149 2014أس

كما سم31األرصدة  476,529 115,500 361,029 45,484 327 62,025 40,214 18,488 40,018 154,473 2015د

 

   



BankDhofar SAOG                                                                                                                إصدار األفضليةشرة   حق
 

  

Page 43 of 86 
 

امللكية حقوق ات التغ   2014لعامقائمة

  
ي                                 عما رال  )(باأللف

 

املال إصدار رأس  عالوة
احتياطي

 خاص

احتياطي

ي  قانو

قرض احتياطي

 ثانوي 

إعادة احتياطي

ثمار اس  تقييم

اح األر

حتجزة ُ  امل
 املجموع

املالية السندات

املستديمة

رقم حة  1الشر

مجموع

حقوق

ن م  املسا

           

كما  303,607  303,607 64,592 1,754 26,250 31,492 18,488 40,018 121,013 2014يناير1الرصيد

           

للعام الشامل الدخل            إجما

للعام ح  40,453 - 40,453 40,453 - - - - - - الر

للعام آخر شامل            دخل

ثمارات القيمة  التغ صا لالس  - (1,159) - - - - - للبيع املتاحة العادلة

 

(1,159) 

- 

(1,159) 

ثمارات عن الدخل لبيان املحولة املبالغ لالس  للبيع املتاحة بيع

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

(641) 

 

- 

 

(641) 

-  

(641) 

 38,653 - 38,653 40,453 (1,800) - - - - - للسنة الشامل الدخل مجموع

           

ي قانو الحتياطي  - - - (4,045) - - 4,045 - - - محول

ة ثانو قروض الحتياطي  - - - (15,000) - 15,000 - - - - محول

حقوق مباشر ل ش لة م ن املالك مع معامالت

ن م  املسا

          

لعام مدفوعة  (16,942) - (16,942) (16,942) - - - - - - 2013عوائد

عام مصدرة مجانية م  - - - (13,311) - - - - - 13,311 2013أس

كما سم31األرصدة  325,318 - 325,318 55,747 (46) 41,250 35,537 18,488 40,018 134,324 2014د
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مأسعارحركة –الثامنالفصل عوسياسةاألس احتوز  األر

 

أسعار ركة ا التا دول ا ميو عامأس منذ ة للف تم30ولغاية2014البنك   2017س

 

 )العماني باللایر القیمة( السھم سعر حركة 8-1
 

املالية االفتتاح  السنة سعر  سعر سعر  أع ى اإلغالق  أد   سعر

2014     

األول  ع  0.334 0.306 0.386 0.360 الر

ي الثا ع  0.382 0.302 0.386 0.332 الر

الثالث ع  0.384 0.370 0.400 0.382 الر

ع الرا ع  0.354 0.280 0.384 0.384 الر

2015     

األول  ع  0.285 0.284 0.370 0.354 الر

ي الثا ع  0.280 0.272 0.295 0.285 الر

الثالث ع  0.235 0.230 0.283 0.280 الر

ع الرا ع  0.214 0.206 0.250 0.235 الر

2016     

األول  ع  0.242 0.207 0.290 0.210 الر

ي الثا ع  0.232 0.229 0.260 0.246 الر

الثالث ع  0.226 0.226 0.259 0.232 الر

ع الرا ع  0.230 0.205 0.23 0.222 الر

2017     

األول  ع  0.221 0.220 0.270 0.230 الر

ي الثا ع  0.221 0.220 0.240 0.221 الر

الثالث ع  0.212 0.205 0.226 0.224  الر
املاليةاملصدر:  لألوراق مسقط  سوق
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اح 8-2 األر ع توز  سياسة

 

توفر حال نقدية احاً أر البنك و يدفع ـــصـــــات احمخصــ واألر املخصـــــصـــــات ذه عن اإلفصـــــاح تم و ع. للتوز قابلة اح أر

نقـديةالقـابلـة ـاح أر دفع البنـك إدارة مجلس ح يق أن املمكن ومن ن. م املســـــــــــــا ملكيـة حقوق بيـان ــــــــف كشــــ ع للتوز

ع ي ما العُ املركزي البنك موافقة ع صــــــول ا ن تع و مرحلية). اح (أر ات ف ع أو ة ســــــنو ة ــــف بصــ إما ن م للمســــــا

ا. القيام قبل ع التوز   عملية

    

العوامل من العديد ناك ــــتقبليةو واملســــــــ الية ا اح األر العوامل تلك ن ب من النقدية. عات التوز قرارات إ تؤدي ال

العوامل تلك وضـــــعت ما وإذا ذلك. غ إ املال رأس وكفاية املســـــتقبل النمو وتوقعات اح األر واســـــتقرارتلك املحتملة

ــــت مســــــــ عــات توز بــدفع ــا عنــد ينوي اإلدارة مجلس فــإن واملوافقــاتاالعتبــار، القــانونيــة املتطلبــات مع ــــــيــةً متمــاشــــــ قرة

التنظيمية. ات ا عن   الصادرة

  

عظفار بنكيقرر وقد متوز دف.مجانيةأس ادةو اإلجراءذلكوراءمنوال لللبنكاملدفوعاملالرأسز احوتحو األر

ـــــدار يتموقد.املدفوعاملالرأسإاملحتجزة مإصـــــ ااملشــــــــــار املجانيةاألســــــــــ منبأك أي(عالوةأو االســــــــــميةبالقيمةإل

تم).االسميةالقيمة او ااإلفصاحثمومنكعالوةز لع   .املاليةالبياناتمنفصلش

  

ن ع األخذ عد وذلك البنك إدارة مجلس ا يقوم املال رأس ومن اح األر صـــــا من املوزعة اح األر ســـــبة ب التوصـــــية إن

البنك ملوافقة عات التوز افة وتخضــــــع .. ســــــابقاً ورة املذ األخرى والعوامل النمو وتوقعات تنظيمية ال ات االعتبارالتوج

ن. م واملسا ي ما العُ   املركزي

  

  

  

السابقة:يماوف السنوات عن البنك عات توز تفاصيل   ي

  

عات التوز

السنة   خالل

النقدية عات   التوز

املدفوع املال رأس من ة مئو سبة   ك

مجانية م أس صورة ع عات   التوز

املدفوع املال رأس من ة مئو سبة   ك

2014 14.00% 11.00% 

2015 5.00% 15.00% 

2016 15.00% 10.00% 

2017 13.50% 7.50% 
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رات –التاسعالفصل مسعم   الس

 

من خـة مؤرّ إنجـازات ولـھ مـان عُ ســــــــــــلطنـة النمو اآلخـذة ـة التجـار البنوك من عت و و ـا عل تـأســــــــــــس مـاليـة ومتـانـة قوة للبنـك

سھ. تأس منذ اح واألر شغيلية ال   العمليات

  

وجودة ة التجار العالمة وقيمة السوقية صة وا السوق وضع ا وم سبان ا والك النو الصعيد ع عوامل عدة أخذ ومع

حق م إصـدارأسـ أن عتقد البنك فإن وللبنك، ي البن للقطاع املسـتقبلية والتوقعات حية والر ا ا واألداء ونمواألعمال األصـول

األفضل ون سي البنكاألفضلية من ل ة ن.ملص م   واملسا

  

النوعية 9-1  العوامل

مان. ) 1 عُ سلطنة الرائدة ة التجار البنوك من البنك  عد

يقارب،2017يونيو30كما ) 2 بما الســــــــــوق من حصــــــــــة البنك وحوا%13.9يمتلك العمالء ع ودا قيمة حيث من

عمان13.6 سلطنة القروض صا  شركة الخلیجیة بادر ألسواق المال)(المصدر قسم األبحاث في %

3 ( . نياً م ن ل مؤ ن وإدار عالية ات خ ذو إدارة ق فر البنك إدارة ع  يقوم

سـبة ) 4 ب ركب مُ سـنوي نمو بمعدل البنك لدى ية الدف القروض باً%15.5نمت عامتقر من ة عام2010الف إ

نما2016 بواقعب ع الودا نفس15نمت ة.%  الف

إل ) 5 وصــــــــــــلت وال اح األر املتواصــــــــــــل النمو من حافال ل ـــــــ ـــــ البنك يمليون47.6دى عما ال املاليةر ــــــنة للســــــ

ية  .2016املن

املجانية. ) 6 م األس عات وتوز النقدية عات التوز ق طر عن ن م املسا افئة م النجاح من حافال ال البنك   حقق

  

الكمية 9-2  العوامل

م 9-2-1 الس سعر  متوسط

ية املن ة تم30الف سة)  2017س (بالب سعراإلغالق سعر  متوسط إاإلصدار خصم

اإلغالق سعر   متوسط

واحد ر للش اإلغالق سعر   %11.9  210  متوسط

ر أش لثالثة اإلغالق سعر   %14.0  215  متوسط

ر أش لستة اإلغالق سعر   %16.7  222  متوسط

واحد لعام اإلغالق سعر   %19.2  229  متوسط

لألوراق مسقط سوق من مستقاة أعاله دول با ية املب األرقام بادر،املاليةمالحظة: ليجية ا البحوث ج،قسم بلومب

املال   .ألسواق

  

  

البالغ الطرح سعر وقدره185إن بخصم سب اح م للس سة سبمل%11.9ب واُح واحد، ر ش عن اإلغالق سعر توسط

ر متوسطك%16.7وقدرهأعبخصم أش ستة عن اإلغالق قيمتھسعر إغالق متوسط،سة222سعر سب اح نما ب

سنة عن اإلغالق وقدرهسعر كما.%9.2بخصم سعرالسوق ع صم با يتعلق فيما تم30أما 212فيبلغ2017س

سة   %12.7حوا،ب
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  ).- عماني لایر بالملیون( للبنك التاریخي المالي األداء 9-2-2
  

تم30   2014 2015 2016 *2017س

األصول   3,194.13 3,593.06 3,952.04 4,071.23 إجما

للعمالء ل وتمو وسلف   2,254.71    2,729.31 2,988.59 3,175.03 قروض

عمالء ع  2,482.18 2,592.37 2885.19 3,101.55 ودا

شغيل ال من  98.85 115.23 127.35 94.11 الدخل

شغيل ال من ح  52.69 64.03 70.59 50.06 الر

ح الر  40.45 46.77 47.62 34.79 صاف

املالكفاية  %14.05 %14.70 %14.41 %14.61 رأس

مدققة*  غ

  

عام النفط أسعار تقلبات ب س ا ا واملا االقتصادي الوضع من الرغم البنك،2016ع جميعنموهواصل

عام سية الرئ صا,2016املجاالت سبةزاد ب للعمالء املقدم ل والتمو والسلف من9.52القروض ال%2.73 مليارر

ي سم 31عما إ2015د ي2.99ليصل عما ال ر سم 31مليار سبة،2016د ب الكب النمو عكس %9.52ما

اية2.73من ي عما ال سبة2015عاممليارر ب جيدة نمو معدالت بالبنك ائن الز ع ودا حققت كما لتصل11.58. %

ال2.89إ ر يمليار سم31عما سبة.2016د ب األصول إجما من10.02تحسن ي%3.59 عما ال ر مليار

سم31 إ2015د ي3.95ليصل عما ال ر سم31مليار   .2016د

ح سبةكما ب ل والتمو الفوائد إيرادات صا زاد حيث حية الر مؤشرات إيجابيا نموا البنك ليبلغ8.26قق %97.66

ال ر يمليون املنتعما سم31العام بمبلغ2016د عام90.21مقارنة من ة الف نفس ي عما ال ر مليون

غ2015 شطة األ من والدخل الفائدة صا زاد كما العمالت. ل تحو من اح واألر والعموالت الرسوم مثل لية التمو

سبة ب اآلخر ثماروالدخل إ18.67واالس ليصل املنت%29.69 العام ي عما ال ر سم31مليون مقارنة2016د

ي25.02مع عما ال ر االعاممليون ا الوضع ظل ايد امل النمو ذا عزز منتجاتالسابق. ائن الز ثقة للسوق

ظفار. بنك   وخدمات
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  الصلةذاتاألطرافمعمعامالت –العاشرالفصل

 

شاط ال سياق البنك، أناالعتيادييجري ستطيعون ات شر ومع ميھ ومسا إدارتھ مجلس أعضاء عض مع املعامالت عض ،

واألرصدة املبالغ مجموع بلغ ا. عل اماً اً تأث :يمارسوا ي ما العالقة ذات األطراف تلك   مع

ال(                   ر ي)باأللف   عما

   

ية9 الن ر اش

تم30  2017س

2016 2015 

وسلف      قروض

ون يمل مون ومسا اإلدارة مجلس البنك٪10أعضاء م أس من أك   34,559 52,880 38,250  أو

ذاتأطراف  11,943 11,667     15,459  عالقةأخرى

 53,709 64,547 46,502 

ة ثانو      قروض

ون يمل مون ومسا اإلدارة مجلس البنك٪10أعضاء م أس من أك  48,663 21,663 36,663  أو

ذاتأطراف  40,775 17,775 31,775  عالقةأخرى

 68,438 39,438 89,438 

أخرى  وحسابات ع      ودا

ون يمل مون ومسا اإلدارة مجلس البنك٪10أعضاء م أس من أك  257,649 264,633 185,246  أو

ذاتأطراف  82,517 139,414  153,236  عالقةأخرى

 338,482 404,047 340,166 

وارتباطات عرضية امات        ال

ون يمل مون ومسا اإلدارة مجلس البنك٪10أعضاء م أس من أك  142 793 856  أو

ذاتأطراف  1,618 2,210 2,696  عالقةأخرى

  3,552 3,003 1,760 

    

اإلدارة مجلس ألعضاء مدفوعة افآت     م

اإلدارة مجلس س      رئ

حة- مق افأة  16 16 16 م

مدفوعة- اإلدارة مجلس جلسات حضور عاب  10 10 6  أ

ن اآلخر اإلدارة مجلس      أعضاء

حة- مق افأة  103 107 107  م

جلسات- حضور عاب مدفوعةأ اإلدارة  71 67 58  مجلس

 190 200 200 

أخرى      معامالت

عالقة ذي لطرف مدفوع  468 471 363  إيجار

أخرى   79 84 66 معامالت

اإلسالمية املصرفية النافذة إدارة ملجلس حة مق ورسوم افئات  32 43 46 م

اإلدارة ن املسؤول لكبار ضات     عو

أخرى- ومنافع  1,235 1,371 - رواتب
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اديالفصل ا –عشرا م التخفيف ووسائل املخاطرة   عوامل

 

م األســــ ثمار االســــ شــــأن قرار أي اتخاذ يتم أن وقبل ولذلك املخاطر. من لعدد عرضــــة املطروحة م األســــ ثمار االســــ ون ي قد

املخاطر ا ف بما ــــــــلة، الصــــ ذات البنك أعمال امنة ال املخاطر وتقييم عناية النظر الطلبات مقدمي ع ب ي عدمھ أو املطروحة

إ أدناه، ورة ذاتاملذ البنك أعمال ع ــلباً ســــ التأث املخاطر ذه شــــــأن من ألن ــــرة، شــ ال ذه ملضــــــمنة ا املعلومات افة جانب

ناك و ثماراتھ. اســــــ من جزء أو جميع ســــــارة الطلب مقدم يتعرض قد الة ا ذه مثل و املتوقعة. املالية النتائج وع الصــــــلة

سل تؤثر قد مضمونة غ وأمور إضافية عمخاطر املشار ع األخرى حةباً جانباملق   البنك.من

  

ورة املذ املخاطرة عوامل ســـــتإن ل معروفةأدناه ســـــت ل املؤكدة غ واألمور املخاطر من د املز نالك إن حيث انتقائية أو ـــاملة شــ

ذ ون ت قد ا أ إال مية، أ ذات غ ا أ ع حالياً ا ـــنف يصــ البنك أن أو اضـــــر، ا عملياتھالوقت وع البنك ع ســـــل تأث ات

بتحديد لھ ســــــــمح وضــــــــع س ل البنك فإن أدناه، الواردة الصــــــــلة ذات طر ا عوامل ذلك خالف ع ينص لم ما املســــــــتقبلية.

فع واقع إ املحتملة املخاطر ذه تحولت وأن حدث وإذا شرة. ال ذه ورة املذ األخرى أو املالية املخاطر عملياتوقياس فإن ،

ديربالذكرأن ا ومن شــــــــــــرة. ال ذه ورة املذ املالية التوقعات عن كب حد إ تختلف قد الفعلية والنتائج ا ل املخطط البنك

بالبنك االجرءاتســـيقوم بتكملة ان االم النظرالطواتاو/أوقدر بصـــرف أدناه، ا إل املشـــار املخاطر من للتخفيف ا م بد ال

االقتصادية. أو السياسية الطبيعة ذات العوامل تلك وخصوصاً البنك، إرادة خارج عوامل عن شأ ت أن يمكن ال تلك   عن

  

اال طلبات مقدمي ملياًكتتابوع افيماالتفك توفر ال املعلومات ضوء املطروحة م األس ثمار االس م مص من ان إذا

ن ع األخذ مع شرة ال صيةذه ال م ظروف بأن.االعتبار الطلبات مقدمي قديقوموا،نن م التحراتقاموا،وسنعت عمل

ثماري. قراراس أي اتخاذ قبل العوامل ذه حول   الالزمة

  

املخاطرة  11-1 للبنكعوامل ااملحددة م حة املق التخفيف  ووسائل

  

األعمــال  11-1-1 البنكيــةمخــاطر األعمــال إن أداء: ع كب ــل ـــــ شـــــــ تؤثر أن يمكن ال املخــاطر من للعــديــد ــــة ُعرضـــــــــ

تقييم ومخـاطر الفـائـدة بمعـدل متعلقـة ومخـاطر ومخـاطرالســــــــــــيولـة ائتمـانيـة املخـاطرمخـاطر ـذه من البنـك.

