


ما يمّيزنا.. إدراكنا العميق بغايتنا.
ندرك تمام رؤيتنا التي وّضحت لنا إلى أي 

مدى يمكننا الوصول، وبوصولنا إلى ما 
نحن عليه اليوم، يعدنا المستقبل 

بمزيد من ا�مكانات.
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 �جاللة السلطان المغفور له بإذن ا
قابوس بن سعيد

طيب ا� ثراه

إذا كان لنا أي¢ها المواطنون أن نزهو ونفخر با�رث العظيم الذي 
تلقيناه عن ا¬سالف فإنَّ ذلك يجب أال يكون الغاية التي يجب أن نقف 
عندها ُمكتفين باجترار الماضي ونعيش ذكرى مفاخر، فذاك ُخلق 
الخامل الذي ال عزم له وحاشا أن يكون الُعماني كذلك، فلقد أثبت 

دوم أنَّه ذهٌن متوقٌد وفكٌر ُمتجدٌد وروٌح وثابٌة تطمح إلى ارتياد اµفاق 
ال تنثني عن مطلبها إال غالبة ظافرة، وكان لزام أن نبني كما بنوا 

وأفضل مما بنوا ُمستلهمين عطاءهم ا�نساني العظيم دافع إلى 
البناء والتعمير وحافزÁ إلى مزيد من الرقي والتطوير.
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جاللة السلطان
هيثم بن طارق المعظم

حفظه ا� ورعاه

إن بناء ا¬مم وتطورها مسؤولية عامة يلتزم بها الجميع، وال ُيستثنى 
أحد من القيام بدوره فيها، كل في مجاله وبقدر استطاعته، فقد 

تأّسست ُعمان وترّسخ وجودها الحضاري بتضحيات أبنائها، وبذلهم 
الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على عزتها ومنعتها، وإخالصهم 

¬داء واجباتهم الوطنية، وإعالئهم لمصالح الوطن على المصالح 
الشخصية، وهذا ما عقدنا العزم على إرسائه وصونه حتى نصل 

للتطّور الذي نسعى إليه واالزدهار الذي نسهر على تحقيقه، والنزاهة 
 التي ال بد أن تسود كافة قطاعات العمل وأن تكون أساس ثابت راسخ

لكل ما نقوم به.
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مجلس ا�دارة
في صحار الدولي، نحتفي بمجلس إدارة يضم 
عددÁ من القياديين الرائدين الذين يجّسدون 

بدورهم روح هويتنا التجارية.
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إنهم نخبة من أصحاب الرؤى الثرية بالخبرات الطويلة، فضًال عن 
مسيرات حافلة بالقرارات المؤّثرة والحكيمة في نفس الوقت، مما 

ساهم في إحداث الفرق لموظفينا والقطاع المصرفي ووطننا 
بشكل عام.

انقر هنا
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الفاضــل ســعيد بــن أحمد صفرار
عضـو مجلـس إدارة

الفاضــل محمــد بــن محفــوظ العارضي
رئيس مجلس إدارة

الفاضــل طــارق المغيري
عضــو مجلس إدارة

الفاضــل بيبن درامســي نانســي
عضــو مجلس إدارة

الفاضــل ســعيد العوفي
نائــب رئيــس مجلس ا�دارة

المهنــدس أحمــد بــن حمــد الصبحي
عضــو مجلس إدارة

الفاضـــل سالـــم بن محمـــد بن مســعود المشــايخي
عضـــو مجلـــس إدارة

من اليسار إلى اليمين

https://www.soharinternational.com/ar-om/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/


الفريق ا�داري
هم رّواد التطّور، وأصحاب ا¬فكار المشرقة، وهم أسماء المعة 

وموثوقة في القطاع المصرفي، اكتسبوا تلك الثقة بفضل 
خبراتهم الطويلة على المستويين المحلي والدولي. 
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انقر هنا
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كونهم من رّواد القطاع المصرفي، فقد كان لهم دور رائد في مرحلة نهوض صحار الدولي إلى 

مكانته الحالية، مبتكرين أساليب حديثة تضيف باستمرار قيمة إضافية لكّل تجربة.

وبدًءا من الخدمات المصرفية التجارية واالستثمارية وصوالً إلى إدارة الثروات، والخدمات المصرفية 

ا�سالمية وغيرها المزيد، فقد حّولت كّل وحدة لدينا التحديات إلى فرص واعدة، وأْثرت ثقافة 

الفوز في كل موظف لدينا.  

الطرف ا�يمن

https://www.soharinternational.com/ar-om/%D9%86%D8%A8%D8%B0%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83/


الفريق ا�داري
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رؤيتنا للعالم
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نؤمن أّن قّصتنا تلهم الجميع.

بدأت حكايتنا فوق أرض تتفّرع عميق في التاريخ، أبطالها رؤية حكيمة وعزيمة 
ال تلين.. وعشق ال يخبو لالكتشاف. 

بقوة نظرت لها العيون فخرÁ في الشرق ا¬وسط، وقائمة أعمال مشرقة على 
الصعيد العالمي انطلقنا، بعشق لكل ما نقوم به مضينا، وبنظرة إلى 

المستقبل خطونا.. لنطرق باب كل فرصة واعدة في هذا العالم.  
إال أن القصة اµسرة حق هي تلك التي تدور حولك أنت، وتروي مسيرتك،
فأنت.. أساس كل ما نقوم به، ونتوق لكتابة فصل مشرق يحتفي بكل 

أهدافك وخياراتك ونجاحاتك.

