
 

 2021يناير  28التاريخ: 

 تحية طيبة وبعد..

 2020الموضوع: مجلس اإلدارة يعتمد النتائج المالية ويوصي بتوزيع أرباح لعام 

, قام مجلس إدارة بنك ظفار في 2020بشأن النتائج المالية األولية غير المدققة لعام  2021يناير  14إلحاقا إلى اإلفصاح المنشور في موقع سوق مسقط لألوراق المالية بتاريخ 
 بشرط موافقة البنك المركزي العماني ومساهمي البنك. 2020بمراجعة وإعتماد البيانات المالية المدققة من البنك لعام  2021يناير  28بتاريخ  الخميسإجتماعه الذي عقد يوم 

 
 

 النتائج المالية: .1
 

  %نسبة النمو
 2020 ديسمبر 31 2019 ديسمبر 31

  
 ألف لاير عماني ألف لاير عماني

 إجمالي األصول 4,273,193 4,325,845 1.22%-

 صافي قروض وسلف العمالء  3,265,488  3,063,350 6.60%

 ودائع العمالء   2,861,315  2,943,188 2.78%-

 إجمالي حقوق المساهمين 540,364 530,655 1.83%

 *حقوق الإجمالي  695,864 686,155 1.41%

 ايرادات التشغيل 129,993 129,964 0.02%

 مصاريف التشغيل  64,079  71,474 10.35%

 19وباء العالمي كوفيد لل لدعم القطاع الصحيالتبرع   1,000  - 100.00%

 ربح التشغيل   64,914  58,490 10.98%

 ربح التشغيل بعد المخصص  35,923 36,092 0.47%-

 البنك التقليدي -الضريبة  قبلالربح صافي  29,411 29,122 0.99%

 الصيرفة اإلسالمية  -الضريبة قبل الربح/)الخسارة( صافي  6,512 6,970 6.57%-

 المجّمعة  -ي الربح بعد الضريبة صاف 30,585 30,244 1.13%

. توزيعات األرباح:2  

مليون لاير عماني(.   17.978)ستة( بيسة للسهم ، بإجمالي  6) 6% بنسبة نقدية أرباح توزيع 2021 يناير 28 في المنعقد اجتماعهم في اإلدارة مجلس اقترح

، رهنا 2021مارس  24لموافقة البنك المركزي العماني والمساهمين. يُقترح عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين في تخضع توصية المجلس 

 وهي أعلى بكثير من الحد األدنى التنظيمي. %17.61ة رأس المال للبنك بعد توزيع األرباح النقدية ستكون نسبة كفاي . لسوق الماللعامة هيئة االبموافقة 

 ‘‘‘وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام والتقدير

 

 

العجيليبن عمر عبدالحكيم   
 الرئيس التنفيذي



 

Date: 28th January 2021 

After Compliments, 

Subject: Board of Directors approved Financial Results for the year 2020 and proposed dividend 

Further to the disclosure published in the MSM website on 14th January 2021 regarding the initial Annual Unaudited Financial 
Results for 2020, the Board of Directors of Bank Dhofar (S.A.O.G) in their meeting held on Thursday, 28 January 2021 
reviewed and approved the audited financial statement of the bank for 2020 subject to Central Bank of Oman and 
Shareholders’ approval. 
 

1. Financial Results: 
 

   
31-Dec-20 31-Dec-19 

Growth % 
RO'000 RO'000 

Total Assets 4,273,193 4,325,845 -1.22% 

Net Loans and Advances to customers  3,265,488  3,063,350 6.60% 

Deposits from customers  2,861,315  2,943,188 -2.78% 

Total Shareholders' Equity 540,364 530,655 1.83% 

Total Equity  695,864 686,155 1.41% 

Operating Income 129,993 129,964 0.02% 

Operating Expense   64,079  71,474 10.35% 

CSR Covid19 Donation  1,000  - 100.00% 

Profit from operations   64,914  58,490 10.98% 

Profit from operations after provision  35,923 36,092 -0.47% 

Net profit before tax - Conventional Banking  29,411 29,122 0.99% 

Net profit before tax - Islamic Banking  6,512 6,970 -6.57% 

Net profit after tax – Consolidated  30,585 30,244 1.13% 

 
 

2. Proposed Dividend Distributions: 
 
The Board of Directors in their meeting held on 28th January 2021 proposed a total cash dividend of 6%, (6 (six) baizas per 
share, total of RO 17.978 million).  This is subject to the Central Bank of Oman and shareholders’ approval.  The shareholders 
Annual General Meeting is proposed to be held on 24th March 2021, subject to the Capital Market Authority approval. The 
Bank’s Capital adequacy Ratio (CAR) after the cash dividend payout will be 17.61% which is well above the regulatory 
minimum. 
 
Sincerely, 

 
 

Abdul Hakeem Omar Al Ojaili 
Chief Executive Officer 


