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المصدر

بنك مسقط ش م ع ع
ص ب 134 الرمز البريدي 112 روي

سلطنة عمان
هاتف : 24768888 968+ 24798220 968+

URL: www.bankmuscat.com

 نشرة إصدار سندات ثانوية دائمة لعدد 375,319,853 سند من سندات
رأس المال اإلضافية من المستوى األول

)بمعدل فائدة 4,25٪ سنويا، وبسعر اصدار )1( ريال عماني للسند(

مدير اإلصدار

أعمال بنوك االستثمار

المسجل ووكيل الدفع ووكيل حملة السندات

شركة مسقط للمقاصة وااليداع ش.م.ع.م
ص.ب 952، روي، الرمز البريدي 112، سلطنة عمان
هاتف: 24822222 968+؛ فاكس: 24817491 968 +

المستشار القانوني

البوسعيدي منصور جمال وشركاه
محامون ومستشارون قانونيون

ص. ب 686، الرمز البريدي 112، روي، سلطنة عمان
هاتف: 24814466 968+فاكس: 24812256 968 +

URL: www.amjoman.com

تم إعداد نشرة اإلصدار هذه وفًقا للمتطلبات التي تحددها الهيئة العامة لسوق المال )“CMA”(، تم إعداد نشرة اإلصدار 
األصلية باللغة العربية وهي النسخة المعتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق المال وفًقا للقرار اإلداري رقم: خ/2022/146 
بتاريخ 13 نوفمبر 2022م، ال تتحمل الهيئة العامة لسوق المال أي مسؤولية عن دقة وكفاية البيانات والمعلومات الواردة 
في نشرة اإلصدار هذه ولن تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة ناجمة عن االعتماد على أي جزء منها أو استخدامه 

من قبل أي شخص.

http://www.amjoman.com
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مالحظة هامة للمستثمرين
الهدف من نشرة اإلصدار هذه هو تقديم معلومات جوهرية تتعلق باألوراق المالية التي يتم إصدارها لمساهمي البنك 

عن طريق توزيعات األرباح.

تتضمن نشرة اإلصدار هذه جميع المعلومات والبيانات الجوهرية المتعلقة باألوراق المالية وال تحتوي على أي معلومات 
مضللة أو تغفل أي معلومات جوهرية.

وكفاية  سالمة  عن  والتكافل  بالتضامن  المسؤولين  هم  “البنك”  ش.م.ع.ع  مسقط  بنك  إدارة  مجلس  أعضاء  يعتبر 
الواجبة والالزمة لتضمين  العناية  الواردة في نشرة اإلصدار هذه، وقد تم إعدادها بحسن نية، لقد تم بذل  المعلومات 

كافة المعلومات الجوهرية ولم يتم حذف أي من هذه المعلومات، مما قد يجعل من هذه النشرة أن تصبح مضللة.

يجب على جميع المستثمرين فحص هذه النشرة ومراجعتها بعناية من أجل فهم طبيعة األوراق المالية التي هي موضوع 
نشرة اإلصدار.

لم يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأي بيانات أو تقديم أي معلومات فيما يتعلق بالُمصدر أو السندات بخالف األشخاص 
الذين يشار إلى أسمائهم في نشرة اإلصدار هذه، في حالة قيام أي شخص، لم يرد اسمه في نشرة اإلصدار هذه، باإلدالء 

بأي بيان أو تقديم معلومات، فال ينبغي اعتباره مفوًضا من قبل الُمصدر أو مدير اإلصدار.

بيانات النظرة المستقبلية 

تحتوي هذه النشرة على بيانات تشكل بيانات تتعلق بالنوايا واألفعال واألحداث المستقبلية، يتم تصنيف هذه البيانات 
عموًما على أنها بيانات تطلعية وتنطوي على مخاطر وشكوك وعوامل مهمة أخرى معروفة وغير معروفة؛ قد تتسبب في 
اختالف هذه األعمال واألحداث والظروف المستقبلية عن الطريقة التي يتم تصويرها ضمنًيا في نشرة االصدار هذه، فإن 
استخدام أي من الكلمات والصيغ مثل: “تنبأ”، “متابعة”، “تقدير”، “جدول”، “تعتزم”، “تتوقع”، “قد”، “سوف”، “مشروع”، 
“يقترح”، “ينبغي”، “نعتقد”، “سوف تستمر”، “سوف نتابع” أي مفردات أو تعبيرات أخرى مماثلة تهدف إلى تحديد البيانات 
ذات نظرة مستقبلية، وال تعتبر هذه البيانات ذات النظرة المستقبلية الواردة بيانات سابقة و إنما بمثابة توقعات تعكس 
األوضاع الحالية فيما يتعلق بالنتائج أو األحداث المستقبلية وتستند إلى تقديرات وعوامل التنبؤ وافتراضات مختلفة، يعتقد 
البنك أن التوقعات الواردة في تلك البيانات التطلعية معقولة، ولكن ال يمكن تقديم أي تأكيد على أن هذه التوقعات 

ستثبت أنها صحيحة عند حلول مواقيتها.

على  مبنية  وهي  واالفتراضات  والتكهنات  لمخاطر  عرضة  المستقبلية  النظرة  ذات  البيانات  وتكون  ذلك،  على  عالوة 
المعلومات المتوفرة بتاريخ تقديمها وال ينبغي االعتماد عليها على أنها تمثل تقديرات البنك اعتباًرا من أي تاريخ الحق.

يحذر البنك المستثمرين من أن عدًدا من العوامل المهمة يمكن أن تؤدي إلى اختالف النتائج أو البيانات الفعلية بشكل 
جوهري عن تلك المعبر عنها في أي بيانات تطلعية، تشمل هذه العوامل، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:

مستوى الطلب على منتجات وخدمات البنك.  •

تداعيات البيئة التنافسية.  •

التطورات التنظيمية والقانونية والمالية.  •

التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية، أو أسعار األسهم أو األسعار أو المعدالت األخرى.  •

عدم القدرة على تقدير األداء المستقبلي.  •

أداء االقتصاد العماني، و   •

العوامل األخرى الموضحة في القسم تحت عنوان: “عوامل الخطر وسبل تخفيفها” في نشرة اإلصدار هذه.  •

ال يمكن للبنك تقديم أي ضمان بأن البيانات التطلعية ستتحقق، يخلي البنك ومدير اإلصدار وأي من الشركات التابعة لهما 
مسؤوليتهما عن أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث 
مستقبلية أو غير ذلك ما لم تقتضيه قوانين األوراق المالية، للحصول على وصف للعوامل المادية التي يمكن أن تتسبب 
في اختالف النتائج الفعلية للبنك بشكل جوهري عن البيانات التطلعية الواردة في هذه النشرة، يرجى مراجعة القسم تحت 
عنوان “عوامل المخاطرة وسبل تخفيفها” من هذه النشرة،  عوامل المخاطرة الموصوفة في هذه النشرة ليست بالضرورة 
شاملة لجميع العوامل الهامة التي يمكن أن تتسبب في اختالف النتائج الفعلية ماديا عن تلك المعبر عنها في البيانات 

التطلعية.
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عملة العرض: جميع اإلشارات إلى “الريال” أو “ر ع” هي إلى الريال العماني، العملة الرسمية لسلطنة عمان، الريال العماني 
مرتبط بالدوالر األمريكي وسعر الصرف المربوط هو 1 دوالر أمريكي = 0.385 ريال عماني، و 1 ريال عماني يتكون من 1000 

بيسة.

بيانات القطاع والسوق: تم الحصول على بيانات الصناعة والسوق في هذه النشرة من أطراف ثالثة أو من مصادر عامة 
مثل المواقع اإللكترونية والمنشورات، لم تقم إدارة البنك أو مدير اإلصدار بالتحقق بشكل مستقل من أي من البيانات 
من مصادر الطرف الثالث المشار إليها في نشرة اإلصدار هذه أو التحقق من االفتراضات األساسية التي تعتمد عليها هذه 
المصادر،  باإلضافة إلى ذلك، لم يتحقق البنك أو مدير اإلصدار بشكل مستقل من أي من بيانات القطاع التي أعدتها إدارة 

البنك.
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التعريفات واالختصارات

رأس مال إضافي من المستوى 
األول

رأس المال المؤهل والمعتمد من قبل البنك المركزي العماني باعتباره رأس مال 
إضافي من المستوى األول وفًقا للوائح سوق رأس المال.

جميع الوكيل وتشمل  تخلفها  هيئة  أي  أو  ش.م.ع.م،  وااليداع  للمقاصة  مسقط  شركة 
سند  شروط  بموجب  السندات  لحملة  كوكيل  تعيينهم  يتم  قد  الذين  األشخاص 

اتفاقية الوكالة للعمل نيابة عن حملة السندات ونيابة عنهم كممثل لهم.

سجل  التخصيص  في  أسماؤهم  المدرج  للمساهمين  حصرًيا  السندات  تخصيص  يتم  سوف 
المساهمين الذي تحتفظ به شركة مسقط للمقاصة وااليداع ش.م.ع.م، كما في 

تاريخ الحق وفًقا لنسبة التخصيص.

تاريخ الحق، من أجل نسبة التخصيص  سند واحد لكل 10 أسهم عادية يملكها المساهم كما في 
التوضيح، لقد تقرر أن األسهم العادية الصادرة وفًقا إلصدار األسهم المجانية في 
تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية لن يتم أخذها في االعتبار عند تحديد تخصيص 

السندات بناًء على نسبة التخصيص.

متطلبات رأس المال التنظيمي 
المطبق

أي متطلبات واردة في الئحة سوق رأس المال للحفاظ على رأس المال من وقت 
آلخر تنطبق على البنك، بما في ذلك القواعد االنتقالية واإلعفاءات الممنوحة فيما 

يتعلق بما سبق ذكره.

 النظام األساسي للبنك ، وتعديالته من وقت آلخر وفًقا لألحكام الواردة فيه. النظام األساسي

التجارة  المفوضون بالتوقيع  للبنك لدى وزارة  التجاري  األشخاص المسجلون من وقت آلخر في السجل 
والصناعة وترويج االستثمار في سلطنة ُعمان

بنك مسقط ش م ع ع البنك / الُمصدر

وثيقة لجنة بازل للرقابة المصرفية تحت عنوان “إطار تنظيمي عالمي لبنوك وأنظمة وثائق بازل 3
مصرفية أكثر مرونة” أصدرتها لجنة بازل في 16 ديسمبر 2010 م، وتمت مراجعتها 
في يونيو 2011م والمرفق الوارد في وثيقتها تحت عنوان “تصدر لجنة بازل العناصر 
النهائية لإلصالحات لرفع جودة رأس المال التنظيمي “الصادر عن لجنة بازل في 13 
يناير 2011م، بما في ذلك المراجعات والتعديالت والتحديثات التي تتم من وقت 

آلخر.

 المجلس / أعضاء مجلس 
اإلدارة 

إلى  المساهمين من وقت  انتخابه من قبل جمعية  يتم  الذي  البنك  إدارة  مجلس 
آخر وفقًا لقانون الشركات التجارية واللوائح والقواعد الصادرة من البنك المركزي 

العماني والهيئة العامة لسوق المال.

 السندات الثانوية الدائمة الصادرة بموجب نشرة اإلصدار هذه، و بقيمة اسمية تبلغ  السندات
)1( ريال عماني لكل سند.

هو الحامل للسند الصادر من قبل البنك وفقًا لهذا اإلصدارحامل السند 

على سجل حملة السندات يحتوي  والذي  واإليداع  للمقاصة  به شركة مسقط  تحتفظ  الذي  السجل  هو 
تفاصيل حاملي السندات.
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 هو ذلك القرار الذي تم الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة لحملة السندات، قرار حملة السندات
وثيقة  ألحكام  ووفًقا  األساسي  النظام  وبموجب  الواجب  النحو  على  ُعقد  الذي 

اتفاقية الوكالة ووفًقا لألحكام المعمول بها في قانون الشركات التجارية.

خالل إصدار األسهم المجانية من  الحق،  بتاريخ  البنك  لمساهمي  عاديًا  سهمًا   3,753,198,531 عدد  إصدار 
إصدار أسهم مجانية بناًء على موافقة المساهمين في تاريخ انعقاد الجمعية العامة 

العادية.

سلطنة يوم عمل  في  للعمل  مفتوحين  السجل  وأمين  التجارية  البنوك  فيه  تكون  يوم  أي 
ُعمان.

تاريخ االستدعاء وتاريخ 
االستدعاء األول

أي  إجراء  يتم  لن  ذلك،  بعد  من  أشهر   )6( ستة  وكل  األول  االستدعاء  تاريخ  هو 
استدعاء إال وفًقا لتقدير البنك فقط، وذلك بعد فترة ال تقل عن 5 سنوات من تاريخ 

اإلصدار وبموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العماني.

الذكرى  يوافق  الذي  التاريخ  وهو  2027م،  نوفمبر   20 هو  األول  االستدعاء  تاريخ 
الخامسة لتاريخ اإلصدار.

المركزي حدث رأسمالي البنك  قبل  من  خطيًا  البنك  إخطار  تم  إذا  وقع  قد  رأسمالي  حدث  يعتبر 
في  لإلدراج  مؤهل  غير  أصبح  للسندات  المستحق  األساسي  المبلغ  بأن  العماني 
المستوى اإلضافي األول لرأس مال البنك )باستثناء الحالة التي يكون فيها عدم 

التأهل فقط نتيجة ألي قيود مطبقة على مبلغ رأس المال المذكور(.

اللوائح والمتطلبات والمبادئ التوجيهية والسياسات المتعلقة بكفاية رأس المال لوائح رأس المال
المعمول بها في ذلك الوقت في سلطنة ُعمان، بما في ذلك تلك الخاصة بالبنك 
إرشادات  الحصر،  ال  المثال  سبيل  على  تشمل،  أن  يجب  )والتي  العماني   المركزي 
بموجب  التنظيمي  المال  رأس  بشأن  العماني  المركزي  بالبنك  الخاصة   )CP-1(
بتاريخ  ”BM1114“ المركزي بموجب تعميمه رقم البنك  بازل 3 الصادرة عن   وثائق 

17 نوفمبر 2013م(.

البنك المركزي العماني أو أي كيان يخلفه له سلطة إشراف رئيسية على البنك فيما  البنك المركزي العماني 
يتعلق بنشاطات البنك في ُعمان.

رقم: قانون الشركات التجارية  السلطاني  المرسوم  بموجب  الصادر  الُعماني  التجارية  الشركات   قانون 
)2019/18(

الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة ُعمان الهيئة العامة لسوق المال 

عدد األيام في الفترة ذات الصلة مقسوًما على 365 )بما في ذلك اليوم األول،  نسبة توزيع األيام خالل العام
ولكن باستثناء اليوم األخير(.

هي االتفاقية التي يتم إبرامها بين الُمصدر وشركة مسقط للمقاصة واإليداع على سند اتفاقية الوكالة
أن تعمل األخيرة كوكيل لحملة السندات.

إعادة تاريخ التعديل فترة  بدء  قبل  الثالث  العمل  يوم  الفائدة،  تعديل  إعادة  بفترة  يتعلق  فيما 
تعديل الفائدة هذه.

 عضو مجلس إدارة بنك مسقط  عضو) أعضاء( المجلس 
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تعني أرباح البنك المتراكمة والمحققة على النحو المعتمد من قبل البنك المركزي البنود القابلة للتوزيع
العماني )إلى الحد الذي لم يتم توزيعه أو رسملته من قبل( ناقًصا الخسائر المتراكمة، 
وكل ذلك على النحو المبين في أحدث البيانات المالية المدققة أو )حسب الحالة( 

التي تم مراجعتها من قبل مدقق البنك.

تعني حالة التخلف عن السداد اآلتي:حالة التخلف عن السداد
الفائدة  أو  الدين  أصل  طبيعة  في  مبلغ  دفع  في  البنك  فشل  السداد:  عدم  )أ( 
واستمر  للشروط  وفًقا  السندات  على  قبله  من  الدفع  والمستحقة  المستحقة 
الفشل او التقصير لمدة سبعة )7( أيام في حالة دفع البنك للمبلغ األصلي وأربعة 
الفائدة )باستثناء كل حالة حيث يحدث هذا الفشل  عشر )14( يوًما في حالة دفع 

فقط نتيجة لوقوع حدث عدم السداد أو قيام البنك باختيار عدم السداد(؛ أو
)ب( اإلعسار: تم اتخاذ قرار نهائي من قبل محكمة مختصة أو هيئة رسمية أخرى 

معنية بأن البنك معسر أو مفلس أو غير قادر على سداد ديونه؛ أو
)ج( التصفية: تم تعيين مصفي، أو إصدار أمر من محكمة ذات اختصاص قضائي، أو 
إصدار قرار نافذ لتصفية البنك أو حله أو إخضاعه إلدارة خاصة، أو تطلب من البنك 
تقديم طلب أو التماس لتصفية نفسه أو طلب إصدار أمر إداري يتعلق بنفسه أو 
توقف عن القيام بأعماله، أو تم إجراء رسمي من قبل مجلس إدارته يهدد بالتوقف 
عن مواصلة كل أو معظم أعماله أو عملياته، وفي كل حالة باستثناء: )1( ألغراض 
إعادة التأسيس أو االندماج أو إعادة تنظيم أو اندماج أو االتحاد مع كيانات أخرى؛ 
أو )2( أي خطوة أو إجراء يكون جزًءا من عمليات إعادة بناء ميسرة أو اندماج معتمد 

من قبل أي محكمة مختصة أو سلطة معنية أخرى.

تاريخ دفع الفائدة األول وتاريخ 
دفع الفائدة 

تاريخ دفع الفائدة األول هو 20 مايو 2023م.
سيكون تاريخ دفع الفائدة في كل  20 مايو  و 20 نوفمبر من كل عام، بدًءا من 

ويشمل ذلك 20 مايو 2023م.
سيتم دفع الفائدة لجميع حاملي السندات في تواريخ سداد الفائدة، والذين تظهر 

اسماؤهم في سجل حملة السندات كما في تاريخ سجل دفع الفائدة.

السنة المالية للبنك، تبدأ من األول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام،  السنة المالية 
أو كما قد يتم تعديلها من قبل المساهمين في الجمعية العامة ووفًقا للنظام 

األساسي للبنك.

له المعنى المحدد في الشرط رقم 6.5.1 )مدفوعات الفائدة(.معدل الفائدة المبدئي

الفترة من وتشمل تاريخ اإلصدار، باستثناء تاريخ االستدعاء األول. الفترة المبدئية 

مقدار الفائدة المستحقة، وفًقا للشرط رقم 6.6 )قيود الفائدة( والشرط رقم 6.7 مبالغ مدفوعات الفائدة
)المدفوعات(، في كل تاريخ دفع الفائدة.

تاريخ سجل دفع الفائدة وتاريخ 
سجل الدفع الرئيسي

في حالة دفع الفائدة، التاريخ الذي يقع خالل ستة )6( أيام عمل )أو أي فترة أخرى 
تحددها شركة مسقط للمقاصة واإليداع( قبل تاريخ دفع الفائدة ذي الصلة )“تاريخ 
سجل دفع الفائدة”( وفي حالة دفع مبلغ االسترداد )إن وجد(، التاريخ الذي يقع خالل 
ستة )6( أيام عمل )أو أي فترة أخرى تحددها شركة مسقط للمقاصة واإليداع( قبل 
تاريخ دفع مبلغ االسترداد ذي الصلة )حسب الحالة( )“تاريخ سجل الدفع الرئيسي”(. 
ستة )6( أيام عمل )أو أي فترة أخرى تحددها شركة مسقط للمقاصة واإليداع( قبل 
تاريخ دفع الفائدة، سيقوم الُمصدر بالتنسيق مع شركة مسقط للمقاصة واإليداع 
لغرض  الفائدة،  تاريخ سجل دفع  اعتباًرا من  السندات  حاملي  قائمة  للحصول على 

سداد مدفوعات الفائدة في تاريخ سداد الفائدة.
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الفترة الممتدة وتشمل تاريخ اإلصدار، ولكن باستثناء تاريخ دفع الفائدة األول، أي فترة الفائدة 
فترة متتالية من تاريخ دفع الفائدة بما في ذلك تاريخ دفع الفائدة التالي باستثناء 

تاريخ سداد الفائدة التالي.

يتعلق بكل معدل الفائدة  المبدئي، وفيما  الفائدة  الفائدة األولى، هو معدل  يتعلق بفترة  فيما 
رقم 6.5.1  الشرط  المحسوب وفًقا ألحكام  المعدل  بعد ذلك،  تعديل  إعادة  فترة 

)مدفوعات الفائدة(.

له المعنى الوارد في الشرط رقم 6.6 )قيود الفائدة(.قيود الفائدة 

 هو إصدار عدد 375,319,853 سندًا بموجب نشرة اإلصدار هذه. اإلصدار

20 نوفمبر 2022م.تاريخ اإلصدار

بنك مسقط ش م ع ع مدير اإلصدار

)أ( جميع مطالبات حاملي األسهم العادية؛ أواإللتزامات األدنى مرتبة

)ب( أي التزامات دفع أخرى حالية أو مستقبلية تم تعبير عنها أو ُيعبر عنها في مرتبة 
أدنى من السندات.

قد تكون القوانين العمانية في شكل مراسيم سلطانية أو قرارات وزارية أو لوائح القوانين العمانية 
المركزي  والبنك  المال  لسوق  العامة  الهيئة  قبل  من  صادرة  تعاميم  أو  تنفيذية 
العماني كما هي قائمة، أو قد يتم سنها أو تعديلها أو إعادة سنها أو إصدارها من 

وقت آلخر.

وزارة التجارة والصناعة وترويج 
االستثمار 

وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار في سلطنة ُعمان 

بورصة مسقط ش.م.ع.م.بورصة مسقط

له المعنى الموضح في الشرط رقم 6.6.2 )اختيار عدم السداد(.اختيار عدم السداد

له المعنى المحدد له في الشرط 6.6.1 )حدث عدم السداد(.حدث عدم السداد

فيما يتعلق بالبنك، يعني : )أ( أصبح معسًرا أو مفلًسا أو غير قادر على سداد جزء عدم القدرة على االستمرار
جوهري من التزاماته عند استحقاقها أو عدم قدرته على القيام بأعماله، أو )ب( أي 
حدث أو ظرف آخر يحدده البنك المركزي العماني على أنه بمثابة حالة عدم القدرة 

على االستمرار أو كما هو محدد في اللوائح المصرفية المعمول بها.

حدث عدم القدرة على 
االستمرار

يعني :

)أ( أخطر البنك المركزي العماني البنك خطيًا بأنه قرر أن البنك قد أصبح، أو سوف 
يصبح، في وضع غير قابل لالستمرار دون الشطب ؛ أو

)ب( تم اتخاذ قرار بقيام القطاع العام بضخ المزيد من األموال في رأس مال البنك 
)أو ما يعادله من الدعم( والذي بدونه يكون البنك أو سوف يصبح في حالة عدم 

القدرة على االستمرار،

لتجنب الشك، عندما يقرر البنك المركزي العماني أن هناك حاجة إلى ضخ رأس مال 
من القطاع العام )أو دعم مكافئ(، ستكون عملية الشطب كاملة ودائمة، ويجب 
أن تحدث قبل أي ضخ لألموال من القطاع العام في رأس المال البنك أو ما يعادله 

للدعم.
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تاريخ تسجيل حدث عدم القدرة 
على االستمرار

عدم  إشعار  المحدد في  النحو  على  الشطب  عملية  إجراء  فيه  الذي سيتم  التاريخ 
القدرة على االستمرار، والذي يجب أال يتجاوز التاريخ عشرة )10( أيام عمل )أو التاريخ 

الذي يحدده البنك المركزي العماني ( بعد تاريخ إشعار عدم القدرة على االستمرار.

إشعار عدم القدرة على 
االستمرار 

على  القدرة  عدم  نقطة  عند  الشطب   (  6.9 رقم  الشرط  في  الوارد  المعنى  له 
االستمرار (.

له المعنى الوارد في الشرط رقم 6.4.2 )تبعية السندات(.االلتزامات 

تاريخ اجتماع الجمعية العامة 
غير العادية 

 9 نوفمبر 2022م، وهو التاريخ الذي تمت فيه الموافقة على هذا اإلصدار وإصدار 
األسهم المجانية من قبل مساهمي البنك في الجمعية العامة غير العادية.

أرباح األسهم تاريخ الجمعية العامة العادية الموافقة على دفع  الذي تمت فيه  تاريخ  نوفمبر 2022م، وهو   9  
المجانية من قبل مساهمي البنك في الجمعية العامة العادية.

سلطنة ُعمان ُعمان

األسهم العادية للبنك.األسهم العادية

يمثل المدفوعات الغير مسددة مبلغ  وهو  السندات،  استرداد  عند  الدفع  مستحقة  مبالغ  بأي  يتعلق  فيما 
أي فائدة مستحقة وواجبة السداد ولكن الغير مدفوعة لفترة الفائدة التي يحدث 
خاللها االسترداد حتى تاريخ االسترداد. لتجنب الشك، فإن االلتزام بدفع المدفوعات 
الغير مسددة ال يخل بحق البنك في اختيار عدم السداد لمبالغ مدفوعات الفائدة 

السابقة أو عدم السداد لهذه المبالغ نتيجة لوقوع حدث عدم السداد.

التعبير االلتزامات المتكافئة يتم  أو  االلتزامات  تتساوى مع  للبنك والتي  الثانوية  الدفع  التزامات  جميع 
عنها في مرتبة متكافئة.

في حالة استرداد السندات جزئًيا، يكون المبلغ من مضاعفات 100 بيسة عند القيمة مبلغ االسترداد الجزئي
االسمية التي يختارها البنك وفًقا للشرط رقم 6.8 )ب(

وهي االتفاقية التي يتم إبرامها بين الُمصدر وشركة مسقط للمقاصة واإليداع على اتفاقية وكيل الدفع 
أن تعمل األخير كوكيل الدفع لحملة السندات.

له المعنى الوارد في الشرط رقم 6.7.3 )يوم الدفع(.يوم الدفع 

نشرة اإلصدار هذه بالشكل الذي يتم الموافقة عليها من قبل الهيئة العامة لسوق نشرة اإلصدار 
المال.

السندات المؤهلة اإلضافية 
من المستوى األول

أو  مالية  أوراق  كانت  )سواء  المستقبلية  أو  حاليًا  القائمة  المالية  األدوات  أي 
األسهم  بخالف  ذلك(  غير  أو  محدودة  شراكات  في  حصص  أو  ائتمان  شهادات 
بشكل  البنك  يصدرها  التي  األخرى  األولى  الدرجة  من  المالية  األدوات  أو  العادية 
مباشر أو غير مباشر والتي ستكون مؤهلة لتشكيل )أو قد تشكل، ولكن بالنسبة 
ألي قيد معمول به على مبلغ رأس المال هذا،( رأس مال إضافي من المستوى 

األول.

تاريخ عقد اجتماع الجمعية العامة غير العاديةتاريخ الحق

في حالة استرداد السندات بالكامل، المبلغ األساسي المستحق للسند.مبلغ االسترداد 

 المسجل / الوكيل / وكيل 
الدفع

شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م
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االتفاقية التي يتم إبرامها بين الُمصدر وشركة مسقط للمقاصة واإليداع لكي تعمل اتفاقية المسجل
األخير كمسجل لحملة السندات.

2,25٪ )225 نقطة أساس(.الهامش ذي الصلة 

هو تاريخ االستدعاء األول و من بعد ذلك في كل ذكرى سنوية بمرور أربعة وعشرين تاريخ إعادة التعديل
)24( شهًرا.

معدل الفائدة المطبق على كل فترة إعادة تعديل )يشار إلى كل منها “إعادة تعديل إعادة تعديل معدل الفائدة 
لمعدل فائدة“(، والتي يجب أن يكون إجمالي معدل إعادة التعديل المرجعي كما 

هو محدد من قبل البنك، في تاريخ التعديل والهامش ذي الصلة.

التعديل مدة إعادة التعديل إعادة  تاريخ  إلى  األول  االستدعاء  تاريخ  من  شهًرا   24 قدرها  التي  الفترة 
التالي، وكل فترة متتالية مدتها أربعة وعشرون )24( شهًرا بعد ذلك من تاريخ إعادة 

التعديل هذا إلى تاريخ إعادة التعديل التالي.

المعدل المرجعي إلعادة 
التعديل 

هو متوسط معدل الفائدة المرجح المستحق على الودائع بالريال العماني، كما هو 
مسجل في اإلصدار األخير من النشرة اإلحصائية الشهرية للبنك المركزي العماني، 
تاريخ  قبل  اإلنترنت  على  العماني  المركزي  البنك  موقع  على  نشرها  يتم  والتي 
التعديل، مع تقريب معدل الفائدة إلى المكان العشري األول )على سبيل المثال، 

سيتم تقريب قيمة 3.122 إلى أعلى والتعبير عنها في شكل 3.2(.