¬ننا ندرك تمام أنه عندما يلتقي الطموح وا�لهام، مثل ما نحن عليه.. فإن 
النتيجة دائًما هي الفوز. 

المقدمة 
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المقدمة 

رؤيتكم التجارية
 لم تكن رحلة االرتقاء بسلوكياتنا في صحار الدولي سهلة المنال، فقد بذلنا 

جهدÁ كبيرÁ وقمنا بفهم القطاع المصرفي بشكل أعمق، في المنطقة وما 
ورائها، فنحن نعي أّن عالقات ا¬عمال الراسخة قادرة على تحدي الوقت وإثبات 

.Áوتكرار Áجودتها مرار
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إن بنيتنا التحتية القائمة على خدماتنا والمتمحورة حول زبائننا، ترّكز على 
توفير نظام متكامل من الخدمات والتجارب ذات المستوى العالمي، 

واستقطاب أفضل التجارب العالمية، وجذب أنظار العالم إلى ُعمان.

ففي عالم دائم التغّير، نحرص على ضمان تواصلنا وتفاعلنا مع ما يدور حولنا 
لنبقى دائم سّباقين في قطاعنا ونتمّكن من توفير مزيد من فرص الفوز 

لكم.

الرؤية الثاقبة لحكومتنا الرشيدة.. لطالما ألهمتنا في تحديد أهدافنا 
المتعّلقة بقطاعات ا¬عمال، التي تتمحور حول مستقبل ُعمان الواعد, وكوننا 

من رّواد القطاع المصرفي والمالي فإننا نوّجه جهودنا نحو توفير حلول 
مصّممة لتلبية متطّلبات زبائننا، وذلك عبر مزج ا¬فكار وأساليب االبتكار 

والتمّيز التشغيلي، ما يضمن تواجدنا على المدى الطويل مع الحفاظ على 
فكرنا المعاصر.

وانطالًقا من إدراكنا الوثيق بغايتنا، نجتهد أكثر فأكثر في صحار الدولي لوضع 
بصمة واضحة في القطاع المصرفي، وذلك عبر تطوير وتعزيز أعمالنا وموقعنا 

االقتصادي واالجتماعي في ا¬عوام المقبلة.
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نبذة عن سلطنة ُعمان

من ُعمان.. 
إلى العالم.

ُعماننا.. وطن جذوره  أمجاد ا¬مس، ينبض في صدره اعتزاز بانتصارات اليوم، 
ويحّركه إيمان عميق بكل ما نملكه من إمكانات في الغد.

سلطنة ُعمان هي أرض متأّصلة بالثقافة، وإحدى أقدم الدول العربية التي 
نالت استقاللها في العالم العربي، إذ تتجاوز مساحتها 300٫000 ألف كيلومتر 

مربع، وتمتد سواحلها الخالبة على مد النظر، فبعد أن عرف العالم ُعمان بأّنها 
مجرد دولة جميلة وغنية بالنفط، وصلت السلطنة اليوم إلى آفاق جديدة من 

التقّدم في مختلف القطاعات، مع عدد سكان يزيد على 4.5 ماليين نسمة، 
وبفضل قيادتها الحكيمة، فقد تحّولت سلطنة ُعمان إلى بيئة عمل نابضة 

بالحياة، تمثل نماذج استراتيجية للبنى التحتية التي ُوضعت لتحقيق التقّدم 
واالزدهار، وذلك عبر تعزيز االبتكار وريادة ا¬عمال وتميز ا¬داء وصقل المواهب.

وبدعم من الحوكمة القوية، والتوازن التجاري، ومعدالت الفائدة المخّفضة 
والتضخم المعتدل، فقد قامت السلطنة ببناء اقتصاد مستدام يتمحور حول 

المستقبل والمعرفة، حيث ترتكز رؤية ُعمان 2040 على ا¬فراد، والمجتمع، 
واالقتصاد، والحوكمة والموارد البيئية والثقافية؛ وكلها مساهمات إيجابية في 
رؤيتها الوطنية، ويتجّلى التزام كّل قطاع فوق هذه ا¬رض.. بالعمل الجاد لكل 
ما يخدم رؤية السلطنة في تنويع مصادر الدخل، حيث يتواصل االستثمار في 

القطاعات غير البترولية المزدهرة مثل السياحة، والتعدين، والخدمات 
اللوجستية، والعقارات، والبناء والتشييد، والصناعات التحويلية القائمة على 

الغاز الطبيعي والصناعات التصديرية والخدمات المالية المصرفية، مما يضمن 
الفوز لكّل قطاع.. ولوطننا بشكل عام.
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كلمة الرئيس التنفيذي

تعزيز النمّو 
وتحقيق كل "فوز" 

قصة صحار الدولي.. تواصل إلهامها لكل َمن حولها، فقد تشّكلت مالمحها كنتيجة مباشرة لهدف أعمق، وهو مساعدة 

الناس على تحقيق الفوز من خالل توفير الخدمات المصرفّية لعالمهم دائم التطّور، فهي قصة تأّسست قواعدها على رؤية 

البنك الطموحة لتكون مؤسسة خدمية ُعمانية الطابع، عالمية الريادة، تساعد الزبائن والمجتمع والناس على االزدهار والنمو 

يوم بعد يوم.

