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تـمهـيـد

1974م  ل�سنة   )4( رقـم  التجاريـة  ال�سركـات  قانون  علـى  الإطالع  بعد 

وتعــديالته ال�سـادر بــتاريخ 15 مايو 1974م وعلى قانون ال�سجل التجاري 

رقم )3( ل�سنة 1974م ال�سادر بتاريخ 15 مايو 1974م وعلى قانون �سوق 

بـتاريخ )1998/80م(  رقـــم  ال�ُسلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  املال  راأ�س 

 

وزيــر  عن  ال�سادرة  التنفيذية  ولئحته  وتعديالته  1998م  نوفمرب   9  

التجــارة وال�سناعة بالقرار الوزاري رقــم )2001/4م( بتــاريخ 29 اأبريل 

العامة  امل�ساهمـة  واإدارة �سركات  2001م وتعديالتها، وعلى ميثاق تنظيم 

ال�سادر عن الهيئة العامة ل�سوق املـال بالتعميـم رقم )2002/11م( بـتاريخ 

يناير   11 بتاريخ  )2003/1م(  رقم  بالتعميم  واملعدل  2002م  يونيو   3

2003م  وعلى �سوابط اإعتماد مراقبي ح�سابات ال�سركات اخلا�سعة لرقابة 

الهيئة العامة ل�سوق املال ال�سادرة عن رئيـــ�س جمل�س اإدارة الهيئة العــامة 

دي�سمرب   26 بتاريخ  )2004/9م(  رقـــم  الإداري  بالقـــرار  املــال  لـــ�ســوق 

�سندوق  اإن�ساء  �ساأن  يف  )2003/5م(  رقم  الإداري  القرار  وعلى  2004م 

جمل�س  رئي�س  عن  ال�سادر  الأ�سا�سي  نظامه  واإعتماد  امل�ستثمرين  اأمانات 

القرار  وعلى  2003م  اإكتوبر   26 بتاريخ  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  اإدارة 

وال�سناعــة  التجارة  وزير  عـن  ال�سادر  )2002/137م(  رقم  الوزاري 

بتاريــخ           23 اإكتوبر 2002م  يف �ساأن قواعد و �سروط اإنتخاب اأع�ساء 

جمال�س اإدارات �سركات امل�ساهمة العامة و الأحكام اخلا�سة مب�سوؤولياتهم 

بتاريخ  ال�سادر  الُعماين رقم )ب م/868(  املركـــزي  البنك  وعـلى تعميم 

19 مايو 1999م باإ�سدار الالئحــة رقــم )ب م 1999/2/46م( فـــي �ســـاأن 

تعيــني اأعـ�ساء جمـالـ�س اإدارات املـ�سارف وعـلـى تعـمـيـم الـبنـك املـركـزي 

الُعمـاين رقــم )ب م/832( ال�ســادر بـتاريـخ 15 دي�سمبـــر 1997م باإ�ســـدار 

واإخت�سا�سات  �سلطات  �ساأن  يف  م/97/11/42(  )ب  رقـم  الـــالئحة 

اإدارات البنوك املحلية وعـــلى تعمــيم البــنك  وم�سئوليات اأع�ساء جمال�س 

يف  2004م  يناير   28 بتاريخ  )2004/382م(  رقم  الُعماين  الــمــركـــزي 

�ساأن تعيــني اأعـــ�ساء مــجالـــ�س اإدارات البنوك و�سركات الإ�ستثمار وعـــلى 

الــقــرار الإداري رقم )2005/11م( يف �ساأن ال�سوابط املنظمة للمكافاآت 

العامة  امل�ساهمة  �سركات  اإدارات  جمال�س  جل�سات  ح�سور  وبدل  ال�سنوية 

واللجان املنبثقة عنه ال�سادر عن رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة ل�سوق 

املال بتاريخ 31 دي�سمرب 2005م وعلى القرار الوزاري رقم )2002/156م( 

ال�سادر عن وزير التجارة وال�سناعة بتاريخ 16 دي�سمرب 2002م باإجراءات 

و اأحكام  التنازل عن حق الأف�سلية يف الإكتتاب يف اأ�سهم الزيادة يف راأ�سمال 

�سركات امل�ساهمة العامة وعلى التعليمات ال�سادرة عن الهيئة العامة ل�سوق 

املال يف هذا اخل�سو�س وعلى القرار الإداري رقم )2002/5م( يف �ساأن 

العامة  امل�ساهمة  �سركات  مال  راأ�س  الزيادة يف  اأ�سهم  �سوابط تخ�سي�س 

ال�سادر عن رئيـــ�س جمـــل�س اإدارة الهــيــئة الــعامة ل�ســوق الـــمــال بتاريخ 

)2004/159م(  رقـــم  الـــوزاري  الــقــرار  وعـلى  2002م  ديـ�ســمرب   25

ال�سادر عن وزير التجارة وال�سناعة بتاريخ 28 دي�سمرب 2004م يف �ساأن 

امل�ساهمة  �سركة  تقرت�سها  التي  املبالغ  مقابل  ال�سندات  اإ�سدار  �سوابط 

بتاريخ  ال�سادر  )1998/82م(  رقــم  ال�سلطاين  املر�سوم  وعلى   العامة 

الأوراق  ت�سجيل  و  لالإيداع  م�سقط  �سركة  بتاأ�سي�س  1998م  نوفمرب   25

ال�سادر  الأجنبي  املال  راأ�س  اإ�ستثمار  قانون  وعلى  “�س0م0ع0م”  املالية 

1994م  اإكتوبر   16 بـتاريـخ  )1994/102م(  رقـــم  ال�ُسـلـطاين  بـاملـر�ســوم 

رقم  ال�ُسلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  امل�سريف  القانون  وعلى  تعـديالته  و 

Preamble

After perusing the Commercial Companies Law No. (4/1974) 
and its amendments issued on 15th May, 1974, the Law of the 
Commercial Register No. (3/1974) issued on 15th May, 1974, 
the Capital Market Authority Law No. (80/1998) issued on 
9th November, 1998 and amendments thereto, its Executive 
Regulations issued by the Ministerial Decision No. (4/2001) on 
29th April 2001 and amendments thereto, the Code of Corporate 
Governance for Joint Stock Companies, promulgated by the 
Capital Market Authority Circular No. (11/2002) on 3rd June, 2002 
as amended by the Capital Market Authority Circular No. (1/2003) 
on 11th January, 2003, the Regulations Governing Appointment 
of the Auditors of Companies Governed by the Capital Market 
Authority issued by the Chairman of the Capital Market Authority 
by the Administrative Decision No. (9/2004) on 26th December, 
2004, the Ministerial Decision No. (5/2003) issued by the 
Chairman of the Capital Market Authority regarding Establishment 
of Investors’ Trust Fund and approving its Articles of Association 
on 26th October, 2003, the Ministerial Decision No. (137/2002) 
dated 23rd October, 2002 issued by the Minister of Commerce and 
Industry regarding the Rules and Conditions of Election of Board 
Members in Public Joint Stock Companies and the Provisions 
Governing their Responsibilities, the Central Bank of Oman’s 
Circular No. (BM/868) dated 19th May, 1999 issuing Regulations 
No. (BM/REG/46/2/99) on Appointment of Directors of Licensed 
Banks, the Central Bank of Oman’s Circular No. (BM/832) 
issuing Regulation No. (BM/42/11/97) dated 15th December, 
1997 regarding Powers, Obligations and Responsibilities of 
Members of Board of Directors of Locally Incorporated Licensed 
Banks, the Central Bank of Oman’s Circular No. (BDD/CBS/CB/
NBFC /2004/382) dated 28th January, 2004 on Appointment of 
Directors, the Administrative Decision No. (11/2005) on Rules 
Regulating Board Remuneration and Sitting Fees for Public Joint 
Stock Companies issued by the Chairman of the Capital Market 
Authority on 31st December, 2005, the Ministerial Decision No. 
(156/2002) dated 16th December, 2002 issued by the Minister of 
Commerce and Industry regarding the Procedures and Rules of 
the Assignment of the Preferential Right of Subscription in the 
New Shares of the Public Joint Stock Companies’ Share Capital 
Increase and the relevant circulars of the Capital Market Authority 
issued in this regard, and the Administrative Decision No. 
(5/2002) issued by the Chairman of the Capital Market Authority 
on 25th December, 2002 regarding Rules of Private Placement of 
Shares of Public Joint Stock Companies, the Ministerial Decision 
No. (159/2004) issued by the Minister of Commerce & Industry 
on 28th December, 2004 regarding Rules Governing Bonds Issued 
Against Funds Borrowed by Joint Stock Companies, the Royal 
Decree No. (82/1998) dated 25th November, 1998 establishing 
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)2000/114م( بتاريخ 13 دي�سمرب 2000م وتعديالته وعلى تعميم البنك 

املركزي الُعماين رقم )ب م/593( ال�سادر بتاريخ 23 يناير 1991م فـي 

�ساأن ن�سر امليزانية  العمومية وح�ساب الأرباح واخل�سائر كما هى عليه يف 

31 دي�سمرب من كل عام بالن�سبة للم�سارف املـرخ�سة و على تعميم البنك 

املركزي الُعماين رقم )ب م/966( بتاريخ 10 يناير 2004م يف �ساأن ن�سر 

م/980(  )ب  رقم  الُعماين  املركزي  الـبنك  تعميم  وعلى  املالية  البيانات 

بتاريخ 18 دي�سمرب 2004م يف �ساأن تقدمي البيانات املالية ال�سنوية املدققة 

)ب  رقم  الُعماين  املركزي  البنك  تعـميم  وعـلى  املرخ�سة  للم�سارف 

م/974( باإ�سدار الالئحة رقــم )ب م/2004/3/49م( يف �ساأن العالقة 

املرخ�سة  للم�سارف  اخلارجيني  واملدققني  الُعماين  املركزي  البنك  بني 

ال�سادر بتاريخ 13 مايو 2004م وعلى تعميم البنك املركزي الُعماين رقم 

)ب م/976( ال�سادر بتاريخ 22 �سبتمرب 2004م حول توزيع الأرباح النقدية 

على م�ساهمي امل�سارف املرخ�سة وعلى تعــميم البـــنك املـركــزي العــُماين 

م�سوؤوليات  حـول  2001م  اإكتوبر   17 بتاريخ  ال�سادر  ) ب م/919(  رقـــم 

اإدارات التدقيق الداخلي لدى البنوك وعلى تعميم الـبنك املركزي الُعماين 

ال�سادر  واملالية  امل�سرفية  املوؤ�س�سات  اإدارة  حول  م/932(  )ب  رقـم 

)2005/99م(  رقم  ال�ُسلطاين  املر�سوم  وعلى  2002م  فرباير   4 بتاريـخ 

ال�سادر بتاريخ 28 نوفمرب 2005م باإجراء تعديالت على قانون ال�سركات 

 التجارية رقم )4( ل�سنة 1974م وعلى تعميم البنك املركزي الُعماين رقم             

)ب م/995( ال�سادر بتاريخ 14 يناير 2006م يف �ساأن احلد الأدنى لروؤو�س 

اأموال امل�سارف املرخ�سة وفروع امل�سارف الأجنبية وعلى النظام الأ�سا�سي 

و  التجارة  لـوزارة  التجاري  بال�سجل  امل�سجل  “�س.م.ع.ع”  م�سقط  لبنك 

ال�سـنـــاعة حتت الرقم )1/14573/8( بتاريخ 6 نوفمرب 1982م والذي مت 

اإعتماده بوا�سطة اجلمعيتني العامتني غري العاديتني مل�ساهمى كل من بنك 

)�سابقًا(  “�س0م0ع0ع”  الُعماين  الأهلى  والبنك  “�س0م0ع0م”  م�سقط 

يف اإجتماعهما امل�ستــرك املنعقد بتاريخ 3 مايو 1993م ، بعد اإندماجهما ، 

واملعدل يف كل من 17 اأبريل 1994م و 30 مار�س 1996م و 8 مار�س 1998م 

و  2000م  مـــار�س   14 و  1999م  اأغـــ�سطـ�س   15 و  1999م  مـــار�س   20 و 

و30 مار�س  يناير 2004م   6 و  اأبــريــل 2003م  و 23  ديـ�سمـــرب2001م   12

غيـر  العــامـــة  اجلــمعية  اإجتماع  وعلى حم�سر  اأبريل 2005م   5 و  2004م 

العاديـــة للمــ�ساهمـــني الــمنعقدة بتـــاريخ 17 اأغ�ســـط�س 2005م  باملوافقة 

�سهادات  اإ�سدار  على  وامل�سادقة  للبنك  املرخ�س  املال  راأ�س  زيادة  على 

اإجتماعه  يف  ال�سادر  البنك  اإدارة  جمل�س  قـرار  وعـلى  الدولية  الإيداع 

بامل�سادقة  2005م  �سبتمرب   28 بتاريخ  املنعقد  2005م  ل�سنة   )14( رقم 

على  �سعر اإ�سدار �سهادات الإيداع الدولية وعلى حم�سر اإجتماع اجلمعية 

العامة العادية للم�ساهمني املنعقدة بتاريخ 19 مار�س 2006م وعلى حم�سر 

اإجتماع اجلمعية العـامة غري العـادية للم�ساهمني املنعقدة بـتاريخ 24 مار�س 

2007م و 22 �سبتمرب 2007م و 22 مار�س 2008م و 19 مار�س 2009م ، فقد 

تقررتعديل النظام الأ�سا�سي للبنك لُيقراأ كما يلي:

Muscat Depository and Securities Registration Co. “SAOC”, the 
Foreign Capital Investment Law promulgated by the Royal Decree 
No. (102/1994) dated 16th October 1994 and its amendments, and 
the Banking Law promulgated by the Royal Decree No. (114/2000) 
dated 13th December, 2000 and amendments, the Central Bank 
of Oman’s Circular No. (BM/593) issued on 23rd January, 1991 
regarding Publication of the Balance Sheet and Profit and Loss 
Account as on 31st December, of Every Year of Licensed Banks, 
the Central Bank of Oman Circular No. (BM/966) issued on 10th 
January, 2004 regarding publication of the Final Accounts, the 
Central Bank of Oman Circular No. (BM/980) issued on 18th 

December, 2004 regarding Master Circular on Submission of 
Audited Annual Financial Statements by Licensed Banks, the 
Central Bank of Oman’s Circular No. (BM/974) dated 13th May 
2004 issuing Regulation No. (MB/REG/49/3/2004) regarding 
relationship of the Central Bank of Oman with External Auditors 
of Licensed Banks, the Central Bank of Oman’s Circular No. 
(BM/976) issued on 22nd September, 2004 on Dividend Payment 
by Banks, the Central Bank of Oman’s Circular No. (BM/919) 
issued on 17th October, 2001 regarding the Responsibilities of 
Internal Audit Departments in Banks, and the Central Bank of 
Oman’s Circular No. (BM/932) issued on 4th February, 2002 on 
Corporate Governance of Banking and Financial Institutions, 
the Royal Decree No. (99/2005) amending the Commercial 
Companies Law No. (4/1974), the Central Bank of Oman’s Circular 
No. (BM/995) issued on 14th January, 2006 regarding Minimum 
Capital Requirement, and the Articles of Association of Bank 
Muscat “SAOG”, incorporated in the Commercial Register of the 
Ministry of Commerce & Industry under C.R. No. (8/14573/1) on 
6th November, 1982, the Articles of Association as was approved 
by the two Extraordinary General Meetings of the shareholders of 
Bank of Muscat “SAOC” and Al Bank Al Ahli Al Omani “SAOG”  
in  their joint meeting held on 3rd May, 1993 subsequent to their 
merger and its amendments on 17th April, 1994, 30th March, 1996, 
8th March, 1998, 20th March, 1999, 15th August, 1999, 14th March, 
2000, 12th December, 2001, 23rd April, 2003, 6th January, 2004, 
30th March, 2004, 5th April, 2005, the minutes of the Extraordinary 
General Meeting of the Shareholders of the Bank convened on 17th 
August, 2005 approving increase of the authorized share capital of 
the Bank for issuing Global Depository Receipts (GDRs) and the 
minutes of the (14th/2005) Board of Directors’ meeting held on 28th 
September, 2005 approving the share price of the GDRs issue, the 
minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the shareholders 
of the Bank convened on 19th March, 2006 and the minutes of the 
Annual Ordinary General Meeting of the shareholders of the Bank 
convened on 24th March, 2007, 22nd September, 2007, 22nd March, 
2008 and 19th March, 2009 approving amendments of the Bank’s 
Articles of Association:
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الف�صل الأول

مادة )1(

اإ�صم البنك:-

 يكون اإ�سم البنك هو بنك م�سقط “�س.م.ع.ع” 0

مادة )2(

املركز الرئي�صي:- 

ب�سلطنة  م�سقط  حمافظة  القانوين  وحمله  للبنك  الرئي�سي  املركز  يكون 

داخل  وتوكيالت  متثيل  ومكاتب  له  فروعًا  ين�سيء  اأن  للبنك  ويجوز  ُعمان 

ال�سلطنة وخارجها.

مادة )3(

مدة البنك:-

مدة البنك غري حمدودة تبداأ من تاريخ القيد يف ال�سجل التجاري بوزارة 

التجارة وال�سناعة.

مادة )4(

اأغرا�ض البنك: 

يقوم البنك مبزاولة كافة الأعمال امل�سرفية التجارية وم�سارف الإ�ستثمار 

لأحكام  اإ�ستنادًا  الُعماين  املركزي  البنك  من  له  املمنوح  للرتخي�س  وفقًا 

)2000/114م(  رقم  ال�ُسلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  امل�سريف  القانون 

بالبحوث  والقيام  وامل�ساريع  التجارة  متويل  ذلك  يف  مبا  وتعديالته 

والإ�ستق�ساءات والن�ساطات املتعلقة بذلك حل�سابه اأو حل�ساب الغري، وكافة 

الأعمال املكملة واملرتبطة بن�ساطه والتي ي�ستلزمها العمل امل�سريف اأو املايل 

مبا يف ذلك اإكت�ساب اأي حق من احلقوق يف الأ�سول الثابتة والعقارات �سواء 

مراعاة  مع  و  تلك احلقوق  مثل  والتنازل عن  اأو غريها  مالك  ب�سفة  كان 

احكام املادة )5( من القانون امل�سرفى ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

البنك مبا  املثال ل احل�سر يقوم  )2000/114م( وتعديالته وعلى �سبيل 

ياأتي:-

فتـح احل�سابـات اجلـارية وح�سـابات التوفري و ودائع التوفري لأجل 0   -1

قبول الودائع مبختلف اأ�سكالها واإ�سدار اإي�سالت الإيداع 0    -2

واملتاجرة  الأجنبية  الُعمالت  وحتويل  ال�سرافة  بعمليات  القيام   -3

باملعادن الثمينة 0 

التعامل يف الأ�سواق املالية بتلقي الأموال واإعادة توظيفها 0   -4

والقيام  الآخرين  عن  نيابة  وتعزيزها  امل�ستندية  الإعتمادات  فتح    -5

باأعمال التح�سيل املت�سلة بها0 

 

PART ONE 

Article (1)

The name of the Bank:

The name of the Bank shall be:

Bank Muscat “SAOG”

Article (2)

Principal Office:

The Bank’s principal office and legal location is in Muscat, the 
Sultanate of Oman. The Bank may set up branches and agencies 
within and outside the Sultanate.

Article (3)

Duration of the Bank:

The duration of the Bank shall be unlimited and shall commence 
from the date of its registration in the Commercial Register of the 
Ministry of Commerce & Industry.  

Article (4)

The  Objectives of the Bank:

The Bank shall carry on all commercial and investment banking 
businesses, in accordance with the licence issued by the Central 
Bank of Oman and the Banking Law promulgated by the Royal 
Decree No. (114/2000) and amendments, including the financing 
of trade and projects, the making of studies and the undertaking 
of research and matters connected therewith, for the Bank’s own 
account and for that of third parties, and of all activities including 
the acquiring or disposing of any rights, whether as owner or 
otherwise, in relation to real property, which are supplementary 
to such objects or connected therewith and which are requisite 
for the purpose of banking or investment business and subject 
to the provisions of Article (5) of the Banking Law promulgated 
by Royal Decree No. (114/2000) and amendments. By way of 
example and without limitation to the generality of the foregoing, 
the Bank may:

1. Open current, saving and fixed deposit accounts.

2. Accept deposits of all kinds and issue deposit receipts.

3. Undertake foreign exchange transactions, conversions of 
foreign currencies, and trading in precious metals.

4. Effect transactions on the money markets by accepting funds 
and placing them.

5. Open documentary credits, confirm them on behalf of others 
and effect collections in respect thereof.
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اإ�سدار الكفالت وال�سمانات امل�سرفية مبختلف اأ�سكالها و تداولها 0   -6

اإ�سدار القبولت امل�سرفية وتبادلها 0   -7

القيام بدور الوكيل املايل لالآخرين 0    -8

اأو  �سخ�سى  ب�سمان  امل�سرفية  الت�سهيالت  وتقدمي  ال�سلفيات  منح   -9

عيني اأو بدون �سمان 0 

منح القرو�س والتمويل مبا�سرة اأو بالتعاون مع اآخرين 0   -10 

ترتيب منح القرو�س الدولية وامل�ساركة فيها 0    -11

وت�سويقها  وترويجها  والأ�سهم  ال�سندات  اإ�سدار  و�سمان  ترتيب   -12

لالآخرين 0 

البحث عن فر�س الإ�ستثمار وتقييمها بق�سد الإ�ستثمار املبا�سر فيها   -13

 اأو متويلها يف خمتلف قطاعات الأن�سطة الإقت�سادية 0 

الرتويج وامل�ساهمة يف م�ساريع الأعمال من �سناعية وزراعية وجتارية   -14

وغريها0 

ترتيب عمليات الدمج وال�سـم بيـن ال�سركات القائمة 0   -15

الإ�ستثمار واملتاجرة يف اأ�سهم ال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف الأ�سواق   -16

املالية اأو غري املدرجة على حٍد �سواء 0

تاأ�سي�س ال�سركات اأو املوؤ�س�سات املتخ�س�سة بحيث تكون مـملوكة للبـنك   -17

ب�سكـٍل كامل اأو ب�سكٍل جزئي كما يجوز له اأن ميتلك امل�سارف وال�سركات 

من   )65( املادة  اأحكام  مراعاة  مع  فيها  جزئيًا  ي�ساهم  واأن  القائمة 

القانــون امل�سرفى ال�سادر باملر�ســوم )2000/114م( وتعديالته 0 

اإكت�ساب م�سلحة مع الهيئات التي تزاول اأعماًل �سبيهة باأعمال البنك   -18

اأو التي قد تعاونه على حتقيق اأغرا�سه يف �سلطنة ُعمان اأو يف خارجها 

يندمج  اأن  اأو  املذكورة  الهيئات  مع  الوجوه  من  وجٍه  باأي  والإ�سرتاك 

فيها اأو ي�سرتيها اأو يلحقها به0 

وتكون الأغرا�س �سالفة الذكر خا�سعة للقوانني املعمول بها من وقت لآخر 

ح�سب  املعنية  الـرقابية  اجلـهات  ملوافـقات  تخ�سع  كما  ُعمان  �سلطنة  يف 

مقت�سى احلال 0

الف�صل الثاين

اأ�صهم البنك

مادة )5(

راأ�ض مال البنك:

راأ�س املال املرخ�س به للبنك  مـبلغ -/125.000.000ر0ع )مائة وخم�سة 

 )1.250.000.000( عدد  على  مقـ�سم  ُعماين(  ريـال  مليون  وع�سرون 

�سهمًا )واحد مليار ومئتان وخم�سون مليون( �سهم بقيمة اإ�سمية مقدارها 

العادية  غري  العامة  اجلمعية  من  بقرار  يجوز   0 �سهم  لكل  بي�سة  مائة 

للم�ساهمني زيادة راأ�س املال املرخ�س به للبنك �سريطة اأن يكون راأ�س املال 

امل�سدر قد مت �سداده بالكامل وفقًا لأحكام  املادة )82( قانون ال�سركات 

الـم�سدر  املال  راأ�س  يبـلغ    0 وتعديالته  ل�سنة 1974م  رقم )4(  التجارية 

وثالثة  و�سبعمائة  ماليني  و�سبعة  )مائة  -/107.713.371ر0ع  للبنك 

6. Issue bank guarantees and indemnities of all kinds.

7. Issue and exchange banker’s acceptances.

8. Act as banking agent for other parties.

9. Provide advances and banking facilities against 

 non-monetary security or without security.

10. Provide loans and financing directly or in co-operation with 
other parties.

11. Arrange international loans and participate therein.

12. Arrange and underwrite the issue of shares, bonds and 
securities and promote and market such securities to other 
parties.

13. Search for and evaluate investment opportunities with the 
objective of direct investment therein or financing such 
opportunities in all sectors of economic activity.

14. Promote and participate in industrial, agricultural, commercial 
or other projects.

15. Arrange mergers and acqusition between existing companies.

16. Invest or trade in quoted or unquoted securities.

17. Set up companies or other entities owned wholly or partly by 
the Bank and acquire ownership of or become a shareholder 
in existing institutions subject to the provisions of Article 
(65) of the Banking Law promulgated by Royal Decree No. 
(114/2000) and amendments.

18. Acquire interest in entities carrying on business which is similar 
to that of the Bank or which could assist the Bank to accomplish 
its objectives in the Sultanate of Oman or elsewhere, and 
become associated in any manner howsoever with any such 
entity or merge with, purchase or join such entity.

The foregoing objectives shall be subject to the laws applicable 
in the Sultanate of Oman from time to time and also subject to 
regulatory approvals, as the case may be. 

