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 تقرير حوكمة الشركات 

 

  :فلسفـة حوكمـة الشركـات .1

 

وفـقاً لتوجيهـات البنـك "( الدولي صحار" و/أو "البنكالدولي ش. م. ع. ع )"بنـك صحـار في  تـم تطويـر فلسفـة حوكمـة الشركـات 

عمـان. وتشكـل القيـم العامـة األربعـة المرادفـة  سلطنـةفي المركـزي العمانـي، والهيئـة العامـة لسـوق المـال وقانـون الشركـات التجاريـة 

 وليـة والشفافيـة جـزءاً ال يتجّزأ منهـا. ؤااللتـزام، العـدل، المس -ركـات لحوكمـة الش

 ت التي تؤثـر على طريقـة توجيه وإدارةمجموعة من اآلليات، والعـادات، والسياسـات، والقوانيـن والتطبيقـاب حوكمـة الشركـاتتعرف و

والمؤسسات وكل  ، والمقصود بها هنا بنـك صحـار بالتحديد، وتغطـي حوكمة الشركـات العالقـة بيـن مختلف األفرادأو مراقبة المؤسسة

وكذلك األهـداف والمواضيع التي تحكـم البنـك. وتتمحور العالقـات الرئيسيـة في بنـك  ،تربطهم عالقة مع البنك الذينذوي العالقة 

بيـن مساهمي البنـك، ومجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذية. أّما العالقـات األخـرى فتتمحور حول الزبائن وموظفـي البنـك،  الدولي صحـار

ة التي والجهـات التنظيميـة، والمورديـن، والبيئـة والمجتمـع الذي يعمـل في إطاره البنـك. وذلك باإلضافة إلى النظـرة االقتصاديـة الفعالـ

 تعزيز النتائـج االقتصاديـة وضمان مصلحـة المساهميـن. ىاللهـا نظـام الحوكمـة إليهـدف من خ

نص في تطبيق بتحقيق أعلى مستويات حوكمة الشركات، ويحرص البنك ليكون نموذجاً يحتذى به  الدولي يلتزم مجلس إدارة بنك صحار

نظمة حوكمة الشركات للبنوك والمؤسسات المالية الصادرة عن حوكمة الشركات الذي وضعته الهيئة العامة لسوق المال وأ وثيقةوروح 

والمحركات الرئيسية لممارسات حوكمة الشركات في السلطنة، ويتفق بنك  األنظمة والقواعدهي  والتي تعتبرالبنك المركزي العماني 

ويمكن  من هذا التقرير (7الفقرة ) الوارد في  بيان االلتزام إليها فيما عدا تلك النصوص المشار تماماً مع جميع أحكامها،  الدولي صحار

  .ww.cma.gov.omحوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال على الموقع التالي  ميثاقاالطالع على 

سالمي( ويتطلب اإلطار األساسي لحوكمـة الشركـات من مجلـس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية لنافذة الصيرفة االسالمية )صحار اإل

 والمـدراء:

 العمـل باستمـرار على تحقيـق مستويـات أعلـى من حوكمـة الشركـات وااللتزام باللوائح.  •

 تعزيـز الشفافيـة، والمسؤوليـة، واالستجابـة السريعـة والمسؤوليـة االجتماعيـة.  •

مزودي الخدمـات، والحكومـة والمجتمـع بوجـه مع المساهميـن، والزبائن، والموظفيـن، والمستثمريـن، و إدارة أعمال البنك •

 عـام بطريقـة عادلـة وواضحـة وصريحة. 

•  ً  .خلـق صـورة للبنـك ككيـان ملتـزم قانونيـاً وأخالقيـا

 

 :مجلـس اإلدارة .2

 

بنك ألعمالـه وفقـاً لقيـم هو السلطة اإلداريّة العليا، وتتمثّل مهّمته في السهر على ضمان مزاولة ال الدولي إّن مجلس إدارة بنك صحار

مجاالت ووظائـف  ذوي كفاءة عاليةمستمـر ودائـم. يتألـف مجلـس اإلدارة من أعضـاء  بشكلالبنـك األساسيـة وتطويـر هـذه القيـم 

المستقليـن قـد  مختلفـة مّما يجعلهم أفضل الممثّلين للمساهميـن، واإلدارييـن في عمليـة اتخـاذ القـرارت. إن الحضور الكبير لألعضـاء

اإلشارة  تجدرمّكن المجلـس من إجراء نقاشـات مثمـرة واتخـاذ مواقـف غيـر متحيـزة حـول المسائـل المطروحة أمـام المجلـس. كما 

ً واضـح أيضا إلى أّن هنـاك فصـالً  خالل  بيـن ملكيـة البنـك واإلدارة . يتم فصل دور كل من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  من ا

بنك، كما أن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن اإلشراف الأعمال  لتسييراإلدارة التنفيذية وتوزيع واضح للمسؤوليات بين إدارة المجلس 

 صحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين.على كيفية اإلدارة التي تخدم المصالح طويلة األجل للمساهمين وأ
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 :تشكيـل وتصنيـف مجلـس اإلدارة  2.1

 

للبنك بسبب مجاالت االهتمام الرئيسي من يعد تشكيل مجلس اإلدارة والعملية االنتخابية ألعضاء المجلس ومصالح المساهمين هي 

 . بالحوكمة السليمة اللتزامحرص البنك على ا

 المنتخب:( التالي تفاصيل أعضاء المجلس 1و يبين الجدول )

 : تشكيـل وتصنيـف مجلـس اإلدارة  1الجدول رقم 

 الجهة التي يمثلهـا الفئـة اسـم العضـو 

 مستقـل غيـر تنفيـذي ، )رئيس المجلـس(الفاضـل محمد بن محفوظ العارضي 

 مستقل غير تنفيذي الفاضل سعيد بن محمد العوفي )نائب رئيس المجلس(

 مستقـل غيـر تنفيـذي الفاضل سالـم بن محمد بن مسعود المشايخـي )عضو(

 مستقـل غيـر تنفيـذي حمد صفرار )عضو(أ بن الفاضل سعيد

 غير مستقـل غيـر تنفيـذي المهندس أحمد بن حمد الصبحي )عضو(

 مستقـل غيـر تنفيـذي الفاضل طارق المغيري )عضو(

 مستقل غير تنفيذي  لفاضل بيبين درامسي نانسي )عضو(ا

 

 

 :لمحـة عن أعضـاء مجلـس اإلدارة الحاليين  2.2

 رئيس مجلس اإلدارة -عارضيمحمد بن محفوظ ال

العارضي أيضا  شغليم، و2017انضم الفاضل محمد العارضي إلى صحار الدولي في منصب رئيس مجلس اإلدارة في ديسمبر 

                                                           .ةيالعالم ةيلـ "إنفستكورب"، المؤسسة المال ذييمجلس اإلدارة التنف سيمنصب رئ

م وتم تعيينه الحقاً كقائد لسالح الجو ١٩٧٨)متقاعد( محمد العارضي بسالح الجو السلطاني العماني في عام ارياللواء الركن ط التحق

 م.2000العماني. وقد منح وسام الشرف السلطاني "وسام عمان" من قبل صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد في العام 

اً منصب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العُماني لمدة ثالث سنوات بعد أن أمضى أيضاً ثالث أعوام في منصب العارضي سابق شغل

 نائب رئيس مجلس إدارة بنفس البنك.

في العلوم  وسيحصل على درجة البكالور ثيالملكية للقوات الجوية في براكنيل بالمملكة المتحدة، ح ةيالعارضي من الكل تخرج

بالواليات المتحدة  اردڤجون اف كندي بجامعة هار ةييحمل العارضي درجة الماجستير في اإلدارة العامة من كلو ة،يالعسكر

 العسكرية في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن العاصمة في الواليات المتحدة األمريكية. ياتاألمريكية. كما أنه درس االستراتيج

تتعلق بالتجارة الدولية والعالقة بين الشرق األوسط والغرب وأمن الخليج. كما العارضي بشكل دوري كمتحدث في مواضيع  يشارك

 أنه مؤلف لثالثة كتب: "العرب تحت"، و"آللئ من جزيرة العرب"، و"عرب بعيدين عن األنظار".

 :شغلهايالتي  ةيالحال المناصب

 في واشنطن العاصمة نغزيالمجلس االستشاري الدولي لمعهد بروك عضو. 

 ايللزمالة في فالدلف زنهاوريأمناء برنامج أ مجلس عضو. 

 في مجموعة الرؤساء التنفيذيين في المنتدى االقتصادي العالمي عضو. 

 بالواليات المتحدة األمريكية اردڤمجلس كلية جون اف كندي بجامعة هار عضو. 

