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النطق ال�سامي ل�ساحب اجلاللة قابو�س بن �سعيد املعظم
يف افتتاح الف�سل اخلام�س ملجل�س عمان يف 31 اأكتوبر 2011

ال�سلطنة  يف  “...نحن 
وعلى الرغم من الأزمات 
التي جتتاح العامل وما 
ت�سكله من �سعوبة يف التنبوؤ 
بحدودها ومداها الزمني 
وانعكا�ساتها ال�سلبية على 
اإقت�سادات الدول. اإل اإننا 
ن�سعى جاهدين للتقليل من 
تلك الثار بانتهاج �سيا�سات 
اقت�سادية متوازنة حفاظًا 
على ما حتقق من مكت�سبات 
ودعما للخطط الإمنائية...”



رؤيتنا
وقيمنا

ر�ؤيتنا
 روؤيتنا اأن نكون حمطة م�سرفية واحدة تقدم 
خدمات ومنتجات مالية متعددة ومزايا فريدة 
ملختلف قطاعات املجتمع.

قيمنا
• الأمانة
الزبون على  • الرتكيز 
كفريق • العمل 
• الطموح
الأ�سخا�س • احرتام 
الأداء • �سرعة 

خمس  سنوات 
من  ترسيخ 
رؤية  واضحة
لمستقبل  واعد.



يقال اإن النجاح ل يقا�س بعدد ال�سهور والأيام، ولكن بالإجنازات. جتاوزت اإجنازات بنك 
ة واأّن هذه الإجنازات امللحوظة  �سحار كل التوّقعات خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية. خا�سّ
تزامنت مع التحّديات الكبرية التي عرفها القطاع امل�سريف خالل اجلزء الأكرب من عمر البنك 
احلديث.  ويرجع الف�سل يف حتقيق هذه الإجنازات اإلى الروؤية الوا�سحة التي و�سعها موؤ�ّس�سو 
البنك منذ البداية، والتي تتلخ�س يف كلمة واحدة - التميز.

وخالل ال�سنوات املتوالية، مّت ت�سخري اأف�سل اخلربات، اإ�سافة اإلى اللتزام 
املتناهي ملوظفينا، ل�سمان اإلتزامنا مب�سرية التميز. وقد كان �سعار التمّيز الذي 
رفعناه املنارة التي تنري لنا الطريق، واملعيار الذي من خالله يتّم تقييم جميع 
اأعمالنا. ولقد مّكن هذا التمّيز من ا�ستحقاق ثقة  م�ساهمينا، و�سمان منّونا 
�سنوّيا، وال�ستمرار يف بناء النجاح تلو الآخر.

والآن، وبعد م�سّي خم�س �سنوات، يحّق لنا اأن نحتفل، غري اأّن هذا  الحتفال 
لي�س احتفاًء مبا مّت اإجنازه فقط، ولكنه احتفال مبا ينتظرنا من م�ستقبل 
م�سرق. وحينما نتطلع الى ال�سنوات اخلم�س القادمة، فنحن 
ننظر اإليها بثقة كبرية، لعلمنا اأّنه رغم حداثة ن�ساأتنا اإل 
اأن اأ�سا�ساتنا �سلبة، وم�ستقبلنا واعد.

خمس سنوات 
من التمّيز

خمس  سنوات 
من نحت
إرث متمّيز
 لمستقبلنا.
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ومن املهّم الإ�سارة اإلى اأن ميزانية �سنة  2012م  تهدف اإلى جناح احلكومة يف توفري فر�س عمل للمواطنني، حيث �سيتم اإن�ساء نحو  36 األف فر�سة 
عمل جديدة �سنة 2012م، بالإ�سافة اإلى حوايل 94 األف فر�سة عمل جديدة مّت توفريها �سنة 2011م. وقد مّت و�سع موازنة الإنفاق احلكومي خالل 
– 2015م( بقيمة تفوق 54 مليار ريال عماين، وهو ما ميثل زيادة بن�سبة 26٫4٪ عن املوازنة الأ�سلية املقّدرة  اخلطة اخلم�سية الثامنة )2011م 
بـ  42٫7 مليار ريال عماين. و�سيتّم اإنفاق ما يقارب من 11 مليار ريال عماين من جمموع هذه املوازنة لتغطية التزامات احلكومة فيما يتعلق بخلق 
فر�س العمل وحت�سني م�ستويات املعي�سة، اإ�سافة اإلى الربامج التنموية الأخرى، واملنح الدرا�سية، وبرامج الرعاية الجتماعية. ومن املُنتظر اأن تزيد 
املخ�س�سات املتعّلقة بالقطاعات القت�سادية الرئي�سية، كال�سياحة، وال�سناعة، والزراعة، و�سيد الأ�سماك، وذلك مت�ّسيا مع اإ�سرتاتيجيات احلكومة 
للتنويع القت�سادي. كما ُيتوقع منّوا يف اإجمايل الناجت املحلي  بنحو  6٪ �سنويا مع الأ�سعار احلالية، و 5٪ مع الأ�سعار الثابتة. ويتمثل الهدف الرئي�سي 
من اخلطة اخلم�سية الثامنة احتواء الت�سخم -  وهو املو�سوع الأكرث اإحلاحًا للحكومة العمانية – على اأن يتم ال�سيطرة عليه واإبقاءه �سمن احلدود 
للحكومة يف  الناجحة  للجهود  نتيجة  وذلك  ل�سنة 2011م،  املتوقعة  الن�سبة  وهي �سمن  العام ٪4  الت�سّخم خالل  ن�سبة  بلغت معدل  املقبولة.  حيث 

تخفي�س ن�سب الت�سخم.

كما وا�سلت البنوك التجارية يف ال�سلطنة وب�سكل ملحوظ الأداء اجليد خالل �سنة2011م ، حيث حققت مكا�سب جّيدة يف جميع املجالت الرئي�سية 
للعمليات امل�سرفية. وارتفع اإجمايل ا�سول البنوك التجارية بن�سبة 17٫5٪ اأي ما يعادل  18٫388 مليار ريال عماين حتى 31 دي�سمرب 2011م، مقابل 

15٫648 مليار ريال عماين خالل نف�س الفرتة من �سنة 2010م. 

وتاأكيدًا على ا�ستقرار القطاع امل�سريف العماين، اأكدت وكالة موديز يف تقريرها ال�سادر يف �سهر نوفمرب �سنة 2011م على ا�ستقرار النظام امل�سريف 
لل�سيولة،  العمانية من  ر�سملة م�ستقّرة، وم�سادر متويلية �سلبة، وم�سادر عالية  البنوك  به  تتمّتع  ال�سوء على ما  التقرير  األقى  ولقد  ال�سلطنة.  يف 

وم�ستويات منخف�سة من القرو�س املتعرثة. كما توقعت موديز اأي�سًا اأرباحا مقبولة للبنوك العمانية بالرغم من ارتفاع تكاليف الت�سغيل.

نظرة عاّمة حول الو�شع املايل للبنك ل�شنة 2011م

ي�سعدنا اأن نعلن اأن بنك �سحار حقق خالل هذه ال�سنة اأرباحًا �سافية بـ  14٫497 مليون ريال عماين اأي بن�سبة زيادة قدرها 41٫8٪ عن الأرباح 
ال�سافية لل�سنة املا�سية والتي بلغت 10٫220 مليون ريال عماين.  وبلغت الأرباح الت�سغيلية لهذه ال�سنة 20٫007 مليون ريال عماين مقابل 15٫645 
مليون ريال عماين �سنة 2010م، اأي بن�سبة زيادة قدرها 27٫9٪. وارتفعت ن�سبة �سايف اإيرادات الفائدة اإلى 13٫6٪ بقيمة 34٫757 مليون ريال عماين 
مقابل 30٫595  مليون ريال عماين �سنة 2010م. كما ارتفعت ايرادات الت�سغيل �سنة 2011م اإلى 43٫186 مليون ريال عماين مقابل 35٫231 مليون 
ريال عماين يف �سنة 2010م، بزيادة قدرها 22٫60٪. و�سجلت ن�سبة التكلفة على الدخل انخفا�سًا حيث بلغت 53٫67٪ خالل �سنة 2011م مقابل 

55٫6٪ �سنة 2010م. 

كما حقق البنك مكا�سب كبرية يف جمالت اأخرى، حيث ارتفعت �سايف حمفظته الإقرا�سية بن�سبة 12٫9٪ خالل ال�سنة لتقارب 1٫020 مليار ريال 
عماين مقارنة بـ 903 مليون ريال عماين نهاية ال�سنة ال�سابقة. وارتفعت ودائع الزبائن بن�سبة 17٫2٪ خالل �سنة 2011م لتبلغ 1٫171 مليون ريال 
عماين مقارنة بـ 999 مليون ريال عماين يف �سنة 2010م. بلغت ح�سة البنك من ائتمان القطاع اخلا�س 8٫57٪  يف دي�سمرب 2011م مقارنة بـ ٪8٫83 

يف دي�سمرب2010م، يف حني بلغت ح�سة البنك من ودائع القطاع اخلا�س ن�سبة 6٫80٪ يف دي�سمرب 2011م مقارنة بـ 6٫62٪ يف دي�سمرب 2010م.

واملوظفني  الإدارة  قبل  من  واملتوا�سلة  املبذولة  للجهود  نتيجة  2011م،  �سنة  خالل  البنك  حققها  التي  الإيجابية  النتائج  كانت  لقد 
هذه  وا�ستكملت  للبنك.  الت�سغيلية  اجلوانب  جميع  على  الرتكيز  اإلى  اإ�سافة  ال�سابقة،  ال�سنة  يف  حتققت  التي  النجاحات  على  مبنية 
على   وتاأكيدًا  الت�سغيل.  نفقات  وتخفي�س  الأ�سـول،  على  العائد  وتعزيز  البنك،  لأ�سول  الكلية  اجلودة  لتح�سني  من�ّسقة  بحملة  اجلهود 
ت�سنيـف   2011م  عـام  يف  �سحـار  بنك  للت�سنيف  الدوليـة  فيت�س  وكالة  منحت  النمو،  واإ�سرتاتيجية  �سحار  بنك  �سيا�سات  يف   ثقتها 
ال�سلطنة.  �سوق  يف  البنك  ح�سة  ومنو  للبنك  التجاري  المتياز  مبتانة   اعرتافًا  اإل  لي�س  الإيجابي  الت�سنيف  هذا  الطويل.  للمدى  ب+   ب   ب 

ي�سرفني اأن اأ�سع بني يديكم التقرير ال�سنوي لبنك �سحار لل�سنة املنتهية يف 31  
دي�سمرب 2011م. كانت �سنة 2011م حافلة بالإجنازات الكبرية. فعلى ال�سعيد 
الثامنة،  التنمية اخلم�سية  تطبيق خطة  ال�سلطنة يف  �سرعت  العام،  الإقت�سادي 
التحديث  عملّية  يف  وبفعالّية  طويلة  لفرتة  التنموية  اخلطط  هذه  عملت  وقد 

والتنمية القت�سادّية املتوا�سلة للبالد.

التي  العديدة  التحديات  رغم  ب�سكل جّيد  ال�سلطنة متا�سكه  اقت�ساد  وا�سل  وقد 
الواحدة  بالذكرى  اأي�سًا  ال�سلطنة  احتفلت  كما  العاملي.  الإقت�ساد  ي�سهدها 
التي متت  العديدة   بالإجنازات  بذلك  املجيد، حمتفلة  الوطني  للعيد  والأربعون 
حتت القيادة الر�سيدة ل�ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم حفظه 
ال�سلطنة موا�سلة م�سرية  اهلل ورعاه، وبف�سل �سيا�سة جاللته احلكيمة �ست�ستمر 

التقدم والزدهار. 

ولقد كانت �سنة 2011م �سنًة مميزًة بالن�سبة اإلى بنك �سحار اأي�سا. فخالل هذه 
ال�سنة اأكمل البنك الأحدث ن�ساأة يف ال�سلطنة خم�س �سنوات من العمليات الناجحة 
بع  ول يزال كّله طموح وا�ستعداد لتحقيق منّو اأكرب يف امل�ستقبل. فطيلة املراحل الرُّ
�سنوّية لل�سنة املالّية متّكن البنك من احلفاظ على عمليات مربحة، حيث حقق بنك �سحار اأرباحا �سافية بلغت 14٫497 مليون ريال عماين، 

مقارنة بـ 10٫220 مليون ريال عماين خالل �سنة 2010م.

وقد اأقرتح جمل�س الإدارة توزيع اأرباح نقدية بن�سبة  8٪ لهذا العام، مبا يعادل  ثمان بي�سات لل�سهم الواحد. كما اأو�سى جمل�س الإدارة باإ�سـدار حـق 
الأف�سلية مل�ساهميه مبـا قيمتـه 10 مليون ريال عماين لإ�ستخدامها كراأ�سمال للنافذة الإ�سالمية املزمع اإن�سائها.

القت�شاد

تتوا�سل �سيا�سة ال�سلطنة يف املزاوجة بني احلر�س، والزيادة يف الإنفاق لدعم النمّو القت�سادي الُعماين، وتطوير البنية التحتّية، وحتقيق الأهداف 
التي تعود بالنفع املبا�سر على املواطن العماين و املتمّثلة يف خلق فر�س عمل جديدة.

هذا التوّجه نحو النمّو  بات اأكرث و�سوحا يف ميزانية �سنة 2012م حيث متّت الزيادة يف اإجمايل النفقات بن�سبة 23 ٪ اأي بحوايل 10 مليار ريال عماين، 
مقارنة باأرقام امليزانية الأ�سلية لعام 2011م )اأو بزيادٍة بن�سبة 8٫7 ٪ مقارنة بامليزانية املعّدلة التي بلغت قيمتها 9٫2 مليار ريال عماين خالل �سنة 
اأي بن�سبة زيادة 20٫8٪ مقارنة مع عائدات امليزانية  ال�سنة املالية 8٫8 مليار ريال عماين،  اأن تبلغ ح�سيلة الإيرادات عن  2011م(. ومن املتوّقع 
الأ�سلية ل�سنة 2011م والتي بلغت  7٫28 مليار ريال عماين. و�سيكون اجلزء الأكرب منها من �سادرات النفط اخلام والذي مت و�سع ميزانيتها وفق 
ال�سعر املفرت�س للربميل الواحد بقيمة 75 دولرا اأمريكيا مقارنة مع 58 دولرا اأمريكيا مت اإحت�سابه للربميل يف ميزانية 2011م. ومن املنتظر اأي�سًا اأن 

تتم تغطية العجز املتوّقع الذي يبلغ 1٫2 بليون ريال عماين من فوائ�س ال�سنوات ال�سابقة، ف�ساًل عن عائدات اأ�سعار النفط املرتفعة.

ال�شـيخ الدكتور �شامل بن �شعيد اآل فـنه العرميي

رئي�س حمل�س الإدارة

تقرير
مجلس اإلدارة
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كما ُيعّد موؤ�سرًا اإيجابيًا على الن�سبة املنخف�سة جدًا للقرو�س  املتعرثة، ون�سبة التغطية اجلّيدة لها. كما اأنه دليل على جودة الأ�سول والإدارة احلكيمة 
التي اعتمدها البنك. والأهّم من ذلك، فاإّن الت�سنيف يوؤّكد على الّثقة القوّية التي يتمتع بها البنك لدى زبائنه يف قطاع التجزئة امل�سرفية و قرو�س 

ال�سركات، وهو اإجناز جدير بالّثناء بالن�سبة ملوؤ�س�سة عمرها خم�س �سنوات فقط.

اخلطط امل�شتقبلية  

بنك �سحار ملتزم بتحقيق منو قوّي خالل �سنة 2012م، ولي�س فقط من حيث حجم ح�سته يف ال�سوق ولكن اأي�سًا من خالل توفريه خدمات ومنتجات 
مالية متنّوعة خلدمة قاعدة عمالئه املتنامية. ومن الأهداف الرئي�سية لهذه ال�سنة هو تقدمي البنك للخدمات امل�سرفية الإ�سالمية. ولتحقيق هذا 
الهدف، �سرع البنك بو�سع نظم واأطر واإجراءات لت�سهيل البدء يف تقدمي منتجات وخدمات تتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. ومن املتوقع اأن 
ت�ستد املناف�سة يف هذا املجال امل�سريف النا�سئ، نظرا لالهتمام الوا�سع النطاق يف جمال اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية التي اأبدتها البنوك التجارية 

املحلية،  ولكن بنك �سحار عاقد العزم على اأن يكون لعبًا رئي�سيًا يف هذا املجال. 

ومتا�سيًا مع جهوده لتو�سيع �سبكة فروعه واإي�سال خدماته اإلى كافة اأرجاء ال�سلطنة، يخطط بنك �سحار لفتح فروع جديدة وتو�سيع البنية التحتية 
لأجهزة ال�سرف الآيل خالل �سنة 2012م.  ويعد هذا ال�ستثمار ركيزة اأ�سا�سية يف اإ�سرتاتيجية البنك لتقريب خدماته لزبائنه. فخالل �سنة 2011م، 
قّدم البنك اإ�سافات عديدة وهاّمة ل�سبكة بنك �سحار، حيث مت افتتاح فرع جديد يف الربميي يف يونيو املا�سي، وهو اأول فرع لبنك �سحار يف حمافظة 
الربميي. واأعقب ذلك افتتاح ثالثة فروع جديدة يف روي، والعامرات، واخلابورة خالل الربع الثالث من �سنة 2011م، وذلك لتعزيز قدرة البنك على 
خدمة زبائننا �سواًء كانوا اأفراد اأو �سركات. وبالتوازي مع هذا التو�سع، مّت تطوير خدمة اأجهزة ال�سرف الآيل للبنك )ATM( وذلك من خالل اإ�سافة 
ت�سهيالت الإيداع النقدي لأجهزة ال�سرف الآيل املتواجدة بكافة فروع البنك.  واعتبارًا من نهاية دي�سمرب 2011م اأ�سبح لبنك �سحار �سبكة تتاألف 

من  25 فرعًا و44  جهاز �سرف اآيل.

وكموؤ�س�سة وطنية م�سوؤولة، ت�سع يف اعتبارها التطورات التي �سهدتها خمتلف قطاعات ال�سلطنة يف عام 2011م، تبنى بنك �سحار مبادرة احلكومة، 
كغريه من موؤ�ّس�سات القطاع اخلا�س بتوظيف املزيد من العمانيني. ونتيجة لعّدة مبادرات توظيف وتدريب، ومع نهاية �سهر دي�سمرب اأ�سبح لدى البنك 
549 موظفًا وبلغت ن�سبة التعمني فيها 90٫71٪. اإلى جانب ذلك، ا�ستجاب البنك باإيجابية اإلى َعَدٍد من التغيريات والتح�سينات التي �سنتها ال�سلطات 
ة باملعا�سات التقاعدية، وغريها من الأنظمة. ل �سك يف اأن هذه التغيريات �ست�ساهم يف التنمية  املعنّية فيما يتعلق مبختلف الأنظمة الإدارية اخلا�سّ

الجتماعية والقت�سادية والتحديث امل�ستمر للبالد. وبنك �سحار ُيثّمن التوجيهات احلكيمة جلاللة ال�سلطان يف هذا ال�سدد.

حوكمة ال�شركات 

قام البنك باإعداد تقرير �سامل عن حوكمة ال�سركات اأجازه املدقق اخلارجي للبنك وهو م�سّمن يف التقرير ال�سنوي لعام 2011م. وقد مت اإعداد هذا 
التقرير بناء على التوجيهات ال�سادرة يف هذا ال�سدد، ومبوجب قانون حوكمة ال�سركات ال�سادر من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال. ولقد اأكدنا يف هذا 
التقرير ال�سنوي الأول  اأن البنك �سوف يلتزم باأف�سل الأ�س�س املتبعة يف حوكمة ال�سركات وتوفري الف�ساح وامل�ساءلة. ولقد احرتمنا هذا اللتزام خالل 

العام احلايل، و�سنوا�سل نف�س النهج يف الأعوام القادمة. كما اأجرى البنك اأي�سًا مراجعة �سنوية لفعالية نظام البنك للرقابة الداخلية.

امل�شوؤولية الجتماعية للبنك 

لة  متّيز بنك �سحار بن�ساطاته ومبادراته التي ترمي اإلى دعم الأن�سطة الجتماعية. وذلك من خالل مبادراته الداعمة ملختلف الأن�سطة ذات ال�سّ
التي قام البنك بدعمها يف عام  الفعاليات الكربى  الجتماعية، وال�سحة، والتعليم، والتوظيف، والبنك ملتزم بهذا النهج جتاه املجتمع. ومن بني 
كما  ال�سياحي.  �ساللة  ومهرجان  الطريق،  على  لل�سالمة  الأول  ال�سبابي  الإقليمي  والجتماع  م�سقط،  مهرجان  من  ع�سر  الثالثة  الن�سخة  2011م، 

ا�ستفادت اأي�سًا العديد من املوؤ�س�سات التعليمية، والنوادي الريا�سية، واملوؤ�س�سات اخلريية، وجهات اأخرى على امتداد ال�سنة.

التزام ووفاء

ويف اخلتام، اأتقدم بجزيل ال�سكر ملجل�س الإدارة، والإدارة العليا، وجميع املوظفني ملا بذلوه من جهود جماعية مت�سافرة جلعل هذه املوؤ�س�سة الفتية 
»بنكًا متميزًا« ي�سمد يف وجه املناف�سة القوية وغريها من التحديات. ونحن مدينون يف جناحنا هذا اإلى حد كبري اإلى م�ساهمينا و زبائننا املنتمني اإلى 

عائلة بنك �سحار والذين تتزايد اأعدادهم كل يوم، والذين ُتعّد ثقتهم يف خدماتنا منارة ُتلهمنا ملوا�سلة درب النمّو. 

وعلينا اأي�سًا اأن نثّمن القيادة املتميزة لكّل من البنك املركزي العماين والهيئة العاّمة ل�سوق املال للقطاع امل�سريف يف �سلطنة ُعمان.  والعرتاف مو�سول 
اأي�سًا اإلى  حكومة ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم - حفظه اهلل ورعاه على �سيا�سته احلكيمة التي تتمحور حول الإهتمام 
باملواطن، واإن�ساء بيئة مالئمة لالأعمال، والتي مّكنت بنك �سحار على وجه اخل�سو�س، والقطاع املايل ب�سكل عام، من النمّو والتو�ّسع. واأخريًا، يت�سرف 
جمل�س الإدارة اأن يرفع امتنانه الالحمدود ملولنا ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان املفدى، باين نه�سة عمان  احلديثة على قيادته امللهمة احلكيمة 

والتي من خاللها تهياأت لكل عماين و مقيم على هذه الأر�س الطيبة �سبل احلياة الكرمية احلرة امل�سانة.

واهلل املوفق واملر�سد اإلى �سبيل ال�سواب،،،،

�سامل بن �سعيد اآل فنه العرميي
رئي�س جمل�س الإدارة



تقريـر
حوكمـة 

الشركـات
خمس  سنوات 
من  الثقة 
 والمصداقّية  
 والتألق  في 
جميع  معامالتنا.
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تقريـر حوكمـة الشركـات

1. فل�شفـة حوكمـة ال�شركـات 

ة بحوكمـة ال�سركـات وفـقًا لتوجيهـات البنـك املركـزي العمانـي، والهيئـة العامـة ل�سـوق املـال وقانـون ال�سركـات التجاريـة ل�سلطنـة عمـان. وت�سكـل القيـم  تـم تطويـر فل�سفـة بنـك �سحـار اخلا�سّ
العامـة الأربعـة املرادفـة حلوكمـة ال�سركـات – اللتـزام، والعـدل، وامل�سئوليـة وال�سفافيـة جـزءًا ل جتّزاأ منهـا. 

وحوكمـة ال�سركـات اأي�سا، هي عبارة عن جمموعة من الآليات، والعـادات، وال�سيا�سـات، والقوانيـن والتطبيقـات التي توؤثـر على طريقـة توجيه و اإدارة اأو مراقبة ال�سركـات عاّمًة – وبنـك 
�سحـار على وجه اخل�سو�س. وتغطـي حاكميـة ال�سركـات اأي�سـًا العالقـة بيـن خمتلف الأ�سخا�س الذين تربطهم عالقة مع البنك والأهـداف التي حتكـم البنـك. وتتمحور العالقـات الرئي�سيـة 
يف بنـك �سحـار بيـن م�ساهمي البنـك، والإدارة التنفيذية وجملـ�س الإدارة. اأّما العالقـات الأخـرى فتتمحور حول الزبائن وموظفـي البنـك، واجلهـات التنظيميـة، واملورديـن، البيئـة واملجتمـع 
النتائـج القت�ساديـة وبالتايل �سمان م�سلحـة  اإيل تعزيز  الفعالـة والتي يهـدف من خاللهـا نظـام احلوكمـة  البنـك. واجلانـب الإ�سافـي هـو النظـرة القت�ساديـة  اإطاره  الذي يعمـل يف 

امل�ساهميـن.
ويتطلب الإطار الأ�سا�سي حلوكمـة ال�سركـات من جملـ�س الإدارة واملـدراء:- 

العمـل با�ستمـرار على حتقيـق م�ستويـات اأعلـى من حوكمـة ال�سركـات واللتزام باللوائح. • 
تعزيـز ال�سفافيـة، وامل�سوؤوليـة، وال�ستجابـة ال�سريعـة وامل�سوؤوليـة الجتماعيـة. • 
اإدارة اأعماله مع امل�ساهميـن، والزبائن، واملوظفيـن، وامل�ستثمريـن، ومزودي اخلدمـات، واحلكومـة واملجتمـع بوجـه عـام بطريقـة عادلـة ووا�سحـة و�سريحة. • 
خلـق �سـورة للبنـك ككيـان ملتـزم قانونيـًا واأخالقيـًا. • 

2. جملـ�س الإدارة 

اإّن جمل�س اإدارة بنك �سحار هي ال�سلطة الإدارّية العليا، وتتمّثل مهّمته يف ال�سهر على �سمان مزاولة البنك لأعمالـه وفقـًا لقيـم البنـك الأ�سا�سيـة وتطويـر هـذه القيـم على اأ�سـا�س م�ستمـر 
ودائـم. يتاألـف جملـ�س الإدارة من اأع�سـاء حمرتفني من جمالت ووظائـف خمتلفـة مّما يجعلهم اأف�سل املمّثلني للم�ساهميـن، والإدارييـن يف عمليـة اتخـاذ القـرارت. اإن احل�سور الكبري 
لالأع�سـاء امل�ستقليـن قـد مّكن املجلـ�س من اإجراء نقا�سـات مثمـرة واتخـاذ مواقـف غيـر متحيـزة حـول امل�سائـل املطروحة اأمـام املجلـ�س. كما يجب الإ�سارة اأي�سًا اإلى اأّن هنـاك ف�سـل وا�سـح 

بيـن ملكيـة البنـك والإدارة . 

2٫1 ت�سكيـل وت�سنيـف جملـ�س الإدارة 

يتكون جمل�س اإدارة بنك �سحار من �سبعة اأع�سـاء جميعهـم م�ستقلني وغيـر تنفيذييـن. 