ذه ا ل التعرض يتم متوقعة غ سلبية تطورات أي وإن العمالت. صرف أسعار مخاطر جانب إ األصول

استقراره.املجاالت وع البنك أداء ع سلبية آثار ا ل ون ي   قد

املخاطر: تلك من التخفيف ـــــــيلة املخاطروســـــ إلدارة املالئمة واإلجراءات الســــــــــــياســــــــــــات حالياً يطبق البنك إن

كما البعيـد. املـدى ع البنـك أعمـال ع ري جو ـــرر ضـــــــــ ذو تـأث ـا ل ون ي ال ح املخـاطر ـذه مثـل ـة ملواج

مراج جري قبلو من للمراجعة تخضــــــــــــع كذلك منتظم، ل ــــــ شــــــ واإلجراءات ــــــــــياســــــــــــات الســ ذه وتحديث عة

ن. ارجي ا ن واملدقق ن املنظم قبل من ا ام االل مدى من التحقق يجري كما البنك، ن الداخلي ن   املدقق

  

ة:  11-1-2 ـــــر شـ ال ااملوارد املوارد ع ـــول صـــ ل ة قو منافســــــة ناك ون ت أن املتوقع ةمن خ ا لد ال ة شــــــر ل

لدى القائمة طط ا شأن ومن مان. عُ ن واملدر ن ل املؤ ن املوظف ندرة يجة ن اإلسالمية املصرفية األعمال

أن اإلســــالمية، فة الصــــ مجال إ ديدة ا البنوك من عدد ودخول إســــالمية منتجات إلطالق األخرى البنوك

يم الـذين ن املوظف ع الطلـب قـدرتـھيرتفع ع اً كب اعتمـاداً ســــــــــــيعتمـد البنـك وأن عـاليـة. بنكيـة ة خ ون ل

أنھ غ اإلســــالمية. فة الصــــ مجال ة ا ذات بالعمالة واالحتفاظ وتحف ب وتدر وتوظيف شــــاف اك ع

املســــتقب م واالحتفاظ العالية الكفاءة ذوي ن املوظف اجتذاب من البنك يتمكن أن املضــــمون من س ل،ل

يتمكن لم وإذا ن. املوظف فئات مختلف ا مراعا البنك ع يجب ال املحددة ن التعم ـــــــــب ســـ عن يك نا
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ذا فإن العالية، ات ا ذوي ن ماني العُ والســــــــــــيما م، واالحتفاظ ة املطلو ات ا ـــــتقطاب اســـــــ من البنك

وإ للبنــك. املســــــــــــتقب النمو وع حيــة الر ع ســــــــــــلبــاً ـــــــــك شــــ بال ؤثر أعســــــــــــي أجور دفع البنــك ع م تحتّ ذا

حية. والر شغيلية ال النفقات ع ما درجة إ سيؤثر ذا فإن ة، ا اب أ ستقطب   ل

املخاطر تلك من التخفيف ـــمانوســـــيلة ضــ إ دف حوافز خطة وكذلك لألداء فعاالً مقياســـــاً البنك يملك :

ـامـل ــــــــتغالل واســــ م شـــــــــــــاط ـامـل ب بـالعمـل ن ــــتمراراملوظف البنـكاســــــــ ـداف أ تحقيق إ للوصــــــــــــول م طـاقـا

اتيجية.   االس

  

املخـاطر  11-1-3 وإدارة املـال رأس وكفـايـة املـال رأس متطلبـات من ى األد ـد دا ا ي مـا العُ املركزي البنـك يحـدد :

بواقع ُعمان ة التجار للبنوك املال رأس ملتطلبات ى آلخر100األد ن ح من ادة للز قابل ي ما عُ ال ر مليون

قبل من املفروضــــــــــــة املال رأس لكفاية ى األد د ا ملتطلبات البنك ـــــــع خضـــــ و ي. ما العُ املركزي البنك قبل من

ما العُ املركزي دالبنك ا ن تب ال نوعي، ــــب حســــــــ املوزونة األصــــــــــــول إ املال لرأس اإلجما ـــــــــبة ســـ ل ى األد

البنوك ع ي ما العُ املركزي البنك فرض و ة. مئو ســـــــبة ب ا ع اً مع بحداملخاطرة ســـــــبةاالحتفاظ من ى أد

تمكن عدم حال و لة. ـــــــــ الصـــ ذات رة املقدّ ــــــول األصــــــ مخاطر مع املال رأس مكفاية دنالبنك با االحتفاظ

املــال رأس كفــايــة ــــب ســـــــــ وكــذلــك املــال رأس من ى حاألد أو ــة إدار إجراءات اتخــاذ إ يؤدي قــد ــذا فــإن ،

البنـك. ربـأعمال ــــــ يضــــــ قـد ممـا ي مـا العُ املركزي البنـك قبـل من ــــــــده ضــــ ـات من عقو البنـك تمكن عـدم أن كمـا

يؤد قد التنظيمية واملتطلبات الداخلية بالسياسات البنك.التقيد ا يقوم ال للعمليات ري جو ضرر إ   ي

املخاطر: تلك من التخفيف املخاطر.وسـيلة بإدارة املتعلقة املناسـبة والسـياسـات الضـوابط يطبق البنك إن

مع تتوافق قـة بطر النمو لـدعم الالزم املـال رأس ـادة ز ع قـادر أنـھ ع ـــــــــــابق السـ ن بر قـد البنـك أن كمـا

املتبعة.   السياسات

  

التنافســية  11-1-4 ئة االب دمات ل التنافســية ئة الب د شــ أن املتوقع من ظل: ســيما ال املنافســة احتدام لبنكية

وقد السلطنة. إسالمية مصرفية ومنتجات خدمات بتوفبدأت-تقديم القائمة ة التجار البنوك من الكث

املركزي البنك لوائح مع بالتوافق البنوك ذه منفصـــلة نوافذ خالل من املصـــرفية دمات ا من النوع ذا

ي. ما بؤ  العُ الت يمكن ســـتدخلال ال أو الية ا املنافســـة البنوك مع فاعل ل شـــ املنافســـة ع البنك بقدرة

املا وضــعھ أو أعمالھ ع ســلباً تؤثر لن البنك ا ل يتعرض ال التنافســية الضــغوط بأن أو ــتقبالً مس الســوق

شغيلية. ال نتائجھ   أو

املخاطر: تلك من التخفيف ـــــــيلة و وســــ الســـــــــــوق ـــة بدراســــــــ البنك قام ـــميملقد بتصــــــــ وقام املتوقعة املنافســـــــــــة

أفضـــــــل و االســــــــتمراربذلك تم ـــــ ســـ كما ممكنة قة طر ــــل بأفضــــ الســــــــوق حاجات تل ال واملنتجات دمات ا

خدمات دخول ع قدرتھ الســـــابق البنك ت أث وقد مناســـــباً اإلدارة مجلس ــــاء أعضـ يراه ما ـــب حســ اآلليات

ة ف عد ـــ أســـا كالعب نفســـھ وفرض جديدة منمصـــرفية ذلك مالحظة مكن و للســـوق، دخولھ من ة وج

اإلسالمية. فة الص خدمات ضمن ا تنفيذ تم ال الرائدة   املبادرات

  

شــــــــــغيلية  11-1-5 ال عناملخاطر أو ن املوظف أخطاء عن أو االحتيال عن تج ت قد ــــــغيلية شــــ ال ســــــــــائر وا املخاطر إن :

و  صـــ ا أو يح ـــ ل شـــ املعامالت توثيق التقيدالفشـــل عدم عن أو املالئمة الداخلية ح التصـــار ع ل

ومثـاالً الـداخليـة األنظمـة خلـل ـب ــــــ ســــــ أو العمـل وقواعـد التنظيميـة تلـكبـاملتطلبـات عندلـذلـك املوجودة

للمخــــــاطر ضــــــــــــوابط يطبق البنــــــك أن ورغم الطبيعيــــــة. وارث ال إ ــــــــــــافــــــة بــــــاإلضـــــ الوكالء أو األخرى البنوك

من د ل اتيجيات انواســ اإلم غ من فإنھ فعالة، رإجراءات لتطو ا ان ســ ال موارد خصــص و ســائر ا

األخرى. شغيلية ال املخاطر من ا غ أو شغيلية ال املخاطر ذه من أي ع ائياً   القضاء
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املخــاطر تلــك من التخفيف ـــــــيلــة املخــاطروســـــ إلدارة مالئمــة وإجراءات ـــــــات ــــيــاســــــ ســــــــ بــالفعــل البنــك لــدى إن :

املخاطر.وملواج تلك طرأت أن حال البنك عمليات ع ري جو ل ش و تؤثرسلباً ال بحيث املسائل ذه   ة

  

الســــــــــــيولـــة:  11-1-6 ـــيولـــةمخـــاطر الســـــــــ احتيـــاجـــاتـــھاملمخـــاطر تلبيـــة من البنـــك يتمكن أن دون تحول ال خـــاطر

االحتيـــاطـــات واتخـــاذ بؤ الت ع البنـــك قـــدرة عـــدم عن الســــــــــــيولـــة مخـــاطر تنجم قـــد ليـــة، يتعلقفيمـــاالتمو

ع البنك قدرة ع ـــــلبية ســـــــ ات تأث لھ ون ي قد والذي ل التمو ــــــــادر مصــــ املتوقع غ التغ أو باالنخفاض

بال  ا.الوفاء استحقاق آجال ن تح عندما   اماتھ

املخاطر تلك من التخفيف وعوســـيلة املنطقة أخرى بنوك مع عالقات شـــبكة س تأســـ إ البنك ســـ :

وضــمن نقدية ســـيولة ذات بأصـــول البنك يحتفظ ذلك، ع عالوة املخاطر، ذه من للتقليل العالم مســـتوى

إتاح مكن و الســـــيولة لضـــــمان مقبولة ات للوفاءمســـــتو ســـــرعة اماتا معاكســــة.باالل ظروف ظل ح ،

ل التمو مصـــــــادر ع وتنو الســـــــيولة رصـــــــد إجراءات البنك إدارة شـــــــأت أ الســـــــيولة، مخاطر ة مواج من للتمكن

ذلك، إ باإلضــــــــــــافة لية. التمو ة والف القطاع حيث من البنكللبنك منلدى ائتمان ـــائل وســـــــــ من مجموعة

مالية. ومؤسسات   بنوك

  

البنك    11-2 ا ف عمل ال بالسوق املتعلقة املخاطرة  عوامل

  

الك  11-2-1 االقتصاد ئة بالظروفب وثيق ل ش مرتبط البنك أداء إن الدواالقتصادية: املستوى ع لية ال

ألداء املستقبلية النظرة أن كما . حالياً السلطنة و ليج ا عاالقتصادودول كب ل ش املعتمد ي ما العُ

البنك. أداء ع كب تأث ا ل النفط   أسعار

املخاطر تلك من التخفيف اوسيلة فرض ال التحديات ة مواج سابقة ة خ لديھ قاً فر البنك لدى إن :

عام عد االقتصادية امل2009األزمة القطاع ستواجھ املخاطر ذه أن إ اإلشارة تجدر كما التا. و صر

اآلخر  دون بنك ع تقتصر لن السلبية ا ا عام.ولكنتأث ل ش املصر القطاع  ستطال

  

ونظرائھ  11-2-2 البنك عمالء املخاطراالئتمانيةع من جزءاً املحلية و/أو اإلقليمية و/أو السياسية املخاطر ل ش :

واالقتصـاد السـياسـية الضـغوط إن السـوق. مخاطر تلكوكذلك ا ف بما املنطقة، أنحاء جميع و مان عُ ية

املتواجدين األخرى األطراف أو العمالء قدرة ع تؤثرسلباً قد مخاطرالعمالت أو السوق تقلبات عن الناشئة

الوفـــاء ع م قـــدر ع ـــالتـــا و اض، االق أو ـــ األصـــــــــ النقـــد ع ــــــول صــــــ بـــا املنطقـــة أو البلـــدان تلـــك

م اما عملياتھ.بال نتائج ع أو للبنك املستقبلية األعمال ع سلباً بدوره ذا يؤثر وقد البنك.   تجاه

املخاطر تلك من التخفيف ـــــــيلة ذهوســـــ ة ملواج املخاطر إلدارة مالئمة ـــــــــات ـــــــياســـ وســـــ إجراءات البنك لدى :

ا فة الصــ نافذة عمليات ع أيضــا ا تطبيق يمكن واإلجراءات الســياســات ذه البنك.املســائل. لدى إلســالمية

مراقبة خالل من املصــر االئتمان مخاطر ضــبط يتم أطرافانكشــافكما مع املعامالت من د وا االئتمان،

من مجموعات أو أفراد مع تركزاملخاطر لتفادي التحديد ألســــــــس واالمتثال اإلقراض ـــــطة شـــ أ ع وتنو محددة،

صول  وا محددة، قطاعات أو معينة مواقع االقتضاء.العمالء عند ضمانات  ع

  

العملة  11-2-3 ـــــرف صــــــ ية:مخاطر البمااألجن ا بطبيعة فإنھ املالية ـــــــاطة الوســــ ـــــــــمن ضــ تدخل البنك خدمات أن

. األجن الصرف أسعار ملخاطر   يتعرض

املخاطر تلك من التخفيف عوســـــــيلة بناء ية األجن بالعمالت قروض تقديم إ البنك ســـــــ عام ل شـــــــ :

التحوط يتم التا و ية األجن بالعمالت اض االق ع املطبقة لتلك مماثلة اشــروط عدمالنكشــاف حال و .
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مع ـــــــــب ناســـ لت واملقايضــــــــــــات يارات ا ع تباد ل شــــــــــــ العمالت توظيف يتم بالعموم فإنھ ذلك من التمكن

البنكم ا وضــــــع ال دود ا ضــــــمن املقيدة غ العملة وضــــــعية ع فاظ ا يتم العملة. ات ومطلو وجودات

ي العما البنكاملركزي ا يطبق ال الداخلية السياسات   .ووفق



  حق األفضلیة -نشرة اإلصدار   ش.م.ع.ع ظفار بنك
 

 86 من 53 صفحة
  

يالفصل   الشركةوإدارةتنظيم –عشرالثا

 

وكمة  12-1 ا وفلسفة   إطار

  

 ،البنك مع تتعامل ال ات ا افة زثقة عز ع للمحافظة ســــــية العناصــــــرالرئ من ات الشــــــر وتنظيم وكمة ا عت

من وذلـك البنـك ليـا العُ واإلدارة اإلدارة ومجلس ن م املســـــــــــــا من ـل وواجبـات ـــــؤوليـات مســـــــ يحـدد امليثـاق فـإن كـذلـك

فعــّ  رقــابــة وأنظمــة محــددة، اتيجيــات واســــــــــــ ــداف أ منخالل التحقق إ ــــــــــافــة بــاإلضـــ امالــة، ناالل القوان ــافــة ب التــام

دف وذلك األخالقية، واملعاي واإلفصاح.إيجادواألنظمة الشفافية من عاٍل  مستوى

 

 صــــــــــياغة عن املســــــــــؤولة ســــــــــية الرئ ة وا (البنك) ش.م.ع.ع ظفار بنك إدارة مجلس ات –إن الشــــــــــر وتنظيم حوكمة

للبنك املالئم ل املال.-بالش لسوق العامة يئة وال ي ما العُ املركزي البنك حدده الذي الشامل اإلطار ضمن  وذلك

 

 ،ن م للمســا ممثالً بصــفتھ اإلدارة مجلس يقوم األول، ن، مســتو إ البنك القرار اتخاذ مســؤولية م قســّ تُ عام ل شــ و

اإلشـــراف اتيبمســـؤولية القياماالســـ إ باإلضـــافة البنك، القانون.ع ا عل ينص ال واملســـؤوليات وتتمبالواجبات

نةعض و القروض نة و اإلدارة مجلس عن ثقة من فرعية ان سـبعة خالل من اإلدارة ملجلس األسـاسـية ام امل

ــــافــــآت وامل ـــــــــيحــــات شـــ ال نــــة و املخــــاطر إدارة نــــة و ثمــــار التــــدقيق ـــــ االســـــــ نــــة نــــةو و ــــل والتمو املــــال رأس نــــة و

اتيجية قبلاالســــــــــ من ا عل املوافق للمواثيق وفقاً الفرعية ان ال ذه عمل . ــــــــــ املؤســــــــــ والتحول مات واملعلو والدمج

ك اإلدارة، و مجلس دوري ل شـــــــ ان ال ذه تجتمع مبدأما تطبيق م ـــــا وتنظيمســ وكمة لا شـــــــ ات الشـــــــر إدارة

ال املتطلبات ل ب ان ال ذه مواثيق م وتل ال. إدارةفعّ وتنظيم حوكمة ميثاق ا عل ات.ينص ذلك،الشــــــر ع عالوة

دف وذلك البنك الداخلية والســـياســـات للبنك اتيجية االســـ طط ا ع املوافقة مســـؤولية املجلس عاتق ع تقع

من والتأكد الرقابة من جيد ـــــتوى مســـــــ امتحقيق اإل االل أما ا. املعمول واألنظمة ن القوان افة للبنكب التنفيذية دارة

التنفيذي. س الرئ م أس ي ن التنفيذي املدراء من ق فر من ون تت ا  فإ

 

 من التنفيذ ة وحر ك ال إ اجة ا ن ب شــــــامل توازن خلق تم اإلدارة، عملية ن املتداخل ن ــــتو املســ ذين خالل من

شط أ افة ل واملراجعة والضبط اإلشراف إ اجة ا ن و ة، أخرى.ج ة ج من البنك وعمليات  ة

 

 .البنك عمليات تنظيم األخالقية ات املستو أع ات الشر حوكمة ميثاق حدد املسؤولون و درك بالبنكو التنفيذيون

من جزءاً صبح و البنك امليثاق متطلبات وتطبيق يعاب اس يتم بحيث ميع ا بھ يحتذي مثاالً م و عن م لي مسئو

العامة تھ   .بي

  

  

  املجلس  12-2

  

اإلدارة  12-2-1   مجلس

ا وتنمي ميھ مسا وحقوق مصا ع واملحافظة البنك إلدارة املة ال الصالحيات اإلدارة مجلس يمتلك

نصإباإلضافة ما إال الصالحيات ذه يحد وال البنك، مع تتعامل ال األخرى ات ا متطلبات افة تلبية

مجلس ام وم صالحيات إن البنك. ملسا العامة معية ا قرارات أو للبنك األسا النظام أو القانون عليھ
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ص ضمن تبقى وال للبنك اليومية والعمليات شطة األ مع تتداخل ال اإلدارةاإلدارة ومسؤولية الحيات

البنك.   التنفيذية

  

اإلدارة مجلس ومسؤوليات ام م شمل يو   - :اآل

  

 والتوجھ طط ا وتحديد اتيرسم ومراجعةاالس ططواعتمادللبنك، اتيجيةا للبنكاالس ة   .والسنو

 لذلك املرسومة طط ا مع باملقارنة البنك وأداء مسار وتقييم   .مراقبة

 األوقاتاعتماد و ن م املسا إ الدقيقة املعلومات وتقديم للبنك، ة والسنو الفصلية املالية البيانات

املال. لسوق العامة يئة ال ًلتعليمات وفقا وذلك   املحددة

 ان ال ذه ام م ومراجعة ا مواثيق واعتماد املجلس عن ثقة املن ان ال مختلف   .شكيل

 امل التدقيق ر تقار افة ن،مراجعة ارجي ا سابات ا ومراق ، الداخ التدقيق دائرة من والسلطاتقدمة

  .األخرى الرقابية

 .وشفافية ة ا ب تدار البنك عمليات أن من   التأكد

 التنفيذية لإلدارة املمنوحة ض التفو صالحيات واعتماد   .تقييم

 واملدراء التنفيذي س بالرئ ممثلة التنفيذية اإلدارة وأداء ام م سيون تقييم الرئ  .التنفيذيون

 فعالالتأكد ل ش الداخلية والرقابة املخاطر إلدارة نظام وجود  من

 الرقابية يئات وال ن ارجي وا ن الداخلي ن املدقق قبل من املقدمة ر التقار افة  مراجعة

 بديلة إدارة إ ا ام م ونقل للبنك العليا لإلدارة عاقب خطة ووضع وتقييم  تحديد

 تقتصرممارسة وأال بالسياسات املتعلقة وانب ا جميع ضمن مستقل ل ش ابط امل التخطيط ية من

املجلس. ع عرضت ال العروض أو البيانات  ع

 تنظي ل ي وجود ع رص قدللتأكدا نفوذ من البنك ماية مناسبة وآلية افية مراجعة وجود من

قد وخارجية داخلية مصادر أية من ات.يمارس الشر حوكمة ع  تؤثر

 .العليا الفئة ضمن املدراء من املناسبة الكفاءات ر وتطو ن  عي

  

ع صول ا عد وذلك ، وموضو مستقل ل ش ومسؤولياتھ امھ م نفيذ ب البنك إدارة مجلس يقوم كما

املناسب الوقت امة وال يحة ال   .املعلومات

 

اع )1(  ــــؤولية مســــــ اإلدارة مجلس عاتق ع ــــــــاتيقع املمارســ ــــــــل أفضــ عكس الذي املخاطر إدارة عمل إطار ومراقبة تماد

شغيل. ال وعمليات العمل شطة أ افة ل املجلس، قبل من املعتمدة املخاطر إدارة اتيجيات اس طبق  و

 

من )2(  الرغم فـإنھاعتمـادع املرخصـــــــــــــة، للبنوك اليوميـة بـالعمليـات القيـام البنـك إدارة ة خ ع اإلدارة مجلس

التدخل عدم ذرلضـمان ا امل يتو أن اإلدارة مجلس من توقع و ا. أعمال ع اإلشـراف ع املسـؤول يبقى

ن ع األخذ مع اإلدارة العماالعتبار صالحيات مراقبة عند املة ال  ليات.مسؤوليتھ

 

من بقرار أو ــــ األســــا النظام بحســــب بذلك صــــراحة يفّوض لم ما التالية باألعمال القيام عدم اإلدارة مجلس ع يجب

العمومية: العامة معية   ا

واعتيادية.  .أ ة صغ مبالغ عن عبارة ون ت عندما بالعمل املتعلقة تلك ماعدا عات،  الت
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ا.  .ب م اً كب جزءاً أو البنك أصول ل  بيع

ننر   .ت تأم للبنك.أو االعتيادية األعمال عن الناتجة الديون ضمان أجل من ماعدا البنك،  أصول

تحقيق  .ث أجل من االعتيادي العمل سياق عطى ال الضمانات تلك عدا ما الثالثة، األطراف قروض ضمان

البنك. داف  أ

  

ورئ اإلدارة مجلس ــا يقوم ال األعمــال ــافــة ب ملزمــاً البنــك ون اإلدارةي مجلس التنفيــذيس س ـوالرئ املــدراء ــافــة و

يتصرفون م أ طاملا وجدت) (إن ن م.باسمالتنفيذي صالحيا نطاق و   البنك

  

اإلدارة  12-2-2 مجلس   أعضاء

  

ي    ُ ال رجب بن سالم بن افظ ا عبد / ندس امل   سعادة

رجب بن ــــــالم ســـ بن افظ ا عبد / ندس امل ســـــــــعادة ـــغل بنكشــــــ إدارة مجلس س رئ منصـــــــــب حالياً ي ُ ال

سأنھكماظفار  ثقةنةرئ املن مثلاملجلساإلئتمان مان عُ ة ــــ را ملؤســــســــات مؤســــس م ومســــا و .

