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رقم الصفحةالموضوعات المدرجة بجدول األعمالالرقم

3إعالن الدعوة إلجتماعي الجمعية العامة غير العادية و الجمعية العامة العادية للبنك.1

رقم الصفحةجدول أعمال الجمعية العامة غير العاديةالرقم

مرفــق )1( دراســة واعتمــاد مقتــرح زيــادة رأس المــال المرخــص بــه للبنــك مــن -/450,000,000 1
ريــال ُعمانــي إلــى -/800,000,000 ريــال ُعمانــي، ال تكــون تعديــالت النظــام األساســي المقترحــة 

نافــذة إال بعــد موافقــة الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة.

4

ثانويــة دائمــة 2 بعــدد )375,319,853( كســندات  إصــدار ســندات  الموافقــة علــى   )2( مرفــق 
لمســاهمي البنــك كمــا فــي تاريــخ الجمعيــة، وذلــك وفقــًا للشــروط المذكــورة.
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رقم الصفحةجدول أعمال الجمعية العامة العاديةالرقم

مرفــق )2( مقتــرح الموافقــة علــى توزيــع أســهم مجانيــة لمســاهمي البنــك كمــا فــي تاريــخ 1
الجمعيــة وذلــك بمعــدل )1( ســهم مجانــي لــكل )1( ســهم يملكــه مســاهمو البنــك فــي تاريــخ 
الجمعيــة، مــن خــالل إســتخدام إحتياطــي عــالوة الســهم للبنــك للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2021م، والــذي ســينتج عنــه زيــادة رأس المــال المصــدر للبنــك مــن )3.753,198,531( 
ســهمًا بإجمالــي -/375,319,853 ريــال ُعمانــي إلــى )7,506,397,062( ســهمًا بمبلــغ إجمالــي 

ــال ُعمانــي قــدره -/750,639,706 ري
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 فهرس بالموضوعات المدرجة بجدول إجتماعي الجمعية العامة غير العادية
 والجمعية العامة العادية للبنك والمقرر إنعقادهما

يوم األربعاء الموافق ٩ نوفمبر 2022م
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يســر مجـــلس إدارة بنـــك مســقط “ش.م.ع.ع” دعــوة جميــع المســاهمين الكــرام فــي البنــك إلــى إجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
ــر 2022م مــن  ــوم األربعــاء الموافــق 9 نوفمب ــك، والمقــرر عقدهمــا فــي تمــام الســاعة 4 مــن مســاء ي ــة للبن ــة العامــة العادي والجمعي
ــداع ــر موقــع شــركة مســقط للمقاصــة واالي ــا عب ــول إليه ــي يمكنكــم الدخ ــات العامــة والت ــاد الجمعي ــة إلنعق  خــالل المنصــة اإللكتروني
)www.mcd.gov.om(، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني إلنعقاد هاتين الجمعيتين، فسيتم عقد االجتماع الثاني في يوم الخميس  
 الموافــق 10 نوفمبــر 2022م فــي تمــام الســاعة 4 مســاًء وذلــك عبــر نفــس المنصــة اإللكترونيــة المذكــورة أعــاله ، وذلك لمناقشــة جدول

األعمال التالي:

أواًل: إجتماع الجمعية العامة غير العادية:

دراســـة وإعتـــماد زيـــــادة رأس الــمـــال المصــرح بـــــه للبــنـــك مــــن -/450,000,000 ريــــال ُعـــماني إلــى -/800,000,000  ريــال ُعمانــي،   .1
ــعًا لذلــك. ال تكــون تعديــالت النظــام األساســي المقترحــة نافــذة إال بعــد موافقــة الجهــات الرقابيــة  وتعديــل النظــام األساســي تبــ

والتنظيميــة )المرفــق رقــم “1”(. 

الموافقــة علــى إصــدار ســندات بعــدد )375,319,853( كســندات ثانويــة دائمــة لمســاهمي البنــك كمــا فــي تاريــخ الجمعيــة ، وذلــك   .2
ــًا للشــروط المذكــورة )المرفــق رقــم “2”(. وفق

تفويــض مجلــس إدارة البنــك أو مــن يتــم تكليفــه مــن قبلهــم إلتخــاذ كافة اإلجــراءات الآلزمة بإســتكمال كافة اإلجــراءات والموافقات   .3
المطلوبــة لتنفيــذ قــرارات الجمعيــة المذكــورة أعــاله.