 اجلدول رقم 1 : ت�شكيـل وت�شنيـف جملـ�س الإدارة

 اجلهة التي ميثلهـا الفئـة ا�شـم الع�شـو

ال�سيخ الدكتور �سامل بن �سعيد ال فنة العرميي
رئي�س املجلـ�س 

م�ستقـل غيـر تنفيـذي 

الفا�سـل عبداهلل بن حميد املعمـري 
نائـب رئيـ�س املجلـ�س

م�ستقـل غيـر تنفيـذي 

م�ستقـلغيـر تنفيـذيالفا�سـل �سالـم بن حممد امل�سايخـي

م�ستقـل غيـر تنفيـذي الفا�سـل ح�سيـن بن يو�سف  ال�سالوانـي

م�ستقـلغيـر تنفيـذي الفا�سـل طاهـر بن �سامل العمـري

م�ستقـل غيـر تنفيـذي الفا�سل �سامي بن اأحمد مكي

م�ستقـل غيـر تنفيـذي د. حمـد �سامل الرواحـي*

* ا�ستقال من من�سبه بتاريخ 2 اأغ�سط�س 2011م
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2٫2 ملحـة عن اأع�سـاء جملـ�س الإدارة . 

ال�شيـخ الدكتور �شامل بن �شعيد ال فنة العرميي: 

رئيـ�س جملـ�س الإدارة 

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف العلوم الع�سكرية ودرجة الدكتوراه الفخرية يف التقنية 
من جامعة كالدونني جال�سكو با�سكتلندا. اإرتبط ا�سم ال�سيخ �سامل اآل فنه العرميي بالعديد 

من املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية ومثل ال�سلطنة يف العديد من املنتديات العاملية.
يرتاأ�س ال�سيخ �سامل اآل فنه العرميي جمل�س اإدارة كل من �سركة جلفار للهند�سة واملقاولت 
�س.م.ع.ع ، و�سركة �سامل العاملية لالإ�ستثمار القاب�سة �س.م.م ، وال�سركة الوطنية للحفريات 
العرميي  �سامل  ال�سيخ  تولى  واأي�سًا   ، �س.م.ع.م  الطبية  ُعمان  وكلية  �س.م.م،   واخلدمات 
من�سب نائب رئي�س غرفة جتارة و�سناعة ُعمان بالإ�سافة اإلى م�ساهمتِه املبا�سرة والفعالة 
التجارية والتعليمية املرموقة يف �سلطنة  ال�سركات واملوؤ�س�سات  واإدارة عدد من  تاأ�سي�س  يف 
جلنة  رئي�س  اأي�سًا  هو  و  البالد.   خارج  وامل�سالح  الأن�سطة  من  العديد  له  واأي�سًا   ُعمان 

املخاطر يف البنك.

الفا�شـل عبداهلل بن حميد املعمـري : 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

باململكـة  وهامرب�سيـد،  لينكو�سيـر  جامعـة  من  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�ستري  على  حا�سل 
املتحـدة، ودرجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمـال من اجلامعـة الدوليـة، بلنـدن. وهو ع�سـو 
جمل�س اإدارة �سنـدوق تقاعـد قوة ال�سلطان اخلا�سة )SSF( . ونائـب رئيـ�س جمل�س الإدارة 
لتقنيـة  الأو�سـط  ال�سـرق  كليـة  اإدارة  رئي�س جملـ�س  ونائب  الفنادق،  لإدارة  العاملية  لل�سركة 
للدول جمل�س  ال�ستثمار  ومدير �سندوق  لال�ستثمار  الوطني  ال�سندوق  ومدير   . املعلومـات 

التعاون اخلليجي.
ع�سو يف اللجنـة التنفيذّية، وع�سو جلنـة املوارد الب�سريـة للبنك، ورئي�س جمل�س اإدارة  جلنة 

امل�سادقة على الئتمان.  

الفا�شـل �شالـم بن حممـد امل�شايخي : 

ع�شـو جملـ�س اإدارة 

حا�سل على �سهادة البكالوريـو�س يف الريا�سيـات. يعمـل حاليـًا لـدى �سئـون البـالط ال�سلطانـي. 
رئيـ�س جلنـة املوارد الب�سريـة، وع�سـو يف جلنة التدقيق، وجلنة امل�سادقة على الئتمان.

الفا�شـل ح�شيـن بن يو�شـف ال�شالوانـي: 

ع�شـو جملـ�س اإدارة 

�سركات  و�سغل منا�سب عليا يف عدة  بيـروت.  البكالوريـو�س من جامعـة  �سهادة  حا�سل على 
و�ساطة وا�ستثمار. وي�سغل حاليا من�سب املدير العام ل�سركة الغدير العربية لال�ستثمار . رئي�س 

جلنـة اللجنة التنفيذّية، ع�سـو يف جلنة امل�سادقة على الئتمان، و جلنـة التدقيـق للبنك. 

الفا�شـل طاهـر بن �شالـم العمـري: 

ع�شـو جملـ�س اإدارة 

حا�سل على �سهادة البكالوريـو�س يف املاليـة واملحا�سبـة من جامعـة �سالفـورد باململكـة املتحـدة 
. ومدير عام اخلزينة واحل�سابات بوزارة املاليـة. وع�سـو جملـ�س اإدارة �سركـة قلهـات للغـاز 
الطبيعـي امل�سـال �س.م.ع.م،  وال�سركـة العمانيـة للغـاز الطبيعـي امل�سـال �س.م.م و ال�سركة 
العمانية للنقل البحري �س.م.ع.م و ال�سندوق العماين لالإ�ستثمار و ال�سركة العمانية الهندية 
لل�سماد �س.م.ع.م . و هو اأي�سًا رئيـ�س جلنـة التدقيـق للبنك، ع�سـو يف جلنـة ا امل�سادقة على 

الئتمان، وجلنـة املوارد الب�سرية.  

الفا�شل �شامي بن اأحمد عبدالنبي مكي: 

ع�شو جمل�س اإدارة

بو�سطن  جامعة  من  امليكانيكية  الهند�سة  تخ�س�س  يف  البكالوريو�س  �سهادة  على  حا�سل 
ما�سو�ست�س بالوليات املتحدة الأمريكية; ولديه اأكرث من ع�سر �سنوات خربة حملّيا ودولّيا يف 
جمال �سناعة البرتوكيميائيات، التخطيط، وت�سغيل واإدارة امل�ساريع، وال�ست�سارات.  وي�سغل 
املهند�س �سامي بن اأحمد مكي من�سب مدير عام  جمموعة �سركات امل�سرق يف م�سقط - 
�سلطنةُعمان. وهو ع�سـو يف جلنـة التدقيـق، جلنة  اإدارة املخاطـر و اللجنة التنفيذية للبنك.

 
د. حمـد بن �شامل الرواحـي: 

ع�شو جمل�س اإدارة

املتحدة،  اململكة  من  جراندفيلد،  جامعة  من  واملاج�ستري  الدكتوراه،  �سهادة  على  حا�سل 
والبكالوريو�س من جامعة �سلفورد، و حا�سل على �سهادة الهند�سة، و�سهادة تقنية املعلومات 
اأغ�سط�س   2 من  اعتبارا  الإدارة  جمل�س  من  حمد  الدكتور  ا�ستقال  املتحدة.  اململكة  من 
التنفيذية،  اللجنة  رئي�س  �سغل من�سب  الإدارة  ا�ستقالته من جمل�س  تاريخ  2011م، وحتى 

وكان ع�سوا يف جلنة اإدارة املخاطـر ، وجلنة املوارد الب�سرّية.

2٫3 جملـ�س الإدارة بنك �سحار – ال�سالحيـات التنفيذيـة 

ُمنـح �سالحيـات ال�سـراف العـام، وتوجيـه واإدارة �سئـون واأعمـال البنـك . • 
امل�سوؤوليـة الكاملـة على اللتزام ال�سامل، والإدارة العامـة للبنـك.• 
توجيـه البنـك لتحقيـق اأهدافـه بطريقـة حكيمة وفّعالـة. • 
امل�سوؤوليـة عن �سمان قانونيـة جميـع املعامـالت املاليـة، واأن الإف�سـاح يتـم ح�سـب اللوائـح. • 
للبنـك، •  العليـا  اأع�سـاء جملـ�س الإدارة، والإدارة  ال�سامـلة جلميـع  و�سـع قواعـد الإدارة 

والتي يجـب اإتباعها يف جميـع الظـروف . 
اعتمـاد تفويـ�س ال�سالحيـات لالإدارة التنفيذيـة ولالأع�سـاء املر�سحيـن للجـان الفرعيـة • 

وحتديـد اأدوارهـم وم�سوؤولياتهـم و�سلطاتهـم. 
تفويـ�س الإدارة بتنفيـذ اإ�سرتاتيجيـة البنـك الهادفة لتعزيـز ا�ستثمارات امل�ساهميـن.• 
التي •  التحديـات  ومواجهـة  بالعمـل  املرتبطـة  املخاطـر  لإدارة  الإ�سرتاتيجيـات  تطويـر 

يفر�سها املناف�سون. 

 اجلـدول رقم 3 : احل�شـور واملكافـاآت – جملـ�س الإدارة

 عدد اجتماعات ا�شم الع�شـو

 جمل�س الإدارة

 التي ح�شرها

 الع�شوية يف

 جلان جمل�س

 الإدارة

 عدد اجتماعات

 اللجان الفرعية

التي ح�شرها

 جمموع ر�شوم ح�شور

 الجتماعات )املجل�س

 واللجان الفرعية(

 ر.ع

املجموع ر.ع

6123٫8003٫800ال�سيخ د. �سامل �سعيد ال فنة العرميي – الرئي�س 
732010٫00010٫000الفا�سل عبداهلل حميد املعمري- نائب الرئي�س

73128٫3008٫300الفا�سل �سامل حممد امل�سايخي 
732110٫00010٫000الفا�سل ح�سني يو�سف ال�سالواين

53106٫5006٫500الفا�سل طاهر �سامل العمري 
631810٫00010٫000الفا�سل �سامي اأحمد مكي
43126٫8006٫800د. حمـد �سامل الرواحي *

* ا�ستقال من من�سبه بتاريخ 2 اأغ�سط�س 2011م

تطويـر روؤيـة ا�ستطالعّية لالأزمـات، والقيام باإجراءات ا�ستباقّية عنـد ال�سـرورة . • 
واأن •  املرئو�سني،  اإيل  ال�سالحيـات  العليا وتفوي�س  الإدارة  اإيل  املعلومات  �سمان و�سول 

البنـك حتـت �سيطـرة واإدارة واإ�سراف املجلـ�س . 

قـام جملـ�س الإدارة خـالل هـذه ال�سنـة :- 
مبراجعـة واعتمـاد اأهـداف البنـك املاليـة، واخلـطط والإجـراءات . • 
مراجعـة اأداء البنـك. • 
تقييـم ما اإذا كـان العمـل ُيـدار بطريقـة جيـدة وفقـًا لأهـداف البنـك. • 
التاأكيـد على اللتـزام بالقوانيـن واللوائـح من خـالل اأنظمـة الرقابـة الداخليـة الفعالـة. • 
مراجعة كفاءة، وفعالّية اأنظمة الرقابة الداخلّية، و�سمان التزامها مع القواعد واللوائح • 

الداخلّية.

اأكـد جملـ�س الإدارة على قواعـد الإدارة لبنـك �سحـار مبا يف ذلـك قواعـد ال�سلـوك لالإدارة 
والنزاهة،  امل�سداقّية،  قدر من  اأكرب  هو �سمان  القواعد  والهدف من هذه  للبنـك.  العليـا 

وال�سلوك الأخالقي، واللتزام القانوين.

قـام البنك باعتمـاد ثالثة تقاريـر ربع �سنوية والبيانـات املاليـة ال�سنويـة واإبـالغ امل�ساهميـن 
بالتقريـر ال�سنـوي حـول و�سـع البنـك مـع الفرتا�سـات الداعمـة واملوؤهـالت الالزمـة. 

الرقابية  اجلهات  من  املعتمدة  واللوائـح  القوانيـن  بجميع  للتقيـد  خطوات  املجلـ�س  اتخـذ 
حتت  املن�سوية  البنك  اإدارة  قبـل  من  املعـدة  اللتـزام  تقاريـر  مبراجعـة  قام  كما   ، املعنية 

جميع اأحكام القانون املعمول بها. 

وقد قام جملـ�س اإدارة بنـك �سحـار مبمار�سـة جميـع هـذه ال�سالحيـات والأعمـال املفـو�س 
مبمار�ستهـا. 

2٫4 اجتماعـات ومكافـاآت جملـ�س الإدارة 

الرقابـة  مبمار�سـة  ويقـوم  التنفيذيـة  الدارة  يراقـب  باإنتظـام،  الإدارة  جملـ�س  يجتمـع 
الالزمـة على اأداء البنـك. كما يقـوم املجلـ�س مبزاولـه اأعمالـه يف الجتماعـات الر�سميـة. ويف 
يتـم احت�سـاب الأغلبيـة املطلقـة لالأع�سـاء احلا�سريـن �سخ�سيـًا  اجتماعـات جملـ�س الإدارة 
اأو املفو�سني عند الت�سويت. ويتـم دفـع ر�سـوم ح�سـور جل�سـات اجتماعات جملـ�س الإدارة عن 
ح�سـور اجتماعـات جملـ�س الإدارة واجتماعـات جلان املجلـ�س. وحُتّدد الر�سـوم �سمـن احلـدود 

املن�سـو�س عليهـا يف قانـون ال�سركـات التجاريـة ووفـق توجيهـات الهيئـة العامـة ل�سوق املـال. 

  اجلـدول رقم 2: اجتماعـات جملـ�س الإدارة املنعقـدة يف عـام 2011م

 وتواريـخ هـذه الجتماعـات.

 تواريـخ اجتماعـات جملـ�س الإدارة يف عـام 2011م

التاريـخ الرقـم التاريـخ الرقـم 
22 مايو 2011م5 25  يناير 2011م1
30 يوليو 2011م216 فرباير 2011م2
25 اأكتوبر 2011م77 مار�س 2011م3
27 اإبريل 2011م4

تقريـر حوكمـة الشركـات

للعام  الإدارة  جمل�س  لإع�ساء  كمكافاأة  2011م  عام  يف  ُعماين  ريال   140٫00 مبلغ  دفع  مت 
يف  عليها  املن�سو�س  اللوائح  �سمن  الر�سوم  هذه  دفع  ومّت  2010م.  دي�سمرب   31 يف  املنتهي 

القانون التجاري رقم )1974/4( املعّدل باملر�سوم ال�سلطاين رقم )2005/99(. 
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2٫5 جلـان جملـ�س الإدارة 

واأهداف  وا�سحة،  وم�سوؤوليات  مرجعّي،  اإطار  ذات  فرعّية  جلان  الإدارة  جمل�س  اأن�ساأ 
ة، وُمفّو�سة للنظر يف امل�سائل املتعّلقة بحوكمة البنك. وت�سكـل  حمّددة. وهذه اللجان خمت�سّ
هذه اللجان  املختلفـة ملجل�س الإدارة وبالتن�سيق مع ق�سم التدقيـق الداخلـي للبنك ودائـرة 
اللتـزام اآلّية هامـة يف عمليـة حوكمـة املوؤ�ّس�سة. وقد مت اإعادة هيكلة اللجان الفرعية بتاريخ 

27 اأبريل 2011م.

الهيكل الإداري حلوكمة املوؤ�س�سة اخلا�س ببنك �سحار �س.م.ع.ع، كما هو مبنّي اأدناه

 
2٫5 )اأ( اللجنـة التنفيذيـة 

تلعب اجلنـة التنفيذيـة دورا مهّما ومتناميا يف �سمان تنفيـذ اإ�سرتاتيجيـة العمـل و�سيا�سـات 
واإجـراءات البنـك . كما حتر�س اللجنـة على تنفيـذ مبـاديء وقواعـد العمـل املنا�سبـة حلمايـة 
امل�ساهميـن ونزاهة البنـك . �ستقوم اللجنه مبراجعة امليزانية ال�سنوية و خطة العمل و من ثم 

رفع التو�سيات اإلى اإدارة املجل�س 

 اجلـدول رقم 4 : اللجنـة التنفيذيـة

 عـدد الجتماعـات ا�شـم الع�شـو

 التي ح�شرهـا

6الفا�سل ح�سني يو�سف ال�سالواين – رئيـ�س اللجنـة
5الفا�سـل عبداهلل حميد املعمـري

3الفا�سل �سامي اأحمد مكي
4د. حمـد �سامل الرواحـي*

3الفا�سل �سامل حممد امل�سايخي**
6جمموع عـدد الجتمـاعات التي تـم عقدهـا خـالل ال�سـنـة :                  

* ا�ستقال من من�سبه بتاريخ 2 اأغ�سط�س 2011م.
**  لي�س ع�سوًا يف اللجنه التنفيذية منذ تاريخ 27 اأبريل 2011م نظرًا لإعادة هيكلة اللجان الفرعية.

2٫5 )ب( جلنـة التدقيـق 

للبنـك  املاليـة  التقاريـر  نظـام  ومراجعـة  تقييـم  هـي  التدقيـق  للجنـة  الرئي�سية  املهاّم  من 
للتاأكـد من �سّحة، و�سمولية، وم�سداقّية البيانـات املاليـّة. وبالتن�سيق مـع الإدارة تقوم اللجنة 
مبراجعة البيانات املاليـة الربـع �سنويـة / ال�سنويـة قبـل تقدميها لالعتمـاد من قبل جمل�س 
الإدارة. كما تقـوم اللجنـة اأي�سـًا مبراجعـة فاعلّيـة اأنظمـة اللتـزام، والتقاريـر التنظيميـة، 
مـع  والتحاور  والتزام موظفـيه.  الداخلـي  التدقيـق  لهيكـل ق�سم  الداخليـة  الرقابـة  واأنظمـة 

املدققيـن الداخلييـن/اخلارجييـن حـول النتائـج الهامـة وبيئـة الرقابـة .

اأن اإطار الرقابة  يتبـع رئي�س دائرة التدقيق الداخلـي جلنـة التدقيـق ودوره هـو التاأكـد من 
الإدارية امل�ستخدمة داخل البنك تعمل على نحو فّعال.  واعتبارا من 1 يوليو 2011م ونظرًا 
التدقيق.  للجنة  التقارير  برفع  الألتزام  دائرة  رئي�س  بداأ  الفرعية  اللجان  هيكلة  لإعادة 
ويتمحور دوره يف �سمان  اأن البنـك ملتـزم بجميـع القوانيـن واللوائـح ال�ساريـة مبوجـب اإطـار 

العمـل التنظيمـي يف �سلطنـة عمـان واأف�سل املمار�سات الدولية.

  اجلـدول رقم 5 : جلنـة التدقيـق

 عـدد الجتماعـات ا�شـم الع�شـو

 التي ح�شرهـا

4الفا�سـل طاهـر �سامل العمـري – رئيـ�س اللجنـة 
4الفا�سـل ح�سيـن يو�سف ال�سالوانـي 

3الفا�سل �سامي اأحمد مكي
2الفا�سل �سامل حممد امل�سايخي

2د. حمـد �سامل الرواحـي* 
4جمموع عـدد الجتمـاعات التي تـم عقدهـا خـالل ال�سـنـة :

* ا�ستقال من من�سبه بتاريخ 2 اأغ�سط�س2011م

2٫5 )ج( جلنـة امل�سادقة على الئتمـان 

بالرقابة،  املتعّلقة  املجل�س  مب�سوؤولّيات  ال�سطالع  على  املديرين  الئتمان  جلنة  ت�ساعد 
واإدارة الأداء الئتماين للبنك. كما تقوم اللجنة اأي�سًا بامل�سادقة على القرو�س التي تتعّدى 

�سالحّيات الرئي�س التنفيذي.

ومن مهام اللجنة اأي�سًا مراجعة مقرتحات الإقرا�س التي يحيلها عليها الرئي�س التنفيذي 
هذه  على  املوافقة  �سالحيات  ولها  حدة،  على  حالة  كّل  اأ�سا�س  على  اإدارته  فريق  وكبار 

املقرتحات اأو رف�سها.

 اجلـدول رقم 6 : جلنـة امل�شادقة على  الئتمـان

 عـدد الجتماعـات ا�شـم الع�شـو

 التي ح�شرهـا

5الفا�سل عبداهلل حميد املعمـري- رئيـ�س اللجنـة 
5الفا�سل ح�سني يو�سف ال�سالواين

4الفا�سـل طاهر �سامل العمري
3الفا�سل �سامل حممد امل�سايخي
2الفا�سـل �سامي اأحمد مكي**

5جمموع عـدد الجتمـاعات التي تـم عقدهـا خـالل ال�سـنـة :

 ** لي�س ع�سوًا يف جلنـة امل�سادقة على الئتمـان  منذ تاريخ 27 اأبريل 2011م نظرًا لإعادة 
هيكلة اللجان الفرعية.

2٫5 )د( جلنـة اإدارة املخاطر 

تتمحور مهام جلنة اإدارة املخاطر حول م�ساعدة املديرين على ال�سطالع مب�سوؤولّيات املجل�س 
ة بالبنك. اإ�سافة اإلى تقدمي التو�سيات اإلى جمل�س  املتعّلقة بالرقابة واإدارة اأداء املخاطر اخلا�سّ

الإدارة بخ�سو�س املخاطر الئتمانّية للبنك، واأ�سعار الفائدة، وال�سيولة وخماطر الت�سغيل.

املتعّلقة باملخاطر، ووجود  البنك  اإ�سرتاتيجّية  التاأّكد من تنفيذ  اللجنة  كما يقع على عاتق 
اإطار فّعال �سمن البنك ي�سمن اجلودة، والعوائد الت�سغيلّية لالأ�سول. وتقّدم اللجنة اأي�سًا 

امل�سورة والتوجيه ب�ساأن خماطر الئتمان، وال�سوق، و�سعر الفائدة، وال�سيولة والت�سغيل.

 اجلـدول رقم 7 : جلنـة املخاطـر

 عـدد الجتماعـات ا�شـم الع�شـو

 التي ح�شرهـا

2ال�سيخ د. �سامل �سعيد ال فنة العرميي – رئيـ�س اللجنـة
2الفا�سـل �سامي اأحمد مكي
-د. حمـد �سامل الرواحـي*

2جمموع عـدد الجتمـاعات التي تـم عقدهـا خـالل ال�سـنـة :
* ا�ستقال من من�سبه بتاريخ 2 اأغ�سط�س2011م

2٫5 )ه( جلنـة املوارد الب�سريـة 

تتمحور مهام جلنة اإدارة املوارد الب�سرية حول م�ساعدة املديرين على ال�سطالع مب�سوؤولّيات 
املجل�س املتعّلقة بالرقابة واإدارة امل�سائل املتعّلقة باملوارد الب�سرّية. ومن م�سوؤوليات املجل�س 
رفع التو�سيات اإلى جمل�س الإدارة حول فعالّية �سيا�سة املوارد الب�سرّية، واملكافاآت، واملنافع، 

وتعيني الإدارة العليا واأّية م�سائل اأخرى متعّلقة باملوارد الب�سرّية.

و�ستعمل اللجنة اأي�سًا ب�سالحيات »جلنة مكافاآت جمل�س الإدارة« كما حّددتها جلنة بازل 
�سهر  يف  ن�سرت  التي  للمكافاآت«  املنهجّية  واملعايري  »املبادئ  وثيقتها  يف  امل�سرفّية  للرقابة 

يناير 2010م.

  اجلـدول رقم 8 : جلنـة املوارد الب�شريـة

 عـدد الجتماعـات ا�شـم الع�شـو

 التي ح�شرهـا

4الفا�سل �سالـم حممد امل�سايخي – رئيـ�س اللجنـة 
4الفا�سـل عبداهلل حميد املعمـري

2الفا�سـل طاهر �سامل العمري
2الفا�سل �سامي اأحمد مكي**

2د. حمـد �سامل الرواحـي*
4جمموع عـدد الجتمـاعات التي تـم عقدهـا خـالل ال�سـنـة :

* ا�ستقال من من�سبه بتاريخ 2 اأغ�سط�س2011م.
** لي�س ع�سوًا يف   جلنـة املوارد الب�سريـة منذ تاريخ 27 اأبريل 2011م نظرًا لإعادة هيكلة 

اللجان الفرعية.

2٫5 )ح( جلنة مبنى املكتب الرئ�سي للبنك: 

اإّن  جلنة مبنى املكتب الرئي�سي م�سوؤولة عن اإدارة م�سروع  املبنى الرئي�سي للبنك، والتخطيط 
لراأ�س مال امل�سروع، وميزانيته، واإدارة خماطره. 

حتديد  امل�سروع،  نطاق  امل�سروع،  مبخاطر  يتعلق  فيما  التدقيق  جلنة  بوظيفة  اللجنة  تقوم 
العمالة املطلوبه، اإ�سرتاتيجية امل�سرتيات و تقدمي احللول فيما يتعلق بامل�سروع. يقوم الرئي�س 
اإجتماعاته  خالل  البنك  اإدارة  ملجل�س  بامل�سروع  املتعلقة  التقارير  برفع  للجنة  التنفيذي 

الدورية.

اجلـدول رقم 9 : اللجنة امل�شوؤلة عن م�شروع مبنى املكاتب الرئ�شية للبنك

 عـدد الجتماعـات ا�شـم الع�شـو

 التي ح�شرهـا

6الفا�سل عبداهلل حميد املعمـري- رئيـ�س اللجنـة
6الفا�سـل �سامي اأحمد مكي

6الفا�سل ح�سني يو�سف ال�سالواين
4د. حمـد �سامل الرواحـي*

6جمموع عـدد الجتمـاعات التي تـم عقدهـا خـالل ال�سـنـة :
* ا�ستقال من من�سبه بتاريخ 2 اأغ�سط�س2011م

3٫0 فريـق الإدرة 

العليـا  الإدارة  فريـق  ميتلـك   . اإدارة  لفريـق  الإدارة  جملـ�س  قبـل  من  البنـك  اإدارة  عهـدت 
خبـرة بنكيـة لأكثـر من 200 �سنـة . تقـوم الإدارة العليـا باإبـالغ جملـ�س الإدارة ب�سـاأن جميـع 
الق�سايـا اخلا�سـة بعمليات البنـك وا�ستـالم التوجيهـات من املجلـ�س حول امل�سائـل التي توؤثـر 
على عمـل البنـك والأهـداف املطلـوب متابعتهـا. ومن اأجـل الو�سـول اإيل اللتـزام اجليـد ، 
ت�سكـل جـزء من  والتي  املجلـ�س  اأمـام  الهامـة  املعلومـات  بو�سـع جميـع  العليـا  الإدارة  تقـوم 

اأوراق جـدول الأعمـال. 

جمل�س الإدارة

 جلنة
التدقيق

 اللجنة
التنفيذية

 جلنة
امل�سادقة على الئتمان

 جلنة
اإدارة املخاطر

 جلنة
املوارد الب�سرّية
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3٫1 ملحـة عن كبـار امل�سوؤولني يف الإدارة التنفيذية

على  حا�سل   ، للبنك  التنفيذي  الرئي�س  كلمـور:  عبدالعـزيز  بن  حممـد  د.  الفا�شـل 

�سهادة الدكتـوراة يف القت�سـاد من جامعـة كلورادو، بالوليات املتحدة الأمريكية . قبل ان�سمامه 
و من�سب  والتمويـل  لال�ستثمـارات  ل�سركـة عمـان  التنفيـذي  الرئيـ�س  �سغل من�سب  لبنك �سحار 

نائـب الرئيـ�س التنفيـذي للبنـك املركـزي العمانـي.

الفا�شـل �شي�شـادري: رئيـ�س ق�سـم اإدارة املخاطـر يف بنـك �سحـار، يحمـل الفا�سـل �سي�سـادري 

�سهـادة املاج�ستيـر من معهـد الإدارة الآ�سيـوي مبانيـال.  قبل التحاقه ببنك �سحار عمل �سي�سـادري 
امل�سـرق  لبنـك  اإقليمـي  ، مديـر  الهنـد  تنميـة العتمـاد يف  لبنـك  تنفيـذي  كع�سـو منتـدب ورئيـ�س 

بالهنـد. عمـل ملـدة 16 �سنـة مـع بنـك جريندليـز . 