PART TWO
THE SHARES OF THE BANK

Article (5)

The Capital of the Bank:

That the authorized share capital of the Bank is RO 125,000,000/- 

(Omani Rials one hundred twenty five million) divided into 

(1,250,000,000) shares (one billion two hundred and fifty million) 

with a nominal value of 100 Baisa each. An extraordinary general 

meeting may resolve to increase the Bank’s authorized share 

capital provided that the Bank’s issued share capital has been fully 

paid up, pursuant to Article (82) of the Commercial Companies 
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األفًا وثالثمائة و واحد و�سبعون رياًل ُعمانيًا( ويجوز زيادته بقرار  ع�سرة 

من جمل�س اإدارة البنك يف حدود راأ�س املال املرخ�س به ، كما يجوز ملجل�س 

اإدارة البـنك اأن يحدد عـدد اأ�سهم زيادة راأ�س املال وقيمتها 0  يجب زيادة 

ل�سدور  التاليـة  اخلم�س  ال�سنوات  خالل  فعـاًل  للبنك  امل�سدر  املال  راأ�س 

القرار املرخ�س بالزيادة ، واإل اإعـترب كاأن مل يكـن   0 بعد احل�سول عـلى 

موافقات اجلهـات الرقابيـة  املعنيـة الالآزمة ، يجوز للبنـك اإ�سدار اأ�سهـم 

جمانية بقرار من جمل�س اإدارته و يف حدود راأ�س املال املرخ�س به 0

مــع عـدم الإخالل بقانون �سوق راأ�س املال ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 

)1998/80م( وتعديالته ، يجوز بقرار من اجلمعية العامة غــري العاديـة 

للم�ساهمني تخ�سي�س اأ�سهم الزيادة يف راأ�س مال البنك ل�سخ�س معني اأو 

اأكرث ، وفقًا لن�س املادة )82( من قانون ال�سركات التجارية رقم )4( ل�سنة 

�سوابط  �ساأن  يف  )2002/5م(  رقم  الإداري  والقرار  وتعديالته  1974م 

تخ�سي�س اأ�سهم الزيادة يف راأ�س مال ال�سركات امل�ساهمة العامة ال�سادر 

عـن الهيئة العامة ل�سوق املال0

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية تخ�سي�س بع�س اأ�سهم الزيادة 

راأ�س  يتجاوز )5%( من  به مبا ل  العاملني  للموظفني  البنك  راأ�س مال  يف 

املال امل�سدر ويحدد القرار �سروط تداولها والتنازل عنها وحقوق العاملني 

اإنتهاء اخلدمة لدى البنك ، وفقًا  اأثـناء مـدة خدمتهم وعند  بالن�سبة لهـا 

لن�س املادة )82( امل�سار اإليها0

مادة )6(

�صجل امل�صاهمني:

تكون جميع اأ�سهم البنك ذات قيمة اإ�سمية وُيعـطى كل �سهم رقـمًا م�سل�ساًل 

ويجب ت�سجيل جميع الأ�سهم يف �سجل امل�ساهمني الذي حتتفظ به وتديره 

اأن  ويجب  “�س.م.ع.م”،  املالية  الأوراق  وت�سجيل  لالإيـداع  م�سقـط  �سركة 

يدون يف ال�سجل اأ�سماء وجن�سيات وعـناوين وعـدد اأ�سهم واأرقام وحتويالت 

الأ�سهم واأي تفا�سيل �سرورية اأخرى 0

مادة )7(

كيفية �صداد قيمة الأ�صهم اجلديدة:

وواجبة  ُم�ستحقة  اجلديده  الأ�سهم  قيمة  من  املدفوعة  غري  املبالغ  تكون 

الأداء كما هو حُمدد يف وثيقة الإكتتاب، واإذا تخلف امل�ساهم عن ت�سديد اأي 

ق�سط يف موعده حق للبنك بعد اأن يوجه اإليه يف حمل اإقامته املبني يف �سجل 

امل�ساهمني ، الذي حتتفظ به �سركة م�سقط لالإيداع و ت�سجيل الأوراق املالية 

اإنذارًا للدفع يف ُمهلة اأربعة ع�سر يومًا على الأقل من تاريخ  “�س0م0ع0م” ، 
املالية،  لالأوراق  م�سقط  �سوق  يف  للبيع  اأ�سهمه  ُتعر�س  اأن  الإنذار،  اإر�سال 

Law No. (4/1974) and its amendments. The issued share capital 
is RO 107,713,371/- (one hundred and seven million and seven 
hundred thirteen thousand and three hundred and seventy one).  
The issued share capital of the Bank may be increased within the 
level of the authorized share capital by a resolution of the Board 
of Directors. The Board of Directors may decide on the amount of 
the share capital increase and the value thereof. Any increase in 
the issued share capital must be affected within five-years from 
the date of the issue of the resolution authorizing the increase; 
otherwise such resolution for increase shall be considered null 
and void.  Upon the approval of the regulatory authorities, the 
Bank may issue bonus shares upon a resolution of the Board of 
Directors within the limit of the Bank’s authorized share capital.  

Without prejudice to the provisions of the Capital Market Authority 
Law promulgated by Royal Decree No. (80/1998) and the 
amendments, by a decision of an extraordinary general meeting 
of shareholders, new shares of the Bank may be allotted to one 
or more specified persons, in accordance with Article (82) of the 
Commercial Companies Law No. (4/1974) and its amendments 
and the Administrative Decision No. 5/2002 on the Rules of the 
Private Placement of Shares of Public Companies issued by the 
Capital Market Authority.

It shall be permissible by a decision of an extraordinary general 
meeting to allot some of the shares of the increase of the Bank’s 
capital, not exceeding (5%) of the issued share capital to the staff 
of the Bank. The decision shall specify terms of dealing in and 
assignment of shares and the staffs’ rights therein during and after 
the end of their service according to Article (82) referred above. 

Article (6)

Shareholder Register:

All shares of the Bank shall be of equal nominal value.  Each share 
shall be given a serial number and all shares shall be registered 
in the shareholders register kept and controlled by Muscat 
Depository and Securities Registration Co. (SAOC), the register 
shall list the names, nationalities, addresses, number of shares, 
transfer of shares and any other necessary details.

Article (7)

Mode of Payment of New Shares:

Amounts unpaid on shares fall due and payable as specified in 
the subscription document, and if a shareholder fails to pay any 
installment on its due date the Bank shall have the right to offer 
his shares in Muscat Securities Market after sending a notice to 
such shareholder at his domicile registered in the shareholder’s 
register kept with Muscat Depository & Securities Registration 
Co. “SAOC”, allowing him at least fourteen days from the date the 
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وللبنك اأن ي�سرتد من ثمن البيع بالأولوية على جميع الدائنني كامل املبلغ 

والنفقات،  الفوائد  اإىل  بالإ�سافة  اجلديده  الأ�سهم  قيمة  من  املُ�سدد  غري 

البيع  ح�سيلة  تكف  مل  واإذا  امل�ساهم،  اإىل  الباقي  الر�سيد  يدفع  اأن  على 

املبالغ املُ�ستحقة للبنك كان للبنك، احلق يف مالحقة امل�ساهم واإ�سرتداد ما 

يكون ُم�ستحقًا له من اأمواله اخلا�سة.

مادة )8(

حتويل ملكية الأ�صهم:

ال�سادر  امل�سرفى  القانون  من   )57( املادة  اأحكام  مراعاة  مع  اأ- 

باملر�سوم رقم )2000/114م( وتعديالته ، يكون اإنتقال ملكية الأ�سهم 

)1998/80م(  رقم  املال  راأ�س  قانون  اأحكام  وفق  للتداول  القابلة 

وتعديالته ول ت�سرتط موافقة جمل�س اإدارة البنك على ذلك، ويجب 

تدوين اإنتقال امللكية باإثباتها يف �سجالت �سوق م�سقط لالأوراق املالية 

و�سجل امل�ساهمني لدى �سركة م�سقط لالإيداع وت�سجيل الأوراق املالية 

وحمل  وجن�سيته  امل�ساهم  اإ�سم  يت�سمن  اأن  يجب  والذي  �س.م.ع.م، 

البنك  يعترب  ول  واأرقامها  التي ميلكها  الأ�سهم  املُختار وعدد  اإقامته 

يف  الأ�سهم  لتلك  ملكيته  تدون  مل  ما  فيه  لأ�سهم  مالكًا  �سخ�س  اأي 

املالية  الأوراق  �سجل م�ساهميه لدى �سركة م�سقط لالإيداع وت�سجيل 

“�س.م.ع.م”0 

كانت  اإذا  الأ�سهم  حتويل  منع  املالية  لالأوراق  م�سقط  ل�سوق  يجوز  ب- 

اأو  اإذا كان بيع  اأو  اأو حمجوز عليها من قبل �سلطة خمت�سة  مرهونة 

نقل ملكية الأ�سهم خمالفًا لأحكام القوانني النافذة اأو الأنظمة املتعلقة 

بحظر اإنتقال ملكية تلك الأ�سهم اإىل غري الُعمانيني ، باإ�ستثناء الن�سبة 

النظام  هذا  من   )15( للمادة  وفقًا  لالأجانب  بها  وامل�سموح  املقررة 

الأ�سا�سي 0  

مادة )9(

اأ�صهم البنك:

اأن تكون بذات قيمها الإ�سمية، ول يجوز جتزئة  البنك يجب  اأ�سهم  جميع 

ال�سهم اإل اإنه ميكن اأن تعود ملكيته اإىل اأكرث من �سخ�سٍ واحد ب�سرط اأن 

اإ�سمه  يرد  الذي  ال�سخ�س  املمثل  هذا  ويكون  واحد  مبمثل  املالكون  يتمثل 

اأوًل يف �سجل م�ساهمي البنك لدى �سركة م�سقط لالإيداع وت�سجيل الأوراق 

جميع  من  جتيريًا  ي�ستلزم  الأ�سهم  حتويل  اأن  اإل   ، “�س.م.ع.م”  املالية 

بالتكافل  م�سوؤولون  امل�سرتكون  الأ�سهم  مالكو  وُيعترب  امل�سرتكني،  املالكني 

والت�سامن عن الإلتزامات الناجتة عن هذه امللكية 0    

notice is sent to him to make the payment. The Bank shall have 
priority right over all other creditors to recover from the proceeds 
of sale, all amounts unpaid on the shares in addition to interest 
and expenses and the balance shall be paid to the shareholder. 
Should the sale proceeds be insufficient to cover the shareholder’s 
arrears, the Bank shall then claim the payment of the balance from 
the shareholder’s private property.

Article (8) 

Transfer of Shares Ownership:

a. While observing the provisions of Article (57) of the Banking 
Law promulgated by Royal Decree No. (114/2000) and 
amendments, the transfer of ownership of shares which are 
negotiable, shall be affected in accordance with the provisions 
of the Capital Market Law No. (80/1998) and amendments. 
The approval of the Board of Directors is not required in 
this respect. The transfer of shares shall be registered at 
Muscat Securities Market.  The transfer of ownership shall 
also be entered in the shareholders’ register kept by Muscat 
Depository and Securities Registration Co. “SAOC” which 
shall include the name and nationality of each shareholder 
as well as his place of residence, the quantity of shares he 
holds and their numbers. No person shall be considered by 
the Bank as a holder of shares unless his ownership has been 
entered in the Bank’s shareholders’ register kept by Muscat 
Depository and Securities Registration Co. “SAOC”.

b. Muscat Securities Market may not allow transfer of ownership 
of shares, if such shares are under mortgage or detention 
pursuant to an order of a competent authority or if the sale 
or transfer of ownership is in breach of the provisions of the 
prevailing laws or the rules prohibiting the transfer of such 
shares to non-Omanis, excluding the percentage allocated 
for non-Omanis pursuant to article (15) of these Articles of 
Association.

Article (9)

The Shares of the Bank:

All the shares of the Bank shall be of equal nominal value. A 
share shall not be divisible but it may be owned by more than 
one person, provided that the joint owners shall be represented 
by a single representative who shall be the person who stands 
first in the register kept by Muscat Depository and Securities 
Registration Co. “SAOC”. The endorsement of all joint owners 
shall be required to transfer the shares.  Joint owners of the shares 
shall be jointly and severely liable for the obligations arising from 
such ownership.  
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مادة )10(

حقوق امل�صاهمني:

ملكيتها،  حلق  ومالآزمة  مت�ساوية  بحقوق  تتمتع  البنك  يف  الأ�سهم  جميع 

وهو احلق يف قب�س اأن�سبة الأرباح املُعلن عنها يف اجلمعيات العامة، وحق 

الأف�سلية بالإكتتاب باأ�سهٍم جديدة، واحلق يف الإ�سرتاك يف توزيع موجودات 

البنك عند الت�سفية، واحلق يف التفرغ عن الأ�سهم وفقًا للقانون، واحلق يف 

الإطالع على ميزانية البنك وح�ساب الأرباح واخل�سائر و�سجل امل�ساهمني، 

واحلق يف اأن ي�ستلم امل�ساهم دعوات اجلمعيات العامة وباأن ي�سرتك ويقرتع 

بطلب  يتقدم  باأن  واحلق  وكيل،  بوا�سطة  اأو  �سخ�سيًا  اجلمعيات  هذه  يف 

اإذا كان خمالفًا  اأو جمل�س الإدارة  اأي قرار تتخذه اجلمعية العامة  اإبطال 

يقا�سي  باأن  واحلق  الداخلي  البنك   لنظام  اأو  النظام  لهذا  اأو  للقانون 

اأو  امل�ساهمني  عن  نيابة  البنك  ح�سابات  ومراقبي  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء 

نيابة عن البنك عماًل باأحكام املادة )110( من قانون ال�سركات التجارية 

رقم )1974/4م( وتعديالته 0

مادة )11(

اإ�صدار الأ�صهم:-

ل يجوز اأن ت�سدر الأ�سهم باأقل من قيمتها الإ�سمية، ويجوز اإ�سافة م�ساريف 

الأ�سهم  �سدرت  اإذا  لل�سهم.  الإ�سمية  القيمة  من   )%2( حدود  يف  اإ�سدار 

م�ساريف  تغطية  بعد  الفائ�س  ُي�ساف  الإ�سمية،  القيمة  من  اأعلى  بقيمة 

وفقًا  ين�ساأ  اإحتياطي خا�س  اإىل  اأو  القانوين  الإحتياطي  الإ�سدار حل�ساب 

و  التجارية رقم )1974/4م(  ال�سركات  قانون  املادة )106( من  لأحكام 

تعديالته 0

مادة )12(

حق الأف�صلية:

رقم  التجارية  ال�سركات  قانون  من   )76( املادة  اأحكام  مراعاة  مع 

)1974/4م( وتعديالته، لكل م�ساهم حق الأف�سلية يف الإكتتاب بعدٍد من 

الأ�سهم اجلديدة بن�سبة عدد الأ�سهم التي ميلكها.

يجب اأن ير�سل اإىل كل م�ساهم يف حمل اإقامته املبني يف �سجل امل�ساهمني 

ن�سرة  من  �سورة  به  مرفقًا  املذكور،  الأف�سلية  بحق  يعلمه  خّطيًا  اإ�سعارًا 

الإ�سدار املُعتمدة من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال على اأن ُين�سر هذا الإ�سعار 

يف جريدتني يوميتني على الأقل، وملرتني متتاليتني وذلك بعد اإعتماده من 

اجلهة املعنية واإيداع ن�سخة ُمعتمدة منه لدى �سوق م�سقط لالأوراق املالية، 

واأن حتدد يف الإ�سعار املدة التي ميكن خاللها ممار�سة حق الأف�سلية، على 

التنازل  للم�ساهم  يجوز   . الن�سر  تاريخ  يومًا من  تقل عن خم�سة ع�سر  األ 

عن حقه امل�سار اإليه وفقًا للقرار الوزاري رقم )2002/156م( باإجراءات و 

اأحكام التنازل عن حق الأف�سلية يف الإكتتاب يف اأ�سهم الزيادة يف راأ�سمال 

�سركات امل�ساهمة العامة ال�سادر عن وزير التجارة وال�سناعة.   

Article (10)

Rights of Shareholders:

All Bank’s shares shall carry equal rights which are inherent in the 
ownership thereof namely the right to receive dividends declared 
by the general meeting, the preferential right of subscription for 
new shares, the right to a share in the distribution of the Bank’s 
assets upon liquidation, the right to transfer shares in accordance 
with the law, the right to inspect the Bank’s balance sheet, profit 
and loss statement and register of shareholders, the right to receive 
notice of and the right to participate and vote in general meeting 
in person or by proxy, the right to apply for annulment of any 
decision by the general meeting or the board of directors which is 
contrary to the law or the Articles of the Bank or regulations, and 
the right to institute actions against the directors and auditors of 
the Bank on behalf of the shareholders or on behalf of the Bank 
pursuant to the provisions of Article (110) of the Commercial 
Companies Law No. (4/1974) and its amendments.

Article (11)

Issue of Shares Certificate:

Shares shall note be issued at a price less than their nominal 
value.  The Bank may issue shares at a premium and the cost of 
such issue shall not exceed 2% of its nominal value.  If shares 
are issued at a premium, the excess over nominal value shall be 
applied first to pay the expenses of the issue and any surplus 
shall be added either to the legal reserve or to a special reserve 
to be established pursuant to the provisions of Article (106) of the 
Commercial Companies Law No. (4/1974) and amendments.

Article (12)

Preferential Right:

Subject to the provisions of Article (76) of the Commercial 
Companies Law No. (4/1974) and its amendments, each 
shareholder shall have a preferential right to subscribe for a 
number of new shares in proportion to the number of shares held 
by him. 

Each shareholder shall be sent a written notification at the 
address shown in the shareholders’ register kept and controlled 
by Muscat Depository & Securities Registration Co. “SAOC”, 
advising him of the aforesaid preferential right together with 
a copy of the prospectus duly approved by the Capital Market 
Authority.  This notice shall be published in at least two local 
daily newspapers on two consecutive days after the approval of 
the same by the concerned authority and the deposit of a copy 
thereof as approved with the Muscat Securities Market.  The notice 
shall specify the period during which the preferential right may 
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امل�ساهمني احلاليني خالل  بها من قبل  الإكتتاب  يتم  اأ�سهم جديدة ل  اأي 

العام  ُتعر�س على اجلمهور لالإكتتاب  اأن  الإ�سعار، يجب  املدة املحددة يف 

وفقًا للقواعد اخلا�سة بالإكتتاب يف راأ�سمال �سركة م�ساهمة قيد التاأ�سي�س، 

على اأن يقوم باإجراءات ذلك جمل�س الإدارة، وللمجل�س اأن يقوم بدًل من 

ذلك بتخفي�س الزيادة يف راأ�س املال مبا يعادل قيمة الأ�سهم التي مل يتم 

الإكتتاب بها0

مادة )13(

تخفي�ض راأ�ض املال:

يجوز تخفي�س راأ�س مال البنك بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناءًا 

اأو كان  اإذا كان راأ�س مال البنك يفوق حاجته  على اإقرتاح جمل�س الإدارة 

البنك قد تكبد خ�سائر ، غري اإنه ل يجوز باأي حال تخفي�س راأ�س املال اإىل 

اأقل من احلد الأدنى املن�سو�س عليه يف املــادة )60( من القانون امل�ســـريف 

)ب  رقم  الُعماين  املركزي  البــنك  بتعميم  واملعدلة  )2000/114م(  رقم 

م/995( ال�سادر بتاريخ 14 يناير 2006م  يف �ساأن احلد الأدنى لروؤو�س 

اأموال امل�سارف املرخ�سة وفروع امل�سارف الأجنبية ، ويف جميع الأحوال 

يتعني احل�سول على املوافقات امل�سبقة للجهات الرقابية املعنية.

جريدتني  يف  البنك  مال  راأ�س  بتخفي�س  القا�سي  القرار  ين�سر  اأن  ويجب 

يوميتني على الأقل وملدة يومني متتاليني مع دعوة جميع دائنـي البنك اإىل 

تقدمي اإعرتا�ساتهم خالل مدة )60( �ستني يومًا من تاريخ الن�سر0

يومًا  ال�ستني  مدة  اإنق�ساء  بعد  اإل  نافذًا  املال  راأ�س  تخفي�س  ي�سبح  ل 

املحددة اأعاله وبعد اأن يكون قد مت اإر�ساء جميع الدائنني املعرت�سني اإما 

بت�سديد ديونهم واإما باإعطائهم �سمانات مالئمة وفقًا لأحكام املادة )84( 

من قانون ال�سركات التجارية رقم )1974/4م( و تعديالته.

مادة )14(

متلك البنك لأ�صهمه:

ل يجوز اأن ميتلك البنك اأ�سهمه اإل تبعًا لقرار يق�سي بتخفي�س راأ�سماله، اأو 

اإذا كانت هذه الأ�سهم ت�سكل ق�سمًا من موجودات م�سروع يوؤول اإىل البنك 

مبا له من اأ�سول وعليه من اإلتزامات 0

واإ�ستثناءًا مما تقدم يجوز للبنك وبناءًا على قرار من اجلمعية العامة غري 

العادية مل�ساهميه �سراء بع�س اأ�سهمه مبا ل يجاوز )10%( من راأ�س ماله 

امل�سدر وفقًا لل�سوابط التي حتددها اجلمعية وبعد موافقة الهيئة العامة 

ل�سوق املال وموافقة البنك املركزي الُعماين ومراعاة اأحكام املادة )60( 

)2000/114م(  رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  امل�سريف  القانون  من 

واملعدلة بتعميم البنك املركزي الُعماين رقم )ب م/995( ال�سادر بتاريخ 

14 يناير 2006م يف �ساأن احلد الأدنى لروؤو�س اأموال امل�سارف املرخ�ســة 

be exercised, which period shall not be less than (15) days from 
the date of the publication. The shareholder may, in accordance 
with the provisions and procedures of the Ministerial Decision 
No. (156/2002) issued by the Minister of Commerce and Industry, 
waive such right. 

If any new shares are not subscribed for by the existing 
shareholders within the period specified in the notice, they shall be 
offered for public subscription pursuant to the rules of subscribing 
for the capital of a joint stock company under formation. Such 
procedures shall be carried out by the Board of Directors. The 
Board of Directors may, otherwise resolve to reduce the capital of 
the Bank by the value of the new unsubscribed shares. 

Article (13)

Reduction of Capital:

An extraordinary general meeting may resolve, upon a proposal 
from the Board of Directors, to reduce the share capital of the Bank, 
if it exceeds the Bank’s requirements or if the Bank has incurred 
losses. However, in no circumstances shall the share capital be 
reduced below the minimum limit stipulated in Article (60) of the 
Banking Law No. (114/2000)  as amended by  the  Central  Bank  
of  Oman’s Circular No. (BM 995) issued on 14th January, 2006 
regarding Minimum Capital Requirement and in all cases the prior 
approvals of the concerned regulatory bodies are required.

The decision to reduce the capital shall be published in at least 
two local daily newspapers and for two consecutive days with a 
notice inviting all creditors of the Bank to express their objections 
within sixty days from the date of publication.

The reduction in capital shall become effective only on expiration 
of such sixty days period, and after each creditor has been paid or 
given adequate security according to Article (84) of the Commercial 
Companies Law No. (4/1974) and its amendments. 

Article (14)

Acquiring of Own Shares:

The Bank may not acquire its own shares except pursuant to a 
resolution to reduce its capital or if the shares are part of the 
assets of a business and the Bank acquires all the assets of such 
business subject to all its liabilities. 

Save the foregoing, it shall be permissible for the Bank, by a 
resolution from the extraordinary general meeting, to purchase 
some of its shares not exceeding (10%) of its issued share capital, 
pursuant to the restrictions which it sets and after the approval of 
the Capital Market Authority and the Central Bank of Oman and 
subject to the provisions of Article (60) of the Banking Law No. 
(114/2000) as amended by the Central Bank of Oman’s Circular 
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وفروع امل�ســارف الأجنبية0

مادة )15(

اإمتالك اأ�صهم البنك:

يكون اإمتالك اأ�سهم راأ�سمال البنك على النحو التايل:-

الأ�سخا�س  من  الُعمانيون  املواطنون  ميتلكها  التي  الأ�سهم  تقل  األ   -1

اأ�سهم  الطبيعيني واملعنويني يف جميع الأحوال عن ن�سبة )51%( من 

راأ�سمال البنك0 

األ تزيد ن�سبة الأ�سهم التي ميتلكها مواطنو دول جمل�س التعاون لدول   -2

اخلليج العربية وال�سركات اململوكة لهم بالكامل والأجانب على ن�سبة 

)49%( من اإجمايل عدد اأ�سهم راأ�سمال البنك0 

مادة )16(

م�صوؤولية امل�صاهم:-

م�سئولية امل�ساهم حمدودة بعـدد الأ�سهم اململوكة له يف راأ�س املال ول يجوز 

للجمعية العامة اأو جمل�س الإدارة اأن حتّمل امل�ساهمني باإلتزامات تزيد عن 

ذلك.  

مادة )17(

حقوق واإلتزامات الأ�صهم:-

يد  تتبعه يف كل  والواجبات املرتتبة عليه  لل�سهم  العائدة  اإن احلقوق   -1

يوؤول اإليها، ويرتتب على ملكية ال�سهم قبول النظام الأ�سا�سي للبنك 

وقرارات اجلمعيات العامة للم�ساهمني0 

ل يجوز لورثة امل�ساهم اأو لدائنيه باأي حجة كانت اأن يتدخلوا يف اإدارة   -2

البنك ويجب عليهم عند ممار�سة حقوقهم التعويل على قوائم جرد 

العامة  اجلمعية  وقرارات  اخلتامية  وح�ساباته  الت�سفية  عند  البنك 

والتي ُتعترب نهائية0 

اأحد  للديون املرتتبة على ذمة  اإ�ستيفاءًا  البنك  اأموال  ل يجوز حجز   -3

هذه  واأرباح  املدين  امل�ساهم  اأ�سهم  حجز  يجوز  واإمنا  امل�ساهمني 

اإ�سارة احلجز على قيد الأ�سهم يف �سجل امل�ساهمني  الأ�سهم وتو�سع 

“�س0م0ع0م”  املالية  الأوراق  ت�سجيل  و  لالإيداع  �سركة م�سقط  لدى 

بناءًا على اأمر �سادر من جهة خمت�سة0 

جترى على احلاجز واملرتهن جميع القرارات التي تتخذها اجلمعية العامة 

على النحو الذي ت�سري به على امل�ساهم املحجوزة اأ�سهمه اأو الراهن دون اأن 

يكون له حقوق امل�ساهمة يف البنك0

No. (BM/995) issued on 14th January, 2006 regarding Minimum 
Capital Requirement.

Article (15)

Ownership of Shares: 

The ownership of the shares of the Bank shall be as follows:

1. The shares owned by Omani natural and juristic persons in 
all cases in the shares of the Bank shall not be less than 
(51%) of the Bank’s shares.

2. The portion to be owned by nationals of Gulf Cooperation 
Countries and companies entirely owned by nationals of 
Gulf Cooperation Countries and other nationals, natural or 
juristic, shall not exceed (49%) of the Bank’s shares.

Article (16)

Shareholders’ Responsibilities:

The responsibilities of a shareholder are limited by his shares in 
the capital. Neither the general meeting nor the Board of Directors 
may burden a shareholder with obligations beyond this extent.

Article (17)

Rights and Obligations of the Shares:

1. The normal rights and obligations in a share are to be 
accepted with ownership of the share, and ownership of the 
share entails acceptance of the Bank’s Articles of Association 
and resolutions of the general meetings of the shareholders.

2. The heirs or creditors of a shareholder may not intervene in 
the management of the Bank. However, in pursuance of their 
rights, an inventory of the Bank’s assets, its final accounts 
and decisions of the general meetings shall be final and 
binding on them.

3. The Bank’s assets shall not be liable to seizure against debts 
arising by the shareholders to third parties.  However, trading 
in the shares of the indebted shareholder and their profits 
may be blocked and a caution marked in the shareholders’ 
register with Muscat Depository and Securities Registration 
Co. “SAOC” in compliance with an order passed by a 
competent authority.  