ثانيًا: إجتماع الجمعية العامة العادية:

الموافقــة علــى توزيــع أســهم مجانيــة لمســاهمي البنــك كمــا فــي تاريــخ الجمعيــة وذلــك بمعــدل )1( ســهم مجانــي لــكل )1( ســهم   .1
يملكــه مســاهمو البنــك فــي تاريــخ الجمعيــة، مــن خــالل إســتخدام إحتياطــي عــالوة الســهم للبنــك للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2021م، والــذي ســينتج عنــه زيــادة رأس المــال المصــدر للبنــك مــن )3.753,198,531( ســهمًا بإجمالــي -/375,319,853 ريــال 

ُعمانــي إلــى )7,506,397,062( ســهمًا  بمبلــغ إجمالــي قــدره -/750,639,706 ريــال ُعمانــي )المرفــق رقــم “2”(.

تفويــض مجلــس إدارة البنــك أو مــن يتــم تكليفــه مــن قبلهــم إلتخــاذ كافة اإلجــراءات الالزمة بإســتكمال كافة اإلجــراءات والموافقات   .2
المطلوبــة لتنفيــذ قــرارات الجمعيــة المذكــورة أعــاله.

وفقًا لضوابط إنعقاد الجمعيات العامة بإستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة ، نود أن نلفت عنايتكم إلى اآلتي:

يحــق للشــخص اإلعتبــاري دون غيــره تفويــض شــخص طبيعــي لحضــور إجتمــاع الجمعيــة العامــة والتصويــت نيابــة عنــه مــن خــالل وســائل  أ ( 
التقنيــة علــى أن يكــون لهــذا الشــخص الطبيعــي رقــم مســتثمر بشــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع.

يبــدأ التصويــت علــى أي مــن البنــود المطروحــة علــى جــدول األعمــال قبــل تاريــخ إنعقــاد الجمعيــة بمــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أيــام وحتــى  ب ( 
إنتهــاء عمليــة التصويــت فــي يــوم اإلجتمــاع وفــي حالــة تغييــر رصيــد المســاهم بالزيــادة او النقصــان فســيتم إلغــاء عمليــة التصويــت، 

ويتعيــن عليــه إعــادة التصويــت مــرة آخــرى فــي يــوم إجتمــاع الجمعيــة.

فــي حالــة وجــود أيــة استفســارات يرجــى اإلتصــال بالفاضلــة/ فاطمــة بنــت مــال اللــه بــن محمــد اللواتــي عـــلى الهاتــف رقــــم )24768345( 
.)fmallalah@bankmuscat.com( ــد اإللكترونــي أو البري

خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس اإلدارة

آرنــســت و يـــــونــغ
مـراقـبى حسـابات البنك  والمراقب الشرعي الخارجي 

“لميثاق” ، نافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية

المـستـشار القـانـونـي

إعالن الدعوة الجتماعي الجمعية العامة  غير العادية
والجمعية العامة العادية
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تعديــل مقتــرح للمــادة )5( مــن النظــام األساســي لزيــادة رأس المــال المصرح به مــن -/450,000,000 ريال ُعماني إلــى -/800,000,000 
ريــال ُعمانــي، ال تكــون تعديــالت النظــام األساســي المقترحــة نافذة إال بعــد موافقة الجهات الرقابيــة والتنظيمية

التـعـديـل المقـترح للـمـادة )5(الـمــادة )5( قــبــل الــتـعديــل

رأس مال البنكرأس مال البنك

أن يكــون رأس المــال المصــرح بــه للبنــك -/ 450,000,000 ريــال 
ُعمانــي )أربعمائــة وخمســون مليــون ريــال ُعمانــي( مقســمة إلــى 
)4.500,000,000( ســهم )أربعــة مليــارات وخمســمائة مليــون( 
ســهم بقيمــة إســمية 100 بيســة للســهم. رأس المــال المصــدر 
هــو-/ 375.319.853 ريــال ُعمانــي )ثالثمائــة وخمســة وســبعون 
وثالثــة  وثمانمائــة  ألًفــا  عشــر  وتســعة  وثالثمائــة  مليوًنــا 
ــًا( مقســم إلــى )3.753.198.531( ســهمًا  ــااًل ُعماني وخمســون ري
)ثالثــة مليــارات وســبعمائة وثالثــة وخمســون مليونــًا ومائــة 
وثمانيــة وتســعون ألفــًا وخمســمائة واحــد وثالثــون ســهمًا( 

ــد. بقيمــة إســمية 100 بيســة للســهم الواح

 800,000,000  /- للبنــك  بــه  المرخــص  المــال  رأس  يكــون 
إلــى  ريــال ُعمانــي )ثمانمائــة مليــون ريــال ُعمانــي( مقســمة 
ويكــون  مــــليارات( سهــــم،  )ثمانيــة  )8.000,000,000( ســهم 
رأس المــال المصــدر -/750,639,706 ريــال ُعمانــي، )ســبعمائة 
وخمســون مليــون وســتمائة وتســعة وثالثــون ألفــًا وســبعمائة 
ســهمًا   )7,506,397,062( إلــى  مقســم  ُعمانــي(  ريــال  وســتة 
)ســبعة مليــارات وخمســمائة وســتة مالييــن وثالثمائــة وســبعة 
وتســعون ألًفــا واثنــان وســتون ســهمًا( بعــد زيــادة األســهم 

