
دعوة من بنك مسقط )ش.م.ع.ع( 
لحضور إجتماعّي الجمعية العامة  غير العادية

والجمعية العامة العادية للبنك
يســر مجـــلس إدارة بنـــك مســقط “ش.م.ع.ع” دعــوة جميــع المســاهمين الكــرام فــي البنــك إلــى إجتمــاع الجمعيــة العامــة 
غيــر العاديــة والجمعيــة العامــة العاديــة للبنــك، والمقــرر عقدهمــا فــي تمــام الســاعة 4 مــن مســاء يــوم األربعــاء الموافــق 
ــر موقــع  ــي يمكنكــم الدخــول إليهــا عب ــات العامــة والت ــة النعقــاد الجمعي ــر ٢٠٢٢م مــن خــال المنصــة اإللكتروني ٩ نوفمب
شــركة مســقط للمقاصــة وااليــداع )www.mcd.gov.om(، وفــي حالــة عــدم إكتمــال النصــاب القانونــي إلنعقــاد هاتيــن 
الجمعيتيــن، فســيتم عقــد االجتمــاع الثانــي فــي يــوم الخميــس الموافــق 1٠ نوفمبــر ٢٠٢٢م فــي تمــام الســاعة 4 مســاًء 

وذلــك عبــر نفــس المنصــة اإللكترونيــة المذكــورة أعــاه ، وذلــك لمناقشــة جــدول األعمــال التالــي:

أواًل: إجتماع الجمعية العامة غير العادية:
دراســـة واعتماد زيـــــادة رأس الــمـــال المصرح بـــــه للبــنـــك مــــن -/45٠,٠٠٠,٠٠٠ ريــــال ُعـماني إلى -/8٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ريال   .1
ُعمانــي، وتعديــل النظــام األساســي تبــــعًا لذلــك. ال تكــون تعديــات النظــام األساســي المقترحــة نافــذة إال بعــد موافقــة 

الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة. 
الموافقــة علــى إصــدار ســندات بعــدد )375,31٩,853( كســندات ثانويــة دائمــة لمســاهمي البنــك كمــا فــي تاريــخ   .٢

المذكــورة. للشــروط  الجمعيــة، وذلــك وفقــًا 
تفويــض مجلــس إدارة البنــك أو مــن يتــم تكليفــه مــن قبلهــم إلتخــاذ كافــة اإلجــراءات الازمــة بإســتكمال كافــة   .3

أعــاه. المذكــورة  الجمعيــة  قــرارات  لتنفيــذ  المطلوبــة  والموافقــات  اإلجــراءات 

ثانيًا: إجتماع الجمعية العامة العادية:
الموافقــة علــى توزيــع أســهم مجانيــة لمســاهمي البنــك كمــا فــي تاريــخ الجمعيــة وذلــك بمعــدل )1( ســهم مجانــي لــكل   .1
)1( ســهم يملكــه مســاهمو البنــك فــي تاريــخ الجمعيــة، مــن خــال إســتخدام إحتياطــي عــاوة الســهم للبنــك للســنة 
الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر ٢٠٢1م، والــذي ســينتج عنــه زيــادة رأس المــال المصــدر للبنــك مــن )3.753,1٩8,531( 

ســهمًا  )بإجمالــي 375,31٩,853 ريــال عمانــي( إلــى )7,5٠6,3٩7,٠6٢( ســهمًا )بإجمالــي 75٠,63٩,7٠6 ريــال عمانــي(.
تفويــض مجلــس إدارة البنــك أو مــن يتــم تكليفــه مــن قبلهــم إلتخــاذ كافــة اإلجــراءات الازمــة بإســتكمال كافــة   .٢

أعــاه. المذكــورة  الجمعيــة  قــرارات  لتنفيــذ  المطلوبــة  والموافقــات  اإلجــراءات 

وفقــًا لضوابــط إنعقــاد الجمعيــات العامــة بإســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة الصــادرة مــن الهيئــة ، نــود أن نلفــت عنايتكــم 
إلــى اآلتــي:

يحــق للشــخص اإلعتبــاري دون غيــره تفويــض شــخص طبيعــي لحضــور إجتمــاع الجمعيــة العامــة والتصويــت نيابــة عنــه مــن  أ ( 
خــال وســائل 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 ثاثــة  ب ( 
أيــام وحتــى 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 
.)fmallalah@bankmuscat.com( أو البريــد اإللكترونــي )٢4768345(
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خالد بن مستهيل المعشني
رئيس مجلس اإلدارة

آرنــســت و يـــــونــغ
مـراقـبى حسـابات البنك

 والمراقب الشرعي الخارجي ”لميثاق“ 
نافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية

المـستـشار القـانـونـي