All decisions taken by the general meeting’s are binding upon 
the party making blockage or mortgage; they are binding upon 
the shareholder whose shares have been blocked or mortgaged, 
without the person for whose favour the blocking or the mortgage 
is being made having rights of shareholding in the Bank.
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مادة )18(

الإكتتاب العام:

عن  الإعالن  يتم  اأن  يجب  العام  لالإكتتاب  اجلديدة  الأ�سهم  طرح  عند 

اأ�سبوع  وقبل  الأقل  على  متتاليتني  وملرتني  يوميتني  �سحيفتني  يف  الإكتتاب 

على الأقل من بدء الإكتتاب، على اأن حتكم الدعوة اإىل الإكتتاب العام ن�سرة 

اإ�سدار ُمعتمدة من الهيئة العامة ل�سوق املال ويتم الإكتتاب العام عن طريق 

 ، ُعمان  �سلطنة  بالعمل يف  لها  الأقل مرخ�س  ثالثة م�سارف وطنية على 

ويجب اأن يودع يف هذه امل�سارف ُن�سخًا كافية من ن�سرة الإ�سدار والنظام 

على  احل�سول  الإكتتاب  مدة  خالل  �سخ�س  لأي  ويحق  للبنك،  الأ�سا�سي 

ُن�سخة من كل منهما0

يتم توقيع اإعالن الإكتتاب من رئي�س جمل�س الإدارة اأو اأحد اأع�ساء املجل�س 

وُين�سر يف ال�سحف بعد اإعتماده من الهيئة العامة ل�سوق املال0

يودع البنك ُن�سخة ُمعتمدة من الإعالن لدى اأمانة ال�سجل التجاري بوزارة 

التجارة وال�سناعة، مع تقدمي ُن�سخة من ال�سحف التي مت فيها الن�سر اإىل 

كل من الهيئة العامة ل�سوق املال واأمانة ال�سجل التجاري، ويجب اأن يت�سمن 

الإعالن يف جميع احلالت البيانات الآتية:

اإ�سم البنك ومركز عمله الرئي�سي وغاياته ومدته0  اأ- 

تاريخ ورقم القرار الوزاري املرخ�س بتاأ�سي�س البنك0  ب- 

راأ�سمال البنك وعدد الأ�سهم وقيمتها الإ�سمية 0  ج- 

ومقدار  منهم  كل  وجن�سية  وعنوان  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  اأ�سماء  د- 

وقيمتها   ، امل�ساهمني  من  كان  اإذا   ، منهم  كل  ميلكها  التي  الأ�سهم 

الإ�سمية واملبالغ امل�سددة منها 0 

قيمتها  وبيان  اأ�سحابها  واأ�سماء  وجدت  اإن  العينية  التربعات  و�سف  هـ- 

�س�س تخمينها 0 
ُ
واأ

مدة الإكتتاب و�سروطه 0  و- 

عدد الأ�سهم املطروحة لالإكتتاب وقيمتها الإ�سمية وكيفية ت�سديدها 0 ز- 

امل�سارف التي يجري الإكتتاب بها 0  ح- 

اأية معلومات اأخرى ترى الهيئة العامة ل�سوق املال �سرورة ن�سرها 0  ط- 

مادة )19(

طرح الأ�صهم لالإكتتاب العام:

ي�سري على الإكتتاب العام باأ�سهم البنـك اأحكـام املـواد )61 اإىل 66( من 

قانون ال�سركات التجارية رقم 1974/4م وتعديالته 0

Article (18)

Public Subscription:

When new shares are offered for public subscription, the 
announcement of the subscription should be made in two daily 
local newspapers in two consecutive insertions at least one week 
before the commencement of the subscription. The invitation for 
subscription shall be made by means of a prospectus of issue 
to be approved by the Capital Market Authority. The subscription 
shall be effected through at least three national banks authorised to 
operate in the Sultanate of Oman. These banks shall be furnished 
with sufficient copies of the prospectus of the issue and the 
Articles of Association of the Bank. A person may obtain a copy of 
both these documents during the period of subscription. 

The subscription announcement should be signed by the 
Chairman or one of the directors and published in the newspapers 
after approval of the Capital Market Authority.   

The Bank shall deposit a certified copy of the announcement 
with the Commercial Register of the Ministry of Commerce and 
Industry. Copies of the newspapers in which the announcement 
was published shall be submitted to the Capital Market Authority 
and the Commercial Register. In all cases, the announcement shall 
include:-

a. The name of the Bank, principal headquarters, objectives and 
duration.

b. The date and number of the Ministerial Decision authorizing 
the incorporation of the Bank.

C. Capital of the Bank, number of shares and their nominal value.

d. The names of the directors, their addresses, nationalities, 
number of shares held by each of them, if they are 
shareholders, their nominal value and the amount paid up.

e. A description of contributions in kind, if any, indicating the 
names of contributors, the value given to such contributions 
and the basis of their valuation.

f. Duration of subscription and its conditions.

g. The number and nominal value of the shares offered for 
subscription and method of payment.

h. The banks through which the subscription is effected.

i. Any other information which is deemed necessary, for 
publication by the Capital Market Authority.

Article (19)

Issue shares for Public Subscription:-

The public subscription of the Bank’s shares should comply with 
Articles (62) to (66) of the Commercial Companies Law No. 4/74 
and its amendments.
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يجري الإكتتاب مبوجب وثيقة موقعة من املكتتب تبني عدد الأ�سهم املكتتب 

بها والقيمة املدفوعة من ثمن الأ�سهم ، وموافقة املكتتب على نظام البنك، 

وحمل اإقامته املختار لتلقى التبليغات وجن�سية املكتتب وعنوانه ، وكل بيان 

اآخر ميكن اأن يطلب منه 0 

مادة )20(

مدة الإكتتاب:

عند  املال  ل�سوق  العامة  للهيئة  و  يومًا   )30( ملدة  مفتوحًا  الإكتتاب  يبقى 

يكون  اأن  على  اأخرى  يومًا  ثالثني  املهلة  هذه  بتمديد  ت�سمح  اأن  الإقت�ساء 

الإكتتاب الذى يتم بناءًا على هذه الدعوة طبقًا لأحكام املادتني )64 و 65( 

من قانون ال�سركات التجارية رقم )1974/4م( و تعديالته 0

مادة )21(

اإ�صدار ال�صندات:

)1998/80م(  رقم  املال  راأ�س  �سوق  قانون  باأحكام  الإخالل  عـدم  مع 

وتعديالته يكون للبنك وبقرار من اجلمعية العامة غري العادية اأن ي�سدر 

اأكرث  اأو  اأي �سخ�سٍ معني  اإىل  اأو  اإىل اجلمهور  الإكتتاب املوجه  عن طريق 

اإ�سدار �سندات قابلة للتداول مقابل املبالغ التي يقرت�سها وفقًا لل�سوابط 

املركزي    البنك  موافقات  على  احل�سول  بعد  و  ال�ساأن  هذا  يف  ال�سادرة 

العماين واجلهات الرقابية املعنية0

الإ�سمية  القيمة  بذات  الإ�سدار  ذات  من  ال�سندات  جميع  تكون  اأن  ويجب 

قيمة  تدفع  اأن  على  للتجزئة  قاباًل  ال�سند  يكون  ل  واأن  الإ�ستحقاق  وبذات 

من  لأكرث  ال�سند  ملكية  نقل  يجوز  ول  الإكتتاب  بتاريخ  كاملة  ال�سندات 

من  يختار  واحد  ممثل  الورثة  ميثل  اأن  على  املرياث  حالة  يف  اإل  �سخ�س 

بينهم ويثبت اإ�سمه يف ال�سجل املُعد لذلك ول يجوز حتويل ال�سند يف هذه 

احلالة اإل مبوافقة جميع مالكيه.

رقم  الوزاري  للقرار  وفقًا  البنك  يعينه  وكيل  ال�سندات  حلملة  يكون 

)2004/159م( ال�سادر عن وزير التجارة وال�سناعة بتاريخ 28 دي�سمرب 

تقرت�سها  التي  املبالغ  مقابل  ال�سندات  اإ�سدار  �سوابط  �ساأن  يف  2004م 

ال�سركات  اأحد  ال�سندات  حملة  وكيل  يكون  اأن  على   ، امل�ساهمة  �سركات 

�سندات  حملة  وكيل  تعيني  اإعتماد  يتم   0 املالية  الأوراق  جمال  يف  العاملة 

البنك بعد مـوافقة الهيئة العامة ل�سوق املال على تعيينــه0

اإىل  يوجهها  التي  الدعوات  ذات  ال�سندات  حملة  وكيل  اإىل  البنك  يوجه 

حملة  وكيل  على    0 العامة  اجلمعـيات  اإجتـماعات  حل�سور  م�سـاهميه 

ال�سندات ح�سور اجلمعيات العامة مل�ساهمي البنك ويجوز له امل�ساركة يف 

املناق�سات التي جترى فيها ، ول يكون له �سوت معدود فيما ي�سدر عنها 

من قرارات0

Subscription is to be made by a request signed by the subscriber 
in which he details the number of shares for which he would like 
to subscribe, the amounts paid up on each share, his acceptance 
to the Bank’s regulations, his place of residence, proof of his 
nationality, and any other relevant information.

Article (20)

Duration of Public Subscription:

The public subscription is to remain open for thirty days, renewable 
with the approval of the Capital Market Authority, if necessary, for 
another period of thirty days, such subscription made on this 
notice shall be subject to Articles (64 and 65) of the Commercial 
Companies Law No. (4/1974) and its amendments.

Article (21)

Issue of Bonds:

Without prejudice to the Capital Market Law No. (80/1998) and 
amendments thereto, the Bank, pursuant to a resolution of an 
extraordinary general meeting may issue negotiable bonds by way 
of subscription directed to the public or to any specific person or 
more, in return for amounts lent to the Bank in accordance with the 
rules issued in this respect and after the approval of the Central 
Bank of Oman and any other regulatory bodies. 

All bonds of the same issue shall be of the same principal amount 
and shall have the same rights. Bonds shall not be divisible and the 
value of the bonds shall be fully paid at the time of subscription. 
Ownership of bonds shall not be transferred to more than one 
person, save in the case of inheritance. In such case heirs shall 
be represented by one person to be selected from amongst them 
and his name shall be entered in the register set for that purpose. 
However, the transfer of such bond shall require endorsement of 
all joint holders.

Bondholders shall have a trustee to be appointed by the Bank in 
accordance with the Ministerial Decision No. (159/2004) issued 
by the Minister of Commerce & Industry on 28th December, 2004 
regarding Rules Governing Bonds Issued Against Funds Borrowed 
by Joint Stock Companies. The trustee shall be a company working 
in the field of securities and its appointment shall be endorsed by 
the Bank only upon obtaining the approval of the Capital Market 
Authority.

The Bank shall send the bondholders’ trustee the same invitations 
as given to the shareholders to attend the general meetings. The 
trustee shall attend such meetings and take part in the discussion.  
The trustee shall not be entitled to vote on the resolutions.
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الف�صل الثالث

اإدارة البنك

مادة )22(

جمل�ض الإدارة:

يتوىل اإدارة البنك جمل�س اإدارة موؤلف من ت�سعة اأع�ساء تنتخبهم اجلمعية 

العامة العادية ال�سنوية بالإقرتاع ال�سري من بني امل�ساهمني اأو من غريهم 

الُعمانيني  الأع�ساء  عدد  يقل  األ  على   ، للتجديد  قابلة  �سنوات  ثالثة  ملدة 

كان  اإذا   ، الإدارة  جمل�س  لع�سوية  املر�سح  يكون  اأن  ويجب   ، الثلثني  عن 

مـن امل�ساهمني ، مالكًا لعدد ل يقل عـن )50.000( �سهمًا )خم�سون األف 

�سهم( من اأ�سهم البنك0

حتت�سب مدة الثالثة �سنوات املن�سو�س عليها يف الفقرة ال�سابقة من تاريخ 

جمل�س  اإنتخاب  فيها  جرى  التي  ال�سنوية  العادية  العامة  اجلمعية  اإنعقاد 

الثالثة  ال�سنوية  العادية  العامة  اجلمعية  اإنعقاد  تاريخ  اإىل  البنك  اإدارة 

التي تليها0 اإذا جاوز تاريخ اإنعقاد اجلمعية العامة العادية ال�سنوية الثالثة 

للم�ساهمني مدة ال�سنوات الثالثة امل�سار اإليها متدد ع�سوية جمل�س اإدارة 

اإنعقاد اجلمعية العامة العادية ال�سنوية ،  البنك بحكم القانون اإىل تاريخ 

من  اأ�سهر  بثالثة  واملحـددة  اإنعقـادها  مدة  نهاية  ذلك  يجاوز  األ  �سريطة 

اإنتهاء ال�سنة املالية للبنك ، وفقًا لن�س املادة )120( من قانون ال�سركات 

ل�سنة 1974م وتعــديالته واملادة )43( واملادة )53(  التجـارية رقـم )4( 

من النظام الأ�سا�سي للبنك 0

مادة )23(

�صروط ع�صوية جمل�ض الإدارة:

مع مراعاة اأحكام املادة )95( واملادة )97( من قانون ال�سركات التجارية 

و  و )80(  و )77(  واملواد )14 �س(   ، وتعديالته  ل�سنة 1974م  رقم )4( 

)81( من القانون امل�سريف رقم )2000/114م( وتعديالته وتعميم البنك 

املركزي الُعماين رقم )868( ال�سادر بتاريخ 19 مار�س 1999م والالئحة 

ب�ساأن تعيني  بتاريخ 19 مايو 1999  ال�سادره  رقم )ب م 1999/2/46م( 

رقم  الوزاري  والقرار  املرخ�سة،  امل�سارف  يف  الإدارة  جمال�س  اأع�ساء 

اإكتوبر   23 بتاريخ  وال�سناعة  التجارة  وزير  ال�سادر عن  )2002/137م( 

�سركات  اإدارة  جمال�س  اأع�ساء  اإنتخاب  و�سروط  قواعد  ب�ساأن  2002م 

)ب  رقم  والتعميم  مب�سوؤولياتهم  اخلا�سة  والأحكام  العامة  امل�ساهمة 

م/832( ال�سادر عن البنك املركزي الُعماين بتاريخ 15 دي�سمرب 1997م 

بتطبيق الالئحة رقم )ب م/1997/11/42م( بتاريخ الأول من دي�سمرب 

1997م ب�سلطات واإخت�سا�سات وم�سوؤوليات اأع�ساء جمال�س اإدارة البنوك 

املحلية ، ي�سرتط يف من يتقدم لع�سوية جمل�س الإدارة ما يلي:

اأن يكون ح�سن ال�سرية وال�سمعة0   *

األ يقل عمره عن 25 عامًا0  *

األ يكون قد ُحكم عليه باإع�ساره اأو اإفال�سه ما مل تنته حالة الإع�سار اأو    *

PART THREE

MANAGEMENT OF THE BANK

Article (22)

The Board of Directors:

The Bank shall be managed by a Board of Directors consisting of 
nine members, who shall be elected by secret ballot, for three years 
renewable by an annual ordinary general meeting of shareholders.  
The board members shall be elected from among the shareholders 
or others. The Omani members shall not be less than two thirds 
of the Board. A shareholder nominated to the membership of the 
Board shall own at least (50,000) shares in the Bank. 

The three years period stipulated in the previous paragraph shall 
be calculated from the date of the annual ordinary general meeting 
in which the Board of Directors is elected to the date of the third 
annual ordinary general meeting following it.  Where the date of 
such meeting exceeds the aforementioned period of three years, 
the membership shall be extended by operation of the law to the 
date on which the meeting is convened, provide that it shall not 
exceed the period of three months specified in article (120) of the 
Commercial Companies Law No. (4/1974) and amendments (for 
convening the annual ordinary general meeting) and article (43) 
and article (53) of the Articles of Association of the Bank.

Article (23)
Requirements for Nomination to the Board of Directors:

Subject to the provision of articles (95) and (97) of the 
Commercial Companies Law No. (4/1974) and its amendments 
and Article 14 (O), (77), (80) and (81) of Banking Law No. 
(114/2000) and its amendments and the Central Bank of Oman’s 
Circualr No. (868) issued on 19th March 1998, Regulation (BM/
REG/46/2/99) on Appointment of Directors of Licensed Banks 
dated 19th May, 1999 and the Ministrial Decision No. (137/20002) 
dated 23rd, October 2002 issued by the Ministry of Commerce 
& Industry on Rules and Conditions for Election of Directors in 
Public Joint Stock Companies and their Responsibilities, and 
the Central Bank of Oman’s Circular No. (BM/832) dated 15th 

December, 1997 implementing the regulation No. (BM/42/11/97) 
dated 1st December, 1997 regarding Powers, Obligations and 
Responsbilities of Members of the Board of Directors of Locally 
Incorporated Banks, the following conditions shall be met in 
relation to any person standing for membership of its Board of 
Directors.

* He is of good conduct and reputation.

* He is not less than twenty-five years of age.

* He has not been declared insolvent or bankrupt, unless the 
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الإفال�س وفق اأحكام القانون.

األ يكون قد ُحكم عليه يف جناية اأو جرمية �سائنة ما مل يكن قد رد اإليه    *
اإعتباره0

األ يكون عاجزًا عن �سداد مديونيته للبنك اإذا كان مدينًا له0   *

األ يرتتب على اإكت�سابه الع�سوية اأن ي�سبح ع�سوًا اأو ممثاًل ل�سخ�س    *
عملها  مركز  عامة  م�ساهمة  �سركات  اأربع  من  اأكرث  يف  اإعتباري 

الرئي�سي �سلطنة ُعمان0

اأن يكون مفو�سًا بالرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة من قبل ال�سخ�س    *
الإعتباري الذى ميثله اإذا كان تر�سيحه بهذه ال�سفة0

األ يكون ع�سوًا يف جمل�س اإدارة �سركة م�ساهمة عامة اأو مقفلة مركز    *
لأغرا�س  م�سابهة  اأغرا�سًا  متار�س  ُعمان  �سلطنة  الرئي�سي  عملها 

البنك0

امل�ساهمني  من  كان  اإن  اأ�سهمه  بعدد  بيانًا  مت�سمنًا  اإقرارًا  يقدم  اأن    *
وباأنه لن يت�سرف فيها ت�سرفًا يفقده �سفته كم�ساهم بالبنك طوال 

مدة ع�سويته0

مادة )24(

ت�صكيل جمل�ض الإدارة:

مـع عـدم الإخـالل باأحكام قـانون ال�سركات التجـارية رقم )4( ل�سنة 1974م 

وتعـديالتـه ومـراعـاة اأحـكام ميثاق تـنظيـم واإدارة �سركـات امل�سـاهمة العامة 

ال�سادر عن الهيئة العامة ل�سوق املال بالتعميم رقم )2002/11م( املـعـدل 

بالتعـميم رقـم )2003/1م( والقـرار الـوزاري رقـم )2002/137م( ب�سـاأن 

قـواعد و�سروط اإنتخاب جمال�س اإدارة �سركات امل�ساهمة الُعمـانية العـامـة 

والأحكام اخلا�سة مب�سوؤولياتهم ، يتعني مراعاة ما يلي عند ت�سكيل جمل�س 

الإدارة:

اأن يكون اأع�ساء املجل�س من الذين ل يقومون بعمل بالبنك يتقا�سون    *
عنه مقاباًل ماديًا �سهريًا اأو �سنويًا ب�سفة ثابتة0

الأع�ساء  من  الأقل  على  البنك  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  ثلث  يكون  اأن    *
امل�ستقلني وهم الذين مل ي�سغلوا اأو اأي من اأقاربهم من الدرجة الأوىل 

)كالأب والأم و الأولد و الزوج و الزوجة( مركزًا رئي�سيًا بالبنك يف 

العمليات  رئي�س  اأو  نائبه  اأو  التنفيذي  )كالرئي�س  الأخريين  العامني 

امل�سرفية اأو من يتبعهم وفق الهيكل التنظيمي للبنك( ومل تكن لأي 

ال�سركات  اأو  البنــك  مــع  ماليــة  تعامالت  عنها  ينتج  عالقة  منهم 

التابعة له ، متى وجدت0

state of insolvency or bankruptcy has come to an end in 
accordance with the law.

* He has not been convicted of a criminal offence of dishonour, 
unless rehabilitated.

* He is capable of discharging his indebtedness to the Bank, if 
he is indebted to it.

* The effect of his becoming a member is not to make him a 
member, or a representative of a juristic person, in more than 
four public joint stock companies having their principal place 
of business in the Sultanate of Oman.

* He is authorized to be nominated for membership of the board 
of directors by the juristic person, where he is nominated in 
such capacity.

* He is not a member of a board of directors of a public or 
a closed joint stock company having its principal place of 
business in the Sultanate of Oman and undertaking objectives 
similar to the objectives of the Bank.

* He submits a declaration stating the number of shares he has, 
if he is one of the shareholders, and that he will not effect any 
disposition in relation thereto such as to deprive himself of 
his status as a shareholder in the Bank throughout the term 
of his directorship.

Article (24)

Composition of the Board of Directors:

Without prejudice to the provisions of the Commercial Companies 
Law No. (4/1974) and its amendments and subject to the Code 
of Corporate Governance for Muscat Securities Market Listed 
Companies issued by the Capital Market Authority’s Circular No. 
(11/2002) as amended by Circular No. (1/2003) and the Ministrial 
Decision No. (137/2002), on Rules and Conditions of the Election 
of the Board of Directors of Public Joint Stock Companies and 
the Rules Governing their Responsbilities, the following shall be 
complied with when forming the Board of Directors:

* The members of the board shall be persons not undertaking 
work with the Bank for which they receive material 
remuneration monthly or annually in a fixed manner.

* At least one-third of the members of the Board of Directors 
shall be independent members who, or any of their relatives 
to the first degree, (such as father, mother, sons, daughters, 
husband and wife) have not occupied a leading position 
in the Bank such as (the Chief Executive, the Deputy Chief 
Executive and the Chief Operating Officer or their inferiors, 
pursuant to the organizational structure of the Bank) during 
the two preceding years, and who have not had a relationship 
resulting in financial dealings with the Bank or its subsidiaries 
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األ ميثل ال�سخ�س الإعتباري باأكرث من ممثل واحد يف املجل�س0   *

يحظر اجلمع بني من�سبي الرئي�س التنفيذي/ اأو املدير العام ورئي�س    *
جمل�س الإدارة0

مادة )25(

طلب الرت�صيح لع�صوية جمل�ض الإدارة:

يقدم من يرغب يف الرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة اإ�ستمارة وفق النموذج 

الذي تعده الهيئة العامة ل�سوق املال وذلك خالل املدة املحددة لذلك والتي 

اجلمعية  فيه  جتتمع  الذي  التاريخ  من  الأقل  على  اأيام  ع�سرة  قبل  تنتهي 

العامة لإنتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة0

املر�سح  اإ�ستيفاء  من  والتاأكد  الرت�سيح  اإ�ستمارات  مبراجعة  البنك  يقوم 

قبل  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  لدى  واإيداعها  توافرها  الواجب  لل�سروط 

اأن  اأيام، على الأقل على  اإليها بالفقرة ال�سابقة باأربعة  اإنتهاء املدة امل�سار 

تكون ُمعتمدة من امل�ست�سار القانوين للبنك0

مادة )26(

طريقة الإنتخاب:

يتم اإنتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة عن طريق الإقرتاع ال�سري املبا�سر من 

قبل امل�ساهمني ويكون لكل م�ساهم عدد من الأ�سوات م�ساويًا لعدد ما ميلكه 

من اأ�سهم ويحق له الت�سويت بها جميعًا ملر�سح واحد اأو تق�سيمها بني من 

يختارهم من املر�سحني وذلك ببطاقة الت�سويت بحيث يكون اإجمايل من 

اأعطاه لهم من اأ�سوات م�ساويًا لعدد الأ�سهم التي ميلكها0

مادة )27(

بطـــالن الع�صـويـــة:

تكون ع�سوية من يتم اإنتخابه باملخالفة لالأحكام ال�سابقة باطلة من تاريخ 

ع�سو  لإنتخاب  العامة  اجلمعية  دعوة  الإدارة  جمل�س  على  ويجب  اإنتخابه 

اآخر خالل �سهر على الأكرث من اإكت�ساف الُبطالن، على اأن يعود البنك على 

بالتعوي�س  الإنتخابات  الع�سو وعلى كل من �سارك يف ت�سهيل دخوله  ذلك 

�سرار من جراء ذلك0
َ
على ما اأ�سابه من اأ

وجب  للع�سوية  الالآزمة  ال�سروط  اأحد  الإدارة  جمل�س  ع�سو  فقد  اإذا 

الإبالغ  هذا  تاريخ  من  �ساغرًا  مكانه  واإعترب  بذلك  املجل�س  اإبالغ  عليه 

اإكت�ساف البنك لذلك دون الإخالل  واإل �سقطت الع�سوية عنه من تاريخ 

مب�سئوليته وفقًا لأحكام القانون، علـى اأن ي�سغل مكانه وفقًا لأحكام املادة 

)98( من قانون ال�سركات التجارية رقم )1974/4م( وتعديالته و املادة 

or affiliated companies, if any.

* A juristic person shall not be represented by more than one 
representative on the Board.

* It is not permissible to combine the positions of the chief 
executive officer and/or the general manager and the 
chairman.

Article (25)

Nomination to the Board of Directors:

A person desirous of being nominated for membership of the 
Bank’s Board of Directors shall submit a form in accordance with 
the pro-forma prepared by the Capital Market Authority, within the 
period prescribed therefore, which shall expire at least ten days 
prior to the date on which the general meeting convenes to elect 
the members of the Board of Directors. 

The Bank shall review the nomination application forms to ensure 
that nominees meet the required conditions, and shall deposit the 
same with the Capital Market Authority at least four days before 
the expiry of the period mentioned in the preceding paragraph, 
provided that they are approved by the legal advisor of the Bank.

Article (26)

Method of Voting:

Members of the Board of Directors shall be elected by direct 
secret ballot by the shareholders. Each shareholder shall have a 
number of votes equal to the number of shares he holds. He shall 
have the right to vote them all in favour of one nominated person, 
or to divide them amongst those he chooses from the persons 
nominated on the ballot paper, so that his total votes cast for them 
are equal to the number of shares he holds.

Article (27)

Nullification of Membership:

The membership of a person who has been elected in contravention 
of the preceding provisions shall be null and void as from the date 
of his election. The Board of Directors shall call a general meeting 
for the election of another member within one month at most 
from the discovery of the nullity. The Bank shall have recourse 
against such member and whoever played a part in facilitating his 
inclusion in the elections, for compensation for the harm sustained 
by it from this having occurred.