الفا�سـل  يحمـل  �سحـار.  بنـك  يف  التجزئة  بنوك  ق�سـم  رئيـ�س  الطالعي:  خلفـان  الفا�شـل 

خلفـان �سهـادة الدبلومـا يف الإدارة التنفيذيـة من جامعـة فرجينيـا، بالوليات املتحدة الأمريكية .قبل 
التحاقه للعمل يف بنك �سحار عمـل لـدى البنـك الربيطانـي لل�سـرق الأو�سـط وبنـك عمـان الدولـي. 

الفا�سـل خلفـان موظـف معـروف يف القطـاع امل�سريف بال�سلطنة، ولديه خبـرة تفوق الـ 33 �سنـة . 

حتمـل  �سحـار.  بنـك  يف  والإ�سناد  الب�سريـة  املوارد  ق�سـم  رئي�سـة  مكـي:  منيـرة  الفا�شـلة 

الفا�سلـة منيـرة �سهـادة البكالوريـو�س يف الفل�سفـة وعلـم النفـ�س من جامعـة بيـروت العربيـة بلبنـان 
و �سهادة املاج�ستري يف الأن�سطة التعليمية من جامعة �سيفيلد، اململكة املتحدة. قبل التحاقها ببنك 
الت�سامـن لال�سكـان. وقبـل ذلـك كانـت  ال�سركـات يف بنـك  �سحار �سغرت من�سب رئيـ�س �سئـون 

تعمـل نائـب مديـر الن�ساطـات التعليميـة بوزارة الرتبيـة والتعليـم. 

اآر نارا�شمهان: رئيـ�س ق�سم العمليات التجارية واجلملة ببنـك �سحـار منذ عام 2008. يحمل 

�سهادة املاج�ستري يف علوم الفيزياء من جامعة مدرا�س و�سهادة دبلوم عايل يف العلوم امل�سرفية 
من جامعة مهراجا �ساياجرياو بارودا.  وهو اأي�سًا زميل يف معهد امل�سارف بالهند . قبل التحاقه 
ببنك �سحار عمـل نارا�سمهان يف بنك اآي دي بي اآي �سابع اأكرب البنوك يف الهنـد، ولديه خربة 32 

�سنة يف الإدارة و الإ�سراف.  

اكتوبر 2008 م. يحمل  �سهر  ببنك �سحار منذ  الداخلي  التدقيق  دائرة  رئيـ�س  بيرت بايرن: 

بايرن �سهادة دبلوم عايل يف العلوم التجارية وهو زميل وع�سو يف معهد التدقيق الداخلي. قبل 
التدقيق  جمموعة  كرئي�س  اآيرلندا  يف  ا�سكوتلندا  بنك  يف  عمـل  �سحار  بنك  يف  للعمل  التحاقه 

الداخلي، ولديه خربة 20 �سنة يف التدقيق واإدارة املخاطر.

الفا�شل ر�شاد امل�شافر: املدير املايل للبنك.  يحمل �سهادة بكالوريو�س الآداب يف الدرا�سات 

القت�سادية وبكالوريو�س العلوم يف املالية من جامعة بو�سطن الأمريكية و �سعى اإلى نيل موؤهالت 
علمية يف املحا�سبة القانونية املعتمدة )CPA( حيث متكن بنجاح من اجتياز جميع الختبارات 
املقررة ملجل�س مدينة ماين للمحا�سبة )Main State(. حا�سل على �سهادة يف الإدارة العامة 
من جامعة هارفرد �سنة 2009م. بداأ م�سريته املهنية مع البنك املركزي العماين ثم اإنتقل للعمل 
مع بنك عمان الدويل.  كما عمل ر�ساد ولفرتة وجيزة بوظيفة املدير املايل لدى �سركة املدينة 
القطاع  يف  عاما  الـ14  من  اأكرث  اإلى  امل�سافر  لر�ساد  العملية  اخلربة  متتد  للتاأمني.   اخلليجية 

امل�سريف ب�سلطنة ُعمان. 

ال�سابق بتقدمي  العمليات و تقنية املعلومات  ، رئي�س ق�سم  الفا�سل �سانتانو جو�س  وقد قام 
ا�ستقالته من خدمة البنك من 12 اأكتوبر 2011 م .

3٫2 مكافـاأة كبـار املـدراء لعـام 2011م 

تت�سمـن مكافـاأة الإدارة العليـا كافة املبالـغ التي ح�سـل عليهـا افراد الإدارة العليا الثمانية 
املذكورين اأعاله على �سكل رواتـب ور�سـوم ومكافـاآت  وكان اإجمايل املكافاآت يف عام 2011م 

مبلغ 1،592،401/572ريال عمانيا. 

4. اإجـراءات الرت�شيـح ملجلـ�س الإدارة 

يقوم م�ساهمي البنك بانتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة يف اإجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية .  
ت�سري ع�سوية املجل�س فرتة اأق�ساها ثالث �سنوات من تاريخ الإنتخاب وهي قابلة للتجديد .

للم�ساهم  يحق  ، حيث  البنك  م�ساهمني  من  ال�سري  الت�سويت  النتخابات عن طريق  تتم 
بالت�سويت للمر�سحني بحدود عدد الأ�سهم التي ميتلكها .  يحق للم�ساهم الت�سويت بجميع 
اأ�سهمه ملر�سح واحد فقط اأو بتق�سيم الأ�سهم التي ميتلكها للت�سويت على عدد من املر�سحني، 

�سريطة اأن ل تتجاوز عدد الأ�سوات التي قدمها يف الت�سويت عدد الأ�سهم التي ميتلكها.

عملية الرت�سيح والنتخاب مبا يف ذلك معيار الأهلية ينظمها املواد 19 اإلى 21 من النظام 
لل�سلطنة،   التجارية  ال�سركات  للبنك،  كما متتثل لأحكام ذات ال�سلة من قانون  الأ�سا�سي 
وميثاق حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة ال�سادر عن الهيئة العامة ل�سوق املال،  والتعميمات 

ذات ال�سلة ال�سادرة من البنك املركزي العماين.

5. �شيا�شة توزيع الأرباح:

تتما�سى �سيا�سة توزيع الأرباح مع املعايري املو�سوعة من قبل البنك املركزي الُعماين، وهيئة 
�سوق املال. ويتبع جمل�س الإدارة �سيا�سة توزيع الأرباح بدقة �سديدة، ويقوم بتقدمي التو�سية 
اخلا�سة بتوزيع الأرباح على امل�ساهمني مع مراعاة الأنظمة الت�سريعية املو�سوعة، وتوقعات 

النمّو املحتملة، اإ�سافة اإلى اعتبارات اأخرى.

6. بيـان اللتـزام 

تـم تعييـن جملـ�س اإدارة البنـك وفقـًاُ لالأطر العامة لقانـون ال�سركات التجاريـة، ال�سادرة 
يف عام 1974 ووفقـًا للوائـح البنـك املركـزي العمانـي . التـزم جملـ�س الإدارة بجميـع الأطر 
العامة اخلا�سـة بتعييـن الأع�ساء واملحـددة مبوجـب قانـون ال�سركات التجاريـة العمانـي لعام 

1974 ولوائـح البنـك املركـزي العمانـي. 

ويوؤكد  امل�ساهميـن.  وغيـر  امل�ساهميـن  من  اأع�سـاء  �سبعة  من  البنـك  اإدارة  جملـ�س  يتاألـف 
اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن ل ينطبق على الأع�ساء ال�سفات التالية :

موظفـًا يف بنـك �سحـار اأو موظفـًا يف اأي بنـك اآخـر يف �سلطنـة عمـان.• 
ع�سو جمل�س الإدارة يف اأي بنـك اآخـر م�سجـل يف �سلطنـة عمـان.• 
ع�سو جمل�س اإدارة اأكرث من اأربـع �سركـات م�ساهمـة عامـة م�سجلـة يف ال�سلطنة.• 
ي�سغـل من�سـب رئيـ�س جملـ�س الإدارة لأكثـر من �سركتيـن من �سركـات امل�ساهمـة العامـة • 

م�سجلة يف �سلطنـة عمـان. 

خـالل ال�سنـة التي ي�سملها التقرير، التـزم بنـك �سحـار بتوجيهـات البنـك املركـزي العمانـي، 
باإ�سـدار الأوراق املاليـة والتداول الداخلـي ، ومبيثـاق تنظيـم  بلوائـح الإف�سـاح اخلا�سـة  و 
ال�سركـات ال�سـادر من الهيئـة العامـة ل�سوق املـال لل�سركـات املدرجـة واملبادىء التوجيهية 

العامة لقانـون ال�سركـات التجاريـة. 

ولـم يخ�سـع البنـك لأي عقوبـة من قبل �سوق م�سقط لالأوراق املالية اأو الهيئة العامة ل�سوق 
املال اأو اأي هيئة تنظيميه اأخرى ب�سـبب عـدم اللتـزام باللوائح والقوانني املتعلقة بالأ�سواق 

املالية.

7. قنـوات الت�شـال بامل�شاهميـن وامل�شتثمريـن 

وامل�ستثمريـن.   امل�ساهميـن  مـع  مثمـرة  عالقـة  خللـق  الالزمـة  اجلهـود  �سحـار  بنـك  يبـذل 
كما يلتزم البنك بالتاأكد من تقدمي الإف�ساحات الالزمة يف الأوقات املحددة وتو�سيل كافة 
قام  وقد  ال�سوق.   لعمليات  واملنظمة  الرقابية  واجلهات  للم�ساهمني  اجلوهرية  املعلومات 
البنك بتقدمي التقارير املالية الربع ال�سنوية والتقرير ال�سنوي وفقا للقوانني واللوائح املطبقة 

و البنود اخلا�سة بعقد التاأ�سي�س وعقد اإدراج اأ�سهم البنك بال�سوق.

تقريـر   ، ال�سركـات  حوكمـة  تقريـر   ، الإدارة  جملـ�س  تقريـر   ، ال�سنـوي  التقريـر  يت�سمـن 
نقـا�س الإدارة والتحليـل والنتائـج املاليـة للتدقيق. اإدارة البنـك م�سئولـة عن الإعـداد ونزاهة 
والتقديـم العادل للبيانـات املاليـة واملعلومـات الأخـرى يف التقريـر ال�سنـوي للبنـك. و متا�سيـًا 
التقريـر  ملخ�س  اإر�سال  �سيتم  املـال  ل�سـوق  العامـة  الهيئـة  قبـل  من  ال�سـادرة  اللوائـح  مـع 
على  البنك  موقع  يف  املالية  البيانات  البنك  ين�سر  كما  البنـك.  م�ساهمي  جلميـع  ال�سنـوي 

www.banksohar.net ال�سبكة العاملية لالإنرتنت على عنوان

7٫1 اأ�سهـم بنـك �سحـار 

اجلدول اأدناة يعر�س قيمة الأ�سهم ال�سهرية لبنك �سحار ح�سب ما هو مدرج يف �سوق م�سقط 
لالأوراق املالية

يجب قراءة اجلدول اأدناه مع اأخذ يف الإعتبار جتزئة القيمة الإ�سمية لل�سهم العادي ، )100 
بي�سة/لل�سهم(

 اجلـدول رقم 10 : اأ�شهـم بنـك �شحـار – �شعـر ال�شـوق

 اإغلق موؤ�شر البنوك و�شركات�شعر �شهم بنك �شحار بالريال العماينال�شهـر 2011 م

 ال�شتثمار
الإغـلقاأدنـىاأعلـى

500ر1988369ر1860ر2140ر0ينايـر
420ر1746811ر1700ر2020ر0فرباير
310ر1536921ر1510ر1850ر0مار�س
830ر1587194ر1530ر1740ر0اأبريل
730ر1466518ر1450ر1600ر0مايـو
550ر1456442ر1400ر1470ر0يونيو
580ر1426368ر1410ر1520ر0يوليـو

100ر1536443ر1330ر1550ر0اأغ�سطـ�س
330ر1596317ر1490ر1600ر0�سبتمبـر

100ر1546222ر1520ر1590ر0اأكتوبـر
760ر1536021ر1520ر1570ر0نوفمبـر

660ر1586385ر1530ر1610ر0دي�سمبـر



19 التقرير السنوي لبنك صحار 2011التقرير السنوي لبنك صحار 182011

7٫2 توزيـع ملكيـة الأ�سهـم 

كبـار  قائمـة  وت�ستمـل  عمانـي.  ريـال  مليـون   100 قـدره  براأ�سمـال  �سحـار  بنـك  تاأ�سـ�س 
م�ساهمـي بنـك �سحـار على فريـق من امل�ستثمريـن ميتلكـون 60٪ من الأ�سهـم . واجلـدول 

التالـي يظهـر امل�ساهميـن الذيـن ميلكـون اأكثـر من ٪5 . 

ن�شبـة التلملـكا�شـم امل�شاهـم

14٫57٪�سئـون البـالط ال�سلطانـي 
8٪الغديـر لال�ستثمار

6٫09٪ال�سنـدوق العماين لال�ستثمـار 
5٫16٪�سندوق تقاعد الأمن الداخلي

8. احل�شابـات القانونيـة  

تبنـى بنـك �سحـار معاييـر التقاريـر املاليـة الدوليـة يف اإعـداد احل�سابـات والبيانـات املاليـة. 

9. ملحـة عن املدققيـن 

على  موّزعة  ال�سركات  من  جمموعة  هي  كوبرز  هاو�س  وتر  براي�س  �سركات  جمموعة  اإّن 
ال�سمان، وال�سرائب،  ال�سركة بتقدمي؛  جودة  158 دولة، وت�سّم 169٫000 موّظفا. تقوم 

واخلدمات ال�ست�سارّية.

اخلدمات  تقدمي  حيث  من  منّوا  الأ�سرع  كوبرز  هاو�س  وتر  براي�س  �سركات  جمموعة  تعّد 
املهنّية  يف منطقة ال�سرق الأو�سط ، ولها مكاتب يعمل فيها حوايل 2500 موظفا يف كل من 
مملكة البحرين، وم�سر، والعراق، واململكة الأردنّية، ودولة الكويت، ولبنان، ولبيا، و�سلطنة 
الإمارات  ودولة  ال�سعودية،  العربية  واململكة  قطر،  ودولة  الفل�سطينية،  والأرا�سي  عمان، 

العربية املتحدة.

اأُن�ساأ مكتب �سركات براي�س وتر هاو�س كوبرز يف ال�سلطنة منذ ما يزيد عن 40 �سنة، وتتكّون 
ال�سركة من اأربعة �سركاء، اأحدهم عمايّن، كما ت�سم ما يزيد عن 140 موّظف واخت�سا�سي. 
بني  اجلمع  على  بقدرتهم  ال�ست�سارية  واخلدمات  وال�سرائب،  ال�سمان،  خرباء  يتمّيز 

�سة مع املهارات التقنية واخلربة املحلّية. ال�ست�سارات الدولّية املتخ�سّ

وخالل �سنة 2011م مت تغطية نفقات املدّققني اخلارجيني مببلغ 26٫455 ريال ُعماين وذلك 
و 1٫185 خلدمة  التدقيق،  لعمليات  ريال عماين  للبنك )25٫270  تقدمي خدمات  مقابل 

ال�سرائب( 

10. اخلامتة

يقـر جملـ�س الإدارة باأن اإعـداد التقريـر ال�سنـوي للبنـك مـع تقريـر نقـا�س الإدارة والتحليـل 
، تقريـر حوكمـة ال�سركـات وامليزانيـة العموميـة املدققـة قـد متـت مبعرفـة املجلـ�س الكاملـة 
الهيئـة  من  وال�سـادرة  الإف�سـاح  التي حتكـم  القانونيـة  واللوائـح  املحا�سبـة  ملعاييـر  وطبقـًا 

العامـة ل�سـوق املـال والبنـك املركـزي العمانـي. 

على  توؤثـر  اأن  ميكـن  ملمو�سة  عوائق  اأو  معلومـات  وجـود  بعـدم  الإدارة  جملـ�س  يقـر  كما 
ا�ستمـرار اأعمـال البنـك يف ال�سنـة املاليـة القادمـة. 

التـألـق في 
جميع معامالتنا



فـــريـــــق
اإلدارة

خمس  سنوات 
من فتح
األبواب أمام
آفاق  جديدة.
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ي�ستعر�س التقرير الإداري والتحليلي تفا�سيل ن�ساط بنك �سحار على امتداد ال�سنة املالّية 
2011م. كما يرّكز التقرير اأي�سًا على التطّورات التي عرفتها قطاعات اأعماله الأ�سا�سّية، 

ويناق�س الآفاق، والفر�س املتاحة لل�سنة املالّية املقبلة يف اإطار الواقع القت�سادي ال�سائد.

اإلى بنك �سحار، حيث وا�سلت هذه املوؤ�س�ّسة  لقد كانت �سنة 2011م �سنة ممّيزة بالن�سبة 
وبناء  بال�سلطنة.  امل�سريف  القطاع  التدريجي، وترك ب�سمتها يف  الن�ساأة تطّورها  احلديثة 
ل على مكا�سب كربى يف  يتح�سّ اأن  بنك �سحار  ا�ستطاع  املا�سية  لل�سنة  املمّيز  الأداء  على 
الثابت  الأ�سا�سّية لأعماله خالل 2011م، وقد كان ذلك نتيجة لرتكيزه  عدد من املجالت 

على حتقيق النمّو امل�ستدام.   

اأرباحا �سافية بلغت 14٫497 مليون ريال ُعماين لل�سنة  اأداءه املتمّيز حّقق البنك  وبف�سل 
املالّية املنتهية يف دي�سمرب 2011م، وذلك مقارنة بـ 10٫22 مليون ريال ُعماين التي حققها 
الأرباح  وبلغ جمموع  بلغت ٪41٫8.  �سنوّية  زيادة  بن�سبة  اأي  ال�سابقة،  ال�سنة  البنك خالل 
الت�سغيلّية لل�سنة املالية 20٫007 مليون ريال ُعماين مقارنة بـ 15٫645 مليون ريال ُعماين 
خالل �سنة 2010م اأي بن�سة زيادة قدرها 27٫9٪. كما ارتفع �سايف اإيرادات الفوائد خالل 
ال�سنة بـ 13٫6٪ حيث بلغ 34٫757 مليون ريال ُعماين مقارنة بـ 30٫595 مليون يف �سنة 
بـ  مقارنة  ُعماين  ريال  مليون   43٫186 اإلى  2011م  ل�سنة  الت�سغيل  دخل  وارتفع  2010م. 
35٫231 مليون ريال ُعماين خالل �سنة 2010م اأي بن�سبة زيادة بلغت 22٫60٪. يف حني 
انخفا�سا طفيفا من 55٫6٪ يف  م�سّجلة  الدخل عند٪53٫67  اإلى  التكلفة  ن�سبة  ا�ستقّرت 

�سنة 2010م.

القرو�س  �سايف  ارتفع  حيث  اأخرى،  اأعمال  جمالت  يف  كبرية  مكا�سب  البنك  حّقق  كما 
مقابل 903  ُعماين، يف  ريال  مليون  ليبُلغ 1٫020  ال�سنة  ب�سنبة 12٫9٪ خالل  وال�سلفّيات 

مليون ريال ُعماين خالل ال�سنة الفائتة.

ُعماين  ريال  مليون   1٫171 لت�سل   ٪17٫2 بن�سبة  الزبائن  ودائع  ال�سنة  خالل  وارتفعت 
مقارنة بـ 999 مليون ريال ُعماين خالل �سنة 2010م. كما بلغ اإجمايل القرو�س عاّمة معّدل 
120٫788 مليون ريال ُعماين مقارنة بـ 120٫689 خالل 2010م. ويف نهاية �سنة 2011م، 
بلغ اإجمايل �سجّل القرو�س 1٫041 مليار ريال ُعماين م�سّجلة زيادة �سنوّية بن�سة ٪13٫1 .

نتيجة  كان  2011م  �سنة  خالل  �سحار  لبنك  املتمّيز  املايل  الأداء  ان  اإلى  الإ�سارة  وجتدر 
تظافر جهود كّل من الإدارة واملوّظفني يف اجتاه موا�سلة النجاحات التي ُحّققت خالل ال�سنة 
املن�سرمة، اإ�سافة اإلى تركيزه على خمتلف قطاعات الأعمال التجارّية للبنك. ولقد حتّقق 
اأ�سول البنك، وحت�سني قدرته  هذا الإجناز بالتوازي مع املجهودات املبذولة لتعزيز جودة 

الإنتاجّية، وتخفي�س تكاليف الت�سغيل.  

هذا، وجذب اإجمايل الأ�سول القوّية للبنك تقييما اإجابيا من قبل الوكالة الدولّية للت�سنيف 
الرائدة “فيت�س” التي منحت بنك �سحار �سنة 2011م، ت�سنيفًا ب ب ب+ للمدى الطويل. 
ته يف �سوق  وُيعّد هذا الت�سنيف الأيجابي اعرتافًا مبتانة المتياز التجاري للبنك، ومنّو ح�سّ
ال�سلطنة. كما يعّد اأي�سًا موؤ�ّسرا اإيجابيا على الن�سبة املنخف�سة جّدا على القرو�س املتعرّثة، 
ون�سبة التغطية اجلّيدة لها. وي�سهد ت�سنيف ب ب ب+ على جودة الأ�سول والإدارة احلكيمة 
للبنك، والأهم من ذلك تاأكيده على الثقة القوّية التي يتمّتع بها البنك لدى زبائنه يف قطاع 
التجزئة امل�سرفّية، وهو اإجناز جدير بالثناء بالن�سبة ملوؤ�ّس�س�سة مل تتجاوز ن�ساأتها اخلم�س 

�سنوات.

كما منحت وكالة “فت�س” البنك ت�سنيف فئة F2 للمدى الق�سري، وت�سنيف C/D على 
التقييمات الفردّية، و2 للت�سنيف الداعم، واحلّد الأدنى للدعم ب ب ب+.

املناخ التجاري

بالرغم من غياب الروؤية الوا�سحة لالقت�ساد العاملي، ف�ساًل عن اأزمة منطقة اليورو �سهد 
القت�ساد الُعماين حتّول كبريا يف اإجمايل الناجت املحلّي خالل �سنة 2010م. وا�ستمّر هذا 
�سعر  متو�ّسط  بلغ  الذي  النفط  اأ�سعار  انتعا�س  ب�سبب  2011م  �سنة  اإلى  وا�سع  ب�سكل  النمّو 
الربميل الواحد  خلام النفط الُعماين 102٫1 دولر اأمريكي حتى �سبتمرب 2011م، مقارنة 

مبعّدل �سعر �سنة 2010م الذي بلغ 76٫6 للربميل الواحد.

اأمريكي(  الناجت املحلّي 22٫2  مليار ريال ُعماين )57٫67 مليار دولر  اإجمايل  بلغ  ولقد 
موؤ�سرا  اأُعترب  مّما  2009م.  �سنة  عن   ٪23٫44 بلغت  زيادة  بن�سبة  2010م،  �سنة  خالل 
اأن ال�سلطنة قد تعافت بن�سبة 22٫6٪ من  اأو�سح  اإيجابيا ل�سنة 2011م، والذي  اقت�ساديا 
اخل�سائر التي ُمنيت بها خالل �سنة 2009م. وا�ستمّر هذا التوّجه حيث بلغت توّقعات ن�سبة 

النمّو ل�سهر اأكتوبر 2011م بـ ٪5٫6.

احلالّية  الأ�سعار  مع  املحلّي  الناجت  اإجمايل  منا  2011م،  �سنة  من  الأول  الن�سف  وخالل 
بن�سبة 20٫7٪ اأي بقيمة 13 مليار ريال ُعماين. يف حني �سّجل اإجمايل الناجت املحلّي الإ�سمي 
الأن�سطة  النمّو يف  ن�سبة  ارتفعت  بن�سبة 28٫5٪، كما  والغاز منّوا  النفط  الناجت عن قطاع 

القت�سادية يف القطاعات غري البرتولوّية اإلى 13٫8٪ يف الن�سف الأول من �سنة 2011م. 

التجاري  امليزان  حت�ّسن  العاملية  الأ�سواق  يف  اخلام  النفط  اأ�سعار  م�ستويات  ارتفاع  وبعد 
الأ�سهر  يف  ال�سهرّية   ال�سادرات  متو�ّسط  بلغ  حيث  ملحوظ.  ب�سكل  لل�سلطنة  اخلارجي 
اخلم�سة الأولى من �سنة 2011م، 1٫396٫36 مليون ريال ُعماين، بينما بلغ متو�ّسط املعّدل 
ال�سهري  املعّدل  متو�ّسط  بلغ  لذلك  ونتيجة  ُعماين.  ريال  مليون   750 للواردات  ال�سهري 
2011م  ل�سنة  الأولى  الأ�سهر  اخلم�سة  خالل  ُعماين  ريال  مليون  التجاري 646٫4  للتبادل 

مقارنة بـ 540٫2 مليون ريال ُعماين يف نف�س الفرتة من �سنة 2010م.

ن�سبة  ارتفاع  اإلى  الأ�سا�س  يف  اخلارجي  التجاري  التبادل  ميزان  يف  التح�ّسن  ويعود 
ال�سادرات.  يف حني ارتفعت ن�سبة �سادرات النفط والغاز لت�سل اإلى 19٫3٪ اأي ما يعادل 
ارتفعت  كما  2011م،  ل�سنة  الأولى  الأ�سهر  اخلم�سة  خالل  ُعماين  ريال  مليون   4٫846٫2

ن�سبة ال�سادرات  غري النفطّية اإلى 22٫9٪ اأي ما يعادل 1٫205٫4 مليون ريال ُعماين.

ورغم اأن النتعا�س القت�ساي العاملي قد تباطئ خالل �سنة 2011م، فاإّن تاأثريه على ال�سلطنة 
ال�ستقرار  عدم  حالة  رغم  اإيجابّية  القت�ساد  جتاه  التوقعات  وا�ستمّرت  حمدودا،  كان 
والو�سوح التي يت�سم بها القت�ساد العاملي. ورغم اأّن ن�سب الت�سّخم خالل �سنة 2011م كانت 
اأعلى من ن�سب 2010م لكّنها ظّلت حتت ال�سيطرة. يف الوقت الراهن فاإّن التوّقعات العاملية 
ة بالأ�سعار تبدو جّيدة،  ومن املتوقع اأن ت�ستمر خالل الن�سف الأول من �سنة 2012م  اخلا�سّ
على الأقل نظرا لهبوط املخاطر يف النمّو العاملي، ول�سّيما يف البالدان املتقّدمة.   الى حد 
حدود  والى  2011م  �سنة  خالل  ال�سيطرة  حتت  بال�سلطنة  عمومها  يف  ال�سعار  ظلت  كبري 
�سبتمرب2011م بلغ متو�سط معدل الت�سخم وفقًا للتقيم ال�سنوي مبوؤ�سرات اأ�سعار امل�ستهلك 

على ارتفاع 4،2 ٪ مقارنًة ب3٪ قبل �سنة.

العاملّية  الأ�سواق  توّجه  من  ت�ستفيد  اأن  املرّجح  فمن  الأ�سا�سّية،  ال�سلع  ت�ستورد  ُعمان  وكون 
على  ة  خا�سّ العاملي  الطلب  م�ستوى  لهبوط  ونظرا  الأ�سا�سّية.  املواد  اأ�سعار  تخفي�س  نحو 

ال�سادرات غري النفطّية، فال�سيا�سة املالّية لل�سلطنة قد تدعم الطلب املحّلي.  