للتنمية الدولية ظفار وشــــــــــــركة ظفار، ثمار بنك دماتواالســــــــــــ والعمانية للطاقة ظفار وشــــــــــــركة ـــــــة القابضـــــ

(ش.م.ع.ع). ان ندسالط امل انيكية.. املي ندسة ال املاجست درجة ع حاصل ي ال افظ ا   عبد

  

املعش يل مس بن حمود / اإلدارة-الشيخ مجلس س رئ   نائب

االئتمان نة عضـــو أنھ كما اإلدارة. مجلس س رئ نائب منصـــب املعشـــ يل مســـ بن حمود الشـــيخ شـــغل

رأساملجلس نة افئاتاملال،وعضــــــــو امل نة وعضــــــــو ثمار واالســــــــ ل حالياًواملزايا..التمو ـــغل شـــــ و

ـ املناصب من عدداً تو أن لھ سبق وقد ا. ف قيادياً دوراً تو و السلطنة مختلفة ات شر عليا ناصب م

إدارة مجلس س ورئ مانية، العُ س ق مديربمؤسسة ، أوفرس مسقط ملجموعة التنفيذي س الرئ ا شركةوم

املالية الدبلوم ادة ش حمود الشيخ يحمل ئ، املوا خدمات مؤسسة إدارة مجلس وعضو ظفار   .أعالف

  

املعش يل مس بن س ق / اإلدارة-الشيخ مجلس   عضو

ضمن أخرى مناصب س ق الشيخ شغل وقد ذا اإلدارة.. مجلس عضو املعش يل مس بن س ق / الشيخ

و املتنوعة مؤســــســــةاختصـــــاصـــــاتھ إدارة مجلس س رئ نائب ن، للتأم ظفار شـــــركة إدارة مجلس س رئ نائب

للتنمية الدولية ظفار شـــــــركة إدارة مجلس وعضـــــــو ئ املوا ثمار خدمات ــــ سواالســـ ق الشـــــــيخ يحمل ـــــة. القابضــ

أكسفورد اديمية أ من عا ل ومؤ موك ال جامعة من وس الور الب ادة   .ش

  

املحرزي سعيد بن أحمد / اإلدارة-الفاضل مجلس   عضو

التدقيق نة املخاطروعضو نة س ورئ و اإلدارة. مجلس عضو املحرزي سعيد بن أحمد / الفاضل

نة ثمار وعضـــــــــو اتيجيةاالســـــــــ اســـــــــ نة ـــو وعضــــــ املال ورأس ل واملعلوماتاملجلسوالتمو واالندماج

تموالتحول  واســـعة ة خ لديھ اإلدارة. ملجلس عة منالتا أك مدى ع مجال25تد العام القطاع عاما

الفنادق. إلدارة العاملية الشــــــركة إدارة عضــــــومجلس منصــــــب شــــــغل وقد ثمارواإلدارة. ــــ االســ املالية، القانون،

القانون  وس الور و الدو التجاري القانون املاجست ادة ش املحرزي أحمد الفاضل   .يحمل

  

بن محمد / يمالفاضل ابرا ال اإلدارة-يوسف مجلس   عضو
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نة وعضـــو االئتمان نة عضـــو و و اإلدارة. مجلس عضـــو يم ابرا ال يوســـف بن محمد / الفاضـــل

ل والتمو املال رأس نة وعضـــو ثمار املخاطراالســـ إدارة نة ةوعضـــو خ لديھ اإلدارة. ملجلس عة التا

ا ا ات الشـر إدارة لعدةواسـعة ا وإدار تنفيذيا ومديرا ما، مسـا ونھ املتنوعة اتھ خ شـمل والعامة. صـة

وعضــــومجلس ظفار جامعة إدارة عضــــومجلس منصــــب ســــابقا شــــغل وقد ذا خاصــــة. ومؤســــســــات ات شــــر

سوت ر شركة األعماللألسمنتإدارة إدارة وس الور الب ادة ش يم ابرا ال محمد الفاضل حمل   .و

  

/ يالفاضل ُ ال افظ ا عبد بن اإلدارة-طارق مجلس   عضو

نة وعضــــــو املخاطر نة وعضــــــو اإلدارة. مجلس عضــــــو ي الُ افظ ا عبد بن طارق / الفاضــــــل

ملجلس عة التا ل والتمو املال رأس نة وعضــــــــو ثمار اتاإلدارةاالســــــــ الشــــــــر إدارة واســــــــعة ة خ ولديھ .

م شـــغل وقد مة. لشــركةاملســـا اإلدارة مجلس س رئ ونائب املالية، دمات ا شـــركة إدارة مجلس س رئ نصـــب

للتنمية الدولية ثمار ظفار طارقواالســــ الفاضــــل يحمل للتغليف. مان عُ شــــركة إدارة مجلس وعضــــو القابضــــة

واملالية املحاسبة وس الور الب ادة ش ي ُ   .ال

  

املرشدي محمد بن الستار عبد / ندس اإلدارةعضو -امل   مجلس

شــــيحات ال نة و االئتمان نة وعضــــو اإلدارة. مجلس عضــــو املرشــــدي محمد بن الســــتار عبد / ندس امل

أنھ كما افآت سوامل ــــــرئ املؤســــــ والتحول واملعلومات واالندماج اتيجية االســــــ ملجلسنة عة ـالتا اإلدارة.

اآلبار، حفر مجاالت عاما وعشرون خمس مدى ع مان عُ نفط تنمية شركة ة نا نية م ة بخ تمتع و

مدير منصـــــــب ـــغل شــــ حالياً األعمال. دعم وإدارة ات للشـــــــر التقنية واإلدارة املعلومات دارة وإ ات الشـــــــر تقييم

الور  –النفط الب ادة ش الستار عبد / الفاضل يحمل املدنيةشمال. ندسة ال   .وس

  

الزدجا مبارك ا زكر إدارة –الفاضل مجلس    عضو

ال و شــــــــغل التدقيق نة عضــــــــو ـــــا أيضـــ و و إدارة مجلس عضــــــــو الزدجا مبارك ا زكر ــــل سفاضــــ نةرئ

و  افآت وامل شــــــــيحات ملجلسعضــــــــوال عة التا ــــ ــــ ـــــ املؤســـ والتحول واملعلومات واالندماج اتيجية ـــ االســـــ نة

مناإل  أك ة خ ولديھ د.25دارة. رالتور وتطو د التور ســــالســــل وإدارة د والتور املالية اإلدارة مجال عاماً

وس الور ب ع حاصــــــــل ا زكر الفاضــــــــل الدفاع. وزارة انية امل مســــــــؤول ــــب منصــــ شــــــــغل ، ا ا الوقت

ة عسكر علوم تخصص    .علوم

  

الفار افظ ا عبد بن حمدان إدارة –الفاضل مجلس    عضو

حاليا شــغل و التدقيق نة س رئ أنھ كما إدارة مجلس عضــو و ــ الفار افظ ا عبد بن حمدان الفاضــل

إ ــــــــل تصــ ـــــــعة واســـ ة خ لديھ االجتماعية. للتأمينات العامة يئة ال املخاطر مديرإدارة عاما20ًمنصــــــــــب

أنھ كما املخاطر وإدارة الداخ والتدقيق املحاسبةاملالية وماجست وس الور ب ع    .حاصل

  

اإلدارة12-2-3 مجلس أعضاء انتخاب وشروط   قواعد

  

من أو م أنفســـ ن م املســـا من ســـواء اإلدارة مجلس أعضـــاء بانتخاب مون املســـا ولكنيقوم م انخارج إذا

املنتخب ــــو فإنھالعضــــــــ ماً ـــا منمســـــــــ أقل يمتلك أال عليھ من50يتوجب م ســــــــــــ مألف ـــ جريالبنكأســـــــــ و .

بحوزتھ ال م األســــــــ مســــــــاٍولعدد ت ــــــو تصــ حق م ــــــا مســ ل ملك و ن. م ــــــــا للمس ـــــري ســـ اع اق ع االنتخاب
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ع بناءاً م يختار الذين ن ــــــــ املر ع ا ـــم يقســـــ أن أو واحد ــــــــ مر لصــــــــا جميعاً ا ت ــــــوّ يصــ أن مكنھ و

ال م األس لعدد افئاً م األصوات عدد ون ي أن طة شر ت تصو ابطاقة   يمتلك

  

الدعوة اإلدارة مجلس وع االنتخابات خ تار من اعتباراً آنفاً ذكر بما تتقيد أو تتم ال ة عضو ل الغية عت و

للبنك حق و اإللغاء، خ تار من واحد ر ـــــ شـــ ا أقصــــــــا ة ف ـــــمن ضـــ ـــوبديل عضـــــ النتخاب العامة معية ا لعقد

ص ل ومن العضو من األضرار عن ض بتعو لالنتخابات.املطالبة دخولھ يل س ب   قام

  

) لثالث ة العضــــو ة ف من3تمتد اعتباراً ســــب ح تُ ة الف ذه و مماثلة. ة لف االنتخاب إعادة مكن و ســــنوات (

العامة معية ا عقد خ تار وح االنتخابات ذه ا ف جرت ال ن م ـــا للمســـــــــ العامة معية ا عقاد ا خ تار

تلـك ت ال الثـالثـة ـة ــــــــــنو معيـةالســ ا ـذه موعـد ـان وإذا االنتخـابـات. ـا ف جرت يتجـاوز ال ةالعـامـة ف

املنصـــوص ة الف تتجاوز أال ع معية ا ذه موعد ح قانوناً ة العضـــو ة ف تمديد فيتم الثالث ــنوات السـ

) املادة ا ة120عل التجار ات الشر قانون من العامة.فيما) معية ا عقد   يتعلق

  

ت (وقد املادة ورة املذ القيود مراعاة ة95مت التجار ات الشــــــــــــر قانون من بانتخابفيما) مجلس-يتعلق

ا: وم   اإلدارة،

 .الطيبة والسمعة سن ا بالسلوك اإلدارة مجلس أعضاء افة  يتمتع

 عن املجلس أعضاء جميع أعمار تقل  سنة.25ال

 ع قادر غ و من املجلس أعضاء ن ب من يوجد للبنك.ال ديونھ  سديد

 .للقانون تبعاً التع أو اإلفالس حالة اء إ يتم لم ما اإلدارة مجلس أعضاء من أي ع أو إفالس ار إش يتم م  ل

 .يلھ س إخالء يتم لم ما بالشرف، مخلة مة جر أو بجناية املجلس عضو أي إدانة تتم  لم

 مم أو كعضو اإلدارة بمجلس األعضاء من أحد يوجد مةال مسا ات شر ع أر من أك ة اعتبار صية ل ثل

املجلس. نھ عي ظة عند مان عُ ا مقر  عامة

 شـــــــركة إدارة مجلس عضـــــــو و من اإلدارة مجلس أعضـــــــاء ن ب من يوجد شـــــــركةال موظف مةأو مســـــــا بنكية

و البنك؛ ا يمارس ال لتلك ة مشا أعماالً وتمارس مان عُ موجودة مغلقة أو  عامة

 عن بالتخ يقوم لن وأنھ ن م املســـــا من ان إن مھ أســـــ عدد بيان ع يحتوي إقرار بتقديم عضـــــو ل قيام

منصبھ. خدمتھ ة ف طوال البنك م كمسا صفتھ من يحرمھ الذي د ا إ م األس  ذه

 بدوا إدارة مجلس ــــــاء أعضــــ ســــــــــوا "ل م أ ع ما ن، تنفيذي غ اإلدارة مجلس ـــاء أعضـــــــ /جميع (مدراء امل م

البنك". من ثابت سنوي أو ري ش راتب أي يتقاضون ال أو و/  موظفون)

 بموجب ــــتقلون مســـ أعضـــــــاء م ن) اثن من أقل ونوا ي أال مراعاة (مع املجلس أعضـــــــاء ثلث ى أد ميثاق كحد

العامة مة املسا ات شر  حوكمة

 لسأال یمثل الشخص االعتباري بأكثر من ممثل واحد في عضویة المج. 
 .اإلدارة مجلس س ورئ العام واملدير التنفيذي س الرئ مناصب ن ب مع ا يتم   ال

  

التقيد يجب سبق، ما إ اإلضافة يباللوائح-و ما العُ املركزي عفيماالبنك اإلدارة مجلس شكيل ب يتعلق

: التا   النحو
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رقم الالئحة ناول املرخصـــة.BM/REG/46/2/99:ت مانية العُ البنوك اإلدارة مجلس أعضــــاء ن عي موضــــوع

) املـادة تحـدد عنـد2حيـث ـا بـالتقيـد املرخصـــــــــــــة البنوك ـا ف ي مـا العُ املركزي البنـك يطـالـب ال اإلجراءات (

ـان إذا مـا تحـديـد ـا عل بنـاءاً يتم معينـة الت بمؤ ن ـــــــ ـــــ مر تقـديم ـا ف بمـا اإلدارة، س مجل ـــــــاء أعضــــــ ن عي

املنصب. لشغل مناسباً   املر

  

د ع إ باإلضـــــــــــافة م العتماد ي ما العُ املركزي البنك إ ن املختار اص ـــــــــــ باأل قائمة رفع البنك ع جب و

املاضية: العشر السنوات خالل أنھ فيھ يؤكد املر قبل   من

 األمانة عدم أو الغش تتضمن مخالفة يرتكب  لم

 صــــــاد قانون ألي مخالفة يرتكب بالســــــلطنةلم منأو ر العامة أو األعضــــــاء حماية منھ قصــــــد ا ســــــائر خارج ا

اطئة. ا املمارسات أو الكفاءة عدم أو األمانة عدم عن الناتجة  املالية

 أو ـــروعة مشــ انت أ (ســـــواء االســـــتغالل أو داع ا ع تنطوي ممارســـــات أي طرفاً يكن يث لم مما تكن) لم

وعملھ. تھ نزا  الشك

 يكن كفاءتھلم الشك تث قة بطر ا بإدار قام أخرى أعمال بأي مرتبطاً أو   .تقديرهوحسن طرفاً

  

منصــــــــب لشــــــــغل الً مؤ ان إذا وفيما ــــــــ املر ومالءمة صــــــــالحية ي ما العُ املركزي ينظرالبنك ذلك، عقب

إدارة. مجلس   عضو

  

ـــو عضـــــ ملنصــــــــب ـــ ـــــ املر ومالءمة ــــالحية صــــ مدى لتحديد ي ما العُ املركزي البنك عتمده الذي املعيار ند ســــــــ و

بھ يمارس الذي اد واالج تقديره وحســــــــــن وقدرتھ تھ وخ ومصــــــــــداقيتھ وســــــــــمعتھ ـــتقامتھ اســـــــ إ إدارة مجلس

ما ـــــب املنصـــــــ ذا مثـل ســــــــــــلم حال و املإذاعملـھ ن ب العالقة ـل ــــــــــ شــ بأي ـدد نان و ـــــــــــة ـــسـ ــاؤســـــــــ دائب

ذلك. غ إ ا ف ن واملودع ا ف ن ثمر   واملس

  

باألمور أو بالعمل املتعلقة ــــــطتھ شــ وأ الســــــــابق ــــــــ املر ســــــــلوك بالنظر ــــاً ــ أيضــ ي ما العُ املركزي البنك قوم و

صوص. ا وجھ ع   املالية

  

األخرى االعتباراملناصـــــــــــب ن ع باألخذ ي ما العُ املركزي البنك يقوم حياتھكما ص ــــــ ـــــ ال ذا ا شـــــــــــغل ال

األعمال. ملجال ومعرفتھ تھ وخ التھ مؤ إ إضافة املالية، مالءتھ ومدى نية،   امل

  

مجلس وأعضـــــــــــــاء س رئ ن لتعي اتخــاذه يتم قرار بــأي ي مــا العُ املركزي البنــك إبالغ املرخص ك البنــ ع جــب و

و  ن العام واملدراء ن التنفيذي ن املوظف وكذلك خاللاإلدارة م م30نوا بتعيي ــــادر الصــــــــ القرار خ تار من يوماً

ن77(املادة ور املذ اص ــــ األ من أي ن عي رفض ي ما العُ املركزي للبنك حق و .( املصــــر القانون من (ب)

فيھ". ن املودع بمصا أو البنك بإدارة "يضر قد نھ عي أن ارتأى إذا   أعاله

  

العُ  املركزي البنـك الئحـة تنص رقمكمـا ي إدارة4(املـادةBM/REG/42/11/97مـا مجلس أعضـــــــــــــاء ع بـأن (

. ي بما التقيد مان عُ املرخص   البنك

  

اإلدارة عضومجلس أن ع ينص د ع توقيع العضو ع فإن اإلدارة، مجلس ة لعضو ممارستھ ن:أثناء   املعَّ
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 مـان عُ ســــــــــــلطنـة واللوائح ن القوان ـافـة ـــــــتوعـب واســـــ قرأ والقـانونقـد ـة التجـار ـات الشــــــــــــر بقـانون املتعلقـة

؛  املصر

 .واللوائح ن القوان ذه ام االل سيضمن  بأنھ

  

: ي ما ع يحتوي ح تصر ع التوقيع العضو ع ب ي اإلدارة، مجلس عضو منصب مغادرة   وعند

  