لقد دفعنا االبتكار والفكر غير المألوف، والشغف نحو تحدي كافة الظروف إلى تغيير أنفسنا.. مما هيأ البنك من إحداث ثورة 

في المشهد المصرفي المحلي، و¬ن الزبون في صميم كل ما نقوم به، فإّننا نحرص على تمكين زبائننا من تحقيق مزيد من 

الفوز، كما نسعى دون كلل نحو تمكين كافة ا¬طراف ذات الصلة لدينا نحو تحقيق النجاحات في مختلف المجاالت، وبفضل 

عهدنا بتقديم خدمات مصرفية تفاعلية لمساعدة الزبائن على بلوغ كافة أهدافهم، فقد تمّكنا من إيجاد مكانة مرموقة 

¬نفسنا، بينما نواصل تقديم نظام متكامل من المنتجات والخدمات التي ُصّممت خصيص لتلبي متطّلبات كافة الزبائن 

والمستثمرين. 

وكما هي مستمرة بإلهامها.. قّصة صحار الدولي تواصل تطّورها من فوز لفوز أكبر، وتصنع المزيد من الفائزين، ¬ّننا نؤمن 

بأنك عندما تضع نصب عينيك الفوز، فإنك تصبح مصدر إلهام لآلخرين لتحقيق المزيد.
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رحلة فوز ال تتوّقف.

تدشين بنك صحار 

تحقيق نقطة التعادل وبدء 
تسجيل ا¬رباح

الحصول على جائزة أسرع البنوك 
نمّوÁ في السلطنة

تدشين صحار 
ا�سالمي

أفضل هوية تجارية مصرفية في 
ُعمان

تعيين الرئيس التنفيذي الحالي
تغيير الهوية التجارية إلى صحار الدولي

إعادة تعريف مسار جديد للنمو
تحقيق أداء مالي رائد في السوق

البدء في تطبيق استراتيجية الخمس 
سنوات 

زيادة رأس المال بمبلغ 140 مليون ريال 
ُعماني 

تحقيق نتائج مالية رائدة في السوق 
توقيع اتفاقية استراتيجية حصرية مع «إي 
إف جي إنترناشيونال»، المجموعة العالمية 

المتخّصصة في الخدمات المصرفية 
الخاصة وإدارة ا¬صول

(eFloos) إطالق أول محفظة إلكترونية
تعزيز ا�دارة التنفيذية العليا 

التصدي لآلثار الناتجة عن كوفيد-19
تطوير القدرات المتباينة

إطالق منصات رقمية 

تدشين الخدمات المصرفية عبر 
الهواتف الذكية

االحتفال بعقد كامل من 
التمّيز المصرفي
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رؤيتنا

بداية المشوار
عندما يكون ا�صرار على المضي أكثر في عالم دائم التغّير هو الثابت الوحيد، فإن االقتصادات 

والقطاعات ترّكز على تحقيق المزيد من ا�نجازات، كما تقوم نماذج ا¬عمال المتطّورة بإحداث ثورة 
في مجتمع ا¬عمال، بما يضمن بقاء ا¬قوى في المقدمة.

وباعتباره ا¬سرع نمّوÁ في البالد، كان لبنك صحار منذ تأسيسه، رؤية مرتكزة تمام على القطاع 
المصرفي، وبمجّرد تغيير الهوية التجارية إلى صحار الدولي في العام 2018، تّمت إعادة صياغة 

ا¬هداف المستقبلية، لتصبح مؤسسة خدمية ُعمانية الطابع عالمية الريادة، تساعد الزبائن 
والمجتمع والناس على االزدهار والنمو، ومع تحقيقنا للريادة في القطاع الخدمي، توّسعت 

شراكاتنا مع مؤسسات متميزة ليس في القطاع المصرفي فحسب، بل تقّدم إلى أبعد من ذلك، 
لنقّدم خدماتنا بطابع ُعماني فريد.
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غايتنا

الفوز للوطن 
هدفنا في صحار الدولي مساعدة الناس على تحقيق الفوز يوًما بعد يوم، وذلك من خالل توفير 

خدمات مصرفية ُصّممت خصيص لعالم دائم التغّير.

يتجّلى ذلك في استباقنا لتوّقعات ومتطّلبات زبائننا وتوفير خدمات تلبي احتياجاتهم، حيث 
نمضي إلى جانب زبائننا في مشوارهم منذ نقطة البداية لنمّكنهم من تحقيق المزيد من الفوز، 

على الصعيد الشخصي أو العملي.. وفي كّل ما يتعّلق بتجربتهم المصرفية.

والسبب؟ ¬ننا ندرك أن كّل فوز يحّققه زبائننا هو فوز لوطننا.  

يولي صحار الدولي ُجّل اهتمامه بالمساهمة في تنمية البالد على المستويين االجتماعي 
واالقتصادي، متيًحا بذلك العديد من الفرص السانحة لكافة أفراد المجتمع، فمع تقّدمنا الملحوظ، 

نتطّلع إلى الوصول نحو آفاق أعلى يوم بعد يوم، لنرفع علم السلطنة شامًخا بكل فخر.
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عهدنا

حلول تفاعلية ومنصات 
رقمية ذات قيمة إضافية

زبائننا اليوم يستحقون ا¬فضل.. ويتوّقعون حلوالً تفاعلية استباقية ومنتجات وخدمات تمنحهم 
قيمة إضافية لضمان استفادتهم من كّل فرصة تحّقق لهم الفوز.