 مجلس إدارة معهد دول الخليج العربي بواشنطن. عضو 

دارة بنك صحار، يشغل العارضي أيضاً رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات واألجور إلى منصبه كرئيس مجلس إ وباإلضافة

 للمجلس.
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 نائب رئيس مجلس اإلدارة –الفاضل سعيد بن محمد العوفي 

ركة . قبل انضمامه إلى ششركة المريخ للتنمية واالستثمار في التنفيذي باإلنابةرئيس ال منصبالفاضل / سعيد بن محمد العوفي يشغل 

المريخ عمل الفاضل سعيد في فريق توزيع األصول واستراتيجية األعمال في الصندوق االحتياطي العام للدولة. ويحمل الفاضل سعيد 

درجة مزدوجة في القانون التجاري والمصرفي والتمويل من جامعة موناش في أستراليا، وهو محلل مالي معتمد ومحلل استثمارات 

أيضا العديد من برامج اإلدارة التنفيذية في مجاالت القيادة التنفيذية مثل بلوك تشين "سلسلة الكتل" وكريبتو بديلة معتمد. كما أكمل 

کرنسي "العمالت المشفرة" والتكنولوجيا المالية والذكاء االصطناعي وإنترنت األشياء ورأس المال االستثماري . وهو عضو في مجلس 

 العمانية للنطاق العريض.إدارة شركة عمان لالتصاالت والشركة 

 الفاضل سالم بن محمد بن مسعود المشايخي - عضو مجلس اإلدارة

يحمل الفاضل سالم بن محمد بن مسعود المشايخي درجة البكالوريوس في الرياضيات، ويعمل حالياً في قسم النفقات في شؤون البالط 

سالم يشغل الفاضل   لس إدارة الصندوق العماني للدخل الثابت.السلطاني. كذلك، فإن الفاضل المشايخي يشغل منصب نائب رئيس مج

 .الدولي ي صحارفمنصب عضو لجنة التدقيق الداخلي و لجنة إدارة المخاطر المشايخي 

 دارةاإلعضو مجلس  - الفاضل سعيد بن أحمد صفرار

برنامج وحاصل على  المملكة المتحدة، يحمل الفاضل سعيد بن أحمد صفرار درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة هال في

صفرار خبرة في القطاع المصرفي سعيد ويمتلك الفاضل . القيادة التنفيذية العليا من كلية هارفارد لألعمال في الواليات المتحدة األمريكية

الشركة المعناية القطرية  كما شغل سابقا منصب مدير عام خدمة العمالء في سنة. 27تمتد لما يزيد على  واالستثمارات واالتصاالت

ويشغل الفاضل صفرار حالياً عضوية مجلس اإلدارة في كل من شركة المركز المالي )فينكورب(، وشركة ظفار لالتصاالت )اوريدو(. 

 فضالً عن شغله حالياً لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة وشركة واصل للصرافة، وشركة تأجير للتمويل، وصندوق مزون األول. للطاقة،

 عمان لالستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع.

المصادقة على يتولى الفاضل سعيد بن أحمد صفرار رئاسة لجنة  ،الدولي في صحار  وباإلضافة إلى دوره كعضو في مجلس االدارة

 .التنفيذية والترشيحات واألجور اللجنةعضوية اإلئتمان و

 

 دارةاإلعضو مجلس  -المهندس أحمد بن حمد الصبحي

الصبحي حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ستراثكاليد، مع درجتي دبلوم في الدراسات العليا أحمد المهندس 

المهندس الصبحي من الشخصيات المعروفة ضمن قطاع توليد الطاقة  ويعد .مع مرتبة الشرف في هندسة الطاقة الكهربائية في الهندسة

مهنية الحافلة والتي شارك عبرها بفعالية في تطوير وتنفيذ أكبر مشروع مستقل إلنتاج الطاقة وتحلية وتحلية المياه، نظراً لمسيرته ال

ومع خبرته الكبيرة في العمليات التشغيلية والتي اكتسبها خالل مسيرته  .المياه وغيره من المشاريع األخرى المهمة على مستوى المنطقة

كبرى متعددة الجنسيات، تمكن المهندس الصبحي من وضع بصمته في إنجاح العديد من الحافلة التي أمضاها في خدمة عدة مؤسسات 

ويذكر بأن المهندس الصبحي يشغل رئاسة وعضوية العديد من مجالس  .مشاريع التحول وإعادة الهيكلة لمجموعة من الشركات المرموقة

لجنة إدارة  رئيسمنصب أحمد الصبحي غل الفاضل يش .إدارات مجموعة من المؤسسات المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية

 .الدولي لجنة التدقيق الداخلي في صحارعضو في المخاطر، و

 

 دارةاإلعضو مجلس - الفاضل طارق المغيري

الفاضل طارق المغيري هو مدير أّول االستثمارات في مؤسسة ُعمان لالستثمار ش م ع م. وقبل انضمامه لمؤسسة ُعمان لالستثمار، 

الفاضل المغيري لدى عدد من الشركات العالمية مثل فيليبس لإللكترونيات التي عمل فيها في مجال استراتيجية الشركات واالندماج عمل 

واالستحواذ، وشركة جي بي مورغان التي عمل لديها في مجال الخدمات المصرفية االستثمارية حيث غطى مجال التكنولوجيا في 

 المسال ضمن فريق تمويل المشاريع.ي الشركة العُمانية للغاز الطبيعي أوروبا، هذا إلى جانب عمله ف

ويذكر بأن الفاضل المغيري حاصل على درجتي البكالوريوس في القانون والتجارة من جامعة أستراليا الغربية. ويشغل الفاضل المغيري 

ية، وشركة تكافل ُعمان، وشركة سيمبكورب صاللة عضوية مجالس إدارات عدد من الشركات التي تشمل شركة ابتكار للتنمية العُمان

 .TMK GIPIللمياه والكهرباء، وشركة 

 الدولي. في صحار التنفيذية والترشيحات واألجور اللجنة، والمصادقة على اإلئتمانمنصب عضو لجنة  طارق المغيرييشغل الفاضل 
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 دارةاإلعضو مجلس  –الفاضل بيبين درامسي نانسي 

ي نانسي حائز على درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية، ويتولى منصب مدير شركة درامسي نانسي منذ العام الفاضل بيبن درامس

. وعمل نائبا لرئيس 2007يوليو  14. يعمل حالياً مديراً مستقالً غير تنفيذي لشركة السوادي للطاقة وشركة مسقط للتأمين منذ 1977

المصادقة على عضو لجنة يشغل الفاضل بيبين درامسي منصب و عاماً. 15لسلطنة ألكثر من مجلس إدارة إحدى البنوك المحلية في ا

 . اإلئتمان

 

 :الصالحيـات التنفيذيـة - الدولي مجلـس إدارة صحار  2.3

 

 .يمتلك المجلس صالحيـات االشـراف العـام، و توجيـه و إدارة شؤون وأعمـال البنـك •

 .تزام الشامل، واإلدارة العامـة للبنـكالمسؤوليـة الكاملـة على االل •

 .توجيـه البنـك لتحقيـق أهدافـه بطريقـة حكيمة وفعّالـة •

 .التشريعاتاإلفصـاح يتـم حسـب  المسؤوليـة عن ضمان قانونيـة جميـع المعامـالت الماليـة، وأنّ  •

دارة العليـا للبنـك، والتي يجـب إتباعها في جميـع أعضـاء مجلـس اإلدارة، واإلالمهني التي تشمل  السلوكوضـع قواعـد  •

 .جميـع الظـروف

اعتمـاد تفويـض الصالحيـات لإلدارة التنفيذيـة ولألعضـاء المرشحيـن للجـان الفرعيـة وتحديـد أدوارهـم ومسؤولياتهـم  •

 .وسلطاتهـم

 .اهميـنتفويـض اإلدارة بتنفيـذ إستراتيجيـة البنـك الهادفة لتعزيـز استثمارات المس •

 .تطويـر اإلستراتيجيـات إلدارة المخاطـر المرتبطـة بالعمـل ومواجهـة التحديـات التي يفرضها المنافسون •

 .تطويـر رؤيـة استطالعيّة لألزمـات، والقيام بإجراءات استباقيّة عنـد الضـرورة •

البنـك تحـت سيطـرة وإدارة وإشراف  ين، وأنّ المرؤوس ىاإلدارة العليا وتفويض الصالحيـات إل ىضمان وصول المعلومات إل •

 .المجلـس

 

 قـام مجلـس اإلدارة خـالل هـذه السنـة: 

 

 .لية للبنك، و الخطط المستقبلية والسياسات المنظمة ألعمالهبمراجعـة واعتمـاد األهداف الما •

 مراجعـة و تقييم أداء البنـك.  •

 انت متوافقة مع أهـداف البنـك. تقييـم مستوى إدارة أعمال البنك وما إذا كـ •

 التأكـد من إلتزام البنك بالقوانيـن واللوائـح من خـالل أنظمـة الرقابـة الداخليـة الفعالـة.  •

 مراجعة كفاءة وفعاليّة أنظمة الرقابة الداخليّة وضمان التزامها مع السياسات واللوائح الداخليّة. •

 

بنـك بما في ذلـك قواعـد السلـوك لإلدارة العليـا للبنـك. والهدف من هذه القواعد هو ضمان لل هنيسلوك المقواعـد المجلـس اإلدارة  أجاز

 أكبر قدر ممكن من المصداقيّة، والنزاهة المهنية، والسلوك األخالقي، وااللتزام القانوني.