 أو و/ خطأ دون مرٍض ل ش ا إجراؤ تم قد البنك عمليات افة أن ع والتأكيد مقصود، مال  إ

 .البنك بمصا ضارة انت رأيھ حسب ا أ يرى ال املعينة العمليات  تحديد

  

املادة مرخص80تنص بنك املوظف املديرأو أو اإلدارة مجلس لعضو يمكن ال أنھ ع املصر القانون من (ب)

أن يقبل أن أو آخر، مرخص ي ما عُ بنك منصـــــــــــب أي يخدم أن مان بنكعُ إدارة مجلس عضـــــــــــو ـــــبح يصــــــ

مع تتعارض مة ـــا املســـــــــ ذه أو املنصــــــــــــب ذا ان إذا مالية ــــــــــســــــــــــة مؤســ آخرأو بنك إدارة م ســــــــــــا أن أو تجاري

صراحة لھ السماح تم إن إال املرخص، البنك قبل من أو املصر القانون تحت ص ال ذا املنوطة املسؤوليات

ما العُ املركزي البنك قبل من   ي.بذلك

  

 

العليا  12-3 اإلدارة ن املسؤول عن  :نبذة

  

ي ال عمر بن كيم ا التنفيذي-عبد س   الرئ

  

أك منذ بدأت مصــــــــــــرفية ة خ من لديھ بما ــــــــر املصــــ القطاع ن القيادي أحد ي عمرال بن كيم ا عبد عت ُ25

التجزئة وخدمات ة، التجار دمات ا مجاالتھ مختلف البنك س تأســـــــــ منذ قيادية مناصـــــــــب عدة ا خالل تقلد ، عاماً

عام البنك ليقود كة املشــــــــــــ دمات وا املعلومات، وتقنية والعمليات، القطاع2013املصــــــــــــرفية، رموز أحد صــــــــــــبح و

ملموس ل شــــــــ وده ج مت ســــــــا وقد الســــــــلطنة، ســــــــلطنةاملصــــــــر الرائدة البنوك أحد ليصــــــــبح ظفار نموبنك

   .عمان

  

توليھ انصـــباملوقبل ـا وإعادة التغي عملية قاد حيث ات، الشـــر دمات العام املدير منصـــب كيم ا عبد شـــغل ،

ميع لة ي ةال شـــر ال واملوارد املســـاندة، دمات وا املعلومات، وتقنية العمليات، البنك ترأس .األقســـام ذلك وقبل

ـاً قو وأداءً األعمـال اً كب نمواً ة الف تلـك البنـك حقق حيـث ق، ــــــــو ســــ وال ـــرفيـة املصـــــــــ التجزئـة ــــــم قســــــ كيم ا عبـد

الشبكة    .وتوسعاً

  

ات شـــــر محافظ بإدارة ا ف قام ســـــنوات لعدة املصـــــرفية شـــــطة األ مجموعة ق فر ضـــــمن نية امل حياتھ كيم ا عبد بدأ

مخ مجالمتنوعة كيم ا عبد خاض املصــــــــــــرفية تھ مســــــــــــ بداية و ــــــناعات، والصــــــ ة التجار األعمال قطاعات تلف

ي إس ي دز ولو مورغان ي مع الدولية الوظيفية التبادل برامج ع الدولية املصرفية دمات    .ا

  

جامعة من األعمال إدارة واملاجســـــــت وس الور الب ي اد شـــــــ ع حاصـــــــل كيم ا وعبد و املتحدة، باململكة ، ـــــ إكســ

األعمال. إدارة التنفيذية امج لل لندن وجامعة ارفارد جامعة ج خر   أيضاً
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 كمال بن حسن المرزع - المدیر العام ورئیس مجموعة األنشطة المصرفیة التجاریة

الوظائف من العديد تو وقد ات للشر املصرفية دمات ا مجال ة ا اب أ من املزرع حسن بن كمال عت

من ة الف منصـــــــبالتحق2006إ2000البنك تقلد ذلك عد و وحدة، س كرئ عمان ـــــــ ي اس ش ا نك ب ا عد

قبل ار ــ نك ب ات للشــر املصــرفية دمات ا عام مدير عاممســاعد ظفار بنك لدى أخرى مرة للعمل 2010العودة

املصــــــــــــرفيــة األعمــال مــدير ملــة.وظيفــة ايربــا ــدمــات،2017ف ا ومــديرعــام عــام كمــدير ــا ا ــــبــھ منصــــــــ تو

اتاملصرفية ظفار.للشر   بنك

  

عدد ة عضــــــو كمال شــــــغل ة، التجار األعمال مجموعة س رئ منصــــــب ـــغلھ شـــ إ اإلضــــــافة او م ظفار نك ب ان ال من

االئتمان،إدارةنة إدارة نة س رئ نائب أيضـــــــاً و و املعلومات، تقنية نة و امات، واالل نةاألصـــــــول س رئ ونائب

التأديب. نة س رئ أنھ كما ة شر ال املوارد نة س املخاطرورئ   إدارة

  

من أك تبلغ ة خ كمال دمات17يملك ا مجال واملبيعاتســــــــــــنة العامة، العالقات وإدارة ات، ــــــــر للشــــ ـــــــرفية املصـــــ

ة. التجار األعمال اتيجيات واس املخاطر وإدارة ق، سو   وال

  

من العديد وشــــــــــــارك كية، األمر املتحدة بالواليات س لو ت ســــــــــــاي جامعة من وس الور الب درجة ع ـــــــل حاصـــــ كمال

وا املح الصعيدين ع املتخصصة املصرفية امج .ال أنھلدو ج كما لألعمالبرنامجخر ارفارد   .لية

  

  

 أحمد بن سعید آل إبراھیم – المدیر العام ورئیس مجموعة الدعم المؤسسي

  

عام البنك إ يم إبرا اآلن1996انضـــــــــــم ــــــــغل شـــ ـــــاندةو املســــــ دمات ا س ورئ مديرعام عدةمنصـــــــــــب شـــــــــــغل كما .

إدارة نة ك ان ال من عدد عالوةمناصـــــــــب ثمار، االســـــــــ إدارة نة و التنفيذية، اإلدارة نة و امات، واالل األصـــــــــول

من ألك ة خ يم إبرا آل سـعيد أحمد يمتلك يات. املشـ نة ل سـاً رئ ونھ مجال24ع العمل لھ سـبق حيث سـنة

ـ ــــــر املصـــ ثمار ـــ واالســــــ ودة، ا وضـــــــــمان ومية، ا املصـــــــــرفية والعمليات الفروع، وإدارة ق، ســـــــــو وال واملبيعات اإلدارة،

اإلعالم. ووزارة البنك ا م ات ا من العديد مع ة املتم املصــــــــــــرفية دمات عاموا مدير الية ا وظيفتھ إ ترقيتھ تم

ا س ايرورئ ف املساندة   م.2017دمات

  

ودرجة يطانية، ال ال جامعة من األعمال إدارة املاجســـــت ادة شـــــ أحمد ييحمل ما ا االتصـــــال وس الور الب

لألعمال لندن لية ب التنفيذية القيادة برامج من عدد نية امل تھ مسـ خالل انخرط كما قابوس، السـلطان جامعة من

ة واالتجار ة التجار واألعمال اإلدارة أخرى برامج املصرفية.وعدة   دمات

  

ي الو حمد بن عام –فيصل املصرفيةو مدير التجزئة مجموعة س   رئ

  

منصــب ي الو حمد بن فيصــل و شــغل عام ظفارمدير لبنك ي الو فيصــل انضــم املصــرفية. التجزئة مجموعة س رئ

امات،2009عام واالل األصـــول نة عضـــو أيضـــاً و و املصـــرفية، التجزئة عام مدير مســـاعد منصـــب ــغل شـ حيث

يات، املشـــــــ نة و املخاطر، إدارة نة و االئتمان، إدارة نة و التنفيذية، نة للمواوال التخطيط نة ــو إدارة نة و رد
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ة ـــتمرار ايراألعمال.اســـــــ ف للتجزئة املصــــــــــرفية دمات ا ومســــــــــؤول مديرعام منصــــــــــب الية ا لوظيفتھ ترقيتھ تم

  م.2017

  

ألك عملية ة بخ تمتع و كية، األمر املتحدة بالواليات وري م جامعة من ق سو ال وس الور الب ادة ش فيصل يحمل

التخطيط24من ل،ســــــــــــنـة والتمو والتخطيط انيـة وامل ـائن، الز مع التعـامـل وإدارة العالقـات، وإدارة ، اتي ــــ االســــــــ

ق ســــــــــــو وال واملبيعات لفة، الت وتخفيض لفة الت وضــــــــــــبط لة، ي ال وإعادة املوارد، ــــيص وتخصــــــــ التنظيمية، والشــــــــــــؤون

التجزئ عمليات وإدارة العمليات، واالتصــاالت، ن، راملوظف وتطو ع، مثلوالتوز مؤســســات لعدة ســابات وا املصــرفية ة

وعمانتل. ي، د قيا أفر وشمال األوسط الشرق أعمال ومنظمة مسقط،   بنك

لية ج خر أنھ كما املتحدة الواليات سـوري م جامعة من ق سـو ال وس الور الب درجة ع حاصـل ي الو فيصـل

اإلدار لألعمالارفارد برنامج ع وحاصل املتقدمبوسطن   -ة

  

شارما املا-شنكر س   الرئ

  

عام ظفار بنك بالعمل ـــــــنكرشــــــــارما شـ األمور2012التحق جميع مســــــــؤولية تو و ، املا س الرئ منصــــــــب شــــــــغل و

األداء ثقافة وقيادة شــــــــــــكيل ســــــــــــياً رئ دوراً يلعب كما بالبنك، اصــــــــــــة ا والتخطيط اتيجيات االســــــــــــ وتحديد املالية،

ستدامة.لتحقيق ومُ جيدة مالية   نتائج

  

ـــــــــول األصـــ إدارة نـــة س رئ نـــائـــب ذلـــك بمـــا ظفـــار بنـــك ـــان من عـــدد متنوعـــة ـــة إدار مســــــــــــؤوليـــات ـــنكر شـــــــــ يتو

تقنيــة إدارة نــة س رئ ونــائــب يــات، املشــــــــــــ نــة س رئ ونــائــب ــة، ـــــــر شـــــ ال املوارد إدارة نــة س رئ ونــائــب امــات، واالل

س رئ ونائب املخاطر.املعلومات، إدارة نة و ثمار، االس إدارة نة و األعمال، ة استمرار إدارة   نة

  

دمات ا لشــــــــــركة التنفيذي س الرئ منصــــــــــب ـــــــغل شـــ حيث املالية، دمات ا مجال لة طو عملية ة بخ ـــنكر شـــــــ يتمتع

معا ــــــط األوســ الشــــــــرق مســــــــتوى ع الرائدة الشــــــــركة عت ال ن، البحر ية العر توليھاملالية قبل املدفوعات. ة

للشركة. املا املدير أيضا ان ن البحر ية العر املالية دمات ا شركة التنفيذي س الرئ   منصب

  

كندا ســنوات خمس وملدة الســعودية ية العر اململكة التجاري األ بالبنك العليا اإلدارة عضــواً أيضــا ان كما

يــة األور البنوك أحــد يونجمع & ســــــــــــــت إير شــــــــــــركــة عملــھ خالل من ن التــأم لــة طو ة بخ شــــــــــــنكر يتمتع الرائــدة.

ند. ال اه شر & جسون ف إف إيھ شركة إدارة شاري اس و   السعودية

  

كية، األمر املتحدة ربالواليات ديالو بوالية للمحاسبة العامة يئة ال من معتمد ي قانو محاسب ادة ش شنكرع حصل

لفة الت محاســــــــــ د مع من وإدارة لفة ت ـــــــب ومحاســـ ند، بال ن القانوني ن املحاســــــــــب د مع من معتمد ي قانو ومحاســــــــــب

املاجســــــــت ادة شــــــــ ع حاصــــــــل و و ند، ال منواإلدارة وس الور الب ودرجة املتحدة باململكة اثكاليد ــــ ســــ جامعة من

ند. ال مدراس   جامعة

  

أكمل كما الدولية واملراجعة املحاســــــبة املعاي دورة ا ضــــــم من التقنية الدورات من شــــــنكربالعديد الفاضــــــل شــــــارك

كية األمر عامة ـــفة بصــ املقبولة ية املحاســـــ املبادئ بازلالضـــــرائوالكندية،دورة الكندية، األموال3ب غســـــيل افحة وم ،

املخاطر.   وإدارة
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اتنة ال محمد سعيد ناصر س –الفاضل/ ةمجموعة رئ شر ال   املوارد

  

ة بخ اتنھ ال ســــعيد ناصــــربن ةيتمتع خ ولديھ ة شــــر ال واملوارد األعمال ادة ر منمجال ألك ذاعاما23ًتمتد

(التقليديةاملجال املصـــــــــــرفية دمات ا قطاع ة شـــــــــــر ال املوارد ام م ات غي و لة ي إعادة عمليات قيادة ا خالل تو

. لي ا التعاون مجلس دول والغاز النفط وقطاع االتصاالت، وقطاع   واإلسالمية)،

  

بنك إ انضــــمامھ اإلقلظفار،قبل ات الشــــر من العديد قيادية أدواراً جتو وشــــلم شــــل ذلك بما والدولية يمية

ت يو وأون ي العما الوط والبنك رة ز ا نك و   وعمانتل

ملالقيادةعنمســــؤولناصــــر اتيجية املاليةاالســــ دمات ا قطاع واســــعة ة خ لديھ حيث للبنك، ة شــــر ال املوارد ام

ومنصــب ي، العما الوط البنك ة شـــر ال للموارد التنفيذي س والرئ العام املدير نائب منصـــب شـــغل كما واملصـــرفية،

بجدة رة ز ا بنك ة شر ال للموارد التنفيذي س والرئ العام املدير السعودية.املم-مساعد ية العر   لكة

  

قيادة عاملية تنفيذية ادة وش األردن موك ال جامعة من ة التجار األعمال إدارة وس الور الب ادة ش ناصر يحمل

كية. األمر املتحدة الواليات روتجرز جامعة من ة شر ال   املوارد

  

املنصور فت التحو -أسامة إدارة س ورئ العام املدير املؤسنائب   ل

ل إبر للبنك العليا اإلدارة إ أسامة حديثا.2015انضم ا شا إ تم ال املؤس التحول إلدارة س   كرئ

  

تتجاوز لة طو عملية ة بخ أســـــــــامة قام25يتمتع حيث واإلســـــــــالمي، التقليدي ـــقيھ شــــــ واملا املصـــــــــر القطاع عاماً

إعاد سـية رئ ام م عدة ورئاسـة ليبإدارة ا التعاون مجلس دول املالية املؤسـسـات من للعديد والتغي لة ي ال ة

بما اإلقليمية املالية دمات ا مؤسـسـات من عدد مختلفة قيادية وأدوار مناصـب عدة أسـامة شـغل األوسـط. والشـرق

السعودي ية العر اململكة رة ز ا نك ب والتغي الدعم مجموعة س رئ منصب للعملياتذلك: التنفيذي س والرئ ة،

) الوط ت و ال نك ب الدولية ـــــرفية املصــــــ دمات ا يNBKبمجموعة العر البنك من ل للتغي التنفيذي س والرئ ،(

. و ال ي األرد   والبنك

  

ادة وشــــــــــــ كية، األمر ايو أو بوالية توليدو جامعة من اآلداب وس الور الب ادة شــــــــــــ أســــــــــــامة إدارةيحمل املاجســــــــــــت

ساكرمنتو الوطنية امعة ا من ق سو وال املالية اإلدارة وماجست   اليفورنيا. –األعمال

  

نة ز وا الدولية املصرفية العالقات إدارة س ورئ العام املدير  مساعد -  بشیر بن سعید الصبحى

  

عام ظفار بنك بالعمل ـــب الصــ ســـــعيد بن شـــــ للعالقاتحيث2007التحق املديرالعام مســـــاعد منصـــــب شـــــغل

من أك تتجاوز واسعة ة خ يمتلك كما نة، ز وا الدولية ش25املصرفية شرف نة. ز وا ثمار االس مجال سنة

لتحقيق ديدة ا املبادرات نفيذ ب قوم و البنك زانة وا املالية املؤســـســـات قســـم اتيجية االســـ وانب ا افة ع

الدولية ة ثمار االسـ البنك محفظة إدارة عن مسـؤول أنھ كما األعمال. ونمو ة املطلو ودة شـطواملحلية.ا عضـو شـ

منصــــــــب يتو كما التنفيذية، نة وال املخاطر، إدارة نة و امات، واالل ـــــــول األصــ نة مثل بالبنك ان ال من عدد

ثمار. االس نة إدارة مجلس سر ن وأم بالبنك ثمار االس نة س رئ   نائب
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الدو عمان بنك ش عمل ظفار، بنك بالعمل االلتحاق ي(قبلقبل إس ش إ بنك مع كمدير اندماجھ أول)

السيولة، شطة وأ نة ز ا ع باإلشراف قام حيث نة ز ثماروا االس   بقسم

  

يطانية، ال و جالس جامعة املخاطرمن إدارة العا الدبلوم ادة وش املالية، دمات ا املاجست ادة ش ش يحمل

املالي ن ني امل جمعية ــــو عضــــ و عامو منذ اليا باســــــــ زنة وا ية2006ن العر ـــارف املصـــــ اتحاد الســــــــلطنة وممثل ،

جامعة من القيادية اتيجيات االســـ برامج بدورات التحق كما ليجية، ا املالية األســـواق إدارةأكســـفوردواتحاد رنامج و

ب دورات ع حصولھ إ باإلضافة املتحدة، اململكة لندن لية من نة ز معتمدة.ا دولية مؤسسات عاملية   رامج

  

 شالین شوج - نائب المدیر العام ورئیس إدارة تمویل الشركات

  

من ة الف ظفار بنك ســــابقاً عمل حيث ات للشــــر املصــــرفية دمات ا قطاع مخضــــرم ــر مصــ ن إ1997شــــال

ا2007 س رئ منصـــــــب شـــــــغل ل بمســـــــقط الوط قطر بنك إ تقل ي أن عدقبل عاد ثم ات، للشـــــــر ـــرفية املصــــ دمات

مجدداً ظفار بنك إ لينضم تم ذلك اإلدارة2013عامس نة و بالبنك، امات واالل األصول نة عضو ن شال .