If a member ceases to meet any condition for membership, he shall 
notify the Board thereof, and his position shall be deemed vacant 
from the date of such notification. Otherwise, his membership shall 
cease as of the date of the Bank’s discovery of the same. This shall 
be without prejudice to his liability pursuant to the provisions of 
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)33( من هذا النظام0

مادة )28(

�صجــل اأع�صـاء جمـلـ�ض الإدارة:

يحتفظ البنك يف مقره الرئي�سي ب�سجل لأع�ساء جمل�س الإدارة ي�ستمل على 

البيانات التالية:

الإ�سم الكامل0   -

عنوان ال�سكن0   -

املهنة اأو الوظيفة0  -

املعلومات اخلا�سة بع�سوية جمل�س اإدارة اأي �سركة اأخرى وال�سركات    -
اململوكة له وتلك التي ميتلك فيها ح�س�س اأو اأ�سهم وتفا�سيل ذلك 0 

اأي تفا�سيل اأخرى منا�سبة 0   -

ال�سجل بدون مقابل خالل �ساعات  ويجوز لكل م�ساهم الإطالع على هذا 

العمل الر�سمية0

مادة )29(

رئي�ض جمل�ض الإدارة:

التجارية رقم  ال�سركات  املادة )100( من قانون  اأحكام  مع مراعاة   -1

امل�سرفـي  القانـون  مـن  ب(   77( املـادة  و  تعديالته  و  )1974/4م( 

اإنتخابه  فور  الإدارة  جمل�س  على  وتعديالته،  )2000/114م(  رقـم 

من قبل اجلمعية العامة اأن ينتخب بالإقرتاع من بني اأع�سائه رئي�سًا 

ونائبًا للرئي�س، ول يجوز اأن تتجاوز مدة وليتهما مدة املجل�س ويجوز 

اإعادة اإنتخابهما لدى اإنتهاء املدة، كما يجب على جمل�س الإدارة اأن 

اأي�سًا  األ يكون ع�سوًا باملجل�س ، يقوم املجل�س  لل�سر على  اأمينًا  يعني 

بتحديد واجبات وخم�س�سات اأمني ال�سر0 

الغري  مع  عالقاته  يف  وميثله  البنك  رئي�س  هو  الإدارة  جمل�س  رئي�س   -2

املجل�س  بقرارات  الرئي�س  ويلتزم  والق�ساء  الر�سمية  املراجع  واأمام 

وتنفيذها ويرتاأ�س اإجتماعات املجل�س واجلمعيات العامة ويقوم مقامه 

الرئي�س،  نائب  غيابه  عند  الرئي�س  �سالحيات  وميار�س  عنه  وينوب 

وعند غيابهما يحل حملهما الع�سو املنتدب اأو اأي ع�سو يختاره املجل�س 

للقيام بذلك وُيعد �سحيحًا كل عمل يفو�س فيه جمل�س الإدارة رئي�س 

له مبقت�سى هذا  املمنوحة  ال�سالحيات  به يف حدود  القيام  املجل�س 

النظام واأحكام القانون0 

رئي�س  من�سب  ي�سغل  من  الإدارة  ملجل�س  رئي�سًا  ينتخب  اأن  يجوز  ل   -3

جمل�س اإدارة �سركتني م�ساهمتني ُعمانيتني عامتني بخالف البنك0

the law. His position shall be filled pursuant to the provisions of 
article (98) of the Commercial Companies Law No. (4/1974) and 
amendments thereto and Article (33) of these Articles.

Article (28)

Directors’ Register:

The Bank shall keep at its principal office a register of the members 
of the Board of Directors containing the following particulars:

- Full name.

- Residential address.

- Profession or employment.

- Information relating to membership of board of directors of 
any other companies and ownership and shareholding in 
other companies and details thereof.

- Any other appropriate details.

Each shareholder may freely peruse this record during office 
hours.

Article (29)

The Chairman of the Board of Directors:

1. Pursuant to Article (100) of the Commercial Companies 
Law No. (4/1974) and its amendments and Article (77)–(b) 
of the Banking Law No. (114/2000), and its amendments 
immediately after its selection by the ordinary general 
meeting, the Board of Directors shall elect by ballot from 
amongst the members of the Board a Chairman and a  
Vice-Chairman. The duration of their appointments being for 
the duration of the Board itself. They may be re-elected at the 
end of their term. The Board shall also appoint a secretary 
who shall not be a member of the Board and the Board shall 
specify the duties and remuneration of the secretary.  

2. The Chairman of the Board of Directors is the head of the 
Bank and shall represent it in its relations with other parties 
and before the official legal bodies. He shall be bound by, 
and shall execute, the decisions of the Board, and shall 
chair  the meetings of the Board and general meetings. The  
Vice-Chairman shall stand in for and represent him, and 
shall perform his functions in his absence.  In the absence of 
both of them the member appointed to stand as deputy or any 
other member selected by the board for this task shall take 
their place. Any act delegated by the Board within the limits 
of competence with this Article and the provisions of the Law, 
shall be considered valid.

3. No one shall be elected a chairman of the Board of Directors 
if he is a chairman of board of directors of two Omani public 
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يجب ت�سجيل اإ�سم رئي�س املجل�س ونائبه وجميع اأع�ساء جمل�س الإدارة   -4

يف ال�سجل التجاري بوزارة التجارة وال�سناعة مع بيان �سالحياتهم 

وذلك خالل �سهر واحد من تاريخ الإنتخاب اأو التعيني، وحتى يتم ذلك 

فاإنه يفرت�س اأن اأي عمل �سدر عن جمل�س الإدارة اأو رئي�س املجل�س اأو 

نائبه اأو اأع�سائه يتعلق بحق الغري باأنه �سدر يف حدود اإخت�سا�سهم، 

وعلى البنك اأن يلتزم به0 

مادة )30(

اإ�صرتاك ع�صو جمل�ض الإدارة يف اإدارة عمل جتاري مناف�ض:

مناف�س  جتاري  عمل  اإدارة  يف  ي�سرتك  اأن  الإدارة  جمل�س  لع�سو  يجوز  ل 

لن�ساط البنك ب�سفة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، اإل مبوافقة اجلمعية العامة، 

على اأن جُتدد املوافقة �سنويًا0

اأو اأٍي من موظفي البنك الرئي�سيني اأن  كما ل يجوز لع�سو جمل�س الإدارة 

حتقيق  يف  وظيفته  اأو  من�سبه  بُحكم  معلومات  من  اإليه  ي�سل  ما  ي�ستغل 

م�سلحة له اأو لأولده الق�سر اأو لأحد من اأقاربه حتى الدرجة الرابعة نتيجة 

التعامل يف الأوراق املالية للبنك. كما ل يجوز اأن يكون لأٍي منهم م�سلحة 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة مع اأي جهة تقوم بعمليات ُيراد بها اإحداث تاأثري يف 

اأ�سعار الأوراق املالية التي ي�سدرها البنك. وُتطبق اأحكام املواد )109( ، 

)110( من قانون ال�سركات التجارية رقم )19974/4م( وتعديالته و املواد 

)64( اإىل )69( من قانون �سوق راأ�س املال رقم )1998/80م( و تعديالته 

)2001/29م(  رقــم  التعميــــم  اأحكـــام  كــــذلك  و   ، لذلك  خمالفته  عند 

حول  2001م  اأغ�سط�س   7 بتاريخ  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  عن  ال�سادر 

البنك  وتعميم  اجلوهرية  املعلومات  عن  الف�ساح  اإجراءات  و  �سيا�سات 

بتاريخ 4 فرباير 2002م يف  ال�سادر  الُعماين رقم )ب م/932(  املركزي 

�ساأن اإدارة املوؤ�س�سات امل�سرفية واملالية0

مادة )31(

امل�صلحة ال�صخ�صية لع�صو جمل�ض الإدارة:

ذات  الأطراف  من  غريه  اأو  البنك  اإدارة  جمل�س  لع�سو  يكون  اأن  يجوز  ل 

البنك  يجريه  فيما  مبا�سرة  غري  اأو  مبا�سرة  م�سلحة  بالبنك  العالقة 

بع�س  اإجراء  يجوز  ذلك  من  واإ�ستثناءًا   ، حل�سابه  عقود  اأو  �سفقات  من 

ال�سفقات والعقود مع ع�سو جملـ�س الإدارة وفـــقًا لأحكام املواد )19( اإىل 

)25( من ميثاق تنظيم واإدارة �سركات امل�ساهمة العامة ال�سادر عن الهيئة 

رقم  بالتعميم  واملعدل  )2002/11م(  رقم  بالتعميم  املال  ل�سوق  العامة 

البنك  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  على  يجب  الأحوال  جميع  يف  )2003/1م(0 

التجارية  ال�سركات  املادتني )107( و )108( من قانون  باأحكام  الإلتزام 

رقم  الُعماين  املركزي  البنك  تعميم  و  وتعديالته  1974م  ل�سنة   )4( رقم 

)ب م/932( يف �ساأن اإدارة املوؤ�س�سات امل�سرفية واملالية ال�سادر بـتاريخ 

joint stock companies, other than the Bank.

4. The names of the Chairman, Vice-Chairman and the members 
of the Board shall be entered in the Commercial Register with 
the Ministry of Commerce and Industry with a statement 
of their duties within one month from the date of election 
or appointment. Until this registration has been made any 
act undertaken by the Board of Directors, the Chairman or  
Vice-Chairman of the Board or members of the Board, 
affecting the interests of outside parties must be considered 
as having been preformed within the limits of their authority 
and the Bank shall be bound by such acts.

Article (30)

Management of a Competitive Business:

A member of the Board of Directors may not participate in the 
management of any business competitive with that of the Bank 
except with the approval of the ordinary general meeting to be 
renewed annually. 

Members of the Board of Directors or the principal employees of 
the Bank may also not exploit the information they have received 
in their official capacity in dealing in the Bank’s stocks in order 
to realise an interest for themselves, their minor children or their 
relatives up to grade four. Nor may any of them have a direct or 
indirect interest with any party carrying out activities designed to 
influence prices of the stocks issued by the Bank. Articles (109) 
and (110) of the Commercial Companies Law No. (4/1974) and 
its amendments and Articles  (64) to (69) of the Capital Market 
Law No. (80/1998) shall be applicable in the event of violation. 
The provisions of the Capital Market Authority Circular No. 
(29/2001) issued on 7th August, 2001 regarding Disclosure Policy 
and Procedures for Material Information and the Central Bank of 
Oman’s Circular (BM/932) dated 4th February,2002 on Corporate 
Governance of Banking & Financial Institutions shall also apply. 

Article (31)

The Private Interest of the member of the Board:

A member of the Board of Directors or other related parties of the 
Bank shall not have any direct or indirect interest in transactions 
or contracts concluded by the Bank for its own account expect 
transactions or contracts concluded with them in accordance with 
Articles (19) to (25) of the Code of Corporate Governance for Listed 
Companies issued by the Capital Market Authority’s Circular No. 
(11/2002) as amended by Circular No. (1/2003).  In all cases, the 
members of the Board of Directors shall abide by Articles (107) 
and (108) of the Commercial Companies Law No. (4/1974) and 
its amendments and the Central Bank of Oman’s Circular No. 
(BM/932) dated 4th February, 2002 on Corporate Governance of 
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4 فرباير 2002م 0

ي�ستثنى من ذلك العقود وال�سفقات التي تتم عن طريق املناق�سات العامة 

اإذا كان ع�سو جمل�س الإدارة �ساحب العر�س الأف�سل ، كما ت�ستثنى العقود 

وال�سفقات الإعتيادية التي يدخل البنك طرفًا فيــها مــع زبائنه يف �سياق 

ن�ساطه الإعتيادي0

على اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن يبلغوا اجلمعية العامة العادية باأي م�سلحة 

والتي  البنك  اإجراوؤها حل�ساب  املقرتح  والعقود  ال�سفقات  بهم يف  خا�سة 

اأن يدون هذا الإ�سعار يف  تتطلب موافقة اجلمعية العامة العادية 0  يجب 

حم�سر اجلمعية العامة العادية ول يجوز للع�سو ذي امل�سلحة اأن ي�سرتك يف 

الت�سويت على القـرار الــذي �سُيــتخذ ب�ساأن ال�سفقة اأو العقد املقرتح 0

اإدارة البنك الإلتزام باأحكام  يف جميع الأحوال يجب على اأع�ساء جمل�س 

املادتني  )107( و )108( من قانون ال�سركات التجارية رقم )1974/4م( 

اإدارة  و  تنظيـم  ميثاق  من   )25( اإىل   )19( املواد  اأحكام  و  وتعديالته 

�سركـات امل�ساهمـة العامة ال�سادر عن الهيئة العامـة ل�سـوق املـال بالتعميـم 

رقــم )2002/11م( و الـمعـدل  بالتعميـم رقـم )2003/1م(0

مادة )32(

ال�صفقــات ال�صغيــرة:

ومبراعاة اأحكام املادة )31( من هذا النظام ، يجوز ملجل�س الإدارة بناءًا 

ال�سفقات  العالقة يف  التعامل مع الطرف ذي  التدقيق  على تو�سية جلنة 

ال�سغرية والتي ل تتجاوز تكلفتها الإجمالية احلد الأق�سى للمبلغ املن�سو�س 

عليه يف اللوائح الداخلية للبنك 0 

مادة )33(

اإقالة واإ�صتقالة اأع�صاء جمل�ض الإدارة:

مع عدم الإخالل باأحكام املواد ال�سابقة، يفقد ع�سو جمل�س الإدارة مركزه 

يف املجل�س يف احلالت التالية:

اأربع جل�سات متتالية بدون عذر م�سروع ، ويف  اإذا تخلف عن ح�سور   -1

هذه احلالة تتم اإقالة الع�سو بقرار من جمل�س الإدارة0 

اإذا اإ�ستقال الع�سو من من�سبه مبوجب اإ�سعار خطي0   -2

اإذا فقد اأهليته0   -3

اإذا ُحكم باإفال�سه0   -4

اإذا �سغل من�سـب اآخـر يف البنك يتقا�سى عنه راتبًا ، على اأن ي�ستثنى   -5

من ذلك حالت جتاوز قواعد التمييز ح�سب ما هـو حمـدد فـي الفقـرة 

رقـم )7( من تعميم البنك املركزي العماين رقـم )ب م/932( حول 

اإدارة املوؤ�س�سات امل�سرفية واملالية. 

Banking and Financial Institutions.

Transactions and contracts made by way of public tenders shall, 
however, not require such consent if a director tenders the best 
offer, nor shall such consent be required for usual transactions and 
contracts of the type which the Bank enters into with customers in 
the ordinary course of business.

Directors must notify the annual ordinary general meeting of 
shareholders of any personal interest they have in transactions 
or contracts proposed to be made on the account of the Bank and 
requiring the approval of the ordinary general meeting.  Such notice 
shall be recorded in the minutes of the ordinary general meeting 
and the interested directors shall not participate in the voting on 
the resolution to be adopted in respect of such transactions or 
contracts. 

In all cases, the members of the Board of Directors shall abide 
by Articles (107) and (108) of the Commercial Companies Law 
No. (4/1974) and its amendments and Article (19) to (25) of the 
Code of Corporate Governance for Listed Companies issued by 
the Capital Market Authority’s Circular No. (11/2002) as amended 
by Circular No. (1/2003).

Article (32)

Small Value Transactions:

Subject to Article (31) of these Articles and on the recommendation 
of the Audit Committee the Board of Directors may authorize 
dealing with a related party in case of small value transactions 
within the monetary limits prescribed in the procurement manual 
of the Bank.

Article (33)

Dismissal or Resignation of a Director:

Without prejudice to the provisions of the foregoing articles, a 
director may forfeit his seat  on the Board under the following 
circumstance:-

1. If he is absent for four successive Board meetings without 
legitimate excuse, he may be dismissed by a decision of 
the Board.

2. If he resigns from his position by tendering a written notice.

3. If he ceases to fulfill the qualifications.

4. If he is declared bankrupt.

5. If he takes up any other position in the Bank for remuneration, 
with the exception of deviations from the stipulated 
demarcation procedure as stated in Articles 7 of BM 932 on 
Corporate Governance of Banking and Financial Institutions 
issued by the Central Bank of Oman.
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الإدارة  جمل�س  ع�سوية  ل�سمان  املخ�س�سة  الأ�سهم  يف  ت�سرف  اإذا   -6

على خالف الأحكام املقررة مبوجب هذا النظام0 

بقرار �سادر عن اجلمعية العامة دون اإبداء الأ�سباب0   -7

مادة )34(

ال�صواغر الطارئة يف ع�صوية جمل�ض الإدارة:

بني جمعيتني  ما  الفرتة  الإدارة خالل  مركز ع�سو جمل�س  �سغر  اإذا   -1

وفقًا  موؤقتًا  ع�سوًا  يعني  اأن  البنك  اإدارة  ملجل�س  يجوز  فاإنه  عامتني 

لأحكام النظام الأ�سا�سي للبنك حتى اإنعقاد اجلمعية العامة التالية0

اإذا بلغ عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة املوؤقتني والذين مت تعيينهم من قبل   -2

جمل�س الإدارة وفقًا للفقرة )1( اأعاله يف اأي وقت من الأوقات اأكرث 

اأع�ساء املجل�س وجب على جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية  من ن�سف 

اآخر مركز لإنتخاب  العامة لالإنعقاد خالل �سهرين من تاريخ �سغور 

من ميالأ املراكز ال�ساغرة0 

الأع�ساء املوؤقتون املعينون من جمل�س الإدارة مللء املراكز ال�ساغرة وفقًا   -3

لأحكام هذا النظام يعملون طوال الفرتة املتبقية من ع�سوية اأ�سالفهم ، 

�سريطة قيام اجلمعية العامة العادية التالية بامل�سادقة على تعيينهم 0  

مادة )35(

م�صئولية اأع�صاء جمل�ض الإدارة:

عن  والغري  وامل�ساهمني  البنك  جتاه  م�سئولون  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  اإن 

الأ�سرار الناجتة عن اأعمالهم املخالفة للقانون وعن اأعمالهم التي تتجاوز 

باإخت�سا�ساتهم وعلى  اأو عما يرتتب على عدم القيام  حدود �سالحياتهم 

وجه اخل�سو�س الإخت�سا�سات املن�سو�س عليها يف املادة )36( من هذا 

النظام، وعن اأي غ�س اأو اإهمال يرتكبونه يف اآداء مهامهم، وكذلك عن عدم 

ت�سرفهم ت�سرف ال�سخ�س املتب�سر يف ظروف معينة0

اإذا ترتبت م�سئولية اأكرث من ع�سو عن العمل املخالف للقانون عماًل بالفقرة 

املذكورين  الأع�ساء  من  كال  جتعل  اأن  املُخت�سة  للمحكمة  يعود  ال�سابقة، 

م�سئوًل عن جميع الأ�سرار اأو عن جزء منها وفقًا ملا ترتئي املحكمة بالنظر 

اإىل ظروف الق�سية0

تكون باطلة وكاأنها مل تُكن الأحكام التي تق�سي باحلد من م�سئولية اأع�ساء 

جمل�س الإدارة، ويرتتب على البنك اأن يعيد اإىل اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س 

اأو جزائية ُتقام  الإدارة التكاليف واملبالغ املحكوم بها يف اأي دعوى مدنية 

عليه ب�سبب اأي م�سئولية ترتبت عن اأعمال قام بها يف اإدارة البنك، وذلك 

يف حال �سدور ُحكم نهائي يف الدعوى يعفيه من امل�سئولية0

6. If he sells the shares set aside as a guarantee of membership 
of the Board of Directors, in contravention of the provisions 
of the Article of Association.

7. By decision of an ordinary general meeting, without reasons 
being provided.

Article (34)

Vacancies Occurring on the Board:

1.    If a place of a director becomes vacant during a period 
between two general meetings, the Board of Directors may 
appoint an appropriate provisional director in accordance 
with provisions set forth in the Article of Association until 
such time that the next general meeting is convened.

2. If at any time the number of provisional directors appointed in 
accordance with paragraph (1) above shall exceed half of the 
Board of Directors, the Board must call for a general meeting 
to be held within two months of the date of the last occurring 
vacancy on the Board to elect members to fill-in the vacant 
places.

3. Interim directors appointed by the Board of Directors to  
fill-in vacancies, pursuant to these articles shall serve for 
the remaining period of their predecessors in office, till their 
appointments are confirmed by the next general meeting.

Article (35)

Liabilities of the Board Members:

The members of the Board of Directors are liable to the Bank, the 
shareholders and third parties for damages caused by their acts in 
violation of law or beyond the scope of their authority or for any 
fraud or negligence in the performance of their duties or for their 
failure to act as prudent men under certain circumstances.

If there is more than one director liable under the preceding 
paragraph, the court of jurisdication may hold each such director 
liable for all or such part of the total damages as it deems 
appropriate under the circumstances.

Any provision or stipulation limiting the liability of directors 
shall be null and void. However, the Bank shall, reimburse to any 
director the costs of defense in any proceedings, whether civil 
or criminal, alleging liability for acts in the management of the 
Bank in the event that a final judgment in such proceedings shall 
absolve the director of liability.
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مادة )36(

مقا�صاة اأع�صاء جمل�ض الإدارة:

يعود للبنك اأن يقيم دعوى على اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارته يعتربه 

م�سئوًل عن الأ�سرار التي اأ�سابته عماًل باأحكام املادة ال�سابقة0

اأو اجلمعية العامة العادية قرارًا بهذا ال�ساأن يق�سي  يتخذ جمل�س الإدارة 

بتعيني �سخ�س ملالحقة الدعوى نيابة عن البنك كما يق�سي بتفوي�سه باأن 

الت�سفية  قيد  البنك  كان  اإذا  اأما  البنك،  اأموال  الدعوى من  نفقات  يدفع 

فيعود مل�سفي البنك اأن يتخذ القرار باإقامة الدعوى0

يعود لكل م�ساهم اأن يقرتح مقا�ساة اأحد اأو كل اأع�ساء جمل�س الإدارة، واإذا 

مل تتنب اجلمعية العامة العادية اإقرتاحه، يحق له اأن يقيم دعوى نيابة عن 

البنك، واإذا �سدر ُحكم يف هذه الدعوى ل�سالح البنك يجب اأن ُتعاد اإىل 

امل�ساهم نفقات وم�ساريف الدعوى من الأموال املحكوم بها، على اأن يدفع 

الر�سيد املتبقي اإىل البنك0

مادة )37(

�صالحيات جمل�ض الإدارة:

البنك  اإدارة  تقت�سيها  التي  الأعمال  جميع  يزاول  اأن  الإدارة  ملجل�س   -1

للجمعية  النظام  هذا  �سراحة  به  عهد  ما  عدا  فيما  لأغرا�سه  وفقًا 

�سوؤون  على  الإ�سراف  �ُسلطة  العموم  على  الإدارة  وملجل�س  العامة، 

وللمجل�س  ينتهجها،  التي  ال�سيا�سات  و�سع  و  اأموره  وت�سريف  البنك 

اأن ي�سدر اأي�سًا القرارات واللوائح الداخلية املتعلقة بعمليات البنك 

الُنظم  ي�سع  واأن  البنك  موظفي  ونظام  والإدارية  املالية  وال�سئون 

اأجلها،  من  اأ�س�س  التي  الأغرا�س  بتحقيق  كفيلة  يراها  التي  الأخرى 

قانون  من   )102( املادة  باأحكام  الإخالل  دون  الإدارة  وملجل�س 

رقم  والتعميم  وتعديالته  )1974/4م(  رقـم  التجاريـة  ال�سركات 

بتاريخ 4 فرباير  الُعماين  املركزي  البنك  ال�سادر مـن  )ب م 932( 

2002م والتعميم رقم )2002/11م( ال�سادر بتاريخ 3 يوليو 2002م 

و  )2003/1م(  رقم  بالتعميم  املعدل  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  عن 

التعميم رقم )2001/29م( اأن يتوىل ما يلي: 

والإ�سراف  الهامة  املبادرات  على  الإ�سراف  و  ال�سيا�سات  و�سع   *
على تطبيق ال�سيا�سات و تقدمي املعلومات ال�سحيحة الالآزمة و 

الإلتزام بالقوانني و اللوائح وتنمية ال�سلوك املثاىل و ال�سفافية و 

النزاهة يف التقارير اإىل امل�ساهمني0 

اإعتماد ال�سيا�سات التجارية واملالية وامليزانيات التقديرية للبنك   *
مبا يحقق اأغرا�سه ويحافظ على حقوق م�ساهميه وينميها0

لأخرى  فرتة  من  وحتديثها  ومراجعتها  الالآزمة  اخلطط  و�سع   *
من  الغر�س  �سوء  يف  باأن�سطته  والقيام  البنك  اأهداف  لتنفيذ 

تاأ�سي�سه0

Article (36)

Institute of action against Directors:

The Bank may initiate proceedings for damages against any 
director on its board liable for damages to the Bank under the 
above provisions.

The decision shall be made by resolution of the Board of Directors 
or of the ordinary general meeting and shall appoint a person to 
pursue the case on behalf of the Bank and authorize such person 
to use the funds of the Bank for the costs of the proceedings. If the 
Bank is in liquidation the decision to file a complaint shall rest 
with the liquidator.

Any shareholder may propose a resolution to start proceedings 
against any director, and if his proposal is not adopted by the 
ordinary general meeting, may himself pursue the case on behalf 
of the Bank. If the case is successful such shareholder shall be 
reimbursed for the costs and the expenses of the proceedings and 
the balance shall be paid to the Bank.

Article (37)

Competence of the Board:

1. The Board of Directors shall perform all acts requisite to the 
administration of the Bank in accordance with its objectives, 
with the exception of anything specifically reserved by these 
Articles for the attention of the general meeting. The Board 
of Directors shall, in general, have authority to supervise the 
Bank’s affairs, to control its business and to set its policies. 
Without prejudice to the provisions of Article (102) of the 
Commercial Companies Law No. (4/1974) and amendments, 
the Central Bank of Oman Circular (BM932) dated 4th 
February, 2002, the Capital Market Authority Circular 
No. (11/2002) as amended by Circulars No. (1/2003) and 
Circular No. (29/2001). The Board of Directors of the Bank 
shall undertake the following:

* Policy formulation, supervision of major initiatives, 
overseeing policy implementation, ensuring compliance 
with laws and regulations, nurturing proper and ethical 
behavior, transparency and integrity in stakeholders’ 
reporting.

* Approval of commercial and financial policies and the 
budget, so as to achieve its objectives and preserve and 
enhance the interest of its shareholders.