غ المساهميـن بالتقريـر السنـوي حـول وضـع البنـك مـع قـام البنك باعتمـاد ثالثة تقاريـر ربع سنوية والبيانـات الماليـة السنويـة وإبـال

اتخـذ المجلـس خطوات للتقيـد بجميع القوانيـن واللوائـح المعتمدة من الجهات الرقابية والالزمـة.  والتحفظاتاالفتراضـات الداعمـة 

وقد قام مجلـس إدارة  أحكام القانون المعمول بها.  المعنية، كما قام بمراجعـة تقاريـر االلتـزام المعـدة من قبـل إدارة البنك تحت جميع

يقوم البنك بإعداد تقرير مناقشات اإلدارة والتحليل و بممارسـة جميـع هـذه الصالحيـات واألعمـال المفـوض بممارستهـا.  الدولي صحـار

 والتي يتم تضمينها باعتبارها جزءاً منفصالً في التقرير السنوي.
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 :كافـآت مجلـس اإلدارةاجتماعـات وم  2.4

 ةبمزاولـ يجتمـع مجلـس اإلدارة بإنتظـام، يراقـب االدارة التنفيذيـة ويقـوم بممارسـة الرقابـة الالزمـة على أداء البنـك. كما يقـوم المجلـس

اء الحاضريـن شخصيـاً أو أعمالـه في االجتماعـات الرسميـة، وفي اجتماعـات مجلـس اإلدارة يتـم احتسـاب األغلبيـة المطلقـة لألعضـ

 المفوضين عند التصويت .

 

للفترة حد األقصى عمل ضمن الالقد التزم المجلس بو. اتاجتماع ةينامث م2021لعام النصاب كاملة إجمالي عدد اجتماعات المجلس بلغ 

ً الزمنية الفاصلة  ، والذي يتطلب عقد االجتماعات اتوثيقة حوكمة الشركمن الثاني  المبدأ من 10 البند ألحكام بين أي اجتماعين وفقا

على  م2021الل العام وكانت مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة، واللجان الفرعية خ. أشهر 4 ال يتجاوزبفاصل زمني مع حد أقصى 

 النحو التالي:

 

 تواريـخ هـذه االجتماعـات.م / 2021 : اجتماعـات مجلـس اإلدارة المنعقـدة في عـام 2الجـدول رقم 

 28 العضـواسم 

 يناير

21 

 مارس

28 

 مارس

 29 أبريل 29

 يوليو

28 

 أكتوبر

23 

 نوفمبر

29 

 ديسمبر

الفاضـل محمد 

 العارضي
      -       

  

                 الفاضل سعيد العوفي

                الفاضل سالم المشايخي

الفاضل سعيد بن أحمد 

 صفرار
              

  

                 المهندس أحمد الصبحي

                 الفاضل طارق المغيري

                 الفاضل بيبن دارامسي

 

ويتـم دفـع رسـوم عن حضـور األعضاء الجتماعـات مجلـس اإلدارة واجتماعـات لجان المجلـس. وتُحدّد الرسـوم ضمـن الحـدود 

 المنصـوص عليهـا في قانـون الشركـات التجاريـة ووفـق توجيهـات الهيئـة العامـة لسوق المـال. 

. وتّم دفع م2020ديسمبر 31عضاء مجلس اإلدارة للعام المنتهي في كمكافأة أل م2021لاير ُعماني في عام  150,000تم دفع مبلغ  و

 والقوانين المتبعة. الحدودضمن  المبالغهذه 

 

 :أدناهمبيّنة  م2021 العام عنمجلـس االدارة  التي دفعت ألعضاء الحضور سومر

 

مجموع رسوم حضور  اسم العضـو 

بالريال  2021 االجتماعات

 العماني 

 لاير عماني  5,100 الفاضل محمد العارضي 1

 لاير عماني 9,200 الفاضل سعيد العوفي 2

 لاير عماني 6,800 محمد المشايخي بن الفاضل سالم 3

 لاير عماني 7,600 الفاضل سعيد بن أحمد صفرار 4

 لاير عماني 6,800 المهندس أحمد الصبحي 5

 لاير عماني 7,600 غيريالفاضل طارق الم 6

 لاير عماني 5,200 الفاضل بيبين درامسي نانسي 7

  لاير عماني 48,300 المجموع 
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 لجـان مجلـس اإلدارة   2.5

أنشأ مجلس اإلدارة لجان فرعيّة ذات إطار مرجعّي، ومسؤوليات واضحة، وأهداف محدّدة. وهذه اللجان مختّصة، وُمفّوضة للنظر في 

، لداخلـي للبنك ودائـرة االلتـزامقسم التدقيـق ا، باإلضافة لتعلّقة بحوكمة البنك. وتشكـل هذه اللجان المختلفـة لمجلس اإلدارةالمسائل الم

 آليّة هامـة في عمليـة حوكمـة المؤّسسة، وجاءت اللجان الفرعية والمسؤوليات األساسية على النحو التالي:

 

 :ا هو مبيّن أدناهالدولي كم صحاربص الهيكل اإلداري لحوكمة المؤسسة الخا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحضور / م1220عام التي عقدت في  لمجلس اإلدارةاللجان الفرعية : إجتماعات   3م الجـدول رق

 اسم العضـو

اللجنة التنفيذية 

ولجنة 

 الترشيحات

 األجورو

 لجنة التدقيق

 

لجنة المصادقة على 

 االئتمان

حضور إجتماع  مخاطرلجنة إدارة ال

الجمعية العامة 

مارس  –السنوية 

2021 
الفاضل محمد محفوظ 

 )الرئيس( العارضي

4 - - -   

   3 - 4 6 الفاضل سعيد العوفي

محمد  بن الفاضل سالم

 المشايخي

- 4 - 3   

الفاضل سعيد بن أحمد 

 صفرار

6 - 3 -   

   3 - 4 - الفاضل أحمد الصبحي

   - 3 - 6 الفاضل طارق المغيري

   - 3 - - الفاضل بيبين درامسي نانسي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس اإلدارة

 

 لجنة التدقيق

 

لجنة المصادقة 

 ئتمانعلى اال
لجنة إدارة 

 المخاطر

التنفيذية جنة للا
ولجنة 

الترشيحات 
  األجورو
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 :ولجنة الترشيحات واألجور)أ( اللجنـة التنفيذيـة  2.6

هي لجنة فرعية من لجان مجلس اإلدارة وتساعد مجلس اإلدارة على القيام بدوره والوفاء  ولجنة الترشيحات واألجوراللجنـة التنفيذيـة 

 لرقابة على: بمسؤولياته المتعلّقة باإلشراف وا

 التي يتبعها جـراءاتاإلسياسـات والو األعمالستراتيجيـة اتنفيـذ وضع وضمان الجوانب المتعلقة باألداء العام للبنك، مثل في  .1

، تقنية المعلومات وبشكل عام تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في الميزانية السنوية ، عمل التوصيات الالزمة بخصوصالبنـك

ومراجعة المقترحات األخرى المتعلّقة بأعمال البنك والتي تتطلّب  وخطة العملعة األداء الفعلي للبنك مهمة مراجمراجعة 

 . دراسة وتحليل تفصيلي

لقة بالموارد البشرية والترشيحات، كإعطاء التوجيهات الالزمة للتأكد من أن البنك لديه الرئيس التنفيذي وفريق الجوانب المتع .2

 يم الدعم والتوجيه للبنك وفريق اإلدارة وغيره من شركاء المصلحة لضمان المحافظة على حقوقهم.  اإلدارة المناسبين وتقد

 

 تواريـخ هـذه االجتماعـات.م / 2021 المنعقـدة في عـام اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات واألجوراجتماعـات 

 28 اسم العضـو

 يناير

 28 يوليو 29 أبريل 29

 أكتوبر

 يسمبرد 29 ديسمبر 2

الفاضـل محمد 

 )الرئيس( العارضي
  -     - 

  

             الفاضل سعيد العوفي

الفاضل سعيد بن أحمد 

 صفرار
          

  

             الفاضل طارق المغيري

 

 

 :ـة التدقيـق)ب( لجن 2.6

صّحة، وشمولية، ومصداقيّة البيانـات  من المهاّم الرئيسية للجنـة التدقيـق هـي تقييـم ومراجعـة نظـام التقاريـر الماليـة للبنـك للتأكـد من

والمصادقة عليها السنويـة قبـل تقديمها لالعتمـاد ( وسنويـةالربـع الفصلية )الماليـة والقوائم تقوم اللجنة بمراجعة البيانات هذا والماليـّة. 