واملالّية  النقدية،  ال�سيا�سات  �سيوا�سالن  واحلكومة  املركزي  البنك  فاإن  �سبق،  ملا  ونظرا 

املتبعة خالل الن�سف الأول من �سنة 2012م دون تعري�س ا�ستقرار القت�ساد الُعماين لأّية 
خماطر. 

املبا�سرة.  الأجنبّية  ال�ستثمارات  اجتذاب  يف  ال�سلطنة  جنحت  الأخرية  ال�سنوات  وخالل 
اإلى   ،2005 يف  اأمريكي(  دولر  مليار   4٫13( ُعماين  ريال  مليار   1٫59 من  ارتفعت  التي 
5٫06 مليار ريال ُعماين )13٫14 مليار دولر اأمريكي( �سنة 2009م وفقا لآخر الن�سرات 

احلكومية ال�سادرة يف هذا ال�ساأن. 

القطاع امل�شريّف

ُيعّد بنك �سحار البنك الأحدث على ال�ساحة امل�سرفّية العمانية التي ت�سّم 7 بنوك حملّية 
�سني. ونظرا لهذا العدد الكبري من  مرّخ�سة، و 10 بنوك اأجنبية مرّخ�سة، وبنكني متخ�سّ
ة  النا�سئة، وخا�سّ البنوك  يدفع  الذي  الأمر  القطاع،  اأ�سّدها يف  املناف�سة على  فاإّن  البنوك 
ته يف  بنك �سحار اإلى الرتكيز يف العمل، واإيجاد حلول مبتكرة لتو�سيع قاعدة زبائنه، وح�سّ
ال�سوق. ورغم الظروف القت�سادّية ال�سعبة، واملناخ الذي يّت�سم باملناف�سة ال�سديدة، وا�سل 

بنك �سحار اأدائه بتمّيز.

التحتية  والبنية  �سبكة فروعه،  تو�سيع  بنك �سحار  يوا�سل  للنمّو،  اإ�سرتاتيجّيته  مع  ومت�ّسيا 
افتتاح فرع جديد يف الربميي، وهو  مّت  املا�س  يونيو  الآيل. ويف  ال�سرف  باأجهزة  ة  اخلا�سّ
اأّول فرع لبنك �سحار يف املحافظة. وتلى ذلك تد�سني ثالث فروع جديدة يف كّل من؛ روي، 
والعامرات، واخلابورة وذلك خالل الربع الثالث من ال�سنة املالّية 2011م. وبهذه اخلطوات 

عّزز بنك �سحار قدرته على خدمة زبائنه من الأفراد وال�سركات.

وبالتوازي مع هذا التو�سع، مّت تطوير خدمة اأجهزة ال�سرف الآيل للبنك )ATM( وذلك 
�سة لالإيداع النقدي يف  من خالل تقدمي ت�سهيالت الإيداع النقدي، اأو تركيب اآلت خم�سّ
العديد من املواقع الرئي�سية.  واعتبارا من نهاية دي�سمرب 2011م اأ�سبح لبنك �سحار �سبكة 
تتاألف من  25 فرعا و44  جهاز �سرف اآيل. ومت�ّسيا مع توّجه البنك لتو�سيع قاعدة زبائنه 
ُيخّطط البنك لفتح فروع جديدة، وتو�سيع البنية التحتّية لأجهزة ال�سرف الآيل خالل ال�سنة 

املالّية 2012م.

النتعا�س  بدعم  ة  اخلا�سّ النقدّية  �سيا�سته  اتباع  الُعماين  املركزي  البنك  وا�سل  كما 
القت�سادي التي توّخاها خالل �سنة 2011م.

وبالتوازي مع النتعا�س امل�ستدام لالقت�ساد احلقيقي قفز اإجمايل اأ�سول البنوك التجارّية يف 
دي�سمرب 2011م بن�سبة 17٫5 ٪ لي�سل اإلى 18٫388 مليار ريال ُعماين، مقارنة بـ 15٫648 
مليار ريال ُعماين لنف�س الفرتة من �سنة 2010م. كما ارتفع اإجمايل الودائع ال�سنوّية للبنوك 
التجارّية اإلى 12٫573 مليار ريال ُعماين خالل �سنة 2011م، مقابل 10٫517 مليار ريال 
ُعماين خالل ال�سنة املا�سية. و�سهد الئتمان اأي�سًا منّوا مت�سارعا بن�سبة 16٫6 ٪ لي�سل اإلى 
12٫515 مليار ريال ُعماين يف نهاية دي�سمرب 2011م، مقابل 10٫724 مليار ريال ُعماين 

خالل نف�س الفرتة من ال�سنة ال�سابقة. 

انعكا�سا لالنتعا�س القت�سادّي ارتفعت الن�سبة ال�سنوّية من النقد املتداول ممثال يف النقد 
2011م،  �سبتمرب  اإلى  ُعماين  ريال  مليون   3٫264٫6 لتبلغ   ٪22٫4 بـ     )M1( اخلامل 

مقارنة بن�سبة ارتفاع بـ 19٫1٪ خالل نف�س الفرتة من ال�سنة ال�سابقة.

 ، M1 كالنقد املتداول ممثال يف النقد اخلامل ،)M2( كما ارتفعت اأي�سًا الودائع النقدّية

واملبالغ �سبه الفائ�سة )الودائع الدخارّية الزمنّية( بن�سبة عالية بلغت 13٫9٪ اأي ما ُيعادل 
اإلى �سبتمرب 2011م، مقارنة بن�سبة ارتفاع بلغت 8٫7٪ خالل  9٫493 مليون ريال ُعماين 

�سبتمرب 2010م.

للودائع  ال�سنوّية  الن�سبة  ارتفعت  الذي �سهده القت�ساد احلقيقي،  وبالتزامن مع النتعا�س 
خالل  ُعماين  ريال  مليون   11٫772٫4 يعادل  مبا   ٪18٫1 بـ  التجارّية  للبنوك  الجمالّية 
الت�سعة الأ�سهر الأولى من �سنة 2011م، مقارنة بن�سبة ارتفاع 11٫6٪ خالل نف�س الفرتة 

من ال�سنة ال�سابقة.

ولقد اأ�سار التقرير اإلى ت�سارع ن�سبة منّو الئتمان اأي�سًا بـ 12٫4٪ لتبلغ 11٫882٫2 مليون 
الفرتة  نف�س  خالل   ٪9٫9 بلغت  ارتفاع  بن�سبة  مقارنة  2011م،  �سبتمرب  اإلى  ُعماين  ريال 
الإيداع  �سعر  متو�ّسط  انخفا�س  ال�سيولة،   ا�ستقرار  يعك�س حالة  ومّما  املا�سية.  ال�سنة  من 

والإقرا�س خالل ال�سنة. 

اإلى  �سبتمرب 2010م  بالريال من 1٫85٪ يف  املرّجح  الودائع  �سعر  متو�ّسط  انخف�س  بينما 
1٫45٪ خالل �سبتمرب 2011م، كما انخف�س اأي�سًا متو�ّسط �سعر الإقرا�س املرّجح بالريال 
من 6٫98٪ اإلى 6٫43٪ خالل نف�س الفرتة. كما �سهد هام�س الربح ل�سعر الفائدة للبنوك 
التجارّية انخفا�سا طفيفا من 5٫14٪ خالل �سبتمرب 2010م، اإلى 4٫98٪ خالل �سبتمرب 

2011م.

اليومي  التداول  املالّية يف ُعمان، �سهد متو�ّسط قيمة  الأوراق  التداول يف �سوق  وعند نهاية 
بلغ 22٫62 مليون ريال  انخفا�سا طفيفا حيث  ل�سنة 2011م  الأولى  الأ�سهر  الت�سعة  خالل 

ُعماين مقارنة بـ 24٫35 مليون ريال ُعماين خالل نف�س الفرتة من �سنة 2010م.

ومع ذلك، فلقد ارتفع متو�ّسط التدوال يف �سوق الأوراق املالّية بن�سبة �سنوّية طفيفة بلغت 
0٫09٪ حتى �سبتمرب 2011م، مقابل 0٫08٪ خالل ال�سنة الفائتة. كما �سهد معّدل التداول 
ة بالبنك املركزي الُعماين ِطوال �سنتي  بني البنوك ارتفاعا اأعلى من �سهادات الأيداع اخلا�سّ

2010م، و 2011م.  

ويف اإ�سارة اإلى الثقة الدولّية يف القطاع امل�سريف الُعماين قامت املوؤ�س�سة الدولّية للت�سنيف 
الئتماين “�ستندر اأند بورز” خالل �سهر نوفمرب 2011م برفع الت�سنيف املتعّلق مبخاطر  
درجة  ت�سنيف  رّفعت  كما   .”5“ من   ”4“ اإلى   )BICRA( لل�سلطنة  امل�سريف  القطاع 

املخاطر القت�سادية “4” من “6”، كما �سنفت القطاع ال�سناعي بدرجة “4”.   

واجلدير بالذكر اأن حتليل املوؤ�س�سة الدولّية للت�سنيف الئتماين »�ستندر اأند بورز« للقطاع 
ّمم لتقييم ومقارنة الأنظمة امل�سرفّية العاملية على مقيا�س من 1 اإلى 10. حيث  امل�سريف �سُ
ي�سّنف النظام البنكي الأقل تعّر�سا للمخاطر �سمن )جمموعة 1(، وي�سّنف النظام البنكي 
الأكرث تعّر�سا للمخاطر �سمن )جمموعة 10(، وبعد هذا التقييم، تتمو�سع �سلطنة عمان 
يف نف�س امل�ستوى مع كل من الربازيل، والكويت، وماليزيا، وجنوب اأفريقيا، وتايوان �سمن 

)املجموعة 4(.

ويف بيان ُن�سر يف موقعها الإلكرتوين �سّرحت »�ستندر اأند بورز«: »من منظورنا ُيعترب الإطار 
املوؤ�س�ساتي ل�سلطنة ُعمان منّظم ب�سكل جّيد، ويتمّتع بتنظيم، واإ�سراف دقيقني، يتما�سى مع 

املعايري الدولّية من خالل ن�سق ت�ساعدّي«.

حكومة  فاإّن  واملايل،  امل�سريف،  القطاع  جمالت  خمتلف  �سهدته  الذي  الكبري  التطّور  ومع 

التقرير اإلداري والتحليلي لنشاط البنك
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وبعد  ال�سلطنة.  اإلى  الإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات  اإدخال  على  موافقتها  اأبدت  ال�سلطنة 
هذا  يف  ال�سلطاين  املر�سوم  �سعيد  بن  قابو�س  ال�سلطان  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اإ�سدار 
ال�سدد يف �سهر مايو 2011م اأ�سدر البنك املركزي الُعماين تعميما مهّما رقم )ب م 1081( 
امل�سريف  النظام  البنوك مبمار�سة  لهذه  ال�سماح  ت�سّمن  بال�سلطنة  العاملة  البنوك  جلميع 
الإ�سالمي عرب م�سارف ونوافذ خدمات منف�سلة عن البنوك املرّخ�سة احلالّية.  كما حدد 
البنك املركزي احلد الدنى لراأ�س مال النظام امل�سريف الإ�سالمي مبلغ وقدره 10 مليون 

ريال ُعماين.

وقد اأعلن عدد من البنوك التجارّية الُعمانية الرائدة، ومن �سمنهم بنك �سحار عن خطط 
اأ�سدر  لل�سريعة الإ�سالمّية لزبائنهم. كما  واإ�سرتاتيجّيات لتقدمي منتجات، وخدمات وفقا 
العّز  لتاأ�سي�س بنكني وهما بنك نزوى وبنك  الُعماين عددا من الرتاخي�س  البنك املركزي 
الدويل والذين �سريّكزان ب�سكل ح�سري على تقدمي اخلدمات امل�سرفّية الإ�سالمّية. ومن 
املتوّقع اأن تبا�سر هذه البنوك اجلديدة عملّياتها مبجّرد النتهاء من و�سع الأطر القانونية 
والتنظيمية للبنوك الإ�سالمية. ومن املتوّقع اأن يبداأ بنك نزوى عملياته خالل �سنة 2012م، 
البنوك  هذه  لنطالق  الزمنية  الأطر  فاإّن  وعموما،  الدويل.  العز  بنك  ذلك  بعد  و�سيتبعه 

تعتمد على تعومي 40٪ من الأ�سهم يف �سوق الأوراق املالّية العمانية خالل طرح عاّم اأّويل.

2012م  �سنة  خالل  الإ�سالمية  امل�سرفية  اخلدمات  بتقدمي  التزامه  �سحار  بنك  ويوؤّكد 
الوقت  يف  البنك  يقوم  الهدف  هذا  ولتحقيق  الإ�سالمية.  للخدمات  نافذة  فتح  خالل  من 
الراهن بو�سع الأطر، والأنظمة، والإجراءات التي �ست�سّهل عملية البدء يف تقدمي املنتجات 

واخلدمات التي تتما�سى مع ال�سريعة الإ�سالمّية.

الفر�س ال�شتثمارّية والتحّديات

يف �سبيل حتقيق النمّو القت�سادي املرجّو بن�سبة 7٪ خالل �سنة 2012م، اأعلنت احلكومة عن 
امليزانية العاّمة ل�سنة 2012م مبجموع نفقات عاّمة بلغت 10 مليار ريال ُعماين. وهو ما ميّثل 
زيادة بن�سبة 23٪ )800 مليون ريال ُعماين( عن امليزانية الأ�سلّية ل�سنة 2011م، وبن�سبة 
زيادة بلغت 8٫7٪ مقابل �سقف امليزانّية املعّدلة ل�سنة 2011م والذي بلغ 9٫2 مليار ريال 
ُعماين. وتبلغ النفقات احلالّية 6٫4 مليار ريال ُعماين والتي متّثل اجلزء الأكرب من الإنفاق 
احلكومي اأي بن�سبة 64٫5٪، متبوعا بالإنفاق الإ�ستثماري بقيمة 2٫7 مليار ريال ُعماين، اأي 

بزيادة قدرها 800 مليون ريال ُعماين عن النفقات التي مت مراجعتها �سنة 2011م. 

ومت اإعداد املوازنة العامة للدولة �سمن اإطار اأهداف اخلّطة اخلم�سّية الثامنة )2011م – 
اإلى حتقيق ال�ستقرار يف القت�ساد الكّلي واحلفاظ على التوازنات  2015م( والتي تهدف 

املالّية العاّمة، ومكا�سب التنمية ال�ساملة.

احلكومة  اأّكدت  ال�سنة،  هذه  من  �سابق  وقت  يف  للدولة  العاّمة  امليزانية  عن  الإعالن  ومع 
التزامها مبوا�سلة تنفيذ تنويع امل�سادر القت�سادّية، ودعم القطاعات الإنتاجّية غري النفطّية 
على نحو يوؤّدي اإلى تو�سيع القاعدة القت�سادّية لالإنتاج، ويخلق فر�س عمل جديدة للمواطنني.

ُعماين،  ريال  مليار   8٫8 بـ  ل�سنة 2012م  العاّمة  الإيرادات  اإجمايل  قّدرت احلكومة  ولقد 
هذه  والغاز.  النفط  قطاعي  من  الإيرادات  هذه  من   ٪  81٫8 يكون  اأن  املتوّقع  من  والتي 
اإنتاج  الواحد و معّدل  اأمريكي للربميل  اأ�سا�س معّدل �سعر 75 دولر  القائمة على  امليزانية 
بقيمة 915٫000 برميل يف اليوم، من املتوّقع اأن ت�سّجل عجزا بقيمة 1٫2 مليار ريال ُعماين 

خالل �سنة 2012م.  
ولقد ارتفعت الن�سبة املو�سوعة مل�ساريع التنمية بـ 17٪ اأي ما يعادل 1٫4 مليار ريال ُعماين 

مقارنة بـ 1٫2 مليار ريال ُعماين ل�سنة 2011م. كما ُتقّدر نفقات اإنتاج النفط والغاز بـ 1٫3 
مليار ريال عماين خالل �سنة 2012م.

وتاأكيدا على التزامها املتوا�سل بالتنمية الب�سرّية تعهدت احلكومة بتوفري 36٫000 فر�سة 
عمل للمواطنني يف القطاع العام، بالإ�سافة اإلى 2000 فر�سة عمل يف ال�سركات احلكومّية.

كما تلقى قطاع التعليم جزءا كبريا من امليزانية، حيث مت تخ�سي�س مبلغ 1٫3 مليار ريال 
ُعماين ت�سمل نفقات التعليم الأ�سا�سي والعام ملجموعة 518٫000 طالب وطالبة، اإ�سافة اإلى 

نفقات البعثات الداخلية واخلارجية لـ 85٫000 طالب وطالبة.

اإجمايل  بن�سبة 5٪ من  اأي  بـ 500 مليون ريال عماين،  القطاع ال�سحي  كما ُقدرت نفقات 
�ست  ُخ�سّ ُعماين  ريال  مليون   120 اإلى  اأي�سًا  التنمية  ميزانية  وارتفعت  العامة.  النفقات 

لإن�ساء 2٫500 وحدة �سكنية للمواطنني من ذوي الدخل املحدود.

و�سيتّم ال�سروع يف تنفيذ 12 م�سروعا جديدا �سمن اخلّطة اخلم�سّية الثامنة بقيمة 1٫63 
اخلّطة  يف  اجلارية  امل�ساريع  اإلى  اجلديدة  امل�ساريع  هذه  و�سُت�ساف  ُعماين.  ريال  مليار 
اخلم�سية والتي يبلغ جمموعها الراهن 6٫9 مليار ريال ُعماين. وت�سمل هذه امل�ساريع، اإن�ساء 
طريق الباطنة ال�سريع، واإن�ساء خم�س م�ست�سفيات يف كل من؛ م�سقط، وال�سويق، و�سـاللة، 
بقيمـة  اإ�سافـي  اإنفاق مبلغ  �سيتّم  ُعماين. كما  ريال  بتكلفة 238 مليون  وخ�سب، و�سلكوت 
60 مليون ريال ُعماين لإن�ساء 29 مدر�سة، بينما مّت تخ�سي�س مبلغ 100 مليون ريال ُعماين 
�س مبلغ  لإن�ساء بنية حتتية للمناطق ال�سناعية يف كل مّن؛ �سمائل، وعربي، ودقم. كما خ�سّ

27 مليون ريال ُعماين لتمويل امل�ساريع املتعّلقة بالبحث العلمي وتقنية املعلومات.

و�ستتلقى البنية التحتية للمرافق العاّمة دعم �سمن اخلّطة اخلم�سّية مببلغ 70 مليون ريال 
ُعماين ملّد املياه لكل من م�سقط، وقريات من �سّد وادي �سيقة، بالإ�سافة اإلى اإن�ساء �سبكة 
ومعامل  ال�سحي  لل�سرف  �سبكة  اإن�ساء  �سيتّم  كما  و�سور.  م�سقط  يف  لقرى  املياه  توزيع 
امل�ستعملة يف كل من بركاء، وامل�سّنعة، وعربي، مع تكملة م�ساريع ال�سرف  املياه  معاجلة 

ال�سحي يف كل من م�سقط، و�ساللة بتكلفة اإجمالّية قدرها 141 مليون ريال ُعماين.

وبالتزامن مع الإعالن عن امليزانية العامة للدولة، مت الإعالن عن عّدة اإ�سافات اإلى اخلطة 
اخلم�سّية الثامنة. وُقّدرت الإعتمادات املعّدلة يف نهاية نوفمرب 2011م بـ 13٫7 مليار ريال 
اأي بن�سبة ارتفاع بلغت  البالغة 12 مليار ريال ُعماين  ُعماين مقارنة بالإعتمادات الأ�سلّية 

13٫5٪ والتي تذهب جميعها اإلى امل�ساريع التنموية للقطاعات الرئي�سية املختلفة.  

الو�سع  بتح�سني  اللتزام  عن  )الناجتة  الإ�سافية  التزامات  لهذه  الإجمالّية  القيمة  وتبلغ 
الرعاية  على  الإنفاق  وتعزيز  املعي�سي،  الو�سع  وحت�سني  عمل،  فر�س  وخلق  الجتماعي، 
الجتماعية ..اإلخ( 11 مليار ريال ٌعماين. مت تخ�سي�س 9 مليار ريال ٌعماين منهم لتغطية 

النفقات املدنّية والأمنّية احلالية، وحوايل 2 مليار ريال ٌعماين مل�ساريع التنمية. 

وبذلك مّت زيادة املبلغ الإجمايل لالإنفاق اخلا�س باخلطة اخلم�سية الثامنة ليبلغ 54 مليار 
من  املرحلة  هذه  لتنفيذ  و�سعها  مّت  التي  ٌعماين  ريال  مليار   42٫7 بـ  مقارنة  ٌعماين  ريال 

اخلّطة، اأي بن�سبة زيادة بلغت ٪26٫4.  

التجزئة امل�شرفية

ا�ستهّلت وحدة التجزئة امل�سرفية �سنة 2011م بعزم كبري على تعزيز وتنمية اعمال التجزئة 
بينما  اجلّيد.  ال�ستثمار  ذات  ال�سوق  يف  املحتملة  الفر�س  معظم  وا�ستثمار  امل�سرفية، 
ا�ستمرت البنوك الأخرى ورغم توا�سل اأزمة الئتمان يف التو�سع يف بناء حمافظ القرو�س 
ال�سخ�سية ويف املقابل، عمل بنك �سحار بحذر على ا�سرتاتيجية منح القرو�س اجليدة قليلة 

املخاطر لتفادى حجز القرو�س املحتمل تعرثها.

وخالل ال�سنة افتتح البنك 4 فروع جديدة، وبذلك ا�ستطاع تو�سيع �سبكة فروعه اإلى 25 فرعا 
بنهاية �سنة 2011م. هذه الفروع اجلديدة التي مّت افتتاحها يف مواقع رئي�سية عادت نتائج 
ا�ستغالل  الزبائن  على  و�سّهلت  الأعمال  اإ�سافة يف حجم  قّدمت  البنك، حيث  على  مثمرة 

اخلدمات امل�سرفية.

عددها  اأ�سبح  حيث  ال�سنة،  خالل  جديدة  الآيل  �سرف  اأجهزة   7 اأي�سًا  البنك  افتتح  كما 
الإجمايل 44 جهازا لل�سرف الآيل موّزعة يف جميع اأنحاء ال�سلطنة، 25 منها ملحقة بفروع 
البنك،  و19 جهاز لل�سراف الآيل  يف مواقع خارجّية. وا�ستمر عمالء بنك �سحار يف التمّتع 
مبيزة ا�ستخدام ما يزيد عن 650 جهاز �سرف اآيل دون دفع ر�سوم وذلك يف اإطار منظومة 

»عمان - نت«.

كما مت تركيب اأجهزة ال�سرف الآيل تابعة للبنك يف الربميي ومنطقة الوجاجة احلدودية 
لرجال  هائال  اإ�سافّيا   ت�سهيال  قدم  قد  البنك  يكون  وبذلك  بالدرهم”  “ال�سحب  مبيزة 
الأعمال امل�سافرين ملزاولة الأعمال التجارية عرب احلدود بانتظام، وكذلك للزبائن الذين 

يزورون دولة الإمارات العربية املتحدة.

ولتقدمي خدمات اإ�سافّية للزبائن مت اإ�سافة خدمة اإيداع النقود يف جميع اأجهزة ال�سراف 
للبنك تقدم  الآيل  اأجهزة ال�سرف  اأ�سحت  وباإ�سافة هذه اخلدمة  بالفروع.  امللحقة  الآيل 

خدمة مزدوجة.

يف ختام اأعمال �سنة 2011م، �سجلت الودائع الدخارية زيادة بن�سبة 36 ٪ )بلغت 158٫8 
مليون ريال عماين يف نهاية �سنة 2011م مقابل 116٫64 مليون ريال عماين يف نهاية �سنة 

2010م( وهي تعد زيادة ملحوظة مع الأخذ يف العتبار املناف�سني الآخرين يف ال�سوق.

بنا  املنت�سرة ولربنامج الدخار اخلا�س  و�سبكة فروعنا  املميزة  ولقد كان خلدمة عمالئنا 
الف�سل يف النتائج املرجوة يف حمفظة الدخار. حيث زادت ودائع عمالء التجزئة من 155 
مليون ريال عماين  يف ختام �سنة 2010م اإلى 190 مليون ريال عماين يف ختام �سنة 2011م، 

اأي بن�سة زيادة  ٪22٫58.

لربنامج  التابع  الفوز«   وقت  »حان  برنامج  مار�س 2011م  �سهر  بنك �سحار يف  د�ّسن  كما 
املميز لالدخار والذي يقدم جائزة يومية بقيمة 5 اآلآف ريال عماين، اإ�سافة اإلى اجلوائز 

الربع �سنوّية املقّدمة يف �سهرمار�س، ويونيو، و�سبتمرب.

ويف الوقت الذي ذهبت اجلائزة الكربى يف �سهر مار�س والتي تبلغ قيمتها 150 األف ريال 
عماين اإلى فائز واحد، كان هناك فائزان يف �سهر يونيو باجلائزة الكربى؛ حيث فاز الأّول 

مببلغ  150الف ريال عماين، وفاز الثاين بجائزة خا�سة قدرها 100 الف ريال عماين.

و�سملت جائزة �سبتمرب 30 فائزا، فاز كل فرد منهم بـ  5  اآلف ريال عماين مع �سمان وجود 
فائز واحد من كل فرع.  كما قام البنك بال�ّسحب على اجلائزة الكربى بقيمة 600 الف ريال 
عماين يف دي�سمرب يف ولية �سحم. وفاز بهذه اجلائزة مرة اأخرى فائزان حمظوظان؛ فائز 
اأّول مبلغ  450 الف ريال عماين، يف حني فاز الثاين باجلائزة املميزة و قدرها 150 الف 
ريال عماين. ونظرا لرتحيب الزبائن بالربنامج قام البنك بتمديده حتى  31 يناير 2012م.

ونحن  تنفقون  “اأنتم  عنوان  حتت  ترويجية  حمالت  ثالثة  ال�سنة  خالل  البنك  اأطلق   كما 
اإلى  بالإ�سافة  والبالتينية.  والذهبية،  الكال�سكية،  الئتمانية  البطاقات  غّطت  ندفع” 
فردا   15 فاز  اأ�سهر   3 وملدة  العر�س،  فرتة  وخالل  بالأنرتنت.  اخلا�سة  الئتمان  بطاقات 

حمظوظا من �سمنهم خم�سة فازوا بـ 1000  ريال عماين لكل منهم. 

 Excel كما مت اأي�سًا تقدمي عرو�س ترويجية للعطالت حلاملي بطاقات التميز الئتمانية
وحاملي البطاقات اخل�سم )بطاقات ال�سحب(، و ركزت يف حملتها علي �سعار«مزيد من 
التوفري ومزيد من املرح”. واحتوت عرو�س التخفي�سات على خ�سومات جّذابة للعطالت 

ال�سيفية من �سمنها تخفي�سات على تذاكر ال�سفر اإلى وجهات خمتلفة يف العامل.

�سهرين  ملدة  اآخر  �سيفّيا  عر�سا  م�سقط   - احلرة  ال�سوق  مع  وبالتعاون  البنك  د�ّسن  كما 
حلاملى بطاقات الئتمان، وبطاقات اخل�سم. واأُقيم ال�سحب، على اأ�سا�س املبلغ الذي �سرفه 
ل الفائز  يف احلملة الرتويجية ال�سيفية  امل�سافرون يف حمالت ال�سوق احلرة. ولقد حت�سّ

على بطاقة التميز املا�سية لبنك �سحار حتتوي على مبلغ 25 الف دولر اأمريكي.