بدورنا في صحار الدولي، نسعى نحو منحهم ا¬فضل، وذلك عبر تقّدمنا بخطوة في قطاعنا 
حرص مّنا على تزويد الزبائن بنظام من الخدمات المصرفية التفاعلية المتكاملة لمساعدتهم 

على الوصول إلى كافة أهدافهم.
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قيمنا

خدمات مصرفية أكثر إثراء
مع توّجه سلطنة ُعمان نحو تنويع مصادر دخلها االقتصادية وانطالقها بسرعة لمواءمة 

المستقبل، فإن مبادئنا تبقى هي ا¬ساس، مما يساعدنا على رؤية المستقبل من منظور أوسع.
فأن نكون أكثر إسراع، أكثر إثراًء، وأوسع أفق في كل ما نقّدمه، هو ما نسعى إليه في كافة 

أعمالنا، من خالل تبسيط ا�جراءات وتسخير خدماتنا لتكون أكثر ارتباط بمتطّلبات واحتياجات 
زبائننا.
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شخصيتنا

كل ما نفعله.. يبدأ من 
فهمنا �نفسنا أوالً.  

تتسم شخصيتنا بالنباهة، وا�نسانية، واالستمرارية.. وهذا ما يجعلنا ننطلق في رحلة ممتعة 
نحو المستقبل بال توّقف، وفي زمن يكثر فيه المنافسون.. تتجّلى شخصيتنا هذه بوضوح وتفّرد 

من خالل مواصلة ابتكار سبل جديدة للتفكير والعمل وا�نجاز، باذلين ُقصارى جهدنا لالرتقاء 
بتجربة زبائننا نحو ا¬فضل كّل يوم. 



نظرة عامة 

وضع مسار رحلة الفوز
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نسبة رأس المال

نسبة التكلفة إلى الدخل

العائد على متوسط حقوق المساهمين

2020  

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2015
2016
2017
2018
2019
2020

2,208
2,520

2,843
3,046

3,505
3,611

1,647
1,913

2,099
2,252

2,454
2,503

1,464
1,532

1,643
1,818

2,097
2,232

19.1%

49.1%

6.0%

RO

إجمالي ريال ُعماني

إجمالي ا¬صول

صافي القروض والسلفات

ودائع الزبائن
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بدأنا رحلتنا بخطوات جادة، وطموحات كبرى.. ومنذ ذلك الوقت نمت رؤيتنا 
في صحار الدولي لترقى إلى تطّلعات زبائننا الحاليين والمحتملين، فقد 

تمّكنا من المضي من قّوة إلى قّوة أكبر، ما أتاح لنا من التوظيف ا¬فضل 
لåمكانات والفرص في الخدمات المالية أو إدارة الكوادر أو االبتكار المنبعث 

من الحاجة إلى الخدمة. 

لقد قادتنا الخبرة والتجربة إلى التعّرف عن كثب على ا¬سواق التي 
نتعامل معها، كما استطعنا تكييف مفاهيمنا مع نمو القطاع المصرفّي 

المتسارع للوصول إلى مزيد من الفرص الجديدة.

هذا ما نحن عليه، ومن هنا 

تبدأ رحلة الفوز.
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ال تقتصر عالقتنا بالزبائن على التعامالت المصرفية فحسب، بل هم 
يعتمدون علينا كوننا محل ثقة بالنسبة لهم.

في صحار الدولي نعمد دائم على نيل الثقة - من خالل ا¬داء والتنفيذ، 
وقيمنا ورؤيتنا بالتوازي مع منتجاتنا وخدماتنا - لنتمّكن من تصميم 
حلول مصرفية لمساعدة زبائننا على تحقيق تطّلعاتهم المستقبلية 

على الصعيد الشخصي والمهني.

.

وراء كّل فوز 
حلول الخدمات المصرفية



قصة صحار الدولي.. تواصل إلهامها لكل َمن حولها، فقد تشّكلت مالمحها كنتيجة مباشرة لهدف أعمق، وهو مساعدة 

الناس على تحقيق الفوز من خالل توفير الخدمات المصرفّية لعالمهم دائم التطّور، فهي قصة تأّسست قواعدها على رؤية 

البنك الطموحة لتكون مؤسسة خدمية ُعمانية الطابع، عالمية الريادة، تساعد الزبائن والمجتمع والناس على االزدهار والنمو 

يوم بعد يوم.

لقد دفعنا االبتكار والفكر غير المألوف، والشغف نحو تحدي كافة الظروف إلى تغيير أنفسنا.. مما هيأ البنك من إحداث ثورة 

في المشهد المصرفي المحلي، و¬ن الزبون في صميم كل ما نقوم به، فإّننا نحرص على تمكين زبائننا من تحقيق مزيد من 

الفوز، كما نسعى دون كلل نحو تمكين كافة ا¬طراف ذات الصلة لدينا نحو تحقيق النجاحات في مختلف المجاالت، وبفضل 

عهدنا بتقديم خدمات مصرفية تفاعلية لمساعدة الزبائن على بلوغ كافة أهدافهم، فقد تمّكنا من إيجاد مكانة مرموقة 

¬نفسنا، بينما نواصل تقديم نظام متكامل من المنتجات والخدمات التي ُصّممت خصيص لتلبي متطّلبات كافة الزبائن 

والمستثمرين. 