2022م. لعــام  المجانيــة 

خالد بن مستهيل المعشني
رئيـس مجـلس اإلدارة

أيمن بن حسن أمبوسعيدي
أمين سر مجلس اإلدارة

مـرفـق رقـم )1( من جدول أعـمال الجمعية العامة غير العادية
للمساهمين المقرر إنعقادها يوم األربعاء الموافق ٩ نوفمبر 2022م
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ــة دائمــة )“ســند” أو “ســندات”(  ــة “( وســندات ثانوي ــة )“أســهم مجاني ــك”( إصــدار أســهم مجاني ــك مســقط ش.م.ع.ع )“البن ــرح بن يقت
لمســاهمي البنــك مــن أجــل تحســين هيــكل رأس مــال البنــك، ســيتم إصــدار األســهم مــن احتياطــي عــالوة الســهم للبنــك وســيتم إصــدار 
الســندات  مــن األربــاح المحتجــزة للبنــك وفــق البيانــات الماليــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021، ولــن يتلقــى البنــك أي 

عائــدات مــن هــذا اإلصــدار، وذلــك حســب التفاصيــل الــواردة للتوزيــع المقتــرح:

ــة،  ــخ الجمعي ــك فــي تاري ــد يمتلكــه مســاهمو البن ــكل ســهم واح ــي ل ــة بمعــدل )1( ســهم مجان ــع أســهم مجاني ــك توزي ــرح البن يقت  )1
وذلــك مــن إحتياطــي عــالوة الســهم للبنــك للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م. ســتؤدي الموافقــة علــى توزيــع 
ــى  ــي إل ــال ُعمان ــي -/375,319,853 ري ــك مــن )3.753,198,531( ســهًم بإجمال ــادة رأس المــال المصــدر للبن ــى زي ــة  إل أســهم  مجاني
)7,506,397,062( ســهمًا  بمبلــغ إجمالــي قــدره -/750,639,706 ريــال ُعمانــي، ومــن أجــل التوضيــح ، تــم تحديــد أن األســهم المجانيــة 

ــد تخصيــص الســندات. ــد تحدي ــار عن ــن يتــم أخذهــا فــي االعتب ــة ل ــة العامــة العادي ــخ إجتمــاع الجمعي الصــادرة فــي تاري

بإجمالــي  ُعمانــي  ريــال   )1( قدرهــا  إســمية  بقيمــة  ســند   )375,319,853( إصــدار  أيضــًا  البنــك  يقتــرح  ذلــك،  علــى  عــالوة    )2
كالتالــي: منهــا  بعضــا  لكــم  نلخــص  والتــي  اإلصــدار  نشــرة  فــي  الــواردة  الشــروط  وفــق  وذلــك  ُعمانــي،  ريــال   375,319,853/-

ــدة بنســبة 4,25٪ ســنويًا، وستشــكل هــذه الســندات رأس مــال إضافــي مــن المســتوى األول  ســتحمل الســندات معــدل فائ )أ ( 
للبنــك، أي رأس المــال المؤهــل والمعتمــد مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي  كــرأس مــال إضافــي مــن المســتوى األول وفًقــا 

للوائــح البنــك المركــزي الُعمانــي؛

ســيتم إعــادة تعديــل معــدل الفائــدة فــي تاريــخ االســتدعاء األول )الــذي يصــادف الذكــرى الســنوية الخامســة لتاريــخ اإلصــدار(  )ب ( 
وكل 24 شــهًرا بعــد ذلــك، )تعديــل معــدل الفائــدة(. ســيكون كل معــدل فائــدة يعــاد تعديلــه عبــارة عــن إجمالــي معــدل إعــادة 

التعديــل المرجعــي والهامــش ذي الصلــة فــي تاريــخ التعديــل، علــى النحــو الــذي يحــدده البنــك؛

ســتكون الســندات فــي مرتبــة ثانويــة لمطالبــات مودعــي البنــك، والدائنيــن العاميــن، وحاملــي الديــون الثانويــة / الســندات/ )ج(  
الصكــوك للبنــك ، وجميــع التزامــات الدفــع غيــر الثانويــة للبنــك وجميــع التزامــات الدفــع الثانويــة )إن وجــدت( للبنــك، أو يعبــر 