، والرقابية التقاريـر التنظيميـةبمراجعة ، وفاءتهاوك تقـوم اللجنـة أيضـاً بمراجعـة فاعليّـة أنظمـة االلتـزامومن قبل مجلس اإلدارة. كما 

 مدققي الحساباتالتحاور مـع فضالً عن قيامها بتولي مهمة وأنظمـة الرقابـة الداخليـة لهيكـل قسم التدقيـق الداخلـي والتزام موظفـيه، 

 بيئـة الرقابـة . بشأنالخارجييـن حـول النتائـج الهامـة و الداخلييـن

ئرة التدقيق الداخلـي بالتأكـد من أن إطار الرقابة اإلدارية المتبعة تعمل على نحو فعّال، أما رئيس دائرة اإللتزام فيتمحور ويقوم رئيس دا

دوره في ضمان أن البنـك ملتـزم بجميـع القوانيـن و التعليمات و اللوائـح الساريـة بموجـب إطـار العمـل التنظيمـي في سلطنـة عمـان 

 ات الدولية، و يقوم رئيسي كال الدائرتين برفع تقاريرهما مباشرة للجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة.وأفضل الممارس

 

 تواريـخ هـذه االجتماعـات.م / 2021 المنعقـدة في عـام لجنة التدقيقاجتماعـات 

 أكتوبر 27 يوليو 28 أبريل 28 يناير 27 اسم العضـو

 الفاضل سعيد العوفي 

 )الرئيس(
        

         الفاضل أحمد الصبحي 

         الفاضل سالم المشايخي
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  :)ج( لجنـة المصادقة على االئتمـان 2.6

صالحيات االدارة التنفيذية. قيمتها التي تتعدى تقوم بإعتماد القروض  لمجلس االدارةلجنة المصادقة على االئتمان هي لجنة فرعية 

 بشكل سنوي. سياسة االئتمان ومحفظة القروض والتسهيالت االئتمانية الجاريةووتراجع سياسات المنتجات االئتمانية، 

 

 تواريـخ هـذه االجتماعـات.م / 2021 المنعقـدة في عـام لجنة المصادقة على االئتماناجتماعـات 

 يوليو 6 فبراير 23 يناير 20 اسم العضـو

صفرار الفاضل سعيد  

 )الرئيس(
      

       الفاضل طارق المغيري

       الفاضل بيبن درامسي

  

 

  :المخاطر المجلس إلدارة)د( لجنـة  2.6

تتمحور مهام لجنة إدارة المخاطر في مساعدة مجلس اإلدارة على أداء مسؤوليّات المجلس المتعلّقة بالرقابة وإدارة المخاطر الخاّصة 

 انيّة للبنك، وأسعار الفائدة، والسيولة ومخاطر التشغيل.بالبنك. إضافة إلى تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بخصوص المخاطر االئتم

البنك المتعلّقة بالمخاطر، ووجود إطار فعّال ضمن البنك يضمن الجودة،  وسياسة كما يقع على عاتق اللجنة التأّكد من تنفيذ إستراتيجيّة

مخاطر االئتمان، والسوق، وسعر الفائدة، والسيولة وسياسات والعوائد التشغيليّة لألصول. وتقدّم اللجنة أيضا المشورة والتوجيه بشأن 

 والتشغيل.

 

 تواريـخ هـذه االجتماعـات.م / 2021 المنعقـدة في عـام لجنة المجلس إلدارة المخاطراجتماعـات 

 سبتمبر  26 يونيو 30 مارس 28 اسم العضـو

أحمد الصبحي الفاضل  

 )الرئيس(
      

       الفاضل سعيد العوفي 

       م المشايخيالفاضل سال

 

 

 هيئة الرقابة الشرعية لصحار األسالمي )النافذة اإلسالمية لصحار الدولي( .3

 

 :ئة الرقابة الشرعيةيلمحة عن أعضاء ه

 ()رئيس الهيئة العامريالشيخ عزان بن ناصر بن فرفور 

أمين يعمل الشيخ عزان كختصاص الفقه، يحمل الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري شهادة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية با

، و هو ضليع في قانون الشريعة، إذ قدم عدداً من المحاضرات في هذا 2001لمفتي العام للسلطنة في مجال اإلفتاء منذ ا عام بمكتب

 المجال و شارك في ورش عمل و مؤتمرات كثيرة ذات صلة بالقوانين الشرعية. 

 

 (يئة)نائب رئيس اله صديقيالدكتور مدثر 

يعتبر الدكتور مدثر صديقي خبيراً عالمياً في مجال الدراسات اإلسالمية والقوانين الغربية، حصل على درجة الدكتوراة في القانون من 

 كلية شيكاغو كنت للقانون في الواليات المتحدة األمريكية، كما يحمل درجة الماجستير في القانون من جامعة هارفرد للقانون من الواليات

متحدة األمريكية أيضاً، تخرج صديقي باختصاص الدراسات اإلسالمية من جامعة المدينة المنورة اإلسالمية في المملكة العربية ال

السعودية، و هو عضو هيئة المحاسبة و المراجعة للمنظمات اإلسالمية و المجلس الفقهي لشمال أمريكا، و مسجل كباحث في األكاديمية 

يم استشارات الشريعة و القانون عاما في مجال تقد 30ية في التمويل اإلسالمي في ماليزيا، و تزيد خبرته عن الدولية لألبحاث الشرع

 منظمة عالمية باإلضافة إلى الجامعات ومراكز األبحاث. 40التحكيم ألكثر من المحاضرات واألبحاث وتوثيق الصيرفة اإلسالمية وو
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 ( ًواالشيخ المعتصم بن سعيد المعولي )عض

يعمل المعتصم بن سعيد المعولي حاليا بمسمى "مشرف ديني" بمركز الدراسات العمانية بجامعة السلطان قابوس، حيث حصل على 

م(، ثم على درجة البكالوريوس من قسم العلوم 2002دبلوم الدراسات اإلسالمية من معاهد مركز السلطان قابوس للثقافة اإلسالمية )

م(، ثم على درجة الماجستير في العلوم اإلسالمية أيضا من جامعة برمنجهام بالمملكة المتحدة 2006طان قابوس )اإلسالمية بجامعة السل

م(. ألف سلسلة المعتمد الفقهية من سبعة أجزاء بما فيها الجزآن: السادس في فقه المعامالت المالية، والسابع في فقه الصيرفة 2016)

، وكتاب "النصارى في ُعمان" إلى اللغة العربية. اإلنجليزيةاب "المعتمد في فقه الصالة" إلى اللغة اإلسالمية. ترجم بعض الكتب منها كت

قدم العديد من المحاضرات الدينية والبرامج التلفزيونية واإلذاعية، كما قام بنشر بعض البحوث العلمية في مجلدات علمية محكمة، 

 .وعرض بعض أوراق العمل في مؤتمرات دولية متعددة

 

 ()عضًوا هالل الخليلي بن محمد بن الشيخ فهد

تخّرج الشيخ فهد من جامعه فلوريدا اتلنتك في الواليات المتحده االمريكية، وانضم بعدها  الى البنك المركزي العماني ، حيث كان ضمن 

نائب المدير العام للخدمات المصرفية قسم  الخزينة واالستثمار. وبعد ذلك انضم الشيخ فهد إلى شركة المدينة لالستثمارات حيث أصبح 

والتعامل مع أصحاب يج للمشروعات في القطاع الزراعي لالستثمار، وشملت مسؤولياته األساسية إدارة السندات التجارية ،والترو

يم الخدمات االستثمارية التي  تركز على بناء العالقات طويلة االمد من خالل تقد س الشيخ فهد شركة بيان لالستثمارالثروات. حديثاً ، أس

 واالستشارية في مختلف المجاالت.