* Preparation, review and updating from time to time 
of the plans necessary for the accomplishment of the 
Bank’s aims and the performance of its activities, in the 
light of the objectives for which it was incorporated.
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تطبيقها  ومتابعة  بالبنك  اخلا�سة  الإف�ساح  اإجراءات  اإتخاذ   *
وفقًا لأحكام التعميم رقم )2001/29م( ال�سـادر عــن الهيئــة 

العامـــة ل�ســـوق املــال بتـاريــخ 7 اأغ�سط�س 2001م حول �سيا�سات 

و اإجراءات والإف�ساح عن املعلومات اجلوهرية0

مراقبة اآداء الإدارة التنفيذية والتاأكد من ح�سن �سري العمل مبا   *
يحقق اأهداف البنك يف �سوء الغر�س من تاأ�سي�سه0

تقدمي املعلومات اإىل امل�ساهمني و امل�ستثمرين ب�سورة دقيقة ويف   *
الأوقات املحددة لذلك وفقًا لأحكام التعميم رقم )2001/29م( 

اأغ�سط�س   7 بتاريخ  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  عن  ال�سادر 

املعلومات  عن  الإف�ساح  و  اإجراءات  و  �سيا�سات  حول  2001م 

اجلوهرية0

العمليات  رئي�س  و  ونائبه  للبنك  التنفيذي  الرئيــ�س  تعيــني   *
مبجل�س  ع�سوًا  اأو  رئي�سًا  منهما  اأي  يكون  األ  على   ، امل�سرفية 

وفق  بالبنك  الرئي�سيني  املوظفني  تعيني  وكذلك   ، البنك  اإدارة 

اإخت�سا�ساتهم و�سالحياتهم  للبنك وحتديد  التنظيمي  الهيكل 

وحقوقهم ، وللمجل�س حق اإقالتهم ويتم ت�سجيل الرئي�س التنفيذي 

ونائبه و رئي�س العمليات امل�سرفية واملوظفني الرئي�سيني للبنك 

بال�سجل التجاري بوزارة التجارة وال�سناعة مع بيان �سالحيات 

كل منهم0

تقييم اآداء العاملني املذكورين يف البند ال�سابق ، وتقييم الأعمال   *
التي تقوم بها اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة وامل�سكلة طبقًا 

لأحكام املادة )102( مـن قانون ال�سـركات التجـــارية رقم )4( 

ل�سنة 1974م وتعـديـالتـه والتعـمـيم رقم )ب م/932( ال�سادر 

عن البنك املركزي الُعماين بتاريخ 4 فرباير 2002م حول اإدارة 

�سركات  واإدارة  تنظيم  وميثاق  واملالية  امل�سرفية  املوؤ�س�سات 

املـال  ل�سـوق  العـــامــة  الهيئة  عن  ال�سادر  العامة  امل�ساهـــمـة 

بـتاريخ 3 يونيو 2002م واملعدل  بالتعميـم رقــم )2002/11م( 

بالتعميم رقم )2003/1م(0

اأعماله  ونتائج  البنك  بن�ساط  املتعلقة  املالية  البيانات  اإعتماد   *
والتي تقدم اإليه من الإدارة التنفيذية كل ثالثة اأ�سهر مبا يف�سح 

عن املركز املايل ال�سحيح له0

ال�سنوية  العامة  للجمعية  املقّدم  ال�سنوي  التقرير  ت�سمني   *
للم�ساهمني م�سوغات مقدرة البنك على الإ�ستمرار يف ممار�سة 

الأن�سطة املحددة له وحتقيق اأهدافه0

* Adopting the Bank’s disclosure procedures, and 
monitoring their application in accordance with the rules 
and conditions for disclosure provided for in Circular 
No. (29/2001) issued by the Capital Market Authority on 
7th August 2001.

* Supervision of the performance of the Executive 
Management, and ensuring that work is properly 
attended to, so as to achieve the Bank’s aims, in the light 
of the objectives for which it was incorporated.

* Provision of information to shareholders and investors 
accurately and at the times prescribed under the 
disclosure instructions stipulated in the Capital Market 
Authority’s Circular No. (29/2001) on Disclosure Policy 
and Procedure of Material Information issued on 7th 
August, 2001.

* Appointment of the Chief Executive, the Deputy Chief 
Executive and the Chief Operating Officer, neither of 
them being the Chairman or a member of the Board of 
Directors, as well as appointment of the officers answering 
to either of them pursuant to the organizational structure 
of the Bank, and specifying of their competences and 
entitlements. The Board shall have the right to relieve 
such officers. The name and authority of the Chief 
Executive, the Deputy Chief Executive, the Chief 
Operating Officer and officers answering to either of 
them shall be entered in the Commercial Register of the 
Ministry of Commerce and Industry.

* Appraisal of the performance of the employees 
mentioned in the preceding paragraph and appraisal of 
the work carried out by the committees affiliated to the 
Board and constituted in accordance with Article (102) 
of the Commercial Companies Law No. (4/1974) and 
its amendments, the Central Bank of Oman Circular 
No. (BM/932) dated 4th February, 2002 on Corporate 
Governance of Banking and Financial Institutions and 
the Code of Corporate Governance issued by the Capital 
Market Authority Circular No. (11/2002) on 3rd June, 
2002 and amended by Circular No. (1/2003).

* Approval of the financial statements pertaining to the 
Bank’s business and the results of its activities which are 
submitted to the Board by the Executive Management 
every three months, so as to  disclose its true financial 
position.

* The preparation and inclusion, in the Annual Report 
submitted to the general meeting, a reasoned affirmation 
of the Bank’s ability to continue to carry on the activities 
prescribed for it and to achieve its objectives.



21

تعيني اأمني �سر للمجل�س يف اأول اإجتماع له وعقد اأربعة اإجتماعات   *
اإجتماعني  كل  بني  يكون  اأن  على  الأقل  على  الواحد  العام  يف 

متتاليني اأربعة اأ�سهر على الأكرث0

ت�سمني البيانات املالية بيانًا كاماًل عن جميع املبالغ التى يكون   *
قد تلقاها رئي�س و اأع�ساء جمل�س الإدارة من البنك خالل ال�سنة 

املالية مو�سوع التقرير 0

له  املر�سومة  اأع�سائه ويف احلدود  باأكرثية  اأن يفو�س  الإدارة  ملجل�س   -2

جلانًا يوؤلفها من بني اأع�سائه للقيام ببع�س الأعمال نيابة عنه0 

يجب اأن ي�سجل يف ال�سجل التجاري اأ�سماء رئي�س جمل�س الإدارة ونائب   -3

�سالحيات  لهم  من  اأ�سماء  وكذلك  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  الرئي�س 

التوقيع نيابة عن البنك خالل �سهر من تاريخ الإنتخاب اأو التعيني0

البنك  اإدارة  لتنظيم  داخلية  اأنظمة  و�سع  الإدارة  جمل�س  على  يجب   -4

ت�سدرها  التي  لل�سوابط  وفقًا  وذلك  به  العاملني  و�سئون  واأعماله 

الهيئة العامة ل�سوق املال واجلهات الرقابية الأخرى 0  

اأع�سائه  بني  من  للتدقيق  جلنة  ت�سكيل  الإدارة  جمل�س  على  يجب   -5

�ساأن  يف  ُتطبق  اأن  على  قانوين  وم�ست�سار  داخلي   مراقب  وتعيني 

املادة  يف  عليها  املن�سو�س  امل�سئولية  اأحكام  التدقيق  جلنة  اأع�ساء 

وتعديالته  التجارية رقم )1974/4م(  ال�سركات  قانون  )109( من 

الإدارة.  املرتتبة على ع�سويتهم يف جمل�س  اإخالٍل مب�سئوليتهم  دون 

ت�سطلع جلنة التدقيق باملهام املف�سلة يف امللحق رقم )3( مـن ميثاق 

تنظيــم واإدارة �ســركات امل�ساهمة العامــة ال�سادر عـن الهيئــة العامــة 

ل�ســوق املـال بالتعميم رقـم )2002/11م( الــمعــدل بالتعميــم رقــم 

تفو�س  قد  اأخرى  مهام  باأى  الإ�سطالع  اإىل  بالإ�سافة  )2003/1م( 

اإليها من جمل�س اإدارة البنك ح�سبما يعهد اإليها من �سالحيات . يرفع 

املراقب الداخلى تقاريره اإىل جمل�س اإدارة البنك وفقا« لأحكام تعميم 

البنك املركزي العماين رقم )ب م/932( . ميار�س املراقب الداخلى 

�سالحياته وفقًا ملقت�سيات التعميم رقم )919( ال�سادر عن البنك 

املركزي العماين بتاريخ 17 اإكتوبر 2001م وح�سب ما ي�سدره جمل�س 

اإدارة البنك من لوائح و توجيهات0 

اليومية  الأعمال  التدخل يف  الإدارة  واأع�ساء جمل�س  لرئي�س  يحق  ل   -6

للبنك0 

اأمام  م�سئولة  تكون  تنفيذية  اإدارة  تعيني  الإدارة  جمل�س  على  يجب   -7

املجل�س بالكامل اأو اللجان املنبثقة عنه مبوجب عقود تت�سمن حقوقهم 

وواجباتهم0 

متار�س الإدارة التنفيذية م�سئولياتها و�سالحياتها وفق هيكل تنظيمي   -8

* Appointment of a secretary to the Board in its first 
meeting, and the holding of four meetings in the year, 
provided that the interval between any two consecutive 
meetings be four months at most.

* Include in the financial statements of the Bank a full 
statement of all amounts which the Chairman and the 
members of the Board of Directors might have received 
during the course of the financial year reported.

2. The Board of Directors shall determine the signatory powers 
in the Bank in accordance with the internal regulations.

3. Names of the Chairman, the Deputy Chairman, directors and 
authorized signatories on behalf of the Bank shall be entered 
in the Commercial Register within one month from the date 
of election or appointment.

4. The Board of Directors shall set internal regulations to 
organize the business and management of the Bank and 
its personnel affairs in accordance with the regulations 
issued by the Capital Market Authority and other regulatory 
authorities.

5. The Board of Directors shall form an Audit Committee from 
its members. The Board shall also appoint an internal auditor 
and a legal advisor.  The liability provisions provided for in 
Article (109) of the Commercial Companies Law No. (4/1974) 
and its amendments shall apply to the members of the Audit 
Committee without prejudice to their liability as directors. 
The Role of the Audit Committee shall be as detailed in 
Annexure No. (3) of the Code of Corporate Governance for 
Muscat Securities Market Companies issued by the Capital 
Market Authority Circular No. (11/2002) as amended by 
Circular No. (1/2003) in addition to any other functions that 
may be delegated by the Board of Directors, according to the 
powers entrusted to it. The internal auditor shall submit his 
reports to the Board of Directors according to the rules set in 
the Central Bank of Oman Circular No. (BM932). The internal 
auditor shall exercise his powers in accordance with the 
Central Bank of Oman’s Circular No. (919) dated 17th October 
2001 and according to the rules made and instructions issued 
by the Board.

6. The Chairman and the members of the Board of Directors 
shall not interfere in the routine daily activities of the Bank.

7. The Board shall appoint members of the Executive 
Management under contractual arrangements specifying 
their duties and rights. The Executive Management shall be 
fully accountable to the Board or the subcommittees of the 
Board.

8. The Executive Management shall function according to the 
duties assigned on the organizational chart approved by 
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ُيعتمد من جمل�س الإدارة يتم فيه حتديد م�سئوليات و�سالحيات كل 

اأن ي�سدق املجل�س على تفوي�س  التنفيذية كما يجب  الإدارة  اأع�ساء 

منظم يكون اإطارًا للم�سئوليات وال�سالحيات امل�سار اإليها0 

لطلبات  واملنا�سبة  الكافية  الإ�ستجابة  التنفيذية  الإدارة  على  يتعني   -9

املجل�س وجلانه بغر�س و�سع �سيا�ساته مو�سع التنفيذ وتكون الإدارة 

التنفيذية م�سئولة جتاه املجل�س عن ذلك0

مع عدم الإخالل بامليزة التناف�سية للبنك اأو الك�سف عن اأي بيانات اأو   -10

معلومات و�سعت من قبل الإدارة التنفيذية يكون من �ساأنها الإ�سرار 

التقرير  يت�سمن  اأن  يجب  عنها،  الإف�ساح  حال  يف  البنك  مب�سلحة 

اجلوهرية  امل�سائل  يف  وحتليالتها  الإدارة  ملناق�سات  موجزًا  ال�سنوي 

املرتبطة مُبجمل اأعمالها بالإ�سافة اإىل راأي جمل�س الإدارة فيها0 

مادة )38(

الأعمال التي ل يجوز ملجل�ض الإدارة القيام بها:

ل يجوز ملجل�س الإدارة اأن يقوم بالأعمال التالية ما مل ُيرخ�س له �سراحة 

مبوجب قرار من اجلمعية العامة للم�ساهمني:-

اأن يقدم التربعات ما عدا التربعات التي يتطلبها العمل متى كانت   -1

�سئيلة  القيمة وعادية0 

اأن يبيع موجودات البنك اأو ق�سمًا هامًا منها0   -2

اأن يرهن اأو يقر�س مقابل رهن موجودات البنك اأو بع�سها، عدا ما   -3

كان تاأمينًا لدين ناجت يف �سياق اأعماله العادية0 

اأن يكفل ديون الغري، عدا الكفالت املعقودة يف �سياق العمل الإعتيادي   -4

من اأجل حتقيق غايات البنك0 

ن�سبة  تخ�سي�س  البنك  اإدارة  ملجل�س  يجوز   ، �سبق  مما  اإ�ستثناءًا   -5

 ، اأق�سى  كحد   ، للبنك  ال�سافية  ال�سنوية  الأرباح  من   )%1.1(

كميزانية �سنوية ل�سيا�سة امل�سوؤولية الإجتماعية0

مادة )39(

اإجتماعات جمل�ض الإدارة:

اإجتماعاته ول يجوز  اأي وقٍت لعقد  اأن يدعو رئي�س املجل�س يف  يجوز   -1

اأن يقل عدد اإجتماعات جمل�س الإدارة عن اأربع اإجتماعات يف ال�سنة 

الرئي�س  الأكرث، وعلى  اأ�سهر على  اأربعة  اإجتماعني  واأن يكون بني كل 

اأن يدعو املجل�س لالإنعقاد عندما يطلب اإليه ذلك ع�سوان اأو اأكرث من 

اأع�ساء املجل�س، واإذا تعذر على الرئي�س اأن يلبي هذا الطلب اأو اإذا مل 

يرغب يف ذلك تتم الدعوة لالإجتماع من قبل اأي ع�سوين من اأع�ساء 

جمل�س الإدارة0

ُتر�سل الدعوة لإجتماعات جمل�س الإدارة مبوجب كتب ُت�سلم باليد اأو   -2

the Board, specifying their powers and responsibilities. The 
Board shall approve a formal and comprehensive delegation 
of powers to the various levels of the management.

9. The Executive Management shall follow the instructions of 
the Board and its subcommittees in order to put its policies 
into effect.

10. Without compromising the advantage of the Bank as 
deemed appropriate by the Executive Management, and 
without disclosure of information that may cause harm to 
the Bank, the Annual Report shall contain a summary of the 
Executive Management’s discussions and analysis of the 
material matters related to the Bank’s business in addition 
to the opinion of the Board on the Executive Management’s 
information thought to be divulged, which shall be fair, 
transparent, complete and not misleading.

Article (38)

Acts not allowed for the Board of Directors:

The Board shall not do the following acts, unless explicitly 
permitted to by a decision of the general meeting:

1. Make gifts-except business gifts in small and customary 
amounts.

2. Sell all or a significant part of the assets of the Bank.

3. Mortgage or pledge any of the Bank’s assets, except to secure 
a debt of the Bank resulting from the ordinary course of its 
business.

4. Guarantee the debts of third parties except guarantees made 
in the ordinary course of business pursuant to the Bank’s 
objectives.

5. In exception of the above, the Board of Directors may allocate 
an amount not exceeding (1.1%) of the yearly net profit of the 
Bank, as a budget allocation for the policies of the Corporate 
Social Responsibility.

Article (39)

Meetings of the Board of Directors: 

1. It shall be for the Chairman of the Board to call for its 
meetings to be held at anytime. There shall not however 
be less than four meetings a year and the interval between 
every two meetings shall not be more than four months. The 
Chairman has to call for a meeting, if two or more Directors 
so requested. If the Chairman cannot or does not want to do 
so, the meeting shall be called by any two members of the 
Board of Directors.

2. An invitation to attend the Board meeting shall be sent by 
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الربيد امل�سجل اأو الربيد الإلكرتوين على عنوان الع�سو امل�سجل وذلك 

اأيام على الأقل ويجب ذكر تاريخ وزمان  قبل تاريخ الإجتماع ب�سبعة 

الإجتماع.  ذلك  يف  بحثه  املقرر  الأعمال  وجدول  الإجتماع  ومكان 

اأع�ساء  موافقة  �سريطة  الإخطار  فرتة  تق�سري  املمكن  من  اأنه  على 

جمل�س الإدارة بالإجماع . ل يكون اإجتماع جمل�س الإدارة قانونيًا اإل 

اإذا كان اأكرث من ن�سف الأع�ساء على الأقل حا�سرين اأو ممثلني يف 

الإجتماع0 

ح�سور  يف  املجل�س  اأع�ساء  من  اآخر  ع�سوًا  عنه  ينيب  اأن  ع�سو  لأي   -3

اإجتماعات املجل�س ول يجوز لع�سو جمل�س الإدارة اأن ينوب عن اأكرث 

خا�سة  الإنابة  تكون  اأن  يجب  الأحوال  جميع  ويف  واحد،  ع�سو  من 

ومكتوبة0

مادة )40(

قرارات جمل�ض الإدارة:

ت�ساوت  واإذا  الأع�ساء احلا�سرين  باأغلبية  الإدارة  قرارات جمل�س  ت�سدر 

الأ�سوات يرجح اجلانب الذي فيه رئي�س املجل�س، ويقوم اأمني ال�سر بتدوين 

فيه  يو�سح  اإجتماع  حم�سر  خالل  من  الإدارة  جمل�س  اإجتماعات  وقائع 

التي مت  والقرارات  التي متت مناق�ستها  الهامة  والتفا�سيل  املوا�سيع  كافة 

اإتخاذها وُيعد �سجل خا�س تثبت فيه حما�سر جل�سات املجل�س ويوقعه رئي�س 

املجل�س وع�سو من احلا�سرين ويجوز ت�سجيل راأي الع�سو املعار�س0

مادة )41(

واجبات جمل�ض الإدارة:

ل يلتزم اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك باأي اإلتزام �سخ�سي فيما يتعلق   -1

باأعمالهم �سمــن  قيامهم  ب�سبب  امل�سرفية  واأعماله  البنك  بتعهدات 

مهام وظائفهم ويف حدود �سالحياتهم 0 

البنك  جتاه  اأعمالهم  عن  م�سوؤلون  الإدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س   -2

وامل�ساهمني والغري عن جميع الأعمال املتعلقة بالغ�س واإ�ساءة اإ�ستعمال 

م�سوؤولية  حالة  ويف    0 النظام  وهذا  القوانني  خمالفة  وعن  ال�سلطة 

الإبتدائية  املحكمة  فاإن  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  من  ع�سو  من  اأكرث 

مب�سقط الدائرة التجارية ميكنها اأن تعترب ذلك الع�سو م�سئوًل عن كل 

اأو بع�س التعوي�سات ح�سبما تراه املحكمة منا�سبًا وفقًا للظروف، ول 

يحول دون اإقامة دعوى امل�سئولية اإقرتاع اجلمعية باإبراء ذمة جمل�س 

الإدارة 0  

خالل �سهرين من نهاية ال�سنة املالية يجب على جمل�س اإدارة البنك   -3

البنك وبيانًا يت�سمن ح�ساب الأرباح واخل�سائر بعد  اأن يعد ميزانية 

تدقيقها من قبل مراقبي ح�سابات البنك ، ويجب اأن يت�سمن البيان 

ال�سنة املالية.    �سرحًا وافيًا لأهم بنود الإيرادات وامل�سروفات خالل 

means of a hand delivered letter, registered post or by 
electronic mail to the members registered addresses at least 
seven days before the date of the meeting. The letter shall 
mention the date, time and place of the meeting, and the 
intended agenda to be discussed. However, the period may 
be shortened by the unanimous consent of the members of 
the Board of Directors. The meeting shall not be considered 
quorate unless at least half the members of the Board attended 
or are represented at the meeting.

3. Any director can give a proxy to any other director but a 
director cannot represent more than one director. The proxy 
should always be in writing.

Article (40)

Decisions of the Board of Directors: 

Decisions of the Board of Directors shall be issued by a majority of 
the Directors attending. In the event of a tied vote, the Chairman’s 
vote shall be casting. The secretary of the Board shall take the 
minutes of the meeting which shall indicate all matters and 
important details discussed in the meeting and the decisions 
taken by it. A special register shall be kept in which the minutes 
of the Board’s meetings shall be recorded, and shall be signed by 
the Chairman and one attending director. Dissenting directors may 
have their views recorded therein.

Article (41)

Board of Directors  Obligations:

1. The members of the Board shall have no personal obligations 
with respect to the contracts and business activities of the 
Bank through their undertaking of the duties of their positions 
within the bounds of their authority.

2. The Chairman and members of the Board of Directors shall 
be responsible to the Bank, the shareholders and other 
parties for any fraudulent acts or misuse of authority, and 
for contravention of laws and of this Articles of Association.  
In the event of more than one member of the Board being 
responsible, Muscat Primary Court-Commercial Circuit 
may consider that member responsible for all or part of the 
reparations to be paid. As the courts see fit according to the 
circumstances.  A vote by the general meeting to absolve the 
Board from responsibility shall not prevent a case from being 
brought on the question of responsibility.

3. The Board of Directors shall prepare the balance sheet and 
profit and loss account after being audited by the Bank’s 
statutory auditors, which should include details of the major 
items of income and expenses during the financial year, 
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كما يعد املجل�س تقريرًا عن اأعمال البنك لل�سنة املالية املنتهية وعن 

الأرباح النقدية ال�سافية و/اأو الأ�سهم املجانية املقرتح توزيعها على 

الهيئة  اإىل  املذكورة  البيانات  جميع  من  ن�سخ  وتـُـر�سل   ، امل�ساهمني 

ال�سنوية  العادية  العامة  اجلمعية  اإجتماع  قبل  املال  ل�سوق  العامة 

من  ن�سخة  تـُـر�سل  كما    0 الأقل  على  الإجتماع  تاريخ  من  باأ�سبوعني 

اإىل كل  الإدارة وتقرير مراقبي احل�سابات  و تقرير جمل�س  امليزانية 

م�ساهم رفق الدعوة التي توجه اإليه حل�سور اإجتماع اجلمعية العامة 

كما   ، الإجتماع  تاريخ  من  الأقل  عـلى  باإ�سبـوعني  ال�سنـوية  العادية 

تر�سل ذات الدعوات وفـي ذات الــوقت اإىل وكيل حملة �سندات البنك 

باأربعة ع�سر يومًا من تاريخ الإجتماع على الأقل.

ي�سع جمل�س الإدارة حتت ت�سرف مراقبي ح�سابات البنك، امليزانية   -4

اإىل  بالإ�سافة  املنتهية  املالية  لل�سنة  واخل�سائر  الأرباح  وبيان  العامة 

املن�سرمة  ال�سنة  البنك خالل  اأعمال  الإدارة عن  تقرير من جمل�س 

مع بيان ل�سايف الأرباح املُقرتح توزيعها. يجب ت�سليم البيانات امل�سار 

اإليها ملراقبي احل�سابات خالل مدة ل تقل عن �سهرين ت�سبق التاريخ 

املُحدد لإنعقاد اجلمعية العامة العادية ال�سنوية0

جمل�س  وتقارير  واخل�سائر  الأرباح  وح�ساب  البنك  ميزانية  تكون   -5

الإدارة ومراقبي احل�سابات املتعلقة بال�سنة املالية املنتهية يف متناول 

م�ساهمي البنك و وكيل �سنداته من اأجل اإطالعهم عليها اأثناء �ساعات 

على  اأ�سبوعني  مدة  خالل  وذلك   ، للبنك  الرئي�سي  املركز  يف  العمل 

العادية  العامة  الأقل ت�سبق مبا�سرة املوعد املحدد لإنعقاد اجلمعــية 

ال�سنوية0

اإذا حرم اأي م�ساهم من حقه يف الإطالع على الوثائق املذكورة يكون   

القرار القا�سي بالت�سديق عليها باطاًل وكاأن مل يُكن، ويحق لأٍي كان 

اأن يتح�سل على ُن�سخة من ميزانية البنك وح�ساب الأرباح واخل�سائر 

وعن تقرير جمل�س الإدارة ومراقبي احل�سابات لقاء ر�سٍم معقول0

على جمل�س الإدارة اأن ين�سر امليزانية العامة وح�ساب الأرباح واخل�سائر   -6

وموجزًا عن تقرير جمل�س الإدارة يف اإحدى ال�سحف اليومية املحلية 

ال�سنوية  العادية  العامة  اجلمعية  م�سادقة  من  �سهر  خالل  وذلك 

عليها وفقًا لأحكام املادة )121( من القانون ال�سركات التجارية رقم 

)1974/4م( و تعديالته و تعميم البنك املركزي العماين رقم )593( 

بن�سر امليزانية العمومية و ح�ساب الأرباح و اخل�سائر كما هى عليه يف 

تاريخ 31 دي�سمرب من كل عام بالن�سبة للم�سارف املرخ�سة وتعميم 

البنك املركزي رقم )ب م/771( ال�سادر يف 23 اأكتوبر 1995م يف 

للم�سارف املرخ�سة وتقدميها  ال�سنوية  املالية  البيانات  اإعداد  �ساأن 

للبنك املركزي العماين، وامل�ساهمني ون�سرها بال�سحف. 

within two months from the end of the financial year.  The 
Board should propose the Board of Directors’ report on the 
operations of the Bank during the past year and the proposed 
cash dividend distribution and/or stock dividend distribution 
to the shareholders of the net profit. These statements should 
be submitted to the Capital Market Authority at least two 
weeks before the date set for the annual ordinary general 
meeting. A copy of the balance sheet, directors’ report and 
auditors’ report shall be sent to each shareholder alongwith 
the invitation to the annual ordinary general meeting, at least 
two weeks prior to the date of the meeting. The same shall 
also be sent to the bondholders’ trustee.

4. The Board of Directors shall present to the Bank’s auditors 
the balance sheet and profit and loss account, as well as the 
Board of Directors’ report on the operation of the Bank during 
the past year and the proposed distribution of net profits.  
This must be submitted to the auditors not less than two 
months before the date set for the annual ordinary general 
meeting.

5. The balance sheet of the Bank, profit and loss account, 
Directors’ report and auditors’ report in respect of the financial 
year should be available for review by the shareholders and 
bondholders’ trustee during the working hours at the Bank’s 
principal office during a period of at least two weeks before 
the annual ordinary general meeting.