بطاقات  زبائن  قاعدة  �سهدت  املو�سوعة،  الإ�سرتاتيجيات  تنفيذ  امل�ستمرة يف  ومع اجلهود 
الئتمان منّوا لفتا بن�سبة 40 ٪ خالل ال�سنة.

واأ�سبح بنك �سحار البنك الثالث يف ال�سلطنة املن�سّم اإلى كربى �سركات العامل وفروعها يف 
جمال خدمات حتويل الأموال وهي �سبكة وي�سرتن يونيون العاملية. ومبوجب هذه التفاقية، 
املالية  للتحويالت  يونيون  وي�سرتن  خدمات  كل  لزبائنه  الآن  يقدم  �سحار  بنك  اأ�سحى 
الواردة، وال�سادرة، واملحلية اإلى جانب خدمات وي�سرتن يونيون، للدفع ال�سريع، و خدمات 

النقد ال�سريع يف معظم فروعه.

وخالل ال�سنة وا�سل البنك يف ا�ست�سافة زبائنه يف مناطق خمتلفة من ال�سلطنة يف املنا�سبات 
الجتماعية احل�سرية. وتعد هذه الفعاليات ذات قيمة عالية حيث اأّنها فر�سة للتوا�سل مع 

زبائن البنك والتفاعل معهم مبا�سرة.

وكجزء من ثقافة بناء فريق العمل الواحد، وا�سلت الإدارة الجتماع مبدراء الفروع ب�سكل 
منتظم ملناق�سة ال�سبل والو�سائل لتحقيق اأهداف العمل املتّعلقة مبختلف اأ�ساليب اخلدمات 
تبادل  و  والت�ساور،  للعمل اجلماعي،  للزبائن. كما وّفرت هذه الجتماعات فر�سة  املوّجهة 

الفكار ، ف�ساًل عن مكافاأة املوظفني من ذوى الأداء املمّيز.

وحدة البيع باجلملة 

للبنك. الكلي  الأداء  يف  باإمتياز  2011م  �سنة  خالل  باجلملة  البيع  وحدة   �ساهمت 
و�سهدت الوحدة منوا ثابتا لل�سنة الرابعة على التوايل من حيث الأ�سول، و ر�سوم الدخل، 
من خالل اجتذاب ودائع الزبائن من ال�سركات املختلفة. وتتلخ�س اإجنازات الأق�سام ال�ست 

التي تقع حتت مظلة البيع باجلملة كما يلي:  

التقرير اإلداري والتحليلي لنشاط البنك
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:)LCB( وحدة اخلدمات امل�سرفية لل�سركات الكربى
الكبرية  لل�سركات  امل�سرفية  املتطلبات  الكربى  لل�سركات  امل�سرفية  وحدة اخلدمات  تلبي 
ر�ساها  ال�سركات  هذه  اأبدت  ولقد  عمان.  �سلطنة  داخل  �سخمة  ن�ساطات  لديها  التي 
بهذه  عالقاته  على  بناء  نف�سه  تطوير  اإلى  البنك  دفع  مما  اجلودة،  العالية  خدماتنا  عن 
ال�سركات. كما اأ�سافت هذه ال�سركات عالقات جديدة للبنك يف الوقت الذي اأ�سبحنا نقدم 
فيه لزبائننا التجاريني منتجات متنوعة مثل، التمويل التجاري، وبطاقات الئتمان ، وخدمة 

النقد الأجنبي، اإ�سافة اإلى تقدمينا خلدمات التجزئة للزبائن.

ويتولى اإدارة الأق�سام ال�ست لوحدة ال�سركات الكربى مدراء عالقات يتمتعون بخربة وا�سعة 
ومتخ�س�سة يف خمتلف القطاعات، وذلك لتلبية الحتياجات امل�سرفية لل�سركات الرئي�سية 
والتعدين  امل�ساريع،  ومتويل  امل�سرفية،  غري  املالية  واخلدمات  والغاز،  النفط  قطاع  يف 

واملحاجر، والعقارات والبناء، والقطاعات ال�سناعّية.

وجنحت وحدة ال�سركات الكربى يف عقد عدد من ال�سفقات امل�سرتكة بال�سرتاك مع بنوك 
حملّية، وبنوك كبرية من دول جمل�س التعاون اخلليجي، لتلبية متطلبات امل�ساريع ال�سخمة 

يف ال�سلطنة.

اخلدمات امل�سرفية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة )النا�سئة(:
ترتكز اأعمال هذه الوحدة على تلبية الحتياجات امل�سرفية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، 
ورجال الأعمال العمانيني وال�سركات الفردّية الُعمانّية. تقع هذه الوحدة بالقرب من املنطقة 
ال�سناعية يف م�سقط لت�سهيل و�سول الزبون اليها وكذلك لت�سهيل تفاعل الإدارة عن طريق 

مدراء العالقات يف املواقع التي يتواجد بها الزبائن. 

وي�سهد ق�سم اخلدمات امل�سرفية لل�سركات ال�سغرية واملتو�سطة منوا مطردا يف الأعمال. 
الهيئات  مع  بالتفاعل  اأي�سًا  الق�سم  يقوم  وعالقتها  تواجدها  لتعزيز  منها  حماولة  يف  و 
املحلية الأخرى، واملوؤ�س�سات احلكومية التي تدعم امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة وامل�ساريع 
العمانية امل�ستقبلية. وخالل هذه ال�سنة، قمنا برعاية دورة ندوة تهدف اإلى م�ساعدة ن�ساء 
الأعمال العمانيات على اكت�ساب املهارات الالزمة لت�سغيل امل�سروعات ال�سغرية واملتو�سطة.  
وتقوم هذه الوحدة اأي�سًا بتقدمي منتجات تلبي احتياجات زبائنها من ال�سركات ال�سغرية 
واملتو�سطة يف جمال التجارة والعمالت الأجنبية. وقد وّظف البنك يف هذه الوحدة مدراء 
الزبون  احتايجات  يتفهمون  الذين  العالية،  الكفاءات  ذوي  من  العمانيني  من  عالقات 
من  الزبائن  مع  الق�سم  توا�سل  كما  ممكن.  وقت  اأ�سرع  يف  املنا�سبة  احللول  له  ويقدمون 
ال�سركات الكربى التابعني لوحدة البيع باجلملة بهدف البحث عن فر�س حمتملة، وتقدمي 

ت�سهيالت بنكّية اإلى املقاولني. 

جمموعة املوؤ�س�سات احلكومية والقطاع العام:
بنك �سحار مّمن  مثل  بنوك  ب�سع  اإّل  املحلّية، ليوجد  البنوك  اأّنه من بني  نحن فخورون  
وموؤ�س�سات  الرئي�سة  احلكومية  اجلهات  احتياجات  تلبية  يف  �س  متخ�سّ عمل  فريق  لديهم 
العمليات  جمال  يف  تعمل  احلكومي  القطاع  وحدات  غالبية  فاإن  الواقع،  يف  العام.  القطاع 
الراهن من جمموعة  الوقت  الرئي�سية يف  الدوائر احلكومية  ت�ستفيد جميع  التجارية، كما 
الت�سهيالت التي تقدمها هذه الوحدة. ومن اأبرز اجنازتنا خالل �سنة 2011م  جناحنا يف 
تلبية العديد من املتطلبات الوطنية املهمة لوحدات القطاع العام و م�ساعدتهم على حتقيق 
مع  الإ�سرتاتيجية  �سراكاتنا  خالل  من  الأجل  طويلة  قرو�س  لهم  بالتوفري  التو�سع  اأهداف 
بنوك ُعمانية اأخرى قوية. وي�سعى زبائن هذا القطاع اإلى ال�ستفادة من خدمات التحويالت 
املالية، والتجارية، وغريها من منتجات التجزئة الأمر الذي يعود بالنفع املتبادل على كّل 

من الزبائن والبنك.  

:)FIG( جمموعة املوؤ�س�سات املالية
اإّن املهمة الرئي�سية لهذه املجموعة هي ربط البنك عامليا من خالل بنوك املرا�سلة الوا�سعة 
النطاق. وذلك بغر�س ت�سهيل  التدفق احلر للمعامالت التجارية عرب احلدود لي�س مل�ساعدة 
الت�سهيالت  من  ال�ستفادة  من  اأي�سًا  لتمكينها  بل  فقط،  اأعمالها  يف  العمانية  ال�سركات 

البنكية يف جميع اأنحاء العامل، وبالتايل تعزيز حجم جتارتها.

وحتدد  العامل،  دول  جلميع  والبنوك«  »الدول  خماطر  بدرا�سة  اأي�سًا  الوحدة  هذه  وتقوم 
م�ستويات التعر�س لالنك�ساف بالتوازي مع م�ستويات رغبة املخاطرة لدينا جُتاه النك�سافات.  
القادرة  النا�سئة،  الأ�سواق  بنجاح حتديد عددًا من  الوحدة  ا�ستطاعت هذه  ال�سنة  وخالل 

على توفري فر�س عمل جديدة للبنك وبالتايل تعزيز عائدات فائ�س الأموال.

كربى  م�سارف  وخم�سة  املركزي،  البنك  من  زائر  وفد  اجتماع  بتنظيمنا  فخرون  ونحن 
لدولة نا�سئة، بالإ�سافة اإلى بنوك حملية رائدة بهدف تعزيز م�ساحلنا البنكّية املتبادلة و 
لتطوير عالقات �سراكة معها. وال�سراكة مع البنوك القوية لن تعود بالفائدة على الأو�ساط 
املرتبطة  املتزايدة  التمويل  تلبية متطلبات  اأي�سًا متكننا من  ولكن  امل�سرفية هنا فح�سب، 
لتقييم  الرئي�سي  املن�سق  اأي�سًا  الوحدة  هذه  وتعد  ال�سلطنة.  داخل  الهامة  امل�ساريع  بتنفيذ 
ت�سنيف البنك من قبل وكالة فيت�س. وا�ستنادا اإلى منوذج منو الأعمال التجارية يف البنك 

لهذه ال�سنة منحت الوكالة مرة اأخرى ت�سنيف ممتاز للبنك.

التمويل التجاري:

املوظفني  من  فريق  ويديرها  باجلملة،  للبيع  الرئي�سية  الوحدات  اإحدى  الوحدة  هذه  تعد 
لقطاعي  التجاري  التمويل  متطلبات  بتلبية  يقومون  العالية  الكفاءة  ذوي  من  العمانيني 

التجزئة واجلملة يف البنك.  

وعلى مدى ال�سنتني املا�سيتني، ازداد حجم الأعمال غري املمولة ب�سكل كبري، مما يدل على 
القدرة القوية للبنك يف التعامل مع مثل هذه الأعداد الكبرية من زبائننا من ال�سركات.

كما �ساركت وحدة التمويل التجاري يف خمتلف الفعالّيات التي نّظمتها الهيئة العامة لرتويج 
و�سناعة  جتارة  غرفة  و  ال�سادرات،  ائتمان  �سمان  ووكالة  ال�سادرات،  وتنمية  ال�ستثمار 
اأنحاء  جميع  يف  الأعمال  جمتمع  يف  التقنية  البنك  خربة  ولن�سر  وجودها  لتعزيز  ُعمان 

ال�سلطنة. 

ال�سركات  لفائدة  و�سحار،  �ساللة  حمافظتي  يف  ندوتني  بتنظيم  ال�سنة  هذه  خالل  وقمنا 
الرائدة يف املحافظتني. وقد عرفت الفعاليتان ح�سورا كبريا، ور�سا املجتمعات املحلية. كما 
نظم البنك اأي�سًا حلقات تدريبية خا�سة باملوؤ�س�سات للحكومة، والقطاع العام، وال�سركات 
الكبرية يف مقراتهم.  و�ساعدت هذه احللقات التدريبية يف اإلقاء ال�سوء على جمموعة من 
الق�سايا الفنّية، كما قدمت اأي�سًا معلومات قّيمة حول الحتياجات العاملية يف جمال التجارة 

اخلارجّية.

كما نّفذ ق�سم التمويل التجاري ور�س عمل داخلّية حول UCP 600  لزبائنه من ال�سركات. 
للبنك خالل  التجاري  التمويل  فريق من خرباء  �سيقوم  الزبائن،  على طلب  بناء  و  كذلك 
�سنة 2012م بتنظيم فعاليات اأكرب، و�سيتم الرتكيز خاللها على UCP، اإنكوترمز، وطلب 

.ISPBال�سمانات،  و

اخلزينة:

يتمحور عمل اخلزينة  بالأ�سا�س على �سمان الإدارة املربحة لالأموال املتبقية، والإ�سراف 
حول  ال�سركات  من  لزبائن  ال�ست�سارية  اخلدمات  وتقدمي  التنظيمية،  الإدارة  ن�سب  على 

املنتجات املهيكلة وامل�ستقات. 

كما يلبي الق�سم متطلبات حتويالت التجزئة عرب البنك للزبائن من ال�سركات. ويقوم اأي�سًا 
بالتن�سيق مع جهات حكومية بالبحث عن م�سادر متويل اإ�سافّية لتلبية احتياجات البنك.

وتقوم اخلزينة بتقدمي امل�سورة للزبائن املميزين عرب الر�سائل الن�سية الق�سرية، والر�سائل 
الإلكرتونية التي حتتوى على اأحدث امل�ستجّدات، كما تر�سل اأي�سًا ك�سوفات ح�سابات للّزبائن 

املميزين املتعاملني بالعمالت الأجنبية واملتعر�سني لالنك�ساف.

واأثبتت اخلزينة قدراتها ملختلف ال�سركات الرائدة، وفرق  PSU التي قامت بزيارتنا خالل 
ة باملوظفني املنتدبني  ال�سنة، كما اإنها غطت اأي�سًا الحتياجات التدريبية الداخلية اخلا�سّ

للتعامل مع الزبائن املميزين للبنك. 

هذا، وركزت اخلزينة خالل ال�سنة على تطوير املنتج، وتعزيز الكتتاب مع مقدمي خدمات 
التبادل املايل الدوليني من ذوي ال�سمعة اجليدة، الأمر الذي مكننا من بناء حلول مبتكرة 

تتما�سى مع متطلبات الزبائن املميزين.

وب�سكل عام، حققت وحدة البيع باجلملة امل�ستويات املن�سودة بف�سل ت�سافر جهود اأق�سامها 
ال�ست،  ف�ساًل عن ق�سم التجزئة الذي قدم خدمات ممّيزة للّزبائن من ال�سركات. وبذلك، 
اأظهر البنك بو�سوح قدرته على اإثراء عالقاته من خالل تعزيز مبيعات املنتجات ملختلف 

فئات الزبائن املميزين يف هذا ال�سوق.

الت�سوق  اأهم مراكز  »اأحد  باأنه  البنك  بيان مهام  البيع باجلملة  باخت�سار، ترجمت وحدة 
املايل، يحتوي على حمالت للمنتجات، واخلدمات ملختلف القطاعات، ولكل منها جمموعة 

فريدة من املقرتحات«.

املالية

الإدارة يف  التنفيذية وجمل�س  الدعم لالإدارة  املالية يف بنك �سحار  يقدم فريق اخلدمات 
عمليات التخطيط و�سنع القرارات عن طريق توفري املعلومات احليوية والهامة، والتحليالت 
املعمقة لأداء البنك. وي�ستفيد البنك من تكنولوجيا املعلومات لتقدمي حتليالت للم�ساهمة يف 

الناجت من الأعمال التجارية، واملنتجات، والزبائن.

كما متكن املعلومات الإدارية التي ت�سعها الدائرة من اتخاذ قرارات جتارية �سليمة اعتمادا 
على الفهم الدقيق لديناميكية ربحية البنك، والرتكيز على جمالت العمل الأ�سا�سية يف بيئة 
املعلوماتية  اأنظمته  تعزيز  البنك يف  املالية يف  ق�سم  ويوا�سل  واملناف�سة.  باالتحديات  مليئة 

باأحدث الأدوات، والتقنيات املتاحة جلعلها اأكرث و�سوحا ل�سمان اأكرب قدر من الفائدة.

تقوم  كما  البنك.   اإلى  بالن�سبة  الرئي�سية  املجالت  من  واحدا  التكلفة  اإدارة  جمال  وُيعّد 
البنك،  اأرباح  يف  الزيادة  بهدف  وذلك  التكاليف  اإدارة  مبادرات  يف  ن�سٍط  بدوٍر  الدائرة 

وحتقيق الفوائد املثالية النا�سئة عن النفقات الراأ�سمالية والت�سغيلية التي يتكّبدها البنك.

ولدى بنك �سحار اإميانا را�سخا باأهمية تقدمي البيانات املالية التي تت�سم بال�سفافية، وتقّدم 
البنك  يتبع  النهج،  مع هذا  و مت�سيا  املالية.  البيانات  مل�ستخدمي  وهادفا  مفيدا،  اإف�ساحا 
اأف�سل املمار�سات يف الإف�ساح ح�سب معايري التقارير املالية الدولية، وال�سلطات التنظيمية.

التقرير املايل ل�شنة 2011م

املنتهية يف  31 دي�سمرب 2012م، 14٫497 مليون ريال  املالّية  ال�سنة  الربح عن  بلغ �سايف 
ُعماين.

وقد حتّقق هذا الربح بعد الأخذ يف الإعتبار الأحكام العاّمة على اأ�سا�س املحفظة املالية يف 
�سجل القرو�س البالغ قدرها 881 مليون ريال عماين وفقا للمباديء التوجيهية املو�سوعة 
من قبل البنك املركزي العماين. وخالل ال�سنة حقق البنك اأرباحا ت�سغيلية قدرها 20٫007  

مليون ريال عماين، اأي بن�سبة زيادة قدرها 27٫9٪  عن الأرباح الت�سغيلية ل�سنة 2010م.

ولقد مت حتقيق هذه الأرباح يف املقام الأول من خالل ال�سيطرة على خماطر �سجل القرو�س، 
وخف�س تكاليف التمويل، وحت�سني امليزانية العمومية، وحت�سني كفاءة التكلفة.

وخالل ال�سنة، متكن البنك من حت�سيل اإجمايل انك�ساف ائتماين للزبائن بقيمة  1،041 
مليون ريال عماين، وبلغت اإيداعات الزبائن 1،171 مليون ريال عماين.

الزبائن  اأ�سول  بلغ معدل منو  بينما  اإلى 158 مليون ريال عماين،  لت�سل  الودائع  وارتفعت 
ن�سبة 13٪، وبلغ منّو ودائع الزبائن 17٪. وخالل ال�سنة متّكن البنك بثبات من زيادة ح�سته 
يف ال�سوق واأغلق ال�سنة بح�سة قدرها 8٫57٪ من اإجمايل ائتمان القطاع اخلا�س بال�سوق، 

و6٫80٪ من اإجمايل الودائع. وبلغ الربح الأ�سا�سي لل�سهم الواحد 14٫497 بي�سة. 

�شايف ايرادات الفوائد

بلغ �سايف اإيرادات الفوائد 34٫757 مليون ريال عماين، ويعود الف�سل يف هذا الإجناز اإلى 
اإدارة  اللتزامات، وحت�سني  تكلفة  وخف�س  العائدات،  القرو�س وحت�سني  النمو يف حمفظة 
امليزانية العمومية. وبلغ متو�سط اإجمايل اأ�سول البنك 1،229 مليون ريال عماين مبتو�سط 
هام�س الفائدة بن�سة 2٫83٪ مع متو�سط عائدات الفائدة بن�سبة 4،95 ٪، ومتو�سط اإجمايل 

م�ساريف الفوائد بـ ٪2٫36.

الدخل الغري ربحي

بلغ  الدخل غري الربحي خالل ال�سنة 8٫429 مليون ريال عماين. وي�ستمل الدخل غري الربحي 
على الر�سوم والعمولت، ور�سوم خدمات احل�ساب، ور�سوم الئتمان ذات ال�سلة، واخلدمات 
النقابية.  والر�سوم  التن�سيب،  ور�سوم  املبيعات،  وعمولة  الأخرى،  والإدارية  ال�ست�سارية 

ويوا�سل بنك �سحار تركيزه على اإحداث تنمية كبرية يف الدخل القائم على الر�سوم.

التقرير اإلداري والتحليلي لنشاط البنك



31 التقرير السنوي لبنك صحار 2011التقرير السنوي لبنك صحار 302011

م�شروفات الت�شغيل

خالل �سنة 2011م، بلغت جملة م�سروفات الت�سغيل 23٫179 مليون ريال عماين. وت�سمل 
افتتاحها  مت  منها  اأربعة   ( فرعا   25 من  املكونة  البنك  �سبكة  تكلفة  الت�سغيل  م�سروفات 
خالل �سنة 2011م(، وامل�ساريف املتعلقة باملوظفني، وامل�ساريف الإدارية الأخرى املتعلقة 
بالدعاية والإعالن، والت�سالت، والتوظيف، ومبادرات تكنولوجيا املعلومات،  وال�ستهالك. 
وقد بلغ عدد موظفي البنك خالل ال�سنة 549 موظفا. هذا، وحت�ّسنت  ن�سبة تكلفة الدخل 

لتبلغ 53٫67٪، مقابل 55٫6 خالل �سنة 2010م.

الإحتياط املايل

الإئتمان  خ�سائر  لتغطية  عماين  ريال  مليون   881 مبلغ  البنك  خ�س�س  2011م،  �سنة  خالل 
فلقد  بالإئتمان  �سابق  �سجل  توفر  ولعدم  وال�سلفيات.  القرو�س  حمفظة  يف  الكامنة  املحتملة 
تبنى البنك معايري البنك املركزي العماين لتوفري احتياطات القرو�س وال�سلفيات على �سكل 
حمفظة مالية ملعاجلة اخل�سائر املحتملة. ومت�سيا مع لوائح البنك املركزي العماين،  قام البنك 
بتوفري احتياطي مايل بقيمة 2٫59 مليون ريال عماين. كما قام البنك بتوفري احتياطي لتغطية 
انخفا�س قيمة ال�ستثمارات بلغت 0٫017 مليون ريال عماين، ولقد جاء ذكرها يف بيان الدخل.  

الأ�شول 

بلغ اإجمايل اأ�سول البنك يف 31 دي�سمرب 2011م 1٫432 مليون ريال عماين. وبلغت قيمة 
�سايف القرو�س وال�سلفيات يف 31 دي�سمرب 2011م 1،020 مليون ريال عماين.

كفاية راأ�س املال 

يف  31 دي�سمرب 2011م مت ح�ساب ن�سبة راأ�س املال الكايف للبنك وفقا للمباديء التوجيهية 
تبلغ  بينما   ، بن�سبة ٪14٫22    )BIS(  الدولية الت�سويات  التى مت حتديدها من قبل بنك 
الن�سبة املطلوبة من قبل  بنك الت�سويات الدويل 8٪، غري اأن لوائح البنك املركزي العماين 

ت�سرتط اأن حتافظ البنوك على معدل راأ�س املال الكايف بن�سبة 12٪ اأو اأكرث.

وبلغت �سندات الدين من امل�ستوى الأول لراأ�س املال )Tier 1( 120٫3 مليون ريال عماين، 
وراأ�س املال من امل�ستوى الثاين )Tier 2( 63٫6 مليون ريال عماين. وخالل �سنة 2011م،  
فرتة  مع  عماين  ريال  مليون   50 تبلغ  التي  الثانوية  الديون  رفع  من  وبنجاح  البنك  متكن 
الثاين  امل�ستوى  �سمن  الثانوية  الديون  هذه  وتاأتي  �سنوات،  ال�سبع  تراوح  مدتها  ا�ستحقاق 

لراأ�س املال )Tier 2( لغر�س ح�ساب معدل كفاية راأ�س املال.

اإدارة ال�شيولة 

حلول  عند  بالتزاماتها  الوفاء  من  البنك  يتمكن  لن  التي  املخاطر  هي  ال�سيولة  خماطر 
ا�ستحقاقها. وللحد منها، قامت الإدارة باإعداد م�سادر متويل متنوعة، واإدارة الأ�سول مع 
الأخذ يف الإعتبار م�ساألة ال�سيولة ومراقبتها ب�سفة يومية. ويف 31 دي�سمرب 2011م، بلغت 
ن�سبة النقد، والأر�سدة لدي البنوك املركزية، و�سندات اخلزينة، و�سهادات الإيداع التي مت 
الإعالن عنها من قبل البنك املركزي العماين، والودائع لدى البنوك 19٫7٪ من جمموع 

الأ�سول،  و24٪ من اإجمايل الودائع.

وتو�سح املذكرة التف�سيلية يف الق�سم د 2 من البيان املايل الديون التي حان وقت ا�ستحقاقها. 

تقرير املوارد الب�شرّية ل�شنة 2011م

ا�ستمرت وحدة املوارد الب�سرّية يف لعب دور حمورّي يف دفع اأداء البنك نحو الجتاه ال�سحيح 
من خالل العناية مبوظفيه.

وقد رّكزت اجلهود خالل �سنة 2011م على تعزيز الأداء، والإنتاجّية، وتوفري فر�س وظيفّية 
ملوّظفي البنك، وللمجتمع الُعماين على حّد �سواء. ولقد جنحت جهودنا يف تطوير، وحتفيز، 
جنح  كما  امل�ستمّرة.  باملناف�سة  تتمّيز  بيئة  يف  املوؤ�ّس�سة  اأهداف  لتحقيق  موّظفينا  وتفاعل 

البنك اأي�سًا يف حتقيق �سقف التعمني املحدد للقطاع امل�سريف البالغ ن�سبته ٪90 .

ولقد تبنى البنك مقاربات تهدف اإلى بلوغ اأف�سل املمار�سات العاملّية، م�ستجيبة حلتياجاته، 
وبيئته، وثقافته، تعود عليه بالفائدة على املدى الطويل.  

�شيا�شة التعمني

امل�ساهمني،  بالتزاماته جتاه  واأوفى  ن�سبة تعمني ٪90  �سنوات  البنك خالل خم�سة  بلغ  لقد 
ودعم  احلثيثة،  جهوده  خالل  من  البنك  جنح  كما  واملجتمع.  الُعماين،  املركزي  والبنك 
ويف  الأ�سا�سّية،  الأعمال  و  العليا،  الإدارة  م�ستوى  على  التعمني  يف  القطاعات  خمتلف 
واإدارة  والتدقيق،  املعلومات،  وتقنية  لل�سركات،  امل�سرفّية  ة؛ كاخلدمات  املخت�سّ الوظائف 

املخاطر، وتطوير الإنتاج، والتدريب. 

التدريب والتطوير

توا�سلت خالل �سنة 2011م جهود تطوير املهارات، والكفاءات، وذلك ملوا�سلة ال�ستجابة 
ملتطلبات قطاع الأعمال من املهارات. ولقد �سارك خالل ال�سنة 3281 �سخ�س يف 370 دورة 

تدريبّية، وبرامج تطويرّية.  

برنامج التمّيز القيادي

من  البنك  احتياجات  توفري  اإلى  ترمي  التي  املدى  الطويلة  اإ�سرتاتيجّيته  تنفيذ  اإطارة  يف 
خالل تطوير و�سحذ كفاءة قياداته امل�ستقبلّية، و�سع البنك برنامج اإدارة املهارات، وتطوير 
مركز  )نفذها  منّظمة  كفاءة  تقييم  عملّية  يف  املوظفني  من   ٪10 �سارك  ولقد  القيادة. 
برامج  و�سع7  النتائج،  اإلى  وا�ستنادا  الالزمة.  التطويرّية  الحتياجات  لتحديد  تطوير( 
تطويرية ادارية تنفذ خالل 12 �سهرا،ومت ان�ساء برنامج التمّيز القيادي، الذي �سارك فيه 

44 موّظفا من املدراء واملدراء الأوائل.