الريال العماني، العملة الرسمية في سلطنة ُعمان ؛ كل ريال عماني يساوي 1000 الريال العماني أو ر.ع 
بيسة.

قانون األوراق المالية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2022/46مقانون األوراق المالية 

أصحاب الودائع، والدائنون العامون، وحاملو الديون / السندات / الصكوك الثانوية االلتزامات األعلى مرتبة
للبنك، وجميع التزامات الدفع غير الخاضعة للبنك وجميع التزامات الدفع الثانوية 

)إن وجدت( للبنك والتي يتم التعبير عن هذه اإللتزامات في مرتبة أدنى.

أصحاب األسهم العادية للبنك.المساهمين

بمناسبة الدفعة التالية المستحقة بموجب السندات، يكون البنك ملزًما أو سيصبح الحدث الضريبي
ملزًما بدفع مبالغ ضريبية إضافية )سواء حدثت أو لم تحدث حالة عدم السداد أو تم 
إجراء اختيار عدم السداد(، كنتيجة ألي تغيير أو تعديل أو تفسير لقوانين الضرائب أو 
الممارسات أو اللوائح السائدة في سلطنة ُعمان أو أي تغيير في تطبيق أو تفسير 
هذه القوانين أو اللوائح، يصبح التغيير أو التعديل ساري المفعول في أو بعد تاريخ 
اإلصدار وما إلى ذلك. ال يمكن للبنك تجنب هذا الشرط من خالل اتخاذ اإلجراءات 

المعقولة المتاحة له(.

لها المعنى الوارد في الشرط رقم 6.11 ) الضرائب (الضرائب 

رأس المال المؤهل والمعتمد من قبل البنك المركزي العماني باعتباره رأس مال رأس المال من المستوى األول
من المستوى األول وفًقا للوائح رأس المال.

رأس المال المؤهل والمعتمد من قبل البنك المركزي العماني باعتباره رأس المال رأس المال من المستوى الثاني 
من المستوى الثاني وفًقا للوائح رأس المال.
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أساس الشطب على  جزئًيا  شطبها  أو  الكلي(  الشطب  حالة  )في  السندات  إلغاء  يجب  )أ( 
النسبة والتناسب )في حالة الشطب الجزئي( على النحو الذي يحدده البنك بالتزامن 

مع موافقة البنك المركزي العماني وفًقا للوائح رأس المال؛ و

)ب( جميع حقوق أي حامل سندات لدفع أي مبالغ بموجب أو فيما يتعلق بالسندات 
)بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، أي مبالغ تنشأ نتيجة أو مستحقة وواجبة 
السداد عند حدوث حالة عدم السداد(، حسب الحالة، يتم إلغاؤها كلًيا أو شطبها 
جزئًيا بالنسبة والتناسب بين حملة السندات، وفي كل حالة، ال يتم استعادتها تحت 
أي ظرف من الظروف، بغض النظر عما إذا كانت هذه المبالغ قد أصبحت مستحقة 
وواجبة السداد قبل تاريخ إشعار عدم القدرة على االستمرار أو تاريخ حدث شطب 
لحدث عدم القدرة عل االستمرار وحتى لو انتهى حدث عدم القدرة على االستمرار.

التعريف، ستكون عملية  )أ( و )ب( من هذا  بالفقرتين  يتعلق  الشك، فيما  لتجنب 
الشطب كاملة ودائمة حيث يقرر البنك المركزي العماني، بموجب الفقرة )ب( في 
تعريف “الحدث عدم القدرة على االستمرار“، أنه ضخ لرأس المال أو ما يعادله من 
الدعم من القطاع العام ويجب أن يحدث مثل هذا الشطب قبل أي ضخ من القطاع 

العام في رأس المال أو أي دعم معادل له.

لن يتم إجراء الشطب إال بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العماني.
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معلومات عامة عن اإلصدار وجهة اإلصدار:  .1

1.1- المصطلحات الرئيسية 

بنك مسقط ش م ع ع الُمصدر

1145738رقم السجل التجاري 

 ص ب 134، الرمز البريدي 112 العنوان المسجل 

 مسقط / محافظة مسقط 

 سلطنة عمان 

800,000,000 ريال عماني )ثمانمائة مليون ريال عماني(رأس المال المصرح به

رأس المال المصدر بعد اصدار 
األسهم المجانية

وثالثون  وتسعة  وستمائة  مليون  وخمسون  )سبعمائة  عماني  ريال   750,639,706
ألف وسبعمائة وستة ريال عماني(.

رأس المال المصدر قبل اصدار 
األسهم المجانية

ألف  عشر  تسعة  وثالثمائة  مليوًنا  وسبعون  وخمسة  )ثالثمائة  ر.ع   375,319,853
وثمانمائة وثالثة وخمسون ريال عماني( كما في تاريخ الحق.

اجمالي األسهم المجانية 
المصدرة

)ثالثمائة  عماني  ريال   375،319،853 بإجمالي  عاديا  سهما   3,753,198,531 عدد 
وخمسة وسبعون مليوًنا وثالثمائة وتسعة عشر وثمانمائة وثالثة وخمسون ريال 

عماني(

وخمسة اجمالي السندات المطروحة  )ثالثمائة  عماني  ريال   375,319,853 بإجمالي  سندًا   375,319,853 عدد 
وسبعون مليوًنا وثالثمائة وتسعة عشر  وثمانمائة وثالثة وخمسون ريال عماني(

التصنيفات طويلة المدى:التصنيف االئتماني للُمصدر

•  وكالة ستاندرد آند بورز :-BB )نظرة مستقرة( في تاريخ 7 أبريل 2022م

•  وكالة موديز: Ba3 )نظرة إيجابية( في تاريخ 11 أكتوبر 2022م

•  وكالة فيتش: BB )نظرة مستقرة( في تاريخ 24 أغسطس 2022م

السندات الثانوية الدائمة كسندات إضافية من المستوى األول لرأس المال.السندات المطروحة 

التخصيص دون أي اعتبار للمساهمين على أساس نسبي حسب نسبة التخصيص.التخصيص 

ألًفا حجم اإلصدار  عشر  وتسعة  وثالثمائة  مليوًنا  وسبعون  وخمسة  )ثالثمائة   375,319,853  
لنسبة  وفًقا  للمساهمين  ُتخصص  فقط،  سندًا  وخمسون(  وثالثة  وثمانمائة 

التخصيص المقترحة.

من استخدام العائدات  عائدات  أي  البنك  يتلقى  لن  البنك،  مال  رأس  هيكل  من  االستفادة  لتعظيم 
اإلصدار.

 ر. ع )الريال العماني(عملة اإلصدار 

)1( ريال عماني لكل سند.القيمة االسمية 

)1( ريال عماني لكل سند.سعر اإلصدار
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السندات هي بمثابة أوراق مالية ثانوية دائمة ال يوجد بشأنها تاريخ استرداد ثابت أو  االستحقاق / مدة السندات 
نهائي أو حوافز أخرى للبنك السترداد السندات.

)يرجى الرجوع إلى الفصل 6 لمزيد من التفاصيل(.

بعد خيار االستدعاء أي وقت  للبنك، في  يجوز  البنك(،  )خيار استدعاء  6.8 )ب(  رقم  للشرط  وفًقا 
الذكرى السنوية الخامسة لتاريخ اإلصدار ووفًقا لموافقة البنك المركزي العماني، 
فيه  السندات  تكون  أن  يجب  الذي  التاريخ  يوًما من   30 إخطار خطي مدته  تقديم 

مستردة إما كلًيا أو جزئًيا )“تاريخ االستدعاء األول”(.

فيما يتعلق بالفترة المبدئية، معدل الفائدة المبدئي وفًقا للشرط 6.5.1 )مدفوعات معدل الفائدة 
الفائدة(، وفيما يتعلق بكل فترة إعادة تعديل بعد ذلك، يتم احتساب المعدل وفًقا 

للشرط رقم 6.5.1 )أ( )مدفوعات الفائدة(.

4.25٪ سنوياسعر الفائدة المبدئي

نصف سنوي بتاريخ 20 مايو و 20 نوفمبر سوف يكون تاريخ سداد الفائدة األول هو  تواريخ سداد الفائدة 
20 مايو 2023م

الفائدة، يجب أن تحمل السندات فائدة نصف سنوية في شكل مبالغ مدفوعات الفائدة مع مراعاة قيود 
متأخرات من تاريخ اإلصدار )بما في ذلك يوم اإلصدار(.

يجب أن يكون مبلغ دفع الفائدة المستحق الدفع في كل تاريخ دفع فائدة مستحق 
الدفع من البنود القابلة للتوزيع )حسب التعريف الوارد في النشرة(.

سيتم إعادة تعديل معدل الفائدة في كل تاريخ إعادة التعديل )كما هو محدد( على 
تاريخ  في  الصلة  ذي  والهامش  التعديل  إلعادة  المرجعي  المعدل  إجمالي  أساس 

التحديد ذي الصلة، على النحو الذي يحدده البنك )راجع الشرط 6.5 )الفائدة(.

في حالة قيام البنك باختيار عدم السداد أو حدوث حالة عدم السداد، فلن يقوم 
البنك بدفع مبالغ مدفوعات الفائدة المقابلة في تاريخ دفع الفائدة ذي الصلة ولن 
يكون البنك ملزًما بسداد أي مدفوعات الحقة فيما يتعلق بأي مبلغ دفع الفوائد 
غير المدفوعة كما هو موضح بشكل أكثر تحديًدا في الشرط 6.6 )قيود الفائدة(، 
لن  دفعها  يتم  لم  فائدة  وأي  تراكمية  الفائدة  تكون  لن  الظروف،  مثل هذه  في 
تتراكم أو تتضاعف ولن يكون لحملة السندات الحق في تلقي هذه الفائدة في أي 
وقت، حتى إذا تم دفع الفائدة في المستقبل، كما تم توضيح أكثر أن عدم السداد 

البنك لمبالغ الفائدة ال يشكل حالة من حاالت التخلف على السداد.

من إعادة تعديل معدل الفائدة 24 شهًرا  وكل  األول  االستدعاء  تاريخ  في  الفائدة  تعديل معدل  إعادة  ستتم 
بعد ذلك، وفي كل تاريخ إعادة التعديل )يشار إلى كل منها بـ إعادة تعديل معدل 

الفائدة(.

سيكون كل معدل الفائدة يعاد تعديله هو إجمالي معدل إعادة التعديل المرجعي 
والهامش ذي الصلة في تاريخ التعديل، على النحو الذي يحدده البنك.

يقوم قيود الفائدة لن  السداد،  أو وقوع حدث عدم  السداد  باختيار عدم  البنك  قيام  حالة  في 
البنك بدفع مبالغ مدفوعات الفائدة المقابلة في تاريخ دفع الفائدة ذي الصلة ولن 
يكون البنك ملزًما بسداد أي مدفوعات الحقة فيما يتعلق بأي مبلغ دفع الفوائد 
غير المدفوعة كما هو موضح بشكل أكثر تحديًدا في الشرط 6.6 )قيود الفائدة(، 
لن  دفعها  يتم  لم  فائدة  وأي  تراكمية  الفائدة  تكون  لن  الظروف،  مثل هذه  في 
الفائدة في  تلقي هذه  الحق في  السندات  لحملة  يكون  ولن  تتضاعف  أو  تتراكم 
أي وقت، حتى إذا تم دفع الفائدة في المستقبل، كما تم توضيح أن عدم السداد 

البنك لمبالغ مدفوعات الفائدة لن يشكل حالة من حاالت التخلف عن السداد.
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تاريخ االسترداد  بشأنها  يوجد  وال  ودائمة  مضمونة  غير  ثانوية  مالية  أوراق  هي  السندات 
استرداد أو تاريخ استحقاق ثابت أو نهائي.

المنصوص  لألحكام  وفًقا  فقط  جزئًيا(  أو  كلًيا  )إما  السندات  استرداد  للبنك  يجوز 
عليها في الشرط 6.8 )ب( )خيار استدعاء البنك(.

يخضع استرداد السندات للشروط التالية:

)1( الموافقة الخطية المسبقة من البنك المركزي العماني؛ و

)2( المتطلبات، في الوقت الذي يتم فيه تقديم إشعار االسترداد ذي الصلة وبعد 
مع  متوافًقا  الحالة(  )حسب  سيكون  أو  البنك  يكون  أن  مباشرة،  االسترداد  هذا 

متطلبات رأس المال؛

)في حالة )1( و )2( أعاله، باستثناء الحد الذي لم يعد يطلبه البنك المركزي العماني(.

يجب أن يكون أي استرداد بموافقة مسبقة من البنك المركزي العماني وال يمكن 
افتراض أنه سيتم منح الموافقة المذكورة.

في حالة وقوع حدث عدم القدرة على االستمرار، يجب إجراء عملية الشطب في الشطب 
تاريخ وقوع حدث عدم القدرة على االستمرار ذي الصلة )وفق التعريف الوارد في 
هذه النشرة( كما هو موضح بشكل أكثر تحديًدا في الشرط 6.9 )الشطب عند نقطة 

عدم القدرة على االستمرار(.

في مثل هذه الظروف، تلغى حقوق حاملي السندات في دفع أي مبالغ بموجب 
السندات أو فيما يتعلق بها، حسب الحالة، شطبها بشكل دائم، كلًيا أو جزئًيا بالنسبة 

والتناسب بين حاملي السندات.

يجب أال يشكل الشطب حدًثا من أحداث حالة التخلف عن السداد.

لن يتم إجراء الشطب إال بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العماني.

التزامات الدفع للبنك بموجب السندات سوف:حالة السندات 

تشكل المستوى األول لرأس مال البنك اإلضافي ؛ )أ( 

تتكافأ  للبنك  وتابعة  مشروطة  وغير  مضمونة  وغير  مباشرة  التزامات  تشكل  )ب( 
فيما بينها ؛

الديون  العامين، وحاملي  البنك، والدائنين  أدنى من مطالبات مودعي  مرتبة  )ج( 
غير  الدفع  التزامات  وجميع  للبنك،  األخرى  الثانوية  الصكوك   / السندات   /
الذي  البنك  من  وجدت(  )إن  الثانوية  الدفع  التزامات  وجميع  للبنك  الخاضعة 

تكون بمرتبة االلتزامات، أو ُيعبر عنها بأنها بمرتبة صغرى؛

مرتبة متساوية مع التزامات الدفع الثانوية للبنك والتي تتساوى مع االلتزامات  )د( 
أو ُيعبر عنها في مرتبة متكافئة؛ و

األسهم  حاملي  مطالبات  قبل  فقط  السندات  لحملة  األولوية  في  الترتيب  )هـ( 
العادية وغيرها من االلتزامات األدنى مرتبة للبنك.

السندات غير مضمونة أو مغطاة بضمان من البنك أو كيان ذي صلة أو ترتيب آخر 
يعزز من الناحية القانونية أو االقتصادية أقدمية المطالبة تجاه المودعين والدائنين 
العامين وحاملي الديون/السندات/الصكوك الثانوية األخرى البنك وجميع التزامات 
الدفع الثانوية )إن وجدت( الخاصة بالبنك والتي تعتبر االلتزامات، أو ُيعبر عنها في 

مرتبة أدنى. ال يوجد دافع لتوزيع األرباح بموجب شروط إصدار السندات.
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سيتم إدراج السندات في قطاع السندات في بورصة مسقط.اإلدراج 

للمقاصة شكل السندات  مسقط  شركة  وستعمل  مادي  غير  شكل  في  السندات  إصدار  سيتم 
أسماء  يحدد  الذي  السندات  حملة  بسجل  وتحتفظ  للسندات  كمسجل  واإليداع 
وعناوين حاملي السندات وعدد السندات التي يحتفظون بها، يجب أن تتولى شركة 

مسقط للمقاصة واإليداع أيًضا إدارة تسجيل تحويالت السندات.

  تاريخ اإلصدار هو : 20 نوفمبر 2022متاريخ اإلصدار والتخصيص 

التخصيص  صالحية  تخضع  أن  يجب  اإلصدار،  تاريخ  في  السندات  تخصيص  سيتم 
لموافقة جميع الجهات ذات الصلة.

بنك مسقط ش م ع ع - أعمال بنوك االستثمارمدير اإلصدار 
 ص ب 134 الرمز البريدي 112 روي، سلطنة عمان 

 هاتف:24768888 968+؛  فاكس: 24798220 968+
www.bankmuscat.com :الرابط اإللكتروني

شركة مسقط للمقاصة وااليداع ش.م.ع.مالوكيل، وكيل الدفع والمسجل 
ص.ب 952، الرمز البريدي 112، روي، سلطنة عمان
هاتف:24822222 968+؛  فاكس: 24817491 968 +

www.mcd.gov.om :الرابط اإللكتروني

البوسعيدي ومنصور جمال وشركاه المستشار القانوني 
محامون ومستشارون قانونيون

ص. ب 686، الرمز البريدي 112، روي، سلطنة عمان
هاتف: 24814466 968+، فاكس: 24812256 968 +

www.amjoman.com:الرابط اإللكتروني

إرنست ويونغ ش.م.م المدقق الخارجي للبنك 
الخامس، مبنى الندمارك بوشر، مسقط، سلطنة  الطابق  ص.ب 1750، روي 112 

عمان
هاتف: 22504559 968+

 فاكس:22060810 968 + 
www.ey.com :الرابط اإللكتروني

الموافقات الخاصة باإلصدار:

وافق البنك المركزي العماني في رسالته رقم SD/2022/BM/CPOC بتاريخ 19 أكتوبر 2022م على اإلصدار.  •

تمــت الموافقــة علــى إصــدار الســندات مــن قبــل مســاهمي البنــك فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــد   •
ــة”(. ــر العادي ــة العامــة غي ــخ اجتمــاع الجمعي ــر 2022م )“تاري فــي 9 نوفمب

تــم التصريــح بتوزيــع األســهم المجانيــة مــن قبــل مســاهمي البنــك فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــد فــي   •
ــة”(.   ــة العامــة العادي ــخ اجتمــاع الجمعي ــر2022م )“تاري ــخ 9 نوفمب تاري

وافقت الهيئة العامة لسوق المال على اإلصدار ونشرة اإلصدار حسب التفاصيل الموضحة في الصفحة األولى.  •
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2.  التصنيف اإلئتماني للُمصدر 

2.1- تصنيف الُمصدر

المستثمر لخدمة  موديز  وهي  دولية  سمعة  ذات  رائدة  تصنيف  وكاالت  ثالث  قبل  من  التصنيفات  على  الُمصدر   حصل 
)“موديز”( ووكالة فيتش )“فيتش”( وكالة ستاندرد آند بورز)“أس & بي”(، بالنسبة ألي إصدار دين في سلطنة ُعمان، فإن 

تصنيف الُمصدر مقيد بالتصنيف السيادي لسلطنة ُعمان.

 ملخص التصنيف 

ستاندرد آند بورزفيتشموديزتصيف الوكاالت لبنك مسقط

-Ba3BBBBطويل األمد

مستقرةمستقرةإيجابيةالنظرة المستقبلية

2.1.1 - موديز لخدمة المستثمر

موديز هي إحدى الشركات العالمية رائدة في مجال التصنيف االئتماني والبحوث وتحليل المخاطر، وتنشر اآلراء االئتمانية 
المالية وااللتزامات االئتمانية األخرى،  الثابت، ومصدري األوراق  الدخل  المالية ذات  واألبحاث والتقييمات على األوراق 

.)www.moodys.com(  تتوفر معلومات إضافية عن موديز على موقعها اإللكتروني

تصنيف موديز - التعريفات 

 التعريف التصنيف

Aaa من مستوى  ألدنى  وتخضع  الجودة،  مستويات  أعلى  من   )Aaa( المصنفة  االلتزامات  تعتبر 
مخاطر االئتمان.

Aa.تعتبر عالية الجودة وتخضع لمخاطر ائتمانية منخفضة للغاية )Aa( االلتزامات المصنفة

A على أنها بدرجة أعلى من المتوسط وتخضع لمخاطر )A( يتم الحكم على االلتزامات المصنفة
ائتمانية منخفضة.

Baa متوسطة الدرجة وتخضع لمخاطر ائتمانية معتدلة وعلى هذا )Baa( تعتبر االلتزامات المصنفة
النحو قد تمتلك خصائص تخمينية معينة.

Ba.يتم الحكم عليها على أنها تخمينيه وخاضعة لمخاطر ائتمانية كبيرة )Ba( االلتزامات المصنفة

B.بمثابة تخمين وتخضع لمخاطر ائتمانية عالية )B( تعتبر االلتزامات المصنفة

Caa وتخضع ضعيف  وضع  وفي  تخمينية  أنها  على   )Caa( المصنفة  االلتزامات  على  الحكم  يتم 
لمخاطر ائتمانية عالية جًدا.

Ca هي التزامات تخمينية بدرجة عالية ومن المحتمل أن تكون في حالة )Ca( االلتزامات المصنفة
تخلف عن السداد أو قريبة جًدا من التخلف عن السداد، مع وجود بعض االحتماالت السترداد 

رأس المال والفائدة.

C هي األدنى تصنيًفا وعادة ما تكون في حالة عجز، مع احتمال ضئيل )C( االلتزامات المصنفة
السترداد رأس المال أو الفائدة.

الت الرقمية 1 و 2 و 3 بكل تصنيف عام من )Aa( إلى )Caa(. حيث يشير المعدل 1 إلى أن  مالحظة: ُتلحق موديز الُمعدِّ
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االلتزام يأتي في المرتبة األعلى من فئة التصنيف العام الخاصة به؛ ويشير المعدل 2 إلى تصنيف متوسط المدى، ويشير 
 ”)hyb(“ إلحاق مؤشر يتم  إلى ذلك،  باإلضافة  العامة تلك،  التصنيف  الطرف األدنى من فئة  ترتيب في  إلى  المعدل 3 
بجميع تصنيفات األوراق المالية الهجينة الصادرة عن البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات األوراق المالية، 
الرئيسية،  بموجب شروطها، تسمح األوراق المالية الهجينة بحذف توزيعات األرباح المجدولة أو الفوائد أو المدفوعات 
أيًضا  الهجينة  المالية  األوراق  تخضع  اإلغفال، قد  حالة حدوث مثل هذا  القيمة في  انخفاض  إلى  تؤدي  أن  يمكن  والتي 
للتخفيضات المسموح بها تعاقدًيا للمبلغ األساسي الذي قد يؤدي إلى شطب القيمة، جنًبا إلى جنب مع المؤشر الهجين، 
فإن تصنيف اإللتزام طويل األجل المخصص لألوراق المالية الهجينة هو تعبير عن مخاطر االئتمان النسبية المرتبطة بذلك 

الضمان.

2.1.2- وكالة فيتش

فيتش وكالة ائتمان لها مقر رئيسي مزدوج في كل من نيويورك ولندن، ولها مكاتب تشغيل ومشاريع مشتركة في أكثر 
من 49 موقًعا في أكثر من 30 دولة وتغطي كيانات في أكثر من 90 دولة، تتوفر معلومات إضافية عن وكالة فيتش على 

www.fitchratings.com : موقعها اإللكتروني

تصنيفات فيتش – تعريفات

ينطبق مقياس التصنيف التالي على تصنيفات العمالت األجنبية والعملة المحلية:

 التعريف التصنيف

AAAأعلى جودة ائتمانية

تشير تصنيفات )AAA( إلى أدنى توقع لمخاطر التخلف عن السداد، يتم تخصيصها فقط في حاالت 
القدرة القوية بشكل استثنائي على سداد االلتزامات المالية، من غير المرجح أن تتأثر هذه القدرة 

سلًبا باألحداث المتوقعة.

AAجودة ائتمانية عالية جًدا

تشير التصنيفات )AA( إلى توقعات بمخاطر تخلف عن السداد منخفضة للغاية، إنها تشير إلى قدرة 
قوية للغاية على سداد االلتزامات المالية، هذه القدرة ليست عرضة لألحداث المتوقعة بشكل 

كبير.

Aجودة ائتمانية عالية

القدرة على سداد  تعتبر  السداد،  التخلف عن  انخفاض مخاطر  توقعات  إلى   )A( التصنيفات  تشير 
االلتزامات المالية قوية. ومع ذلك قد تكون هذه القدرة أكثر عرضة لظروف العمل أو الظروف 

االقتصادية المعاكسة مما هو الحال بالنسبة للتصنيفات األعلى منها.

BBBجودة ائتمانية جيدة

تشير تصنيفات )BBB( إلى أن توقعات مخاطر التخلف عن السداد منخفضة حالًيا، تعتبر القدرة على 
سداد االلتزامات المالية كافية، ولكن من المرجح أن تؤدي ظروف العمل أو الظروف االقتصادية 

المعاكسة إلى إضعاف هذه القدرة.

BBتخميني

تشير تصنيفات )BB( إلى درجة عالية من التعرض لمخاطر التخلف عن السداد، ال سيما في حالة 
توجد  ؛ ومع ذلك،  الوقت  بمرور  االقتصادية  الظروف  أو  األعمال  تغييرات معاكسة في  حدوث 

مرونة تجارية أو مالية تدعم خدمة االلتزامات المالية.
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Bتخميني للغاية

تشير التصنيفات )B( إلى وجود مخاطر التخلف عن السداد المادية، ولكن ال يزال هناك هامش أمان 
محدود، يجري حاليا الوفاء بااللتزامات المالية، ومع ذلك، فإن القدرة على الدفع المستمر عرضة 

للتدهور في بيئة األعمال واالقتصاد.

CCCمخاطر ائتمانية كبيرة

هامش منخفض جًدا للسالمة، التخلف عن السداد هو من االحتماالت الرئيسية.

CCمستويات عالية جًدا من مخاطر االئتمان

 يبدو أن التخلف عن السداد هو االحتمال الرئيسي.

C على وشك التخلف عن السداد

بدأت عملية التخلف عن السداد أو شبيه لها، أو أن الُمصدر في حالة توقف تام، أو في طريق 
لإلغالق، وإن قدرة السداد معطلة بشكل ال رجعة فيه، تشمل الشروط التي تدل على تصنيف فئة 

)C( لجهة إصدار ما يلي:

دخل الُمصدر في فترة سماح أو فترة عالج بعد عدم السداد التزام مالي جوهري.  •

دخــل الُمصــدر فــي تنــازل مؤقــت تفاوضــي أو اتفــاق تجميــد بعــد تخلــف عــن الســداد عــن التــزام   •
مالــي جوهــري.

اإلعالن الرسمي من قبل الُمصدر أو وكيله عن تبادل الديون المتعثرة.  •

وســيلة تمويــل مغلقــة حيــث تكــون القــدرة علــى الســداد ضعيفــة بشــكل ال رجعــة فيــه بحيــث   •
ال ُيتوقــع دفــع الفائــدة و / أو أصــل المبلــغ بالكامــل خــالل فتــرة المعاملــة، ولكــن فــي حالــة 

ــر وشــيك فــي الســداد. عــدم وجــود تقصي

RDتخلف عن السداد مقيد 

بالتجارب  التخلف عن السداد المقيد تشير إلى جهة اإلصدار التي مرت في رأي فيتش  أي تقييم 
التالية :

التخلــف عــن الســداد غيــر المضمــون أو تبــادل الديــون المتعثــرة لســند أو قــرض أو التــزام مالــي   •
جوهــري آخــر، ولكــن

لــم يدخــل فــي إجــراءات اإلفــالس، أو تعييــن المديــر، أو الحراســة القضائيــة، أو التصفيــة، أو أي   •
ــة رســمية أخــرى، و إجــراءات تصفي

مع ذلك لم يتوقف عن العمل، قد يشمل ذلك:  •

التخلف عن السداد االنتقائي لفئة معينة أو عملة الدين.  •

انتهــاء الصالحيــة غيــر المضمــون ألي فتــرة ســماح مطبقــة أو فتــرة عــالج أو فتــرة تحمــل تقصيــر   •
ــزام مالــي  بعــد التخلــف عــن الســداد لقــرض مصرفــي أو ضمــان أســواق رأس المــال أو أي الت

جوهــري آخــر.