وكما هي مستمرة بإلهامها.. قّصة صحار الدولي تواصل تطّورها من فوز لفوز أكبر، وتصنع المزيد من الفائزين، ¬ّننا نؤمن 

بأنك عندما تضع نصب عينيك الفوز، فإنك تصبح مصدر إلهام لآلخرين لتحقيق المزيد.

- 1 -- 3 - - 2 -
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من خالل إدراكنا بأن كل زبون لدينا هو شخص فريد بذاته، فإننا نحرص على تصميم 
نظام شامل متكامل من المنتجات والخدمات المصرفية القائمة على االبتكار 

والتعاون، وذلك بهدف تلبية كافة متطّلبات وتطّلعات واحتياجات كافة الزبائن من 
ا¬فراد والمؤسسات والشركات بفاعلية تاّمة.

تقديم كل ما هو استثنائي
المنتجات والخدمات

الخدمات التجارية 
المصرفية

الخدمات المصرفية 
االستثمارية

الصيرفة ا�سالمية

خدمات الخزينة، وإدارة 
النقد والتمويل 

التجاري

الخدمات المصرفية 
للشركات 

والمؤسسات

الخدمات االستشارية 
وتمويل الشركات

إدارة ا¬صول

إدارة الثروات

خدمات التجزئة 
المصرفية

خدمات الخزينة، وإدارة 
النقد والتمويل 

التجاري

الخدمات المصرفية 
للشركات

خدمات التجزئة 
المصرفية

إدارة الثروات
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لكل زبون متطّلبات مصرفية مختلفة ومستقلة، وعليه فإننا نؤمن أن كّل زبون يجب أن 
يمتاز بالتفّرد واالستثنائية.

 لذا، نسعى باستمرار إلى توظيف معرفتنا وخبرتنا لتلبية كافة تطّلعاتهم، وتقديم باقة 
واسعة من المنتجات والخدمات المالية المتخّصصة، التي تضع في الحسبان ظروف 

السوق الحالية، مع قابلية التطوير لتنسجم مع المتطّلبات المستقبلية في الوقت ذاته. 

وعلى نطاق أوسع، فإننا ومن خالل ربط رأس المال بفرص االستثمار الواعدة، وتقديم 
الخدمة المناسبة لكل زبون لتلبي متطّلباته، نسعى إلى تعزيز ثقافة الفوز في كّل 

خطوة.

.

ُصّممت للفوز 
خدمات التجزئة المصرفية

احتياجاتك المصرفية مكافآتك
اليومية

احتياجاتك من حلول 
الحماية 

احتياجاتك من 
القروض 

احتياجاتك من الودائع
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عندما يتعّلق ا¬مر بإدارة أموالك، نؤمن أن دورنا يتطّور معك، فبينما تتطّلع لتحقيق 
أهداف جديدة، نحرص على تصميم خدماتنا لتلّبي تطّلعاتك، كما نعمل في نفس الوقت 

على اتخاذ قرارات من شأنها إضافة قيمة أكبر ¬موالك وثروتك على المدى الطويل.

وقد تّم تصميم خدمات إدارة الثروات وفق ¬رقى المستويات العالمية وبشكل حصرّي 
لزبائننا من النخبة، ما يساعد زبائننا المحتملين والحاليين على االستفادة من الفرص 
المتاحة في القطاع، وعبر التمّيز والريادة في القطاع المصرفي على المستوى الدولي 

وا�قليمي، يلتزم فريقنا الرائد من الخبراء بمساعدة الزبائن على تحقيق أهدافهم المالية 
وذلك عبر توظيف خبراتهم الطويلة والمتنوعة، وتجاربهم التي تقوم على إضافة مزيد 

من القيمة.

خدمات تضيف القيمة لثرواتكم 
إدارة الثروات

مديرو عالقات 
مخّصصون 

توفير منتجات 
استثمارية حصرية

أولوية الخدمات 

سقف مرن 
للسحوبات 

ا�عفاءات من 
الرسوم 

مستشارو 
الثروات 

مركز اتصال 
مخّصص على 
مدار الساعة 

الدخول إلى صاالت 
الخدمات المصرفية 

المميزة 
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إدارة أعمالك مهما كان نوعها.. ليست بمنأى عن التحديات والمفاجآت، لذا.. ندرك كشريك 
مصرفي في صحار الدولي حاجتك إلى الخبرة المالية الالزمة لالستفادة من كافة الفرص 

وتحقيق أبعد آفاق الفوز.

وهذا ما يجعل معامالتنا المصرفية أكثر تقدًما عن ما هو معتاد، تّتجه نحو لعب دور 
استشاري يرّكز على تقديم قيمة إضافية لك عندما تكون في أمّس الحاجة إليها.

.