ثمار االس إدارة نة و االئتمان، إدارة نة و   التنفيذية،

من بأك ن شال امل32يتمتع دمات ا مجال ة ا من كة،عاماً املش والقروض ع، املشار ل وتمو ات، للشر صرفية

مثل منظمات مناصب عدة شغل حيث األعمال اتيجيات واس املخاطر، وإدارة ق، سو وال واملبيعات العالقات، وإدارة

. ندل جر الند ونيوز الوط قطر نك و تاتا، ملجموعة عة التا ند ال س   رال

  

ماجست ع حاصل ن ند.شال بال املصارف ومحاس ن اإلدار ن املحاسب د مع وعضو املالية األعمال   إدارة

  

نيازي يل اإلسالمية-س املصرفية دمات ا س سرة-رئ   م

  

عام البنك إ نيازي يل ســـــ ظفار2013انضـــــم بنك إ انضـــــمامھ قبل وشـــــغل ســـــرة". م " اإلســـــالمية النافذة ن لتدشـــــ

بأع القائم ن.منصب البحر بمملكة اإلسالمية ة التجار املصرفية دمات ل بنك و و إيالف، لبنك التنفيذي س الرئ   مال

  

من بأك يل ســـ الشــرق20يتمتع منطقة ة اإلدار شـــارات واالســـ واملصـــرفية املالية دمات ا مجال ة ا من عاماً

ي و ، ستان ومورجان ا، أمر بنك املناصب من العديد سابقاً شغل وقد كية، األمر املتحدة والواليات وآسيا األوسط

شارات. لالس إم   ي

ع حاصل يل درجةس ع وحاصل زونا، أر والية العاملية لإلدارة د ثندر لية من األعمال إدارة املاجست درجة

كية. األمر املتحدة بالواليات اغو شي للتكنولوجيا إلينوي د مع من املالية العلوم   املاجست

  

ت ب اسماعيل جمعة اق،اسماعيل العملياتإ دمات –مدير ل سرة اإلسالميةم   املصرفية

إ اســـــــماعيل عامانضـــــــم مديرعمليات1994البنك ســـــــرة.وحاليا ةم خ وتوعاما29ًمنأك لديھ العديدوعمل

ثمار. ـــ االســـــــ وإدارة االئتمان وإدارة واإلدارة والتجزئة واملالية ـــــــبة املحاســـ مثل األقســــــــــام من العديد الوظائف عملمن

الوط البنك ي،اسماعيل ظفار.العما بنك إ االنضمام قبل األ والنبك شارترد ستاندرد   بنك

دبلوما ع حاصـل أنھ جانب إ املتحدة اململكة ي وفن جامعة من املالية املاجسـت درجة ع حاصـل اسـماعيل

العال القائد برنامج ادة ش وع عمان من املتحدة.املصارف اململكة   من
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ي اللوا يم إبرا بن ع بن ن بالبنك-حس ة التجار املصرفية دمات ا س ورئ العام املدير   مساعد

  

عام ظفار بنك إ ن حســــ العام2014انضــــم املدير مســــاعد إ ترقيتھ تم ذلك عد و رأعمال وتطو ق ســــو كمدير

انضــمامھ.2015عام إللبنك،قبل األدوار. من العديد تو حيث عمان ســلطنة الراقية البنوك من العديد عمل

أيضـــا ن حســـ فإن ا يتوال ال املســـؤوليات الجانب صـــندوق االئتمان نة وتقييمعضـــو تحليل عن ومســـؤول رفد

من قروض ع صول ل واملتوسطة ة الصغ املؤسسات من املقدمة   الصندوق.الطلبات

املحاســبة وس الور الب ادة شــ ع حاصــل ن املؤســســاتحســ ل تمو معتمد خب و و ند ال مومباي جامعة من

ع ــــل حاصــــ ــــــا أيضــ و و أملانيا واإلدارة للمالية فرانكفورت لية من واملتوســــــــطة ة دالصــــــــغ مع من اإلدارة ودبلوم

املتحدة باململكة والقيادة شــــــــــــاإلدارة ع ــوحاصــــــــــــل ارفارد لية من املالية دمات ا اتيجية االســــــــــــ القيادة ادة

  لألعمال.

  

البلو إقبال بن املساندة-محمد دمات وا العمليات إدارة س ورئ العام املدير   مساعد

عام البنك بالعمل إقبال محمد التجز 1990التحق ا م أقســام عدة مختلفة مناصــب شــغل ن ا ذلك ئةومنذ

العمليـات إدارة س ورئ عـام مـدير كمســـــــــــــاعـد ـامـھ م إ ـاإلضـــــــــــــافـة و ـة. املركز والعمليـات الفروع، وعمليـات املصــــــــــــرفيـة،

االئتمان، إدارة نة و امات، واالل األصول نة ا م بالبنك ان ال من عدد ة عضو محمد شغل املساندة، دمات وا

التنفيذ اإلدارة نة و املخاطر، إدارة نة نةو و واملناقصــــات، يات املشــــ نة و ة، شــــر ال للموارد الفرعية نة وال ية،

من ألك تمتد ة بخ يتمتع األعمال. ة ـــــــتمرار اســـ إدارة نة س رئ أيضــــــــــاً و و املعلومات، اإلدارة26تقنية مجال عاماً

املصرفية   والعمليات

جامع من األعمال إدارة املاجســت درجة ع حاصــل ارديفمحمد لز و لية-ة خر من وأيضــا املتحدة، اململكة

كية. األمر املتحدة الواليات يا جي ف بجامعة األعمال إلدارة   داردن

  

ي م ب حب ي والتخطيط-ا اتيجية االس إدارة س ورئ العام املدير   مساعد

إدارة مكتب س ورئ العام املدير مســـــاعد و حاليا ي م ي اتيجيةا البنكاالســـــ اتيجية االســـــ راألعمال ولديھوتطو

ة خ لديھ كما ُعمان، ســـــــلطنة وخارج داخل ســـــــواء حد ع والدولية املحلية البنوك مع العمل ة ــــــع واسـ ة منخ أك

ائنعاماً 20 الز وخدمة واملبيعات ق، ـــــو ســـــــ وال ات، للشــــــــــــر املصــــــــــــرفية دمات وا لألفراد املصــــــــــــرفية دمات ا إدارة

ة.واال  العقار ثمارات   س

ـافئـة م نـة و املعلومـات تقنيـة نـة ذلـك ومن البنـك التنفيـذيـة ـان ال من العـديـد ـة عضــــــــــــو ســـــــــــــابقـا ي ـا شــــــــــــغـل

ثمار. االس إدارة نة و املخاطر إدارة نة و االئتمان إدارة نة و امات واالل األصول إدارة نة و ن   املوظف

مشــروعات تنمية وصــندوق مناولة وشــركة ن للتأم ســالم وشــركة ئة للب العمانية معية ا إدارة مجلس عضــو أنھ كما

  الشباب.

املتحدة. الواليات دقسن جامعة من الدولية األعمال ادة وش األعمال إدارة وس الور ب ع حاصل ي   ا

  

طھ صا طارق العام-الدكتور املدير املعلوماتمساعد تقنية إدارة س   ورئ

  

عام ظفار لبنك طھ طارق س2012انضــــــــــــم ــكرئ إدارة مكتب املعلومات تقنية إدارة ــــــــــمل شــ و املعلومات، تقنية إدارة

ــ إدارة نة و التنفيذية، اإلدارة نة عضــــــــــــو طارق الدكتور املعلومات. أمن وإدارة املعلومات تقنية ووحدة ع، املشــــــــــــار
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نــة و املعلومــاتاملخــاطر، تقنيــة نــة و األعمــال، ــة ــــــــــتمرار اســ العمــانيـةإدارة معيــة ا التقنيــة نــة س رئ أنــھ كمــا .

ن.   للمصرف

املاجســــــــــت ودرجة املغرب ــــعدي الســــــ املالك عبد جامعة من اإلدارة الدكتوراه درجة ع ـــــــــل حاصـ طارق الدكتور

جامعة من اآل اسب ا عليا ودبلوما اليا.اإلدارة اس   باالرات

قائد عنطارق د تز واسـعة ة خ متلك و عدة18محنك ا خالل شـغل السـلطنة وخارج داخل ذلك(بمامناصـبعاماً

العما املركزي والبنك وكيوتل، قيا، وأفر األوسط الشرق منطقة ايل مو جن ف عمانشركة نفط تنمية وشركة ي،

ا   )وغ

  

امي الر الل الداخ-محمد التدقيق إدارة س ورئ العام املدير   مساعد

  

عام الداخ التدقيق لقســــــــم محمد انضــــــــمامھ2010انضــــــــم منذ التطبيق. مجال تھ خ نقل فعاال دوراً ولعب

املخـاطر إدارة ع عتـد الـذي األســــــــــــلوب إ التقليـديـة قـة الطر من ـا ونقل التـدقيق آليـة ن تحســــــــــــ من طبّ تمكن كمـا ق،

. اآل للنظام األداء ر تقار وإعداد التدقيق عمليات جميع ل لتحو التدقيق إدارة نظام   بنجاح

  

بما ا ف شـــارك ال ان ال من الكث املضـــافة القيمة توصـــيات من العديد تقديم شـــاط ب م ســـا انضـــمامھ منذ

بأ محمد يتمتع التدقيق. نة واجتماعات اإلدارة اجتماعات منذلك الداخ20ك التدقيق مجال ة ا من عاماً

العمان املركزي بالبنك سابقاً عمل   حيث

  

ادة ش محمد التحكميحمل وأنظمة املحاسبة وس الور الب ودرجة عمان سلطنة من واملصارف املحاسبة الدبلوما

ودرجـة املتحـدة الواليـات ــــــت من اململكـةاملـاجســــــ من اآل كالتـدقيق التـدقيقاملتحـدة، مجـال معتمـد مـدقق أنـھ مـا

ام. واالل واملخاطر وكمة ا مجال ام لالل الدولية معية ا دبلوما ع وحاصل املخاطر إدارة ع عتمد   الذي

  

رانجانثان املخاطر-ب.م. إدارة س   رئ

  

ظفار لبنك رانجانثان ا2007عاميوليو انضـــم إدارة س رئ منصـــب شـــغل شـــغيلل امل بال يتو حيث بالبنك ملخاطر

رانجاناثان شغل ظفار بنك إ انضمامھ قبل اإلدارة، املخاطربمجلس إدارة نة إ مباشرة ره تقار رفع املخاطرو إدارة

ند ال ى الك العام القطاع بنوك بأحد املة املت املخاطر إدارة لقسم العام املدير مساعد   وظيفة

  

االئتمان، إدارة نة و امات، واالل األصول إدارة نة ك ظفار نك ب اإلدارة مستوى ع ان ال معظم عضو رانجانثان

ـ اإلدارة. مجلس مســـــتوى ع االئتمان إدارة نة و ة، شـــــر ال املوارد نة و املخاطر، إدارة نة و ثمار، االســـــ إدارة نة و

ا عقد املخاطر إدارة نة ل س اإلدارة.كرئ ملجلس عة التا املخاطر إدارة نة   جتماعات

  

من ألك تمتد ة بخ رانجاناثان تمتع الفروع37و ورئاســـة ى، الك االئتمان مجاالت شـــمل ال املصـــر املجال عاماً

ة خ يملك املخاطر. وإدارة والتحقيق، والتدقيق ة، الســـنو انيات امل ووضـــع ية، األجن العمالت صـــرف وعمليات ة، الكب

بازل16 لتنفيذ العامل ق الفر واً ـــــــ عضـــــ أيضــــــــــــاً ان و املخاطر. إدارة االحتياطيIIعاماً بنك قبل من ل ــــــــ شــــ الذي

ندي. عمليةال القيادي بانكرلدوره آســــــــــــيان جانب من البنوك إدارة مجال ن املختصــــــــــــ م أ من واحدا اختياره تم

بانكرز.املخاطر.إدارة أسيان من تقدير ع وحصل والدولية اإلقليمية ات ا من العديد مع كذلك مات مسا   لھ
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ــــ حاصــــــــ الور رانجاناثان الب درجة ع نديل ال د املع زميل عضــــــــــــو أنھ كما مدراس جامعة من ـــــيات اضـــــــ الر وس

ن.   للمصرفي

  

 عصام بن محسن البلوشي - 

 مساعد المدیر العام ورئیس قسم االلتزام

  

  

عام ظفار بنك بالعمل عصام مستوى2009التحق ع واإلجراءات السياسات عمل إطار س تأس مة م تو حيث

للبنك. الداخلية واإلدارة التنظيم ذلك بما قســــــــــم،2015عامالبنك س رئ وظيفة إ ــــــــــ البلو عصــــــــــام ترقية تم

البنك. ام   االل

  

املناصــــــــ من العديد عصــــــــام شــــــــغل ــــــروقد مصــ مراقب منصــــــــب ا م ظفار نك ب بالعمل التحاقھ قبل املختلفة ام وامل ب

املناسبة، لول ا وتقديم املالية املؤسسات أداء بتقييم ا خالل قام حيث ي العما املركزي   بالبنك

  

معت داخ "مدقق و و الية، األســـــــ ا فيكتور جامعة من الدولية التجارة املاجســـــــت ادة شـــــــ عصـــــــام عالوةيحمل مد"،

األعمال. إلدارة شـــــــســـــــ بما الدولية ام االل مؤســـــــســـــــة من ام االل الدو الدبلوم نامج ل ائھ إ ةع ف عملھ،خالل

ـــية التخصـــــصــ ية التدر امج ال من عدد ذلكالتحق بما رائدة مؤســـــســـــات ا نفذ ـال الفيدرا االحتياطي الصـــــندوق

الفيدر  ع الودا ن تأم كيةالومؤسسة األمر املتحدة بالواليات لألعمال.ية ارفارد لية   و

  

  

الفال محمد ناصر أمينة كومية –الفاضلة ا العالقات قسم س ورئ عام مدير   مساعد

  

ومية. ا العالقات ــــــم قســ س ورئ البنك مديرالعام مســــــــاعد وظيفة الفال أمينة الفاضــــــــلة عمل ا ا الوقت

ة خ ا علد د تز ة ا38كب م املصارف مجال األدوار.23عاماً من العديد تولت حث ظفار بنك   عاماً

ا ـــــم قســـــ س تأســــــــــ ا محور دوراً ولعبت للتجزئة ـــــرفية املصـــــ لألعمال ــــــــتمر ـ املسـ النمو ــــــــ ــ وا دور ألمينة دماتان

الر  البنك اتيجية اس بنجاح ونفذت ظفار بنك ة املم ن.املصرفية ثمر كباراملس من ة قو عمالء قاعدة بناء إ   امية

  

ان  12-4 ثقةال املن اإلدارةالفرعية مجلس   عن

  

اإلدارة وستةملجلس كما نة ل ميثاق وفق ومة مح ا وإجراءا ا وصالحيا ا داف أ ون ت أدناه، ا بيا يرد كما ان

اإلدارة. مجلس قبل من عتمد   مٌ

  

 إدارة اإلدارة.االئتماننة ملجلس عة  التا

 التدقيق اإلدارة.نة ملجلس عة  التا

 إدارة اإلدارة.نة ملجلس عة التا  املخاطر

 .اإلدارة ملجلس عة التا افآت وامل شيحات ال  نة

  ثمار االس لنة والتمو املال اإلدارة.ورأس ملجلس عة  التا
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 اتيجيةنة .االس املؤس والتحول واملعلومات  والدمج

  

ان ال ذه ل إن العمل. متطلبات حسب آلخر ن ح من البنك إدارة مجلس قبل من إضافية ان شكيل يتم وقد ذا

ن املوظف مع املباشر االتصال إ باإلضافة ا، تحتاج ال والبيانات املعلومات افة ع صول ا الصالحيات

ن شار كواالس ات. وامل ارات وامل نية، امل ات ا ع بناءً عنھ ثقة املن ان ال أعضاء ن بتعي اإلدارة مجلس يقوم ما

ان. ال إ ا يضيفو ال   األخرى

  

اإلدارة  12-4-1 مجلس ان   دور

  

إدارة اإلدارةاالئتماننة ملجلس عة   التا

  

من اإلدارة ملجلس عة التا االئتمان إدارة نة عةتتألف ضرورةأر اقتضت لما نة ال وتلتقي اإلدارة مجلس أعضاء

شاط ل –ال االئتمان15الغالب سياسة إطار تنفيذ ع واإلشراف االئتمان حدود اعتماد عن مسؤولة نة ال يوم.

و البنك جانب من ا املسموح املخاطر حدود معينة صفقات واعتماد دراسة نة ال مسؤوليات شمل لللبنك. ش

التنفيذية اإلدارة صالحية عن د تز ال تلك    .خاص

  

التدقيق اإلدارةنة ملجلس عة   التا

  

من التدقيق نة نتتألف مستقل ن القانون عضو ا عل ينص ال (األغلبية إدارة مرات)مجلس ع أر نة ال تجتمع .

اإل  مجلس تمام ا ترك عن أسا ل ش مسؤولة نة ال املاالعام. اإلفصاح مية أ ع للبنك العليا واإلدارة دارة

ن القوان موجب و امليثاق ، األسا ا ونظام والتنظيمية، القانونية ام األح مع البنك امتثال ورصد املخاطر وإدارة

ا واتخاذ البنك الداخلية الضوابط كفاية مدى مراقبة وكذلك اإلدارة مجلس قبل من املوضوعة طواتوالقواعد

ومراجعة وتحديد ن ارجي ا ن املدقق غي / ن بتعي التوصية عن أيضا مسؤولة و االقتضاء عند ا لتحسي املناسبة

جانب من املطبقة التدقيق عملية فعالية ومراقبة ن ارجي وا ن الداخلي ن املدقق عمل مجال وتحديد ن التعي شروط

ا تقدم . ار ا املدقق مع شاور بال اإلدارةالبنك مجلس إ ا وتقدم ن ارجي ا ن املدقق ن عي شأن ا توصيا نة ل

من الالزمة املوافقات ع صول ا عد ة السنو العمومية معية ا اجتماع ن م املسا جمعية جانب من لالعتماد

ا التدقيق نتائج عن اإلدارة مجلس إ ا ر تقر نة ال تقدم كما ي. العما املركزي ارجيونالبنك ا املدققون بھ قام لذي

البنك ية واملحاس املالية وانب ا إدارة أنظمة وجودة املعلومات عن اإلفصاح وسالمة نة .والداخليون ال تقوم كما

املعلومات إ الوصول ولة وس افية ال املوارد توفر من التأكد خالل من البنك الداخ التدقيق شاط بمراقبة

ة وانبك .املطلو با تتعلق وأولية مية أ ذات مسائل أية إ املجلس وإشعار ر تقر تقديم عن مسؤولة نة ال أن ما

الرقابية السلطات قبل من املراجعة أو الداخلية، أو ارجية ا الرقابية العمليات عن نتجت والرقابية ية   .املحاس

  

اإلدارة ملجلس عة التا املخاطر إدارة   نة

  

إدار  نة نةتضم ل سية الرئ املسؤوليات ن ب من عام. ل األقل ع مرات ع أر نة ال وتجتمع أعضاء ثالثة املخاطر ة

كما البنك. ا ل يتعرض أن يمكن ال املخاطر بإدارة املتعلقة اتيجية باالس اصة ا التوصيات وتقديم ومراقبة تقييم

امل وحدود املخاطر سياسة إعداد عن مسؤولة نة ال املخاطر.أن إدارة وإجراءات   خاطر
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مناسب. ل ش تدار أن وضمان البنك ا يقوم ال املخاطر م ف عن مسؤولة املخاطر إدارة   نة

  

والتحقق البنك مخاطر تحمل قدرة تقييم عد واإلجراءات دود وا املخاطر، سياسات وضع عن مسؤولة نة ال أن كما

سع ل املستخدمة النماذج انمن م لتأخذ ا ر املخاطروتطو نماذج النظر وإعادة التحو سع وال املعقدة املنتجات

ة از االح دود ا لتوضيح بوضوح وضعت املخاطر سياسات أن من والتأكد ديدة. ا املخاطر تحديد وأيضا األسواق

لقي الضغط ات و نار س ناء و البنك عمليات من مختلفة شرائح ع ورصدالكمية العادية غ السوق ظروف تأث اس

باملخاطر. التداب ا بأ ت ال وتلك املحفظة قيم الفع التقلب ن ب   التباين

  

ال املخاطر عن اإلدارة ومساءلة األعمال. خطوط ق طر عن املخاطراملختلفة ملعاي االمتثال عن مسؤولة نة ال أن كما