تمديــد فتــرات اإلعفــاء أو التحمــل المتعــددة عنــد التخلــف عــن الســداد فــي واحــد أو أكثــر مــن   •
ــون  ــادل الدي ــذ العــادي لتب ــوازي، التنفي ــي أو بالت ــى التوال ــة، إمــا عل ــة المادي االلتزامــات المالي

ــة. ــة الجوهري ــر مــن االلتزامــات المالي ــد أو أكث ــى واح ــرة عل المتعث
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D التخلف عن السداد 

أو  اإلفالس  إجراءات  رأي وكالة فيتش في  الذي دخل حسب  الُمصدر  إلى   )D( التصنيفات  تشير 
اإلدارة أو الحراسة القضائية أو التصفية أو أي إجراءات تصفية رسمية أخرى أو أنه قد توقف عن 

العمل بطريقة أو أخرى.
التزاماتها ؛ في هذا  التخلف عن السداد بشكل مستقبلي للكيانات أو  ال يتم تخصيص تصنيفات 
السياق، لن ُيعتبر عدم السداد على صك يحتوي على ميزة تأجيل أو فترة سماح عموًما تقصيًرا حتى 
بعد انتهاء فترة التأجيل أو فترة السماح، ما لم يكن التقصير مدفوًعا بخالف ذلك باإلفالس أو 

ظروف أخرى مماثلة، أو من خالل تبادل الديون المتعثرة.
بفئة  يتعلق  فيما  الوكالة  رأي  السداد  عن  التخلف  تصنيف  تخصيص  يعكس  الحاالت،  جميع  في 
التصنيف األكثر مالءمة بما يتفق مع بقية مجموعة التصنيفات الخاصة بها وقد تختلف عن تعريف 

التعثر بموجب شروط االلتزامات المالية للُمصدر أو الممارسة التجارية المحلية.

2.1.3- وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الدولي 

وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الدولي ) سابًقا “ستاندرد آند بورز” والمعروفة بشكل غير رسمي باسم “S&P”( هي وكالة 
تصنيف ائتماني أمريكية وقسم من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية، تتوفر معلومات إضافية عن وكالة ستاندرد آند بورز 

www.spglobal.com على موقعها اإللكتروني

تصنيف وكالة ستاندرد آند بورز - التعريفات 

 التعريف التصنيف

AAA )AAA( ،بقدرة قوية للغاية على الوفاء بالتزاماته المالية )AAA( يتمتع الملتزم المصنف بمعدل
هي أعلى تصنيف ائتماني للُمصدر تحدده وكالة ستاندرد آند بورز.

AA المالية، وهي بالتزاماته  الوفاء  الملتزم المصنف بمعدل )AA( بقدرة قوية للغاية على  يتمتع 
تختلف عن المدينين األعلى تصنيًفا إلى درجة صغيرة فقط.

A بقدرة قوية على الوفاء بالتزاماته المالية ولكنه إلى حد ما )A( يتمتع المدين المصنف بمعدل
أكثر عرضة لآلثار السلبية للتغيرات في الظروف واألوضاع االقتصادية عن المدينين في الفئات 

األعلى تصنيًفا

BBB بالقدرة الكافية للوفاء بالتزاماته المالية، ومع ذلك، من )BBB( يتمتع الملتزم المصنف بمعدل
المرجح أن تؤدي الظروف االقتصادية المعاكسة أو الظروف المتغيرة إلى إضعاف قدرة المدين 

على الوفاء بالتزاماته المالية.

BB,B,CCC and CC على أنهم )CC( و )CCC( و )B( و )BB( ُينظر إلى الملتزمين المصنفين في التصنيف بمعدالت
يتمتعون بخصائص تخمين مهمة. يشير المعدل )BB( إلى أقل درجة من التخمين ويشير “CC” إلى 
أعلى درجة. في حين أن مثل هؤالء المدينين من المحتمل أن يكون لديهم بعض خصائص الجودة 

والحماية، إال أنها قد تفوقها شكوك كبيرة أو تعرض كبير لظروف معاكسة.

BB أقل عرضة للخطر على المدى القريب من المدينين اآلخرين )BB( يعتبر الملتزم المصنف بمعدل
ذوي التصنيف المنخفض. ومع ذلك، فهو يواجه شكوًكا كبيرة ومستمرة وتعرًضا ألوضاع تجارية 
أو مالية أو اقتصادية معاكسة قد تؤدي إلى عدم كفاية قدرة الملتزم على الوفاء بالتزاماته 

المالية.
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B لكن )BB( أكثر عرضة للخطر من المدينين المصنفين بمعدل )B( يعتبر الملتزم المصنف بمعدل
المدين لديه حالًيا القدرة على الوفاء بالتزاماته المالية. من المحتمل أن تؤدي الظروف التجارية 
بالتزاماته  للوفاء  استعداده  أو  المدين  قدرة  إضعاف  إلى  السلبية  االقتصادية  أو  المالية  أو 

المالية.

CCC ضعيًفا حالًيا ويعتمد على ظروف تجارية ومالية واقتصادية )CCC( يعتبر الملتزم المصنف بمعدل
مواتية للوفاء بالتزاماته المالية.

CC عندما ال )CC( ضعيًفا للغاية حالًيا. يتم استخدام التصنيف )CC( يعتبر الملتزم المصنف بمعدل
يحدث التخلف عن السداد بعد ولكن تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف االئتماني 
أن يكون هنالك التخلف عن السداد، بغض النظر عن الوقت المتوقع لحدوث مثل هذا التخلف 

عن السداد.

SD and D توقعات وكالة ستاندرد اعتبرت  إذا   )D( أو  انتقائي(  )تقصير   )SD( بمعدل  المدين  تصنيف  يتم 
آند بورز العالمية للتصنيف االئتماني أن هناك تخلفًا عن السداد في واحد أو أكثر من التزاماته 
المالية، سواء كانت طويلة أو قصيرة األجل، بما في ذلك االلتزامات المصنفة وغير المصنفة 
ولكن باستثناء الصكوك الهجينة المصنفة كرأس مال تنظيمي أو غير مدفوعة وفًقا للشروط. 
يتم تعيين التصنيف بمعدل )D( عندما تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف االئتماني 
على أن التخلف عن السداد سيكون تقصيًرا بشكل عام وأن الملتزم سيفشل في سداد جميع 
وكالة  تتوقع  عندما   )SD( بمعدل  التصنيف  تحديد  يتم  استحقاقها.  عند  جميعها  أو  التزاماته 
إصدر  عن  انتقائي  بشكل  تخلف  قد  المدين  أن  االئتماني  للتصنيف  العالمية  بورز  آند  ستاندرد 
معين أو فئة معينة من االلتزامات ولكنه سيستمر في الوفاء بالتزامات الدفع الخاصة به بشأن 
 )D( إصدرات أو فئات أخرى من االلتزامات في الوقت المناسب. يتم تخفيض تصنيف المدين إلى

أو )SD( إذا كان يجري إعادة هيكلة الديون المتعثرة.

مالحظة: قد يتم تعديل التقييمات من )AA( إلى )CCC( بإضافة عالمة زائد )+( أو عالمة ناقص )-( إلظهار المكانة النسبية 
ضمن فئات التصنيف.
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عوامل المخاطرة ووسائل التخفيف:  .3

إن عوامل الخطر التالية ليست شاملة أو كاملة، حيث إن المخاطر اإلضافية والشكوك غير المعروفة حالًيا أو التي يعتقد 
البنك حالًيا أنها ليست ذات أهمية قد يكون لها تأثير أيًضا على البنك وعملياته المقترحة مستقباًل، قد تختلف المخاطر 
الفعلية وتأثير هذه المخاطر بشكل جوهري عن تلك المذكورة هنا، إذا تطورت أي من حاالت عدم اليقين هذه إلى حدث 
فعلي، فقد تتأثر عمليات ونتائج البنك المقترحة سلًبا، وتجدر اإلشارة أيًضا إلى أن البنك ينوي اتخاذ الخطوات و/ أو التدابير 
الالزمة للتخفيف من المخاطر المشار إليها أدناه بصرف النظر عن تلك التي قد تكون ناجمة عن عوامل خارجة عن سيطرة 

البنك، بما في ذلك، على وجه الخصوص، العوامل السياسية والطبيعية االقتصادية.

وتجدر اإلشارة إلى أن األداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

عوامل المخاطر ووسائل التخفيف المتعلقة بالُمصدر

المنافسة )أ( 

يعمل البنك في بيئة أعمال تنافسية حيث يواجه منافسة من البنوك التجارية األخرى والبنوك المتخصصة وشركات   
التمويل، قد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على مستوى األعمال مما قد يكون له تأثير سلبي على الهوامش والربحية.

وسائل التخفيف: يتبع المصدر نهج أعمال يركز على العمالء من خالل تقديم خدمة عالية الجودة ومجموعة واسعة   
لمواجهة  باستمرار  نفسه  يجهز  البنك  فإن  ُعمان،  سلطنة  في  السوق  في  الرائدة  الشركة  كونها  المنتجات،  من  
أداء  لقد كان  المنافسة،  تحديات  لمواجهة  استباقية  يأخذ خطوات  الديناميكي،  المالي  السوق  المنافسة في هذا 

البنك مرضًيا خالل الماضي في سوق يشهد التنافسية بشكل متزايد وهو واثق من القيام بذلك في المستقبل.

المخاطر التنظيمية )ب( 

سيؤدي تعليق أو إلغاء أو تقييد الترخيص المصرفي للبنك إلى أن يصبح البنك غير قادر على ممارسة أنشطته، مما   
سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال البنك ونتائج تشغيله.

وسائل التخفيف: تهدف سياسات وإجراءات البنك إلى االمتثال للقواعد واللوائح المصرفية حتى ال يكون هناك سبب   
ألي إجراء تنظيمي عقابي ضده.

مخاطر االئتمان  )ج( 

مخاطر االئتمان هي الخسارة المحتملة الناتجة عن فشل المقترض أو الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته المالية   
الُمصدر هو مخاطر عدم السداد  الرئيسي الذي يواجهه  التعاقدية وفًقا للشروط المتفق عليها، قد يكون الخطر  أو 
للقروض الممنوحة للعمالء بالكامل في الوقت المناسب، يمكن أن ُيعزى ذلك إلى مشكلة تؤثر على االئتمان الفردي 

أو إلى ضعف نظامي في المحفظة.

وسائل التخفيف: يتعامل الُمصدر مع مخاطر االئتمان من خالل عمليات مختلفة مثل ؛ تخضع جميع عمليات االئتمان،   
مثل الموافقة، والصرف، واإلدارة، والتصنيف، والمبالغ المستردة والشطب، إلى دليل ائتمان البنك الذي تتم مراجعته 
من قبل إدارة المخاطر والموافقة عليه من قبل سلطات الموافقة المناسبة، وجميع مقترحات إقراض الشركات، 
حيث الحد االئتماني المقترح للمقترض أو المجموعة ذات الصلة يتجاوز حًدا معيًنا، ويتم تقديمها للموافقة / التجديد 
إلى السلطة المختصة بعد مراجعة مستقلة من قبل قسم إدارة المخاطر ؛ تتم مراجعة جميع عالقات الشركة مرة 
التعرضات على  الحساب، ومراقبة وإدارة  التحديثات على  إجراء  القروض  يتولى قسم  السنة.  واحدة على األقل في 

أساس مستمر.

مخاطر السيولة )د( 

تنشأ مخاطر السيولة عندما يتعذر على الُمصدر، على الرغم من قدرته على الوفاء بااللتزامات، االحتفاظ بموارد نقدية   
الناحية  من  مواتية  غير  بشروط  بذلك فقط  القيام  يمكنه  أو  استحقاقها  عند  بااللتزامات  للوفاء  توليدها  أو  كافية 

العملية.
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وسائل التخفيف: من أجل ضمان قدرة الُمصدر على الوفاء بالتزاماته المالية عند استحقاقها، هناك مراقبة دقيقة   
الضغوط  سيناريوهات  ظل  في  القدرة  لديه  البنك  أن  السيولة  مخاطر  إدارة  تضمن  المطلوبات.   / األصول  لوضع 
المختلفة على تلبية احتياجات السيولة بكفاءة واقتصاد. تقوم لجنة األصول والخصوم )“ALCO”( التابعة للبنك بتقييم 

الميزانية العمومية من منظور الحساسية الهيكلية وكذلك السيولة وحساسية أسعار الفائدة.

مخاطر صرف العمالت األجنبية  )هـ( 

مخاطر صرف العمالت األجنبية هي مخاطر الخسارة بسبب تقلب أسعار الصرف.  

الصرف  لمراكز  المنتظمين  والمراقبة  القياس  خالل  من  األجنبي  الصرف  مخاطر  إدارة  ضمان  يتم  التخفيف:  وسائل   
األجنبي المفتوحة مقابل الحدود المعتمدة. تتم غالبية معامالت الصرف األجنبي التي يقوم بها قسم الخزينة بالنيابة 
عن العمالء من الشركات وعلى أساس تعاقبي، يضمن قسم الخزينة بالبنك تغطية المواقف مع العمالء في سوق 
ما بين البنوك. يحد الُمصدر بشكل متحفظ من مركز العملة المفتوح لديه عند أقل من 35٪ من رأس مال المستوى 

1 مقابل الحد التنظيمي البالغ 40٪ من المستوى األول من رأس المال.

مخاطر سعر االستثمار )و( 

مخاطر أسعار االستثمار هي مخاطر انخفاض القيمة السوقية لألسهم واألوراق المالية التي استثمر فيها البنك.  

وسائل التخفيف: تخضع استثمارات البنك لسياسة االستثمار، وسياسة الخزانة، وسياسة المخاطر، المعتمدة من قبل   
التعرض، وحدود  المركز، وحدود  الواجبة والالزمة. حدود االستثمار مثل حدود  العناية  ليبذل  مجلس اإلدارة وتخضع 
وقف الخسارة، والحدود القطاعية محددة في السياسات ذات الصلة التي تمكن اإلدارة السليمة للمخاطر الستثمارات 
البنك. تراقب لجنة االستثمار محفظة االستثمارات بشكل دوري. تتيح وحدة مخاطر السوق بالبنك وضع عتبات مختلفة 
لالستثمارات، وتقوم وحدة المكتب األوسط بالبنك بمراقبة االمتثال واإلبالغ عن االنتهاكات وتصعيدها، إن وجدت، 
التخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة. يتبع البنك نهًجا متحفًظا في التقييم ويقوم بعمل مخصصات حسب االقتضاء بناًء 

على منهجيات التقييم الداخلي.

مخاطر أسعار الفائدة )ز( 

الفائدة في السوق على المركز المالي  التغيرات في أسعار  التأثير السلبي بسبب  الفائدة هي مخاطر  مخاطر أسعار   
للبنك.

وسائل التخفيف: تقوم لجنة األصول والخصوم بمراقبة وإدارة مخاطر أسعار الفائدة في البنك. تتم مراجعة تقارير   
مخاطر أسعار الفائدة للبنك من قبل لجنة األصول والخصوم وإبالغها إلى مجلس اإلدارة ولجنة إدارة المخاطر التابعة 

للمجلس ولجنة إدارة المخاطر.

مخاطر عدم تطابق األصول والخصوم )ح( 

نظًرا ألن البنك يعمل في مجال اقتراض األموال وإقراضها، فإنه قد يتعرض لمخاطر عدم التطابق في المدد والشروط   
لتمويل  األجل  قصير  التمويل  البنك  يستخدم  قد  المثال،  سبيل  على  )كطريقة  وخصومه  ألصوله  األخرى  الرئيسية 

سلفيات طويل المدى(. قد يؤدي عدم التوافق هذا إلى تأثير سلبي على نتائج عمليات البنك.

وسائل التخفيف: تتم مراقبة مخاطر عدم تطابق األصول والخصوم لدى البنك وإدارتها من قبل لجنة األصول والخصوم   
بهدف الحد من اآلثار السلبية المحتملة على نتائج عمليات البنك.

مخاطر القروض المتعثرة  )ط( 

إن أي زيادة في محفظة القروض المتعثرة سيكون لها تأثير سلبي جوهري على الوضع المالي ونتائج العمليات. بلغت   
ديسمبر  في  عماني  ريال  مليون   337,8 و  2019م،  ديسمبر  في  عماني  ريال  مليون   298,5 للبنك  المتعثرة  القروض 
2020م، و 356,5 مليون ريال عماني في ديسمبر 2021م، وارتفعت إلى 360,9 مليون ريال عماني في يونيو 2022م. 
ونتيجة لذلك، تم تغطية مخصص القروض المتعثرة بنسبة 127,2٪ في ديسمبر 2019م و 138,8٪ في ديسمبر 2020م 

و 147,3٪ في ديسمبر 2021م، التي ارتفعت إلى 156,1٪ في يونيو 2022م.

وسائل التخفيف: يتبع البنك سياسات وإجراءات ائتمانية حكيمة يقوم من خاللها بمراجعة الجدارة االئتمانية للعمالء   
وإدارة تعرضهم للمخاطر. للتخفيف من مخاطر االحتماالت غير المتوقعة، يتم االحتفاظ بغطاء تأميني مناسب على 

أصول المقترضين.
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مخاطر أسعار السلع األساسية )ي( 

يعمل الُمصدر في سوق السلع فقط كمزود لمرافق التحوط وال يتاجر في السلع / السبائك أو يحتفظ بمراكز في   
السلع، في حالة عدم قدرة البنك على شراء ضمانات أو هوامش كافية في الوقت المناسب من عمالئه، فقد يكون 

هناك تأثير سلبي على نتائج عمليات البنك.

وسائل التخفيف: في ضوء التقلبات العالية في أسعار السلع، يضع الُمصدر حًدا لهامش التغيير فوق حد الحجم، وهذا   
يمّكن الُمصدر من إدارة تعرض العمالء بفعالية وإجراء استدعاءات الهامش في حالة حدوث تحركات أسعار معاكسة.

مخاطر التشغيل )ك( 

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية واألفراد واألنظمة أو من   
واألسباب  الضوابط  أو  اإلجراءات  كفاية  األنظمة، وعدم  البشري، وفشل  بالخطأ  المخاطر  ترتبط  الخارجية،  األحداث 

الخارجية.

التشغيل بطريقة  لتحديد وتقييم ورصد واإلبالغ عن مخاطر  البنك إطار عمل  التخفيف: توفر سياسة مخاطر  وسائل   
متسقة وشاملة عبر البنك، لجنة إدارة المخاطر هي هيئة الرقابة الرئيسية على المخاطر التشغيلية، يتم التحكم في 
التشغيلية من خالل ضوابط ومراجعات داخلية قوية، والتفصيل المحدد والجيد للواجبات وخطوط اإلبالغ،  المخاطر 

وأدلة التشغيل التفصيلية والمعايير.

مخاطر الجرائم المالية )ل( 

يشار إلى أن الفشل في تحديد األمور المتعلقة بالجرائم المالية وغسيل األموال واإلبالغ عنها واتخاذ إجراءات بشأنها   
على أنها مخاطر الجرائم المالية، قد تؤدي هذه المخاطر إلى خسائر مالية وعقوبات وفقدان السمعة، يعد االحتيال 

وغسل األموال من أكثر الجرائم شيوًعا في قطاع الخدمات المالية.

وسائل التخفيف: وبناًء على ذلك، فقد وضع البنك مهمة مكافحة الجرائم المالية ومتطلبات االمتثال المرتبطة بها   
على رأس جدول أعمال البنك، وقد أدى ذلك إلى سياسات وإجراءات وأنظمة تحدد بشكل استباقي وتنبه وتقيم 

وتراقب مخاطر مثل هذه األحداث.

مخاطر التقارير المالية )م( 

المالية  التقارير  حذف ضمن  أو  جوهري  خطأ  أي  عن  الكشف  في  الفشل  مخاطر  على  المالية  التقارير  مخاطر  ُيطلق   
الخارجية للُمصدر،أي مخاطر إعداد التقارير المالية.

وسائل التخفيف: لدى البنك عملية إعداد تقارير مالية قوية وراسخة مع عمليات فحص وضوابط داخلية كافية لتقليل   
هذه المخاطر، يراجع قسم التدقيق الداخلي في البنك بشكل مستقل الضوابط واإلجراءات الداخلية للتخفيف من هذه 
المخاطر. يتمثل جدول األعمال الرئيسي للجنة التدقيق التابعة للُمصدر في ضمان أفضل ممارسات في هذا القطاع 

والمعايير العالية لحوكمة الشركات فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية.
مخاطر األفراد )ن( 

يعتبر األشخاص أهم األصول في أي عمل تجاري، لكنهم أيًضا األصول األكثر ضعًفا. تشمل مخاطر األفراد االفتقار إلى   
األداء والمكافآت، ونقص فرص  إدارة  للموظفين، والفشل في  األخالقي  غير  المناسبة، والسلوك  العاملة  القوى 
تنمية األفراد، واالفتقار إلى تخطيط التعاقب الوظيفي وفرص التقدم الوظيفي، وعدم االمتثال لقوانين وتشريعات 

العمل وما إلى ذلك.

عمل  بيئة  لتوفير  كبيرة  موارد  ويخصص  ورفاهيتها  البشرية  لموارده  قصوى  أهمية  البنك  يولي  التخفيف:  وسائل   
متطورة ساعدت البنك على أن يكون من بين أفضل أصحاب العمل في سلطنة ُعمان. يراجع البنك باستمرار سياسات 
الموارد البشرية لديه بما يتماشى مع الظروف المتطورة ويقدم تسهيالت مختلفة مثل قروض الموظفين، وتغطية 
وتخطيط  المواهب  إدارة  برامج  باستمرار  البنك  يبتكر  ذلك.  إلى  وما  الموظفين،  إشراك  ومبادرات  الطبية،  الرعاية 
التعاقب. تم وضع خطط التعاقب الوظيفي لجميع األدوار الحاسمة المحددة من خالل ضمان وجود مجموعة ثابتة من 

الموظفين العمانيين الذين تم إعدادهم لشغل مناصب قيادية داخل البنك.
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)س( مخاطر االمتثال
مخاطر االمتثال هي عدم االمتثال للقوانين واللوائح المعمول بها والتي تفرضها مختلف السلطات والهيئات التنظيمية   
حيث يعمل الُمصدر. قد ال يؤدي عدم االمتثال للوائح إلى عقوبات وخسائر مالية فحسب، بل قد يضر أيًضا بسمعة أي 

منظمة وازدهارها على المدى الطويل.
البنك  لها  يتعرض  التي  االمتثال  مخاطر  إدارة  عن  أساسي  بشكل  المسؤولة  هي  البنك  إدارة  إن  التخفيف:  وسائل   
وتدعمها إدارة االمتثال في أداء هذا الواجب داخل وحدات األعمال المختلفة. لدى البنك إدارة امتثال قوية ومسؤول 

االمتثال لديه خط إبالغ مباشر إلى مجلس اإلدارة ولديه تسلسل إبالغ موصل إلى الرئيس التنفيذي.

مخاطر تقنية المعلومات  )ع( 

تتبنى البنوك والمؤسسات المالية التحول التكنولوجي، ال سيما مع التوجه نحو أتمتة العمليات، والمنافسة الشرسة   
التكنولوجيا في  تتغلغل  المالية،  المؤسسات  ورقمنة  للعمالء  اإلنترنت  عبر  القنوات  المزيد من  لتوفير  البنوك  بين 
عمليات المؤسسة بأكملها وتمكن العمليات التي يستخدمها البنك لتطوير وتقديم وإدارة منتجاته وخدماته وعمليات 
الدعم. يمكن أن تحدث مخاطر التكنولوجيا بسبب اختيار تقنية خاطئة أو غير مناسبة أو اعتماد تقنية غير مختبرة أو 

قديمة، ويظل هذا أحد المخاطر الرئيسية بسبب االعتماد الشديد على التكنولوجيا. 

وسائل التخفيف: يضمن البنك نمو األعمال بسالسة من خالل تحديد البيئة التكنولوجية سريعة التغير والتكيف معها.   
لدى البنك لجنتان على مستوى اإلدارة إلدارة مخاطر التكنولوجيا:

إلى  باإلضافة  البنك  داخل  المعلومات  لتقنية  االستراتيجي  التوجه  على  لإلشراف  المعلومات  لتقنية  توجيهية  لجنة   •
التنفيذ الفعال للضوابط األمنية المحددة.

تقنية  ذلك  في  بما  األعمال  واستمرارية  لألمن  البنك  خطط  متانة  على  الحماية  لخدمات  التوجيهية  اللجنة  تشرف   •
المعلومات - أنظمة التعافي من الكوارث.

)ف( مخاطر السمعة

ف مخاطر السمعة بأنها المخاطر الحالية والمحتملة لتكبد خسارة اقتصادية أو نقص في رأس المال أو مخاطر على  ُتعرَّ  
األرباح أو التقاضي بسبب الرأي السلبي لصورة البنك من قبل مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين - أي العمالء 

والمنظمين والمساهمين والموظفين والمستهلكين، الناتجة عن فقدان السمعة أو الثقة العامة والمكانة.

تعتبر السمعة القوية للشركة من األصول التي ال تقدر بثمن ألي مؤسسة، وإذا تضاءلت، فهي أصعب األصول التي   
المدى  على  المنظمة  ازدهار  على  حيوي  تأثير  لها  السمعة  للمؤسسة.  األخرى  األصول  جميع  بين  استعادتها  يمكن 
المال واإلدارة  رأس  وزيادة  األعمال واألرباح  نمو  للغاية على  تأثير سلبي  السمعة  لتدهور  يكون  أن  يمكن  الطويل. 
اليومية. غالًبا ما يعرض هذا الخطر المنظمة للتقاضي والخسائر المالية. إن التعرض لمخاطر السمعة موجود دائًما، 

وبالتالي يستلزم ذلك مسؤولية كل موظف لتوخي قدًرا كبيًرا من الحذر في التعامل مع العمالء والمجتمع ككل.

يطمح البنك إلى الحفاظ على أعلى المعايير األخالقية في جميع تعامالته التجارية من أجل الحفاظ على سمعته. يدرك   
البنك أن المسؤولية عن مخاطر السمعة يجب أن تتخلل جميع مستويات البنك ويتخذ باستمرار خطوات لتعزيز هذه 

الرسالة عبر المؤسسة. فيما يلي المكونات الرئيسية إلطار عمل إدارة مخاطر السمعة:

التي  الجغرافية  المناطق  الصلة في  ذات  للوائح  منتجاتها  امتثال  بالبنك  المنتجات  على  الموافقة  لجنة  تضمن   •
تعمل فيها.

لدى البنك لجنة إفصاح تضمن اإلبالغ عن جميع التطورات الرئيسية التي لها تأثير على ثقة المستثمر بشكل سريع   •
وفعال للهيئات التنظيمية والجمهور بشكل عام. يضمن البنك استمرار امتثاله الكامل لجميع التزامات اإلفصاح 
الخاصة به. لقد صاغ واعتمد لنفسه إطار عمل يتماشى مع أعلى معايير حوكمة الشركات ويركز بشدة على النزاهة.

تم تكليف إدارة االتصال المؤسسي بالبنك بمسؤولية قياس صورة العالمة التجارية للبنك ومراقبتها وتحسينها   •
باستمرار. كما أنها مسؤولة عن المراقبة المستمرة للتهديدات التي تتعرض لها سمعة البنك.

يواصل البنك االستثمار في تنمية موظفيه من خالل التدريب، لضمان التعامل العادل مع العمالء والمجتمع.  •

لتشجيع الممارسات األخالقية، لدى البنك سياسة حماية المبلغين عن المخالفات والتي تغطي جميع مجاالت   •
التعامل مع العمالء والزمالء وغيرهم، بما في ذلك الموردين والمقاولين.

يوجد لدى البنك إدارة للمسؤولية االجتماعية للشركات )CSR( تلعب دوًرا نشًطا في خلق الوعي بحماية البيئة   •
داخل البنك. وقد شارك في العديد من مشاريع الخدمة االجتماعية خالل العام مما يدل على التزام البنك تجاه 

المجتمع الذي يخدمه.
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لدى البنك خطة استمرارية األعمال )BCP( للتعامل مع حاالت عدم اليقين، والتي يتم اختبارها وتحديثها بانتظام   •
لرعاية حاالت عدم اليقين الخارجية.

يطبق البنك ضوابط قوية ومتسقة فيما يتعلق بالحوكمة واالمتثال لألعمال واالمتثال القانوني.  •

من أجل تعزيز سمعته، حدد البنك رؤيته وقيمه لخلق ثقافة عمل إيجابية. كما حدد حقوق العمالء من أجل الحماية   •
واإلنصاف لعمالئه.

العمل على مؤشرات مخاطر  إطار  السمعة، يشتمل  لقياس مخاطر  إطار كمي  بتطوير  البنك  التخفيف: قام  وسائل   
انذار مسبق )مثل نظام اإلنذار  أنه  للبنك. يعتبر هذا اإلطار مفيًدا على  إلى درجة مخاطر السمعة  مختلفة للوصول 
المبكر وإجراء اإلدارة الوقائية( والحق على حد سواء )إجراءات التخفيف(. كما يساعد إطار العمل البنك على فهم نقاط 

القوة والضعف لديه واالتجاهات المتطورة التي تؤثر على مخاطر السمعة لديه.