تعزيز فرص الفوز 
الخدمات المصرفية للشركات
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من خالل اعتماد نهج خاّص بمتطّلباتك المصرفية، يمكننا التركيز على التعقيدات التي 
تواجهها ا¬عمال وتنتظرك في هذا القطاع بشكل عام، واالستجابة ببراعة لظروف السوق 

الحالية عبر تقديم حلول مالّية قائمة على رؤية واضحة، وبدورنا.. نفخر بكوننا شريًكا 
مصرفًيا موثوًقا، وفّعاالً من حيث التكلفة، حيث نمتلك جميع ا¬دوات الالزمة للتعامل مع 

كافة أنواع التحديات التجارية ما يضمن تحقيق مكاسب أكبر لك في كّل مرحلة.

الخدمات المصرفية 
للمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة  

خدمات تمويل 
التجارة

خدمات الخزينة خدمات إدارة النقد الحلول الرقمية ذات 
القيمة المضافة

الخدمات المصرفية 
للشركات 

الخدمات المصرفية 
الحكومية 

تمويل المشاريع 
والقروض المشتركة 



- 28 -

إذا كنت تتطّلع للحصول على حلول مصرفية مصّممة لمواكبة سوق دائم التغير، فاعلم 
تمام أّن صحار الدولي دائم جاهز لتلبية تلك التطّلعات.

مع استمرارنا في التكيف واالبتكار، لتقديم أفضل خدمة لزبائننا، حيث يقّدم قسم 
الخدمات المصرفّية االستثمارية المتخّصص لدينا خدمات متخّصصة لتلبية أهداف زبائننا 

التجارية والشخصية االستراتيجية.

بدًءا من عمليات الشراكة الدولية الحصرية، إلى إدارة ا¬صول وتنميتها عبر االقتراض/ أو 
زيادة ا¬سهم، نقّدم مجموعة خدمات مصرفية استثمارية مميزة  لتلبية كافة احتياجات 

الزبائن مهما كانت صعوبتها على نحو متزايد.

التركيز على المرونة
الخدمات المصرفية االستثمارية

الخدمات االستشارية 
وتمويل الشركات 

إدارة المحافظ  رأس المال الخاص 
ورأس المال االستثماري 

بحوث الشراكات 
وا¬عمال المشتركة 

عمليات االندماج 
واالستحواذ 
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بعين على المستقبل.. نستهّل حقبة واعدة نمضي خاللها بخبرتنا المتأّصلة، ومعرفتنا 
العميقة بالخدمات المصرفية ا�سالمية.

إذ نقّدم في صحار ا�سالمي مجموعة واسعة من الحلول المالّية لزبائننا في مجاالت 
الخدمات المصرفية لéفراد، والخدمات المصرفية للشركات والخزينة والتمويل التجاري، 

حيث تتوافق كافة منتجاتنا وخدماتنا بشكل كامل مع الشريعة ا�سالمية، نطّبق فيها 
كافة الشروط وا¬حكام المطلوبة، مع فصل كامل للعمليات المصرفية ا�سالمية عن 

خدمات صحار الدولي المصرفية.

أيض كما نعّزز صلة زبائننا بالقيم وا¬صول ا�سالمية في التعامالت المالية، نقّوي صلتهم 
بالبنك، وذلك من خالل تقديم خدمات مصرفية للزبائن ال ُتضاهى. 

مواصلة مشوار الفوز
الصيرفة ا�سالمية
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خدمات مصرفية 
بتقنية أعلى 

الخدمات المصرفية الرقمية

¬ّن العالم يمضي بخطوات متسارعة نحو الرقمنة، نسعى التباع نهج أكثر 
ابتكارÁ، وأتمتة تضع المستقبل نصب عينيها، بهدف االستفادة من كل ما 

تقّدمه لنا التكنولوجيا من فرص.

وبنظرة على ما تقّدمه التقنيات لنا.. ندرك بأنها تعّزز أعمالنا وخدماتنا 
اليومية بالسالسة والسرعة وا¬مان، هذه المزايا.. هي ما ترّكز عليها 

تجربتنا المصرفية الرقمية في صحار الدولي، وتتجّلى في منتجات 
وخدمات مصرفية مرنة تمّكن الزبائن من االستفادة من نظام رقمي 

متكامل في أّي وقت ومن أّي مكان.
.

.
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ومن خالل دراسة السوق والخيارات المالية المتاحة، تقّدم حلولنا الرقمية 
نهًجا أكثر تخصيًصا لéعمال المصرفية بدًءا من المحفظة الرقمية وسداد 

فواتير الخدمات، إلى التحويالت المالية للبنوك ا¬خرى في جميع أنحاء البالد 
وعلى مدار الساعة.

يستمّر تركيزنا على ابتكار جوانب مختلفة من التجربة المصرفية لكل 
زبون اعتماًدا على االبتكارات القائمة على الخدمات، وذلك من خالل قنواتنا 

الخدمية الرقمية عبر تطبيقنا للهواتف الذكية والخدمات المصرفية عبر 
ا�نترنت، ما يشّجع التحّول من طرق التعامالت التقليدية، إلى البدائل 
ا�لكترونية ا¬كثر مالءمة، ويضع فرص الفوز مباشرة في أيدي زبائننا.

.

.
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هم أهل الفوز  
فريق العمل

يمّيزه الذكاء، وتجمعه النباهة ويدفعه الطموح، فهو فريق يتقاسم رؤية 
مشتركة نحو التميز في الخدمات المصرفية الراقية، واالعتزاز بمجتمعه وبلده 

وأهدافه. 