 

 

 م: 2021لعام  اجتماعـات ومكافـآت مجلـس الرقابة الشرعية

 

 الهيئة الشرعية-المكافآت الحضور و                                        :5الجدول 

فبراير  11 2021يناير  28 اسم  العضو

2021 

يونيو  9

2021 

أكتوبر  6

2021 

عدد 

 الحضور

بدل حضور 

اإلجتماعات 

 للعام

بالدوالر 

 األمريكي

لمكافآت السنوية التي ا

تقاضاها األعضاء 

 بالدوالر األمريكي

 الشيخ عزان بن ناصر العامري

      

  4 4,000 
40,000 

 ي يقالدكتور مدثر صد

      

  4   4,000   

30,000  

 المعتصم بن سعيد المعوليالشيخ 

      

  4 4,000  

020,00  

 الخليلي محمد بن الشيخ فهد

      

  4 4,000  

20,000 

 

 

 

 (2021 ديسمبر 31 فيكما ) :اإلدارةفريـق  .4

 200الـ تزيد عن  خبـرة بنكيـة واسعةمجتمعين يقوم بإدارة البنـك فريق إدارة نال ثقة مجلس إدارة البنك، يمتلـك فريـق اإلدارة العليـا 

 ً ، تقـوم اإلدارة العليـا بإبـالغ مجلـس اإلدارة بشـأن جميـع القضايـا الخاصـة بعمليات البنـك واستـالم التوجيهـات من المجلـس حول عاما

، تقـوم اإلدارة العليـا ـل الوصـول إلي االلتـزام الجيـدالمسائـل التي تؤثـر على عمـل البنـك واألهـداف المطلـوب متابعتهـا. ومن أج

 جـزءاً من أوراق جـدول األعمـال.ـع جميـع المعلومـات الهامـة أمـام المجلـس والتي تشكـل بوض
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 المسؤولين في اإلدارة التنفيذية لمحـة عن كبـار 4.1

 :أحمد المسلميالفاضل 

 الرئيس التنفيذي

هم بدوره في التحول الذي شهده البنك نظير ، وسا2018تقلّد الفاضل أحمد المسلمي منصب الرئيس التنفيذي لـصحار الدولي في مايو 

خبرته العملية الواسعة التي تمتد إلى أكثر من عقدين ، األمر الذي مكنه من تكييف رؤى البنك لتتوافق مع مهارات الموظفين. كما 

لمصرفي بما في ذلك يتمتع الفاضل أحمد المسلمي بمهارات التخطيط االستراتيجي، إلى جانب خبرته العملية الواسعة في القطاع ا

الخدمات المصرفية للشركات، وسوق المال، والخدمات المصرفية بالتجزئة وإدارة الثروات، والتمويل التجاري، وإدارة المخاطر، 

 وإدارة العمليات، باإلضافة إلى تقنية المعلومات، والموارد البشرية، والشؤون المالية وتطوير االستراتيجيات وتخطيط األعمال.

لفاضل أحمد المسلمي شخصية قيادية ناجحة تنتهج التحليالت والرؤى الدقيقة وأسلوب العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحفيز يعد ا

الموظفين وتشجيعهم على تحقيق أعلى مستويات األداء الوظيفي. وقد شغل الفاضل المسلمي عددًا من المناصب القيادية وعمل في 

لمرموقة على الصعيدين المحلي والدولي. وقد شغل الفاضل أحمد المسلمي قبل انضمامه إلى صحار العديد من المؤسسات المالية ا

 الدولي منصب الرئيس التنفيذي في البنك الوطني العماني، حيث قاد بنجاح مسيرة التحول التي شهدها البنك.

ارة األعمال مع مرتبة الشرف من جامعة الفاضل أحمد المسلمي حاصل على شهادة هارفارد لألعمال ودرجة الماجستير في إد

برادفورد شيربالمملكة المتحدة، وحاصل أيًضا على شهادة الدبلوم الدولي في الخدمات المالية. ويعد الفاضل أحمد المسلمي محلل 

شهادة زمالة أسواق معتمد ومحلل مالي معتمد أيًضا، إلى جانب كونه مدير محافظ معتمد ومدير ثروات معتمد. كما أنه حاصل على 

تطوير من األكاديمية األمريكية لإلدارة المالية، وقد أكمل العديد من البرامج التدريبية الُمتقدمة تشمل دورة القيادة واإلدارة من معهد ال

 اإلداري بسويسرا وكلية الدراسات العليا لألعمال في ستانفورد بالواليات المتحدة األمريكية.

حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة اسياد حيث يترأس لجنة التدقيق في المجموعة. كما انه ويشغل الفاضل أحمد المسلمي 

 يعمل كعضو مجلس إدارة كلية الدراسات المصرفية والمالية.

 

 :الفاضل خليل الهديفي

 رئيس مجموعة التجزئة المصرفية

مدير عام التجزئة المصرفية ليتولى بذلك مسؤولية دعم وتنفيذ ك 2018انضم الفاضل خليل الهديفي إلى صحار الدولي في أكتوبر عام 

عاًما في هذا المجال، ويمتلك المهارة القيادية والخبرة المتميزة الالزمة  19ويتمتع الفاضل خليل بخبرة تزيد عن  إستراتيجية البنك.

. وإلى جانب خبرته الواسعة في المجال المصرفي لتحقيق األهداف االستراتيجية من خالل تطوير األعمال التجارية المتوسطة والكبيرة

بشكل عام، يمتلك الفاضل خليل الهديفي الخبرة الكافية في مجال التجزئة المصرفية بالقطاع المصرفي، وإدارة الثروات، والتخطيط 

، كما عمل ى البنوك المحليةمن خالل العمل في إحد م2000االستراتيجي، وإدارة المنتجات واألفراد. وقد بدأ مسيرته المهنية في عام 

 أيًضا لدى بنوك محلية ودولية أخرى في السلطنة ودولة قطر قبل انضمامه إلى صحار الدولي كرئيس مجموعة التجزئة المصرفية

 الفاضل خليل الهديفي حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة نورثامبتون في المملكة المتحدة، كما أنه حاصل على

 (. RSAشهادة اإلدارة من جامعة أكسفورد كامبريدج ويمتلك شهادة ) 

 

 :دميجا مانيش الفاضل

 رئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجارية
عاًما في القطاع المصرفي، وقد شغل مناصب عدة في دول مختلفة في القارة  23يمتلك الفاضل مانيش خبرة عملية واسعة تربو عن 

ة في الهند، وأيًضا منصب مدير عام ورئيس األعمال المصرفية في بنك ستاندرد تشارترد في اإلمارات العربية األفريقية ومدن مختلف

المتحدة، حيث يمتلك مانيش الخبرة العملية والمهارات التي تمكنه من تأسيس وتنمية الشركات الجديدة، فضالً عن تحسين الربحية 

 ية مهارات العمل الجماعي.التجارية وتوطيد العالقات مع الزبائن وتنم
 

 :الفاضل إيوان ماكليود

 رئيس التحول الرقمي

، وهو يشغل منصب رئيس التحول الرقمي. يتمتع الفاضل إيوان 2020انضم الفاضل إيوان ماكليود إلى صحار الدولي في فبراير 

سسات العالمية الكبرى، وهو يعمل جنبا إلى عاما في مجال التحول الرقمي في عدد من البنوك والمؤ 24بخبرة مهنية تمتد ألكثر من 

جنب مع فريق اإلدارة التنفيذية لقيادة برامج التحول الرقمي الخاصة بالبنك. وتتمثل خبرته الواسعة في تحديد االستراتيجية وتقديم 

ز منصات المعامالت الحلول واألولويات المتعلقة بالتحول الرقمي القادر على دعم التجارب المصرفية لدى المستخدمين وتعزي

وقبل انضمامه إلى صحار الدولي، عمل الفاضل إيوان في  المصرفية، مما يسهم في إضافة قيمة ألصحاب المصلحة لدى البنك.
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مناصب قيادية رئيسية في العديد من المؤسسات الدولية مثل بنك نورديا في الدنمارك، والبنك الملكي االسكتلندي. وهو رائد أعمال 

 صل على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة المعلومات من جامعة لندن.متمرس، وحا

 

 :محمدالمرشدي بن عبدالواحد الفاضل

 رئيس صحار اإلسالمي
، ويتمتع بخبرة عملية طويلة في القطاع المصرفي تزيد عن م2019إنضم الفاضل عبد الواحد المرشدي إلى صحار الدولي في يوليو 

. وقبل انضمامه إلى المصرفية بما في ذلك التدقيق والتمويل واالستثمار والخدمات المصرفية اإلسالميةعاًما في مختلف المجاالت  18

                                       .البنوك اإلسالمية المحلية الرائدشغل الفاضل عبدالواحد المرشدي منصب نائب المدير العام في إحدى  صحار الدولي،

لمرشدي حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من كلية لندن لألعمال، ودرجة البكالوريوس في الفاضل عبدالواحد ا

 العلوم في جامعة السلطان قابوس.