المخاطر البيئية واالجتماعية )ص( 

يقصد بالمخاطر البيئية خطر التسبب في تلوث أو تدمير البيئة الطبيعية )األرض، والماء، والهواء، والموائل الطبيعية،   
واألنواع الحيوانية والنباتية(، سواء من خالل إجراءات عرضية أو متعمدة. المخاطر االجتماعية هي مخاطر عدم استيفاء 

العميل للمعايير المقبولة للتوظيف وأخالقيات العمل، داخل أعماله الخاصة أو من خالل أفعاله.

تم  ذلك،  لتحقيق  والمجتمع.  والبيئة  لالقتصاد  قيمة  لتقديم  استباقًيا  دائًما  وكان  ملتزم  البنك  التخفيف:  وسائل   
للشركات  االجتماعية  المسؤولية  مشاريع  تنفيذ  لضمان  لالستدامة  لجنة  إنشاء  وتم  لالستدامة  عمل  إطار  تصميم 
 .)STEP( واالستدامة. استثمر البنك في تدريب الموظفين في برنامج التدريب على االستدامة والتعلم اإللكتروني
عالوة على ذلك، تم تحديد مجموعة من القيم المؤسسية وحقوق العمالء التي يتلقى الموظفون تدريبات بشأنها 

ويتم إجراء حمالت توعية دورية.

)ق( مخاطر وسائل التواصل االجتماعي

بمخاطر  مصحوبة  جديدة  فرص  ظهور  إلى  الرقمية  والتقنيات  االجتماعي  التواصل  لوسائل  المتزايدة  الشعبية  أدت   
جديدة، يدرك البنك تماًما ويقدر أهمية وسائل التواصل االجتماعي في تسويق المنتجات الجديدة، والمشاركة مع 

العمالء، وفي تشكيل الرأي العام حول البنك ومنتجاته وخدماته، ولكنه في نفس الوقت يدرك المخاطر تماًما.

التجارية  وعالمته  البنك  سمعة  وإدارة  وحماية  مراقبة  في  الفشل  مخاطر  هي  االجتماعي  التواصل  وسائل  مخاطر   
ومنتجاته وخدماته وعمالئه وموظفيه عبر مساحة وسائل التواصل االجتماعي. ومع ذلك، نظًرا للطبيعة الديناميكية 

وغير المنظمة للوسيلة، فإن المخاطر في وسائل التواصل االجتماعي متعددة وستبقى في المستقبل المنظور.

وسائل التخفيف: لتجنب هذه المخاطر المتعددة وإلدارة تواجد العالمة التجارية للبنك في مساحة الوسائط االجتماعية   
والرقمية، أنشأ البنك وحدة الوسائط االجتماعية والرقمية التي طورت سياسة وإرشادات وسائل التواصل االجتماعي 
إدارة حسابات وسائل  الرقمية  االجتماعية والوسائط  الوسائط  أنشطة وحدة  اإلدارة. تشمل  المعتمدة من مجلس 
التواصل االجتماعي، والترويج للمبادئ التوجيهية بشأن استخدام الوسائط االجتماعية ومراقبتها، والعمل عن كثب 
مع قسم خدمة العمالء لمراقبة مساحة وسائل التواصل االجتماعي من أجل إدارة استباقية للعمالء، وضمان إدارة 
لمعالجة  االتصال  مركز  داخل  عمالء  خدمة  فريق  البنك  أنشأ  كما  األسبوع.  أيام  طوال  الساعة  مدار  على  األزمات 

استفسارات العمالء على وسائل التواصل االجتماعي )تويتر، فيسبوك، إنستغرام، واتساب وغيرها(.

مخاطر استمرارية األعمال )ر( 

قد تتأثر أعمال البنك بالكوارث الطبيعية والحوادث مثل الحريق، مما قد يؤدي إلى توقف األعمال وفقدان الممتلكات   
والسجالت والمعلومات. أي انقطاع أو تهديد، حقيقي أو متصور، لنظام تكنولوجيا المعلومات في البنك يمكن أن 

يؤثر بشكل كبير على عملياته. يمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على المركز المالي للبنك.

وسائل التخفيف: وضع البنك خطط استمرارية األعمال )BCP( لكل إدارة مهمة وكذلك لكل فرع لضمان سير أعماله   
البنك  في  األعمال  استمرارية  إرشادات  تتطلبه  لما  وفًقا  المتوقعة  غير  الكوارث  معظم  وقوع  حالة  في  بفعالية 
المركزي العماني، المنتدى المشترك للجنة بازل السامي - مبادئ على مستوى استمرارية األعمال ومعايير استمرارية 

األعمال الدولية.
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)ش( تقديرات المحاسبة الحرجة

التي تؤثر على تطبيق السياسات  اتخاذ األحكام والتقديرات واالفتراضات  المالية من اإلدارة  البيانات  يتطلب إعداد   
المحاسبية والمبالغ المبلغ عنها لألصول والخصوم واإليرادات والمصروفات. تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة 
بها إلى الخبرة التاريخية والعديد من العوامل األخرى التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف، والتي تشكل نتائجها 
أساًسا التخاذ األحكام حول القيم الدفترية لألصول والخصوم التي ال تتضح بسهولة من مصادر أخرى. نادرا ما تتساوى 

التقديرات المحاسبية الناتجة مع النتائج الفعلية ذات الصلة.

التقديرات  يتم االعتراف بمراجعات  التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر.  التخفيف: تتم مراجعة  وسائل   
المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة أو في فترة المراجعة 

والفترات المستقبلية إذا كان التعديل يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

)ت( مخاطر الشريعة المحددة:

أي  مخاطر  في  اإلسالمي  والبنك  العميل  يشترك  المخاطر.  تقاسم  أساس  على  اإلسالمي  المالي  النموذج  يعمل   
استثمار بشروط متفق عليها، ويقتسمان األرباح فيما بينهما.

تخضع عمليات الُمصدر لنافذته االسالمية )ميثاق( للمخاطر الناشئة عن اعتماد نموذج التمويل اإلسالمي. ينشأ أحد   
هذه المخاطر بسبب االختالف في ممارسات السوق فيما يتعلق بنفس النوع من العقود من والية قضائية إلى أخرى. 
الشريعة  لقواعد ومبادئ  االمتثال  أنه فشل( في  إليه على  ُينظر  )أو  الُمصدر  أيًضا من عواقب فشل  المخاطر  تنشأ 
اإلسالمية التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية أو الهيئة ذات الصلة في الوالية القضائية. قد تنشأ مخاطر السمعة من 
تنوع اآلراء بين مختلف علماء الشريعة حول ما إذا كانت ممارسات أو منتجات معينة متوافقة مع مبادئ الشريعة 
أم ال. عالوة على ذلك، يعد االمتثال بالقواعد الشرعية عملية مستمرة تتطلب مراقبة مستمرة لالمتثال للمنتجات 

والخدمات المقدمة.

وسائل التخفيف: اعتمد البنك قواعد وإجراءات لضمان أن المنتجات المقدمة للعمالء والمستثمرين تتم مراجعتها   
بشكل دوري والموافقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية. أنشأ الُمصدر وحدة االمتثال للشريعة، والتي تنسق بين 
ممثلي األعمال وهيئة الرقابة الشرعية لضمان االمتثال لقواعد الشريعة بعد التشاور مع علماء الشريعة. وفي هذا 
الصدد، قام الُمصدر بالفعل بتعيين علماء يتمتعون بمصداقية وسجل حافل في هيئة الرقابة الشرعية. كما قام البنك 
بتوظيف كادر تنفيذي يتألف من أشخاص ذوي خبرة ووضع برامج مناسبة لتوفير التدريب المناسب لهؤالء الموظفين 

والذي يمكن أن يلبي متطلبات العمل الجديد.

)ث( تركيزات الودائع والمقترضين

على الرغم من أن البنك يعتبر أن لديه إمكانية وصول كافية إلى مصادر التمويل، إال أن سحب جزء كبير من الودائع   
الكبيرة يمكن أن يكون له تأثير سلبي جوهري على أعماله، ونتائج التشغيل والوضع المالي، فضاًل عن قدرته على تلبية 
لوائح البنك المركزي العماني المتعلقة بالسيولة. قد يتطلب أي سحب من هذا القبيل من البنك البحث عن مصادر 
تمويل إضافية )سواء في شكل ودائع أو تمويل بالجملة(، والتي قد ال تكون متاحة للبنك بشروط مقبولة تجارًيا، أو 
على اإلطالق. قد يؤثر أي فشل في الحصول على أي تمويل بديل بشكل سلبي على قدرة البنك على الحفاظ على 
محفظة قروضه أو تنميتها أو قد يؤدي هذا إلى زيادة التكلفة اإلجمالية للتمويل، وقد يكون ألي منها تأثير سلبي 

جوهري على أعماله ونتائج عملياته ووضعه المالي.

على  تأثير سلبي  للبنك  المقترضة  الكبرى  الشركات  من  أكثر  أو  واحد  جانب  قبل  من  السداد  عن  للتخلف  يكون  قد   
أعمال البنك أو وضعه المالي أو نتائج العمليات أو التوقعات المستقبلية. ترتبط محافظ عمالء التجزئة ارتباًطا وثيًقا 
بالظروف االقتصادية في سلطنة ُعمان، مع التغيرات في مستويات التوظيف وأسعار الفائدة من بين العوامل التي 

قد تؤثر على مخاطر االئتمان لألفراد.

قد يكون ألي تراجع في المركز المالي ألي من المودعين أو المقترضين للبنك تأثير سلبي جوهري على أعمال البنك أو   
وضعه المالي أو نتائج عملياته أو توقعاته، وبالتالي يؤثر على قدرته على أداء التزاماته فيما يتعلق بالسندات.

وإجراء عملياته  المخاطر  المخاطر إلدارة هذه  وإجراءات مختلفة إلدارة  البنك سياسات  لقد وضع  التخفيف:  وسائل   
بطريقة حكيمة.
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عوامل المخاطر المتعلقة باإلصدار

مخاطر شطب المبلغ األساسي )أ( 

في حالة وقوع حدث “عدم القدرة على االستمرار” في أي وقت، فسيتم إلغاء السندات )في حالة الشطب بالكامل(   
أو شطبها جزئًيا على أساس النسبة والتناسب )في حالة الشطب الجزئي( وجميع حقوق أي حامل سندات لدفع أي 
مبالغ بموجب أو فيما يتعلق بالسندات، حسب مقتضى الحال، يتم إلغاؤها أو شطبها بالتناسب بين حملة السندات، 
ففي هذه الحاالت، ال يتم استعادتها تحت أي ظرف من الظروف، بصرف النظر عما إذا كانت هذه المبالغ قد أصبحت 
مستحقة وواجبة السداد قبل تاريخ حدث “عدم القدرة على االستمرار” أو اإلشعار المتعلق به وحتى إذا زال حدث “عدم 

القدرة على االستمرار”.

يشكل  أال  يجب  العماني.  المركزي  البنك  من  مسبقة  خطية  بموافقة  إال  الشطب  إجراء  يتم  لن  التخفيف:  وسائل   
الشطب حالة من حاالت التخلف عن السداد. نتيجة لذلك، قد يخسر حملة السندات كامل المبلغ أو، حسب الحالة، جزءا 
كبيرا من استثماراتهم في السندات، يجب أن يكون المستثمرون على دراية أيًضا بأن تطبيق خاصية إستيعاب الخسارة 
غير القابلة للتطبيق )مثل الشطب عند نقطة عدم القدرة على اإلستمرار( لم يتم اختباره في عمان وبالتالي قد توجد 

درجة معينة من عدم اليقين في تطبيقه.

العوامل، والعديد منها  إذ يعتمد ذلك على عدد من  القدرة على االستمرار،  التنبؤ بحدوث أي حدث عدم  ال يمكن   
خارج عن سيطرة البنك. إن حدوث أي حدث عدم القدرة على االستمرار يخضع، في جملة من األمور، لقرار خاص من 
قبل البنك المركزي العماني في ظروف قد تكون خارجة عن سيطرة البنك والتي قد ال يتفق معها البنك أو حملة 

السندات.

مخاطر سداد الفائدة ومخاطر االستدعاء والمخاطر المتعلقة بوضع السندات )ب( 

يجب على المستثمرين المحتملين مالحظة أن التزامات الدفع للبنك بموجب شروط )“االلتزامات”( تخضع لاللتزامات   
األعلى مرتبة )على النحو المحدد في الشروط(، وهي في مرتبة متساوية مع االلتزامات المتكافئة )كما هو محدد 
في الشروط( و مرتبة في األولوية فقط قبل جميع  اإللتزامات األدنى مرتبة )كما هو محدد في الشروط(. وبناًء على 
ذلك، فإن التزامات الدفع الخاصة بالبنك بموجب الشروط تحتل مرتبة أدنى من جميع المودعين، والدائنين العامين، 
وحاملي الديون / السندات / الصكوك للبنك، وجميع التزامات الدفع غير الثانوية للبنك، فيما يتعلق بمطالباتهم 
المستحقة وجميع المدفوعات الثانوية. التزامات البنك، والتي تعتبر التزامات الدفع هذه مرتبة، أو ُيعبر عن مرتبتها 
إنها في مرتبة أدنى. عالوة على ذلك، فإن التزامات الدفع للبنك بموجب الشروط )التي تشمل االلتزامات المتعلقة 
بسداد المبالغ األساسية و / أو دفع مبالغ الفائدة( ليست مؤمنة وال هي مضمونة من قبل أي كيان وال تخضع ألي 
ترتيب آخر قانونًيا أو يعزز اقتصادًيا أولوية مطالبات حملة السندات على المودعين أو الدائنين العامين أو حاملي الديون 
الثانوية أو السندات أو الصكوك الخاصة بالبنك وجميع التزامات الدفع الثانوية للبنك، والتي يتم تصنيف التزامات 

الدفع عليها، أو يتم التعبير عنها لـرتبة أدنى.

في حالة تصفية البنك أو حله، يقوم مصفي البنك بتوزيع أصول البنك للوفاء بجميع مطالبات الدائنين فيما يتعلق   
الوفاء  يتم  الذين  الدائنين  المساواة مع  السندات وعلى قدم  لمطالبات حملة  األولوية  ذات  الرئيسية  بااللتزامات 
بمطالباتهم من االلتزامات المتكافئة في مثل هذه الحالة، قد ال تكون هناك أصول كافية لتلبية مطالبات حملة 

السندات بالكامل.

ال يتم دفع مبالغ مدفوعات الفائدة في حالة حدوث أي من حاالت عدم السداد أو اختيار عدم السداد )على النحو   
المحدد في الشروط( وفًقا للشرط 6.6.2 )اختيار عدم السداد(، في حالة اختيار عدم السداد، ال يدفع البنك اي من مبالغ 

مدفوعات الفائدة لحملة السندات في تاريخ دفع الفائدة المقابل.

إما الختيار عدم  نتيجة  يتم دفعه  لم  بأي مبلغ دفع فائدة  يتعلق  أي مطالبة فيما  السندات  لحملة  يكون  أال  يجب   
الحالة حدث  السداد أو حدث عدم السداد، وال يشكل عدم السداد ألي من مبالغ مدفوعات فائدة في مثل هذه 
تخلفا عن السداد )على النحو المحدد في الشروط(. لن يكون البنك ملزًما بسداد أي دفعة الحقة فيما يتعلق بأي 
مبلغ غير مدفوع من هذا القبيل. في مثل هذه الحالة، لن يحصل حملة السندات على مبالغ مدفوعات الفوائد على 

استثماراتهم في السندات ولن يكون لديهم أي مطالبة بخصوص ذلك.

)ج( مخاطر االسترداد

السندات هي التزامات ثانوية وغير مضمونة للبنك وهي عبارة عن أوراق مالية ثانوية دائمة ليس لها تاريخ استرداد   
ثابت أو نهائي، ليس لحملة السندات السلطة على مطالبة البنك باسترداد سنداتهم ما لم تحدث حالة التخلف عن 
السداد )كما هو محدد(. لدى البنك خيار استرداد السندات في ظروف معينة، على الرغم من عدم وجود ضمان بأنه 
سيفعل ذلك. عالوة على ذلك، فإن مدفوعات الفائدة مشروطة بأحداث معينة ويمكن إلغاؤها وغير تراكمية. كما 
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يواجه حاملو السندات خطر قيام البنك، بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العماني، بممارسة خيار االستدعاء 
)في نهاية 5 سنوات وكل عام بعد ذلك(.

)د( مخاطر التعديالت

تحتوي الشروط على أحكام للدعوة إلى اجتماعات حملة السندات للنظر في األمور التي تؤثر على مصالحهم بشكل   
عام، تسمح هذه األحكام بأغلبية محددة بإلزام جميع حملة السندات بما في ذلك حملة السندات الذين لم يحضروا 
ولم يصوتوا في االجتماع المعني وحملة السندات الذين صوتوا ضد رأي األغلبية. تنص الشروط أيًضا على أنه يجوز 
المحددة في  الظروف  تعديل ألي سندات، في  أي  على  السندات،  حملة  دون موافقة  الموافقة،  والبنك  للوكيل 

الشرط 6.20 )اجتماعات حملة السندات، التعديل والتنازل(.

)هـ( ضعف التداول

بعد إدراجها في بورصة مسقط، قد ال يكون السوق الثانوي للسندات الدائمة سيولة كافية. لذلك، يواجه المستثمرون   
مخاطر السيولة باإلضافة إلى مخاطر األسعار على حساب السيولة الضعيفة التي لها تأثير سلبي على سعر السوق 

للسندات بغض النظر عن األداء التشغيلي الفعلي للبنك.

عالوة على ذلك، يجوز لشركة مسقط للمقاصة واإليداع وقف تداول السندات، من تاريخ سجل دفع الفائدة إلى تاريخ   
دفع الفائدة، وذلك لتسهيل دفع الفائدة.

)و( باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر عدة عوامل على أسعار السندات المتداولة وتقلبها. تشمل هذه العوامل، على سبيل 
المثال ال الحصر:

•  التغييرات في النتائج التشغيلية للبنك

•  التطورات االقتصادية وسيناريو معدل الفائدة

•  تغيير في التصنيف االئتماني للبنك

عوامل المخاطر المتعلقة بالسوق الذي يعمل فيه البنك

)أ( المخاطر االقتصادية

االقتصادية  البيئة  تغيير في  أي  البنك.  أداء  تأثير مباشر على  ُعمان  العالمي وكذلك في سلطنة  االقتصادي  لألداء   
يمكن أن يكون له تأثير على عمليات وأداء البنك. عالوة على ذلك، فإن أي تخفيض مستقبلي في التصنيف االئتماني 
لسلطنة عمان قد يؤدي إلى زيادة تكلفة االقتراض أو قد يحد من قدرة البنك على زيادة رأس المال بتكاليف منخفضة 
التوقعات  أو  نتائج عملياته  أو  المالي  أو وضعه  أعماله  على  تأثير سلبي جوهري  لها  يكون  أن  يمكن  بدورها  والتي 

المستقبلية.

وسائل التخفيف: يأخذ البنك في االعتبار التوقعات االقتصادية وآثارها عند وضع خطة عمله، عالوة على ذلك، يقوم   
مجلس إدارة البنك وإدارته بمراقبة عمل البنك واتخاذ اإلجراءات المناسبة في حالة حدوث أي تطورات غير متوقعة.

)ب( تغيير القوانين واألنظمة والقواعد

يتم اإلشراف على عمل البنك من قبل البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال ووزارة التجارة والصناعة   
وترويج االستثمار. أي تغيير في السياسات واللوائح السائدة و / أو القوانين العمانية يمكن أن يؤثر على أداء البنك. 
عالوة على ذلك، فإن أي تغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها بما في ذلك اللوائح المتعلقة بكفاية رأس 

المال واإلطار التنظيمي التفاقية بازل وصكوك السندات الثانوية الدائمة يمكن أن تؤثر على قيمة السندات.

وسائل التخفيف: ال يتوقع البنك حالًيا أي تغييرات جذرية في اللوائح، وبالتالي، فإن تأثير هذه التغييرات ال يزال محدوًدا.   
عالوة على ذلك، لدى البنك فريق إداري ذو خبرة جيدة لالستجابة بشكل مناسب ألي تطورات من هذا القبيل.

)ج( التخلف عن السداد من قبل عمالء البنك واألطراف المقابلة

قد يؤثر أي تقصير محتمل أو فعلي من قبل عمالء البنك واألطراف المقابلة على حساب البلد والمخاطر اإلقليمية   
والسياسية والمخاطر االقتصادية وأزمات العملة وما إلى ذلك بشكل سلبي على أعمال البنك وعملياته.

وسائل التخفيف: لدى البنك سياسات وإجراءات مناسبة إلدارة المخاطر لمعالجة هذه القضايا حتى ال يكون لها تأثير   
سلبي جوهري على أداء البنك على المدى الطويل.
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األهداف والتراخيص  .4

4-1 ُنبذة تعريفية

تأسس البنك في عام 1982 تحت اسم بنك عمان أوفرسيز ترست ليمتد، ثم ُغّير اسمه بعد ذلك في عام 1987 إلى بنك 
مسقط.

وعلى مدى العقود األربعة الماضية، قام البنك بالتوسع المستمر والتوسع في جميع مناطق السلطنة وكذلك التوسع 
والشركات  لألفراد  البنكية  الخدمات  في  المبتكرة  الحلول  من  شاملة  بمجموعة  العمالء  لتزويد  وخدماته  منتجاته  في 

وتمويل المشاريع والتمويل التجاري والصيرفة اإلسالمية.

مساهمو البنك الرئيسيون الذين تتجاوز نسبة مساهمتهم ٪10:

شؤون البالط السلطاني   •

مجموعة دبي المالية ش م م  •

عمان،  سلطنة  في  للخدمات  ومراكز  فرعا   174 عدد  2022م  يونيو   30 تاريخ  في  كما  الحالي  الوقت  في  البنك  يمتلك 
وتجاوزت إجمالي قاعدة القنوات اإللكترونية حوالي800 نقطة اتصال موزعة على عدد 497 جهازا للصراف اآللي، 135 جهازا 
إليداع النقد، و178 جهازا متعدد الوظائف، وللبنك أيضا نقاط اتصال متعددة على شكل أجهزة إيداع النقد لألعمال التجارية، 
وطابعة بيانات، وأجهزة صراف آلي وأجهزة متعددة الوظائف متنقلة، كخطوة من خطوات سعيه لتحقيق الشمول المالي، 
كما أن له فروعا دولية في المملكة العربية السعودية وفي دولة الكويت، ومن الجدير بالذكر أن إجمالي أصول البنك قد 
بلغت 12,9 مليار ريال عماني )33,4 مليار دوالر أمريكي( وبلغت صافي القيمة 2,1 مليار ريال عماني )5,5 مليار دوالر أمريكي( 

وذلك بتاريخ 30 يونيو 2022م.

حصل بنك مسقط على تصنيف ائتماني من ثالث وكاالت دولية متخصصة في التصنيف االئتماني؛ فحصل على تصنيف 
ائتماني خاص بالعملة األجنبية طويلة األمد على النحو التالي:

)Ba3( مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز.  •

)-BB( مع نظرة مستقبلية ثابتة من وكالة اس آند بي.  •

)BB( مع نظرة مستقبلية ثابتة من وكالة فيتش.  •

4-2 أهداف البنك

ُرّخص للبنك مزاولة جميع األنشطة المصرفية التجارية واالستثمارية وفق الترخيص الممنوح له من البنك المركزي العماني 
بموجب القانون المصرفي رقم 2000/114 وتعديالته، كما ُرّخص له أيضا تمويل المشاريع وإعداد األبحاث والمسوحات 
االستقصائية وغيرها من األنشطة التي يقوم بها لحسابه أو لحساب آخرين، باإلضافة إلى جميع األنشطة األخرى التكميلية 
التي تتعلق بأعماله التي يستلزمها نشاط مصرفي أو تمويلي بما في ذلك االستحواذ على أي حق في األصول الثابتة وفي 
العقارات بصفته مالكا أو لحساب آخرين، والتنازل عنها للغير، وله - مع مراعاة أحكام القانون المصرفي – بما في ذلك على 

سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

فتح حسابات جارية وحسابات توفير وحسابات ودائع بأجل.  .1

قبول الودائع بأنواعها وإصدار إيصاالت اإليداع.  .2

صرف العملة والعمالت األجنبية والتجارة في المعادن النفيسة.  .3

التعامل في األسواق المالية عن طريق تحصيل األموال واستثمارها.  .4

فتح ودعم االئتمان المستندي بالنيابة عن آخرين والقيام بأعمال التحصيل.  .5

إصدار الضمانات البنكية بجميع األنواع واألشكال.  .6

إصدار أوراق القبول وتبادلها.  .7
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التصرف كوكيل مالي نيابة عن الغير.  .8

منح سلف وتسهيالت بنكية مع اشتراط أو عدم اشتراط كفاالت شخصية أو عينية.  .9

منح قروض وتمويل بشكل مباشر أو بالتعاون مع الغير.  .10

الترتيب للقروض الدولية والمشاركة فيها.  .11

الترتيب إلصدار السندات واألسهم والصكوك وضمانها والترويج لها وتسويقها.  .12

البحث عن الفرص االستثمارية وتقييمها بنية االستثمار المباشر فيها أو تمويلها.  .13

الترويج للمشروعات الصناعية والزراعية والتجارية أو أي مشاريع ذات طابع آخر والمشاركة فيه.  .14

الترتيب لالندماج بين الشركات القائمة.  .15

االستثمار والتداول في أسهم الشركات المساهمة المسجلة أو غير المسجلة في أسواق المال.  .16

تأســيس الشــركات ذات الطبيعــة الخاصــة ســواء كانــت مملوكــة بالكامــل أو جزئيــا مــن قبــل البنــك، وللبنــك االســتحواذ   .17
علــى البنــوك والشــركات القائمــة والمشــاركة جزئيــا فيهــا مــع مراعــاة أحــكام المــادة 65 مــن القانــون المصرفــي.

شــراء أي حصــة فــي الجهــات التــي تــزاول أنشــطة مشــابهة ألنشــطة البنــك أو المســاعدة فــي تحقيــق أغراضهــا داخــل   .18
الســلطنة او خارجهــا، والمشــاركة أو االندمــاج أو االنضمــام بــأي شــكل مــن األشــكال لتلــك الجهــات.

مزاولة الصيرفة اإلسالمية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية عن طريق إنشاء نافذة للصيرفة اإلسالمية.  .19

وللبنك بوجه عام مزاولة جميع األنشطة الضرورية لتحقيق أغراضه األساسية والثانوية دون حصر وبما يتفق مع القوانين 
السارية في السلطنة والنظام  األساسي للبنك وما تقرره جمعيته العامة.

تخضع جميع األهداف الواردة أعاله للقوانين واللوائح المعمول بها بالسلطنة.

4-3 التراخيص والموافقات

حصل البنك على تراخيص سارية وشهادات انتساب من الجهات المعنية من أجل مزاولة األنشطة التي تأسس من أجلها، 
وهي كما يلي:

تاريخ االنتهاءتاريخ اإلصدارغرض الترخيص/ ورقمهالجهة

وزارة التجارة والصناعة وترويج 
االستثمار

62027/10/19 نوفمبر 1982مالسجل التجاري – رقم: 1145738

ساريجدد بتاريخ 11 أكتوبر 2018مترخيص البنكالبنك المركزي العماني

ترخيص بمزاولة األنشطة التالية:الهيئة العامة لسوق المال

مدير استثمار  •

إدارة محافظ األوراق المالية  •

البحث وتقديم المشورة   •
المتعلقة باالستثمار

إدارة اإلصدارات  •

الوصاية  •

تسويق أوراق مالية غير   •
عمانية

CMI018 :رقم تسجيل الرخصة هو

31 ديسمبر 2024مجدد بتاريخ 13 فبراير 2022م
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4-4 التغيرات التي طرأت على رأس المال خالل الفترة من 2016م إلى 2022م:

رأس المال )االفتتاحي( السنة
ألف ر. ع

تحويل السندات أسهم مجانية ألف ر. ع
اإللزامية القابلة 

للتحويل  
ألف ر. ع

 رأس المال )الختامي(
ألف ر. ع

2016229,18311,4588,984249,625

2017249,62512,4828,829270,936

2018270,93613,54710,258294,741

2019294,74114,737-309,478

2020309,47815,474-324,952

2021324,95232,496-357,448

2022357,44817,872-*375,320

*كما في تاريخ30 يونيو 2022م.
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الغرض من إصدار السندات ومصاريف اإلصدار  .5

5-1 الغرض من اإلصدار

يهدف اإلصدار إلى ترشيد هيكلة رأس المال الخاصة بالبنك، حيث أن البنك لن يتلقى أي عائدات من هذا اإلصدار.