يتمّتع كل فرد  لدينا في صحار الدولي بأعلى درجات التأهيل والتدريب والخبرة، 
مع تطبيق كامل لِقيمنا المصرفية وهويتنا التجارية في كافة أعمالنا، بدًءا من 

العمل في الصّف ا¬مامي، إلى خلق حلول رقمية مبتكرة، يبذل كل موظف 
لدينا جهدÁ إضافي لضمان تلبية كافة احتياجات الزبائن بكفاءة وفاعلّية.
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موظفونا ملتزمون تمام بأخالقيات العمل والصدق والتفكير المنفتح وااللتزام، 
ما يتّوج تجربة الزبائن بالفوز دائم، ومن خالل اعتماد ا¬دوات المصرفية 

المتطّورة، والدورات التأهيلية ومبادرات تنمية الكوادر، نواصل تعزيز ثقافة ال 
تقتصر فقط على تطوير الكوادر العاملة مهنًيا وشخصًيا، بل تتعّدى ذلك 

لتعّزز الشعور القوي باالنتماء المؤسسي والتعاون، مع تقدير الكوادر المتميزة.



الحارثية نظيرة 
“إيفرست“- قمة  إلى تصل  ُعمانية  متسّلقة  مايو 2019أول 23
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تحقيق الفوز لمجتمعنا
المسؤولية المؤّسسية تجاه المجتمع

نحن في صحار الدولي، ندرك أّن لدينا دوًرا أساسًيا في صناعة مستقبل 
مجتمعاتنا وكوادرنا ووطننا، لذا نؤمن بثقافة الفوز، ونؤمن أال نجعلها تصل 

إلى كافة زبائننا فحسب، بل وُتترجم إلى مبادرات إنسانية ضمن برامج 
المسؤولية االجتماعية التي نتبناها بشكل مستمر.

ومن خالل ما نقوم به من مبادرات تنتهج رؤية حكومتنا الرشيدة، وما نبذله 
من جهود رامية لالستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية، فإننا نؤمن أّن 

التزامنا بالمستقبل ينعكس في كل ما نقوم به ضمن مسؤوليتنا المجتمعية 
تلك.
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¬ن لكل فعل ردة فعل وتأثير، نسعى في صحار الدولي بجهد متواصل للريادة 
ودعم الحلول المستدامة طويلة ا¬مد التي تساعدنا على تقديم المساندة 

لمجتمعاتنا بكّل الطرق الممكنة، فنحن نعتمد التركيز على القضايا وا¬هداف 
التي تلقى صدى عند زبائننا ومجتمعاتنا على حّد سواء، من تقديم وجبات 
ا�فطار الرمضانية وصوالً إلى حمالت التبّرع بالدم ومبادرات تهدف إلى تعزيز 
الوعي بحماية البيئة، وعليه فإننا نفخر بما نقوم به من أجل مجتمعنا بكّل 

السبل الممكنة، ونتشّرف بمّد يد العون لمختلف المبادرات الخيرّية 
واالجتماعية والتنموية، وخلق القيمة المضافة، وتعزيز الفرص وتحسين 

مستوى معيشة ذوي االحتياجات الخاصة والمجتمعات ذوي الدخل المحدود 
إضافة إلى إتاحة الفرص أمام أصحاب المهن ورّواد ا¬عمال.

ومن خالل توفير برامج التدريب وتنمية المواهب المصّممة لمنح فئة الشباب 
نقطة انطالق نحو المستقبل، نتطّلع إلى تحفيزهم، وغرس حب ا�نجاز في 

قلوبهم، حتى يتمّكنوا من تحقيق المزيد في كّل خطوة. 
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على قدر أهل الفوز 
تأتي الجوائز 

ا�نجازات والجوائز

نعم.. نحن نؤمن أن أكثر القصص تأثيرÁ ¬ي عالمة تجارية، هي تلك التي يرويها زبون 
ليتحّدث عن مدى رضاه في تجربته، فتلك القصص قد تصل للعالم أجمع. 

إّن الجوائز التي تتّوج مسيرتنا تزيدنا فخرÁ وتعّلمنا أننا على الطريق الصحيح في كل ما 
نقوم به، وقبل أن نحتفل بها على رفوفنا، نزهو بها كأوسمة على صدورنا، فهي تعكس 

عملنا الدؤوب �ثراء تجارب زبائننا.

فقد حصدنا العديد من الجوائز المحلّية والدولية في مختلف المجاالت على مدار سنوات من 
العمل المصرفي، بدًءا من التمّيز في ا¬عمال، ومبادرات المسؤولية االجتماعية، وصوالً إلى 

االعتراف باالبتكارات الرقمية وغير ذلك الكثير، حيث تعكس كّل خطوة فوزÁ جديدÁ في 
مشوارنا، متطّلعين إلى تحقيق حصد المزيد في السنوات المقبلة.