 If any shareholder is not allowed to review the above 
mentioned documents, the decision to approve them will not 
be valid.  Any person can obtain a copy of the Bank’s balance 
sheet, profit and loss account, directors’ report and auditors’ 
report against a payment of reasonable fees.

6. The Board of Directors shall publish the balance sheet and 
profit and loss account and a summary of the directors’ report 
in local daily newspapers within a month of the date of their 
approval by the annual ordinary general meeting according 
to Article (121) of the Commercial Companies Law No. 
(4/1974) and its amendments and the Central Bank of Oman’s 
Circulars No. (593) on the Publication of the Balance Sheet, 
Profit & Loss Account as on 31st December of Every Year for 
the Licensed Banks and the Central Bank of Oman Circular 
No. (BM/771) on Audited Annual Financial Statement of 
Licensed Banks Preparation, Submission to the Central Bank 
of Oman, Shareholders and Publication in the Newspaper 
issued on 23rd October, 1995.
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الف�صل الرابع

اجلمعيات العامة

مادة )42(

اإنعقاد اجلمعية العامة:

اجلمعية العامة متثل جميع حملة الأ�سهم ول يجوز اإنعقادها اإل يف �سلطنة 

مراقبو  اأو  الإدارة  جمل�س  يحدده  الذي  واملكان  الوقت  يف  وتنعقد  ُعمان، 

احل�سابات، ح�سب الأحوال املبينة بهذا النظام اأو القانون0

مادة )43(

اجلمعية العامة العادية:

اإنعقادها:   -1

يجب اأن تنعقد اجلمعية العامة العادية ال�سنوية للم�ساهمني يف  اأ- 

 ، للبنك  املالية  ال�سنة  اإنتهاء  من  اأ�سهــر  ثالثــة  خالل  �سنة  كل 

يوجب  عندما  اأخرى  عادية  عامة  جمعيات  تنعقد  اأن  ويجوز 

القانون اأو النظام الأ�سا�سي للبنك ذلك اأو عندما تدعو احلاجة 

اإىل اإنعقادها.

اإذا  لالإجتماع  امل�ساهمني  بدعوة  ملزمًا  الإدارة  جمل�س  يكون  ب- 

طلب منه ذلك عدد من امل�ساهمني الذين ميثلون ما ل يقل عن 

يقت�سر جدول  املال، ويف هذه احلالة  راأ�س  اأ�سهم  )25%( من 

فيها،  النظر  هوؤلء  يطلب  التي  املوا�سيع  على  اجلمعية  اأعمال 

ويجب اأن تتم الدعوة خالل �سهر من تاريخ تقدمي الطلب0 

العادية  العامة  اجلمعية  دعوة  عن  الإدارة  جمل�س  تخلف  اإذا  ج- 

لالإنعقاد  دعوتها  البنك  ح�سابات  مراقبي  على  وجب  لالإنعقاد 

اأعمال  جدول  على  ت�ستمل  مل  ما  �سحيحة  الدعوة  تكون  ول 

ويجب ن�سـر اإعـالن دعوة اجلمعية العامة العادية لالإنعقاد ، بعد 

اإعتمادها من الهيئة العامة ل�سوق املال ، يف �سحيفتني يوميتني 

وملرتني متتاليتني على الأقل ، كما يجب اأن تر�سل يف الوقت نف�سه 

اإىل كل م�ساهم بالربيد العادي اأو ت�سلم اإليه اأو اإىل ممثله باليد 

باأ�سبوعني  لالإجتماع  املحدد  املوعد  قبل  وذلك  توقيعه  مقابل 

على الأقل وتر�سل ذات الدعوات ويف ذات الوقت اإىل وكيل حملة 

�سندات البنك 0 للهيئة العامة ل�سوق املال ، بعد اإخطارها مبوعد 

على  والإ�سراف  الإجــتماع  حل�سور  مراقب  اإيفاد   ، الإجتـماع 

الإجتماع  يتخذه  ما  اإتفاق  من  والتحقق  به  املتعلقة  الإجراءات 

من قرارات مع القانون 0 يودع حم�سر اإجتماع اجلمعية العامة 

العادية لدى الهيئة العامة ل�سوق املال بعد توقيعه من اأمني �سر 

القانوين  وامل�ست�سار  الإجتماع  رئي�س  من  واإعتماده  الإجتماع 

للبنك ومراقبـي ح�ســـابات البنك وذلك خــالل )15( يومًا من 

تاريخ اإنعقاد اجلمعية العامة العادية ، ويكون باطاًل كل اإجتماع 

ل تراعى فيه الإجــراءات واملواعيد ال�سابقة0 

PART FOUR

THE GENERAL MEETINGS

Article (42)

Convening of the General Meetings:

The general meeting represents all the shareholders of the Bank 
and may not be convened outside the Sultanate of Oman. The 
general meeting shall be convened at the time and place specified 
by the Board of Directors or the Statutory Auditors as provided by 
these Articles of Association or the law.

Article (43)

The Ordinary General Meeting:

1.  Convening of the Ordinary General Meeting:

a. The annual general meeting shall meet at least once 
every year within three months of the end of the financial 
year, and it may also be invited to convene as the law, 
or the Articles of Association requires, or whenever 
necessary.

b. The Board of Directors shall invite the shareholders to 
meet if a number of shareholders owning not less than 
(25%) of the Bank’s capital request this, and in this 
case the agenda of the meeting shall be those matters 
which the shareholders in question have requested to 
be considered. The invitation to such meeting must be 
made within one month of presentation of the request.

c. If the Board of Directors fails to convene the ordinary 
general meeting, the statutory auditors shall convene it.  
The notice of convening the meeting shall not be valid, 
unless it contains the agenda. The notice of convening 
the ordinary general meeting shall, after approval 
thereof by the Capital Market Authority, be published 
in two daily newspapers on at least two consecutive 
days.  Such notice shall be sent at the same time to each 
shareholder by ordinary mail, or delivered to him or to 
his representative by hand against his signature, at least 
two weeks prior to the date set for the meeting. The same 
notice shall also be sent to the bondholders’ trustee.  
The Capital Market Authority, after being notified of 
the date for the ordinary general meeting, may delegate 
an observer to supervise the procedures relating to 
the convening of the meeting and to ascertain that the 
resolutions passed are in accordance with the law.  
The minutes of the ordinary general meeting shall be 
deposited with the Capital Market Authority, after being 
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ن�صابها القانوين:   -2

ل تكون مقررات اجلمعية العامة العادية قانونية اإل اإذا ح�سرها  اأ- 

اأ�سهم  ن�سف  اأكرث من  اأو ميثلون  امل�ساهمني، ميلكون  عدد من 

راأ�س مال البنك، واإذا مل يكتمل هذا الن�ساب يجوز الدعوة اإىل 

جمعية ثانية يبلغ امل�ساهمون الدعوة اإليها بالطريقة ذاتها التي 

متت فيها دعوتهم اإىل اجلمعية الأوىل وذلك قبل املوعد املحدد 

للجمعية الثانية باأ�سبوع واحد على الأقل وتكون قرارات اجلمعية 

الثانية قانونية مهما كان عدد احلا�سرين ب�سرط اأن تنعقد يف 

غ�سون �سهر من موعد اجلمعية الأوىل0

 

يراأ�س الإجتماع رئي�س جمل�س الإدارة وعند تعذر ح�سوره يراأ�س  ب- 

الإجتماع نائبه املنتخب وفقًا لأحكام املادة )103( مـن قانـون 

كانت  واإذا  وتعديالته  )1974/4م(  رقم  التجارية  ال�سركـات 

الدعوة لالإجتماع قد وجهت من مراقبي احل�سابات وفقًا للمادة 

اإليه وجب عليهم  امل�سار  التجارية  ال�سركات  )116( من قانون 

تعيني رئي�س ذلك الإجتماع0 

�صالحياتها:   -3

للجمعية العامة العادية اأو�سع الإخت�سا�سات ولي�س ل�سالحيتها  اأ- 

حد، اإل ما اإحتفظ به القانون اأو هذا النظام لكل من اجلمعية 

العامة غري العادية وجمل�س الإدارة، ولها بوجه خا�س اأن ت�ستمع 

احل�سابات  مراقبي  وتقرير  الإدارة  جمل�س  تقرير  نقا�س  اإىل 

والت�سديق على احل�سابات اأو تعديلها واأن تدقق اأعمال الإدارة 

واأن تربيء اأع�ساء جمل�س الإدارة، كما يعود لها اإنتخاب اأع�ساء 

جمل�س الإدارة وتعيني مراقبي احل�سابات واأن تتثبت من جميع 

اأو  اأحد  وقت عزل  اأي  لها يف  كما  عليها  املعرو�سة  الإقرتاحات 

جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة بدون اإبداء الأ�سباب0 

جدول  يف  املُدرجة  املو�سوعات  مناق�سة  يف  احلق  م�ساهم  لكل  ب- 

اإىل  ب�ساأنها  الأ�سئلة  وتوجيه  العادية  العامة  اجلمعية  اأعمال 

اأع�ساء جمل�س الإدارة ومراقبي احل�سابات واإذا راأى امل�ساهم اأن 

الرد على �سوؤاله غري مقنع اإحتكم اإىل اجلمعية العامة العادية 

والتي يكون قرارها يف هذا ال�ساأن نافذًا0 

signed by the secretary and approved by the chairman of 
the meeting, the legal advisor and the statutory auditors, 
within fifteen days from the date that the meeting is 
convened. Any meeting in which the procedures and 
time limits aforesaid are not complied with shall be null 
and avoid.

2. Its Legal Quorum:

a. The resolutions and decisions, of the ordinary general 
meeting shall have no legal effect unless attended by 
shareholders holding more than half of the Bank’s 
shares. If, however, this quorum is not reached, a 
second meeting shall be called. The second ordinary 
general meeting shall be notified to shareholders in the 
same manner as the first meeting, at least one week prior 
to the date set for the second meeting. The resolutions of 
the second meeting shall be valid no matter how many 
shareholders are present, provided that the meeting is 
held within one month of the date of the first meeting.

b. The meeting shall be presided over by the Chairman 
of the Board and in his absence; the meeting shall be 
chaired by his deputy elected according to Article (103) 
of the Commercial Companies Law No. (4/1974) and 
amendments thereto. If the meeting has been called 
for by the auditors according to Article (116) of the 
aforesaid Commercial Companies’ Law, they shall 
appoint a chairman for the meeting.

3. Competence:

a. The competence of the general meeting shall be 
absolutely general, without limit other than that which 
the law or these Articles reserves for the extraordinary 
general meeting, and the Board of Directors. Specifically, 
the general meeting will hear discussion of the Board 
of Directors’ report, the report of the auditors and the 
verification or amendment of the accounts and shall 
examine the administration of the Bank to discharge 
the responsibilities of the Board of Directors. It shall 
be responsible for electing members of a new Board 
of Directors, and auditors, and must take decisions on 
all proposals placed before it, and it may at any time 
dismiss one or all members of the Board without giving 
reasons.  

b. Every shareholder shall have the right to discuss the 
matters listed on the agenda and to raise questions 
to the Directors and the auditors about such matters. 
Should a shareholder finds the answer unsatisficatiory, 
he may appeal to the ordinary general meeting whose 
decision shall be final and binding.
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الت�صويت:  -4

التي  الن�سبية لالأ�سوات  العادية بالأكرثية  العامة  ت�سدر قرارات اجلمعية 

اإقرتعت ب�ساأن قرار معني0

مادة )44(

اجلمعية العامة غري العادية:

اإنعقادها:  -1

جمل�س  دعوة  على  بناءًا  العادية  غري  العامة  اجلمعية  تنعقد  اأ- 

الإدارة0 

غري  العامة  اجلمعية  اإنعقاد  طلب  الإدارة  جمل�س  على  يتعني  ب- 

العادية اإذا طلب منه ذلك عدد من امل�ساهمني ميثلون )%25( 

يعني  احلالة  هذه  ويف  البنك  مال  راأ�س  اأ�سهم  من  الأقل  على 

بجدول اأعمال اجلمعية املوا�سيع التي يطلب هوؤلء النظر فيها، 

ويجب اأن تتم الدعوة خالل �سهر من تاريخ تقدمي الطلب0 

العامة غري  البنك عن دعوة اجلمعية  اإدارة  اإذا تخلف جمل�س  ج- 

دعوتها  البنك  ح�سابات  مراقبي  على  وجب  لالإنعقاد  العادية 

جدول  على  ت�ستمل  مل  ما  �سحيحة  الدعوة  تكون  ول  لالإنعقاد 

العادية  غري  العامة  اجلمعية  دعوة  اإعالن  ن�سر  ويجب  اأعمال 

يف   ، املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  من  اإعتماده  بعد   ، لالإنعقاد 

اأن  �سحيفتني يوميتني وملرتني متتاليتني على الأقل ، كما يجب 

تر�سل يف الوقت نف�سه اإىل كل م�ساهم بالربيد العادي اأو ت�ســـلم 

اإليه اأو اإلـــى ممثله باليد مقابل توقيعه وذلك قبل املوعد املحدد 

اإىل  الدعــوات  ذات  وتــر�سل  الأقـــل  على  باأ�سبوعني  لالإجتماع 

بعد  املال،  ل�ســوق  العامة  وللهيئة  البنك.  �سنــدات  حــملة  وكيل 

الإجتماع  حل�سور  مراقب  اإيفاد   ، الإجتماع  مبوعد  اإخطارها 

ما  اإتفاق  من  والتحقق  به  املتعلقة  الإجراءات  على  والإ�سراف 

يتخذه الإجتماع من قرارات مع القانون 0 يودع حم�سر اإجتماع 

اجلمعــية العــامة غيــر العــاديـة لدى الهيئة العامة ل�سوق املال 

بعد توقيعه من اأمني �سر الإجتماع واإعتماده من رئي�س الإجتماع 

وامل�ست�سار القانوين للبنك ومراقبي ح�سابات البنك وذلك خالل 

)15( يومًا من تاريخ اإنعقاد اجلمعية العامة غري العادية ويكون 

باطاًل كل اإجتماع ل تراعى فيه الإجراءات واملواعيد ال�سابقة 0 

ن�صابها القانوين:  -2

مل  ما  �سحيحًا  العادية  غري  العامة  اجلمعية  اإجتماع  يكون  ل  اأ- 

راأ�س  اأ�سهم  من   )%75( ميثلون  اأو  ميلكون  م�ساهمون  يح�سره 

4. Voting:

 Decision shall be issued by simple majority of votes taken on 
a certain matter.

Article (44)

The Extraordinary General Meeting:

1. Convening of the meeting:

a.    The extraordinary general meeting shall be convened 
upon an invitation made by the Board of Directors.

b. The Board of Directors shall request that an extraordinary 
general meeting be convened if a number of shareholders 
representing not less than (25%) of the Bank’s capital 
request this, and in this case the agenda of the meeting 
shall be those matters which the shareholders in question 
have requested to be considered.  The invitation to such 
meeting must be made within one month from the date 
of the presentation of the request.

c. If the Board of Directors fails to convene the 
extraordinary general meeting, the statutory auditors 
of the Bank shall convene it. The notice convening 
the meeting shall not be valid unless it contains the 
agenda. The announcement of the notice convening 
the extraordinary general meeting shall, after approval 
thereof by the Capital Market Authority, be published 
in two daily newspapers on at least two consecutive 
days.  Such notice shall be sent at the same time to each 
shareholder by ordinary mail, or delivered to him or to 
his representative by hand against his signature, at least 
two weeks prior to the date set for the meeting. The same 
notice shall also be sent to the bondholders’ trustee.  
The Capital Market Authority, after being notified of the 
date for the extraordinary general meeting, may delegate 
an observer to supervise the procedures relating to 
the convening of the meeting and to ascertain that the 
resolutions passed are in accordance with the law.  The 
minutes of the extraordinary general meeting shall be 
deposited with the Capital Market Authority, after being 
signed by the secretary and approved by the chairman 
of the meeting, the legal advisor and the statutory 
auditors, within fifteen days from the date the meeting 
is convened.  Any meeting in which the procedures and 
time limits aforesaid are not complied with shall be null 
and avoid.

2. Its legal Quorum:

a. An extraordinary general meeting shall not be regarded 
as quorate unless attended by shareholders holding or 
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مال البنك، واإذا مل يتوفر هذا الن�ساب وجب الدعوة اإىل جمعية 

ثانية يتبلغ امل�ساهمون الدعوة اإليها بالطريقة ذاتـها التـي متت 

املحدد  املوعد  قبل  وذلك   . الأوىل  اجلمعية  اإىل  دعوتهم  فيها 

اجلمعية  قرارات  وتكون  الأقل  على  باأ�سبوعني  الثانية  للجمعية 

الثانية قانونية اإذا ح�سـر الإجتماع مـن ميتلكون اأو ميثلون اأكرث 

من )50%( من جمموع الأ�سهم ب�سرط اأن يعقد هذا الإجتماع 

خالل �ستة اأ�سابيع من تاريخ الإجتماع الأول 0

 

يراأ�س الإجتماع رئي�س جمل�س الإدارة وعند تعذر ح�سوره يراأ�س  ب- 

الإجتماع نائبه املنتخب وفقًا لأحكام املادة )103( مـن قانـون 

كانت  واإذا  وتعديالته،  )1974/4م(  رقم  التجارية  ال�سركـات 

وفقًا  احل�سابات  مراقبي  قبل  من  وجهت  قد  لالإجتماع  الدعوة 

اإليه وجب  ال�سركات التجارية امل�سار  للمادة )116( من قانون 

عليهم تعيني رئي�س ذلك الإجتماع0 

�صالحياتها:   -3

التي  الأمور  يف  للنظر  لالإنعقاد  العادية  غري  العامة  اجلمعية  تدعى   

ن�س القانون ونظام البنك باأنها تخ�س اجلمعية العامة غري العادية 

دون غريها وعلى الأخ�س امل�سائل التالية:-

اأن التعديل ل يكون نافذًا  تعديل النظام الأ�سا�سي للبنك، غري  اأ- 

طبقًا  الُعماين  املركزي  البنك  موافقة  على  احل�سول  بعد  اإل 

لأحكام املادة )57( من القانون امل�سريف رقم )2000/114م( 

واإعتماده من الهيئة العامة ل�سوق املال وقيده يف ال�سجل التجاري 

بعد موافقة مدير عام التجارة طبقًا لأحكام املادة )123( من 

قانون ال�سركات التجارية رقم )1974/4م( وتعديالته0 

الإدارة  جمل�س  اإقرتاح  على  بناءًا  البنك  مال  راأ�س  تخفي�س  ب- 

رقـــم  امل�سريف  القانون  من   )60( املــادة  اأحكـــام  مراعاة  مـع 

)2000/114م(  واملعدل بتعميم البنك املركزي الُعمـاين رقـم 

امل�سارف  اأموال  لروؤو�س  الأدنى  احلد  �ساأن  يف  م/995(  )ب 

املرخ�سة وفروع امل�ســارف الأجنبية 0 يف جميع الأحوال يتعني 

احل�سول على املوافقات امل�سبقــة للجهات الرقابية املعنية.

حل البنك اأو ت�سفيته اأو اإدماجه يف اأي بنك اأو هيئة اأخرى، مـع  ج- 

مـراعاة اأحـكام املادتني )82( و)83( من القانون امل�سريف رقم 

)2000/114م(0

ولكل م�ساهم احلق يف مناق�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال   

اجلمعية وتوجيه الأ�سئلة ب�ساأنها اإىل اأع�ساء جمل�س الإدارة ومراقبي 

اإحتكم  �سوؤاله غري مقنع  الرد على  اأن  امل�ساهم  راأى  واإذا  احل�سابات 

representing not less than (75%) of the Bank’s capital.  
If, however, this quorum is not reached, a second 
meeting shall be called for. The second meeting shall 
be notified to the shareholders in the same manner as 
the first meeting, at least two weeks prior to the date set 
for the second meeting. The resolutions of the second 
meeting shall be valid if attended by shareholders 
holding or representing more than (50%) of the total 
shares, provided the meeting is held within six weeks of 
the date of the first meeting.

b. The meeting shall be presided over by the Chairman 
of the Board and in his absence, the meeting shall 
be chaired by his deputy who is elected according 
to the provisions of Article (103) of the Commercial 
Companies Law No. (4/1974) and amendments thereto. 
If the meeting is convened by the auditors, pursuant 
to Article (116) of the Commercial Companies Law 
referred, then the auditors shall appoint the chairman of 
such meeting.

3. Competence of the Extraordinary General Meeting:

 The extraordinary general meeting shall be called for to 
decide on matters stipulated in the Law and the Articles of the 
Bank as pertaining only to the extraordinary general meeting, 
particularly the following matters and decisions:

a. Amendment of the Bank’s Articles of Association, 
provided that such amendments shall not be effective 
and valid unless they have been approved by the Central 
Bank of Oman according to Article (57) of the Banking 
Law No. (114/2000) and by the Capital Market Authority 
and agreed by the Director General of Commerce 
and has been entered upon the Commercial Register 
in accordance with Article (123) of the Commercial 
Companies Law No. (4/1974) and its amendments.

b. Reduction of the capital of the Bank, on the 
recommendation of the Board of Directors, subject to 
the provisions of Article (60) of the Banking Law No. 
(114/2000) as amended by the Central Bank of Oman’s 
Circular No. (BM/ 995) issued on 14th January, 2006 on 
Minimum Capital Requirement, or increase the Bank’s 
capital provided, however, that the approvals of the 
regulatory authorities are obtained.

c. Dissolving the Bank and have it liquidated or merged 
with any other bank or organization, subject to Articles 
(82) and (83) of the Banking Law No. (114/2000).

 Each shareholder shall have the right to discuss matters on 
the agenda of the meeting and to question the directors and 
auditors. Should a shareholder find the answer unsatisfactory 
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ال�ساأن  والتي يكون قرارها يف هذا  العادية  العامة غري  اإىل اجلمعية 

نافذًا0

الت�صويت:   -4

ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سوات 

التي اإقرتعت ب�ساأن قرار معني ب�سرط اأن ينال القرار دائمًا اأ�سواتًا تزيد 

على ن�سف جميع اأ�سهم راأ�سمال البنك0

مادة )45(

جدول اأعمال اجلمعيات العامة:

ي�سع جدول اأعمال اجلمعية العامة اأيًا كان نوعها جمل�س الإدارة اأو مراقبو 

اأو  الإدارة  جمل�س  وعلى  قبلهم،  من  موجهة  الدعوة  كانت  اإذا  احل�سابات 

مراقبي احل�سابات عند الإقت�ساء اأن يدرجوا يف جدول الأعمال اأي اإقرتاح 

يقدمه م�ساهمون ميثلون اأكرث من )10%( من اأ�سهم راأ�سمال البنك �سرط 

اأن يرد هذا الإقرتاح لإدراجه يف جدول الأعمال قبل موعد الإجتماع ب�سهر 

على الأقل0

ال�سركات  قانون  من   )106( واملادة   )101( املادة  اأحكام  مراعاة  مع 

رقـــم  ال�سلطاين  بـــاملر�سوم  وتعـــديالته  1974م  ل�سنة   )4( رقم  التجارية 

رقم  امل�سريف  القانون  من  مكرر   )74( املادة  واأحكام  )2005/99م( 

)2000/114م( واملعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2004/11م( وتعميم 

�سبتمرب   23 بتاريخ  ال�سادر  م/976(  )ب  رقم  الُعماين  املركزي  البنك 

املرخ�سة  املـ�سارف  م�ساهمي  على  النقدية  الأرباح  توزيع  حول  2004م 

�ساأن  يف  )2005/11م(  رقـــم  املال  ل�ســـوق  الـــعـــامة  الهيـــئة  وتعمـــيم 

ال�سوابط املنظمة للمكافاآت ال�سنوية وبدل ح�سور جل�سات جمال�س اإدارات 

ال�سركات امل�ساهمة العامة واللجان املنبثقة عنها وال�سادر عن رئي�س جمل�س 

تعميم  وعـلى  2005م  دي�سمرب   31 بتاريخ  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  اإدارة 

يوليو   13 بـتاريـخ  ال�سـادر  م/974(  )ب  رقـم  الُعـماين  املـركـزي  البنك 

2004م باإ�سدار الالئحة رقم )م ب/2004/3/49م( يف �ساأن العالقة بني 

البنك املركزي الُعماين واملدققني اخلارجيني للم�سارف املرخ�سة ال�سادر 

بتاريخ 21 مار�س 2004م وعلى �سوابط اإعتماد مراقبي ح�سابات ال�سركات 

جمل�س  رئي�س  عن  ال�سادر  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  لرقابة  اخلا�سعة 

 اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال بالقرار الإداري رقم )2004/9م( بتاريخ 

رقـــم  الُعـمانـي  املـركزي  البنـك  تعـمـيم  وعـلى  2004م  دي�سمرب   26

م  )ب  رقم  الالئحة  باإ�سدار  1999م  مايو   19 بتاريخ  م/868(  )ب 

وعلى  امل�سارف  اإدارات  جمال�س  اأع�ساء  تعيني  �ساأن  يف  1999/2/46م( 

تعميم البنك املركزي الُعماين رقم )2004/382م( بتاريخ 28 يناير 2004م 

وعلى  الإ�ستثمار  و�سركات  البنوك  اإدارات  جمال�س  اأع�ساء  تعيني  �ساأن  يف 

القرار الوزاري رقم )2002/137م( ال�سادر عن وزير التجارة وال�سناعة 

بتاريخ 23 اإكتوبر 2002م  يف �ساأن قواعد و �سروط اإنتخاب اأع�ساء جمال�س 

اإدارات �سركات امل�ساهمة العامة و الأحكام اخلا�سـة مب�سوؤولياتهم  و اأحكام 

املادة )51( واملادة )53( من النظام الأ�سا�سي للبنك ، يجب اأن يت�سمن 

جدول اأعمال اجلمعية العامة العادية ال�سنوية ما يلي:

املنتهية  املالية  ال�سنة  عن  البنك  اإدارة  جمل�س  تقرير  درا�سة   -1 

واملوافقة عليه0

 

he may appeal to the extraordinary general meeting whose 
decision shall be final and binding. 

4. Voting:

 Decisions shall be issued by a majority of three quarters of a 
ballot vote taken for a certain decision, and with the condition 
that the votes of more than half the total number of the Bank’s 
shares are cast.

Article (45)

Agenda of General Meetings of Shareholders:

The Board of Directors or, if the meeting is convened by the 
auditors, the auditors shall establish the agenda of the general 
meeting. The Board or the auditors, as the case may be, shall 
include in the agenda any proposal by shareholders representing 
more than (10%) of the Bank’s share capital, provided that the 
proposal is submitted for inclusion in the agenda at least one 
month prior to the date of the meeting.