5-2 مصاريف اإلصدار المتوقعة

التكلفة المقدرة لمصاريف اإلصدار المختلفة مبينة على النحو التالي:

المصاريف )ر. ع(البيان

375,320أتعاب مدير االصدار

12,700أتعاب المستشار القانوني

99,064أتعاب شركة مسقط للمقاصة واإليداع

2,100أتعاب الهيئة العامة لسوق المال

4,000رسوم طباعة نشرة اإلصدار والنماذج وغيرها

5,000مصاريف متفرقة/ طارئة

498,184مجموع مصاريف اإلصدار التقديرية
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شروط وأحكام إصدار السندات )“الشروط” أو “الشرط”(  .6

6.1 اإلصدار

سيتم إصدار السندات من قبل البنك، الذي تم تأسيسه وتسجيله كشركة في السجل التجاري الذي تحتفظ به وزارة التجارة 
والصناعة وترويج االستثمار )السجل التجاري رقم: 1145738( وبصفته بنًكا تجارًيا في سلطنة ُعمان، يخضع اإلصدار لكافة 

الشروط والمتطلبات وفًقا للنظام األساسي للبنك ولوائح البنك المركزي العماني والقوانين العمانية.

6.2 القيمة االسمية وسعر اإلصدار

يجب أن يكون لكل سند قيمة اسمية قدرها )1( ريال عماني )ريال عماني واحد( وسعر اإلصدار )1( ريال عماني )ريال عماني 
واحد(.

6.3 تخصيص السندات

سيحصل كل مساهم مؤهل على إيداع مباشر لمستحقات السندات في حسابه / حسابها في شركة مسقط للمقاصة 
واإليداع 

الملكية وإجراءات  أنظمة  باستخدام  واإليداع  للمقاصة  مسقط  شركة  قبل  من  السندات  تخصيص  مع  التعامل   سيتم 
الخاصة بها.

6.4 الحالة، التبعية

6.4.1 حالة السندات

سيتم ترتيب كل السندات على قدم المساواة دون تفضيل أو أولوية، مع جميع السندات األخرى لهذا اإلصدار.

6.4.2 تبعية السندات

التزامات الدفع للبنك بموجب السندات )“االلتزامات”( سوف: )أ( 

تشكل المستوى األول لرأس مال البنك اإلضافي ؛  )1(

تشكل التزامات مباشرة وغير مضمونة وغير مشروطة وتابعة للبنك والتي تعتبر متساوية فيما بينها؛  )2(

رتبة أدنى من جميع االلتزامات األعلى مرتبة ؛  )3(

مرتبة متساوية مع جميع االلتزامات المتكافئة ؛ و  )4(

الترتيب في األولوية فقط بالمقارنة مع جميع اإللتزامات األدنى مرتبة.  )5(

مــع مراعــاة القانــون المعمــول بــه )قانــون البنــوك وقانــون الشــركات التجاريــة(، ال يجــوز ألي حامــل ســندات الممارســة  )ب( 
أو المطالبــة بــأي حــق فــي المقاصــة فيمــا يتعلــق بــأي مبلــغ مســتحق لــه مــن قبــل البنــك وينشــأ بموجــب الســندات أو 
فيمــا يتعلــق بهــا، ويعتبــر كل حامــل ســندات، بحكــم كونــه حامــل ســندات، قــد تنــازل عــن جميــع حقــوق المقاصــة هــذه.

ــن تخضــع ألي ترتيــب آخــر، ســواء  ــان ول ــل أي كي ــن االلتزامــات أو ضمانهــا مــن قب ــم تأمي ــن يت ــا لهــذه الشــروط، ل وفًق )ج( 
مــن الناحيــة القانونيــة أو االقتصاديــة أو غيــر ذلــك، يعــزز أولويــة مطالبــات حملــة الســندات فيمــا يتعلــق بـــ االلتزامــات 
بالمقارنــة مــع مطالبــات حاملــي أو المســتفيدين مــن االلتزامــات األعلــى مرتبــة )بمــا فــي ذلــك أصحــاب الودائــع 
ــة  ــر الثانوي ــع غي ــع التزامــات الدف ــك، وجمي ــة للبن ــون / الســندات / الصكــوك التابع ــي الدي ــن وحامل ــن العامي والدائني

ــى(. ــة أدن ــر عنهــا برتب ــر يعب ــث تعتب ــة االلتزامــات، حي ــي برتب ــك، والت ــة للبن للبنــك وغيرهــا مــن التزامــات الدفــع الثانوي
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6.5 الفائدة

6.5.1 مدفوعات الفوائد

مع مراعاة أحكام الشرط 6.6 )قيود الفائدة(، تحمل السندات فائدة )بما في ذلك( يوم تاريخ اإلصدار )ولكن باستثناء تاريخ 
المستحق وفًقا  األساسي  السندات  مبلغ  المبدئي”( على  الفائدة  )“معدل  4.25٪ سنوًيا  بواقع  األول( سعرًا  اإلستدعاء 

ألحكام هذا الشرط 6.5.

وفًقا للوائح البنك المركزي العماني التي تحكم السندات، يجب دفع مدفوعات الفائدة فقط من البنود القابلة للتوزيع 
)األرباح المتراكمة والمتحققة كما وافق عليها البنك المركزي العماني، طالما لم يتم توزيعها أو رسملتها مسبًقا، ناقص 

الخسائر المتراكمة(،

وفًقا للشرط 6.6 )قيود الفائدة(، يجب دفع الفائدة على السندات على أساس نصف سنوي في شكل متأخرات في كل 
تاريخ دفع فائدة، في كل حالة على النحو المنصوص عليه في هذا الشرط 6.5، لن تكون الفائدة تراكمية وأي فائدة لم 
يتم دفعها لن تتراكم أو تتضاعف، ولن يكون لحملة السندات الحق في تلقي هذه الفائدة في أي وقت، حتى لو تم دفع 
الفائدة فيما يتعلق بأي فترة فائدة الحقة، إذا كان مطلوبا احتساب الفائدة بفترة أقل من فترة الفائدة الكاملة )“الفترة 

ذات الصلة”(، يتم احتسابها كمبلغ مساٍو لناتج ضرب العوامل التالية:

معدل الفائدة المطبق؛  )1(

المبلغ األساسي القائم للسند ذي الصلة؛ و  )2(

ــب نصــف بيســة  ــم تقري ــى أقــرب بيســة )يت ــج إل ــب الرقــم النات ــة، وتقري ــرة ذات الصل ــق للفت ــام المطب نســبة عــدد األي  )3(
ألعلــى(

معدل الفائدة )أ( 

لغرض احتساب مدفوعات الفائدة بعد تاريخ االستدعاء األول، سيتم إعادة تعديل معدل الفائدة في كل تاريخ إعادة التعديل 
على أساس إجمالي للمعدل المرجعي إلعادة التعديل في تاريخ التحديد، على النحو الذي يحدده البنك والهامش ذي الصلة.

سيقوم البنك، في أقرب وقت ممكن عملًيا عند إعادة التعديل المعدل المرجعي ، بإخطار حاملي السندات وفًقا للشرط 
6.13 )اإلخطارات(.

6.6-قيود الفائدة 

6.6.1 حدث عدم السداد

بصرف النظر عن الشرط 6.5.1 )مدفوعات الفائدة(، في حالة حدوث أي من األحداث التالية ) يشار إلى كل منها بـ “حدث 
عدم السداد”(، فلن يتم دفع مبالغ مدفوعات الفائدة في أي تاريخ لسداد الفائدة:

ســداد مبالــغ مدفوعــات الفوائــد المســتحقة، عنــد تجميعــه مــع أي توزيعــات أو مبالــغ مســتحقة الدفــع مــن قبــل البنــك  )أ( 
بشــأن أي التزامــات علــى قــدم المســاواة، والتــي لهــا نفــس التواريــخ فيمــا يتعلــق بســداد هــذه التوزيعــات أو المبالــغ 
التــي تكــون أو مســتحقة وواجبــة الدفــع فــي التواريــخ لدفــع مبالــغ مدفوعــات الفائــدة، يتجــاوز، فــي التاريــخ ذي الصلــة 

لدفــع مبالــغ مدفوعــات الفائــدة هــذه، البنــود القابلــة للتوزيــع ؛

إذا كان البنــك، فــي تاريــخ دفــع الفائــدة، مخالًفــا لمتطلبــات رأس المــال التنظيميــة المطبقــة )بمــا فــي ذلــك أي قيــود  )ب( 
ــي( أو دفــع  ــك المركــزي العمان ــل البن ــك مــن قب ــى البن ــي المفــروض عل ــى الدفــع بســبب خــرق رأس المــال الوقائ عل

لســداد مبالــغ مدفوعــات الفائــدة ذي الصلــة تتســبب فــي انتهاكهــا ؛ أو

يقرر البنك المركزي العماني أنه لن يتم دفع لسداد مبالغ مدفوعات الفائدة المستحقة في تاريخ دفع الفائدة. )ج( 

6.6.2 اختيار عدم السداد

بصرف النظر عن أحكام الشرط 6.6.1 )مدفوعات الفائدة(، يجوز للبنك وفًقا لتقديره المنفرد أن يختار عدم السداد لمبالغ 
مدفوعات الفائدة لحملة السندات في أي تاريخ لسداد الفائدة )ُيشار إلى كل منها باسم “اختيار عدم السداد”(.
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لتجنب الشك، يحق للبنك استخدام أي مبالغ مدفوعات الفائدة لم يتم دفعها لحملة السندات. ولن يفرض عدم السداد 
هذا أي قيود على البنك.

6.6.3 تأثير حدث عدم السداد أو اختيار عدم السداد

في حالة قيام البنك باختيار عدم السداد أو حدوث حالة عدم السداد، يتعين على البنك القيام بما يلي:

في حالة اختيار عدم السداد، 10 أيام عمل قبل هذا الحدث، و )أ( 

فــي حالــة عــدم الســداد، فــي أقــرب وقــت ممكــن عملًيــا بعــد ذلــك ولكــن فــي موعــد ال يتجــاوز يــوم عمــل واحــد قبــل  )ب( 
تاريــخ دفــع الفائــدة ذي الصلــة،

اختيار عدم  تفاصيل  تقديم  حالة مع  )اإلخطارات( في كل  للشرط 6.13  والوكيل وفًقا  السندات  إلى حملة  إخطار  تقديم 
السداد أو حدث عدم السداد )حسب الحالة(، لن يكون لحملة السندات أي مطالبة فيما يتعلق بأي من مبالغ مدفوعات 
الفائدة لم يتم دفعه نتيجة إما الختيار عدم السداد أو حدث عدم السداد وأي عدم السداد لمبالغ مدفوعات الفائدة في 
مثل هذه الظروف ال يشكل حالة تقصير، لن يكون البنك ملزًما بسداد أي دفعة الحقة فيما يتعلق بأي من مبالغ مدفوعات 
فائدة غير مدفوع. لن يكون لإلخفاق في تقديم هذا اإلشعار أي تأثير على فعالية، أو إبطال، أي خيار عدم السداد أو حدث 

عدم السداد، أو منح حملة السندات أي حقوق نتيجة لهذا اإلخفاق

6.7 المدفوعات

6.7.1 المدفوعات المتعلقة بالسندات

سيتم سداد مدفوعات الفوائد فيما يتعلق بالسندات بالريال العماني، في تاريخ دفع الفائدة، إلى حامل السندات الوارد 
تاريخ سجل دفع الفائدة. سيتم إجراء هذه  اسمه في سجل حملة السندات لدي شركة مسقط للمقاصة واإليداع، في 
المدفوعات عن طريق التحويل اإللكتروني إلى الحساب المصرفي لحامل السندات، كما هو مسجل لدى شركة مسقط 

للمقاصة واإليداع وسيتم إجراؤها بواسطة وكيل الدفع.

سيتم دفع أصل الدين )إن وجد( فيما يتعلق بالسندات بالريال العماني إلى حامل السندات الوارد اسمه في سجل حملة 
السندات لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع، في تاريخ سجل الدفع الرئيسي. ستتم هذه المدفوعات عن طريق التحويل 
اإللكتروني إلى الحساب المصرفي لحامل السندات، كما هو مسجل لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع والمقدم إلى 

البنك من قبل شركة مسقط للمقاصة واإليداع.

6.7.2 المدفوعات الخاضعة للقوانين

تخضع جميع المدفوعات في جميع الحاالت إلى: )أ( أي قوانين ولوائح وتوجيهات سارية في مكان الدفع، دون اإلخالل 
بأحكام الشرط 6.11 )الضرائب( ؛ و )ب( أي استقطاع أو خصم تتطلبه القواعد / اللوائح الضريبية و / أو القوانين العمانية.

6.7.3 يوم الدفع

إذا لم يكن تاريخ سداد أي مبلغ متعلق بالسندات هو يوم عمل، فال يحق لحامل السندات الحصول على السداد حتى يوم 
العمل التالي، وال يحق له الحصول على فائدة إضافية أو مدفوعات أخرى فيما يتعلق بهذا التأخير.

6.8 االسترداد

ال يوجد تاريخ استرداد ثابت )أ( 

الســندات هــي أوراق ماليــة ثانويــة دائمــة ال يوجــد بشــأنها تاريــخ اســترداد أو تاريــخ اســتحقاق ثابــت أو نهائــي. عــالوة   
علــى ذلــك، ال تحتــوي الســندات علــى أي ميــزات تصعيــد أو حوافــز أخــرى للبنــك الســترداد الســندات.

خيار استدعاء البنك )ب( 

يجــوز للبنــك، مــن خــالل تقديــم إشــعار خطــي قبــل مــا ال يقــل عــن 30 يــوم عمــل إلــى حملــة الســندات والوكيــل   
والمســجل، وفًقــا للشــرط 6.13 )اإلشــعارات( )التــي يجــب أن تكــون اإلشــعارات غيــر قابلــة لإللغــاء وتحــدد التاريــخ المحــدد 

لالســترداد(. الســندات )كاملــة أو جزئيــة بمضاعفــات 100 بيســة لــكل ســند(.
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ال يجوز للبنك ممارسة خيار االستدعاء إال إذا:

مــرت مــا ال يقــل عــن 5 ســنوات مــن تاريــخ اإلصــدار و بموجــب موافقــة خطيــة مســبقة مــن البنــك المركــزي العمانــي   •
فقــط.

يتــم اســتبدال الســندات المســتدعاة بــرأس مــال مــن نفــس النوعيــة أو بجــودة أفضــل، ويتــم اســتبدال رأس المــال هــذا   •
فــي ظــروف تكــون مســتدامة لقــدرة دخــل البنــك )يمكــن أن تكــون إصــدارات االســتبدال متزامنــة، ولكــن ليــس بعــد 

اســتدعاء األداة الماليــة ( ؛ أو

يوضــح البنــك، إلــى حــد يرضــي البنــك المركــزي العمانــي، بــأن مركــز رأس المــال الخــاص بــه يمكــن الحفــاظ عليــه فــوق   •
كفايــة رأس المــال ومتطلبــات احتياطــي رأس المــال حتــى بعــد ممارســة خيــار االســتدعاء.

يجــب أن يكــون أي ســداد للمبلــغ األساســي المســتحق )إن وجــد( بموافقــة مســبقة مــن البنــك المركــزي العمانــي وال   
ــح الموافقــة. ــه ســيتم من ــراض أن ــوز افت يج

ســيكون اســترداد الســندات وفًقــا لهــذا الشــرط 6.8 )ب( بمبلــغ االســترداد أو مبلــغ االســترداد الجزئــي )حســب الحالــة(   
وقــد يحــدث فقــط فــي تاريــخ االســتدعاء األول أو أي تاريــخ بعــد ذلــك.

لتجنــب الشــك، ال يجــوز للبنــك أن يفعــل أي شــيء مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى توقــع ممارســة خيــار االســتدعاء المتوفــر   
للبنــك.

6.9 الشطب عند نقطة عدم القدرة على االستمرار 

6.9.1 حدث عدم القدرة على االستمرار 

في حالة وقوع حدث عدم القدرة على اإلستمرار، سيتم إجراء عملية شطب وفًقا للشرط 6.9.2 )إشعار عدم القدرة على 
االستمرار( أدناه.

في مثل هذه الظروف، فإن حقوق حملة السندات في سداد أي مبالغ بموجب أو فيما يتعلق بالسندات، حسب مقتضى 
الحال، يتم إلغاؤها أو شطبها بشكل دائم بالنسبة والتناسب بين حملة السندات.

يعني حدث عدم القدرة على االستمرار أنه عند حدوث أي حدث محفز، والذي هو وفًقا لتعريف “حدث عدم القدرة على 
االستمرار”، يكون األسبق مما يلي:

قيــام البنــك المركــزي العمانــي بإخطــار البنــك خطيــًا بأنــه قــرر أن البنــك أصبــح، أو ســيصبح، فــي وضــع عــدم القــدرة علــى  )أ( 
االســتمرار دون شــطب ؛ أو

ــك أو  ــه يكــون البن ــذي بدون ــه مــن الدعــم، وال ــرأس المــال أو مــا يعادل ــام بضــخ القطــاع العــام ل ــرار للقي ــاذ ق ــم اتخ ت )ب( 
ــى االســتمرار، ــدرة عل ــدم الق ــة ع ســيصبح فــي حال

يجب شطب السندات بشكل دائم كلًيا أو جزئًيا، كما هو منصوص عليه في تعريف “الشطب”، على النحو الذي يحدده 
البنك باالشتراك مع البنك المركزي العماني وفًقا للوائح رأس المال.

لتجنب الشك، عندما يقرر البنك المركزي العماني أن هناك حاجة إلى ضخ رأس مال من القطاع العام )أو دعم مكافئ(، 
ستكون عملية الشطب كاملة ودائمة، ويجب أن تحدث قبل أي ضخ من القطاع العام لمثل هذا رأس المال أو ما يعادله 

من الدعم.

لن يتم إجراء الشطب إال بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العماني.

تعني عبارة “ عدم القدرة على االستمرار” فيما يتعلق بالبنك ما يلي:

ــه علــى  ــد اســتحقاقها أو عــدم قدرت ــه عن ــر قــادر علــى ســداد جــزء جوهــري مــن التزامات أصبــح معســرًا أو مفلســًا أو غي  )1(
القيــام بأعمالــه ؛ أو

ــزي  ــك المرك ــل البن ــى االســتمرار مــن قب ــدرة عل ــدم الق ــة ع ــه يشــكل حال ــى أن ــده عل ــم تحدي ــر ت ــدث أو ظــرف آخ أي ح  )2(
العمانــي أو كمــا هــو محــدد فــي اللوائــح المصرفيــة المعمــول بهــا.
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ال تشكل أي عملية شطب حالة تقصير وال تخول حملة السندات تقديم إلتماس إلفالس البنك أو حله.

على الرغم من أن هذا سيعتمد على شروط ترتيبات التمويل األخرى التي يكون البنك طرًفا فيها بصفته ملتزًما، يعتقد البنك 
أنه نتيجة هذا الشطب لن تؤدي إلى تفعيل شروط ممثالة للتقصير في ترتيبات التمويل األخرى.

6.9.2 إشعار بعدم القدرة على االستمرار 

 في حالة وقوع حدث عدم القدرة على االستمرار، وفي يوم العمل الثالث بعد وقوع حدث عدم القدرة على االستمرار
)أو التاريخ الذي يحدده البنك المركزي العماني(، سيقوم البنك بإخطار حاملي السندات بذلك وفًقا للشرط 6.13 )اإلخطارات( 
)أ “إشعار بعدم القدرة على االستمرار“(. بعد تقديم إشعار بعدم القدرة على االستمرار، يجب أن يتم شطب السندات في 
التاريخ المحدد في إشعار عدم القدرة على االستمرار )“تاريخ الشطب لحدث عدم القدرة على االستمرار “(، اعتباًرا من تاريخ 
فيما  السندات  خاضع لشطب  مبلغ  بأي  المطالبة  السندات  لحملة  يحق  االستمرار، ال  على  القدرة  لحدث عدم  الشطب 
يتعلق بالسندات. يجب أال يشكل أي شطب من هذا القبيل حدًثا من حاالت التخلف عن السداد. يقر حاملو السندات بأنه 
لن يكون هناك حق الرجوع إلى البنك المركزي العماني فيما يتعلق بأي قرار يتخذه فيما يتعلق بوقوع حدث عدم القدرة 

على االستمرار.

لن يتم إجراء الشطب إال بموافقة خطية مسبقة من البنك المركزي العماني.

بعد أي شطب للسندات وفًقا لشرط 6.9:

ــغ  ــغ األساســي المســتحق” أو “االســترداد” أو “مبل ــغ األساســي” أو “المبل ــى “المبل اإلشــارات فــي هــذه الشــروط إل )أ( 
االســترداد” للســندات يجــب تفســيرها علــى أنهــا تشــير إلــى المبلــغ المشــطب ؛

ســيتم إلغــاء المبلــغ األساســي المشــطوب علــى هــذا النحــو وسيســتمر اســتحقاق الفائــدة فقــط علــى المبلــغ األساســي  )ب( 
المســتحق )المتبقــي( بعــد هــذا اإللغــاء، وفًقــا للشــروط 6.6.1 )حــدث عــدم الســداد( و 6.6.2 )اختيــار عــدم الســداد( كمــا 

هــو موضــح هنــا ؛ و

لــن يتــم اســترداد أي مبالــغ مشــطوبة علــى هــذا النحــو ولــن يكــون لحملــة الســندات أي مطالبــة بذلــك تحــت أي ظــرف  )ج( 
مــن الظــروف، بمــا فــي ذلــك، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

إذا لم يعد حدث عدم القدرة على االستمرار ذي الصلة مستمرًا،  )1(

في حالة تصفية البنك أو حله، أو  )2(

بعد ممارسة خيار االستدعاء من قبل البنك وفًقا للشرط 6.8 )ب( )خيار استدعاء البنك(.   )3(

6.10 حالة التخلف عن السداد 

على  يقتصر  التصفية  إجراءات  بدء  الحق في  فإن   ،6.10 الشرط  هذا  أدناه في  الواردة  األحكام  أي من  عن  النظر  بصرف 
الظروف التي يصبح فيها سداد السندات مستحًقا، في حالة دفع أي فائدة فيما يتعلق بالسندات، يجوز إلغاء هذا الدفع 
وفًقا للشرط 6.6 )قيود الفائدة(، وإذا تم إلغاؤه، فلن يكون مستحًقا في تاريخ الدفع ذي الصلة، وفي حالة سداد أصل 
القرض، تخضع هذه المدفوعات للشروط المنصوص عليها في الشرط 6.8 )ب( )خيار استدعاء البنك( التي يتم استيفائها 

وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط فلن تكون مستحقة في تاريخ الدفع هذا.

عند حدوث حالة من حاالت التخلف عن السداد، يجوز ألي حامل سندات تقديم إشعار خطي للبنك، ويكون ساري المفعول 
 6.8 للشرط  وفًقا  نفسه،  األمر  يصبح  وعندئٍذ  الدفع،  وواجبة  مستحقة  السندات  هذه  بأن  استالمه،  تاريخ  من  اعتباًرا 
)االسترداد(، على الفور مستحقة وواجبة السداد، باإلضافة إلى الفائدة المستحقة والمستحقة الدفع بموجب الشروط )إن 

وجدت( حتى تاريخ السداد دون تقديم أو طلب أو احتجاج أو إشعار آخر من أي نوع.

إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به وهذه الشروط، يجوز ألي حامل سندات وفًقا لتقديره أن يرفع دعوى تصفية 
البنك و / أو إثبات في تصفية البنك و / أو المطالبة بتصفية البنك لمثل هذا الدفع، ولكن إقامة مثل هذه اإلجراءات لن 

يكون لها تأثير على أن البنك ملزم بدفع أي مبلغ أو مبالغ في وقت أقرب مما كان يمكن أن يدفعه بخالف ذلك.

لن يكون هناك أي تعويض ضد البنك، بخالف إقامة اإلجراءات المشار إليها في هذا الشرط 6.10، واإلثبات أو المطالبة في 
أي حل وتصفية للبنك، متاًحا لحملة السندات، سواء السترداد المبالغ المستحقة فيما يتعلق من السندات أو فيما يتعلق 

بأي خرق من قبل البنك ألي التزام أو شرط أو حكم آخر ملزم له بموجب السندات.
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6.11 الضرائب

سيتم سداد جميع مدفوعات أصل الدين )إن وجدت( والفائدة فيما يتعلق بالسندات من قبل البنك بعد اقتطاع أو خصم 
على حساب أي ضرائب أو رسوم أو أتعاب أو غرامات أو تقديرات أو رسوم أخرى من أي نوع أو طبيعة مفروضة من قبل أو 
نيابة عن ُعمان أو أي هيئة سياسية أو سلطة تابعة لها أو لديها سلطة فرض الضرائب أو مثل هذا االستقطاع أو الخصم 

مطلوب بموجب القانون.

6.12 الوصف

مع مراعاة القانون المعمول به، ستصبح مطالبات الدفع فيما يتعلق بالسندات باطلة ما لم يتم تقديمها خالل الفترات 
الزمنية المنصوص عليها في القوانين العمانية.

6.13 اإلشعارات

ستكون جميع اإلشعارات لحاملي السندات سارية إذا تم إرسالها إليهم بالبريد على عناوينهم الخاصة المدونة في سجل 
الخاصة  لتفاصيل االتصال  الوسائل اإللكترونية وفًقا  إليهم عبر  إرسالها  أو  الذي يحتفظ به المسجل و /  حملة السندات 
بهم المتاحة لدى المسجل و / أو إرسالها إليهم بالوسائل اإللكترونية وفًقا لتفاصيل االتصال الخاصة بهم. كما يجب على 
البنك التأكد من أن اإلشعارات يتم تقديمها أو نشرها على النحو الواجب بطريقة تتوافق مع القواعد واللوائح الخاصة بأي 
بورصة لألوراق المالية أو أي سلطة أخرى ذات صلة يتم إدراج السندات فيها في الوقت الحالي. يعتبر أي إشعار قد تم 
تسليمه في اليوم الثاني بعد إرساله بالبريد أو في تاريخ النشر أو، تم نشره أكثر من مرة أو في تواريخ مختلفة، في تاريخ 
النشر األول. يجب أن تكون اإلشعارات التي يتم إرسالها من قبل أي حامل سندات خطية ويتم إرسالها بالبريد إلى البنك 

على عنوان مكتبه المسجل.

6.14 المسجل والوكيل ووكيل الدفع

تعمل شركة مسقط للمقاصة واإليداع كمسجل ووكيل الدفع فيما يتعلق بالسندات، كما تعمل أيًضا كوكيل وفًقا لشروط 
التحويل في سجل حملة  إلى تسجيل  السندات  تنتقل ملكية  والوكيل.  البنك  بين  إبرامها  تم  التي  الوكالة  اتفاقية  سند 
السندات الذي يحتفظ به المسجل. سيتم التعامل مع المالك المسجل للسندات )باستثناء ما تقتضيه القوانين العمانية( 

على أنه المالك المطلق للسندات لجميع األغراض.

6.15 اإلدراج في بورصة مسقط 

اإلجراءات  إكمال جميع  اإلصدار  بورصة مسقط، ويجب على مدير  السندات في  السندات في سوق  إدراج  يتم  أن  يجب 
الرسمية المتعلقة بإدراج السندات في بورصة مسقط.

6.16 تسجيل التحويالت

تسجيل  إدارة  واإليداع  للمقاصة  مسقط  شركة  تتولى  العمانية،  للقوانين  وفًقا  السندات  وتحويل  تسجيل  يتم  أن  يجب 
تحويالت السندات، وهي وكيل التحويل المسؤول عادة عن االحتفاظ بسجل األسهم والسندات واألوراق المالية المدرجة 
األخرى لجميع الشركات المدرجة في بورصة مسقط. ستعمل شركة مسقط للمقاصة واإليداع كمسجل للسندات وتحتفظ 

بسجل يحدد األسماء والعناوين وعدد السندات وتفاصيل الحساب المصرفي لحملة السندات.

6.17 إمكانية نقل السندات والقيود المفروضة على إمكانية التحويل

سيحتفظ أمين السجل بسجل منفصل لحملة السندات )سجل حملة السندات(، حيث سيسجل تحويالت السندات التي تتم 
من خالل التداول في بورصة مسقط، يجوز إجراء التحويالت مقابل سند واحد على األقل وال ُيسمح بتحويل أي سند ككسر. 
يجوز لحملة السندات بيع سنداتهم، أو الحصول على سندات إضافية، من خالل بورصة مسقط. يجوز رهن السندات أو التبرع 

بها أو توريثها عن طريق إخطار المسجل لتسهيل جميع اإلجراءات الالزمة.