واإلش م اختصاص دائرة املخاطرتقع إدارة نظم ع ي العما املركزي للبنك ية التوج املبادئ تنفيذ وضمان راف

  البنوك

  

اإلدارة ملجلس عة التا افآت وامل شيحات ال   نة

  

نةتتألف لتالال نةســــــــاعد.أعضــــــــاءثالثةمنم2005عاممارسشــــــــ ناختيار عمليةال ناملدير الفاعل

امألداءاألفضلواختيار  نةسذلكععالوة.امل ناختيار اإلدارةمساعدةإال نالتنفيذي ناملناسب الضرور

امألداء ةتوفر .التنفيذيةاإلدارةم يوي الدعمال ةاملواردجانبعوتركز ا شر التوظيفخططأنمنوالتأكدال

ةاملواردمتطلباتمعمتماشــــــــية شــــــــر اتيجيةواملتطلباتال ــــاعدالاالســــــــ دافتحقيقعالبنكســــ .املوضــــــــوعةاال

نةتدعم نمبادرةال نخططمراجعةخاللمنالتعم نشــــــغلمنوالتأكدالبنكالتعم معينةلوظائفالعماني

ذااملحددالوقت   .الغرضل

  

ثمار نة   لاالس والتمو املال اإلدارةورأس ملجلس عة   التا

  

مارس ثمار االســـــ نة لت البنك2013شـــــ ثمارات اســـــ مراقبة ـــــ الرئ ا ودور أعضـــــاء ع أر مراجعةوتضـــــم وكذلك

الصــــادرة والقواعد بازل بقواعد البنك ام ال من للتأكد بالبنك اصــــة ا ل التمو ومتطلبات املال رأس ات اتجا وتحديد

املال راس لغ ل التمو متطلبات ات اتجا وتحديد مراجعة عن ــــؤولة مســــــــ نة ال أن كما ي. العما املركزي البنك عن

امل رأس متطلبات جانب إ   ال.البنك

البنك ام ال وتضــــــــمن البنك ثمارات اســــــــ ثماروتراقب االســــــــ بجوانب املتعلقة اإلدارة ممارســــــــات ع نة ال شــــــــرف كما

واملتطلبات اتخاذالتنظيمية.بالسـياسـات نة ال تضـن وتحديدلاإلدارةكما املعاكسـة ات االتجا لتحديد املالئمة لتداب

املحفظة ل ة.املشــــــــــــا ثمار نةلداالســــــــــــ ال وانبالصــــــــــــالحية،ى ا اعتماد الصــــــــــــالحيات جدول محدد و كما

ة ثمار ثماراتاالس لزمواالس لما وذلك للبنك األخرى شطة األ ضمن األمر لزم لما   .األمرالفرعية

  

اإلدارة ملجلس عة التا املؤس والتحول املعلومات وتقنية واالندماج اتيجية االس   نة

  

ال يلتقوم ســــ ع ذلك شــــمل و واالندماج والتحول واملعلومات اتيجية باالســــ عالقة ا ل ال األمور ع باإلشــــراف نة

: ي صرما ا ال   -املثال

والتقنيات -  االندماج تقنية ذلك بما املعلومات تقنية اتيجية اس ديدةمراجعة  ا

إدارة -  بمكتب اصة ا سية الرئ ع املشار  املشروعاتمراجعة
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بالتقنية -  املتعلقة سية الرئ القرارات  مراجعة

األمر. -  لزم لما املستجدات ع اإلدارة مجلس وإطالع املعلومات تقنية نة اجتماعات ا إثار يتم ال األمور  دراسة

 

ا والبنك املال ـــوق لســـــــــ العامة يئة ال من الصــــــــــــادرة بالقواعد ام االل ومع اإلدارة مجلس عن ينيابة العما ووزارةملركزي

والصــــــــناعة محتملالتجارة اندماج بأي اصــــــــة ا ات االتجا ووضــــــــع بمراجعة نة ال تقوم األخرى، التنظيمية ات وا

ظفار. ـلبنك املجلس. عن نيابة محتمل اندماج يتعلق فيما املفاوضـــــــات واســـــــتكمال إلجراء الصـــــــالحية أيضـــــــا نة ال لدى

ع خطوات ع اإلشــــــــــــراف ع ـــاتعالوة وا ن م ـــــــــــــا املسـ ملوافقـــة ذلـــك ـــــــــع خضـــ و العمليـــة، ـــذه إلتمـــام الـــدمج مليـــة

  التنظيمية.

  

الشرعية الرقابة   يئة

  

البنك وعمليات ومنتجات ســــــــياســــــــات واعتماد ومراجعة ع اإلشــــــــراف عن املســــــــؤولة يئة ال ــــرعية الشــــ الرقابة يئة

شــــمل و اإلســـــالمية للنافذة وكمة ا عن مســـــؤولة أيضـــــا يئة ال أن كما اإلســـــالمية. عة الشـــــر بمبادئ م ام ال من للتأكد

ا ام ال من والتأكد ا املتعلقة الفتاوى تقديم اذلك م ـــــــا زمسـ عز و اإلســــــــالمية عة الشــــــــر ام بأح اإلســــــــالمية لنافذة

أيضـــا يئة ال اإلدارة. مجلس إ إليھ توصـــلت بما كتابية ر تقار نة ال تقدم عمان. ســـلطنة اإلســـالمية رالصـــرافة تطو

ال التدقيق خطة اعتماد وعن عة الشر ام أح مع املتوافقة البديلة املنتجات إعداد عن تجتمعمسؤولة ة. السنو شرعية

يئة. ال س رئ م بي من يختارون أعضاء خمسة من ا ا الوقت وتتألف عام ل مرات ع أر نة   ال

  

اإلدارة   ان

  

: التا للبنك العليا لإلدارة سية الرئ ان   ال

  

التنفيذية اإلدارة   نة

فيمـا البنـك أداء مراجعـة و التنفيـذيـة اإلدارة نـة شــــــــــــغيلـدف ال خطـة ــــأن شـــــــــ ـا عل املتفق اتيجيـة ــــــــ بـاالســــ يتعلق

دف ال ذا ولتحقيق ة صــــــرالســــــنو ا ال املثال يل ســــــ ع ا م وانب ا من بالعديد املرتبطة نة ال تدرس ما يةكفار

اإلقراض ة وف والســـــــيولة املال ســـــــارةرأس وا ح ـوالر املنتجات وعرض واإلجراءات والســـــــياســـــــات شـــــــغيلية ال وانب وا

اتيجية واس ام واالل الداخلية الرقابة ئة و ن باملوظف عالقة ا ل ال واألمور دمة ا ات ومستو ق سو ال اتيجية واس

املعلومات. تقنية ومبادرات ن   املنافس

األمر. لزم لما و/أو ري ش ل ش نة ال   تجتمع

  

لإلدارةإدارةنة عة التا   االئتمان

  

وأنھ ا ال للتدقيق خضــعت قد الصــالحية ضــمن تقع ال االئتمانية يالت ســ ال أن من التأكد ع االئتمان نة عمل

ا. شأ كيم ا القرار إ الوصول ع ساعد بما ا جوان افة ب اإلحاطة   تم

ال متطلبات حسب ع أسبو ل ش نة ال ن.تجتمع أسبوع ل مرة األقل وع   شاط

  

لإلدارة عة التا املخاطر إدارة   نة
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تنفيذ وتوجيھ ع اإلشــــــراف مة م نة ال يلإطارتتو ســــــ ع ذلك ــــمل شــ و ســــــرة) م ذلك (بما املخاطرللبنك إدارة

شـــغيلية ال املخاطر صـــرقواعد ا ال االئتماناملثال واملمارســـاتومخاطر بالســـياســـات والتوصـــية باملراجعة نة ال تقوم .

البنك. داخل املخاطر إلدارة ة قو ثقافة وجود وتضمن البنك مخاطر تقييم ع ساعد ال   واألنظمة

العام األقل ع مرات ع أر نة ال   تجتمع

  

لإلدارة عة التا امات واالل األصول إدارة   نة

  

عن مســـــؤولة نة واملخاطرمر ال األداء معاي ضـــــمن ا أ من والتأكد انية امل وإدارة للبنك الســـــوق مخاطر ومراقبة اجعة

مجلس من ـاإلدارة.املحـددة ا ـ أ وضــــــــــــمـان البنـك اتيجيـة اســــــــــــ شــــــــــــأن ا قرار عطي و لإلدارة الالزم التوجيـھ نـة توفرال

البنك. وسياسة ممارسات مع   متماشية

  

األصول  إدارة نة لتجتمع مرة األقل ع امات رواالل اتوعش   .األمرلزمإنذلكمنأقلف

  

ـ ثمار االس إدارة   نة

باعتماد وتقوم ة ثمار ـــــ االســـــــ اتيجية واالســــــــــــ ــــــة ــــياســــــ بالســــــــ املتعلقة األمور التواجد ع ثمار ـــــ االســـــــ إدارة نة عمل

منظم. بأسلوب ثمار االس مخاطر وتدير وتراقب وتحلل املناسبة ة ثمار االس القرارات وتقدم ة ثمار االس حات   املق

ن ر ش ل مرة نة ال األمر)(أو تجمع تطلب إن أقصر ات ف   .ع

  

لإلدارة عة التا ة شر ال املوارد   نة

  

ملجلس عة التا افأة وامل شــــــيح ال نة و التنفيذي س الرئ ــــاعدة مســ لإلدارة عة التا ة شــــــر ال املوارد نة من دف ال

والسياسات اإلجراءات ع واإلشراف فعالة قة بطر ا ام م إلنجاز املناسبة.اإلدارة ة شر ال   للموارد

  

 .للبنك ة السنو العمل خطة اعتماد قبل ة السنو العاملة القوى بخطط املتعلقة التوصيات وتقدم  تراجع

 ا تحسي ع عمل و البنك أقسام مختلف ن التعم ات ومستو سب   .تراجع

 .قيات بال اصة ا التوصيات وتقدم  تراجع

ة شر ال املوارد نة األمر.تجتمع تطلب  لما

  

ـ ية التأدي نة   ال

  

املناسبة ية التأدي اإلجراءات شأن ا توصيا نة ال تقدم ثم ومن ية تأدي إجراءات إ تحتاج ال االت ا نة ال تدرس

اإلدارة.لالعتماد قبل   من

  

األمر. تطلب لما ية التأدي نة ال   تجتمع

  

يات املش   نة
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ع نة ال ذه موردينعمل خالل ومن وموضـــــو شـــــفاف ل شـــــ يتم دمات وا ع البضـــــا افة د تور أن من التأكد

" وأفضــــل د للتور الشــــروط أفضــــل ع البنك حصــــول يضــــمن ما و م عل واالعتماد م الوثوق يمكن خدمات ومقدمي

اإلنفاق. بإدارة يتعلق فيما عل أسلوب نة ال تطبق املال". مقابل   قيمة

ال أسبوعتجتمع ل األقل ع مرة   .نة

  

املعلومات تقنية   نة

  

تقنية اتيجية اســـــــــ أن من التأكد ع املعلومات تقنية نة للبنك.عمل شـــــــــاط ال احتياجات وتل ـــقة ســــــ م املعلومات

ع البنك حصــــــــول لتضــــــــمن املعلومات نقية ب عالقة ا ل ال ســــــــية الرئ ع ــــــار املشــ عة ومتا بمراجعة ــــــا أيضــ نة ال تقوم

املعلومات. تقنية ع إنفاقھ من فائدة   أفضل

األقل ع العام ن مرت نة ال   .تجتمع

  

  

إلدار  ية التوج نة شاطال ال ة استمرار   ة

  

لدى شاط الستمرارال مناسبة خطة وجود وضمان تنفيذ عن مسؤولة شاط ال ة استمرار ع لإلدارة ية التوج نة ال

املرجوة. النتائج تحقق ا وأ املوضوعة طط ا تنفيذ من التأكد ع نة ال عمل كما   البنك.

  

التنظيميةاالمتثال12-6   للمتطلبات

  

عدم ة ر جو حاالت بأية علم أي لديھ س ل اماملجلس البنكال قام وقد التنظيمية. باملتطلبات امالبنك بجميعباالل

ات. الشر وتنظيم حوكمة قانون ام   أح

  

  

نالقنوات12-7 ثمر واملس ن م املسا مع   تواصل

  

املالية لألوراق مســـقط ســـوق موقع ع متاحة للبنك املالية املاليةwww.msm.gov.omالبيانات شـــرالبيانات يتم كما .

ية اإلنجل ن باللغت صــــــــــادرة ن يوميت ن محليت ن يفت ــــ ــــــ للبنك ة ـــــنو الســـــ والنتائج ة ــــــنو ســــ والنصــــــــــف ة ســــــــــنو ع الر

بالبنك. اص ا ي و اإللك املوقع ع املالية البيانات تتوفر كما ية.   www.bankdhofar.comوالعر

    



  حق األفضلیة -نشرة اإلصدار   ش.م.ع.ع ظفار بنك
 

 86 من 72 صفحة
  

نحقوق  -–عشرالثالثالفصل م ماملسا اما   وال

  

خ تار من اعتباراً عامة مة مســـــا لشـــــركة ي القانو ل الشـــــ يتخذ مانية عُ شـــــركة ن م ــا املســـ امات وال حقوق القســـــم ذا ص ي

الوارد والبيان شــــــــــرة. ال والفيماذه ن م املســــــــــا حقوق ع املة عامة نظرة يقدم موجزوال ومجرد املي ســــــــــرد وال م اما

نصـــــائح بمثابة القســـــم ذا عت ال كما املال. لســـــوق العامة يئة ال عاميم أو ي ما العُ قانون ال ا عل ينص ال الصـــــلة ذات ام لألح

للبنك. الرئ املقر مكتب للبنك األسا النظام من صورة وتتوفر األمور تلك بخصوص  قانونية

  

امات13-1 نال م  املسا

  

حدود ناء باســــــت البنك ديون عن مســــــؤوالً ون ي وال ا ف ب اكت ال م األســــــ قيمة ـــداد ــ سـ ع م املســــــا ام ال يقتصــــــر

ا. ف ب يكت ال م لألس االسمية  القيمة

 

اال عند ا لقيم التام الســــداد اط اشــــ بدون جديدة م أســــ صــــدرت الســــكتتابحال قيمة با ســــداد يتم أن ميجب

عة أر عن مدتھ تقل ال إشـــــــــعاراً م املســـــــــا يتلقى أن شـــــــــرط اإلدارة، مجلس ما د يحدّ ن الذي قة الطر و الوقت الواحد

انھ. وم السداد موعد تحديد فيھ يتم يوماً  عشر

 

  

ن13-2 م املسا  حقوق

  

ات الشر قانون بحسب و ا، ملكي (مرتبطة) وضمنية ة ساو م حقوق م األس :ميع التا ة  التجار

العامة؛ .1 معية ا قبل من املعلنة م األس اح أر استالم   حق

اال .2 األفضلية جديدة؛كتتابحق م  أس

ا؛ .3 تصفي عند البنك أصول ع توز حصة ع صول ا  حق

بھ؛ .4 املعمول للقانون طبقاً م األس ملكية نقل  حق

وحساب .5 للبنك العمومية انية امل معاينة ن؛حق م املسا ل و سائر وا اح  األر

ل .6 (يملك الة بالو أو صـياً ـ العامة معيات ا جميع ت بالتصـو وحق ت التصـو إشـعارباملشـاركة قي تل حق

يملكھ)؛ عادي م س ل عن واحد صوت م  مسا

مخالف .7 اإلدارة مجلس أو العامة معية ا عن ـــادر صـــــــــ قرار أي إلغاء ع ــــــــول صــــ ا بطلب التقدم أوحق للقانون

للبنك؛ الداخلية اللوائح أو األسا  النظام

طبقاً .8 البنك عن نيابة أو ن م ـــــا املســـ عن نيابة حســــــــاباتھ ومدققي البنك إدارة مجلس ـــــــاء أعضـ ع دعاوى رفع حق

ة؛110للمادة التجار ات الشر قانون  من

امل .9 من بمســاندة ذلك يتم أن طة (شــر املال لســوق العامة يئة ال مخاطبة عنحق يقل ال ما ون يمل الذين ن م ســا

معية5 ا ا اتخذ ال بالقرارات العمل وتوقف ا ـــلط ســـ لتمارس م) األســــــ من لصــــــا% فئاتالعامة من فئة أي

م. غ أو املجلس أعضاء ة ملص أو ا ضد أو ن م  املسا

مملكيةونقلمللكية13-3  األس

  

ذه نقل إدراج تم ســـــ كما ش.م.ع.م. واإليداع للمقاصـــــة ـــقط مســ شـــــركة لدى الت ـــــ ال م األســـــ ملكية إدراج تم ســـــ

إقامتھ محل إ باإلضـــافة م مســـا ل ســـية وج اســـم يضـــم والذي الشـــركة بھ تحتفظ الذي ن م املســـا ل ـــ امللكية
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املســا أحد وفاة حالة و ا. وأرقام ا يمتلك ال م األســ ملنوعدد م األســ ملكية تقل ت كة املشــ مة املســا ذوي من ن م

م األســـــ ي ملال ممثال البنك ه ســـــيعت والذي ل ـــــ ال ا تاليً اســـــمھ ي ن.يأ ك ااملشـــــ منفردً ا مال املتو ون حالة أما

ون مورثتھســـــــــــي للمســـــــــــا ي القانو املمثل عفى أن دون م ـــ األســــــــ ذه ســـــــــــلم ب البنك أمام املخولون أيم من املتو

بأي تتعلق امات مال معأس ا يحتفظ املتو اصان نأ   آخر

  

ر 13-4 نالتقار م املسا إ ا إرسال الواجب املالية   والبيانات

 

حســــــــاب يتضــــــــمن ياناً و للبنك العمومية انية امل إعداد اإلدارة مجلس ع ن يتع املالية ـــنة ــ الســـ اية من ن ر شــــــــ خالل

ر تقر إعداد أيضـــــــاً اإلدارة مجلس ع يتّعن كما البنك. ـــابات حســــ مدققي قبل من تدقيقھ عد نك للب ســـــــائر وا اح األر

وحول يـة املن الســــــــــــنـة خالل البنـك عمليـات انيـةحول امل من صــــــــــــورة إرســـــــــــــال يتم كمـا ـا. ع توز ح املق ـاح األر صـــــــــــــا

إليھ دعوة توجيھ مع ن م املســــا من م مســــا ل إ أيضــــاً ســــابات ا رمدققي وتقر اإلدارة مجلس ر تقر ومن العمومية

معية ا اجتماع ةضور السنو ةالعامة السنو املالية البيانات عن اإلفصاح تم و ذا البثالعادية. نظام خالل من

املالية. لألوراق مسقط لسوق ي و اإللك املوقع ع املوجود ي و   اإللك

تم و مالية سنة ل من والثالث ي والثا األول ع للر مدققة غ ة سنو ع ر مالية بيانات بإعداد أيضاً إلدارة ا مجلس يقوم

و اإللك البث نظام خالل من أيضـاً البيانات تلك عن لألوراقاإلفصـاح مسـقط لسـوق ي و اإللك املوقع ع املوجود ي

  املالية.