Subject to the provisions of Article (101) and Article (106) of 
the Commercial Companies No. (4/1974) as amended by the 
Royal Decree No. (99/2005) and Article (74) “repeated” of the 
Banking Law No. (114/2000) as amended by the Royal Decree 
No. (11/2004), the Central Bank of Oman’s Circular No. (BM 976) 
issued on 23rd September, 2004 on Dividend Payments by Banks, 
the Capital Market Authority Circular No. (11/2005) on Rules 
Regulating Board Remuneration and Sitting Fees issued by the 
Chairman of the Capital Market Authority  on 31st December, 2005, 
the Central Bank of Oman’s Circular No. (BM/974) dated 13th July, 
2004 issuing Regulation No. (MB/REG/49/3/2004) regarding 
Relationship of the Central Bank of Oman with External Auditors 
of Licensed Banks issuesd on 21st March 2004, the Regulations 
Governing Appointment of the Auditors of Companies Governed 
by the Capital Market Authority issued by the Chairman of the 
Capital Market Authority by the Administrative Decision No. 
(9/2004) on 26th December, 2004, the Central Bank of Oman’s 
Circular No. (BM/868) dated 19th May, 1999 issuing Regulations 
No. (BM/REG/46/2/99) on Appointment of Directors of Licensed 
Banks, the Central Bank of Oman’s Circular No.  (BDD/CBS/CB/
NBFC/2004/382) dated 28th February, 2004 on Appointment of 
Directors of Banks and Investment Companies, the Ministerial 
Decision (137/2002) issued by the Minister of Commerce & 
Industry on 23rd October, 2002 regarding Rules and Conditions of 
the Election of Board Members in Public Joint Stock Companies 
and the Provisions Governing their Responsibilities and Article 
(51) and Article (53) of the Article of Association of the Bank, the 
agenda of the annual ordinary general meeting of the shareholders 
of the Bank shall include:

1. The consideration and approval of the Report of the Board of 
Directors for the financial year ended.
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درا�سة تقرير تنظيم واإدارة البنك عن ال�سنة املالية املنتهية واملوافقة   -2

عليه0 

درا�سة تقرير مراقبي ح�سابات البنك واملوافقة على امليزانية وح�ساب   -3

الأرباح واخل�سائر عن ال�سنة املالية املنتهية0 

درا�سة اإقرتاح جمل�س اإدارة البنك توزيع اأرباح نقدية واملوافقة عليه ،   -4

على األ توزع الأرباح النقدية اإل من الأرباح ال�سافية اأو من احل�سابات 

الإحتياطية الإختيارية0 

واملوافقة  جمانية  اأ�سهم  توزيع  البنك  اإدارة  جمل�س  اإقرتاح  درا�سة   -5

اأن تكون يف حدود راأ�س املال امل�سرح به للبنك الذي  عليه، �سريطة 

مل مي�س على اإقراره مدة خم�سة �سنوات وفقًا لأحكام املادة )5( من 

النظام الأ�سا�سي0 

واللـجان  البـنك  اإدارة  مـجل�س  جـل�سات  ح�سـور  بدل  عـلى  ت�سديق   -6

بدل  مقدار  وحتديد   ، املن�سرمة  املـالية  الـ�سنة  عـن  عــنه  املنبـثقة 

ح�سور اجلل�سات لل�سـنة املـالية القادمة ، عـلى األ تتجاوز م�سـروفات 

ريال  اآلف  )ع�سرة  -/10.000ر0ع  مـبلغ  اجلـل�سات  حـ�سور  بـدل 

ُعماين( لكل ع�سـو مبجل�س اإدارة البنك خالل ال�سنة املالية  0 

املوافقة على مكافاأة اأع�ساء جمل�س اإدارة البنك وبدل ح�سور اجلل�سات   -7

-/200.000ر0ع  قــدره  اأق�سـى  بحد  املنتهيـة  املاليـة  ال�سنـة  عن 

كــل  اإ�ستنــزال  بعد  و  الأرباح  �سايف  من  ُعماين(  ريال  األف  )مئتا 

الإ�ستقطاعات املطلوبة0 

بتعامالت  للم�ساهمني  ال�سنوية  العادية  العامة  اجلمعية  اإحاطة   -8

ل  والتي  وال�سئيلة  ال�سغرية  ال�سفقات  يف  العالقة  ذات  الأطراف 

تتجاوز قيمة كل منها مبلغ احلد الأدنى ح�سب نظام البنك والتي متت 

خالل ال�سنة املالية املنتهية0

العالقة  ذات  الأطراف  مع  البنك  �سيجريها  التي  التعامالت  درا�سة   -9

خالل ال�سنة املالية القادمة واحل�سول على موافقة اجلمعية العامة 

العادية ال�سنوية امل�سبقة عليها يف احلالت التي تتجاوز قيمها احلد 

تنظيم  ميثاق  من   )19( املادة  لأحكام  وفقًا  البنك  لنظام  الأدنـى 

واإدارة �سركات امل�ساهمة العامة ال�سادر عن الهيئة العامة ل�سوق املال 

بالتعميم رقم )2002/11م( بتاريخ 3 يونيو 2002م واملعدل بالتعميم 

رقـــم )2003/1م(0 

درا�سة تقرير مناق�سات الإدارة التنفيذية للبنك وحتليالتها واملوافقة   -10

عليه0 

اأحدهم  مدة  اإنتهاء  حالة  يف  البنك  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  اإنتخاب   -11

، مع  الإدارة  اأكرث يف جمل�س  اأو  �سغور مركز  اأو يف حالة  اأو جميعهم 

مراعاة اأحكام املادة )34( من هذا النظام0 

2. The consideration and approval of the Report of Corporate 
Governance for the financial year ended.

3. The consideration of the Auditor’s Report and approval of the 
Balance Sheet and Profit and Loss Accounts for the financial 
year ended.

4. The consideration and approval of the Board of Directors 
recommendation for distribution of cash dividends. Cash 
dividends should only be distributed out of the net profit or 
from optional reserve accounts.

5. The consideration and approval of the recommendation of the 
Board of Directors for distribution of stock dividend, subject 
to the limits of the authorized share capital, provided that 
the stock dividend distribution is effected within five years 
from the date of the issue of the resolution authorizing the 
authorized share capital increase, in accordance with Article 
(5) of the Articles of Association.

6. Approval of the Board of Directors’ sitting fees for the 
meetings of the Board of Directors and its committees’ for 
the financial year ended and approval of the sitting fees for 
the next financial year. The sitting fees for a financial year is 
subject to a maximum amount of RO 10,000/- per a Director 
per annum.

7. Approval of the Board of Directors’ remunerations and 
sitting fees for the Board of Directors and its committees 
meetings for the financial year ended for a maximum amount 
of RO 200,000/- subject to deduction of all of the required 
reserves.

8. Notification of the annual ordinary general meeting of the 
related party transactions in case of small value transactions 
whose total value does not exceed the minimum amount in 
accordance with the policy of the Bank.

9. The consideration of the related party transactions for the 
next financial year for transactions exceeding the minimum 
amount in accordance with the policy of the Bank, pursuant 
to the requirements of Article (19) of the Code of Corporate 
Governance issued by the Capital Market Authority Circular 
No. (11/2002) issued on 3rd June, 2002 as amended by  
Circular No. (1/2003), and obtention of the prior approval of 
the annual ordinary general meeting.

10. The consideration of the Management Discussions and 
Analysis Report.

11. The election of the members of the Board of Directors, if 
the term of office of one or all has expired or if there is a 
vacancy on the Board, pursuant to Article (34) of the Articles 
of Association.
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تعيني مراقبي ح�سابات البنك لل�سنة املالية اجلديدة وحتديد اأتعابهم،   -12

مع مراعاة اأحكام املادة )51( من هذا النظام0 

اأي مو�سوعات اأخرى ل يعود اأمر البت فيها ح�سرًا ، اإىل جمل�س اإدارة   -13

بقانون  عماًل   ، للم�ساهمني  العادية  غري  العامة  اجلمعية  اأو  البنك 

النظام  و  وتعديالته  1974م  ل�سنة   )4( رقم  التجارية  ال�سركات 

الأ�سا�سي للبنك 0  

املبالغ  جميع  عن  تف�سيلي  بيان  للبنك  ال�سنوي  التقرير  يت�سمن  اأن  يجب 

و�سائر املنافع الأخرى التي يكون قد تلقاها ع�سو جمل�س اإدارة البنك خـالل 

ال�سـنة املالـية املنتهية كتعوي�س عن خدماته ، اإن وجدت0 

مادة )46(

وقف قرارات اجلمعية العامة:

وفقًا لأحكام املادة )8( من قانون �سوق راأ�س املال رقم )1998/80م( و  

تعديالته يجوز بناءًا على اأ�سباب جدية يبديها عدٌد من امل�ساهمني ميلكون 

العامة  اجلمعية  قرارات  وقف  البنك  اأ�سهم  من  الأقل  على   )%5( ن�سبة 

اأو  بهم  لالإ�سرار  اأو  امل�ساهمني  من  فئة  ل�سالح  ت�سدر  التي  للم�ساهمني 

جللب نفع خا�س لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو غريهم بطلب ُيقدم اإىل الهيئة 

العامة ل�سوق املال0

ويجب على اأ�سحاب ال�ساأن عند �سدور قرار بوقف قرارات اجلمعية العامة 

اإبطال  اأن يعر�سوا طلب  ال�سابقة  الفقرة  املذكورة يف  املعطيات  بناءًا على 

هذه القرارات على جلنة التظلمات املن�سو�س عليها يف الف�سل الرابع من 

قانون �سوق راأ�س املال رقم )1998/80م( و تعديالته خالل خم�سة ع�سر 

يومًا من تاريخ �سدور قرار الوقف، واإذا اإنق�ست املدة دون اإتخاذ اأي قرار 

اإعترب قرار الوقف كاأن مل يُكن0

مادة )47(

اإبـطـال قـرارات اجلـمعـيـات الـعـامـة:

املحكمة  اإىل  اللجوء  م�سلحة  ذي  اآخر  �سخ�س  كل  اأو  م�ساهم  لأي  يحق 

املخت�سة خالل خم�س �سنوات من تاريخ اإنعقاد اجلمعية العامة للم�ساهمني، 

للمطالبة ببطالن اأي قرار تكون قد اإتخذته اجلمعية العامة واإعتباره كاأن 

رقم  التجارية  ال�سركات  قانون  لأحكام  خمالفًا  القرار  كان  اإذا   ، يكن  مل 

الداخلي  النظام  اأو  النظام  هذا  لأحكام  اأو  وتعديالته  1974م  ل�سنة   )4(

للبنك اأو بــوا�سطة الغــ�س اأو اإ�ساءة اإ�ستعمال ال�سلطة من اأٍي كان 0 ت�ستثنى 

الزمني املحدد  القيد  املال من  ل�سوق  العامة  الهيئة  التي ترفعها  الدعاوى 

مبدة اخلم�س �سنوات امل�سار اإليها0

12. The appointment of the statutory auditors for the Bank for the 
next financial year and determination of their fees, pursuant 
to Article (51) of the Articles of Association.

13. Any other matters not exclusively stipulated as pertaining to 
the Board of Directors or the extraordinary general meeting 
of the shareholders, pursuant to the Commercial Companies 
Law No. (4/1974) and its amendments and the Articles of 
Association of the Bank.

The Annual Report of the Bank shall include all sums of money 
and other benefits, a Director of the Bank received during the 
financial year ended, in consideration of his services, if any.

Article (46)

Suspension of General Meetings Resolutions:

Pursuant to Article (8) of the Capital Market Law No. (80/1998) and 
its amendments, a number of shareholders holding at least (5%) 
of the Bank’s shares may, upon genuine reasons, ask the Capital 
Market Authority to stop the general meeting’s resolutions which 
are passed in favour of certain shareholders or which may cause 
harm to them or to bring about special benefits to the members of 
the Board of Directors or others. 

Upon issuance of a decision to stop the resolutions of the General 
Meeting pursuant to the preceding clause, the concerned parties 
shall submit a request for annulment of such resolutions to the 
Grievance Committee provided for in Chapter Four of the Capital 
Market Law referred within fifteen days from the date of the issue 
of the stoppage decision. If the period expires without taking any 
decision, the stoppage decision shall be deemed as if it had never 
been made.

Article (47)

Nullification of the General Meeting of Shareholders’ 
Resolutions: 

Any shareholder or any other interested person, within five years 
from the date of the general meeting of the shareholders, can apply 
to the competent court to decide the annulment of any resolution 
if adopted by such general meeting in violation of the Commercial 
Companies Law No. (4/1972) and amendments thereto or the 
provisions of the Article of Association of the Bank or its internal 
regulations or if adopted by fraud or abuse of power by any person. 
The period of five years indicated above shall not apply to actions 
instituted by the Capital Market Authority.
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مادة )48(

الت�صويت:

لكل م�ساهم احلق يف ح�سور اجلمعيات العامة، وله �سوت واحد مقابل كل 

�سهم ميلكه وللم�ساهم احلق يف اأن يوكل خّطيًا اأي �سخ�س اآخر ينوب عنه 

يف ح�سور اإجتماع اجلمعية العاّمة والت�سويت على قراراتها نيابة عنه ، على 

اإجتماع واحد فقط، و ي�ستثنى من ذلك  اأن يكون التوكيل �ساحلًا حل�سور 

القانوين.  الن�ساب  اإكتمال  لعدم  الإجتماع  تاأجيل  فيها  يتم  التى  احلالت 

يكون للم�ساهم احلق يف اأن يلغي الوكالة يف اأي وقت ول ي�سرتط اأن يكون 

الوكيل من م�ساهمي البنك.

يكون الت�سويت يف اجلمعية العامة ب�سفة عامة علنًا عدا امل�سائل التي لها 

الت�سويت  ويكون  ال�سري،  بالإقرتاع  يكون  الت�سويت  فاإن  �سخ�سية  �سفة 

بالإقرتاع ال�سري يف حالة اإنتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو عزلهم واإقامة 

دعوى امل�سوؤولية عليهم. 

كما ل يجوز لأع�ساء جمل�س الإدارة الإ�سرتاك يف الت�سويت على قرارات 

م�سئوليتهم  اإخالء  اأو  ومكافاآتهم  خم�س�ساتهم  حتديد  �ساأن  يف  اجلمعية 

عن الإدارة0

مادة )49(

اإلزامية قرارات اجلمعيات العامة:

قانون  باأحكام  عماًل  الأ�سول  ح�سب  املتخذة  العامة  اجلمعية  قرارات  اإن 

اأو  النظام  هذا  واأحكام  وتعديالته  )1974/4م(  رقم  التجارية  ال�سركات 

يف  توؤثر  ل  اإنها  غري  فيه  م�ساهم  وكل  البنك  تلزم  الداخلي  البنك  نظام 

التجارية  ال�سركات  قانون  ما هو من�سو�س عليه يف  بقدر  اإل  الغري  حقوق 

امل�سار اإليه.

مادة )50(

حما�صر الإجتماعات:-

تعني اجلمعية العامة اأمني �سر من امل�ساهمني اأو من غري امل�ساهمني   -1

يرتتب عليه اأن ينظم حم�سرًا لالإجتماع يبني فيه القرارات املقرتحة 

والت�سويت اجلاري اأثناء الإجتماع0

 

يتم اإيداع حم�سر اإجتماع اجلمعية العامة لدى كل من الهيئة العامة   -2

�سر  اأمني  من  توقيعه  بعد  وال�سناعة  التجارة  وزارة  و  املال  ل�سوق 

البنك  ح�سابات  ومراقبي  اجلمعية  رئي�س  من  واإعتماده  اجلمعية 

لأحكام  وفقًا   ، العامة  اجلمعية  اإنعقاد  تاريخ  من  يومًا   )15( خالل 

املادة )116( من قانون ال�سركات التجارية رقم )4( ل�سنة 1974م 

وتعديالته 0  

Article (48)

Voting:

Every shareholder shall have the right to attend the general 
meetings and shall have one vote for every share he owns. The 
shareholder has the right to appoint in writing any person as a 
proxy to attend the general meeting and vote on his behalf. A 
proxy shall be valid for only one meeting with the exception to the 
meeting postponed for lack of legal quorum.  The shareholder can 
cancel this proxy at any time.  The proxy need not be a shareholder 
of the Bank.

Generally voting in the general meetings shall be open except in 
any matter of personal nature the voting shall be secret. Voting 
must be in secret when directors are being elected or asked to 
resign.

It is not permissible for the members of the Board of Directors to 
vote on the general meetings resolutions on determination of their 
emoluments or absolving them from liability. 

Article (49)

Enforceability of General Meetings’ Resolutions:

The resolutions of a general meeting duly adopted pursuant to the 
provisions of the Commercial Companies Law No. (4/1974) and 
amendments thereto and the provisions of these Articles or the 
Bank’s internal regulations shall be binding to the Bank and each 
of its shareholders, but shall not affect the rights of third parties 
except to the extent provided for in the Commercial Companies 
Law mentioned above.  

Article (50)

Minutes of General Meetings:

1. The general meeting shall appoint from amongst the 
shareholders or otherwise a secretary to record the events of 
the session, proposed decisions and voting.

2. The minutes of the general meeting shall be deposited with 
the Capital Market Authority and the Ministry of Commerce 
& Industry, after their approval by the secretary and the 
chairman of the meeting and the statutory auditors, within 
(15) days of the date of the meeting of the general meeting, in 
accordance with Article (116) of the Commercial Companies 
Law No. (4/1974) and amendments.
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الف�صل اخلام�ض

مـراقبــو حــ�صـابات البـنـك

مادة )51(

تعيني مراقبي ح�صابات البنك:

ال�سنوية  العادية  العامة  اجلمعية  تعينهم  ح�سابات  مراقبي  للبنك  يكون 

ل�سنة مالية واحدة وحتدد اأتعابهم بناءًا على اإقرتاح جمل�س الإدارة بتو�سية 

العادية  العامة  اجلمعية  اإنعقاد  ليقوموا مبهامهم حتى  التدقيق  من جلنة 

ال�سنوية التالية وميكن جتديد تعيينهم ، على األ تتجاوز مدد التجديد اأربع 

بعــد  اإل  ذلك  بعد  تعيينهم  اإعــادة  يجوز  ل  بحيث   ، متتالية  مالية  �سنوات 

م�سي �سنتني متتاليتني0

يعني مراقبي ح�سابات البنك من بني املرخ�س لهم مبزاولة مهنة املحا�سبة 

املهنية  واملوؤهالت  لل�سروط  الأدنى  احلد  ي�ستوفون  وممن  واملراجعة 

الُعماين  املركزي  البنك  حمافظي  جمل�س  يحددها  التي  العملية  واخلربة 

من وقت لآخر وفقًا لأحكام املادة )74( مكرر من القانون امل�سريف رقم 

رقـــــم )2004/11م( كما  ال�سلطـــاين  باملر�سوم  واملعدل  )2000/114م( 

ب�سوابط  املحددة  املعايري  كذلك  احل�سابات  مراقبو  ي�ستويف  اأن  يجـــب 

ل�سوق  العامة  الهيئة  لرقابة  ال�سركات اخلا�سعة  اإعتماد مراقبي ح�سابات 

بالقرار  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س  ال�سادرة عن  املال 

الإداري رقم )2004/9م( بتاريخ 26 دي�سمرب 2004م 0 يجب  احل�سول 

وفقًا  احل�سابات  مراقبي  تعيني  على  الُعماين  املركزي  البنك  موافقة  على 

لتعميم البنك املركزي الُعماين رقم )ب م/974( يف �ساأن اأحكام الالئحة 

�ساأن  يف  2004م  يوليو   13 بتاريخ  ال�سادرة  م/2004/3/49م(  )ب  رقم 

للم�سارف  اخلارجيني  واملدققني  الُعماين  املركزي  البنك  بني  العالقة 

املرخ�سة 0

قانون  من   )111( املادة  لأحكام  وفقًا  و  املال  ل�سوق  العـــامة  للهيـــئة 

ال�سركات التجارية رقم )4( ل�سنة 1974م وتعديالته احلق يف الإعرتا�س 

على اأي مراقبي ح�سابات تعينهم اجلمعية العامة العادية ال�سنوية مل�ساهمي 

البنك ، على اأن يكون ذلك الإعرتا�س م�سبب واأن يقدم للبنك خالل خم�سة 

ع�سر يومًا من تاريخ اإيداع حم�سر اإجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سنوية 

مل�ساهمي البنك لدى الهيئة  العامة ل�سوق املال وفقًا لأحكام املواد )43( و 

)44( و )45( و)50( من هذا النظام0

اإنعــقاد  حتـى  تعيينهم  تاريخ  من  مهامهم  البنك  ح�سابات  مراقبو  يبا�سر 

اإعادة  ويجوز   ، البنك  مل�ساهمي  التالية  ال�سنوية  العادية  العامة  اجلمعية 

 ، للم�ساهمني  ال�سنـوية  العادية  العامة  اجلمعية  تراعي  اأن  على  تعيينهم 

الُعماين  املركزي  البنك  ي�سدره  قد  ما   ، تعيينهم  اإعادة  اأو  تعيينهم  عند 

والهيئة العامة ل�سوق املال من �سوابط 0 على مراقبي احل�سابات الإلتزام 

PART FIVE

Statutory Auditors of the Bank

Article (51)

Appointment of Statutory Auditors:

The Bank shall have statutory auditors, who shall be appointed 
by the annual ordinary general meeting for a period of one 
financial year and determine their fees. The auditors shall be 
proposed by the Board of Directors on the recommendation of 
the Audit Committee, to perform their duties until the convening 
of the next annual ordinary general meeting.  Their appointment 
may be renewed provided that renewal periods shall not exceed 
four consecutive financial years. The auditors will be eligible for 
appointment only after a cooling off period of two consecutive 
years. 

The statutory auditors nominated shall be licensed to perform audit 
functions and shall meet the minimum conditions, professional 
and practical experience required for nominating statutory auditors 
as determined, from time to time, by the Board of Governors of 
the Central Bank of Oman, pursuant to the requirements of Article 
(74) “repeated” of the Banking Law No. (114/2000) as amended 
by Royal Decree No. (11/2004). The statutory auditors nominated 
must also meet the requirements of the Regulations Governing 
Appointment of the Auditors of Companies Governed by the Capital 
Market Authority issued by the Chairman of the Capital Market 
Authority by the Administrative Decision No. (9/2004) on 26th 
December, 2004. The approval of the Central Bank of Oman of the 
appointment of the statutory auditors must be obtained pursuant 
to the Central Bank of Oman’s Circular No. (BM/974) issuing the 
Regulation No. (BM/REG/49/3/2004) dated 13th July, 2004 on the 
Relationship of the Central Bank of Oman with External Auditors 
of Licensed Banks.

The Capital Market Authority, pursuant to the provisions of Article 
(111) of the Commercial Companies Law No. (4/1974) and 
amendments shall have the right to object to the auditors appointed 
by the annual ordinary general meeting of the shareholders of the 
Bank by a substantiated decision submitted to the Bank within 
fifteen days from the date on which the minutes of the annual 
ordinary general meeting of the shareholders is lodged with the 
Capital Market Authority, pursuant to Articles (43), (44), (45) and 
(50) of these Articles of Association.

The statutory auditors shall carry on their duties from the date of 
their appointment until the next annual ordinary general meeting of 
the shareholders of the Bank.  The annual ordinary general meeting 
of the Bank may renew their appointment taking into consideration 
the rules the Central Bank of Oman or the Capital Market Authority 
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اأعاله من قواعد وتعليمات من  اإليها  مبا ت�سدره اجلهات الرقابية امل�سار 

وقت لآخر يف �ساأن �سركات امل�ساهمة العامة وفقًا لأحكام قانون ال�سركات 

رقـــم  امل�سريف  والقانون  وتعديالته  1974م  ل�سنة   )4( رقم  التجارية 

)2000/114م( وتعديالته0

اأن يكون مراقبو احل�سابات م�ستقلني عن البنك  يف جميع الأحوال ، يجب 

فال يكونوا من املوؤ�س�سني له اأو اأع�ساء جمل�س اإدارته اأو موظـفني بالبــنك 

اأو  للبنك  يقدموا  اأن  لهم  و ل يجوز   ، اإن وجدت   ، له  التابعة  ال�سركات  اأو 

اأو اإ�ست�سارية ،  اأو اإدارية  ال�سركات التابعة له ، اإن وجدت ، خـدمات فنـية 

فيما عدا ما ت�سمــح مبزاولته الهيئة العامة ل�سوق املال و/اأو البنك املركزي 

الُعماين من خدمات0

مادة )52(

�صالحيات و واجبات مراقبي احل�صابات:

وم�ستندات  وقيود  احل�سابات  مراجعة  البنك  ح�سابات  مراقبي  على   -1

البنك يف الفرتة التي عينوا اأو مت جتديد تعيينهم عنها0 

ال�سنوية  العادية  العامة  اجلمعية  اإىل  احل�سابات  مراقبو  يقدم   -2

للم�ساهمني تقريرًا وفق معايري التقارير املالية الدولية ، يبينون فيه 

ب�سفة خا�سة ما اإذا كانت امليزانية وح�ساب الأرباح واخل�سائر تعرب 

باأمانة و و�سوح عن املركز املايل احلقيقي للبنك وما اإذا كان البنك 

مي�سك ح�سابات منتظمة وما اإذا كان اجلرد قد اأجري وفقًا لالأ�سول 

املرعية وما اإذا كانت البيانات الواردة يف تقرير جمـل�س الإدارة متفقة 

مع ما هو وارد بدفاتر البنك ، كما يجب اأن يعرب التقرير عن نتائج 

اأعمال البنك عن ال�سنة املالية مو�سوع التقــرير وفـــقًا ملعايري التقارير 

الأ�س�س  على  طراأ  قد  تغيري  اأي  هناك  كان  اإذا  وما   ، الدولية  املالية 

املحا�سبية املتبعة يف اإعداد احل�سابات عن تلك املتبعة يف ال�سنة املالية 

ال�سابقــة0 

على مراقبي احل�سابات اأن يح�سروا دائمًا اإجتماعات اجلمعية العامة   -3

للبنك0 

يُكن  مل  اأو  ال�سنوية  العامة  للجمعية  املراقبني  تقرير  يقدم  مل  اإذا   -4

التقرير متوافقًا مع مقت�سيات الفقرة )2( عاليه فاإن القرار ال�سادر 

بامل�سادقة على احل�سابات يكون باطاًل0 

خمالفات  وجود  من  بعملهم  قيامهم  اأثناء  املراقبون  يتحقق  عندما   -5

اإىل  تقرير  تقدمي  عليهم  فاإن  للبنك  الأ�سا�سي  للنظام  اأو  للقانون 

جمل�س اإدارة البنك، واإن كانت املخالفات خطرية فاإن عليهم تقدمي 

ُن�سخة من تقريرهم اإىل اجلهات الرقابية املعنية0 

يكون مراقبو احل�سابات م�سئولني جتاه البنك وامل�ساهمني والغري عن   -6

اأي اأ�سرار نتجت عن اأي غ�س اأو تدلي�س اإرتكبوه اأثناء تاأدية عملهم، 

كما اإنهم م�سئولون جتاه البنك وامل�ساهمني عن الأ�سرار التي قد تنتج 

عن تق�سريهم يف القيام بواجباتهم بكفاءة مع الأخذ بعني الإعتبار 

may issue.  The statutory auditors shall comply with the rules and 
directives issued by the above regulatory authorities for public 
joint stock companies from time to time in accordance with the 
provisions of the Commercial Companies Law No. (4/1974) and 
its amendments and the Banking Law No. (114/2000).