يقوم المسجل بتفعيل تسجيل نقل أي سندات. يتحمل المشتري وبائع السندات أي رسوم يفرضها المسجل وفًقا للوائح. 
ستخضع جميع عمليات تحويل السندات والقيود في سجل حملة السندات كما يحتفظ بها المسجل للوائح المتعلقة بتحويل 

السندات.
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6.18 تعديل الحقوق

الشروط واألحكام المتعلقة بالسندات قابلة للتعديل في الحاالت التالية:

في حالة الحاجة إلى تعديل أي بند أو شرط من أجل االمتثال للقوانين العمانية، أو تغيير في القوانين العمانية،   6.18.1
أو أي الئحة للبنك المركزي العماني، أو الهيئة العامة لسوق المال، أو بورصة مسقط، أو وزارة التجارة والصناعة 
وترويج االستثمار، يحق للُمصدر تنفيذ هذا التغيير أو التعديل على الفور، بشرط أن يتم إخطار كل حامل سندات على 

النحو الواجب بهذا التعديل وفًقا للشرط 6.13 )اإلشعارات(، في غضون 30 يوًما.

عند حدوث حدث رأسمالي أو حدث ضريبي، يحق للمصدر إما استرداد السندات أو تنفيذ هذا التغيير أو التعديل على   6.18.2
الفور، بشرط أن يتم إخطار كل حامل سندات على النحو الواجب بهذا التعديل وفًقا للشرط 6.13 )اإلشعارات(، خالل 

30 يوًما، في حالة ما اذا:

تغيير شروط  بها،  المعمول  التنظيمية  المال  رأس  لمتطلبات  االمتثال  لغرض ضمان  رأسمالي، فقط  حدث  )أ( 
السندات كما هي أو، حسب االقتضاء، تصبح السندات المؤهلة اإلضافية من المستوى األول ؛ و

المؤهلة  السندات  أو تصبح، حسب االقتضاء،  السندات بحيث تظل  تغيير شروط  حدث ضريبي، تسبب في  )ب( 
اإلضافية من المستوى األول.

أن يعطي  البنك  الشرط 6.18، يجب على  الحالة( وفًقا لهذا  التغيير )حسب  أو  باالسترداد  قبل تقديم أي إشعار   
لوكيل حملة السندات، شهادة موقعة من قبل اثنين من المفوضين بالتوقيع من البنك تنص على ما يلي: )أ( 
حدث رأسمالي، أو حدث ضريبي، حسب مقتضى الحال، )ب( تم الحصول على موافقة خطية من البنك المركزي 

العماني لتغيير شروط السندات.

في حالة نية الُمصدر اقتراح أي تعديل أو تغيير آخر للشروط واألحكام المرفقة بالسندات، بعد استالم موافقة    6.18.3
خطية مسبقة من البنك المركزي العماني، يجب عليه أن يدعو حملة السندات إلى اجتماع لهذا الغرض، والذين 
يحق لهم النظر والتصويت على هذا التغيير أو التعديل عن طريق االجتماع الرسمي الذي سيعقد، بخالف ما هو 
منصوص عليه على وجه التحديد في هذه الوثيقة، وفًقا لإلجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، 

وإجراءات شركة مسقط للمقاصة واإليداع، والقوانين العمانية.

في حالة حدوث تغيير وفًقا للشرط 6.18، لن يكون البنك ملزًما بدفع أو عدم السداد ألي التزام ألي حامل سندات    6.18.4
تجاه ضريبة الشركات أو ضريبة دخل الشركات أو ضريبة األرباح أو أي ضريبة مماثلة ناشئة فيما يتعلق بتغيير شروط 
السندات، بما في ذلك، أي رسوم دمغة أو ضرائب أخرى مماثلة تنشأ عن أي تحويل الحق أو التخلص من السندات 

المؤهلة اإلضافية من المستوى األول من قبل حامل السندات هذه.

اجتماعات حاملي السندات والتعديالت والتنازل   6.19

يحتوي سند اتفاقية الوكالة على بند لعقد اجتماعات حملة السندات وفًقا لقانون الشركات التجارية الذي يأخذ في   
االعتبار األمور التي تؤثر على مصلحتهم على النحو الذي اقترحه البنك، بما في ذلك تعديل أي من هذه الشروط 
أو أي أحكام في سند اتفاقية الوكالة. يجوز إجراء أي تعديل من هذا القبيل إذا تمت الموافقة عليه بموجب قرار 

حملة السندات على النحو المنصوص عليه في سند اتفاقية الوكالة.

قد يدعو الُمصدر إلى عقد اجتماع لحملة السندات بعد صدور قرار من مجلس اإلدارة يأمر بمثل هذا االجتماع أو   6.19.1
بناًء على طلب خطي من حملة  يمكن أن يتم الدعوة من قبل المدققين القانونيين للبنك، أو من قبل البنك 

السندات الذين يمثلون 10٪ على األقل من السندات المعلقة آنذاك.

6.19.2  في غضون 14 يوًما من استالم مثل هذا الطلب أو قرار مجلس اإلدارة المفوض، يصدر البنك، على نفقته، إشعاًرا 
باجتماع حملة السندات والذي سيتم نشره في الموقع االلكتروني لبورصة مسقط وفي صحيفة واحدة باللغتين 
العربية واالنجليزية، وسيتم ارسالة أيضا عن طريق البريد االلكتروني لحملة السندات، وفي كل حال، ما ال يقل 
عن 15 يوًما على األقل من التاريخ المحدد لالجتماع. يجب أن يحتوي إشعار اجتماع حاملي السندات على تفاصيل 
بخصوص المكان والتاريخ والوقت لإلجتماع، مصحوًبا بوصف لجدول أعمال االجتماع الذي يحدد الغرض الرئيسي 
لالجتماع وأعماله، يمكن عقد مثل هذه االجتماعات التي تخضع لموافقة الجهات المعنية على البوابة اإللكترونية 
لشركة مسقط للمقاصة واإليداع والتي يمكن الوصول إليها من خالل موقع شركة مسقط للمقاصة واإليداع 

.)www.mcd.gov.om( اإللكتروني
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يجوز ألي مدير بالبنك، أو سكرتير البنك، أو في حالة عدم وجود ما سبق ذكره، حامل السندات المسجل شخصًيا،   6.19.3
المعين رسميا في االجتماع، أن يترأس اجتماًعا لحملة السندات.

لن تكون قرارات الجمعية العامة لحملة السندات صالحة إال إذا حضر هذا االجتماع، حامل السندات شخصًيا أو   6.19.4
بالوكالة، عدد من حملة السندات يمثلون ما ال يقل عن ثلثي السندات المستحقة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب 
تتم الدعوة إلى اجتماع ثان لمناقشة جدول األعمال ذاته، يجب إخطار حملة السندات بتاريخ االجتماع الثاني في 
الدعوة الموجه لحملة السندات باالجتماع األول و بنفس اآللية المتبعة فيما يتعلق باالجتماع األول، وذلك قبل 
أسبوع على األقل من التاريخ المحدد لإلجتماع الثاني ،  ويجب أن يكون النصاب القانوني الذي يمثل ثلث السندات 
كافيًا لالجتماع الثاني، بشرط عقد هذا االجتماع الثاني في غضون شهر واحد من تاريخ االجتماع األول،  لتجنب 
الشك، نظرا ألن السندات غير مضمونة وهي سندات دائمة بدون تاريخ استحقاق ثابت أو ميزات تصعيدية، فلن 

يحق لحاملي السندات التصويت على القرارات المتعلقة باسترداد السندات أو معدل الفائدة على السندات.

في جميع الظروف، يجب أن يتم التصويت عن طريق االقتراع، حيث يمثل كل سند صوًتا واحًدا، يتم تبني القرارات   6.19.5
بموجب  بالوكالة،  أو  الحاضرين شخصًيا  السندات  حملة  خالل  االجتماع من  الممثلة في  السندات  ثلثي  بأغلبية 

قانون الشركات التجارية، يجب أن يكون التوكيل لحضور االجتماع مكتوًبا وإال فلن يكون صالًحا.

بصرف النظر عن أي مسائل أخرى تتطلب قراًرا من حملة السندات، سيكون قرار حملة السندات مطلوًبا في حالة    6.19.6
تقديم أي عرض من قبل الُمصدر من أجل:

تعديل التواريخ التي تكون فيها الفائدة واجبة السداد فيما يتعلق بالسندات  )1(

بالسندات  يتعلق  تاريخ السداد فيما  أو تعديل  السندات  الفائدة على  أو  المبلغ األساسي  إلغاء  أو  تخفيض   )2(
بخالف الطريقة المنصوص عليها في نشرة اإلصدار هذه

تغيير عملة سداد السندات  )3(

تبادل أو استبدال السندات، أو تحويل السندات، أو أذونات، أو أسهم دائنة أو التزامات أو أوراق مالية أخرى   )4(
للُمصدر أو أي هيئة اعتبارية أخرى تم تشكيلها أو سيتم تشكيلها.

بالرغم مما سبق ذكره، سيتم عقد اجتماع لحملة السندات وفًقا ألحدث األحكام واإلرشادات والتعاميم الصادرة عن   6.19.7
الهيئة العامة لسوق المال وإجراءات شركة مسقط للمقاصة واإليداع كما يتم تحديثها ومراجعتها من وقت آلخر.

يجوز للوكيل الموافقة وفًقا للصالحيات الممنوحة له بموجب سند اتفاقية الوكالة دون موافقة حملة السندات،   6.19.8
وبما ال يتعارض مع احكام المادة )155( من قانون الشركات التجارية على )1( أي تعديل ألي من أحكام إعالن 
سند اتفاقية الوكالة الذي يكون رسمًيا، طفيفة أو تقنية أو تم إجراؤها لتصحيح خطأ واضح، و )2( أي تعديل آخر 
)باستثناء ما هو مذكور في سند اتفاقية الوكالة(، وأي تنازل أو تفويض ألي انتهاك أو انتهاك مقترح، ألي من 
أحكام سند اتفاقية الوكالة الذي ال يضر، في رأي الوكيل وحده، جوهريًا بمصالح حملة السندات، يجب أن يكون 
أي تعديل أو تفويض أو تنازل ملزًما لحاملي السندات، وإذا طلب الوكيل ذلك، يجب إخطار حملة السندات من 
قبل الُمصدر في أقرب وقت ممكن عملًيا، في حالة فشل الُمصدر في إخطار حملة السندات في غضون أسبوع، 

يكون للوكيل الحرية في إخطار حملة السندات.

لن يكون أي تعديل أو تغيير أو إنهاء ألي حكم من أحكام سند اتفاقية الوكالة سارًيا ما لم يتم االتفاق عليه كتابًيا   
والتوقيع عليه من قبل الُمصدر ووكيل حملة السندات.

فيما يتعلق بممارسة وظائفه )بما في ذلك على سبيل المثال، ال الحصر، تلك المتعلقة بأي تعديل أو تفويض أو   6.19.9
تنازل مقترح( يجب على الوكيل مراعاة مصالح حملة السندات كفئة وال يجب أن يأخذ في االعتبار لعواقب مثل 
هذه الممارسة لحملة السندات كأفراد، وال يحق للوكيل أن يطلب، وال يحق ألي حامل سندات أن يطالب من 

الُمصدر بأي تعويض أو دفع فيما يتعلق بأي عواقب ضريبية ألي من حاملي السندات األفراد.

6.20 إصدارات أخرى

يكون للبنك الحرية من وقت آلخر، دون موافقة حملة السندات، في إصدار المزيد من السندات أو أي دين آخر أو حقوق 
ملكية أو أدوات مالية هجينة )مجموعة من الديون وحقوق الملكية( بما في ذلك تصنيف صكوك الدين حسب األولوية 
أو على قدم المساواة )في بعض أو جميع النواحي( مع السندات وفًقا للوائح البنك المركزي العماني و قانون الشركات 

التجارية والقوانين الُعمانية.
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عالوة على ذلك، في حالة قيام البنك بإصدار أي أداه مالية جديدة في المستقبل، بسعر أقل من أو بشروط أفضل من تلك 
الخاصة بإصدار السندات، فلن يقوم البنك بتعويض حاملي السندات عن هذا اإلصدار.

6.21 إعادة هيكلة البنك

في حالة أي توحيد أو اندماج للبنك مع أي شركة أو كيان اعتباري آخر )بخالف التوحيد أو االندماج الذي يكون فيه البنك 
هو الكيان المستمر(، أو في حالة حدوث بيع أو نقل ملكية جميع أصول البنك، سيقوم البنك على الفور بإخطار حملة 
السندات بمثل هذا الحدث، ويتعين عليه )إلى الحد الذي يسمح به القانون( وأن يجعل من الشركة أو الكيان الناشيء نتيجة 
هذا التوحيد أو االندماج أو التي قد استحوذت على هذه األصول بأن تقوم بتنفيذ سند اتفاقية الوكالة التكميلي الملحق 
بسند اتفاقية الوكالة )في الشكل والمضمون مرضيان للوكيل( بحيث يتحمل الكيان الجديد التزامات البنك بموجب سند 

اتفاقية الوكالة.

6.22 الواجبات وااللتزامات العامة للبنك تجاه حاملي السندات

يجب على البنك القيام بأعماله المتمثلة في تشغيل البنك وفًقا للقوانين الُعمانية، وكذلك جميع قوانين ولوائح    6.22.1
البنوك واألوراق المالية التي قد تنطبق عليه، أو تصبح سارية عليه خالل فترة إصدار السندات.

يقوم البنك بإعداد بيانات مالية ربع سنوية وسنوية وفًقا للقوانين المطبقة على البنوك في سلطنة ُعمان، يحق    6.22.2
ألي حامل سندات الحصول على نسخة من أي نتائج مالية صادرة، أو تقرير سنوي، في غضون 14 )أربعة عشر( يوًما 

من طلب خطي لذلك، والذي قد يتم تقديمه إلى الُمصدر.

يجب على البنك، وفًقا للمتطلبات التنظيمية لسلطنة ُعمان، نشر نتائجه المالية في الوقت المناسب على موقع    6.22.3
البورصة وفي صحيفة واحدة على األقل صادرة باللغة العربية وصحيفة واحدة أخرى صادرة باللغة اإلنجليزية، في 

كل فترة للتقارير المالية سواء الربع سنوي والسنوي.

في حالة إلغاء إدراج السندات من قبل بورصة مسقط ألي سبب من األسباب أثناء اإلصدار، أو إزالتها في أي وقت    6.22.4
من نظام التسجيل المسجل إلكترونًيا، يحق للبنك إصدار شهادات السندات كوثائق ملكية صالحة فيما يتعلق بأي 

سندات قائمة بعد ذلك، كبديل للتسجيل اإللكتروني للملكية.

6.23 التنفيذ

في أي وقت بعد أن تصبح السندات مستحقة وواجبة السداد وتبقى غير مدفوعة، يجوز للوكيل، وفًقا لتقديره ودون إشعار 
إضافي، رفع دعوى ضد الُمصدر حسبما يراه مناسًبا إلنفاذ شروط سند اتفاقية الوكالة والسندات.

6.24 حقوق أخرى مرتبطة بالسندات

على الرغم من أن السندات قابلة لنقل الملكية، وغير قابلة للتفاوض وال يمكن التعامل معها على أنها سند مبادلة أو 
بموجب القوانين المطبقة على سندات المبادلة أو أي صكوك مصرفية تجارية مماثلة، ومع ذلك، يجب أن تكون السندات 
قابلة للرهن أو التنازل عنها أو بيعها أو توريثها أو التبرع بها أو التعامل معها بأي طريقة كما هو مسموح به عادة بموجب 

القوانين الُعمانية فيما يتعلق باألوراق المالية المدرجة.

6.25 الحيازة المشتركة والمجزأة 

ال يجوز تسجيل ملكية مشتركة من السند، )إال في حالة الميراث، بشرط أن يتم تمثيل الورثة بممثل واحد يتم اختياره من 
بينهم، وإال فسيتم تمثيلهم من قبل الشخص الذي يأتي اسمه أواًل في سجل حملة السندات وتطبق المادة 153 من 
قانون الشركات التجارية(، يجب تسجيل كل سند باسم شخص واحد أو كيان قانوني واحد، لن يكون الُمصدر مسؤواًل عن 
أي اختالس أو خسارة أو ضرر قد يتكبده أي شخص بسبب خسارة ناجمة عن ملكية مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر، وال 

يجوز ألي شخص أن يكون قادًرا على تسجيل جزء بسيط من السند.

6.26 وثائق للفحص

يجب أن تكون المواد وسند اتفاقية الوكالة والبيانات المالية المدققة للبنك متاحة للفحص مع الوكيل، في المكاتب 
المحددة للوكيل ومع الُمصدر.
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6.27 انطباق القواعد واللوائح

يخضع إصدار السندات لقانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية والقوانين العمانية األخرى، 
إلى الحد الذي ال يتوافق فيه أي بند من هذه البنود معه أو يتعارض مع أي مادة أو فصل من هذا القانون، فإن القانون 
يلغي الحكم الوارد في هذه الشروط واألحكام، ال شيء وارد في هذه الوثيقة يمنع أي مسألة أو نزاع ينشأ عن إصدار 
السندات من أن يتم الفصل فيه من قبل محكمة مختصة في سلطنة ُعمان، نظًرا ألن إصدار السندات يفي بمتطلبات 
المستوى األول اإلضافي من رأس المال للبنك، فإن قواعد ولوائح البنك المركزي العماني سيكون لها تأثير كبير على هذا 

اإلصدار الحالي.

6.28 الوكيل

وأحكام  لشروط  الُمصدر  امتثال  على  لإلشراف  السندات  لحملة  كوكيل  واإليداع  للمقاصة  مسقط  شركة  تعيين  سيتم 
اإلصدار، ولإلشراف على حالة حاملي السندات وتنسيقها ومراقبتها.

6.29 القانون الحاكم واالختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط واألحكام وتفسر وفًقا للقوانين الُعمانية وأي نزاع ينشأ بين الوكيل نيابة عن حاملي السندات والبنك 
فيما يتعلق بهذه الشروط واألحكام أو أي تفسير لها يخضع لمفاوضات ودية بين البنك والوكيل نيابة عن حاملي السندات، 
في حالة عدم التوصل إلى حل مرض للنزاع، يمكن إحالة المسألة المتنازع عليها إلى االختصاص الحصري للدائرة التجارية في 

المحكمة االبتدائية في عمان والفصل فيها.
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الحقوق والمسؤوليات  .7
يخضع هذا الملخص لحقوق ومسؤوليات وكيل حملة السندات وحقوق حاملي السندات للقسم السادس )شروط وأحكام 

السندات(، وفي حالة وجود أي تعارض بين هذا القسم السابع والقسم السادس، يجب أن تسود أحكام القسم األخير.

7.1 وكيل السندات

يجب أن تعمل شركة مسقط للمقاصة واإليداع كوكيل لحملة السندات فيما يتعلق بالسندات وفًقا لشروط سند اتفاقية 
السندات  بينهما، سيكون هذا وكيل هو ممثل حملة  فيما  السندات  البنك ووكيل حملة  يبرمها  أن  يجب  التي  الوكالة 

ألغراض قانون الشركات التجارية.

يحدد هذا القسم 7.1 بعض الحقوق والمسؤوليات الرئيسية لوكيل حملة السندات.

يجب أن يتصرف وكيل حملة السندات أيًضا بناًء على أي طلب معقول من حملة السندات، أو مدققي حسابات الُمصدر، أو 
وزارة التجارة والصناعة وترويج االستثمار، أو البنك المركزي العماني، أو بورصة مسقط، أو الهيئة العامة لسوق المال، أو 
الُمصدر نفسه، والذي قد ينبه وكيل حملة السندات إلى موقف قد يشكل حدًثا لالنتهاك الذي قد يكون له، أو يحتمل أن 

يكون له تأثير جوهري على حقوق حملة السندات.

مسؤوليات وواجبات وكيل حملة السندات بموجب قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 2009/1  7.1.1

 2009/1 رقم  المال  لسوق  العامة  الهيئة  قرار  من   27 المادة  بموجب  السندات  حاملي  وكيل  واجبات  تشمل   
)وتعديالته( ما يلي:

والتقارير  والمستندات  وأصوله  وكتبه  وسجالته  حساباته  دفاتر  ومعاينة  الُمصدر  من  دورية  تقارير  طلب  )أ( 
المتعلقة بالتصنيف االئتماني للُمصدر.

التأكد من دفع الفائدة المستحقة على السندات لحملة السندات في تواريخ استحقاق الفائدة ذات الصلة،  )ب( 
وفًقا لشروط نشرة اإلصدار هذه.

مراقبة التزام الُمصدر بشروط وأحكام اإلصدار وتقييم ما إذا كان الُمصدر قادًرا على إبراء الذمة من مطالبات  )ج( 
حملة السندات عند استحقاقها أم ال.

التأكد من أن السندات قد تم استردادها وفًقا لشروط وأحكام اإلصدار.  )د( 

الدعوة إلى الجمعية العامة لحملة السندات أو التسبب في استدعائه بشأن أي حدث قد يؤثر على مصلحة  )هـ( 
حملة السندات أو بناًء على طلب واحد أو أكثر من حاملي السندات الذين يمتلكون ما ال يقل عن 10٪ من 

إجمالي السندات الصادرة وفًقا للمادتين 156 و158 من قانون الشركات التجارية.

التأكد من أن األموال التي تم جمعها من خالل إصدار السندات يتم استخدامها وفًقا لنشرة اإلصدار هذه. )و( 

القيام بأعمال أخرى حسب الضرورة لحماية مصالح حملة السندات. )ز( 

ينص قانون األوراق المالية على إصدار لوائح تنفيذية جديدة بموجبه، ويجوز تعديل واجبات وكيل حملة السندات   
بموجب قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 2009/1 )وتعديالته ( من وقت آلخر أو استكمالها أو استبدالها وفًقا 

لقانون األوراق المالية، وأية لوائح تنفيذية تصدر من حين آلخر بموجبه.

مسؤوليات وواجبات وكيل حملة السندات بموجب سند اتفاقية الوكالة  7.1.2

تشمل واجبات وكيل حملة السندات بموجب سند اتفاقية الوكالة، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:  

)أ( العمل كوكيل عن حملة السندات وبالنيابة عنهم ألغراض المادة 27 من الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس 
المال رقم 2009/1 )وتعديالته(.

)ب( عند العلم بذلك، مراقبة العقود المادية واألحداث واإلجراءات واإلعالنات )بما في ذلك نشر البيانات المالية 
السنوية( التي يتم الدخول فيها أو اإلعالن عنها من قبل الُمصدر من وقت آلخر، إلى الحد المطلوب بموجب 

سند الوكالة.

)ج( عند علمه بوقوع حالة من حاالت تقصير فيما يتعلق بأي سندات، ووفًقا لما هو منصوص عليه في الشروط: 
عليه أن يقوم باآلتي )أ( إخطار حملة السندات على الفور بحدوث مثل هذا التقصير مع طلب حاملي السندات 
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لإلشارة إلى ما إذا كانوا يرغبون في استرداد السندات؛ و )ب( إذا تم توجيهه القيام بذلك أو طلب حملة 
السندات وفًقا لسند اتفاقية الوكالة، عليه اتخاذ جميع الخطوات أو اإلجراءات الالزمة إلنفاذ التزامات الُمصدر 

)بأي صفة كان يتصرف( بموجب سند اتفاقية الوكالة.

)د( اإلشراف على التزام البنك بشروط وأحكام سند إعالن الوكالة.

)هـ( مراقبة واعتماد اإلخطارات من المصدر إلى حملة السندات.

حقوق وصالحيات وكيل حملة السندات   7.1.3

تشمل سلطات وكيل حملة السندات بموجب سند اتفاقية الوكالة، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:  

ال يلتزم وكيل حملة السندات بإخطار أي شخص بتنفيذ سند اتفاقية الوكالة أو اتخاذ أي خطوات للتأكد مما  )أ( 
إذا كان حالة من حاالت التخلف عن السداد أو حدث حالة تقصير محتمل، وحتى يكون لديه معرفة فعلية او 
بناءه على العكس من ذلك، يحق لوكيل حملة السندات أن يفترض عدم وقوع مثل هذا الحدث وأن المصدر 

يراقب ويؤدي جميع التزاماته بموجب الشروط.

يجوز لوكيل حملة السندات تحديد ما إذا كان حالة من حاالت التخلف عن السداد أو حدث تقصير محتمل أو أي  )ب( 
تقصير آخر في أداء الُمصدر ألي التزام وارد في أحكام سند اتفاقية الوكالة أو الوارد في السندات أو الشروط 
التي قد حدثت، وفي هذه الحالة، يجب أن يطلب التعليمات من حملة السندات، يجب أن يكون أي تحديد 
من هذا القبيل، في حالة عدم وجود خطأ واضح أو مثبت، نهائًيا وملزًما للُمصدر وحاملي السندات شريطة 
أن يكون وكيل حملة السندات قد مارس العناية الواجبة و الالزمة واالجتهاد في اتخاذ هذا القرار، يجب على 
وكيل حملة السندات على الفور، بعد اتخاذ قرار بوقوع مثل هذا الحدث، إرسال إشعار إلى حملة السندات 

بحدوث ذلك وفًقا للشروط.

لن يكون وكيل حملة السندات مسؤواًل تجاه أي شخص بسبب تصرفه بناًء على أي قرارات مكتوبة ُيزعم أنه  )ج( 
تم تمريرها في أي اجتماع لحملة السندات فيما يتعلق بالمحاضر التي تم إعدادها وتوقيعها أو أي توجيه أو 
طلب من حملة السندات حتى على الرغم من أنه بعد تصرفه، فقد يتبين أن هناك بعض الخلل في تكوين 
االجتماع أو تمرير القرار أو أنه لم تتم الموافقة عليه من قبل العدد المطلوب من حملة السندات أو أنه ألي 

سبب من األسباب لم يكن القرار، أو التوجيه، أو الطلب ساري أو ملزم تجاه حاملي السندات هؤالء.

أي  مالءمة  أو  مسألة،  أو  حقيقة،  أي  على  كاٍف  كدليل  يقبل  وقد  المطالبة  السندات  حملة  لوكيل  يجوز  )د( 
معاملة أو شيء، ال تلتزم شهادة موقعة من قبل شخص مفوض من جهة اإلصدار ووكيل حملة السندات 
بأي من مثل هذه الحالة للمطالبة بمزيد من األدلة أو تحمل المسؤولية عن أي مسؤولية قد تسببها أو أي 

شخص آخر يتصرف أو يعتمد على هذه الشهادة.

أو  بها  أخرى متعلقة  الوكالة وأي مستندات  اتفاقية  بسند  االحتفاظ  السندات  للُمصدر ووكيل حملة  يجوز  )هـ( 
السندات وإيداعها في أي جزء من العالم لدى أي مصرفي أو شركة مصرفية أو شركة تشمل أعمالها القيام 
بالحفظ اآلمن للمستندات أو مع أي محام أو مكتب محامين يعتبره الُمصدر أو وكيل حملة السندات، حسب 

الحالة، ذا سمعة طيبة.

ال يتعين على الُمصدر أو وكيل حملة السندات )ما لم يكن ذلك وإلى الحد المطلوب بموجب القانون أو أمًرا  )و( 
بذلك من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو محكمة مختصة أو، في حالة الُمصدر فقط، ما لم و بالقدر 
المطلوب للقيام بذلك بموجب متطلبات اإلدراج المعمول بها( أن يفصح ألي حامل سندات أو أي شخص آخر 
عن أي معلومات )بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، المعلومات ذات الطبيعة السرية أو المالية أو 
الحساسة للسعر( التي يوفرها الُمصدر أو أي شخص آخر ال يحق ألي شخص فيما يتعلق بسند اتفاقية الوكالة 
وال يحق ألي حامل سندات اتخاذ أي إجراء للحصول على أي من هذه المعلومات من الُمصدر أو وكيل حملة 

السندات.