 

املدققة غ ة السنو ع ر املالية البيانات شر ب البنك سيقوم ةكما السنو  املدققة.وكذلك
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عالالفصل  كتتاباالوإجراءاتشروط –عشررا

 

لية14-1 مكتتاباالأ  املطروحةاألس

 

اال باب مســــــقطكتتابإن شــــــركة لدى املحفوظ البنك ل ــــــ م أســــــماؤ رة الظا ن م للمســــــا مفتوح األفضــــــلية حق م أســــــ

لألوراق مســقط ســوق ع األفضــلية حقوق م أســ وا اشــ الذين اص ــ األ إ إضــافة ق ا ســاب اك خ تار واإليداع للمقاصــة

اال م مســـا ل ل حق و ملكتتاباملالية. حســـب األفضـــلية حق م خأســـ تار كما م لألســـ قدكيتھ انوا إذا و/أو ق ا ســـاب اك

لألوراق مســـقط ســـوق ق طر عن األفضـــلية حقوق م أســـ شـــراء مناملالية.قاموا ن ماني العُ لغ ســـمح أنھ إ نا اإلشـــارة وتجدر

تتجاوز ال سبة ب البنك م أس امتالك ات طبقاً 49األفراد/الشر وذلك املال رأس إجما من والقانون.% للبنك األسا  للنظام

  

اال م مسا ل ل عادلكتتابيحق املطروحة م األس من م10.59عدد لس م-100ل كماس البنك م أس من م املسا يملكھ

خ تار سابو ااك م األس كسور ب تقر تم و ق يح.أقربا عدد   أقرب

  

قوق ا إدراج تم لس ل لألوراقاملخصصة مسقط سوق ع ا شراؤ و/أو ا بيع جوز و املالية لألوراق مسقط سوق م مسا

 املالية.

  

  

والسعر14-2 االكتتاب   مدة

خ بتار أفضلية كحق املطروحة م األس االكتتاب سم13يبدأ ت2017د خو سم26بتار مع2017د ن اليوم كال شامالً

االكتتاب. لبنك الرسمية العمل ساعات ةسقطو  اية ف خالل يح ال االكتتاب يتم لم إن األفضلية بحقوق اإلصدار ق ا

  االكتتاب.

اإلصدار: ا185سعر وقدر اسمية قيمة من تألف و م، س ل ل سة بمبلغ100ب عالوة زائد سة ومبلغ83ب سة ت2ب سة جاهب

اإلصدار ف   .مصار

  

األفضلية14-3 حق م بأس   التداول

ا ق ا ون سبي املالاملك لسوق العامة يئة لل ة السار ن للقوان طبقا املالية لألوراق مسقط سوق للتداول قابالً م للمسا

مع سيق والت التواصل قوق ا ي مش ع ن تع و ا. تداول ة ف خالل ا يع و قوق ا شراء مكن و املالية، لألوراق مسقط وسوق

الرئ اإلصدار نموذمدير ع ع صول انل ان ع ، الطلب االكتتابج بنك إ سلم و إعبأ باإلضافة الطلب ثمن مع

الفصل. ذا نة املب البنود حسب اإلصدار إغالق خ تار قبل أو ة املطلو قوق سقطالوثائق اتتمال الا ايةعندممارس

ة   .االكتتابف
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مكتتاباال14-4  اإلضافيةاألس

  

كما أيضاً ن م للمسا سابيحق اك خ بطلبتار التقدم ق ماكتتابا   إضافية.أس

  

يقم لم الذي م املباالكتتاباملســـا لھب املخصـــصـــة األفضـــلية حق م أســـ يع ب قام أو لھ املخصـــصـــة األفضـــلية حق م أســـ

لاملاالسوق يش جز و/أو لھامل يجوز اإلضافية.كتتاباالال م   األس

  

يجوز  األفضليةال حق م أس شراء قام ماأل كتتاباالملن   ضافية.اإل س

 

م14-5 بغ الطرحأس ااملكت  ف

  

اال عدم حال ا إتباع الواجب واإلجراءات والشروط ام األح ي لالكتتابفيما املطروحة األفضلية حق م أس امل   :كتتابب

  

اال14-5-1 وشروط ام اإلضافيةكتتابأح م   األس

خ بتار ن م املســـا ل ـــ ن ل ـــ امل ن م املســـا منح تم ســـابســـ لالاك التقدم فرصـــة ق اإلضـــافيةكتتابا م األســـ

التالية: ام واألح للشروط طبقاً   وذلك

لال )1 مون املتقدّ مون املسا االكتتابمنح بطلب م التقدّ فرصة املطروحة م ماأل كتتاباألس   ضافية.اإل س

االيمكن )2 بطلب م ـــــافيةكتتابالتقدّ اإلضـــــ م ماألســــــــــ األســــــــــ عدد تحديد ا ف يتم طلب اســــــــــتمارة ق طر عن

اال املطلوب اكتتاباإلضافية قيمةف االوسداد لبنك اإلضافية م األس الفور؛كتتابتلك   ع

اال )3 طلب يجوز ال ـــــــــافية اإلضــ م األســـــــــــ يجكتتابإن ا مف امل عن د تز وال واحد م ـــــــــ ســ عن تقل أال ب

لإلصدار.(الطرح امل ال م ا اإلضافية) م واألس األص االستحقاق ذلك   بما

يئة. )4 ال موافقة عد األفضلية حق م أس مع الوقت بنفس ينطبق حيثما اإلضافية، م األس تخصيص تم  س

  

لال14-5-2 ا إتباع الواجب اإلضافيةكتتاباإلجراءات م   األس

اال )1 بطلب م التقدّ قرروا الذين ن م املسا ع ذكركتتابيجب مع الطلب نموذج عبئة اإلضافية م األس

اال طلب اإلضافية م األس االكتتابعدد لبنك املستحق املبلغ سداد  .كتتابوالقيام

األفضلية، )2 بحقوق اإلصدار االكتتاب قيد م األس عن ا املتقدم اإلضافية م األس مجموع تجاوز حالة

ا، بطل املتقدم اإلضافية م األس عدد مع تناس أساس ع متقدم ل ل اإلضافية م األس تخصيص تم فس

طلبات مقدمي افة قبل املباالكتتابمن رد تم وس اإلضافية م املتبقياألس  .لغ

االكتتاب )3 قيد م األس عن ا املتقدم اإلضافية م األس مجموع نقص م(قبلحالة األس اإلضافية)النظر

ن ل املؤ الطلبات مقدمي افة ل اإلضافية م األس جميع تخصيص تم فس األفضلية، بحقوق اإلصدار

اإلضافيةلالكتتاب م  األس

تخصي )4 عد م أس تبقي املالحالة رأس ادة الز بتخفيض سيقوم اإلدارة مجلس فإن اإلضافية م األس ص

ا ف االكتتاب يتم لم ال املتبقية م األس قيمة عادل  بما

 

م األس شمل و اإلصدار، م أس لتخصيص سبة بال وملزماً ائياً املال لسوق العامة يئة ال مع شاور بال اإلصدار مدير قرار ون وسي

  .اإلضافية
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يھ التأكدمقدميعيجب:تن مبأنالطلبات ملكي ماصدارعدسبة األفضليةأس دودضمنحق سبا ااملسموحوال

اواملنصوص نعل   .عمانسلطنةالصادرةقوان

  

ة التجار البنوك ن م للمسا ي العما املركزي البنك من املحددة دود ا ع مقتصرا اإلضافية م األس تخصيص قرار ون سي

عملية عد ما مة املسا ون ت املسموحتخصيصبحيث دود ا ضمن األفضلية م   ا.أس

  

اإلضافيةفيما م األس تخصيص لكيفية توضي مثال ت-ي أرقام للتوضيح:استخدم ھ   قدر

  

م   األس

 

 البيان

األفضلية 100,000,000 حق م  أس

املك 90,000,000 م األس اتعدد  ب

ا 10,000,000 ب املكت غ م األس  عدد

  

ا 15,000,000 ب املكت اإلضافية م األس  عدد

10,000,000 

 

والتناسب سبة بال ا ب مكت غ م األس  تخصيص

التخصيص اإلضافيةسبة م  %66.67=10,000,000/15,000,000األس

 

املرتجعة 5,000,000  املبالغ

 

ع صول ا بطلب ص تقدم إذا السابق، املثال تخصيص3,000كما تم س ، إضا م لھ.2,000س م   س

  

القّصركتتابالا14-6 األطفال عن   نيابة

  

ص ) 1 أي قاصراً عت اإلصدار، ذا سنألغراض ق18دون ا ساب اك خ تار  .عام

اال ) 2 لألب سوى يحق القّصر.كتتابال أطفالھ عن  نيابة

اال ) 3 طلب تقديم تم غكتتابإذا آخر ص ــ أي قبل من القاصــر الطفل عن صاألب،نيابة ــ ال من طلب يُ فإنھ

بالتصـرف تخولھ املختصـة ات ا عن صـادرة املفعول ة سـار شـرعية الة و بالطلب يرفق أن الطلب م يقدّ ذي ال

. ثماراً واس وشراءاً بيعاً القاصر  أموال

 

املصر14-7 ساب ا   تفاصيل

 

اال ) 1 طلب مقدم ع ن بكتتابيتع للمكت يجوز وال الطلب). صـاحب باسـم ل ـ (امل املصـر حسـابھ ذكرتفاصـيل

القّصر. األطفال حالة إال آخر ص ألي املصر ساب ا رقم  استخدام

اال ) 2 طلب ملقدم ــــــر املصـــــ ســـــــــــاب ا ان االكتتابحال بنك غ مصـــــــــــرف لدى الً ـــــــــــ عليھكتتابم يجب فإنھ ،

بيانات ة ــــ ت يث ما االتقديم طلب الواردة املصــــر أيكتتابحســــابھ تقديم ق طر عن بذلك القيام مكن و .

ســـاب ا كشـــف من األع زء ا ن املب النحو ع صـــاحبھ واســـم ســـاب ا رقم ـــ تو ب املكت بنك من وثيقة

املـذ البنـك عن ــــــــادرة صـــــ وثيقـة أو خطـاب أي أو فقط البيـانـات تلـك ع يحتوي الـذي البنـك عن الالصـــــــــــــادر ور
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اال طلب مقدم ع ن يتع ورة. املذ املعلومات أنكتتابتتضمن عالتأكد حتوي و بوضوح مقروء املقدم اإلثبات

تفاصـــيل ة ـــ ت يث ما بتقديم ملزم غ ب املكت فإن التوضـــيح، من د وملز امل. بال صـــاحبھ واســـم ســـاب ا رقم

باال قام إذا ــــــر املصــــــ الكتتابحســــــــــــابھ البنك ق طر ععن ن يتع الة، ا ذه و لديھ، بحســــــــــــابھ يحتفظ ذي

قبل من إليھ م املقدّ اإلثبات خالل من أو بھ اص ا نظامھ خالل من ب املكت حســــــــــــاب ة ـــ ـــــــــ ن م التحقق البنك

اال  .كتتابطالب

تم ) 3 ســــ املال، لســــوق العامة يئة ال عن الصــــادرة للتعليمات أإدراجوفقاُ إليھ ــار املشــ ي البن ســــاب ا عالهبيانات

من الفائضة األموال ل تحو البيانات تلك استخدام تم وس ش.م.ع.م. واإليداع للمقاصة مسقط شركة الت

ــــــــوقكتتاباال ســـ املدرجة املالية لألوراق املصــــــــــــدرة ات ا لدى م للمســــــــــــا املســــــــــــتحقة اح األر عات توز وكذلك

لد الذين ن ب للمكت ــــــبة سـ بال أما املالية. لألوراق ــــقط ــــركةمســـ شـــ الت ـــــــ حالياً مقيدة مصـــــــرفية حســـــــابات م

اال بطلب الوارد املصــــــر ســــــاب ا اســــــتخدام تم ـــ فســـ ش.م.ع.م واإليداع للمقاصــــــة املبالغكتتابمســــــقط ل لتحو

فقط.  الفائضة

اال ) 4 طلب رفض تم ـكتتابســـــــــ ناء باســـــــــت ب املكت خالف ص ـــــــ ــ ل الطلب الوارد املصـــــــــر ســـــــــاب ا رقم ان إذا

اال م.تتابكطلبات أمور ألولياء املصرفية سابات ا تفاصيل ا ف يرد وال القّصر األطفال عن نيابة مة   املقدّ

  

ةالوثائق14-8 املطلو   الثبوتية

 

وموقعة.استمارةسليم ) 1 املة   طلب

اال ) 2 نموذج عليھ املنصوص النحو ع املصر ساب ا رقم ة تؤكد وثيقة أالكتتابتقديم فقط، واحدة حالة

اال ب.كتتابو املكت حساب لديھ ل امل البنك غ آخر بنك ق طر  عن

اال ) 3 ان حال املختصة القانونية ات ا من األصول حسب وموثقة املفعول ة سار الة و سند من تمكتتابة س

ناء (باست آخر ص عن القصراكتتابنيابة أطفالھ عن نيابة  ).األب

 

اال14-9   كتتابكيفية

 

طلب ) 1 الواردة املعلومات مفعول وســــــران ة ــــــ ضــــــمان مع الشــــــروط جميع يفاء اســــــ مســــــؤولية ب املكت يتحمل

االكتتاباال بنك عناية توجيھ تم ذلك، ع وتأكيداً االكتتاب. طلبات املتطلباتكتتاببقبول جميع ســــــــــتو ال

اال طلب نموذج ا عل اإلصدار.كتتاباملنصوص شرة  و

 

اال ) 2 طلــب نموذج عبئــة قبــل يقوم أن ــب املكت ع شـــــــــــروطبــاالطالعكتتــابيتوجــب وقراءة ــــــدار اإلصــــــــ شــــــــــــرة ع

اال تمام.كتتابوإجراءات وا عناية ل  ب

 

 

قاموا ) 3 اللذين ن م املســــــا االغ ق يح ــــــ ل شــــــ ةكتتاببالشــــــراء ف خالل املالية لألوراق مســــــقط ســــــوق ع

ق ا بمديراإلصدارتداول االتصال عليھ وتقديموق وسيطھالرئ ق طر عن الصادرة الشراء فاتورة من ة

مدير وســيقوم قوق، ا لتلك ملكيتھ ن يب ش.م.ع.م واإليداع للمقاصــة مســقط شــركة عن صــادر حســاب كشــف أو

بإصــــــدار اإلصــــــدار ــــــ طلبالرئ .نموذج الطلبات طلبملقدمي نموذج ــــتخدام اســ يجوز مديرغوال عن الصــــــادر

قبلالرئاإلصدار نمن ب املكت  .ؤالء
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اال ) 4 طلبات مقدمي االكتتابع نموذج ـــركةكتتابعبئة شــــــــ لدى م املســــــــــــا رقم ا ف بما بياناتھ جميع يفاء واســــــــــــ

ـــــة للمقاصـــ ـــــقط إضــــــــافةواإليداعمســـ ي/جوازالســــــــفر املد والرقم ورقمتاإش.م.ع.م ر للقصــــــــّ ســــــــبة بال امليالد خ ر

اتف.  ال

 

اال ) 5 طلبات مقدمي من االكتتابيطلب نموذج ا شمل ال التفاصيل ع ا،كتتاباملصادقة عل التوقيع خالل من

اال عنأطفالبأسماءكتتابحال نيابة الطلب، نموذج ع التوقيع فقط لآلب يمكن  القاصر.االبنقّصر،

  

بنك ) 6 إ الطلب نموذج تقديم ب املكت االاالكتتابع طلب يتلقى وعكتتابالذي اإلصدار. شرة إليھ املشار

اال املطلوب م األســــــــــ قيمة امل ســــــــــداد ب النحوكتتاباملكت ع وجدت) إن اإلضــــــــــافية م األســــــــــ ذلك (بما ا ف

الد ندات املس إرفاق مراعاة مع اإلصدار شرة أعاله).املحدد ا إل (املشار مة املقدّ للمعلومات  اعمة

 

اال ) 7 الســــــلطنة خارج م مســــــا ثمرأو مســــــ أي رغب قيمةكتتابإذا يدفع أن عليھ يتوجب األفضــــــلية، حق م أســــــ

حوالة. أو شــيك بموجب الســداد تم و ي، ما العُ ال بالر أي مان، عُ ســلطنة عملة بة املكت م باألســ املكت ع يجب

أ من االكتتاب.التأكد ة ف خالل االكتتاب بنك قبل من استالمة تم قد الطب مبلغ ا باالضافة الطلب نموذج  ن

 

اال ) 8 قيمة سداد قكتتابحال طر األفضلية".شيك،عن حق م أس ظفار/ "بنك باسم يحرر   فإنھ

  

اال ) 9 قيمة ســداد ان لكتتابإذا التحو عملية نجاح ســالمة من التأكد عن مســؤول ب املكت فإن حوالة، ق طر عن

بنك االاالكتتابإ ة ف والةكتتابخالل ا حالة يجبو الطلب.املصرفية، نموذج مع االستالم ة  إرفاق

  

الطلب14-10 استمارات من األصل طبق   توفر

  

خالف نموذج باســتخدام ســوى ســمح املرســللُن ( مســبقاً املطبوعة التفاصــيل فيھ (الواردة األصــ الطلب نموذج

حال و لھ. صـــــــور أي فض ــــــ وسـ ن، ل املؤ ن م املســـــــا االتصـــــــالإ عليھ فإن الطلب، نموذج ب املكت ــــــلم سـ ي لم

قبلبمديراإلصــــــــدار ــــــــ نموذجالرئ من األصــــــــل طبق ة ــــــــ ع صــــــــول ل االكتتاب إغالق خ تار من اٍف وقت

تمالطلب لو ح األصــــ الطلب اســــتمارة اســــتخدام عدم األصــــل طبق طلبات اســــتخدام بموجب ن املتقدم وع .