 

 عبد العلي اللواتي:

 رئيس دائرة الخدمات المؤسسية

يس خدمات االسناد المؤسسي في ، ويشغل حاليًا منصب رئم2008انضم الفاضل عبدالعلي إلى صحار الدولي في أغسطس عام 

عاما. وإلى جانب خبرته الواسعة في المجال المصرفي بشكل  38صحار الدولي. يتمتع الفاضل عبدالعلي بخبرة مهنية تمتد ألكثر من 

امة. نظًرا عام، يمتلك خبرة متنوعة في مجال التعليم واإلدارة وحوكمة الشركات والدعم المؤسسي وتكنولوجيا المعلومات واإلدارة الع

لخبرته الطويلة والمتنوعة، فقد شارك في إعادة هيكلة وتنفيذ االستراتيجيات وتيسير إدارة التغيير في البنك. وهو مصرفي إسالمي 

معتمد وكان عضواً في لجنة تأسيس الصيرفة اإلسالمية، فضالً عن شغله لمناصب قيادية في أحد البنوك المحلية الرائدة قبل انضمامه 

 .ار الدوليإلى صح

في اإلدارة، كما أنه حاصل على "دبلوم المستوى السابع في اإلدارة والقيادة  ILM IMQالفاضل عبدالعلي حاصل على دبلوم 

 ( بالمملكة المتحدة، وهو عضو وزميل في نفس المعهد.CMIاالستراتيجية" من معهد اإلدارة المعتمد )

 

 :بارينجتون بيللفاضل كريغ ا

 ماليةمدير عام رئيس ال

رئيس المالية، وكونه عضًوا رئيسيًا في فريق اإلدارة التنفيذية،  -كمدير عام  م2019انضم الفاضل بيل إلى صحار الدولي في يناير 

يحرص الفاضل بيل على تحقيق معدالت جيدة من النمو واألرباح وإدارة عمليات تتسم بالمرونة والفاعلية من حيث التكلفة، إلى جانب 

عاماً في القطاع المصرفي، يتمتع الفاضل كريغ  25قوية في مجال اإلدارة وإدارة المخاطر. ومع خبرة عملية تزيد عن تبنيه مبادئ 

ئات التنظيمية ووكاالت بارينجتون بيل بسجل حافل في تقديم قيمة إضافية للمساهمين، فضالً عن العالقات الوطيده التي تربطه بالهي

ألطراف ذات الصلة اآلخرين. كما أنه يمتلك خبرات قيادية وإدارية في المحاسبة والرقابة الداخلية وإدارة المدققين الماليين واالتصنيف و

المخاطر وعالقات المستثمرين والتخطيط اإلستراتيجي، ولديه خبرة واسعة في مجال إعداد التقارير المالية والتنظيمية، وإعداد التقارير 

التحتية للنظم وكيفية التحكم بها، وإدارة الميزانية وإدارة األصول والضرائب. وقد شغل الفاضل بيل اإلدارية والتحليل المالي والبنية 

منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في عدد من المؤسسات المالية العالمية، كما عمل الفاضل بيل في السنوات الخمس الماضية في 

 .ر الدوليمنطقة الشرق األوسط وذلك قبل انضمامه إلى صحا

الفاضل بيل حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة أوكالند، كما أنه عضو بارز في معهد المحاسبين القانونيين في 

 أستراليا ونيوزيلندا، وهو محاسب قانوني معتمد.

 

 :الفاضل خالد بن خلفان الصبحي

 رئيس دائرة االلتزام

عاًما شغل فيها مناصب  19، ولدية خبرة عملية واسعة تزيد عن م2016دولي في ديسمبر انضم الفاضل خالد الصبحي إلى صحار ال 

عديدة في مجاالت مختلفة مثل األعمال المصرفية والتأمين واإلدارة، حيث بدأ مشواره في البنك المركزي العماني، وتضمنت خبرته 

اية رأس المال، إضافة إلى خبرته في مختلف جوانب تسيير ومسؤولياته إجراء المراجعات والرقابة القائمة وحوكمة الشركات، وكف

 العمليات التجارية واإلدارة الرقابية والعديد من المجاالت المختلفة وغيرها.

الفاضل خالد الصبحي حاصل على درجة البكالوريس في العلوم المالية والمصرفية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، 

 ل على شهادة الدبلوم العالي في تخصص اإلجراءات اإلدارية من كلية جنوب ديفون بالمملكة المتحدة.وكما أنه حص
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 :الفاضل السموأل عبدالهادي إدريس

 وسكرتير مجلس اإلدارة رئيس دائرة الشؤون القانونية

ؤون القانونية وأمين سر مجلس ، ويشغل حاليًا منصب رئيس دائرة الشم2013انضم الفاضل السموأل إلى صحار الدولي في يوليو 

عاماً، قدم خاللها الدعم والمشورة  18اإلدارة في البنك، كما يتمتع الفاضل السموأل بخبرة عملية في المجال القانوني تمتد ألكثر من 

دراته باستمرار في والمساندة للمؤسسات والعمالء في أداء أعمالهم التجارية وفق أُطر قانونية صحيحة. وقد تمكن السموأل من إثبات ق

حل النزاعات والمعامالت ذات القيمة العالية ، ويرد ذكره واإلشادة به في المراجع والدوريات القانونية كشخصية قانونية تتميز 

 .ين الكفاءة واألداء في مجال عملهباستيعاب وفهم استثنائي للنظام المصرفي العُماني، وباسهاماته القيّمة في مجال تحس

" بمرتبة الشرف في مجال LLB" ودرجة البكالوريوس "LLMذكر أن الفاضل السموأل حاصل على درجة الماجستير "يجدر بال

 القانون من جامعة الخرطوم في السودان.

 

 الفاضل حمود بن خلفان العيسري:

 رئيس دائرة التدقيق الداخلي

عاماً شغل خاللها العديد من المهام والمناصب  25متد لنحو الفاضل حمود العيسري محاسب قانوني معتمد ويمتلك خبرة مهنية واسعة ت

، حيث شغل قبل  م2020شملت مجاالت عديدة في العمل المصرفي، وقد انضم إلى فريق صحار الدولي في شهر ديسمبر من عام 

 .منصبه الحالي في صحار الدولي منصب رئيس دائرة التدقيق الداخلي في إحدى البنوك المحلية

(، وشهادة LBSاألكاديمي، فإن الفاضل حمود العيسري حاصل على شهادة القيادة العليا من كلية إدارة األعمال في لندن ) وفي الجانب

 التأهيل في التمويل اإلسالمي من معهد األوراق المالية واالستثمار البريطاني.

 

 الفاضل ماجد بن ناصر البوسعيدي:

 رئيس مجموعة إدارة المخاطر

كرئيس مجموعة إدارة المخاطر في البنك. ويتمتع م  2020الدولي في نوفمبر من العام  جد البوسعيدي إلى صحارانضم الفاضل ما

عاماً شغل خاللها مناصب عديدة في مجاالت مختلفة في القطاع المصرفي.  17الفاضل ماجد البوسعيدي بخبرة عملية تزيد عن 

الخارجي، وتقييمها على المستوين الداخلي ولمخاطر واإلشراف على التقليل منها وتتضمن مسيرته العملية تطوير استراتيجيات إدارة ا

 فضالً عن رفع التقارير ذات الصلة إلى مجلس اإلدارة.