�شوت املوّظف

يوؤمن بنك �سحار اأن حتقيق ر�سا الزبائن ل يكون اإل من خالل حتقيق ر�سا موّظفيه. ولهذا 
التزامهم  م�ستوى  على  للوقوف  املوظفني  لراأي  ا�ستطالعا  الب�سرّية  املوارد  وحدة  اأجرت 
وتفاعلهم مع البنك. وقد مت و�سع خّطة عملّية لتحديد الحتياجات لتعزيز التزام املوظفني 

وتفاعلهم مع البنك. 

هذا، ومّت اإطالق برنامج �ستار ) برنامج التقدير وتكرمي جهود املوظفني( الذي يقوم بتقدير 
خمتلف  يف  املوؤ�ّس�سة  وطموحات  اأهداف  حتقيق  اأجل  من  املوظفون  يبذلها  التي  اجلهود 

املجالت منها العملية والجتماعية وغريها من املجالت البنائة.

املوؤ�ّس�سة(  داخل  )للتوا�سل  املوظفني  مع  التوا�سل  برنامج  تقدمي  مت  هذا،  اإلى  وبالإ�سافة 
باملوؤ�س�سة بني جميع  املتعلقة  املعلومات  تداول   ت�سهيل  بغاية  بها  املتعلقة  الإجراءات  وو�سع 

املوظفني يف البنك، وللوقوف على اآرائهم ورفعها اإلى الإدارة. 

اإدارة الأداء

كما مت اإ�سراك اأعداد متزايدة من املوظفني و امل�سرفني يف البنك يف احلوارات البناءة لبحث 
طرق حت�سني الأداء والنتائج. ويتناول برنامج التميز القيادي املذكور �سلفا يف اأحد حماوره 

اخلم�سة اأداء اأفراد وفرق العمل.

وملزيد تعزيز ر�سا زبائن البنك الداخليني وحت�سني الإجراءات الداخلية واأ�سلوب خدمتنا 
 “ اآخر  وا�ستطالع  اخلاريجيني”  الزبائن  خلدمة  “ا�ستطالع  اجراء  مت  البع�س  لبع�سنا 
املو�سوعة جلميع  العمل  اأهداف  مع  ليتما�سيا  تطويعهما  الداخليني”، ومت  الزبائن  خلدمة 
اإدارة الأداء. وُت�ستخدم نتائج هذه ال�ستطالعات لدعم ر�سى  موظفي البنك �سمن نظام 

زبائننا اخلارجيني والداخليني.

الإنتاجية

املو�سوعة  والجراءات  املوظفيني  اإنتاجية  حت�سني  اإيل  تهدف  التي  املبادرة  تنفيذ  مّت 
التنظيمي  الهيكل  حتاليل  اإيل   وا�ستنادا   .CEDAR ال�ست�سارية  املوؤ�ّس�سة  بال�سرتاك  
للبنك، وخمطط �سري العمل، وحجم املعامالت، مت اإجراء مقارانات ح�سب املعايري املحلية 
تعّطل العمال.   للحيلولة دون  النهائيةعرب مراحل  التو�سيات  تنفيذ  /والقليمية.  ويجري 
ولقد مت تنفيذ هذا امل�سروع  بال�سرتاك بني وحدة املوارد الب�سرية و ق�سم العمليات املركزية، 

كما مت اإن�ساء فريق عمل من كّل الدوائر لتطبيق وموا�سلة امل�سروع على املدى الطويل. 

امل�شوؤولّية الجتماعّية للبنك

نبذل  اأن جناحه كموؤ�ّس�سة مالّية �سديد الرتباط بنجاح املجتمع. ولهذا،  يعي بنك �سحار 
جهودا كبرية تتعّدى النجاح املايل، بدعمنا ملختلف املبادرات الجتماعّية التي حتدث تغيريا 

يف املجتمع الذي نقّدم له خدماتنا. 

كما ن�سّجع با�ستمرار موظفينا على التطّوع ملختلف الفعالّيات الجتماعّية، مّما يربز اجلانب 
با�ستمرار؛ احلملة  بها  نقوم  التي  الجتماعّية  املبادرات  ومن  املجتمع.  للبنك يف  الإن�ساين 
وزيارة  العمل،  معار�س  يف  وامل�ساركة  ال�سواطئ،  تنظيف  وحملة  بالدم،  للترّبع  ال�سنوّية 

اجلامعات والكلّيات لتوعية الطلبة بفر�س العمل امل�ستقبلّية.

الوطنية  اجلمعية  التالية:  الجتماعّية  اجلمعّيات  لدعم  مببادرات  ال�سنة  خالل  قمنا  كما 
وبرنامج  املدار�س،  اأطفال  لدعم  العطاء  دار  جمعّية  وبرنامج  ال�سرطان،  مبر�س  للتوعية 
النجاح، واجلمعية الُعمانّية للمعاقني – �سحار، وجمعّية رعاية الأطفال املعاقني – مركز 

التوّحد، جمعّية النور لفاقدي الب�سر، وغريها من اجلمعّيات الجتماعّية.

هذا، بالإ�سافة اإلى دعمنا ملركز التدّخل املبّكر لالأطفال ذوي الإعاقة، وهي موؤ�س�سة ُتعنى 
ة. بالأطفال من ذوي الحتياجات اخلا�سّ

العمليات

اخلدمات  وتقدمي  املنتجات،  مبيعات  توفري  اإلى  يرمي  الذي  العمل  منوذج  ا�ستكمال  اإّن 
قاعدة  وايجاد  املعامالت،  معاجلة  املركزّية يف  عامل  يتطّلب  الفروع،  للزبائن يف  املتميزة 
لجناح  اجلميع  تاآزر  ا�ستوجبت  بالغة  اأهمية  ذات  املتطّلبات  هذه  وتعترب  للزبائن،  بيانات 
فعاليتها. و بالتايل فقد �ساعد عامل املركزية  يف خف�س تكاليف املعامالت و�سمان عمليات 
يف  توافقها  مدى  خالل  من  املركزية  العمليات  اأداء  تعّقب  يتم  كما  الأخطاء.   من  خالية 
م�ستوى اخلدمة مع وحدات الأخرى والتي من خاللها يكون البحث دومًا عن فر�س حت�سني 

اخلدمة املقدمة لكّل من زبائن البيع بالتجزئة وال�سركات.

احتياجات  لتلبية  الأعمال  وحدات  مع  وثيق  ب�سكل  املركزية  العمليات  دائرة  تعمل  كما 
مع  بالتن�سيق  البنك  يف  الكفاءة  لتح�سني  اجلديدة  املبادرات  اإعداد  يتم  بذلك  و  للزبائن. 
�سركة ا�ست�سارية خارجية، ومن �سمن هذه املبادرات القيام مب�ساريع اأخرى جديدة جتري 

حاليا لتحقيق التالئم، وهي تطبيق الـ IVR والـ STP للمدفوعات.

م�ستمر  وب�سكل  مرات  عدة  الت�سغيلية  العمليات  بنموذج  التعريف  ال�سنة  خالل  اأُعيد  كما 
لتقدمي املنتجات، واخلدمات ومراجعتها وذلك بغر�س تطبيق اأف�سل اأداء، وحتديد املخاطر  

واحتوائها.

ومّت التعامل بطريقة من�سبطة مع عملية تقدمي املنتجات، واخلدمات، بالتوازي مع اجلدوى 
الت�سغيلية، ومالئمة عملية الت�سليم ل�سمان تنفيذ ال�سيا�سات التنظيمية املتعلقة باجلوانب 
التنفيذية للقطاع امل�سريف داخل البنك. وخالل هذه ال�سنة ُحّولت جميع عمليات التمويل 
جميع  على  مركزة  جهود  وُبذلت  بالبنك.  اخلا�ّس  العمليات  منوذج  مع  لتتنا�سق  التجاري 
لالأ�سباب  حتليل  اإجراء  مت  كما  الزبائن.  �سكاوي  مع  التعامل  �سرعة  ل�سمان  امل�ستويات 
ال�سنة 2011م  الق�ساء على ما تكّرر منها. وخالل  ال�سكاوي بغر�س  الناجتة عن  اجلذرية 
مت اإطالق مبادرة جديدة لتطبيق نظام فّعال لإدارة ال�سكاوي يف البنك وت�سويتها بال�سرعة 

املرجّوة.

تطوير تكنولوجيا املعلومات 

اإطار  يف  للجميع  املعلومات  تكنولوجيا  لت�سخري  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  روؤية  مع  مت�ّسيا 
املعلومات  تقنية  بدمج  املتعّلقة  البنك  اإ�سرتاتيجية  ل�سلطنة عمان، جاءت  ال�ساملة  التنمية 
وتقريب  والإبداع،  والبتكار،  الت�سغيل،  يف  لالمتياز  داعما  باعتبارها  �سبكتها  عرب  بنجاح 
الفر�س، وحتقيق الأهداف التجارية. وت�ستمّر تقنية املعلومات يف لعب دور ريادي  يف تعزيز 
كفاءة اخلدمات امل�سرفية. هذا، وا�ستطاعت تكنولوجيا املعلومات حت�سني الكفاءة وجودة 

العرو�س املقدمة للزبائن.

ويفعل البنك تكنولوجيا املعلومات جلعل جتربة الزبون اأكرث �سهولة وفعالية وكفاءة من خالل 
اخلدمات املقدمة، كتوفري اخلدمات امل�سرفية يف اأي وقت، ويف اأي مكان من خالل جمموعة 
من قنوات الت�سليم مثل الفروع، واأجهزة ال�سرف الآيل، واخلدمات امل�سرفّية الإلكرتونّية، 

و الر�سائل الن�سّية الق�سرية،واأنظمة الدفع، والت�سوية.

التقرير اإلداري والتحليلي لنشاط البنك
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ت�سكل تكنولوجيا املعلومات جوهر الإجنازات الرئي�سية للبنك مثل :

قام البنك بنجاح اإعادة اإعتماد جميع نطاقات ITD للدورة الثانية  )2013م-2011م( • 
بنك  وُيعّد  هذا،   ،)ISO / IEC 27001:2005(املعلومات اأمن  اإدارة  لنظام 
 ISO / IEC اجلودة  �سهادة  على  يح�سل  الذي  ال�سلطنة  يف  الأول  البنك  �سحار 

. 27001:2005
 •EK-DO- املتكاملة   احللول  تقدمي  يف  ال�سلطنة  يف  الأول  البنك  هو  �سحار  بنك 

TEEN املتعّلقة بالتحويالت املالّية للهند من خالل القنوات امل�سرفية الإلكرتونية.
املواقع •  اأف�سل  م�سابقة  يف  الف�سية  اجلائزة  على  �سحار  لبنك  الإلكرتوين  املوقع  فاز 

الإلكرتونية يف عمان ل�سنة 2011م.
الإلكرتوين •  التحويل  م�سروع  املركزي  البنك  مبادرة  مثل  املبادرات  من  العديد  تنفيذ 

 ،)BCBS( الإح�سائي  واملكتب  امل�سريف  والئتمان   ،)ONS( املالية   للت�سويات 
.)SSS( ونظام ت�سوية الأوراق املالية ،)ECC( و�سيكات املقا�سة الإلكرتونية

البنك •  اختار  املعلومات،  وتكنولوجيا  الب�سرية،  املوارد  وحدتي  مبادرات  من  كجزء 
»اأوراكل«  التقني  الربنامج  يف  مكّثفة  تدريبّية  لدورة  للخ�سوع  عمانيني  موظفني  اأربعة 
�س ملطوري »اأوراكل«. وهذه املجموعة التي مت تدريبها هي الدفعة الثانية، حيث  املتخ�سّ
البنكي  النظام  �سامال على  تدريبا  تلقوا  باأربعة موظفني عمانيني   اأولى  دفعة  �سبقتها 

الأ�سا�سي »فيناكل« يف اأنفو�سي�س. 
 •)ITSM(. تطبيق اإدارة خدمات تقنية املعلومات
اإجنازات ُحّققت خالل �سنة 2011م.• 
وي�سرتن يونيون للتحويالت املالية. • 
احلوادث الأمنية واإدارة الفعليات على مدار 7/24 من قبل الدارة.• 
التنفيذ الأمثل لل�سبكة على نطاق وا�سع. • 
مبادرة مركزية اإدارة ال�سبكة، والر�سد.• 
تد�سني نظام  SWIFT 7 للتبادل الآمن للر�سائل. • 
الفر�س امل�ستقبلية.• 
املبادرة الإ�سرتاتيجية للحكومة للخدمات امل�سرفية ال�سالمية.• 
و�سرعة •  اأمنا  والأكرث  الأف�سل،  الإلكرتونية  توفري اخلدمات  تناف�سية يف  ميزة  اكت�ساب 

لزبائننا الداخليني واخلارجيني.
تعزيز الت�سغيل الآيل للحلول التكنولوجية.• 
اإدخال التعليم الإلكرتوين التفاعلي من اأجل ن�سر الوعي حول اأمن املعلومات على نطاق • 

البنك.
تعزيز اإجراءات اأمن املعلومات الوقائّية، وامل�سادة للتعامل مع املخاطر النا�سئة املتعّلقة • 

باأمن املعلومات.

اإدارة املخاطر املالية

يدرك البنك حقيقة اأنه معر�س لأو�ساع غري وا�سحة وخماطر عديدة نظرًا لبع�س العوامل 
توقع  اأو  التنبوؤ  ميكن  ل  بينما  التجاري،  العمل  بع�سها  يالزم  التي  والبيئية،  القت�سادية 
بع�سها الآخر. ويف خطوة ا�ستباقية تبنى البنك عملية �ساملة لإدارة املخاطر املتوقعة وغري 
املتوقعة بغر�س تقليل الآثار ال�سلبية ملثل هذه املخاطر والأو�ساع غري الوا�سحة. ومن اأجل 
الأدوات  لبع�س  البنك  وقد جلاأ  و�سريع.  ب�سكل جيد  نف�سه  البنك  يعد  الهدف  حتقيق هذا 

والأنظمة القادرة على تقييم، ومراقبة وال�سيطرة على التعر�س للمخاطر ب�سورة علمية.

تتولى وحدات العمل التجاري يف البنك م�سوؤولية اإدارة املخاطر والتاأكد من �سبطها.  ولدى 
اإدارة املخاطر �سادق عليها جمل�س الإدارة. وت�سف هذه الوثيقة منهج  البنك وثيقة حول 

البنك يف اإدارة املخاطر. ويتم تنفيذ الرغبة يف املخاطرة  �سمن القيود املحّددة لها .

وتتم  املخاطر.  واإدارة  ومراقبة  وقيا�س،  اهتمامًا خا�سًا مبجال حتديد،  بنك �سحار  يويل 
ت�سكل جميع  “منوذج دفاعي ثالثي اخلطوط”، حيث  البنك من خالل  املخاطر يف  اإدارة 
خط  اأما  ال�سلة.  ذات  املخاطر  واإدارة  امتالك  عرب  الأول  الدفاع  خط  التجارية  الأعمال 
 “ اإدارة املخاطر واللتزام. توفر وحدة املخاطر  اأق�سام  الدفاع الثاين فت�سرتك فيه بع�س 
والعمليات  ال�سيا�سات  املدراء حول  وتدريب  تعليم  التجارية عرب  وظيفية” لالأعمال  قيادة 
واأدوات ال�سيطرة التي حتددها املخاطر، كما حتدد الدائرة املخاطر وتقي�سها وتقدم تقارير 
وتطابقها  والعمليات  ال�سيا�سات  تطبيق جميع  فت�سمن  اللتزام  وحدة  اأما  لالإدارة.  حولها 
مع الأطر التنظيمية احلالية وتنفيذ القوانني املطبقة يف عمان. فيما ت�سّكل وحدة التدقيق 
الداخلي خط الدفاع الثالث، حيث تراجع وت�سرف على خطي الدفاع الأول والثاين. وتعترب 
اأداة لتبليغ جمل�س الإدارة باملخاطر وكمدخل لرتقية  نتائج ا�ستعرا�س هذه الوحدة مبثابة 
العمليات و�سد الثغرات يف ال�سيطرة على املخاطر بوا�سطة وحدة املخاطر. وبهذه الطريقة 

يتبنى بنك �سحار ممار�سة “ اإدارة املخاطر املتكاملة”. 

وجود  �سمان  املوؤ�ّس�سة هي  م�ستوى  على  املخاطر  لإدارة  الأ�سا�سّية  املهمة  اأّن  البنك  يدرك 
واللتزام باإطار اإدارة خماطر فّعال �سمن �سياق عمل البنك وبيئته الت�سغيلية. ولدى البنك 
وحدة اإدارة خماطر را�سخة ت�سم فريقًا من املهنيني ذوي اخلربات والكفاءة. وت�ستمل بنية 

اإدارة املخاطر على:

جمل�س الإدارة.• 
جلنة جمل�س الإدارة لإدارة املخاطر.• 
جلنة الأ�سول واملطالبات.• 
جلنة املخاطر الت�سغيلية.• 

املخاطر  جلنة  تتعهد  بينما  ال�سيولة،  وخماطر  ال�سوق  م�سوؤولية  املطالبات  جلنة  تتولى 
الت�سغيلية مب�سوؤولية اإدارة املخاطر الت�سغيلية يف البنك. وقد مت تاأ�سي�س اإدارة و�سطى ملتابعة 

واإدارة خماطر اخلزينة.

يتولى جمل�س الإدارة م�سئولية و�سع والإ�سراف على اإطار اإدارة املخاطر يف البنك. 

بطريقة  املخاطر  اأوجه  خمتلف  ومراقبة  وتخفيف  وقيا�س  حتديد  املخاطر  اإدارة  تت�سمن 
يحددها  التي  املخاطرة  يف  الرغبة  �سمن  للمخاطر  املعدلة  العائدات  زيادة  باأهداف  تفي 
جمل�س الإدارة. وحتدد وحدة اإدارة املخاطر قيودًا تت�سق مع رغبة البنك يف اإدارة املخاطر، 
كما تراقب وتقدم التقارير حول اللتزام بهذه القيود وتقوم بالإ�سراف ذي العالقة باإدارة 

املخاطر.

خماطر راأ�س املال 

يتمتع البنك ب�سجل م�ساهمني قوي ومتنوع يوفر له الثقة الالزمة يف قدرته على ح�سد راأ�س 
املال حينما يحتاجه. وقد احتفظ البنك مبعدل كفاءة راأ�س مال يف حدود 14٫22٪ من حيث 

راأ�س املال املنظم 9٫30٪ من حيث راأ�س املال فئة 1. 

خماطر الئتمان 

القدرة  عدم  ب�سبب  ال�سداد  يف  ال�سريح  العجز  عن  اخل�سائر  تنجم  البنوك  حمفظات  يف 
بالقرتا�س،  ال�سلة  ذات  بالتزاماته  الإيفاء  يف  نظري  طرف  اأي  اأو  العميل  رغبة  عدم  اأو 
والتجارة، والت�سوية اأو اأي معامالت مالية اأخرى. كما ميكن اأن تنجم اخل�سائر عن تخفي�س 
فاإن خماطر  ولذلك  الئتمان.  املحتمل يف جودة  اأو  الفعلي  للتدهور  قيمة املحفظة كنتيجة 

الئتمان متثل احتمالية اخل�سائر املرتبطة بتقليل جودة ائتمان الأطراف النظرية.

هناك ف�سل وا�سح يف امل�سوؤوليات املرتبطة بالكت�ساب، وتقييم املخاطر، وتقدمي الئتمان 
الذي ينطوي على عملية �ساملة وواجبة لرعاية معايري اجلودة ت�ستند على اأف�سل املمار�سات 
على  والإ�سراف  املخاطر  لإدارة  الإدارة  جمل�س  من  منف�سلة  جلنة  البنك  و�سّكل  الدولية. 
العام  املدير  )نائب  املخاطر  م�سوؤول  ويقدم  بالبنك.  للمخاطر   املتكاملة  الإدارة  مهام 
للمخاطر( بالبنك حاليًا تقاريره للجنة املخاطر. وُيقّيم موظفو الئتمان بالبنك مقرتحات 
يجري  الدفع  وقبل  املخاطر.  تقييم  ومعايري  املعتمدة  املنتج  �سيا�سة  اأ�سا�س  على  الئتمان 
املتاأخرة.  الديون  بيانات  ل�سرية املقرت�س ويفح�س قاعدة  اأي�سًا مراجعة  الئتمان  موظف 
ولدى البنك دائرة م�ستقلة لإدارة الئتمان من اأجل �سيطرة فعالة على هذا اجلانب. ولكي 
التي  الوحدات  تتمتع  األ  يف  رغبة  هناك  املمار�سات،  اأف�سل  على  املحافظة  للبنك  يت�سنى 
واإدارة تقدمي  النظام  القيود على  الو�سول لتحميل  التجاري بحرية  العمل  تعمل على جلب 
الئتمان. اأّما بالن�سبة اإلى تعر�س ائتمان البيع باجلملة لالنك�ساف فاإدارة خماطر الئتمان 
تت�سمن  التي  موّحدة،  الئتمان  اعتماد  وعمليات  امل�ستهدفة  ال�سوق  تعريف  خالل  من  تتّم 
اإجراء منوذجي لتقييم الئتمان ال�سامل وت�سنيفه. متكن البنك مب�ساعدة موؤ�س�سة موديز 
من تطوير مناذج داخلية لت�سنيف الئتمان، يتم ا�ستخدامها لت�سنيف الأ�سخا�س املدينني 
يف قطاع الأعمال واملوؤ�س�سات النا�سئة ممن يتمتعون مب�ستندات مالية مدققة. ويت�سف نظام 
ت�سنيف موؤ�س�سة موديز باملرونة وي�ستخدم مزيجًا من املقايي�س املو�سوعية وهو اإجراء مت 
اختباره اإح�سائيًا وتاأكد اأنه يوؤدي اإلى احل�سول على ت�سنيفات موثوقة لالأ�سخا�س املدينني. 
وخالل ال�سنة طّور البنك داخلّيا منوذجًا لبطاقة تقييم من خالل ت�سنيف موديز اخلا�ّس 
باملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة دون اعتبار مواردها مالية. وقد مت اختبار النموذج بنجاح، 
ويجري الآن اإعادة اختباره بوا�سطة وحدة العمل التجاري من خالل ت�سنيف ح�ساباتهم دون 
اعتبار مواردهم مالية. و�سوف يتم اعتماد النموذج بعد التحّقق نهائيا من فاعلّيته. هذا و 
وّفرت موؤ�س�سة موديز ن�سخة مطّورة ملحلل الت�سنيف التي اجتازت بنجاح اختبار اخلادم، 
و�سيتم تطوير خادم الإنتاج مع الن�سخة اجلديدة قريبًا. كما تتم ال�ستفادة من الت�سنيف 
كعن�سر رئي�سي يف عمليات املوافقة وما بعد املوافقة على الئتمان. ويتم مراجعة ت�سنيف 
املوؤقتة  للم�سفوفات  البنك حتلياًل  اأجرى  الأقل. وقد  ال�سنة على  كل مدين مرة واحدة يف 
العاّمة  التوّجهات  مع  تتالءم  امل�سنفة  الكبرية  للمجموعات  الت�سنيف  انتقال  اأن  ولوحظ 
موؤ�س�سة  ت�سنيف  منوذج  كفاءة  حول  اأكرث  الإدارة  طماأن  الذي  الأمر  العماين  لالقت�ساد 
عرب  قطاع  �سناعة/  لكل  املحفظة  ت�سنيف  البنك  يجري  كما  البنك.  يتبناه  الذي  موديز 

ا�ستخدام منوذجه املطور داخليًا لتن�سيف املحفظات. 

يف  لالنك�ساف  البنك  تعر�س  مراقبة  على  منتظمة  وب�سورة  العليا  الإدارة  ت�سهر  كما 
وبالنظر  ذلك،  على  وعالوة  املال.  واأ�سواق  التجارية  العقارات  مثل  احل�سا�سة  القطاعات 
العقارات  لالنك�ساف يف قطاع  البنك  تعر�س  وترية  اختبار  اإجراء  يتم  القت�سادي  للو�سع 
مرة كل ثالثة اأ�سهر على الأقل. اأما بالن�سبة لالنك�ساف يف �سوق املال، فيتم اإجراء التقييم 
ب�سورة  والختبار  التقييم  ُيجرى  احلادة  التقلبات  فرتات  وخالل  اأ�سبوعيا،  والختبار 
لالنك�ساف  البنك  تعر�س  تقييم  على  املخاطر  لإدارة  الإدارة  جمل�س  جلنة  وتعمل  يومّية. 
يف القطاعات احل�سا�سة ب�سورة دورية. ويتّم التعامل مع انك�ساف البنك يف قطاع الرهن 

ال�سكني وفقًا للقواعد الحرتازية والتنظيمية.

ويتم حتديث املعلومات ال�سناعية ب�سفة م�ستمرة، وذلك من خالل التفاعل مع العمالء، 
عن�سرًا  الدفع  بعد  ملا  امل�ستمّرة  املراقبة  وتعترب  املجال.  يف  وخرباء  التنظيمية  والهيئة 
جوهريًا للمحافظة على جودة الإقرا�س. كما ي�سّهل تنوع املحفظات ومراجعاتها اأي�سًا من 
تخفيف املخاطر واإدارتها. ويحتوي البنك على دائرة م�ستقلة ملراجعة القرو�س تتولى مهّمة 
ملجل�س  م�ستمّرة  �سمانات  الدائرة  هذه  وتوفر  والئتمان.  القرو�س  جودة  ت�سنيف  تقييم 
الإدارة وللهيئة التنظيمية حول جودة القرو�س وعملية اإدارتها. ويقدم ق�سم اإدارة املخاطر 
ت�سّورا �سامال لالإدارة العليا بالبنك حول اإدارة املخاطر، ميثل ملخ�سًا وافيا حول املخاطر 
الئتمانّية، وخماطر ال�سوق، واملخاطر الت�سغيلية يف البنك. وخالل �سنة 2011م مت تعزيز 

مدى وجمال املخاطر ال�سهرّية وذلك باإ�سافة 9 موؤ�سرات جديدة للمخاطر.

الرتكيز  مع  جودتها.  على  اعتمادًا  الأ�سول  ت�سنيف  اإلى  القرو�س  مراجعة  عملية  توؤدي 
على حت�سني جودة �سجّل القرو�س بالبنك طورت عملية املراجعة اإ�سرتاتيجيات على اأ�س�س 
م�ستمرة، كما ت�ستعر�س عملية املراجعة الأحكام احلالية لوثائق �سيا�سات/ عمليات الئتمان 
القرو�س  مراجعة  عملية  اأهداف  اأهم  ومن  ال�سرورية.  التعديالت  اأو  الإ�سافات  وتقرتح 
التقاط اإ�سارات الإنذار املبكر للمتغّيات يف جودة الأ�سول. وبالنظر لهذه الإ�سارات ميكن 
املبكر عالقة/ موظفي  الإنذار  اإ�سارات  اأن ت�سع  الالزمة. وميكن  الوقائية  التدابري  اتخاذ 
الئتمان يف حالة تاأهب. وميكن اإعداد الإ�سرتاتيجيات يف الوقت املالئم لتجنب اأي عجز يف 

الدفع عرب خطة احل�سابات املالئمة.