ن. الطلب كال رفض يتم قد ذلك مخالفة حالة و ، الحق وقت وجدت أو ا   استالم

 

اال14-11   كتتاببنك

  

اال طلبات قبل االكتتابتُ بنك قبل فقط.(بنككتتابمن للبنك الرس الدوام ساعات خالل   ظفار)

  

شــــــــــــرة الواردة واالجراءات للمتطلبات يفائھ ــــ اســــــــ من التأكد عد فقط طلب أي اســــــــــــتالم االكتتاب بنك ع ن تع و

استمارة الواردة املتطلبات جميع يفاء باس ن املتقدم توجيھ البنك ع يجب السلطنة.وعليھ، ن لقوان اإلصداروطبقا

ا. تقديم قبل   الطلب
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اال طلــب تقــديم عن مســــــــــــؤوالً ــب املكت ون االكتتــابي لبنــك املبلغ ــامــل ســـــــــــــداد مع بــھ ــاص ـكتتــابا ة ف ــاء ان قبــل

االكتتاباال لبنك حق و ذا طلبكتتاب. أي قبول ةاكتتابعدم ف اء ان خ تار الرســـمية العمل ســـاعات عد يصـــلھ

  .كتتاباال

 

طلبات14-12   كتتاباالقبول

 

اال بنك ع ن االكتتابيتع طلبات قبول أو استالم التالية:كتتابعدم االت   ا

اال ) 1 طلــب يكن لم قبــلكتتــابإذا من ــب،موقعــاً نــاءاملكت ــــت عنبــاســــــــ نيــابــة (يوقعون) بون يكت الــذين األمور أوليــاء

أو القصر؛ م  أبنا

ا ) 2 ب املكت م األس قيمة سداد يتم لم اإلصدار؛إذا شرة الواردة للشروط وفقاً اإلضافية) م األس إ (باإلضافة

 أو

أو ) 3 ان؛ ب س ألي رفضھ وتم مصر شيك ق طر عن ا ب املكت م األس قيمة سداد تم  إذا

اال ) 4 طلب يتضمن لم أوكتتابإذا ش.م.ع.م؛ واإليداع للمقاصة مسقط شركة لدى املتوفر م املسا  رقم

املس ) 5 رقم ان االإذا طلب استمارة الوارد م أوكتتابا يح؛  غ

أو ) 6 الطلبات؛ تلك جميع رفض تم فس نفسھ، باالسم واحد طلب من أك ب املكت م قدّ  إذا

اال ) 7 بطلب يرفق لم شرةكتتابإذا ا عل املنصوص ندات  أواإلصدار؛املس

اال ) 8 طلب يتضمن لم أوكتتابإذا ب؛ للمكت املصر ساب ا  بيانات

اال ) 9 طلب الواردة ب للمكت املصر ساب ا تفاصيل جميع تكن لم أوكتتابإذا  يحة؛

باســــم )10 مة املقدّ الطلبات ناء ــت باســ ب، املكت تخص الطلب اســــتمارة الواردة املصــــر ســــاب ا بيانات تكن لم إذا

ألولياء املصر ساب ا بيانات باستخدام م ل سمح اللذين القّصر أواألوالد م؛  أمور

اإلصــدار )11 شــرة الوارد النحو ع الطلب بنموذج املرفقة الة الو ســندات ع صــول ا عن الفشــل فيماحالة

باال يقوم الذي ص ـ بال نيابةكتتابيتعلق بون يكت الذين األمور أولياء ناء (باسـت آخر ص ـ عن بالنيابة وقع و

أو القّصر)؛ م أطفال  عن

ستو )12 لم أوارةاستمإذا اإلصدار؛ شرة عليھ املنصوص النحو ع والتنظيمية القانونية املتطلبات  الطلب

تكن )13 لم أواستمارةإذا البنك قبل من املرسل األص النموذج مديراستمارةالطلب قبل من حسب صادرة غ

االكتتابالرئاإلصدار بنك   أو

انت )14 يحةاستمارةإذا غ ا ف ورة املذ املعلومات من أي أو مكتملة غ  .الطلب

 

اال لبنك ن تب االكتتابإذا طلب اســـــــتالم مديركتتابعد إ ائية ال بصـــــــيغتھ الطلب ســـــــليم ل املقرر املوعد اء ان وقبل

،اإلصــــدار ــــ اإلصــــدالرئ شــــرة ا عل املنصــــوص القانونية للمتطلبات الطلب يفاء اســــ بذلعدم عليھ ن يتع فإنھ ار،

اال طلب بمقدم ـــال لالتصـــ الواجبة شــــــف،كتتابالعناية املك طأ ا يح ــــــ بت يقوم أن أجل يح من ــــــ ت عذر حال و

اال بنــك ع ن يتع فــإنــھ ــا، إل املشـــــــــــــار ة الف خالل طــأ االكتتــابا قيمــة مع ــب للمكت الطلــب ــاءكتتــابإعــادة ان قبــل

سليم ل املحددة ة املحصلةتفاالف واملبالغ ائية ال االكتتاب مديراإلصدارصيل .إ  الرئ
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اال14-13 طلبات  كتتابرفض

بموجب ا رفضـــــــــ يتم قد ال االكتتاب طلبات تفاصـــــــــيل تقديم االكتتاب بنك ع ن يتع فانھ ، االكتتاب ة ف اء ان عد

. الرئ اإلصدار مدير إ أعاله ا ذكر الوارد   الشروط

ملديراإلصـــــــــــدار رفضيحق ـــــــــــ الطلباتالرئ تلك من املالأي ــــــــــوق لسـ العامة يئة ال موافقة ع ــــــــــولھ حصـ عد وذلك

اال طلبات تفاصيل فيھ يذكر يئة لل شامالً راً تقر الرفض.كتتابوتقديمھ ذلك وأسباب ا رفض   املراد

 

اوى   14-14 والش   االستعالم

 

يرغبون الذين ن ب املكت أوع املرفوضــــة الطلبات أو بالتخصــــيص املتعلقة األمور حول اوى شــــ تقديم أو االســــتفســــار

اال تم الذي البنك بفرع االتصــــــال الفائضــــــة، األموال أنكتتابإعادة يجب الفائضــــــة، املبالغ إعادة حالة و خاللھ، من

الر ن ب ية األجن العملة صرف لسعر ووفقاً البنك رسوم خصم عد ا إعاد حالةتتم و . املع البلد وعملة ي ما العُ ال

: التا النحو ع املع ص بال االتصال ب املكت ع ن يتع الفرع تجاوب   عدم

    

ش.م.ع.ع ظفار   بنك

  

املسؤول  املوظف

ي اللوا قاسم   محمد

ص.ب. : يدي1507العنوان ال الرمز عمان112روي   سلطنة

اتف:   24726366 968+ال

  24726272 968+الفاكس:

:    COD@bankdhofar.com-Office-InvestmentBack اإليميل

  

اإلصدار بمدير   االتصال

شاوراري ما   أميت

ش.م.ع.م املال ألسواق بادر ليجية ا   شركة

ب دي974ص بر عمانروي،112رمز   سلطنة

  22350745 968+فاكس 22350700 968+ اتف

ي و االلك يد   cfd@gbcmoman.net ال

  

الفر اإلصدار   مدير

الدين قمر   ماجد

ب دي1507ص بر عمان،112رمز   سلطنة

  24791131 968فاكس24788149 968+اتف

يد يال و    mqamar@bankdhofar.comاإللك
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ناملفروضةالقيود14-15 م املسا   ع

  

الطلبات مقدمي ع اميجب مةبحدوداالل األفضـــــليةاملســـــا حق م أســـــ اصـــــدار ون عد ت أن يجب دودوال ا ســـــبضـــــمن وال

ا عل واملنصــــوص ا عمان.الاملســــموح ســــلطنة الصــــادرة ن تجاوزقوان حالة طلبحدودو مقدم ألي م األســــ ملكية حصــــة

ماصـــــدار عد الطلباألفضـــــليةحقأســـــ مقدم ع يتوجب فإنھ حصـــــة، حدود لتجاوز قبلھ من املســـــتلمة املوافقة ة ـــــ ارفاق

الطلب. نموذج مع   امللكية

  

د امالبنكيتع مةبحدودباالل ااملنصوصاملسا نعل البنكعنالصادرةاللوائحوكذلكعمانسلطنةااملعمول القوان

ياملركزي  لالعما ش ياملركزي البنكالئحةخاصةو  BM/REG/40/96رقمالعما

اإلضافية14-16 م األس   سداد

  

م األســـــ قيمة دفع تم بنكاإلضـــــافيةســـــ إ االكتتاب طلبات تقديم ســـــداداالكتتاب.وقت عدم محالة األســـــ لقيمة ب املكت

نموذج بموجب الطلب.الطلب،اإلضافية رفض تم  س

 

الفائضة  14-17 األموال وإعادة   التخصيص

 

خالل الفائضـــــــــة املبالغ وإعادة م ـــــ األســــ تخصـــــــــيص يتم اال15ســـــــــوف اء ان خ تار من موافقةكتتابيوماً ع صـــــــــول ا عد وذلك

التخصـــــيص ع املال لســـــوق العامة يئة بال املكت ع ن تع معدو واألســـــ م ـــ األســ عدد أن من التأكد التخصـــــيص عن اإلعالن

قد وجدت) (إن رتاإلضافية لدىظ ا ش.م.ع.محسابھ/حسا واإليداع للمقاصة مسقط   .شركة

  

املبالغ إرجاع ون فو ــــــــــار مصــ اقتطاع عد ــــــــــا ـــــــــبةبالصــ ســـ ال و ـــــــةالبنك الفائضـــــ األموال اعادة تمعملةالبإ ــــــ فســــــ ، ية األجن

ساب املبلغ.اح إرجاع خ تار املعني البلد وعملة ي العما ال الر ن ب الصرف   سعر

  

  

األفضليةمسؤولية14-18 حقوق ن ثمر املس ن/ م   املسا

 

الذييفقد .1 م حقوقاملســــا م أســــ اململوكةباع االاألفضــــلية حقھ املالية لألوراق مســــقط ـــوق سـ كتتابلھ

اال طلب م املسا ذا ل يمكن ال ذلك، ع عالوة املطروحة. م إضافية.كتتاباألس م  بأس

 

حقھ .2 ممارســــــــــــة املالية لألوراق مســــــــــــقط ســــــــــــوق للتداول درجة ُ امل قوق ا ي ـــــــ شـــــ الذي ثمر املســــــــــــ ع ب ي

اإلصــــــــــــداركتتاباال مدير من عليھ يحصــــــــــــل (الذي طلبھ تقديم خالل من املطروحة م ــــــ ــــــــــــاألســــــ لبنكالرئ (

االاالكتتاب اء ان خ تار االكتتابقبل ن ثمر املس ؤالء ل يحق وال اإلضافية.كتتاب. م   األس

 

امات14-19 واالل   املسؤوليات

 

ن ـاإلصـدارمديرعيتع نكالرئ امواإليداعللمقاصـةمسـقطوشـركةاالكتتابو امباملسـؤولياتاالل املحددةوامل

يئةقبلمناملحددةللمســــــــــــؤولياتوفقاً  نكمااملال.لســــــــــــوق العامةال ميتع امأيضــــــــــــاً عل أخرى مســــــــــــؤولياتبأيةاالل
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مةاالتفاقيةبموجب مامل نبي م.املصــــــدرالبنكو نلألســــــ تع ناألطرافجميععو ضاملســــــؤول األضــــــرارعنالتعو

تبة مالأيعنامل م،أداءإ ناألمر.تطلبإذاواجبا تع سيقالرئاإلصدارمديرعو اتمعالت التنظيميةا

طواتافةاتخاذأجلمنوالرقابية   الشأن.ذاالالزمةواإلجراءاتا

  

ح14-20 املق الزم دول   ا

ن ب التايُ دول األفضليةا بحقوق التداول إجراءات اء إل املتوقع الزم نامج   ال

  

  

خ   اإلجراء  التار

خ  2017نوفم20 يئة من اإلصدار شرة اعتماد تار   .املال لسوق  العامة ال

خ  2017نوفم21 املصدر : اإلعالن شر تار خ من األقل ع عمل أيام خمسة وقبل اإلصدار شرة اعتماد عد يقوم سابتار  اك

ق شر ا يئة من معتمد إعالن ب ن  ال ن يفت ما يوميت ية باللغة األقل ع إحدا ن العر ن وملرت  متتاليت

ن بالغإل  م ن املسا ثمر األفضلية، واملس بحقوق صا اإلعالن ذا يتضمن أن ع باإلصدار  شرة عن وافيا م

سبة م ذلك  بما اإلصدار، ادة و خ اإلصدار، وسعر املال، رأس  الز ساب وتار  االكتتاب أفضلية حق اك

ا، نك ف ة االكتتاب و ا يتم ال واملدة االكتتاب، وف   .األفضلية حقوق  تداول خالل

خ  2017نوفم29 سابتار ق اك و : ا خ و ل الذي التار ن يؤ م ن املسا ل شركة ل  امل لدى مسقطالبنك

م باالكتتابللمقاصة   .األفضلية حق بأس

سم6 ن:  2017د م املسا إ إشعار حقوقإرسال ملمارسة املحدد خ التار من أيام ثالثة قبل اإلصدار مدير ع ن يتع

باإلصدار بإبالغھ ن م املسا ل ل امل عنوانھ وع م مسا ل إ خطية بإشعارات يبعث أن األفضلية

ا م األس عدد اإلشعار يحدد أن جب و الطلب. واستمارة شرة ال من معتمدة ة مع األفضلية لبحقوق

ذه تقل أال ن تع و قوق، ا إسناد أو األفضلية بحقوق اإلصدار ذا ضمن االكتتاب ة وف ا، االكتتاب يمكن

املادة نص حسب شر ال خ تار من يوماً عشر خمسة عن ة ة.83الف التجار ات الشر قانون   من

سم10 خ  2017د قوق  إدراج تار املصدرة تقوم : ا ة سيق اإلصدار ومدير ا وإليداعمسقط شركة مع بالت  وسوق  للمقاصة

 من األك ع عمل أيام خمسة خالل السوق   األفضلية حقوق  إدراج إجراءات باتخاذ املالية لألوراق مسقط

خ ساب تار ق اك ن ، ا تع اب ل إعداد و خالل أساسھ ع يجري  األفضلية حقوق  أل ا  املدة تداول

قوق  فصل يتم و. لذلك املحددة م عن ا ا ل وتتداول  األس   .مستقلة بصفة م

سم13 خ  2017د اإلصدار)::االكتتاب بداية تار فتح خ شراإلشعار (تار خ تار من عشريوماً خمسة عن خ التار ذا يقل أال ن يتع

األفضلية بحقوق ع.باإلصدار صول ا يمكن ولكن ن، م املسا إ مباشرةً الطلب استمارات إصدار تم وس

اإلصدار. مدير أومن االكتتاب بنك من األصل طبق   استمارات
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سم21 ة اية  2017د   .األفضلية بحقوق  التداول  ف

سم26 ة اية  2017د اإلصدار): االكتتاب ف إغالق خ يق (تار خ، التار ذا استمارات اإلصدار مدير ومعد قائمة بجمع

من والتحقق االكتتاب بنك من قومقائمةاالكتتاب و قوق ا حملة ل مع ا قار و اإلكتتاب طلبات

م. األس   بتخصيص

والتخصيص  2018يناير11 خاللاإلدراج املالية لألوراق مسقط سوق ا وإدراج ديدة ا م األس تخصيص يتم عمل15: يوم

اإلصدارمن إغالق خ   تار
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امسالفصل دات –عشرا  التع

  

ش.م.ع.ع.15-1 ظفار   بنك

 

معرفة أفضل حسب ومنفردين ن مجتمع البنك إدارة مجلس أعضاء م،يؤكد :لد ي  ما

 

ومكتملة. .1 يحة ذه اإلصدار شرة الواردة املعلومات  أن

 

أجل .2 من الواجبة العناية تو تم إأنھ ا حذف تؤدي قد امة معلومات أو حقائق ألي إغفال أي حدوث تفادي

مضللة. اإلصدار شرة ورة مذ عبارة أي  جعل

  

ي .3 السـلطا باملرسـوم الصـادر املال رأس سـوق قانون الواردة ام األح جميع ات80/98أن الشـر وقانون عديالتھ و

ا ل وفقاً الصادرة واللوائح والضوابط ة ا.التجار ام االل تم  قد

 

اإلدارة مجلس عن نيابة التوقيع   تم

 

  

  التوقيع           االسم

    

      ـــ___________________________الفاضل/

  

  

     ـــ___________________________الفاضل/

  



  حق األفضلیة -نشرة اإلصدار   ش.م.ع.ع ظفار بنك
 

 86 من 85 صفحة
  

الرئ  15-2 اإلصدار ومدير املا شار  املس

 

بموجــب بنــا املنوطــة املســــــــــــؤوليــات إ نــاداً ـــــ املــادةاســـــــ الواردة ــام التنفيــذيــة2األح والئحتــھ املــال ـــوق ســـــــــ قــانون من

لســـــوق العامة يئة ال من لنا الصـــــادرة املواداملال،والتعليمات من ا وغ والوثائق ندات املســـــ جميع بمراجعة قمنا فقد

األفضلية. حق م أس بإصدار املتعلقة اإلصدار شرة إلعداد ة واملطلو الصلة ذات ة ر و  ا

 

ألفضــــــل وفقاً أنھ ؤكد اإلصــــــدارو شــــــرة الواردة املعلومات ة ــــــ ب يتعلق فيما ـؤولية املســـــ البنك إدارة مجلس يتحمل

لم مضللة.علمھ، شرة ال جعل إ ا حذف يؤدي أن يمكن ة ر جو معلومات أي حذف   يتم

  

ــــــــرافنا، إشـــ تحت ا إعداد تم اإلصـــــــــــداروال ـــــرة شــــــ ب يتعلق فيما نة امل ا تتطل ال الواجبة العناية بذلنا قد بأننا ونؤكد

املالي لألوراق املصــــــــدر البنك مع جرت ال واملناقشــــــــات املراجعة أعمال ع ناء نو واملســــــــؤول إدارتھ مجلس وأعضــــــــاء ة

األخرى ات وا فيھ ن ناءاآلخر و اإلصــــــداراملعنية، بموضــــــوع املعنية ات ا ذه مع ا قمنا ال املراجعة أعمال ع

إلينا، مة املقدّ الوثائق ات ومحتو سع ال رات وم وأسس حية الر   وتوقعات

  

: ي ما ع نؤكد   ذا

باتخاذ .1 قمنا شــــــــــــرةلقد ــــــــمنة واملتضــــ البنك من إلينا الواردة البيانات أن تضــــــــــــمن ال واملعقولة الواجبة العناية

األفضلية. حق م بإصدارأس املتعلقة األخرى ندات واملس واملواد الوثائق الواردة قائق ا مع تتفق ذه  اإلصدار

 

ــــــب .2 حســـــ ولماطالعناو ة ر جو معلومات أي يخف لم البنك بأن نؤكد فإننا البنك، من لنا املتوفرة املعلومات ومن

مضللة. شرة ال جعل ا ا إخفاؤ يؤدي أن يمكن امة معلومات أي  يحذف

 

قانون .3 ا عل املنصـوص اإلفصـاح وشـروط قواعد جميع مع يتفقان األفضـلية حق م أسـ وإصـدار شـرة ال ذه إن

ر  اســـــــــوق وأ كما املال لســـــــــوق العامة يئة ال لدى بھ اإلصـــــــــداراملعمول شـــــــــرة ونموذج التنفيذية ولوائحھ املال أس

الشأن. ذا الصادرة ة الوزار والقرارات ة التجار ات الشر قانون مع  تتفق

 

(وترجم .4 ية العر باللغة واملعدة ذه ــــدار اإلصــــ شــــــــرة ا عرضــــــــ تم ال واملعلومات البيانات إإن الرســــــــمية غ ا

ــــــــــب حســ افية و وعادلة يحة ــــــــــ ــ ية) اإلنجل حولاطالعنااللغة املناســــــــــــب القرار اتخاذ ع ثمر املســــــــــــ ــــــــــاعدة ملســ

لال املطروحة املالية األوراق عدمھ أو ثمار والشفافية.كتتاباالس اإلفصاح وشروط لضوابط  وفقاً

  

الرئ اإلصدار   مدير

 

 ___________________  التوقيع:

ش.م.م املال ألسواق بادر ليجية ا   عن
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األفضلية  15-3 حق م أس إلصدار ي القانو شار   املس

 

شـــــــــرة ال ذه موضـــــــــوع املالية األوراق طرح شـــــــــأن املتخذة اإلجراءات جميع بأن أدناه اســـــــــمھ الوارد ي القانو شـــــــــار ـــــــ املســ يؤكد ذا

بــأعمــال املتعلقــة عــات ـــــر شـــــــ وال ن القوان مع ــاتمتوافقــة والتوج واللوائح املــال ســــــــــــوق وقــانون ــة التجــار ــات الشــــــــــــر وقــانون البنــك

وقرارات للشـــركة ـــ األســـا والنظام املال لســـوق العامة يئة ال من الصـــادرة م األســـ إصـــدار وقواعد ومتطلبات لذلك وفقا الصـــادرة

والتصـــــديق املوافقات افة ع البنك حصـــــل وقد البنك. إدارة ومجلس العامة معية ملمارســــةا ة املطلو الرســـــمية ات ا من ات

شرة. ال ذه موضوع شطة   األ

 

 

 

ادنتونز  عمان –مؤ وشر  فرع

 

 