الفاضل ماجد البوسعيدي حاصل على شهادة البكالوريوس في المالية من كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، وقد 

 صب رئيس قسم االئتمان في أحد البنوك المحلية الرائدة في السلطنة قبل انضمامه إلى صحار الدولي.شغل سابقًا من

 

 بنت صالح الرئيسية:الفاضلة ماهرة 

 رئيسة مجموعة الموارد البشرية

لموارد البشرية. ، وتشغل حالياً منصب رئيسة مجموعة ام2007انضمت الفاضلة ماهرة الرئيسية إلى صحار الدولي في أكتوبر من العام 

ً في مجال إدارة الموارد البشرية في القطاع المصرفي. وبفضل خبرتها  21حيث أنها تملك خبرة عملية واسعة تمتد ألكثر من  عاما

التراكمية التي تتمتع بها في مجال الموارد البشرية، فقد ساهمت الفاضلة ماهرة الرئيسية في إنجاح استراتيجية البنك من خالل تطبيق 

فضل الممارسات والسياسات في إدارة الموارد البشرية تماشياً مع أهداف تلك اإلستراتيجية. وتتضمن المهام والمسؤوليات المناطة لها أ

، وال سيما في دعما للخطط العامة ألعمال البنك إدارة الموارد البشرية على جميع األصعدة بما فيها تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية

القدرات  ، وإدارة عالقات الموظفين، والتعويضات والحوافز وتطويربما يخدم تنمية المواهب البشرية لتوظيف وإدارة األداءعمليات ا

 .والمهارات لدى الموظفين

معة وفي الجانب األكاديمي، فإن الفاضلة ماهرة الرئيسية حاصلة على شهادة البكالوريوس ودبلوم إدارة وتنمية الموارد البشرية من جا

بالمملكة المتحدة. كما أنها حاصلة على دبلوم دراسات عليا في اإلدارة من معهد القيادة واإلدارة وشهادة تنفيذ استراتيجية رائدة  -ليستر 

 .دمات المالية من هارفارد لألعمالفي الخ

ً منصب نائبة رئيس لجنة الموارد البشرية بجمعية المص ارف العُمانية، وهي عضو في اللجنة تشغل الفاضلة ماهرة الرئيسية حاليا

 االستشارية بكلية الدراسات المصرفية والمالية.
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 2021م لعـامكافـأة كبـار المـدراء   4.2

على شكل رواتـب ورسـوم ومكافـآت،  إلدارة العليال ( مراكز7) سبعةأعلى  تتضمـن مكافـأة اإلدارة العليـا كافة المبالـغ التي حصـل عليهـا

  رياالً عمانياً. 1,948,000مبلغ  م2021مالي المكافآت في عام و كان إج

 

 لمجلـس اإلدارةإجـراءات الترشيـح  .5

تسري عضوية المجلس فترة أقصاها ثالث إجتماع الجمعية العامة السنوية، البنك بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في  اويقوم مساهم

تمنح تقارير المجلس للمساهمين في االجتماع السنوي للجمعية العمومية أو تعقد  سنوات من تاريخ اإلنتخاب وهي قابلة للتجديد، و

األعمال ، وتعقد اجتماعات المساهمين بعد إعطاء مهلة كافية و مالحظات تفصيلية حول جدول يصا االجتماعات العامة للمساهمينخص

مارس  31لبنك في لالعادية قبل المساهمين في الجمعية العامة  يتألف المجلس من سبعة أعضاء تم إنتخابهم منالتي يتم إرسالها لهم و

 .لمدة ثالث سنوات م2019

، حيث يحق للمساهم بالتصويت للمرشحين بحدود عدد األسهم التي التصويت السري من مساهمي البنك قتتم االنتخابات عن طري

األسهم التي يمتلكها للتصويت على عدد من المرشحين،  يمتلكها، يحق للمساهم التصويت بجميع أسهمه لمرشح واحد فقط أو بتقسيم

 في التصويت عدد األسهم التي يمتلكها.شريطة أن ال تتجاوز عدد األصوات التي قدمها 

تمتثل لألحكام ذات الصلة  من النظام األساسي للبنك،  كما المادة السادسة تنظمهاعملية الترشيح واالنتخاب بما في ذلك معيار األهلية 

والتعميمات ر عن الهيئة العامة لسوق المال، وميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادانون الشركات التجارية للسلطنة، قمن 

 ذات الصلة الصادرة من البنك المركزي العماني.

 

 سياسة توزيع األرباح .6

لعُماني، وهيئة سوق المال. ويتبع مجلس اإلدارة سياسة تتماشى سياسة توزيع األرباح مع المعايير الموضوعة من قبل البنك المركزي ا

توزيع األرباح بدقة شديدة، ويقوم بتقديم التوصية الخاصة بتوزيع األرباح على المساهمين مع مراعاة األنظمة التشريعية الموضوعة، 

 وتوقعات النمّو المحتملة، إضافة إلى اعتبارات أخرى.

 

 بيـان االلتـزام  .7

ووفقـاً للوائـح البنـك المركـزي  م1974لـس إدارة البنـك وفقاً لألطر العامة لقانـون الشركات التجاريـة، الصادر في عام تـم تعييـن مج

 العمانـي. التـزم مجلـس اإلدارة بجميـع األطر العامة الخاصـة بتعييـن األعضاء والمحـددة بموجـب قانـون الشركات التجاريـة العمانـي

 ح البنـك المركـزي العمانـي. ولوائـ 1974لعام 

ه ليس هناك من بين يتألـف مجلـس إدارة البنـك من سبعة أعضـاء من المساهميـن وغيـر المساهميـن. ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن

 :األعضاء

 أو موظف في أي بنـك آخـر في سلطنـة عمـان. الدولي في صحـار موظف •

 مسجـل في سلطنـة عمـان.مجلس اإلدارة في أي بنـك آخـر ب عضو •

 مجلس إدارة أكثر من أربـع شركـات مساهمـة عامـة مسجلـة في السلطنة.ب عضو •

 يشغـل منصـب رئيـس مجلـس اإلدارة ألكثـر من شركتيـن من شركـات المساهمـة العامـة مسجلة في سلطنـة عمـان.  •

 

وجيهـات البنـك المركـزي العمانـي، و بلوائـح اإلفصـاح الخاصـة بإصـدار بت الدولي خـالل السنـة التي يشملها التقرير، التـزم صحـار

وبميثـاق تنظيـم الشركـات الصـادر من  األوراق الماليـة والتداول الداخلـي ، والمبادىء التوجيهية العامة لقانـون الشركـات التجاريـة

 فيما عدا: الهيئـة العامـة لسوق المـال للشركـات المدرجـة

 

  لمجلس اإلدارةالترشيحات واألجور لجنة التنفيذية و اللجنةورئيس لجنة التدقيق هو أيضا عضو في لجنة إدارة المخاطر أن .

جان المطلوب تشكيلها من قبل لناشئ عن محدودية عدد أعضاء مجلس اإلدارة مقارنة بعدد الالجدير بالذكر أن هذا الوضع 

 . مجلس اإلدارة

 المحددوهرية في الوقت اإلفصاح عن المعلومات الج. 
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ً دفع البنك خالل الثالث سنوا ً إجماليا من البنك المركزي  كغرامات على البنك لكلّ  لاير عماني 80,275.88ه وقدرت الماضية مبلغا

دت في الغرامات الخاصة بالبنك المركزي العماني في أغلبيتها عن مخالفات ور ه قد جاءت هذوالعماني والهيئة العامة لسوق المال. 

، حيث تتمثل بشكل (عاليوتصنيف هذه المخالفات يقع ضمن )منخفض( و) التدقيق السنوي التي يقوم بها البنك المركزي العمانيتقارير 

لقد قام البنك بمعالجة معظم المسائل . سقوفات المحددة لألصولوالتتعلق بعدم االلتزام بالممارسات المتعلقة بالقروض  مخالفاتأساسي ب

  ة بهذه المخالفات كما قام بوضع خطة زمنية لمعالجة ما تبقى منها.المتعلق

 

 
 قنـوات االتصـال بالمساهميـن والمستثمريـن .8

الجهـود الالزمـة لخلـق عالقـة مثمـرة مـع المساهميـن والمستثمريـن.  كما يلتزم البنك بالتأكد من تقديم اإلفصاحات  الدولي يبـذل صحـار

المحددة وتوصيل كافة المعلومات الجوهرية للمساهمين والجهات الرقابية والمنظمة لعمليات السوق.  وقد قام البنك  الالزمة في األوقات

يس بتقديم التقارير المالية الربع السنوية و النصف سنوية والتقرير السنوي وفقا للقوانين واللوائح المطبقة و البنود الخاصة بعقد التأس

 بالسوق.وعقد إدراج أسهم البنك 

لتدقيق. يتضمـن التقريـر السنـوي ، تقريـر مجلـس اإلدارة ، تقريـر حوكمـة الشركـات ، تقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـل والنتائـج الماليـة ل

للبنـك. و تماشيـاً  إدارة البنـك مسئولـة عن اإلعـداد ونزاهة والتقديـم العادل للبيانـات الماليـة والمعلومـات األخـرى في التقريـر السنـوي

بنك مـع اللوائـح الصـادرة من قبـل الهيئـة العامـة لسـوق المـال سيتم إرسال ملخص التقريـر السنـوي لجميـع مساهمي البنـك. كما ينشر ال

 com.soharinternational.wwwالبيانات المالية في موقع البنك على الشبكة العالمية لإلنترنت على عنوان 

 

  الدولي أسهـم صحـار 8.1

دناه تداول سهم بنك صحار في سوق مسقط لألوراق المالية و مؤشر قطاع البنوك وشركات اإلستثمار في سوق أأدرجت في الجدول 

زء من متطلبات قانون حوكمة مسقط لألوراق المالية، حيث تتوفر هذه المعلومات من وكاالت األنباء ويتم نشرها، وتدرج هنا كج

 الشركات للشركات المدرجة ضمن سوق مسقط لألوراق المالية.