والشكوك  األسئلة  جميع  تحديد  السندات،  وحملة  الُمصدر  وبين  بينه  فيما  السندات،  حملة  لوكيل  يجوز  )ز( 
الناشئة فيما يتعلق بأي من أحكام سند اتفاقية الوكالة وكل قرار من هذا القبيل، سواء تم إجراؤه بناًء على 
سؤال تم طرحه بالفعل أو ضمنًيا في أعمال أو إجراءات وكيل حملة السندات، يجب أن تكون حاسمة ويجب 
بذل  السندات قد  يكون وكيل حملة  أن  السندات شريطة  السندات والُمصدر وحملة  تلزم وكيل حملة  أن 

العناية الواجبة و الالزمة واالجتهاد في اتخاذ هذا القرار.
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يجوز لوكيل حملة السندات، أثناء أداء واجباته وسلطاته فيما يتعلق بسند اتفاقية الوكالة، بداًل من التصرف  )ح( 
آخر( إلجراء  أو شخًصا مهنًيا  شخصًيا، توظيف والدفع ألي وكيل مؤهل حسب األصول )سواء كان محاميًا 
القيام،  على  الموافقة  أو  والقيام،  أي عمل،  إجراء  أو  التعامل  على  الموافقة  أو  السلوك،  أو  المعامالت 

بجميع األعمال المطلوبة فيما يتعلق بسند اتفاقية الوكالة )بما في ذلك استالم األموال ودفعها(.

يجوز لوكيل حملة السندات التصرف واالعتماد على أي شهادة، أو تقرير أو رأي أو نصيحة أو أي معلومات يتم  )ط( 
الحصول عليها من أي محام أو مثمن أو مصرفي أو وسيط أو محاسب أو أي خبير آخر يعينه الُمصدر أو حملة 
السندات أو وكيل حملة السندات أو غير ذلك ولن يكون مسؤواًل عن أي أضرار أو تكاليف أو خسائر تلحق بأي 

شخص أو أي نقص في القيمة أو أي مسؤولية من أي نوع تنشأ نتيجة العتماده على ذلك.

الوصف أعاله ليس شاماًل وهو مقيد بالشروط األكثر تفصياًل المنصوص عليها في سند اتفاقية الوكالة. تعتبر الصالحيات 
الممنوحة لوكيل حملة السندات بموجب سند اتفاقية الوكالة إضافية ألية صالحيات أخرى ممنوحة لوكيل حملة السندات 

بموجب القوانين العمانية.

7.2 حقوق حملة السندات

يتمتع حملة السندات بحقوق متساوية متأصلة في ملكية السندات على النحو التالي:

الحق في استالم رأس المال والفائدة المستحقة على السندات الخاضعة ووفًقا لنشرة اإلصدار هذه؛ )أ( 

الحق في التصرف في السندات أو نقلها وفًقا لهذه النشرة وللقوانين العمانية؛ )ب( 

فــي حالــة تصفيــة البنــك، الحــق فــي المطالبــة بــأي مبالــغ مســتحقة بموجــب الســندات ذات األولويــة فقــط لمطالبــات  )ج( 
حاملــي األســهم العاديــة وااللتزامــات األدنــى مرتبــة للبنــك؛ بمــا يتفــق مــع متطلبــات المــادة 156 مــن قانــون الشــركات 

التجارية.

الحــق فــي المشــاركة فــي اجتماعــات حملــة الســندات والتصويــت فــي هــذه االجتماعــات وفًقــا لســند اتفاقيــة الوكالــة  )د( 
)انظــر القســم 5.11( وقانــون الشــركات التجاريــة ؛

الحق في فحص سجل حملة السندات وفًقا للمادة 157 من قانون الشركات التجارية. )هـ( 

ال يحق لحملة السندات المشاركة في أي اجتماعات أخرى للبنك.
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معامالت أطراف ذات العالقة   .8
في سياق األعمال االعتيادية، يجري الُمصدر معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه وإدارته العليا والشركات 
متكافئة  تجارية  بشروط  فقط  الصلة  ذات  األطراف  مع  المعامالت  في  الُمصدر  يشترك  كبيرة،  مصلحة  فيها  له  التي 
ووفًقا للقوانين واللوائح ذات العالقة، تتم الموافقة على شروط هذه المعامالت من قبل مجلس إدارة البنك وإدارته 
التاريخية  المالية  البيانات  إلى  الرجوع  يرجى  الصلة،  ذات  األطراف  مع  المعامالت  حول  التفاصيل  من  لمزيد  التنفيذية. 
البنك  الكاملة للبنك المتوفرة على موقع اإللكتروني لبورصة مسقط على www.msx.gov.om أو موقع اإللكتروني 

www.bankmuscat.com على
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المؤشرات المالية   .9
التي تم  إلى 31 ديسمبر 2021م  المنتهية في 31 ديسمبر 2017م  التاريخية للسنوات  المالية  للبيانات  يلي ملخص  فيما 
ذلك  في  بما  بالكامل  للبنك  التاريخية  المالية  البيانات  على  للحصول  للبنك.  المدققة  المالية  البيانات  من  استخالصها 
لبورصة مسقط على  اإللكتروني  الموقع  زيارة  يرجى  يونيو 2022م،  المنتهية في 30  الستة أشهر  لفترة  المالية  البيانات 

 www.bankmuscat.comأو موقع البنك على  www.msx.gov.om

الميزانية العمومية

كما في تاريخ 31 ديسمبر المبالغ باآلالف الرياالت العمانية

2017م2018م2019م2020م2021م

األصول

األرصدة النقدية والمالية لدى البنك 
المركزي

1,047,224 656,898 781,755 1,306,756 934,745 

765,151574,786869,804476,043592,026المبالغ المستحقة من البنوك

7,830,3987,731,2867,712,1937,828,4857,358,603القروض والسلف

1,361,0191,251,3691,165,8481,110,430970,113مستحقات التمويل اإلسالمي

1,811,4961,847,3491,444,8321,269,5821,027,176االستثمارات في األوراق المالية

----8,266االستثمار في شركات زميلة

174,797320,688236,694227,242194,440األصول األخرى

74,18771,38979,48269,50172,119الممتلكات والمنشآت والمعدات

13,072,53812,453,76512,290,60812,288,03911,149,222إجمالي األصول

     اإللتزامات وحقوق المساهمين

اإللتزامات

 910,125 951,878 1,173,479 1,218,465939,621 ودائع من البنوك

7,604,0517,428,7377,011,2667,504,2196,459,410ودائع العمالء

1,170,5551,029,7681,032,400958,466959,902ودائع العمالء اإلسالمية

90,60090,60090,20544,60844,608صكوك

390,379390,570385,410385,000384,508سندات اليورو متوسطة األجل

32,416----السندات اإللزامية القابلة للتحويل

394,713469,802521,864433,349375,646التزامات أخرى

52,93147,82147,16843,50742,914ضرائب

13,19826,18039,270121,360-التزامات ثانوية

 9,330,889 10,360,297 10,287,972 10,921,69410,410,117  إجمالي اإللتزامات 

حقوق المساهمين 

270,936  309,478294,741 324,952  357,448رأس المال

531,535531,535531,535531,535509,377عالوه األسهم

410,258397,168384,078370,988288,898االحتياطي العام

126,399128,668123,760121,730183,272اإلحتياطي الغير قابل للتوزيع
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)186(437)34()140(-احتياطي التحوط الخاص بالتدفقات النقدية

16,813)5,023()372()3,683(2,855التغيرات التراكمية في القيمة العادلة

)1,323()2,068()2,296()2,407()2,498(احتياطي تحويل العمالت األجنبية

594,847537,555526,487485,402420,546أرباح محتجزة

 إجمالي حقوق الملكية المنسوبة الى 
المساهمين

2,020,8441,913,6481,872,6361,797,7421,688,333

130,000130,000130,000130,000130,000أوراق رأسمالية دائمة من المستوى1

2,150,8442,043,6482,002,6361,927,7421,818,333إجمالي حقوق المساهمين

13,072,53812,453,76512,290,60812,288,03911,149,222إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

1,833,1611,866,1472,322,9572,676,4352,860,070الخصوم وااللتزامات الطارئة

قائمة الدخل الشامل 

كما في تاريخ 31 ديسمبر المبالغ باآلالف الرياالت العمانية

2017م2018م2019م2020م2021م

444,705437,772452,017420,037378,298إيرادات الفوائد

)121,615()143,308()161,137()143,536()143,020(مصروفات الفوائد

301,685294,236290,880276,729256,683صافي إيرادات الفوائد

إيرادات من التمويل اإلسالمي / 
77,13868,26366,08158,60846,097اإلستثمارات

)21,434()31,048( )39,989()40,369()43,287(التوزيعات على المودعين

33,85127,89426,09227,56024,663صافي اإليرادات من التمويل اإلسالمي

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من 
335,536322,130316,972304,289281,346التمويل اإلسالمي

139,944134,409155,199142,447154,620إيرادات التشغيل األخرى

475,480456,539472,171446,736435,966اإليرادات التشغيلية

مصروفات التشغيل

)170,857()176,984()175,262()159,602()174,154(مصروفات التشغيل األخرى 

)13,222()13,359()20,669()20,250()17,305(اإلهالك واالطفاء

)184,079()190,343()195,931()179,852()191,459(إجمالي المصروفات التشغيلية

صافي خسائر انخفاض قيمة األصول 
)43,279()43,242()56,127()81,038()60,217(المالية

2,438---167حصة في نتائج شركات زميلة

223,971195,649220,113213,151211,046الربح قبل الضريبة

)34,228()33,518()34,563()32,291()34,346(مصروفات الضريبة

189,625163,358185,550179,633176,818الربح العام
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النسب الرئيسية

2017م2018م2019م2020م2021متفاصيل

42.2٪42.6٪41.5٪39.4٪40.3٪تكلفة التشغيل على الدخل

1.61٪1.53٪1.51٪1.32٪1.49٪العائد على متوسط األصول

11.44٪10.88٪10.73٪9.08٪10.12٪العائد على متوسط أموال المساهمين

0.0510.0440.0550.0590.061عائد السهم األساسي )ر.ع(

0.4840.3940.4340.4100.394سعر السهم )ر.ع(

نسبة كفاية رأس مال بنك التسويات 
18.5٪19.2٪19.7٪20.8٪21.3٪الدولية

البيانات المالية للبنك )غير مدققة( كما في 30 يونيو 2022م

النصف األول 6 أشهر المبالغ باآلالف الرياالت العمانية
المنتهية في يونيو 2022

النصف األول 6 أشهر 
المنتهية في يونيو 2021

معدل النمو%

)2.6٪(9,002,1349,237,864صافي القروض والسلف والتمويل 

)0.2٪(12,858,27912,886,363إجمالي األصول

1.9٪8,833,9598,669,704ودائع العمالء

3.6٪2,127,6242,054,079حقوق المساهمين

1.9٪247,693243,135إيرادات التشغيل

8.0٪)95,115()102,705(مصروفات التشغيل

4.9٪99,25794,645الربح العام

234 نقطة أساس39.1٪41.5٪تكلفة التشغيل على الدخل

4 نقطة أساس1.49٪1.53٪العائد على متوسط األصول

العائد على متوسط أموال 
36 نقطة أساس10.1٪10.4٪المساهمين

نسبة كفاية رأس مال بنك التسويات 
26 نقطة أساس20.3٪20.6٪الدولية

كفاية رأس المال

الهدف الرئيسي من متطلبات كفاية رأس المال للبنك المركزي العماني هو ضمان الحفاظ على مستوى كاف من رأس 
المال لتحمل أي خسائر قد تنجم عن المخاطر في الميزانية العمومية للبنك، وخصوصا مخاطر االئتمان. يتوافق إطار البنك 

المركزي العماني لكفاية رأس المال القائم على المخاطر مع المعايير الدولية لبنك التسوية الدولية. 

يطلب البنك المركزي العماني من البنوك المسجلة في عمان الحفاظ على كفاية رأس المال بنسبة 11٪. وفقا إلرشادات 
بازل الثالث الصادرة عن البنك المركزي العماني، يجب أن يكون احتياطي الحفاظ على رأس المال 2.50٪ من إجمالي األصول 
المرجحة بالمخاطر التي تم تنفيذها اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2014. خالل عام 2020، كجزء من تدابير اإلغاثة من جائحة كوفيد، 
قام البنك المركزي العماني بتخفيض متطلبات المخزن الوقائي لتحويل رأس المال بنسبة 50٪ حيث خفض من 2.5٪ إلى 
1.25٪. وبناء على ذلك، تم تخفيض الحد األدنى لمتطلبات نسبة كفاية رأس المال إلى 12.25٪ بما في ذلك احتياطي 
الحفاظ على رأس المال بنسبة 1.25٪ لكل من عامي 2020م و 2021م )31 ديسمبر 2019م: 13.5٪ بما في ذلك المخزون 

الوقائي لتحويل رأس المال بنسبة ٪2.5(.
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الدولية  التسويات  وبنك  العماني  المركزي  البنك  لدى  المال  رأس  لكفاية  التوجيهية  للمبادئ  وفقا  المحسوبة  النسبة 
والتفاقية  بازل 3 هي كما يلي: 

2017م2018م2019م2020م2021مالمبالغ باآلالف الرياالت العمانية

1,837,3291,778,7171,708,0001,636,0001,534,000رأس المال العادي المستوى1

130,000130,000130,000130,000130,000رأس المال اإلضافي من المستوى 1

1,967,3291,908,7171,838,0001,766,0001,664,000رأس المال من المستوى1

122,264100,09291,000122,000156,000رأس المال من المستوى2

2,089,5932,008,8091,929,0001,887,9991,820,000مجموع قاعدة رأس المال

األصول المرجحة بالمخاطر

8,749,6918,629,9068,797,0008,853,0008,928,000إجمالي مخاطر االئتمان

184,024180,874152,000165,000174,000إجمالي مخاطر السوق

875,494859,066837,000800,000765,000إجمالي مخاطر التشغيل

9,809,2099,669,8469,785,9999,818,0009,867,000مجموع األصول المرجحة بالمخاطر

نسب رأس المال

معدل رأس المال األساسي من المستوى 
األول

٪18.73٪18.39٪17.46٪16.66٪15.55

معدل كفاية رأس المال من المستوى 
األول

٪20.06٪19.74٪18.78٪17.98٪16.87

18.45%19.22%19.72%20.77%21.30%معدل كفاية رأس المال اإلجمالية

المستوى2 من  رأس مال  يتكون  والمدفوع واالحتياطيات،   المصدر  المال  رأس  المستوى1 من  المال من  رأس  يتكون 
االعتماد الجماعي المخصص النخفاض قيمة القرض على الجزء المنفذ من القروض والسلف مقابل الخسائر المتكبدة ولكن 

لم يتم تحديدها والديون التابعة.
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نظرة عامة على أعمال البنك  .10

10-1 نظرة عامة

يعتبر بنك مسقط أكبر بنك في السلطنة؛ فحصته السوقية تساوي 34٪ تقريبا من إجمالي الودائع، كما تساوي 33٪ تقريبا 
من إجمالي األصول، وفق البيانات المعتمدة من البنك المركزي العماني إلجمالي سوق البنوك في عمان اعتبارا من تاريخ 
30 يونيو 2022م، وُتقدر قاعدة عمالء البنك بحوالي مليوني شخص وأكثر من 7000 عميل من الشركات، ويوظف البنك أكثر 
من 3800 موظف، ويوفر البنك منتجات وخدمات مصرفية استثمارية تجارية ولألفراد من خالل نافذتيه التقليدية ونافذة 
ميثاق للصيرفة اإلسالمية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، ويعمل مجلس الرقابة في ميثاق للصيرفة اإلسالمية على 

ضمان التزام ميثاق بأحكام الشريعة ومبادئها.

ويمارس البنك أنشطته المصرفية من خالل 174 فرعا )والتي تتضمن 24 فرعا مخصصة لنافذة ميثاق( في السلطنة، وله 
فرع أيضا في المملكة العربية السعودية )بالرياض( وآخر في الكويت، وللبنك مكاتب تمثيلية في دبي وسنغافورة وإيران.

ويتضمن المساهمون الرئيسيون للبنك شؤون البالط السلطاني وهو الذراع االستثماري للحكومة، ومجموعة دبي المالية، 
وكبراء صناديق التقاعد في السلطنة.

حصل بنك مسقط على تصنيف ائتماني من ثالث وكاالت دولية متخصصة في التصنيف االئتماني؛ فحصل على تصنيف 
ائتماني خاص بالعملة األجنبية طويلة األمد على النحو التالي:

)Ba3( مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة موديز.
)-BB( مع نظرة مستقبلية ثابتة من وكالة اس آند بي.

)BB( مع نظرة مستقبلية ثابتة من وكالة فيتش.

حققت المجموعة في عام 2021م صافي أرباح بلغت 189,6 مليون ريال عماني، وقد بلغت إجمالي أصول المجموعة حتى 
تاريخ 30 يونيو 2022م 12,9 مليار ريال عماني، وبلغ إجمالي الملكية 2,1 مليار ريال عماني.

10-2 رأس المال

تأسس البنك كشركة مساهمة عامة برأس مال مرخص به بحوالي 800,000,000 ر. ع )ثمانمائة مليون ريال عماني(، وقد 
بلغ رأس ماله المصدر بالكامل حتى تاريخ تحرير هذه النشرة 750,639,706 ريال عماني.

10-3 ملكية األسهم

فيما يلي ملكية أسهم البنك كما في تاريخ 30 يونيو 2022م:

قيمة األسهم نسبة األسهم%بلد التأسيساسم المساهم
)مليون ريال عماني(

88,7 23,63سلطنة عمانشؤون البالط السلطاني

11,7744,2اإلمارات العربية المتحدةمجموعة دبي المالية ش م م

7,8729,5سلطنة عمانصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

6,4924,4سلطنة عمانصندوق تقاعد وزارة الدفاع

شركة جبرين العالمية للتنمية ش.م.ع.م/ أوبار 
9.9937.5سلطنة عمانكابتال ش.م.ع.م

6,0522,7سلطنة عمانالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية
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4,0415,2سلطنة عمانشركة مسقط أوفرسيز 

3,6513,7سلطنة عمانالشركة العمانية الدولية القابضة ش م ع م

1,947,3سلطنة عمانصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية

1,345,0سلطنة عمانصندوق تقاعد ديوان البالط السلطاني

1,294,8سلطنة عمانجهاز االستثمار العماني 

21.9482.3آخرون

100375,3اإلجمالي

10-4 األعمال

تقدم المجموعة خدماتها ومنتجاتها لخمس أقسام:

األعمال المصرفية للمؤسسات: وفيها يتم تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية والحلول المالية للعمالء 
من الشركات وذلك بعد تحديد احتياجات أعمالهم واحتياجاتهم المالية، وتكون المنتجات مدعومة بخدمة ذات جودة عالية 
وإدارة عالقات ممتازة، وهذه المنتجات ال تقتصر فقط على الشركات المحلية بل هي متوفرة للشركات خارج السلطنة 
المكشوف  السحب على  المنتجات من  وتتألف هذه  السلطنة،  العاملة في  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  وكذلك 
التجاري و تمويل المشاريع والضمانات، وعمالء هذه الشريحة هم من  العامل والتمويل  المال  والقروض وتمويل رأس 
الشركات المشاركة في أنشطة مختلفة في جميع قطاعات االقتصاد؛ كالمقاوالت والتجارة والكهرباء والمياه واالتصاالت 
والنفط والغاز والبتروكيماويات والطيران والشحن والمطارات والموانئ والعقارات والتجارة الدولية، ويضم قسم األعمال 
المصرفية للشركات خبراء مهنيين في مجال العالقات فيركزون على قطاعات محددة لتسهيل توفير خدمات متخصصة 
ومنتجات مخصصة للعمالء من الشركات في السلطنة تعطى المجموعة األولوية لجودة االئتمان وجميع منتجاتها تأتي 

بعد تحليل متأٍن لمخاطر العميل ومراقبة استباقية لمخاطر االئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية.

األعمال المصرفية لألفراد: وفيهما يتم تقديم الخدمات والمنتجات لشريحة عريضة من األفراد يصل عددهم إلى 2 مليون 
عميل، وتفخر المجموعة بأنها منصة األعمال المصرفية الرائدة لألفراد في سلطنة عمان بناء على أسهمها في السوق من 

حيث الودائع والقروض ولديها أكبر شبكة توزيع في السلطنة.

المالية  المؤسسات  المال،)2(  وأسواق  الخزينة،  إدارة   )1( أقسام:  أربعة  من  ويتكون  للشركات:  المصرفية  األعمال 
العالمية، )3( األعمال المصرفية االستثمارية،)4( وإدارة األصول والممتلكات الخاصة.

األعمال المصرفية الدولية: وفيها يتم تقديم الخدمات والمنتجات لعمالء المجموعة إقليميا ويتم االستفادة من شبكة 
المجموعة لتلبية العمليات في كل بلد، وقد امتدت شبكة البنك الدولية حتى تاريخ هذه النشرة إلى فرع في المملكة 

العربية السعودية وفرع في الكويت وثالثة مكاتب تمثيل في اإلمارات العربية المتحدة وسنغافورة وإيران.

النافذة  وتوفر  اإلسالمية،  ميثاق  نافذة  خالل  من  والمنتجات  الخدمات  تقديم  يتم  وفيها  اإلسالمية:  الصيرفة  أعمال 
وتقديم  الشركات  تمويل  خدمات  إلى  باإلضافة  هذا  والمتوسطة،  الصغيرة  والمؤسسات  والشركات  لألفراد  خدماتها 
االستشارات لها، وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل )المنظم( وإدارة الخزانة واألصول، وكلها بما يتوافق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية.

والشؤون  والمخاطر،  االئتمان  إدارة  ذلك  في  بما  الرئيسية،  الدعم  أقسام  من  للمجموعة  الرئيسية  األعمال  وتستفيد 
القانونية، ودائرة التدقيق، واإلمتثال، وقسم تقنية المعلومات، وقسم الموارد البشرية، وقسم المالية وقسم التخطيط 

وقسم العمليات.

ويوضح الجدول التالي توزيع األصول واألرباح لكل قسم وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
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مساهمة في األرباحاألصولاألقسام

•  4,3 مليار ريال عمانياألعمال المصرفية للمؤسسات
•  33,1٪ من إجمالي األصول

•  60,7 مليون ريال عماني
•  32,0٪ من إجمالي األرباح

•  3,7 مليار ريال عمانياألعمال المصرفية لألفراد 
•  28,1٪ من إجمالي األصول

•  64,7 مليون ريال عماني
•  34,1٪ من إجمالي األرباح

•  3,1 مليار ريال عمانياألعمال المصرفية للشركات
•  24,0٪ من إجمالي األصول

•  55,7 مليون ريال عماني
•  29,4٪ من إجمالي األرباح

•  1,6 مليار ريال عمانيميثاق للصيرفة اإلسالمية
•  12,5 من إجمالي األصول

•  11,8 مليون ريال عماني
•  6,2٪ من إجمالي األرباح

•  0,3 مليار ريال عمانياألعمال المصرفية الدولية
•  2,3 ٪ من إجمالي األصول

•  3,3 مليون ريال عماني
•  1,7٪ من إجمالي األرباح
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تنظيم وإدارة الشركة، ومجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية  .11
ُيلخص هذا القسم الهيكل المؤسسي والتنظيمي للشركة يسري العمل به إعتبارًا من تاريخ صدور هذه النشرة والنظام 
األساسي. وال يهدف البيان التالي إلى إعطاء نظرة شمولية للنظام األساسي أو األحكام ذات الصلة المنصوص عليها في 
القانون العماني أو تعاميم الهيئة العامة لسوق المال وال ينبغي اعتباره بمثابة إستشارة قانونية فيما يتعلق بهذه األمور. 

يمكن الحصول على نسخة من النظام األساسي للبنك ش.م.ع.م من المكتب المسجل التابع للبنك.

تنظيم وإدارة البنك  1.11

يلتزم مجلس إدارة البنك بأعلى معايير حوكمة الشركات وفي هذا السياق، يؤكد مجلس إدارة البنك على االجتماع بانتظام، 
وتوفير القيادة الفعالة وأراء متبصرة في المسائل التجارية والوظيفية وأن يراقب أداء البنك. كما يلتزم البنك أيًضا بإنشاء 
وإصدار  والمراقبة  القرارات  واتخاذ  ومراجعتها  وتنفيذها  السياسات  لوضع  وشفافة  واضًحا  توثيًقا  موثقة  إدارة  عمليات 
التقارير. إن البنك عازم على رفع مستوى المعايير ليبرز كمثال رائد على االلتزام قواًل ومضموًنا بمدونة حوكمة الشركات 
التي وضعتها الهيئة ولوائح حوكمة الشركات للمؤسسات المصرفية والمالية الصادرة عن البنك المركزي العماني. ونتيجة 
العامة  الهيئة  المالي من  القطاع  الشركات في  التميز في حوكمة  البنك على جوائز  االلتزام، حصل  المستوى من  لهذا 

لسوق المال وعدد من المرات من حوكمة، معهد حوكمة الشركات. 

أعد البنك دليل لحوكمة الشركات امتثاال لمتطلبات قواعد حوكمة الشركات في سلطنة عمان الذي صدر عن طريق الهيئة 
العامة لسوق المال.

منهجية البنك فيما يتعلق بتنظيم وإدارة البنك  2.11

يولي البنك اهتمامًا كبيرًا لممارسات الحوكمة المؤسسية السليمة، كما يلتزم مجلس إدارة البنك بتطبيق أعلى معايير 
األداء المهنية على جميع أنشطة البنك، ويتبع البنك في هذا المجال تعليمات البنك المركزي العماني وتوصيات لجنة 
بازل ومعايير التدقيق والمحاسبة الدولية، كما يتبع أيضا اللوائح الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال بما يتفق مع 

الشكل القانوني للبنك.

التزام البنك بالحوكمة المؤسسية:  3.11

لدى البنك مجموعة منتظمة من العالقات مع مجلس اإلدارة والمساهمين وجميع األطراف األخرى ذات الصلة، وتتناول 
هذه العالقات اإلطار العام إلستراتيجية البنك والوسائل الالزمة لتنفيذ أهدافه. ويضمن اإلطار العام للحوكمة المؤسسية 
المعاملة العادلة القائمة على المساواة بين جميع المساهمين، بمن فيهم مساهمو األقلية والمساهمون األجانب كما 

يعترف بجميع حقوق المساهمين التي حددها القانون.

1.3.11 دور مجلس اإلدارة

مبادئ عامة

صياغــة السياســة، واإلشــراف علــى المبــادرات الرئيســية، واإلشــراف علــى تنفيــذ السياســة، وضمــان االمتثــال للقوانيــن   .1
واللوائــح، والعمــل علــى نشــر الســلوك المناســب واألخالقــي ورعايتــه، والحــرص علــى معاييــر الشــفافية والنزاهــة فــي 

التقاريــر لألصحــاب المصلحــة.

الموافقــة علــى السياســات التجاريــة والماليــة والميزانيــة لضمــان تحقيــق أهدافهــا والحفــاظ علــى مصلحــة المســاهمين   .2
وأصحــاب المصلحــة االخريــن وتحســين الفائــدة العائــدة عليهــم.

إعــداد الخطــط الالزمــة إلنجــاز أهــداف البنــك وأداء أنشــطته ومراجعتهــا وتحديثهــا فــي ضــوء األهــداف المقــررة فــي   .3
هــذه الخطــط.

اعتمــاد اإلجــراءات التــي يتبعهــا البنــك فــي حالــة اإلفصــاح ومتابعــة تطبيقهــا بمــا يتوافــق مــع قواعــد وشــروط هيئــة   .4
ــك المركــزي فــي ســلطنة عمــان. ســوق رأس المــال والبن
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اإلشــراف علــى أداء اإلدارة التنفيذيــة، وضمــان اإلشــراف الصحيــح علــى العمــل لتحقيــق أهــداف البنــك فــي ضــوء   .5
المقــررة. األهــداف 

تعيين الرئيس التنفيذي وتقييم أداء اإلدارة التنفيذية وتقييم عمل اللجان المرتبطة بالمجلس.  .6

الموافقــة علــى البيانــات الماليــة المتعلقــة بأعمــال البنــك ونتائــج أنشــطته المقدمــة إلــى مجلــس اإلدارة مــن اإلدارة   .7
ــه. ــي الحقيقــي وأدائ ــة أشــهر وذلــك لإلفصــاح عــن وضعــه المال ــة كل ثالث التنفيذي

تشكيل وحجم المجلس

يتألف مجلس إدارة البنك من تسعة أعضاء ويتم انتخاب أعضاء المجلس من قبل الجمعية العامة لفترة ثالث سنوات.

اجتماعات المجلس

يجتمع المجلس رسميًا أربع مرات على األقل في السنة، باإلضافة إلى ذلك، فإن المجلس يجتمع عند الضرورة لمعالجة 
قضايا معينة تحتاج إلى بعض اإلهتمام وذلك بين اإلجتماعات المجدولة أساسًا.

2.3.11 لجان المجلس

حاليًا توجد ثالث لجان للمجلس التي تحكمها شروط اللجنة المختصة للرجوع إليها، والتي وافق عليها المجلس، وتتكون لجان 
المجلس الثالث من لجنة المخاطر ولجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والتعويضات. كما يجوز تأسيس لجان أخرى من وقت 

آلخر لدراسة أي أمور ذات أهمية خاصة.