اإدارة دورة الئتمان من خالل العرتاف بالئتمان مقّدما  التجزئة تتم  اأعمال قرو�س  يف 
)front-end credit( وعمليات الت�سغيل والتح�سيل. وهناك برامج لكل منتج لتحديد 
نوعّية الزبائن، ومعايري الكتتاب، وبنية ال�سمان، الخ من اأجل �سمان ات�ساق مناذج �سراء 
الذين  وللزبائن  املرتب  مقابل حتويل  ال�ستهالكية فقط  القرو�س  البنك  ويقدم  الئتمان. 
اإدارة خماطر  ي�ستجيبون للمتطلبات التاأهيلية فقط. ومع تزايد النك�سافات الفردّية، تتم 
وفيما  الزبائن.  ونوعّية  املنتجات  ملختلف  بالن�سبة  املحفظة  اأ�سا�س  على  التجزئة  ائتمان 
يت�سل بعمليات ائتمان التجزئة تتم املوافقة على جميع املنتجات، وال�سيا�سات، والرتاخي�س 
من ِقبل جمل�س الإدارة اأو جلنة املجل�س. كما يراجع البنك مقايي�س ائتمان التجزئة ا�ستنادًا 
على حتليل املحفظة ب�سورة منتظمة. واعتمادًا على نتائج حتليل املخاطر ملحفظة قرو�س 
التجزئة، قام البنك مبراجعة �سيا�سة القرو�س ال�سخ�سية، ومتكن من بناء �سوابط كافية 
لحتواء املخاطر عرب مراجعة املقايي�س. وقد مت و�سع القيود امل�ستندة على املخاطر ملختلف 

جمموعات الزبائن ممن يحملون �سجالت خماطر معروفة.

ت�سنيف  اإجراء  على  بالقدرة  البنك  يف  امل�ستخدمة  الأ�سا�سية  ال�سريفة  برجميات  وتتمتع 
الأ�سول على اأ�سا�س يومي، ووفقًا لذلك يتم اتخاذ تدابري حمددة ح�سب اأُطر البنك املركزي 
الُعماين، كما يتم اتخاذ تدابري اأ�سول قيا�سية غري حمددة وذلك ح�سب اأُطر البنك املركزي 
الُعماين اأي�سا. وقد طّور البنك نظام اإدارة معلومات قوّي يف نظام ال�سريفة الأ�سا�سي متكنه 
اأنظمة برجميات  ل�سراء  البنك حاليًا  ي�سعى  الئتمان. كما  ال�ستباقية ملخاطر  الإدارة  من 
قادرة على حتليل ال�سيناريوهات، واختبارات ال�سغط، وقادرة على التنبوؤ بخ�سائر القرو�س. 
 2 بازل  لتفاقية  وفقًا  املتقدم  النهج  اإلى  النتقال  هو  الأول  �سقني:  ذو  ذلك  من  والهدف 
حل�ساب كفاية راأ�س املال، والثاين هو ا�ستخدام الأُطر لتخاذ قرارات جتارّية اإ�سرتاتيجية 
عائدات  زيادة  عنه  ينتج  اأن  يتوقع  الذي  الأمر  املخاطر،  على  بناًء  املال  راأ�س  وتخ�سي�س 

املخاطر املعّدلة. 

التقرير اإلداري والتحليلي لنشاط البنك
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فيما يت�سل مبخاطر الئتمان، يتبنى البنك مقاربة منوذجّية اإ�سافة اإلى اللوائح التنظيمية 
لتخفيف  �ساملة  الأ�سول، عالوة على مقاربة  املخاطر على جميع  املن�سو�س عليها حلجم 
املخاطر. ويتم ذلك متا�سيًا مع التوجيهات ال�سادرة عن البنك املركزي العماين حول تنفيذ 

تو�سيات اتفاقية بازل 2.

من  كاف  بقدر  الئتمان  على  املوافقة  بها  املناط  ال�سلطة  تتمتع  البنك،  حجم  مع  ومت�ّسيا 
ما  بني  البنك  توزيع حمفظة  ويخ�سع  للتبليغ.  رقابة مالئمة  اأنظمة  وجود  مع  الالمركزية 
خماطر  لإدارة  البنك  �سيا�سات  وتلعب  التنظيمية.  لالأُطر  اآخرين   �سخ�سي،  جتزئة/  هو 
الئتمان دورًا حيويًا يف املحافظة على جودة اأ�سول عالية لإجمايل و�سايف الأ�سول يف حدود 

1٫58٪ و1٫59٪ على التوايل.

خماطر ال�شوق 

 – الأ�سول  تطابق  وعدم  التجارية،  مهامه  من  جزءًا  يعترب  ال�سوق  ملخاطر  البنك  تعر�س 
اللتزامات، ودوره كو�سيط مايل يف ال�سفقات ذات ال�سلة بالزبائن. وتكمن خماطر ال�سوق 
يف اإمكانية وقوع اخل�سائر الناجمة عن التغيريات يف قيمة الأداة املالية كنتيجة لأي حتول 
يف متغريات ال�سوق مثل معدلت الفائدة ، واأ�سعار ال�سرف، وات�ساع الئتمان، وبع�س اأ�سعار 
وراأ�س  الأرباح،  يف  اخل�سائر  اأثر  تقليل  هو  ال�سوق  خماطر  اإدارة  وهدف  الأخرى.  الأ�سول 
املال امل�ساهم نتيجة ملخاطر ال�سوق. ولدى البنك بنية جيدة لإدارة خماطر ال�سوق مع وجود 
ف�سل وا�سح لواجبات املتعاملني مع هذا القطاع ) املكتب الأمامي ، املكتب اخللفي واملكتب 

الأو�سط(. 

يتتبع املكتب الأو�سط ويراقب خماطر ال�سوق ويقدم تقاريره حول و�سع هذه املخاطر على 
اأ�س�س يومية و�سهرية. وي�سع املكتب الأو�سط القيود ويقوم مبراجعتها من خالل جلنة الأ�سول 
ال�سرف  خماطر  البنك  ويدير  القيود.  مواجهة  يف  الفعلي  التعر�س  يراقب  كما  واللتزام 
الأجنبي عرب مراقبة قيود الو�سع املفتوح. فيما تتم اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة من خالل 

قيود اإدارة الأ�سول واللتزام، وحتليل الفجوات ودرا�سة اأثر �سدمة اأ�سعار الفائدة.

يف  املخاطر  تقييم  واإ�سرتاتيجية  املخاطر،  حوكمة  اإطار  ال�سوق  خماطر  �سيا�سات  تت�سمن 
�سيا�سة  يف  بو�سوح  والعمليات  ال�سيا�سات  هذه   تو�سيح  مت  واملتوقعة.  احلالية  البيئة  �سوء 
بال�ستثمارات يف  ال�سلة  الق�سايا ذات  ال�ستثمار  �سيا�سة  واللتزام. وحتّول  الأ�سول  اإدارة 
خمتلف املنتجات التجارية. ويتم قيا�س خماطر معدل الفائدة من خالل  ا�ستخدام حتليل 
اإجراء  عرب  الفائدة  معدل  خماطر  اأثر  بتحليل  البنك  يقوم  كما  الت�سعري.  قبل  ما  فجوة 
قيود  فر�س  عرب  ال�سرف  معدلت  ملخاطر  تعر�سه  من  البنك  ويحد  ال�سغوط.  اختبارات 

الو�سع ومراقبة ذلك عن كثب.

ال�ستحقاقات  تطابق  عدم  ملناق�سة  �سهري  اأ�سا�س  على  واللتزام  الأ�سول  جلنة  وتلتقي 
وخماطر ال�سيولة التي يتعر�س لها بنك �سحار حتى ميكن اتخاذ خطوات لتجنب مثل هذه 
املخاطر. كما تناق�س اللجنة وتبلور خطط العمل لإدارة خماطر معدل الفائدة. وبتوجيهات 
ال�سرف  وخماطر  الفائدة،  ومعدل  ال�سيولة،  خماطر  البنك  خزينة  تدير  اللجنة،  هذه 
�سيا�سة  يف  امل�سمنة  ال�سوق  خماطر  وقيود  اخلزينة  �سيا�سة  مبوجهات  وتلتزم  الأجنبي، 

خماطر ال�سوق.

خماطر ال�شيولة

تهدف �سيا�سة بنك �سحار اخلا�سة بال�سيولة اإلى حتقيق التايل:

متكني البنك من املحافظة على اأ�سول �سائلة كافية لتغطية تقلبات واختالل تدفق النقد • 
يف التمويل.

املحافظة على ثقة اجلمهور يف عمل البنك التجاري.• 
متكني البنك من الإيفاء بجميع التزاماته املالية.• 

عند  املالية  بالتزاماته  الإيفاء  على  قادرًا  البنك  يكون  ل  عندما  ال�سيولة  خماطر  تظهر 
بالبنك  اخلزينة  ق�سم  ويتولى  عالية.  بتكلفة  بها  لاللتزام  ي�سطر  حني  اأو  ا�ستحقاقها، 
ال�سائلة،  لالأ�سول  البنك  حمفظة  الق�سم  هذا  ويدير  لل�سيولة.  اليومية  الإدارة  م�سئولية 
بالإ�سافة لو�سع خطط متويل الطوارئ يف البنك. كما تلتزم جلنة الأ�سول واللتزام مبراقبة 
ويتم  ال�سيولة.  و�سع  حول  منتظمة  تقارير  اللجنة  هذه  وتتلقى  بالبنك،  ال�سيولة  �سيا�سة 
ال�سيولة وخطط و�سيا�سات طوارئ املتعّلقة  ال�سيولة من خالل حتليل فجوة  قيا�س خماطر 
بها. وي�سمن البنك توفري قدر كاف من ال�سيولة يف كل الأوقات من خالل خطط التمويل 
املنتظمة، واملحافظة على  ال�ستثمارات ال�سائلة، عالوة على الرتكيز على م�سادر التمويل 
الأكرث ا�ستقرارًا مثل ودائع التجزئة. يف ال�سنة احلالية �سجلت ودائع البنك الدخارية منوًا 
اأي�سًا باملوجهات التنظيمية التي حتكم نطاق وطبيعة احتفاظ  مبعدل 36٪. ويلتزم البنك 
البنك بالأ�سول ال�سائلة. وتن�س �سيا�سة خماطر ال�سوق على اخلطوط العري�سة فيما يت�سل 

باإدارة خماطر ال�سيولة مثل �سقف الفجوة.

 املخاطر الت�شغيلية 

متا�سيًا مع اخلطوط العري�سة لإدارة املخاطر ال�سادرة عن البنك املركزي العماين وحتى 
البنك نظاما لإدارة املخاطر  اأعّد  املمار�سات امل�سرفية،  اأف�سل  يتمّكن من املحافظة على 
العمليات  ُق�سور  عن  الناجتة  اخل�سائر  خماطر  يف  الت�سغيلية  املخاطر  وتتمثل  الت�سغيلية. 
الداخلية اأو ف�سلها، اأو تلك التي يت�سبب فيها الأ�سخا�س اأو الأنظمة اأو نتيجة لعوامل خارجية. 

وتتم اإدارة املخاطر الت�سغيلية يف البنك عرب نظام مراقبة داخلي �سامل. 

و�سع البنك �سيا�سة لإدارة املخاطر الت�سغيلية �سادق عليها جمل�س الإدارة، وهي تغطي جميع 
للمخاطر،  الذاتي  التقييم  �سيا�سة  مثل  امل�ساندة  وال�سيا�سات  الت�سغيلية  املخاطر  جمالت 
و�سيا�سة اإدارة فقدان البيانات. ويتم تطبيق هذه ال�سيا�سات مبختلف اأق�سام البنك وتهدف 
الت�سغيلية  املخاطر  اإدارة  م�ساءلة  واأوجه  م�سئوليات  وحتديد  وا�سحة  اجتاهات  تاأمني  اإلى 
يف البنك. كما يت�سمن اإطار اإدارة املخاطر الت�سغيلية كاًل من �سيا�سة املخاطر الت�سغيلية، 
ومراقبتها  املخاطر،  هذه  لتخفيف  الالزمة  وال�سوابط  وتقييمها،  حتديدها،  وطريقة 
واحلّد منها. وبالإ�سافة لذلك، ولإدارة ا�ستباقية للمخاطر، حدد البنك 25 موؤ�سرا رئي�سيًا 

للمخاطر تتم مراقبتها ب�سورة دورية.

اأجرى البنك  الت�سغيلية. كما  اأحداث وخ�سائر املخاطر  واإدارة  للتقارير  اإطارًا  و�سع البنك 
كما   .RCSA منوذج      عرب  التجاري  العمل  جمالت  بع�س  و�سوابط  ملخاطر  تقييمًا  
�سكل البنك جلنة املخاطر الت�سغيلية لكي ت�سرف على اإدارتها. ومت�سيًا مع توجهات البنك 
املركزي العماين، يوفر بنك �سحار راأ�س املال الالزم للمخاطر الت�سغيلية ح�سب توجيهات 
بازل  اتفاقية  توجيهات  تنفيذ  اإلى  �سحار  بنك  وينظر   .2 بازل  لتفاقية  الأ�سا�سي  املوؤ�سر 
باإدارة املخاطر وذلك بهدف  املنتظمة لأنظمته وممار�ساته اخلا�سة  للمراجعة  2 كفر�سة 
مواءمتها مع اأف�سل املمار�سات العاملية. كما تبنى البنك ملقاربة منوذجية ملخاطر الئتمان، 

املتطلبات  بتقييم  البنك  وقام  الت�سغيلية.  للمخاطر  الرئي�سي  واملوؤ�ّسر  ال�سوق،  وخماطر 
الأ�سا�سية لإطار كفاية راأ�س املال امل�سمن يف توجيهات اتفاقية بازل 2 التي اأ�سدرها بنك 

اأباك�س، وو�سع البنك اأي�سًا عمليات للتنفيذ الفعال لهذه املتطلبات. 

الرقابة الداخلية

اإن وجود نظام رقابة داخلّي فّعال ُيعّد عن�سرا حا�سما يف اإدارة خماطر الت�سغيل، اإلى جانب 
الرقابة  بجدوى  �سحار  بنك  يوؤمن  كما  الت�سغيل.  عمليات  �سالمة  �سمان  اأ�س�س  اأحد  كونه 
الداخلية الفّعالة باعتبارها عن�سرا اأ�سا�سيا لإدارة املخاطر الت�سغيلية. فالرقابة والتدقيق 
الداخلّيني للبنك هما و�سيلتان اأ�سا�سّيتان للتحّكم يف خماطر الت�سغيل. لهذا و�سع البنك اآلّية 

للرقابة على الأن�سطة على م�ستويني املركزي، والوحدات لتحقيق الأهداف التالية :

الفعالية والدقة يف العمليات.• 
موثوقّية التقارير املالية.• 
اللتزام بالقوانني والأنظمة املعمول بها.• 

كما ُتعنى الرقابة الداخلية بفعالية وكفاءة العمليات لتحقيق اأهداف البنك املتعّلقة بالأعمال 
ة بالأداء، والربحّية، واملحافظة على موارد البنك.  الأ�سا�سية مبا يف ذلك الأهداف اخلا�سّ
للبنك، ت�سغيل احل�سابات احلجمية ونظم  الرئي�سّية لنظام الإدارة الداخلّية  ومن املفاتيح 
املعلومات التي ت�سهر على اإعداد البيانات املالية املوثوقة وغريها من البيانات املالية. وقدمت 
الأَ�سرار  والأنظمة، وجتنيبه  بالقوانني  البنك  تقّيد  ل�سمان  الداخلّية  ال�سوابط  اأُطر  و�سع 
والعواقب ال�سلبّية. ول�سمان حتقيق اأهدافه مت ت�سميم يف بنك �سحار اإطار الرقابة الداخلية 

املتنا�سق مع جميع ال�سوابط ال�سرورّية.  

املواد  كافة  وتوثيق  بتطوير  خارجيني  خرباء  مع  بالتن�سيق  البنك   قام  الإجراءات:  توثيق 
)Sox( ة ب�سيغ تبادل �سوك�س وعمليات البنك الهامة اخلا�سّ

وميثل  هذا التوثيق اإلى جانب خمطط �سري العمل، والرقابة، وامل�سوؤوليات، مبادىء توجيهّية 
لكل ن�ساط من اأن�سطة البنك.

التقرير اإلداري والتحليلي لنشاط البنك



اإلفصاح الواجب 
طبقًا لقواعد 

خمس  سنوات )بازل 2( لإلفصاح
من  الدقة  في 
العمل  لتحقيق 
نتائج  مبهرة.
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املقدمة   1

يقوم البنك بتف�سيل الإف�ساحات التالية حول كفاية راأ�س املال طبقا لقواعد بازل 2 ال�سادرة عن البنك املركزي العماين بالتعميم رقم ب م 1009 يف 13 �سبتمرب 2006 . تهدف هذه 
الإف�ساحات اإلى تقدمي معلومات نوعية وكمية للم�ستخدمني بال�سوق عن تعر�س بنك �سحار )�س م ع ع( للمخاطر ، ا�سرتاتيجيات الإدارة و عمليات كفاية راأ�س املال. 

ال�شركات التابعة وال�شتثمارات الهامة   2

بنك �سحار لي�س جزءًا  من اأية جمموعة �سواء من حيث الع�سوية اأو ككيان رئي�سي يف اأي جمموعة .

تكوين راأ�س املال  3

راأ�س املال امل�سرح به للبنك هو 000 000 000 1 �سهم �سعر ال�سهم الواحد 100ر0 ريال عماين . وراأ�س املال امل�سدر واملدفوع بالكامل للبنك هو 000 000 000 1 �سهم �سعر ال�سهم الواحد 
100ر0 ريال عماين لكل �سهم.

قام البنك بتح�سيل ديون ثانوية قيمتها 50 مليون ريال عماين يف 2010م، مبدة ا�ستحقاق تبلغ �سبع �سنوات وبفائدة ثابتة. وطبقًا  لقوانني البنك  املركزي العماين تعترب الديون الثانوية 
راأ�سمال اجلزء الثاين  عند ح�ساب معدل كفاية راأ�س املال. القيمة الأ�سا�سية من الديون الثانوية �سيتم دفعها عند الإ�ستحقاق فيما �سيتم دفع الفوائد ب�سكل دوري.

لدى البنك م�ساهمون من قطاعات خمتلفة مما يتيح للبنك اإمكانية احل�سول على راأ�سمال اإ�سايف عندما تدعو ال�سرورة اإلى ذلك .

األف ريال عماين مكونات راأ�س املال 

راأ�شمال اجلزء الأول 

000 100را�س املال املدفوع
705 5الإحتياطي القانوين 

413األإحتياطي العام
602 16الأرباح املرحلة 

-ح�سة الأقلية من حقوق امللكية ال�سركات التابعة 
-الأدوات املطورة 

-اأدوات راأ�سمالية اأخرى 
-فروق الحت�ساب التنظيمية املخ�سومة من راأ�سمال اجلزء الأول

)389 2(املبالغ الأخرى املخ�سومة من راأ�سمال اجلزء الأول: مت�سمنة ال�سهرة، ال�سريبة املوؤجلة وال�ستثمارات 
331 120قيمة راأ�سمال اجلزء الأول

625 63قيمة راأ�سمال اجلزء الثاين 
-قيمة راأ�سمال اجلزء الثالث

625 63جمموع قيمة راأ�شمال اجلزء الثاين والثالث

-اخل�سومات الأخرى من راأ�س املال 
956 183جمموع راأ�س املال املوؤهل

كفاية راأ�س املال   4

معدل كفاية راأ�س املال ، حمت�سبا وفقا لالإر�سادات املبينة من بنك الت�سويات الدولية كما تبناه البنك املركزي العماين كان 22ر 14٪ . بينما املتطلبات الدولية طبقا لبنك الت�سويات الدولية 
هو 8٪ ، ومبقت�سى لوائح البنك املركزي العماين ينبغي ان يلتزم البنك املحلي مبعدل كفاية راأ�س املال قدره 12٪ كحد اأدنى .

تتمثل ا�سرتاتيجية البنك يف احلفاظ على راأ�س مال كاف ي�سمح للبنك مبمار�سة ن�ساطه يف ظل اأ�سواأ الأحوال بال�سوق والتي يتمكن البنك فيها من حتمل اخل�سائر غري املتوقعة.

لدى البنك نظام للتقييم يقوم مبوجبه كبار املدراء بتقييم راأ�سمال البنك مقارنة مبلمح املخاطر . جلنة الأ�سول واملخاطر هي الهيئة التي جتري تقييما لكفاية راأ�س املال، بناءا على توقع العمل بالربع 
التايل وملمح املخاطر املتوقعة.  وترى الإدارة اأن �سوق الأعمال �ستكون ن�سطة وعليه ، قررت ان ت�سع احلد الأق�سى لكفاية راأ�س املال مبعدل 13٪ ، للبدء يف التاأكد من توفر احلد الأدنى النظامي 
من راأ�س املال وقدره 12٪ يف كل الأحوال .وهذا ميكن كبار الإداريني من التاأكد من وجود راأ�سمال كاف لتغطية كافة املخاطر الهامة التي تتعر�س لها ، بينما حتقق اأهداف العمل املطلوبة للنمو. 
وقد انتهج البنك الأ�سلوب القيا�سي ملخاطر الإئتمان واأ�سلوب املوؤ�سر الأ�سا�سي للمخاطر الت�سغيلية واأ�سلوب املدة القيا�سية ملخاطر ال�سوق، طبقا لقواعد بازل 2  ، كما حدده البنك املركزي 

العماين لكل البنوك التي تعمل ب�سلطنة عمان اعتبارا من 1 يناير 2007.

اإلفصاح الواجب طبقًا لقواعد ]بازل 2[ لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2011 م
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(األف ريال عماين( املجموع ومعدل راأ�شمال اجلزء الأول ، والأ�شول املرجحة باملخاطر

 جممل البيانم

الأر�شدة

(القيمة الدفرتية(

�شايف الأر�شدة

*(القيمة الدفرتية(

الأ�شول املرجحة باملخاطر

619 069 9191 400 5611 445 1البنود بامليزانية العمومية1
521 816140 816152 152 البنود خارج امليزانية العمومية2
044 0444 0444 4امل�ستقات3
184 214 7791 557 4211 602 1املجموع ملخاطر الإئتمان4

300 15-الأ�شول املرجحة باملخاطر - خماطر ال�شوق5

440 64-الأ�شول املرجحة باملخاطر- ملخاطر العمليات6

924 293 7791 557 1جمموع الأ�شول املرجحة باملخاطر - الأ�شول7

-331 120راأ�س مال اجلزء الأول8
-625 63راأ�س مال اجلزء الثاين9

--راأ�س مال اجلزء الثالث10
-956 183جمموع راأ�شمال القانوين 11

702 145متطلبات راأ�س املال ملخاطر الإئتمان1/11
836 1متطلبات راأ�س املال ملخاطر ال�سوق2/11
733 7متطلبات راأ�س املال ملخاطر العمليات3/11

271 155جمموع راأ�س املال املطلوب 12

30ر 9%املعدل لراأ�شمال اجلزء الأول 13

22ر 14%جمموع معدل راأ�س املال14

* بعد خ�سم املخ�س�سات

تقييم التعر�س للمخاطر  5

اإدارة املخاطر يف بنك �سحار - املدخل وال�سيا�سة  1-5

يتعر�س البنك خالل ن�ساطه العتيادي لعدة خماطر مالية. والتعر�س للمخاطر هو من �سميم الأن�سطة املالية ولبد من التعر�س ملخاطر العمليات لالأعمال التجارية. ويهدف البنك اإيل 
حتقيق توازن منا�سب بني املخاطر والعائد مع تقليل التاأثريات ال�سلبية علي الأداء املايل للبنك.

تتم اإدارة املخاطر يف البنك من خالل “مبداأ اخلطوط الدفاعية الثالثة”. وت�سكل الأق�سام التجارية اخلط الدفاعي الأول حيث تتبني املخاطر املتعلقة بهم وتتحمل م�سوؤولية اإدارة هذه 
املخاطر. خط الدفاع الثاين فهو م�سرتك بني دائرة اإدارة املخاطر ودائرة الإلتزام. بينما تقوم دائرة اإدارة املخاطر بتعليم وتدريب الأق�سام التجارية على ال�سيا�سات، والعمليات والأنظمة 
املو�سوعة من قبلهم، تقوم يف الوقت نف�سه بتعريف، وقيا�س وتقدمي تقرير عن املخاطر لالإدارة. اأما دائرة الإلتزام، فهي م�سوؤولة عن اأن ال�سيا�سات والعمليات تلتزم بالأحكام والقوانني 
العمانية ال�سارية. متثل دائرة التدقيق الداخلي اخلط الدفاعي الثالث عن طريق مراجعة وتقدمي الن�سح والإر�سادات خلطي الدفاع الأول والثاين. نتائج املراجعة متثل كاأداة لتقييم 

املخاطر ملجل�س الإدارة وكاأداة لتطوير العمليات و ل�سد الفجوات يف الأنظمة من قبل دائرة املخاطر. وهذا ي�سمى مبمار�سة “ اإدارة املخاطر املوحدة” يف بنك �سحار.

اإلى املخاطر  تقوم دائرة املخاطر باإعداد ملف تعريفي عن املخاطر ال�ساملة املحدقة بالبنك ب�سكل �سهري مع تغطية خماطر الإئتمان، خماطر ال�سوق واملخاطر الت�سغيلية. بالإ�سافة 
امل�ستقلة واملخاطر على م�ستوى املحافظ، يتم تتبع حركة املخاطر عرب املحفظة.  امللف التعريفي عن املخاطر يبني اأو�ساع املخاطر املختلفة واقرتاحات اإدراة املخاطر للحماية و �سبط 

املخاطر. يقدم التقرير ب�سكل �سهري لأع�ساء الإدارة العليا وب�سكل ربع �سنوي للجنة الإئتمان واملخاطر يف جمل�س الإدارة.

تعتمد فل�سفة البنك على مبا�سرة املخاطر املفهومة جيدا و�سمن الرغبة يف املخاطرة املن�سو�س عليها.   

اإدارة خماطر الإئتمان  2-5

خماطر الئتمان هي خماطر ف�سل العميل اأو طرف اآخر يف مقابلة التزاماته نحو البنك عندما ت�ستحق. وتن�ساأ خماطر الئتمان اأ�سا�سًا عن القرو�س ومنتجات الئتمان الأخرى املتاحة 
– مرحلة الإن�ساء ومرحلة امل�سادقة ومرحلة املعاملة /  للعمالء ومن الأ�سول ال�سائلة وال�ستثمارية املحتفظ بها بق�سم اخلزينة . ويتم اإدارة خماطر الئتمان من خالل ثالث مراحل 

الإ�سراف علي املحفظة. وقد �سّدق جمل�س الإدارة علي �سيا�سة ائتمان البنك.

وتوجد لدى البنك �سيا�سة اإدارة املخاطر الإئتمانية التي حتوي �سيا�سات و اأنظمة متعلقة باإدارة املخاطر الإئتمانية لثالث املراحل املذكور �سابقًا. هذه ال�سيا�سة مالئمة للخدمات امل�سرفية 
الإئتمانية للبيع باجلملة.

وتتبع كل القرو�س الفردية طريقة حمددة تعتمد علي املقايي�س املو�سوعة من قبل جمل�س الإدارة �سيا�سات م�سادق عليها ملختلف منتجات اإقرا�س التجزئة. وعلي كل موؤ�س�سات الئتمان 
التجارية وال�سركات اأن تتبع نظام ت�سنيف ائتماين ) مودي ( وفقط تلك التي ح�سلت على ت�سنيف ائتماين مقبول هي التي ت�سعى لنيل املوافقة على القر�س.   والذي ح�سل عليه البنك 
خالل ال�سنة احلالية، وفقط ت�ستمر اإجراءات طلبات القرو�س التي حت�سل علي ت�سنيف مقبول. واأي�سًا البنك يوجد لديه �سبكة املوافقة على �سالحيات الإئتمان والتي متثل توعية للمخاطر 

ول تقوم على اأ�سا�س كم الإئتمان فقط.