عنهــا إلــى ثانــوي؛

مطالبات حملة السندات  لها أولوية فقط على مطالبات حاملي األسهم العادية؛ )د(  

السندات ليست مؤمنة وال مضمونة من قبل أي كيان؛ )هـ(  

ــوارد  ــى حامــل الســندات  ال ــي إل ــال الُعمان ــد المتعلقــة بالســندات بشــكل نصــف ســنوي بالري ســيتم ســداد مدفوعــات الفوائ )و(  
ــدة ؛ ــخ ســجل دفــع الفائ ــداع فــي كل تاري ــا شــركة مســقط للمقاصــة واإلي ــذي تحتفــظ به ــة الســندات ال اســمه فــي ســجل حمل

يجــوز للبنــك، وفًقــا لتقديــره الخــاص، أن يختــار عــدم دفــع مبلــغ مدفوعــات الفائــدة لحملــة الســندات فــي أي تاريــخ محــدد لســداد  )ز(  
الفائــدة )ُيشــار إلــى كل منهــا باســم “خيــار عــدم الســداد”(،  لتجنــب الشــك ، يحــق للبنــك اســتخدام أي مبالــغ مدفوعــات الفائــدة 
لــم يتــم دفعهــا لحملــة الســندات ولــن يفــرض عــدم الدفــع هــذا أي قيــود علــى البنــك، ال يعتبــر اختيــار عــدم الســداد هــذا تخلفــا 

عــن الســداد وال يلتــزم البنــك بدفــع أي فائــدة مســتحقة بســبب هــذا االختيــار فــي المســتقبل ؛

الســندات الدائمــة  هــي أوراق ماليــة ثانويــة دائمــة ال يوجــد بشــأنها تاريــخ اســترداد أو تاريــخ اســتحقاق ثابــت أو نهائــي، عــالوة  )ح(  
علــى ذلــك، ال تحتــوي الســندات علــى أي ميــزات تصعيــد أو حوافــز أخــرى للبنــك الســترداد هــذه الســندات، يجــوز للبنــك، مــن 
خــالل تقديــم إشــعار خطــي مســبق بمــدة ال تقــل عــن 30 يــوم عمــل إلــى حاملــي الســندات وشــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع 

اســترداد الســندات )إمــا كلًيــا أو جزئًيــا بمضاعفــات 100 بيســة لــكل ســند(؛

ــة الشــطب  ــى أســاس النســبة والتناســب )فــي حال ــًا عل ــة الشــطب بالكامــل( أو شــطبها جزئي ــاء الســندات )فــي حال ــم إلغ يت )ط(  
الجزئــي( علــى النحــو الــذي يحــدده البنــك بالتزامــن مــع موافقــة البنــك المركــزي الُعمانــي وفًقــا للوائــح الخاصــة بالبنــك المركــزي 
الٌعمانــي، فــي حالــة حــدوث حــدث عــدم القــدرة علــى االســتمرار، ســيتم إجــراء عمليــة الشــطب، حــدث عــدم القــدرة علــى 

ــي:  االســتمرار يعن

مـرفـق رقـم )2( من جدول أعـمال الجمعية العامة غير العادية
للمساهمين المقرر إنعقادها  يوم األربعاء الموافق ٩ نوفمبر 2022م

بــيـــان توضيحي 
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إخطــار البنــك المركــزي الُعمانــي البنــك خطيــًا  بأنــه قــد قــرر أن البنــك أصبــح، أو ســيصبح ،  فــي حالــة عــدم القــدرة علــى االســتمرار  أواًل:  
دون شــطب. 

إتخــاذ قــرار للقيــام بضــخ القطــاع العــام لــرأس المــال أو مــا يعادلــه مــن الدعــم، والــذي بدونــه يكــون البنــك، أو ســيصبح، غيــر قــادر  ثانيًا: 
علــى االســتمرار.

ســيتم تخصيــص الســندات فــي تاريــخ اإلصــدار )كمــا هــو محــدد فــي نشــرة اإلصــدار(. يجــب أن تخضــع صالحيــة التخصيــص لموافقــة جميــع 
الجهــات ذات الصلــة.

لمزيــد مــن التفاصيــل حــول شــروط وأحــكام الســندات ، يرجــى الرجــوع إلــى نشــرة اإلصــدار التــي ســيتم تحميلهــا الحقــًا علــى الموقــع 
.www.bankmuscat.com :اإلنترنــت علــى  البنــك  المــال: www.cma.gov.om وموقــع  لســوق  العامــة  للهيئــة  اإللكترونــي 

والله ولـــــي الــتــوفـيــق ،،،      

خالد بن مستهيل المعشني
رئيـس مجـلس اإلدارة

أيمن بن حسن أمبوسعيدي
أمين سر مجلس اإلدارة