لجنة المخاطر

تقع المسؤولية عن إدارة المخاطر على مجلس اإلدارة وُتدار عن طريق لجنة ادارة المخاطر من المجلس، يتولى المجلس 
لجميع وحدات  إبالغها  يتم  والتي  للبنك  العمل  تقبل مخاطر  ويحدد مستوى  المخاطر  إدارة  استراتيجية  واعتماد  مراجعة 
األعمال بالبنك، تشرف لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة على وظيفة إدارة المخاطر وضمان تحقيق البنك ألهدافه 
في إطار مستوى المخاطر المقبولة من قبل مجلس اإلدارة، كما يقع على عاتق اللجنة تقديم التوصيات للمجلس بشأن 
استراتيجية المخاطر والمكافأت، وتقبل المخاطر وسياسات المخاطر وإدارة رأس المال وإطار عمل إدارة المخاطر المتنوعة، 

كما تقوم اللجنة بــــ:

المشــاركة فــي صياغــة سياســة المخاطــر التــي تشــمل االئتمــان، والســوق، والســيولة، والمخاطــر التشــغيلية، وخدمــات   •
الحمايــة بهــدف تحقيــق األهــداف االســتراتيجية للبنــك وضمــان امتثــال هــذه السياســات للقوانيــن واللوائــح المعنيــة.

مراجعة إطار عمل المخاطر والتوصية وتقديم التوصية بها ليتثنى لمجلس اإلدارة الموافقة على هذه المراجعة.  •

ضمان احتفاظ البنك بمحفظة أصول عالية الجودة.  •

اإلشراف على تنفيذ سياسة المخاطر.   •

مراقبة رأس المال والسيولة والربحية وجودة األصول.  •

تعزز الشفافية والنزاهة في التقارير المقدمة ألصحاب المصلحة.  •

تغريس ممارسات إدارة المخاطر وحوكمة المخاطر في البنك ونشر الوعي بشأنها.   •

لجنة التدقيق

على  بمراقبة/اإلشراف  المتعلقة  تحقيق مسؤولياته  المجلس في  التدقيق في مساعدة  للجنة  األساسي  الدور  يتمحور 
عملية إعداد التقارير المالية، وكفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وفعالية عملية التدقيق وامتثال البنك للقوانين 
واللوائح المعنية، تجتمع لجنة التدقيق على نحو متكرر لمراجعة عمل إدارة التدقيق الداخلي والتصدي إلدارة البنك وتقييم 
بيئة الرقابة اإلجمالية السائدة في الشركة، كما تستعرض اللجنة التقارير المقدمة من التدقيق الداخلي والهيئات األخرى 
في مداوالتها وتوفر اإلرشاد والتوجيه في مجال إدارة التدقيق، بما في ذلك ما يتعلق منها باالحتيال والضوابط ذات 

الصلة.
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تستعرض لجنة التدقيق في كل نصف سنة ميثاق لجنة التدقيق وسياسة مراقبة اإلدارة، وميثاق نشاط التدقيق الداخلي، 
ولقد سبق لها الموافقة على سياسة مدونة لألخالقيات لجميع المدققين الداخليين داخل اإلدارة، ويعتبر كل ما تقدم 
ذكره العنصر الرئيسي لتعزيز االستقالل التنظيمي للمراجعة الداخلية ووضع قواعد التطبيق الخاصة بها في جميع وحدات 
البنك، اعتمدت لجنة التدقيق نهًجا قائًما على المخاطر، ومن ثم عملت على مراجعة خطة التدقيق السنوية واعتمادها على 
هذا األساس، تتمتع خطة التدقيق بمرونة كافية للتكيف مع المخاطر الجديدة والناشئة، والظروف المتغيرة، واستراتيجية 

العمل، والمنتجات والخدمات.

وبالتوافق مع اللوائح التنفيذية وأفضل الممارسات، عينت إدارة التدقيق الداخلي ولجنة المراجعة شركة خارجية، وهي 
إدارة  لوضع  مستقاًل  تقييًما  المراجعة  هذه  وفرت  خارجية.  نوعية  مراجعة  إلجراء  المهنية،  الشركات  من  عالمية  شبكة 
المعايير  مع  يتماشى  بما  للعملية  وإدراكهم  وأفرادها  وعملياته،  البنك،  في  الداخلي  التدقيق  إلدارة  الداخلي  التدقيق 
الحسابات  مدققي  معهد  )“معايير  الداخلي  للتدقيق  المهنية  للممارسة  الداخليين  الحسابات  مدققي  لمعهد  العالمية 
الداخليين”( وقواعد أخالقيات معهد مدققي الحسابات الداخليين. يتعين تنفيذ هذه المراجعة مرة واحدة على األقل كل 
أربع سنوات. يكون مقياس تقييم جودة معهد مدققي الحسابات الداخليين إما متوافًقا عامة أو جزئًيا أو ال يتوافق مطلًقا. 
ٌصنفت إدارة التدقيق الداخلية للبنك على أنهه “تتوافق عامة” مع المعايير العالمية لمعهد مدققي الحسابات الداخليين 

للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي وقواعد أخالقيات معهد مدققي الحسابات الداخليين.

تولي لجنة التدقيق أهمية كبيرة للتطوير المهني لجميع موظفي التدقيق الداخلي لضمان قدرتهم على أداء واجباتهم على 
أعلى مستوى ممكن، يتم توفير الموارد المالية الكافية وغيرها من الموارد للوظيفة، وعلى وجه الخصوص، لدعم الحصول 
على المؤهالت والشهادات ذات الصلة في مجاالت مثل المحاسبة، والتدقيق الداخلي، واالحتيال، وإدارة المخاطر، وأمن 

المعلومات، والتمويل اإلسالمي، واالمتثال ومكافحة غسيل األموال. 

لجنة الترشيحات والتعويضات

تقوم لجنة الترشيحات والتعويضات باآلتي:

قيــادة عمليــة تعيينــات اإلدارة ومجلــس اإلدارة مــن خــالل تحديــد وترشــيح المرشــحين المعنييــن للحصــول علــى موافقــة  )أ ( 
مجلــس اإلدارة علــى هــذه الترشــيحات.

)ب(  تحديد المبادئ والمعايير وإطار الحوكمة لسياسة أداء البنك ومكافآته. في عام 2021، تضمن ذلك ما يلي: 

خطة الخالفة و التطوير  -

الموافقة على معايير توزيع المكافآت القائمة على األداء ألعضاء فريق اإلدارة  -

11.3.3 مجلس اإلدارة

يضم مجلس اإلدارة الحالي االعضاء التالية:

 الصفة المنصب اسم عضو مجلس اإلدارة الرقم 

مستقلالرئيس  الشيخ / خالد بن مستهيل بن أحمد المعشني1(

غير مستقلنائب الرئيس  الشيخ / أحمد بن حمد بن هالل السعدي 2(

مستقلعضو الفاضل / ناصر بن محمد بن سالم الحارثي3(

غير مستقلعضوالشيخ / سعيد بن محمد بن أحمد الحارثي4(

مستقلعضو الشيخ / سعود بن مستهيل بن أحمد المعشني5(

 غير مستقلعضو الفاضل / خالد بن ناصر الشامسي 6(

مستقلعضوالفاضل / جي أس جورج 7(

مستقل  عضو  العميد /سيف بن سالم بن سيف الحارثي 8(

مستقل عضو الدكتور/ فيصل بن عبدالله بن شعبان الفارسي 9(
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فيما يلي نبذة موجزة عن السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة:

الشيخ / خالد بن مستهيل بن أحمد المعشني

الشيخ خالد بن مستهيل المعشني هو رئيس مجلس إدارة البنك ورئيس لجنة الترشيحات والتعويضات بمجلس اإلدارة. 
حاصل على البكالوريوس في االقتصاد من المملكة المتحدة، وحاصل على درجة الماجستير في دراسات الحدود الدولية 
الدراسات الشرقية واألفريقية بجامعة لندن، المملكة المتحدة. وهو رئيس مجلس إدارة شركة ظفار الدولية  من كلية 
للتنمية واالستثمار القابضة ش.م.ع.ع وعضو مجلس إدارة الشركة العمانية للخدمات المالية ش.م.ع.ع وشركة أعالف 

ظفار ش.م.ع.ع.

الشيخ / أحمد بن حمد بن هالل السعدي

الشيخ أحمد السعدي هو نائب رئيس مجلس إدارة البنك وعضو لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة. لديه 33 عاما من الخبرة 
المهنية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جمهورية مصر العربية ودرجة الماجستير في إدارة األعمال 
من جامعة ليفربول في لندن في المملكة المتحدة. الشيخ أحمد هو المدير العام لمراجعة الحسابات في شؤون البالط 

السلطاني. وهو عضو في مجالس إدارات العديد من صناديق االستثمار.

الفاضل / ناصر بن محمد بن سالم الحارثي

الفاضل/ ناصر الحارثي هو عضو مجلس إدارة في البنك ورئيس لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة. هو عميد متقاعد. خالل 
خدمته العسكرية في وزارة الدفاع، تولى عدة مناصب رئيسية أبرزها رئيس التدقيق الداخلي، مدير عام التنظيم والتخطيط، 
مدير عام اإلدارة والموارد البشرية. وهو رئيس مجلس إدارة شركة عمان لالستثمار والتمويل ش.م.ع.ع ويترأس مجلس 

إدارة شركة أعالف ظفار ش.م.ع.ع و عضو في مجلس إدارة شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع. 

الشيخ / سعيد بن محمد بن أحمد الحارثي

الشيخ سعيد الحارثي هو عضو مجلس إدارة البنك وعضو لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة. حصل على درجة الماجستير 
في إدارة األعمال من جامعة فيكتوريا، ملبورن / أستراليا، ودرجة البكالوريوس في إدارة األعمال )اإلدارة(، تخصص فرعي 
وهو  األمريكية.  المتحدة  الواليات  ستانيسالوس،  كاليفورنيا  والية  جامعة  من   )CIS( الحاسوبية  المعلومات  نظم  في 
عضو مجلس إدارة في الشركة العمانية لتنمية االستثمارات الوطنية )تنمية( ورئيس مجلس إدارة شركة عمان كلورين 

ش.م.ع.ع.

الشيخ / سعود بن مستهيل بن أحمد المعشني

الشيخ سعود المعشني هو عضو مجلس إدارة البنك وعضو لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة. حاصل على درجة الماجستير 
في الدبلوماسية الدولية من جامعة إيست أنجليا )المملكة المتحدة( عام )2015(. وقد تخرج في إدارة األعمال من جامعة 
ستافوردشاير )المملكة المتحدة( في عام 2010. وهو عضو مجلس إدارة في شركة أعالف ظفار ش.م.ع.ع و ظفار الدولية 

للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع.

الفاضل / خالد بن ناصر الشامسي

الفاضل/ خالد الشامسي هو عضو مجلس إدارة في البنك ورئيس لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة وعضو في لجنة الترشيحات 
والتعويضات. وهو حاصل على بكالوريوس )مع مرتبة الشرف( في المحاسبة واألعمال الدولية ومدير معتمد من إنسياد 
في حوكمة الشركات )IDP-C(. تتنوع خبرة الفاضل/ خالد الشامسي عبر األصول العامة والخاصة والعقارات واالستثمارات 

البديلة. وهو عضو في مجالس إدارات العديد من الشركات المدرجة والخاصة.

الفاضل / جي أس جورج

وهو  والتعويضات.  الترشيحات  لجنة  المخاطر وعضو في  إدارة  لجنة  البنك وعضو  إدارة  جورج هو عضو مجلس  الفاضل 
بالهند وحاصل على  خريج علوم من جامعة مادراس  المصرفية. وهو  الخبرة  عاًما من  أكثر من 40  خبرة مع  مصرفي ذو 
ماجستير إدارة األعمال من آي أم دي )IMD( في لوزان بسويسرا. وهو أيًضا زميل في معهد تشارترد للمصرفيين بلندن 

وزميل في المعهد الهندي للمصرفيين. وهو عضو مجلس إدارة في شركة النهضة للخدمات ش م ع ع
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العميد /سيف بن سالم بن سيف الحارثي

العميد سيف الحارثي هو عضو مجلس إدارة البنك وعضو لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة. حاصل على درجة دكتوراه 
العربية  الجمعية  المكثفة في سلطنة عمان من مصر وكذلك زماالت  التنمية  البشرية وتأثيرها على  الموارد  تنمية  في 
الدولية للمحاسبين القانونيين )ASCA( في األردن وكلية الدفاع الوطني في أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر. 
حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من والية كانساس بالواليات المتحدة األمريكية. كما أنهى عدًدا من 
دورات المحاسبة والمالية بما في ذلك الدبلوم العالي في إدارة الحسابات من جامعة أكسفورد )1995( في المملكة 

المتحدة. وهو رئيس مجلس إدارة شركة المها لتسويق المنتجات البترولية ش.م.ع.ع.

الدكتور/ فيصل بن عبدالله بن شعبان الفارسي

التدقيق  البنك منذ مارس 2022 وعضو لجنة  إدارة  الفارسي عضو مجلس  الله بن شعبان  الدكتور فيصل بن عبد  يشغل 
بمجلس اإلدارة، ويشغل الدكتور فيصل الفارسي حالًيا منصب المدير العام للهيئة العامة للتأمينات االجتماعية، وعضو 
من  العديد  إدارة  مجلس  في  عضًوا  وكان  ُعمان(  )أوريدو  لالتصاالت ش.م.ع.ع  القطرية  العمانية  الشركة  إدارة  مجلس 
الشركات المساهمة العامة. الدكتور فيصل الفارسي حاصل على درجة الماجستير في قانون األعمال الدولي ودكتوراه 

في القانون التجاري.

اإلدارة التنفيذية للبنك 

الشيخ/ وليد الحشار

الرئيس التنفيذى

الشيخ وليد الحشار هو الرئيس التنفيذي لبنك مسقط. كما أنه عضو في مجلس إدارة كلية الدراسات المصرفية والمالية، 
وجمعية البنوك العمانية، وشركة األوراق المالية واالستثمار )سيكو( ش.م.ب، في مملكة البحرين وعضو مجلس أمناء 
األكاديمية الملكية لإلدارة. تمتد خبرته ألكثر من 28 عاًما في قطاعات البنوك وكذلك قطاعي النفط والغاز. قبل انضمامه 
إلى بنك مسقط، شغل مناصب عليا في عدد من الشركات الرائدة بما في ذلك شركة تنمية نفط عمان وبنك أتش أس 
بي سي الشرق األوسط. انضم الشيخ وليد الحشار إلى بنك مسقط في عام 2004 وشغل منذ ذلك الحين عدة مناصب عليا 
بما في ذلك المدير العام للمجموعة - خدمات الشركات ونائب الرئيس التنفيذي. تولى منصب الرئيس التنفيذي للبنك في 
يناير 2019. وهو حاصل على دبلوم الدراسات العليا في اإلدارة العامة من كلية هارفارد لألعمال باإلضافة إلى بكالوريوس 

وماجستير في إدارة األعمال من جامعة والية كاليفورنيا في ساكرامنتو بالواليات المتحدة األمريكية.

الفاضل / احمد فقير البلوشي

رئيس الخدمات المصرفية 

الفاضل/ أحمد فقير البلوشي هو رئيس الخدمات المصرفية للبنك. قبل أن يصبح الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية، 
شغل منصب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات المسؤول عن قيادة مجموعة الخدمات المصرفية للشركات، 
والتي تتألف من تمويل المشاريع والتمويل المهيكل، والشركات الكبيرة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والمعامالت 
المصرفية، والخدمات المصرفية للقطاع العام، والفرعين الدوليين )في كل من السعودية والكويت(. بدأ الفاضل/ أحمد 
فقير البلوشي حياته المهنية مع بنك مسقط في أكتوبر 1994 كمدقق داخلي ولديه خبرة مثمرة امتدت ألكثر من 27 عاًما، 
وعمل في وظائف وأدوار مختلفة داخل البنك بما في ذلك العمليات وتقنية المعلومات والموارد البشرية والشركات. 
الخدمات المصرفية. شغل الفاضل/ أحمد أيًضا منصب نائب المدير العام )DGM( إلدارة الموارد البشرية. قبل عودته إلى 
سلطنة ُعمان، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لألعمال الدولية لبنك مسقط ومقرها في المملكة العربية السعودية. 
الفاضل/ أحمد عضو زميل في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين )ACCA( بالمملكة المتحدة وحاصل على ماجستير 

إدارة األعمال التنفيذية من جامعة إتش إي سي في باريس.

الفاضلة /شيخة يوسف الفارسي

رئيس العمليات

العمليات، شغلت  مديرة  تصبح  أن  قبل  البنك.  في  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  هي  الفارسي  يوسف  / شيخة  الفاضلة 
منصب الرئيس التنفيذي لالستراتيجية وخدمات الشركة. تشمل مسؤوليتها إدارة اإلستراتيجية، والموارد البشرية، وتجربة 
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العمالء، واالتصاالت المؤسسية والمسؤولية االجتماعية للشركات، ومكتب إدارة مشاريع تقنية المعلومات، ووظيفة 
االئتمان. قبل هذا المنصب، شغلت منصب المدير العام لإلستراتيجية والتطوير المؤسسي ومساعد المدير العام للرقابة 
واالقتصاد،  التجارة  في  البكالوريوس  درجة  على  شيخة   / الفاضلة  حصلت  قد  مسقط.  بنك  في  واالستراتيجية  المالية 
تخصص التسويق، من جامعة السلطان قابوس عام 1999، وحصلت على درجة الماجستير في التمويل من كلية بايز لألعمال 
)المعروفة سابًقا باسم كلية كاس لألعمال(، سيتي، جامعة لندن )2005(. وهي حاصلة على شهادة برنامج اإلدارة العامة 
من كلية هارفارد لألعمال بالواليات المتحدة األمريكية وأكملت أيًضا برنامج اإلدارة المتقدمة من إنسياد في فرنسا. قبل 
انضمامها إلى البنك، عملت في الهيئة العامة لترويج االستثمار وتنمية الصادرات )المعروفة أيًضا باسم “إثراء”( كمدير 

عام باإلنابة لترويج االستثمار.

الفاضل / تي. غانيش

المدير المالي

الفاضل / غانيش ثانجافيل هو المدير المالي للبنك وهو مسؤول عن تمويل المجموعات وتخطيط األعمال والمشتريات 
المركزية والخزينة وعمليات االستثمار. باإلضافة إلى ذلك، فهو مسؤول أيًضا عن الخدمات المصرفية االستثمارية وأعمال 
إدارة األصول ونمو مؤسسات البنك. يتمتع غانيش بخبرة 25 عاًما بعد التخرج، منها 23 عاًما في القطاع المصرفي. وهو 
 )CMA( حاصل على شهادة معهد المحاسبين القانونيين في الهند، ومحاسب إداري معتمد )ACA( محاسب قانوني مؤهل
التكاليف  التكاليف )ICWA( من معهد محاسبة  األمريكية ومحاسب  المتحدة  بالواليات  اإلداريين  المحاسبين  من معهد 

واألشغال في الهند. كما أنه حاصل على دبلوم دراسات عليا في اإلدارة العامة من كلية هارفارد لألعمال.

الفاضل/ شمزاني محمد حسين

مدير عام - ميثاق للصيرفة اإلسالمية

والشرق  الهادئ  والمحيط  آسيا  عاًما في مناصب مختلفة في منطقة   28 تبلغ  بخبرة مصرفية  الفاضل/ شمزاني  يتمتع 
األوسط وأفريقيا. وقد عمل في عدد من المؤسسات المالية الدولية والرائدة بمـا فـي ذلـك بنـك أبوظبـي األول و بنـك 
الخليـج األول, والمجموعـة األمريكية الدوليـة و بنـك اتـش اس بـي سـي. قد انضم الفاضل شمزاني إلى بنك مسقط في 
مايو 2019 كمدير عام لميثاق للصيرفة اإلسالمية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس )BBA( في المالية وكذلك درجة 
الماجستير )MBA( في إدارة األعمال الدولية وإدارة الموارد البشرية من جامعة ميامي في فلوريدا، بالواليات المتحدة 

األمريكية.
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تخصيص السندات  .12

األهلية لتخصيص السندات

ُتخصص السندات مباشرة للمساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع كما في 
تاريخ الحق ويكون التخصيص على أساس النسبة والتناسب.

للبيان والوضوح، تم تحديد أن األسهم العادية الصادرة بموجب إصدار األسهم المجانية في تاريخ الجمعية العامة العادية 
لن يتم أخذها في االعتبار عند تحديد تخصيص السندات بناًء على نسبة التخصيص.

يتم إصدار السندات للمساهمين كما في تاريخ الجمعية العامة غير العادية، تدفع قيمتها بالكامل من األرباح المحتجزة 
تاريخ  في  والتناسب  بالنسبة  للمساهمين  تخصيصها  ويتم  االصدار،  بهذا  خاصة  نفقات  أي  المساهم  تحمل  دون  للبنك 

الجمعية العامة غير العادية على أساس تناسبي.

تخصيص السندات

يكون تخصيص السندات للمساهمين من حملة األسهم العادية للبنك كما في تاريخ الحق، وهم المؤهلين فقط لتخصيص 
لدى شركة مسقط  السندات في حسابه/ حسابها  تخصيص مباشر من  يحصل كل مساهم مؤهل على  السندات،  هذه 

للمقاصة واإليداع، وال يشترط على المساهم تقديم طلب أو القيام بأي إجراءات أخرى تتعلق بتخصيص هذه السندات.

تتولى شركة مسقط للمقاصة واإليداع التعامل مع تخصيص السندات بواسطة أنظمتها وإجراءاتها الخاصة.

المراسالت 

ُترسل جميع المراسالت إلى المساهمين المؤهلين على عنوان المساهم المسجل لدى مسقط للمقاصة واإليداع ومن ثم، 
يتعين على جميع المساهمين المؤهلين التحقق من صحة هذه العناوين. 

الجدول الزمني المقترح

التاريخ المتوقعالبيان

13 نوفمبر 2022مموافقة الهيئة العاملة لسوق المال على تخصيص السندات 

21 نوفمبر 2022مإدراج السندات في بورصة مسقط 

إدراج وتداول السندات:

تاريخ طلب  في  بها  المعمول  واإلجراءات  للقوانين  وفًقا  بورصة مسقط  لدى  السندات  البنك في سوق  ُتدرج سندات 
اإلدراج، إن تاريخ اإلدراج المتوقع أدناه هو تاريخ تقديري وفي حالة طلب أي إعادة جدولة، ُينشر الموعد الجديد على الموقع 

اإللكتروني لبورصة مسقط. 

المسؤوليات وااللتزامات

اللوائح  بموجب  المحددة  والواجبات  بالمسؤوليات  التقيد  واإليداع  للمقاصة  مسقط  وشركة  اإلصدار  مدير  على  يتعين 
بموجب  المحددة  والواجبات  المسؤوليات  من  أي  مع  تتوافق  أن  ويجب  المال  لسوق  العامة  الهيئة  قبل  الصادرة من 

االتفاقيات المبرمة بين كل منهم وبين جهة اإلصدار. 

ويتعين على األطراف المختصة القيام بإجراءات عالجية لألضرار الناتجة عن أي إهمال ترتكبه في أداء المهام والمسؤوليات 
الموكلة إليها، وعلى مدير اإلصدار في هذه الحالة التنسيق مع الجهات المعنية مثل الهيئة العامة لسوق المال وبورصة 

مسقط التخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة والالزمة لمعالجة هذه األضرار. 
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التعهدات  .13

المصدر: بنك مسقط ش.م.ع.ع  1-13

يؤكد مجلس إدارة البنك مجتمعين ومنفردين بأنه قد توخى العناية الواجبة والالزمة  لضمان مايلي:

المعلومات الواردة في هذه النشرة كاملة وصحيحة.  01

أنــه قــد تــم أخــذ العنايــة الواجبــة والالزمــة  لتجنــب إســقاط أيــة وقائــع أو معلومــات مهمــة مــن شــأنها أن تجعــل   02
النشــرة مضللــة. تعبيــرات 

أنــه ســيتم االلتــزام بجميــع أحــكام قانــون األوراق الماليــة وقانــون الشــركات التجاريــة واللوائــح والتعليمــات الصــادرة   03
بمقتضاهمــا.

موقعة عن مجلس اإلدارة:

التوقيعالوظيفــةاالسمم

الرئيس التنفيذيالشيخ وليد بن خميس الحشار1

رئيس الماليةتي جانيش2
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مدير اإلصدار  2-13

وفًقا للمسؤوليات المنوطة بنا وفقا لقانون األوراق المالية وقانون سوق راس المال والئحته التنفيذية وقانون الشركات 
التجارية والتوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، فقد قمنا بمراجعة جميع المستندات ذات الصلة وغيرها من 

المواد المطلوبة إلعداد نشرة اإلصدار المتعلقة بإصدار سندات من بنك مسقط ش.م.ع.ع.

يتحمل مجلس إدارة بنك مسقط ش م ع ع المسؤولية عن صحة ودقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، وقد 
أكدوا أنه لم يتم حذف أي معلومات جوهرية منها، مما قد يجعل هذه النشرة مضللة.

نحن نؤكد أننا قد بذلنا العناية الواجبة والالزمة  على النحو الذي تتطلبه مهنتنا فيما يتعلق بنشرة اإلصدار التي تم إعدادها 
والمسؤولين  ومديريه  الُمصدر  مع  جرت  التي  والمناقشات  أعاله  إليها  المشار  المراجعة  أعمال  على  بناًء  إشرافنا،  تحت 

واألطراف األخرى ذات الصلة فيما يتعلق بموضوع اإلصدار ومحتويات المستندات المقدمة إلينا، فإننا نؤكد اآلتي:

لقــد بذلنــا العنايــة الواجبــة والالزمــة  للتأكــد مــن أن المعلومــات المقدمــة إلينــا مــن قبــل الُمصــدر وتلــك الــواردة فــي   .1
ــق المتوفــرة فــي المســتندات والمــواد األخــرى المتعلقــة باإلصــدار. نشــرة اإلصــدار متوافقــة مــع الحقائ

علــى حــد علمنــا وعلــى أســاس إطالعنــا علــى المعلومــات التــي قدمهــا لنــا الُمصــدر، لــم يحــذف الُمصــدر أي معلومــات   .2
جوهريــة، والتــي قــد يــؤدي حذفهــا إلــى جعــل نشــرة اإلصــدار مضللــة.

أن نشــرة اإلصــدار واإلصــدار المتعلــق بهــا متوافقــة مــع جميــع قواعــد وشــروط اإلفصــاح المنصــوص عليهــا فــي قانــون   -3
األوراق الماليــة وقانــون ســوق رأس المــال والئحتــه التنفيذيــة ونمــاذج النشــرات المطبقــة مــن قبــل الهيئــة العامــة 

لســوق المــال ومتوافقــة مــع قانــون الشــركات التجاريــة والقــرارات األخــرى الصــادرة فــي هــذا الصــدد.

ــا لمســاعدة  ــا إلدراكن ــة وفًق ــة وكافي ــة صحيحــة ومعقول ــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه باللغــة العربي المعلومــات ال  .4
المســتثمر فــي اتخــاذ القــرار المناســب بشــأن االســتثمار فــي األوراق الماليــة المعروضــة أو عدمــه.

مدير االصدار

بنك مسقط- أعمال بنوك االستثمار

التوقيع /-
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المستشار القانوني البوسعيدي، منصور جمال وشركائهم  3-13

بهذا يؤكد المستشار القانوني الذي يظهر أسمه أعاله، بأن نشرة اإلصدار هذه تتفق مع القوانين واللوائح ذات الصلة 
النشرة  األخرى في هذ  والمعلومات  المالية  غير  البيانات  جميع  وبأن  السندات  بإصدار  يتعلق  فيما  اإلصدار  جهة  بنشاط 
صحيحة وتتماشى مع القوانين واللوائح وقانون الشركات التجارية وقانون األوراق المالية ولوائحهما التنفيذية والتوجيهات 
المال والنظام األساسي لجهة اإلصدار وقرارات  العامة لسوق  الهيئة  الصادرة من  السندات  ومتطلبات وقواعد إصدار 
الجمعية العامة لجهة اإلصدار، ولقد حصلت جهة اإلصدار على جميع التراخيص والموافقات الرسمية المطلوبة لممارسة 

األنشطة موضوع نشرة اإلصدار.

المستشار القانوني

البوسعيدي منصور جمال وشركائهم

التوقيع/-
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