 

 بيسة/للسهم( 100يجب قراءة الجدول أدناه مع أخذ في اإلعتبار تجزئة القيمة اإلسمية للسهم العادي ، )

 سعـر السـوق  – الدولي صحـار : أسهم6الجـدول رقم 

إغالق مؤشر البنوك  الريال العمانيسعر سهم بنك صحار ب م2021الشهـر 

 وشركات االستثمار 
 اإلغـالق أدنـى أعلـى

 5492.6120 0.089 0.085 0.097 ينايـر

 5429.1420 0.080 0.073 0.085 فبراير

 5699.7270 0.086 0.080 0.093 مارس

 5822.3470 0.089 0.088 0.093 أبريل

 5979.8480 0.088 0.085 0.093 مايـو

 6466.0740 0.096 0.090 0.100 ويوني

 6445.9090 0.095 0.092 0.098 يوليـو

 6321.7770 0.093 0.091 0.096 أغسطـس

 6235.6740 0.090 0.090 0.094 سبتمبـر

 6402.5650 0.103 0.089 0.105 أكتوبـر

 6371.8880 0.105 0.100 0.114 نوفمبـر

 6577.9230 0.116 0.104 0.117 ديسمبـر

 

 

 توزيـع ملكيـة األسهـم   8.2

رأس مال البنك  (.2020 ديسمبر 31في سهم  4,000,000,000). سهم 4,000,000,000يتكون رأس مال البنك المرخص به من 

 295,355ويبلغ رأس المال المدفوع للبنك  (.2020سهم في ديسمبر  2,434,506,735). 2,990,062,290و هالمصدر والمدفوع 

http://www.banksohar.net/
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 (. 2020ديسمبر  31مليون لاير عماني في  254,355مليون لاير عماني )

 ٪ أو أكثر من رأس5ويبين الجدول التالي قائمة المساهمين الذين يملكون نسبة يتم تداول أسهم البنك في سوق مسقط لألوراق المالية  

 :م2120ديسمبر  31مال البنك كما هو عليه في 

 نسبـة التملـك اسـم المساهـم

 % 15.4246 ش.م.ع.عرات والتمويل شركه عمان لالستثما

 %  16.38665 شؤون البـالط السلطانـي 

 %  9.02803 القمر السابع لالستثمار المحدودة

 % 7.81079 نيبتون الوطنية لالستثمار المحدودة

 % 7.60147 البحر الغربي لالستثمار المحدودة 

 %  6.8343 المريخ للتنمية واإلستثمار المحدودة

 %  5.23736 1ستثمار العماني / جهاز اال

 

 :الحسابـات القانونيـة .9

 ـات الماليـة. معاييـر التقاريـر الماليـة الدوليـة في إعـداد الحسابـات والبيان الدولي تبنـى صحـار

 

 :المدققيـنلمحـة عن  .10

  نبذة عن ديلويت:

اإلستشارات اإلدارية والمالية، وخدمات إستشارات المخاطر، تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، و

خدمات الضرائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها ألربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل 

صول على المزيد من دولة. للح ١٥٠شركة، بفضل شبكة عالمية مترابطة من شركات األعضاء المرخص لها في أكثر من  ٥٠٠

 .وأثرهم اإليجابي في مختلف القطاعات 300.000التفاصيل حول مهنيي ديلويت ال 

هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية اإلستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق األوسط ويمتد وجودها منذ و

ش )الشرق األوسط( في منطقة الشرق األوسط مكّرس من خالل الشركات في المنطقة. إن وجود شركة ديلويت أند تو ١٩۲٦سنة 

تع القانونية المستقلة الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم الخدمات وفقا للقوانين والمراسيم المرعية اإلجراء في البلد التابعة له وتتم

قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شركة ديلويت أند  بالشخصية القانونية المستقلة. ال تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من

توش )الشرق األوسط(. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرّخص لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش )الشرق 

هذه الشركات والكيانات  األوسط( وبشكل مستقل مع العمالء الخاصين بها دون الرجوع إلى ديلويت أند توش )الشرق األوسط( وتكون

 مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.

 

لاير  90,195 )لاير ُعماني وذلك مقابل تقديم خدمات للبنك 106,195غطية نفقات المدقّقين الخارجيين بمبلغ ت تتم م2021وخالل سنة 

التدقيق الشرعي، ومبلغ لاير مقابل تقديم خدمات  14,000ومبلغ ، على األعمال المصرفية التقليدية واإلسالمية عماني لعمليات التدقيق

  .الضرائب( اتلاير لخدم 2,000

 

 :حقوق المساهمين .11

، أي الحق في الحصول على أرباح األسهم المعلنة و المعتمدة في االجتماع ك المتأصلة في ملكيتها في الحقوقتتساوى جميع أسهم البن

جديدة ، والحق في الحصول على حصة في توزيع البنك لألصول عند التصفية، والحق في العام ، والحق في األفضلية لالكتتاب ألسهم 

الحق في اإلطالع على البيان المالي للبنك، بيان الدخل الشامل وسجل المساهمين، والحق في الحصول ل األسهم وفقا ألحكام القانون، ونق

، والحق في تقديم طلب للحصول على إبطال أي يا أو بواسطة وكيلعلى إشعار و الحق في المشاركة والتصويت في االجتماعات شخص

ما يتعارض مع القانون أو النظام األساسي للبنك أو اللوائح، والحق في إقامة الدعاوى ، ولجمعية العمومية أو مجلس اإلدارةقرار تتخذه ا

( من قانون الشركات التجارية  110وفقا ألحكام المادة )  ضد اإلدارة ومدققي الحسابات للبنك نيابة عن المساهمين أو نيابة عن البنك

بنك صحار مساهمي األقلية أهمية قصوى من حيث الحفاظ على مصالحهم وضمان أن تنعكس  ي( وتعديالته، و يول4/1974رقم ) 

لمساهمي األقلية لجميع المساهمين بحيث يمكن « سهم واحد صوت واحد»وينطبق مبدأ ت نظرهم في اجتماعات المساهمين، وجها

ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة و يمكن اتخاذ إجراءات ضد المجلس أو اإلدارة إذا كانت تصرفات مجلس اإلدارة تمس  مصالحهم بأي 

 طريقة.
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 المعامالت والتعامالت والسياسات مع األطراف ذات العالقة  .12

المتبعة في هذا الشأن فيما ليات واإلجراءات المنصوص عليها ومهناك سياسة شاملة بشأن التعامالت مع األطراف ذات العالقة، والع

، وكذلك أي معامالت مع الشركات التي يكون لهم فيها مصالح هامة، لمدراء واألطراف ذات العالقة بهميتعلق بالقروض الممنوحة ل

المالحظات وية على التفاصيل الكاملة و، والتي تمنح للمدير أو األطراف ذات الصلة محت، إن وجدتي تفاصيل القروض والسلفوتأت

رة في سياق على البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي، و اإلفصاحات العامة، و يتم اإلفصاح عن أية معامالت أخرى نفذت لإلدا

 العامة العادية.دون أي معاملة تفضيلية للمساهمين إلى جانب مالحظات جدول أعمال اجتماع الجمعية األعمال االعتيادية و

 

 الخاتمة .13

نيـة تقريـر حوكمـة الشركـات والميزاو ليقـر مجلـس اإلدارة بأن إعـداد التقريـر السنـوي للبنـك مـع تقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـ

تي تحكـم اإلفصـاح والصـادرة من المحاسبـة واللوائـح القانونيـة ال مجلـس الكاملـة وطبقـاً لمعاييـربمعرفـة ال العموميـة المدققـة قـد تم

كما يقـر مجلـس اإلدارة مراجعة كفاءة وفعاليّة أنظمة الرقابة الداخليّة وضمان ـال والبنـك المركـزي العمانـي. الهيئـة العامـة لسـوق الم

ئق ملموسة يمكـن أن تؤثـر على بعـدم وجـود معلومـات أو عوا أيضا يقـر مجلـس اإلدارةو. مع السياسات واللوائح الداخليّة التزامها

 استمـرار أعمـال البنـك في السنـة الماليـة القادمـة.