In all cases, the statutory auditors shall be independent from the 
Bank, hence, they shall not be founders or directors or employees of 
the Bank or its subsidiaries, if any. They shall not provide the Bank 
or its subsidiaries with technical, administrative or consultative 
services, except services allowed by the Capital Market Authority 
and/or the Central Bank of Oman.

Article (52)

Competence and Duties of Statutory Auditors:

1. The statutory auditors shall have the right to examine the 
Bank’s accounts, books and records during the period of 
their appointment, or the period for which their appointment 
is renewed.

2. The statutory auditors shall, in accordance with the 
International Financial Reporting Standards (IFRS), present 
to the annual ordinary general meeting of the shareholders 
a report stating whether the balance sheet and statement of 
profit and loss fairly and clearly represent the actual financial 
position of the Bank and whether the Bank keeps orderly 
accounts and whether the statements appearing in the report 
of the Board of Directors are consistent with what appears in 
the books of the Bank. The report shall also show the results 
of the operations of the Bank for the financial period reported 
in accordance with the International Financial Reporting 
Standards (IFRS) and whether a change has taken place in the 
accounting principles adopted in preparation of the accounts 
of the previous financial year.

3. The statutory auditors shall always attend the Bank’s general 
meetings.

4. If the statutory auditors fail to present a report to the annual 
general meeting or if the report fails to meet the requirements 
of paragraph 2 above, then the decision to approve the 
accounts shall be void.

5. If in the performance of their duties the statutory auditors find 
a breach of the law or of the Articles of the Bank, they shall 
present a report to the Board. If the breach is a serious one, 
they must present their report to the regulatory bodies.

6. The statutory auditors shall be responsible before the 
Bank and the shareholders and other parties for any losses 
resulting from any bad faith or deceit, which they may 
perpetrate during the performance of their duties.  They shall 
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كافة الظروف مبا يف ذلك كفاءاتهم العملية0 

)1974/4م(  رقم  التجارية  ال�سركات  قانـون  باأحكـام  الإخالل  دون   -7

املخالفات  عن  الإبالغ  البنك  ح�سابات  مراقبي  على  وتعديالته، 

املخالفة  كون  حال  ويف  الإدارة،  ملجل�س  فيها  امل�سكوك  اأو  املكت�سفة 

ج�سيمة يتعني تزويد اجلهات الرقابية بُن�سخة من التقرير املُعد عن 

ذلك0  

يجب على مراقبي احل�سابات اإبالغ امل�ساهمني مبدى مالءمة وفاعلية   -8

اأنظمة الرقابة الداخلية املعمول بها بالبنك ومدى اإلتزام البنك بو�سع 

الإلتزام  ومدى  البنك  لو�سع  ومالءمتها  الداخلية  واللوائح  الأنظمة 

بتطبيقها وتقدمي تقرير م�ستقل عما اأبداه جمل�س الإدارة يفيد مدى 

مقدرة البنك على الإ�ستمرار  يف مزاولة اأعماله0 

تنظيم  تقرير  يف  الراأي  اإبداء  البنك  ح�سابات  مراقبي  على  يجب   -9

الإدارة  وح�سن  التنظيم  ممار�سات  اأف�سل  وتطبيق  البنك  واإدارة 

�سركات  واإدارة  تنظيم  ميثاق  من   )9( املادة  لن�س  وفقًا  البنك  يف 

بالتعميم  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  عن  ال�سادر  العامـــة  امل�ساهـمـة 

الهيئة  من  والــمعدل  2002م  يونيو   3 بـتاريخ  )2002/11م(  رقـم 

عليهم  يجب  كـــما   ، )2003/1م(  رقم  بالتعميم  املال  ل�سوق  العامة 

املعد من  التقرير  اأن  البنك على  اإىل م�ساهمي  التاأكيد يف تقريرهم 

 ، اجلوهرية  النواحي  جميع  من   ، يعك�س  اخل�سو�س  هذا  يف  البنك 

قيام البنك بتطبيق ن�سو�س امليثاق واأن التقرير املعد من البنك يف 

هذا اخل�سو�س خايل من اإي اإفادات جوهرية خاطئة0 

الف�صل ال�صاد�ض

احل�صابات اخلتامية وال�صنة املالية للبنك

مادة )53(

ال�صنة املالية للبنك:

يـنايـر وتنتهـي فـي 31 دي�سمرب من  ال�سنة املالية للبنك يف الأول من  تبداأ 

كل عام0

مادة )54(

البيانات املالية  وتقارير اأعمال البنك:

ي�سع جمل�س الإدارة عن كل �سنة مالية:

موجودات  تفا�سيل  مت�سمنة  املن�سرمة  املالية  لل�سنة  ميزانية   -1

واإلتزامات البنك0 

ح�سابات الأرباح واخل�سائر0   -2

also be responsible before the Bank and shareholders for 
any losses resulting from their failure to perform their duties 
competently, with regard to all circumistances including their 
professional competence. 

7. Without prejudice to the provisions of the Commercial 
Companies Law No. (4/1974) and its amendments, the Bank’s 
auditors shall report to the Board any detected or suspected 
breach. If the breach is serious they should submit a copy of 
their report to the regulatory bodies.

8. The statutory auditors shall also inform the shareholders 
of the adequacy and efficiency of the internal controls in 
place and the compliance of the Bank as to setting up and 
implementation of internal regulations and systems and their 
suitability to the status of the Bank. The auditors shall submit 
a report, quite independent of the Board’s opinion declaring 
the capability of the Bank to continue its business.

9. The statutory auditors shall express their opinion on the 
corporate governance reporting of the Bank and its application 
of the corporate governance practices in accordance with 
Article (9) of the Code of Corporate Governance for the Muscat 
Securities Market Listed Companies issued by the Capital 
Market Authority Circular No. (11/2002) dated 3rd June, 
2002 and amended by the Capital Market Authority Circular 
No. (1/2003). The statutory auditors must confirm in their 
reporting to the shareholders of the Bank that the corporate 
governance report prepared by the Bank fairly reflected, from 
all the material aspects, the application of the Bank of the 
Code and is free from any material misrepresentations.

PART SIX

THE  ACCOUNTS AND FINANCIAL YEAR

Article (53)

The  Financial Year:

The financial year of the Bank shall begin on 1st January and ends 
on 31st December.

Article (54)

The Financial Statements and Business Report:

Every financial year the Board of Directors shall produce the 
following:

1. A balance sheet for the Bank for the previous financial 
year, which shall include details of the Bank’s assets and 
liabilities.

2. A profit and loss account.
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تقريرًا عن اأعمال البنك ومركزه املايل يف نهاية ال�سنة املالية وبيانات   -3

تف�سيلية بالطريقة التي يقرتحها املجل�س لتوزيع �سايف اأرباح ال�سنة 

املن�سرمة واملرحلة من ال�سنة ال�سابقة0 

على جمل�س الإدارة اأن يعد لإطالع امل�ساهمني قبل املوعد املحدد لإجتماع 

املو�سحة  التقارير  الأقل  على  باأ�سبوعني  ال�سنوية  العادية  العامة  اجلمعية 

اأعاله موقعة من رئي�س جمل�س الإدارة اأو نائبه والرئي�س التنفيذي اأو مدير 

عام البنك، على اأن تراعى اأحكام املادة )104( مكررًا من قانون ال�سركات 

التجارية رقم )1974/4م( وتعديالته واأحكام التعميم رقم )2001/29م( 

حول  2001م  اأغ�سط�س   7 بتاريخ  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  عن  ال�سادر 

البـنـك  وتعـمـيـم  اجلوهرية  املعلومات  عن  الف�ساح  اإجراءات  و  �سيا�سات 

2002م  فرباير   4 بتاريخ  ال�سادر  م/932(  )ب  رقــم  الُعماين  املـركـزي 

حــول اإدارة املوؤ�س�سات امل�سرفية واملالية 0 

مادة )55(

توزيع الأرباح النقدية والأ�صهم املجانية:

ال�سركات  قانون  من   )106( واملادة   )101( املادة  اأحكام  مراعاة  مع 

رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  واملعدل  1974م  ل�سنة   )4( رقم  التجارية 

)2005/99م( و القانون امل�سريف رقم )2006/114م( وتعديالته وتعميم 

�سبتمرب   22 بتاريخ  ال�سادر  م/976(  )ب  رقم  الُعماين  املركزي  البنك 

املرخ�سة  امل�سارف  م�ساهمي  على  النقدية  الأرباح  توزيع  حول  2004م 

ال�سوابط  �ساأن  يف  )2005/11م(  رقم  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  وتعميم 

املنظمة للمكافاآت ال�سنوية وبدل ح�سور جل�سات جمال�س اإدارات ال�سركات 

امل�ساهمة العامة واللجان املنبثقة عنها وال�سادر بتاريخ 31 دي�سمرب 2005م 

، يتم توزع الأرباح النقدية و/اأو الأ�سهم املجانية على م�ساهــمي البنك من 

الأرباح ال�سنوية ال�سافية للبنك، وذلك بعد اإ�ستقطاع الإحتياطي القانوين 

والإحتياطي الإختياري ، اأو من احل�سابات الإحتياطية الإختيارية كالآتي:-

اأوًل:

يبداأ باإقتطاع مبلغ يوازي )10%( من الأرباح لتكوين الإحتياطي القانوين 

اإىل اأن يبلغ هذا الإحتياطي ثلث راأ�سمال البنك على الأقل، ول يجوز توزيعه 

كاأن�سبة اأرباح على امل�ساهمني0 

ثانياً:

ميكن للجمعية العامة العادية ال�سنوية اأن تقرر تكوين ح�سابات اإحتياطية 

خ�سم  بعد  مالية  �سنة  لكل  الأرباح  �سايف  من   )%20( جتاوز  ل  اإختيارية 

ال�سرائب والإحتياطي القانوين0 

ثالثاً: 

املال  راأ�س  من   )%5( عن  يقل  ل  مبا  الأرباح  من  ن�سبة  توزيع  اأو  جتنيب 

امل�سدر للبنك على امل�ساهمني 0 

رابعاً:

ح�سور  وبدل  ال�سنوية  املكافاأت  ال�سنوية  العادية  العامة  اجلمعية  حتدد 

اإدارة البنك واللجان املنبثقـــة عـــنه مبا ل يجاوز  اأع�ساء جمل�س  جل�سات 

3. A detailed report of the Bank’s operations and its financial 
position at the year end showing the means by which the 
Board proposes to distribute the net profits for the year, 
together with the balance brought forward from the previous 
year.

The Board of Directors shall make available to shareholders at 
least two weeks before the date fixed for the annual ordinary 
general meeting, the reports mentioned above signed by the 
Chairman or Vice-Chairman and the Chief Executive or the General 
Manager of the Bank, subject to the provisions of Article (104) of 
the Commercial Companies Law No. (4/1974) and amendments 
and the Capital Market Authority Circular No. (29/2001) dated 
7th August, 2001 regarding Disclosure Policy and Procedures 
Regarding Material Information and the Central Bank of Oman 
Circular No. (BM/932) on Corporate Governance of Banking and 
Financial Institutions dated 4th February, 2002.  

Article (55)

Distribution of Cash and Stock Dividends:

While observing the provisions of Articles (101) and (106) of the 
Commercial Companies Law No. (4/1974) as amended by the 
Royal Decree No. (99/2005), the Banking Law No. (114/2006) 
and amendments, the Central Bank of Oman’s Circular No. 
(BM/976) issued on 22nd September, 2004 on Dividend Payments 
by Banks, the Capital Market Authority Circular No. (11/2005) 
on Rules Regulating Remunerations and Sitting Fees for Board 
of Directors meetings and Related Committees meetings issued 
on 31st December, 2005, distribution of cash dividends and/or 
stock dividends from the annual net profit of the Bank, after the 
deduction of the legal and optional reserves, or from optional 
reserves, shall be as follows:

Firstly:

10% of the net profits is to be set aside as a legal reserve until 
such time that the legal reserve amounts to at least one third of 
the Bank’s capital. Compulsory legal reserve funds shall not be 
distributed to shareholders as their share of profits.

Secondly:

The annual general meeting may set aside an amount not exceeding  
20% of the annual net profit, after deducting taxes and legal 
reserve, as a special reserve.

Thirdly:

Notionally calculating or distributing dividends to the shareholders 
at not less than (5%) of the issued  share capital of the Bank.

Fourthly:

The annual ordinary general meeting of the shareholders shall 
determine the annual remuneration and sitting fees of the Board 
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جمموعه )5%( من �سايف الأرباح ال�سنوية للبنك بعد اإ�ستقطاع الإحتياطي 

على  الأرباح  من  ن�سبة  توزيع  اأو  وجتنيب  الإختياري  والإحتياطي  القانوين 

امل�ساهمني مبا ل يقل عن ن�سبة )5%( من راأ�س املال امل�سدر للبنك ، وفقًا 

لأحكام املادة )106( من قانون ال�سركات التجارية رقم )4( ل�سنة 1974م 

واملعدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2005/99م( 0  احلد الأق�سى للمكافاآت 

ريال  األف  )مائتا  مبلغ -/200.000ر0ع  اجلل�سات  وبدل ح�سور  ال�سنوية 

ُعماين( عن ال�سنة املالية ، على األ يزيد بدل ح�سور اجلل�سات لكل ع�ســـو 

مبجـــلــ�س اإدارة الـبــنك عــن -/10.000ر0ع )ع�سرة اآلف ريال ُعماين( 

عن ال�سنة املالية 0 

البنك  اإدارة  جمل�س  جل�سات  ح�سور  واأتعاب  مكافاآت  تتجاوز  األ  يجب 

واللــجــان املنـبثقة عنه ما جممـــوعه -/50.000 ر0ع )خم�سون األف ريال 

اأرباحًا ومل تلحق خ�سارة  اإذا مل يحقق البنك  ُعماين( عن ال�سنة املالية ، 

براأ�س ماله امل�سدر ، اأو حقق اأرباحًا ل ميكن معها جتنيب اأو توزيع كامل 

ن�سبة امل�ساهمني من الأرباح النقدية ح�سبما ورد بعاليه0 

حلقت  ما  اإذا  البنــك  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  على  مكافاآت  توزيع  يجوز  ل 

خ�سارة براأ�س املال امل�سدر للبنك0 

خام�صاً: 

للعام  يرحل  اأو  نقدية  اإ�سافية  امل�ساهمني كح�سة  على  الأرباح  باقي  يوزع 

التايل بناءًا على اإقرتاح جمل�س الإدارة وموافقة اجلمعــية العــامة العادية 

ال�سنوية للم�ساهمني. 

�صاد�صاً: 

يودع البنك لدى الهيئة العامة ل�سوق املال الأرباح النقدية التي ل ي�ستلمها 

اإ�ستحقاقها  تاريخ  اأ�سهر من  �ستة  اإنق�ساء  بعد  امل�ساهمني  م�ستحقوها من 

�ساأن  الإداري رقم )2003/5م( يف  القرار  التي حددها  وفقًا لالإجراءات 

الأ�سا�سي ال�سادر عن  واإعتماد نظامه  امل�ستثمرين  اأمانات  اإن�ساء �سندوق 

اإكتوبر 2003م0   بتاريخ 26  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  اإدارة  رئي�س جمل�س 

يقوم البنك  بالإعالن عن اإيداع الأرباح النقدية التي ل ي�ستلمها م�ستحقوها 

ع�سر  اأربعة  خالل  متتاليتني  وملرتني  يوميتني  جريدتني  يف  امل�ساهمني  من 

يومًا على الأكرث من تاريخ الإيداع لدى الهيئة العامة ل�سوق املال0 

عـلى الهيئة العامة ل�سوق املال الإعالن عن الأرباح النقدية التي يقوم البنك 

باإيداعها لديها وفق ما �سبق وبالطريقة ويف املـواعيـد التي يحددها جمل�س 

اإدارتها 0

مادة )56(

اإ�صتخدام الإحتياطيات املالية:

العادية  العامة  اجلمعية  من  بقرار  الإختياري  الإحتياطي  املال  ي�ستخدم 

ال�سركات  قانون  لأحكام  ووفقًا  الإدارة  جمل�س  اإقرتاح  على  بناءًا  ال�سنوية 

التجارية رقم )1974/4م( وتعديالته فيما يكون اأوفى مل�سالح البنك0

of Directors and its committees, at not more than (5%) of the 
net annual profit for the financial year, after deducting the legal 
and optional reserves (and notionally calculating or distributing 
cash dividends to the shareholders at not less than (5%) of the 
issued share capital), in accordance with the Article (106) of the 
Commercial Companies Law No. (4/1974) as amended by the 
Royal Decree No. (99/2005).  The maximum total over all limit 
of the entire remuneration and sitting fees paid by the Bank shall 
be RO 200,000/- (two hundered thousand), with a sub-ceiling of  
RO 10,000/- as sitting fee for each director per annum.

The Board of Directors’ remuneration and sitting fees and its 
related committees shall not exceed RO 50,000/- for the financial 
year, should the Bank makes no profit provided that its issued 
share capital is not eroded, or if the Bank makes profit to the extent 
that calculating or distributing dividends to the shareholders as 
fixed in (thirdly) above is not possible.

No remuneration shall be distributed to the Board of Directors, if 
the issued share capital of the Bank is eroded.

Fifthly:

The remaining profits thereafter may either be distributed as 
an additional dividend to the shareholders or, at the Board’s 
recommendation and the approval of the annual ordinary general 
meeting, be carried forward to the next year.

Sixthly:

The Bank shall deposit with the Capital Market Authority distributed 
cash dividend unclaimed by beneficiary shareholders after six 
months as of the date of accrual in pursuance of the procedure 
set out by the Administrative Decision No. (5/2003) establishing 
Investors’ Trust Funds and its articles of association issued by the 
Chairman of the Capital Market Authority on 26th October, 2003.  
The Bank shall announce for the deposit of the unclaimed cash 
dividends with the Capital Market Authority twice on two daily 
newspapers, consecutively, within fourteen days from the date of 
the deposit.

The Capital Market Authority shall announce for unclaimed cash 
dividend deposited with it by the method and on the dates to be 
specified by its board of directors.

Article (56)

Use of the Reserves:

The voluntary reserve funds may be used in whatever way most 
beneficial to the Bank in accordance with the provisions of the 
Commercial Companies Law (4/1974) and its amendments on the 
decision of the annual general meeting upon a recommendation 
of the Board. 
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الف�صل ال�صابع

الإنق�صــاء والت�صفـيـة

مادة )57(

حل البنك وت�صفيته:

املـادة )14(  اأ�سباب احلل املن�سو�س عليه فـي  البنك لأي �سبب من  يحل 

مـن قانون ال�سركـات التجارية رقم )1974/4م( وتعديالته واملواد )82( و 

)83( من القانون امل�سريف الُعماين رقم )2000/114م(  وتعديالته 0

اإذا  البنك  حل  تقرر  اأن  وقت  اأي  يف  العادية  غري  العامة  للجمعية  ميكن 

اأن  حينئذ  الإدارة  جمل�س  رئي�س  على  راأ�سماله.  اأرباع  ثالثة  البنك  خ�سر 

يدعو اإىل عقد اإجتماع جمعية عامة غري عادية مل�ساهمى البنك لتقرر ما 

اأخرى  تدابري  اأي  اإتخاذ  اأو  راأ�سماله  اأو تخفي�س  البنك  اإذا كان يجب حل 

منا�سبة، مع مراعاة اأحكام املادة )60( من القانون امل�سرفى العماين رقم 

)2000/114م( وتعديالته 0

العادية  غري  العامة  اجلمعية  دعوة  عن  الإدارة  جمل�س  رئي�س  تخلف  اإذا 

لالإنعقاد، اأو اإذا مل يكن من املمكن عقد هذه اجلمعية لعدم توفر الن�ساب، 

اأن  بدون  البنك  حل  عدم  العادية  غري  العامة  اجلمعية  قررت  ما  اإذا  اأو 

تتخذ اأية تدابري كافية جاز لكل م�ساهم اأو دائن اأن يتقدم بطلب للدائرة 

التجارية مبحكمة م�سقط الإبتدائية لإتخاذ قرار بحل البنك 0 بعد احلل 

ي�سفى البنـك وفقًا لأحكـام قانـون ال�سركات التجاريــة رقم )1974/4م( 

مانـي رقم )2000/114م( وتعديالته. وتعديالته والقانــون امل�سرفـي الٌعُ

الف�صل الثامن

اأحكام عامة

مادة )58(

القوانني واللوائح املطبقة يف حالة عدم وجود ن�ض يف النظام الأ�صا�صي 

والتعديالت الالحقة:

ُتطبق اأحكام قانون ال�سركات التجارية رقم )4( ل�سنة 1974م وتعديـالته 

واأحكـام القانـون امل�سرفـي رقـم )2000/114م( وتعديالته واأحكـام قانـون 

�سـوق املـال رقــم )1998/80م( وتعديالته واأية قواعد اأو تعليمات ت�سدر 

اأو البنك املركزي العماين يف كل ما مل يرد  من الهيئة العامة ل�سوق املال 

اأخرى  تعديالت  اأية  اإجراء  حالة  ويف  النظام.  هذا  يف  خا�س  ن�س  ب�ساأنه 

يف اأي وقت على قانون ال�سركات التجارية امل�سار اإليه اأو على اأي قانون او 

تعميم اأو قرار اآخر يف �سلطنة ُعمان يوؤثر على هذا النظام الأ�سا�سي عندها 

يقراأ هذا النظام الأ�سا�سي ويف�سر بناءًا على تلك التعديالت دون احلاجة 

اإىل اأي تعديل �سريح بذلك ، اإل اإذا ن�س القانون اأو التعميم اأو القرار على 

PART SEVEN

DISSOLUTION AND LIQUIDATION 

Article (57)

Dissolution and Liquidation of the Bank: 

The Bank shall be dissolved for any of the reasons for dissolution 
specified in article (14) of the Commercial Companies Law No. 
(4/1974) and amendments and articles (82) and (83) of the 
Banking Law No. (114/2000) and amendments.  

If the Bank has lost three quarters of its capital, the Chairman 
of the Board shall convene an extraordinary general meeting to 
decide whether the Bank shall be dissolved, whether the capital 
of the Bank shall be reduced or to have some other appropriate 
measure taken, subject to Article (60) of the Banking Law No. 
(114/2000) and amendments. 

If the Chairman fails to convene the extraordinary general meeting, 
or if the meeting could not be held due to a lack of quorum, or 
the meeting decides not to dissolve the Bank without taking any 
adequate measures, then each shareholder or creditor of the Bank 
shall have the right to apply to the Commercial Circuit of Muscat 
Primary Court for an order declaring the dissolution of the Bank. 
After dissolution, the Bank shall be liquidated according to the 
provisions of the Commercial Companies Law No. (4/1974) and 
amendments thereto, and the Banking Law No. (114/2000) and 
amendments. 

PART EIGHT

GENERAL PROVISIONS

Article (58)

Laws and regulations applicable in absence of a relevant 
text in the Articles of Association and subsequent 
amendments:

Provisions of the Commercial Companies Law No. (4/1974) and 
its amendments, the provisions of the Banking Law No. (114/2000) 
and amendments and the provisions of the Capital Market Law No. 
80/1998 and amendments and any rules or instructions issued by 
the Capital Market Authority or the Central Bank of Oman from time 
to time, are to be applied in all matters which are not stated in these 
Articles. In case of any further amendments to the Commercial 
Companies Law referred or any other law in the Sultanate of Oman 
having effect on these Articles, then the Articles shall be read 
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وجوب اإجراء ذلك التعديل بالنظام الأ�سا�سى0

مادة )59(

الإطالع على النظام الأ�صا�صي:

على البنك اأن ميكن اجلمهور من الإطالع على نظامه الأ�سا�سي يف مركز 

عمله الرئي�سي ويحق لكل �سخ�س اأن يتح�سل على ُن�سخة مطابقة لالأ�سل  

يف مقابل نقدي حتدده اللوائح الداخلية للبنك0

مادة )60(

�صريان واإيداع النظام الأ�صا�صي:

ي�سري مفعول هذا النظام اإعتبارًا من تاريخ املوافقة عليه من اجلمعية  اأ- 

العامة غري العادية للبنك وموافقة اجلهات الرقابية املخت�سة0 

املركزي  والبنك  املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  لدى  النظام  هذا  يودع  ب- 

الُعماين واأمانة ال�سجل التجاري بوزارة التجارة وال�سناعة 0 

حترر هذا النظام يف يوم اخلمي�س املوافق الع�سرون من ربيع الأول 1430هـ 

املوافق 19 مار�س 2009م0

عبدامللك بن عبداهلل اخلليلي

رئي�س جمل�س الإدارة

خالد بن م�صتهيل املع�صني

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

يو�صف اأبكــر

امل�ست�سار القانوين واأمني �سر جمل�س الإدارة 

بـتاريـخ واملنعقدة  للم�ساهمني  العادية  غري  العامة  اجلمعية  عليها  وافقت  التي  التعديالت  الأ�سا�سي  النظام   يت�سمن 

 19 مار�س 2009م 0

and construed according to such amendments without the need 
for any express amendments, unless the law provides that such 
amendment shall be made.

Article (59)

Perusal of the Articles of Association:

The Bank shall enable the public to peruse its Articles of 
Association at its principal office and each individual may obtain 
one copy of the Articles on payment of a reasonable amount to be 
determined by the internal regulations of the Bank. 

Article (60)

Validity and Deposit of the Articles of Association:

a. These Articles shall come into force from the date of 
its sanction by the extraordinary general meeting of the 
shareholders of the Bank and the regulatory bodies.

b. These Articles shall be deposited with the Capital Market 
Authority, the Central Bank of Oman and the Secretariat of 
the Commercial Register of the Ministry of Commerce and 
Industry.

These Articles has been made this Thursday, 19th March, 2009. 

AbdulMalik bin Abdullah Al Khalili

Chairman

Khalid bin Mustahail Al Mashani

Deputy Chairman 

Yousuf Abbaker

Chief Legal Advisor & Secretary to the Board of Directors

The Articles of Association includes the amendments approved by the extraordinary general meeting of the 
shareholders held on 19th March, 2009.
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