جائزة
ا�نجاز مدى الحياة" 

جوائز عالم االقتصاد
وا¬عمال

جائزة "المنتجات
المبتكرة للزبائن

جوائز إنفوسيس فيناكل
للمنتجات المبتكرة للزبائن

جائزة "التميز في
  الهوية التجارية

جوائز التمويل والبنوك
السنوية

جوائز عالم االقتصاد
وا¬عمال

جائزة 
"أفضل الشركات أداء"  """

2020

جائزة "أفضل بنك أداًء
في ُعمان"

 "The Banker" مجلة

جائزة
"أفضل تجربة للعالمة التجارية"

ضمن جوائز ترانسفورم الشرق
ا¬وسط وأفريقيا للعام 2020

جائزة "الرئيس التنفيذي للعام"
القطاع المصرفي

جوائز عمان للبنوك
والشركات المالية لعام 2020

2019

جائزة "إعادة تصور
رحلة الزبائن"

انفوسيس محدودة

جائزة "البنك االفضل نمو²"

جوائز عمان للبنوك
والشركات المالية لعام 2020

جائزة "المصرف
ا¶كثر تأثير² للعام"

جوائز عالم ا�قتصاد

جوائز عالم االقتصاد
وا¬عمال

جائزة "أفضل حملة في مجال
"المسؤولية ا�جتماعية للشركات
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خدمات عنوانها االلتزام 
إدارة استمرارية ا¶عمال

في بيئة عمل دائمة التطّور والتأقلم بناًء على المتغيرات الخارجية، فإنه من 
المهّم توفير االستراتيجيات الالزمة لضمان استمرارية العمل بشكل متكامل، 

والتخفيف من االضطرابات المؤثرة على ا�نتاجية والكفاءة وا¬مان.

وفي حال حدوث أي ظرف من شأنه التأثير على استمرارية تعامالتنا بأي شكل 
من ا¬شكال، فإن صحار الدولي يجّدد التزامه بحماية مصالح زبائنه وموظفيه 
وأطراف الصلة لديه، حيث تهدف خطة استمرارية ا¬عمال لدينا إلى التخفيف 
من اµثار الناجمة عن الظروف غير المتوّقعة، وبدورها تعمد خطتنا إلى بذل 

كافة الجهود الممكنة للحفاظ على مبدأ "استمرارية ا¬عمال".
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لدينا فريق متخّصص وملتزم ببرنامج "حماية استمرارية ا¬عمال" ومجهز 
للتعامل مع مختلف سيناريوهات المخاطر المحتملة، مثل تعّذر تقديم 

الخدمات أو البنية التحتية، أو تعّذر الوصول إلى الخدمات، أو الهجمات 
ا�لكترونية أو ا¬زمات ا�قليمية، كما يشمل البرنامج التركيز على استمرار 

العمليات الحيوية مثل إدارة الخزينة، رأس المال، السيولة وخدمات الدفع، فضًال 
عن تزويد الزبائن بإمكانية الوصول إلى أموالهم، والحفاظ على التواصل 

الفّعال، فهذا الفريق مجهز بشكل كامل للتعامل مع كافة التحديات الطارئة، 
ويقوم بمراجعات منتظمة �دخال تحسينات دورية، وذلك من خالل تقديم 

خطط العمل المناسبة وتحديثات البنية التحتية الالزمة.
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بقربكم دائم® 
شبكة االتصال بزبائننا

منذ البداية.. أنتم الغاية، وأنتم محور كل ما نقوم به.

بدًءا من خدمة الزبائن والتخفيف من المخاطر، إلى تطوير المنتجات وابتكار 
ا¬نظمة التقنية تتجه جهودنا كّلها نحو توفير أفضل التجارب والخدمات على 

مدار الساعة سواء الرقمية منها أو تلك التي نقّدمها في الفروع.

ولنتابع نهجنا االستباقي في أعمالنا، ونحافظ على تموضع مؤّسستنا المرتكزة 
على الخدمة، فإننا نسعى لنرافق زبائننا ونكون معهم في كل خطوة، 

من خالل شبكة فروعنا وأجهزة الصّراف اµلي وا�يداع النقدي وغيرها أو النقاط 
الرقمية، وبينما نوّفر للزبائن خدمات احترافية، نتطّلع دائم إلى معرفتهم 
شخصي، لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل، وبالتالي إنشاء وتقديم حلول 

فّعالة ذات قيمة إضافية. 
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الفروع في كافة أنحاء السلطنة

أجهزة الصراف اµلي/ا�يداع النقدي في كافة أنحاء السلطنة

 + 968 2473 مركز االتصال: 0000

انقر هنا 

الخدمات المصرفية ا�لكترونية

تطبيق الهواتف الذكية

(Omni-Channel) قنوات التسويق الموحدة

eFloos

البريد ا�لكتروني

الموقع ا�لكتروني

المنصات المكانية

المنصات الرقمية

المنصات االجتماعية

https://www.instagram.com/sohar_intl/
https://www.youtube.com/channel/UCXmKfXNO3TAFM1OpvLBvPsA
https://twitter.com/Sohar_intl
https://www.facebook.com/sohar.intl/
https://www.linkedin.com/company/soharinternational/
https://www.soharinternational.com/ar-om/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%8A/
https://www.soharinternational.com/ar-om/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%88%D8%A3%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%8A/


#أهال_بالفوز
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على طريق المستقبل.. تدفعنا طاقة كبيرة من الطموح 
 .والثقة.. لتجعل خطواتنا أكثر ثبات

وفي كّل خطوة منها، توّجهنا رؤيتنا الواضحة لكل 
فرصة تلوح في ا¬فق، حتى نمضي نحو تحقيق مزيد من 

.قصص النجاح والفوز الواعد لنا جميع

 كل يوم.. نحن جاهزون أكثر من أي يوم مضى. 