والتزامًا بالتوجيهات ال�سادرة من البنك املركزي العماين، عن تطبيق تو�سيات بازل 2 يف حالت خماطر الئتمان، يتبع البنك طريقة قيا�سية مع اأوزان املخاطر وفقًا لتو�سيات البنك 
املركزي العماين.

واأهم نظام للحا�سب الآيل م�ستخدم يف الوقت الراهن بالبنك، لديه املقدرة علي و�سع ت�سنيف لالأ�سول علي اأ�سا�س يومي. وطبقًا لهذا، مت تكوين خم�س�س حمدد بناءا علي توجيهات 
البنك املركزي العماين . كما مت تكوين خم�س�س لالأ�سول غري املحددة النمطية وفقًا لتوجيهات البنك املركزي العماين.

ال�سيا�سة الداخلية للبنك حول الإف�ساح اعتمدت من قبل جمل�س الإدارة يف تاريخ 15 نوفمرب لعام 2009م. وهذه الإف�ساحات ح�سرت وفقًا لتوجيهات البنك املركزي العماين.

قيا�س خماطر الئتمان  3-5

يجري البنك قيا�سًا ملخاطر الئتمان لتحديد جودة الأ�سل با�ستخدام معيارين اأ�سا�سيني. معدل املخ�س�س ومعدل القرو�س غري اجليدة. ومعدل املخ�س�س هو التحميل ال�سنوي للمخ�س�س 
كن�سبة من جمموع القرو�س ومعدل القرو�س غري اجليدة هو معدل القرو�س غري اجليدة كن�سبة من جمموع القرو�س. كذلك تتم متابعة حركة املخاطر من خالل حتليل املحفظة مع 

الرتكيز علي الرتكزات. ويتم و�سع هذه البيانات باجلداول التالية.

يلتزم البنك ب�سرامة بدقة املبادئ التنظيمية املوجودة لتحديد حجم التعر�س ملخاطر الئتمان بناء على الأطراف اأو العوامل املقابلة وحجم التعر�س للمخاطر غري املمولة بعد تطبيق 
عوامل حتويل الئتمان. وقد اإعتمدت نهج موحد يف ح�ساب كفاية راأ�س املال.

هذا و �سينظر البنك يف تقدمي القرو�س مبا�سرة اإلى احلكومة اأو الإ�ستثمار يف ال�سكوك ال�سيادية وحدها على اأنها تعر�س �سيادي، وبالن�سبة لل�سركات و الفئات الأخرى �ستطبق اأحجام 
املخاطر مبا ينطبق عليها. 

-       تعريف الت�شهيلت الئتمانية املتاأخرة والتي انخف�شت قيمتها

يتم ت�سنيف التعر�س للمخاطر الئتمانية من قبل البنك لتحديد الت�سهيالت التي انخف�ست قيمتها وفقًا لن�سرة البنك املركزي العماين رقم ب م 977 بتاريخ 25 �سبتمرب 2004م.

جمموع اإجمايل التعر�س ملخاطر الئتمان ، بالإ�سافة اإلى متو�سط اإجمايل التعر�س خالل الفرتة مق�سمة اإلى الأنواع الرئي�سية من خماطر الئتمان.  4-5

الف ريال عماين

اإجمايل التعر�سمتو�شط التعر�س

31 دي�شمرب 2010م31 دي�شمرب2011مال�شنة ال�شابقةال�شنة احلاليةنوع ملمح للتعر�س ملخاطر الئتمانم

349 22355 40463 00920 50�سحب على املك�سوف1
558 949364 944367 727361 359قرو�س �سخ�سية 2
031 34215 20621 68316 21قرو�س مقابل اإي�سالت اأمانة 3
245 818478 609577 179493 536قرو�س اأخرى4
957 5956 01910 8688 7�سراء/ خ�سم كمبيالت5
----اأخرى6
140 927920 040 1821 466900 975املجموع7

اإلفصاح الواجب طبقًا لقواعد ]بازل 2[ لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2011 م
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التوزيع اجلغرايف للمخاطر ، مق�سمة اإلى املناطق الهامة وفقا لالأنواع الرئي�سية للتعر�س ملخاطر الئتمان  5-5

الف ريال عماين

 دول جمل�س�شلطنة عماننوع ملمح التعر�س ملخاطر الئتمانم

 التعاون

الأخرى

 دول

OECD
املجموعاأخرىباك�شتانالهند

223 63-----223 63�شحب على املك�شوف1

949 367-----949 367قرو�س �شخ�شية 2

342 21-----342 21قرو�س مقابل اإي�شالت اأمانة 3

818 250577 46519 8503 1603 5756 51820 524قرو�س اأخرى4

595 10-----595 10�شراء/ خ�شم كمبيالت5

-------اأخرى6

927 040 2501 46519 8503 1603 5756 62720 987املجموع7

5-6  توزيع املخاطر  ح�سب القطاع ، اأو الطرف املقابل مق�سمة اإلى اأهم مالمح التعر�س ملخاطر الإئتمان     

الف ريال عماين

القطاع القت�شاديم

 �شحب على

قرو�ساملك�شوف

 �شراء/ خ�شم

املجموعاأخرىكمبيالت

 التعر�س خارج

 امليزانية

 العمومية

762 98722 32232 3-385 28022 7ال�سترياد 1

-27--27-الت�سدير2

-943 283131 4978 0611 102113 9اجلملة والتجزئة 3

-684 20--279 40520التعدين واملحاجر4

720 24446 308187 7192 9905 227170 8البناء 5

059 3959 20033 4849405 77123 3ال�سناعة6

-110 20-459823 82818الكهرباء الغاز واملياه7

875 6921 51--692 51-النقل والت�سالت8

955 20137 54--723 47851 2املوؤ�س�سات املالية 9

708 24028 181115 2542 5161 28999 12اخلدمات10

-949 367--383 565359 8القرو�س ال�سخ�سية 11

-000 1--000 1-الزراعة والأن�سطة التابعة 12

369 44431--444-القطاع احلكومي13

-324 13--324 13-ت�سليف غري املقيمني14

212 6875 3624810-278 10اأخرى15

660 927183 040 3421 59521 76710 223945 63املجموع16

بيان ال�ستحقاق التعاقدي الباقي لكل املحفظة ، مق�سم على الأنواع الرئي�سية ملالمح التعر�س ملخاطر الئتمان  7-5

 الف ريال 

عماين

 �شحب علىالت�شنيف الزمنيم

املك�شوف

قرو�س

 �شراء/ خ�شم

املجموعاخرىكمبيالت

 التعر�س خارج

 امليزانية

 العمومية

822 0948 342175 59521 93410 22379 63حتى 1 �سهر 1
435 22748 143--227 143-1-3 اأ �سهر2
548 7149 45--714 45-3 – 6 اأ�سهر3
628 2276 19--227 19-6 – 9 اأ�سهر4
815 3154 29--315 29-9 – 12 اأ�سهر5
108 34163 126--341 126-1 – 3 �سنة 6
306 52717 56--527 56-3 – 5 �سنة 7
998 48224 445--482 445-اأكرث من 5 �سنوات8
660 927183 040 3421 59521 76710 223945 63املجموع9

التوزيع وفقا للقطاعات الرئي�سية اأو نوع الطرف الآخر  8-5

القطاع القت�شاديم

 منها قرو�سجممل القرو�س

غري منتظمة

 خم�ش�شات

 عامة

 وحمتفظ بها

 خم�ش�شات

 عامة لل�شنة

ال�شابقة

 خم�ش�شات

 حمددة

وحمتفظ بها

 اإحتياطي

فوائد جمنب

 خم�ش�شات

 كونت خلل

الفرتة

 �شلف مت �شطبها

 خلل الفرتة

-922329606291 9876532 32ال�سترياد 1
-)5(---27-27الت�سدير2
-319179116 8651 94378131 131جتارة اجلملة والتجزئة 3
-101--684207 20-684 20التعدين واملحاجر4
-8725251612 0741 244170187 187البناء 5
-)155(361334217 3953333 33ال�سناعة6
-120--110201 20-110 20الكهرباء الغاز واملياه7
-386--692517 51-692 51النقل والت�سالت8
-)223(--201241 54-201 54املوؤ�س�سات املالية 9

-464-15286 0681 240172115 115اخلدمات10
-227 1965751 2194 0977 852361 9496 367القرو�س ال�سخ�سية 11
-10--00010 1-000 1الزراعة والأن�سطة التابعة 12
-)1(--4444-444القطاع احلكومي13
-)59(--324133 13-324 13ت�سليف غري املقيمني14
-982752583 058211 6292 6878 10اأخرى15

-467 4003 4141 5596 92813 024 9991 92715 040 1املجموع16

اإلفصاح الواجب طبقًا لقواعد ]بازل 2[ لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2011 م
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5-9  مبلغ القرو�س التي انخف�ست قيمتها، واإن وجدت، القرو�س املتاأخرة التي مت تكوين خم�س�س لها مق�سمة الى املناطق اجلغرافية الرئي�سية ، مبا يف 
ذلك ان كان عمليًا ، مبالغ املخ�س�سات العامة واملحددة لكل منطقة جغرافية . 

الف ريال عماين

 منها قرو�سجممل القرو�سالدولم

غري جيدة

 خم�ش�شات

 عامة مكونة

 وحمتفظ بها

 خم�ش�شات

 حمددة مكونة

وحمتفظ بها

 اإحتياطي

 فوائد

حمفوظة

 خم�ش�شات

 كونت خلل

الفرتة

 �شلف مت �شطبها

خلل الفرتة

-467 4003 4141 0266 99913 62715 987�سلطنة عمان1
----206-575 20دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى2
----OECD6 160-62 دول3
----39-850 3الهند4
----35-465 3باك�ستان5
----193-250 19اأخرى6
-467 4003 4141 5596 99913 92715 040 1املجموع7

احلركة يف اإجمايل القرو�س  10-5

الف ريال عماين

القرو�س غري املتحركة القرو�س املتحركةالبيانم

 امل�شكوك يفما دون املعياريالتنويه اخلا�س املعياري

حت�شيله

املجموعاخل�شارة

140 169920 2135 6691 4801 60933 878الر�سيد بداية الفرتة 1
-393 0911 5951 8185 23)897 31(احلركة/الهام�س )+/-(2
071 099 1----071 099 1القرو�س اجلديدة3
)284 978()20()25()86()25()128 978(ا�سرتداد القرو�س4
------القرو�س امل�سطوبة 5
927 040 5421 2796 1782 2737 65557 967ر�شيد نهاية الفرتة 6

414 6336 0653 7161 1--املخ�س�س املحتفظ به7
400 0091 2761151--فوائد جمنبة8

خماطر الإئتمان : الف�شاح عن احلافظ ح�شب الأ�شلوب القيا�شي   6

الإف�ساح النوعي للمحافظ ح�سب الأ�سلوب القيا�سي  1-6
بالن�سبة للمحافظ ح�سب التعامل القيا�سي ينتهج البنك الأ�سلوب القيا�سي لتقييم راأ�س املال النظامي ملخاطر الئتمان اما فيما يتعلق مبخاطر العمالت الذهبية فيطبق عليها متو�سط 
املخاطرة ح�سب ما ي�سمح به يف هذا الأ�سلوب. بينما العر�س ملالمح املخاطر بالبنك ترجيح املخاطر املطبق يعتمد على وكالت الت�سنيف الدولية املعتمدة بوا�سطة البنك املركزي العماين 
مثل مودي، وبور�س و فيت�س، بناءًا علي ت�سنيف البلد املخت�س. ويف غياب الت�سنيف اخلارجي لل�سركات، يعترب البنك معظم ال�سركات علي اأنها غري م�سنفة ويطبق ترجيح املخاطرة 
مبعدل 100٪ عن املالمح املمولة. وعن مالمح التعر�س خارج امليزانية العمومية، تطبق عوامل تعر�س الئتمان املالئمة وجتمع للبنوك اأو ح�سبما يكون احلال ثم يطبق ترجيح املخاطرة 
كما ذكر اأعاله. مبالغ القرو�س الغري م�سحوبة من قبل الزبون اأو الغري م�سروفه لهم بعد، تو�سع نحت الإلتزامات ويطبق عليها متو�سط املخاطرة كما هو م�سموح من قبل البنك املركزي.

الإف�ساح الكمي  2-6

ينتهج البنك اأ�سلوبًا موحدًا لكل ال�سركات علي اأنها غري م�سنفة ويطبق عليها ترجيح املخاطرة مبعدل  ٪100.  

تخفي�س خماطر الئتمان : الإف�شاح وفقًا للأ�شلوب القيا�شي  7

ل ي�ستخدم البنك اأ�سلوب املقا�سة �سواء للبنود خارج اأو داخل امليزانية العمومية. و�سيا�سة الئتمان بالبنك حتدد الأنواع املقبولة من ال�سمان الإ�سايف، م�سدر التقييم وتكرار اإعادة التقييم 
مثل مرة واحدة كل ثالث �سنوات بالن�سبة لالأ�سول حتت الرهن ،كما يتم تقييم الأ�سهم ب�سفة يومية يف حالة اإرتفاع عدم الإ�ستقرارية اأو ب�سفة اإ�سبوعية يف الأوقات العادية. والأنواع 
الرئي�سية من ال�سمانات الإ�سافية هي الودائع النقدية، الأ�سهم املدرجة ب�سوق م�سقط لالأوراق املالية والرهن العقاري واأحد اأنواع ال�سامنني هو الأفراد وال�سركات. وياأخذ البنك فقط 

الودائع النقدية والأ�سهم لغر�س تقليل خماطر الئتمان ح�سب الأ�سلوب ال�سامل.

    األف ريال عماين         
 اإجمايل التعر�س ملخاطر

 الئتمان قبل خم�ش�شات

CCF ،CRM

ال�شمانات املالية

الإ�شافية املوؤهلة 

(بعد تطبيق  التخفي�س( 

ال�شمانات املوؤهلة

--083 1125. املطالبات على حكومات ودول 
--944 2275. املطالبات على البنوك

-)909 106(097 3559. املطالبات على ال�سركات
--021 4436. التجزئة

--431 549. التعر�سات الأخرى
-)909 106(576 445 1املجموع

خماطر ال�شوق  8

خماطر ال�سوق هي خماطر متاأ�سلة يف الأدوات املالية املتعلقة بعمليات البنك و/ اأو الأن�سطة مت�سمنة القرو�س ، الودائع ، الأوراق املالية ، القرو�س ق�سرية الأجل، الديون طويل الأجل 
واأ�سول والتزامات وح�ساب املتاجرة وامل�ستقات. وخماطر ال�سوق هي التعر�س للخ�سارة الناجتة عن تغريات معدلت الفائدة ، اأ�سعار العمالت الأجنبية ، اأ�سعار الأ�سهم واأ�سعار ال�سلع. 

وتتعامل اإدارة خماطر ال�سوق مع اأثر تغري عوامل ال�سوق علي العائد والقيمة القت�سادية بالبنك.
خماطر ال�سوق مالئمة لالأن�سطة امل�سرفية والأن�سطة التجارية ولكن قيا�سها واإداراتها قد تختلف ح�سب تلك الأن�سطة.

خماطر ال�شوق بدفرت ح�شاب املتاجرة  9

تت�سمن خماطر ال�سوق عدة خماطر ولكن العنا�سر الرئي�سية هي خماطر معدل الفائدة وخماطر حتويل العملة الأجنبية.

وتن�ساأ خماطر معدل الفائدة من عدم ات�ساق اأ�سول البنك ومتويل وعدم الت�ساق اأو الفجوات يف مبالغ الأ�سول واللتزامات احل�سا�سة بالن�سبة والأدوات خارج امليزانية العمومية ميكن اأن 
تولد خماطر معدل الفائدة ، التي توؤثر يف عملية تغيري معدلت الفائدة ومالمح ا�ستحقاق الأ�سول واللتزامات. يقوم البنك باإدارة هذه املخاطر من خالل الأدوات املنا�سبة )مثل حتليل 

فجوة ح�سا�سية الت�سعرية و طريقة ت�سعري توازن الت�سعرية اأو اإعادة حتديد الفائدة ب�سفة دورية(  والأدوات املالية مت�سمنة امل�ستقات.

خماطر العمالت الأجنبية هي خماطر اخل�سائر املالية املتعلقة بتغري قيمة الأ�سول / اللتزامات بنف�س العملة الأجنبية الناجتة عن تغريات/ حتركات �سالبة بالأ�سواق املالية. وتن�ساأ 
خماطر العمالت الأجنبية عن اأن�سطة البنك عندما حت�سل علي اأو ت�ستثمر اأمواًل بعمالت غري الريال العماين وقبول املراكز املفتوحة بالعمالت الأجنبية. وتتم اإدارة خماطر العمالت 
الأجنبية من خالل اإدارة حدود املركز املفتوح ومقاي�سة وعقود اآجلة العمالت الأجنبية واأي�سًا عن طريق ومقابلة اللتزامات بعمالت اأجنبية باأ�سول بنف�س العملة الأجنبية . وعن طريق 
الأدوات مثل حدود املركز املفتوح يراقب البنك ويقوم ب�سبط خماطر العمالت الأجنبية. قام البنك بتطبي اأدوات لتقدمي التقارير مثل تقرير و�سع العمالت، وحتليل املخاطر املتعلقة بو�سع 

العمالت، تقرير حتليل الإخالل بقوانني املخاطر وتقرير الإخالل باحلد امل�سموح للمتعامل املايل.

والتزامًا بالتوجيهات ال�سادرة من البنك املركز العماين عند تطبيق تو�سيات قواعد بازل 2 و�سع البنك منهج واأ�ساليب وفقًا للتوجيهات لإدارة خماطر ال�سوق والأ�سلوب القيا�سي للمدة 
يف متطلبات راأ�سمال لتغطية خماطر ال�سوق.

تعقد جلنة الأ�سول واللتزامات اجتماعات ملناق�سة عدم ات�ساق الأ�سول واللتزامات وتقيم خماطر معدل الفائدة، خماطر العمالت الأجنبية وخماطر ال�سيولة التي يتعر�س لها بنك 
�سحار، لغر�س اتخاذ اخلطوات الكفيلة باإدارة مثل هذه املخاطر. ومع توجيهات جلنة الأ�سول واللتزامات، يقوم ق�سم اخلزينة بالبنك باإدارة خماطر معدلت الفوائد وخماطر العمالت 

الأجنبية التزاما بتوجيهات ال�سيا�سة التي تو�سح احلدود املنا�سبة.

اإلفصاح الواجب طبقًا لقواعد ]بازل 2[ لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2011 م
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خماطر ال�شوق بدفرت ح�شاب املتاجرة )تابع(  9

عبء راأ�س املال ملخاطر ال�سوق املخت�سة مبني اأدناه:
األف ريال عماين  

-خماطر موقف معدل الفائدة 
224 1خماطر موقف حقوق امللكية 

224 1خماطر العمالت الأجنبية 
-خماطر ال�سلع

10 خماطر معدلت الفائدة للأن�شطة امل�شرفية

تتويل جلنة الأ�سول واللتزامات اإدارة تعر�س البنك ملخاطر معدلت الفائدة. ويتعر�س البنك ملخاطر معدلت الفائدة نتيجة لإعادة ت�سعري معدلت الفائدة لالأ�سول واللتزامات. ويدير 
البنك خماطر معدلت الفائدة عن طريق الت�سعي العائم ملعدلت الفائدة، و�سروط تعديل الفائدة لقرو�س الفائدة الثابتة وت�سعي الأ�سول واللتزامات بنف�س موؤ�سر الأدوات بقدر الإمكان. 
مت اإعداد قائمة ح�سا�سية معدلت الفائدة على الأ�سول واللتزامات وفقًا لتوجيهات الن�سرة رقم ب م 955 بتاريخ 7 مايو 2003. ويتم قيا�س خماطر معدلت الفائدة من خالل حتليل فجوة 
معدلت الفائدة. ويقوم البنك بقيا�س اأثر معدلت الفائدة ) توقعات العائد وتوقعات القيمة القت�سادية( مبقت�سي اإر�سادات بازل 2 التي ير�سلها البنك املركزي العماين بتطبيق �سدمة 
معدل الفائدة مبقدار 200 نقطة اأ�سا�سية واأخذ الإجراءات الكفيلة بتقليل الأثر. واأثر �سدمة معدل الفائدة مبقدار 200 نقطة اأ�سا�سية علي �سايف عائد الفائدة وعلي راأ�س املال مبني باملرفق 

1. اأي�سًا يقوم البنك بتقييم التاأثريات املرتتبة على �سدمة معدل فائدة العوائد  50 و 100 نقطة اأ�سا�سية.

11 خماطر ال�شيولة

يتناول البنك اإدارة خماطر ال�سيولة للتاأكد بقدر الإمكان من احتفاظه كلما اأمكن بال�سيولة الكافية ملقابلة التزاماته عند ا�ستحقاقها، يف الظروف الطبيعية ويف كل الظروف الطارئة ، دون 
حتمل خ�سائر غري مقبولة اأو املخاطرة ب�سمعة البنك.

وتت�سلم اخلزينة املركزية بالبنك معلومات من وحدات الن�ساط الأخرى تتعلق مبلمح ال�سيولة حول اأ�سولها والتزاماتها املالية وتفا�سيل املتدفقات النقدية الأخرى النا�سئة عن الأعمال 
امل�ستقبلية. بعد ذلك حتتفظ اخلزينة املركزية مبحفظة اأ�سول مالية �سائلة ق�سرية الأجل وتتكون يف اأغلبيتها من ا�ستثمارات ق�سرية الأجل بالأوراق املالية، قرو�س و�سلفيات البنوك 
وت�سهيالت بني البنوك للتاأكد من احلفاظ علي �سيولة كافية بالبنك ككل. وتتم مقابلة متطلبات وحدات الن�ساط من ال�سيولة من خالل قرو�س ق�سية الأجل من اخلزينة املركزية لتغطية 
اأي تذبذب ق�سري الأجل والتمويل طويل الأجل لتحديد اأي متطلبات ال�سيولة اأ�سا�سية. كما قام البنك بو�سع خطة لل�سيولة ال�ساملة يف حالة الطوارئ من اأجل احلفاظ على اإدارة فاعلة 

لل�سيولة. وبهذه العملية تتم العناية املطلوبة للتاأكد من التزام البنك بكل تعليمات البنك املركزي العماين.

تتم مراجعة كل �سيا�سات ال�سيولة واإجراءاتها وت�سادق عليها جلنة الأ�سول واللتزامات. يبني اأدناه املرفق رقم 2 احت�ساب فجوة ال�سيولة عند ا�ستحقاق الأ�سول واللتزامات. مت اإعداد 
هذا الحت�ساب وفقًا للتوجيهات الواردة بالن�سرة رقم ب م 955 بتاريخ 2003/5/7.

12 خماطر العمليات

مت تعريف خماطر العمليات مبخاطر اخل�سائر املبا�سرة وغري املبا�سرة الناجتة عن عمليات داخلية غري كافية اأو غري ناجحة ، اأفراد ونظم اأو عن اأحداث خارجية. تن�ساأ خماطر العمليات 
نتيجة لعدة اأ�سباب ت�ساحب عمليات البنك واملوظفني ، التقنية والبنى التحتية ومن اأحداث خارجية وتت�سمن خماطر اأخرى غري خماطر الئتمان ، خماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة.

 ويهدف البنك اإيل اإدارة خماطر العمليات لتفادي /تقليل اخل�سائر املالية للبنك وذلك بو�سع ال�سوابط ال�سرورية، النظم والإجراءات . ويدرك البنك اأن بيئة ذات �سوابط زيادة عن 
الالزم تعرقل اأعمال البنك والعائد، كذلك تزيد التكلفة. وعليه يهدف البنك اإيل الإدارة الفعالة ملخاطر العمليات من خالل زيادة ال�سوابط مع نظم مو�سوعة ب�سكل جيدة ، واإطار التحكم 

والإجراءات.
كما قام البنك بو�سع ال�سيا�سات ال�سرورية والتوجيهات والأنظمة لإدارة الأحداث واخل�سائر املتعلقة مبخاطر الت�سغيل.

واأهم م�سئوليات التطوير وتطبيق ال�سوابط من اأجل حتديد خماطر العمليات، مت اإ�سنادها اإيل الإدارة العليا بكل وحدة ن�ساط . وهذه امل�سئولية تدعمها تطوير للمعايي العامة بالبنك 
باملجالت التالية لإدارة خماطر العمليات:

اخلطوط الوا�سحة للتقارير.• 
التفوي�س املنا�سب لل�سلطات.• 
الف�سل اجليد للمهام وتخويل املعامالت من خالل نظام املعد والفاح�س م�سفوفة ال�سالحيات.• 
ملكية ت�سوية ومتابعة احل�سابات.• 
توثيق الرقابات والعمليات.• 
اللتزام باملتطلبات التنظيمية والقانونية الأخرى.• 
التقييم الدوري ملخاطر العمليات التي مت التعر�س لها وتقييم كفاية الرقابات والإجراءات لتحديد املخاطر التي مت التعرف عليها بالبنك.• 
التقرير عن خ�سائر العمليات واحلالت التي توؤدي اإلى ت�ساعدها واحللول العالجية.• 
تطوير خطط الطوارئ.• 
التدريب ، رفع املهارات والتطوير املهني والأخالقي.• 
معايري ال�سلوك املهني.• 
تخفي�س املخاطر من خالل التاأمني ، كلما كان مرغوب.• 

التقيد مبعايي البنك يتم دعمه بربامج الفح�س الدوري التي يجريها التدقيق الداخلي. مناق�سة نتائج التدقيق الداخلي مع روؤ�ساء وحدات الن�ساط واإحالة ملخ�س نتائج التدقيق اإيل جلنة 
التدقيق والإدارة العليا بالبنك لتخاذ الإجراء الت�سحيحي.

ومب�ساعدة اخلرباء اخلارجيني قام البنك بتوثيق العمليات والرقابات ذات ال�سلة بالأن�سطة الهامة بالبنك. وي�ستمل ويت�سمن توثيق العمليات خريطة ال�سيغة sox، الذي يبني تفا�سيل 
تدفق العمل، الرقابات وامل�سئوليات لالأفراد امل�سرتكني يف العملية.

اإعتمد جمل�س اإدارة البنك �سيا�سة اإدارة خماطر العمليات و�سيا�سة املخاطر للتقييم الذاتي لالأنظمة �سيا�سة اإدارة البيانات املفقودة.  كما و�سع البنك اإطار عام لرفع التقارير الدورية 
عن كافة الأحداث التي قد توؤدي اإلى خماطر العمليات .  كما طور البنك برجميات للتقييم الذاتي للمخاطر واأنظمة ال�سبط وقام بتطبيقها على امل�سادر التجارية الهامة .  كما يحتفظ 
البنك على قائمة بيانات اإلكرتونية حتتوي على معلومات خ�سائر العمليات مف�سلة ومبوبة ح�سب م�سادرها التجارية ونوعية احلدث ح�سب متطلبات بازل 2 ، و�ست�ساعد هذه البيانات يف 
التاأهل لتطبيق اأ�سلوب القيا�س املتطور وعليه ، فاإن البنك يقوم باإدارة خماطر العمليات عن طريق و�سع �سيا�سات ومناذج واأدوات وعمليات وا�سحة و�سريحة ويقوم مبراجعتها وتطويرها 

ب�سكل دوري.

اإلفصاح الواجب طبقًا لقواعد ]بازل 2[ لإلفصاح
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اإلفصاح الواجب طبقًا لقواعد ]بازل 2[ لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2011 م



القوائم 
المالية

خمس  سنوات 
من  دعم  النمّو 
وتحقيق  نتائج 
غير  مسبوقة.
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�إعيد بيانه�إعيد بيانه �إعيد بيانه �إعيد بيانه 
�إي�ضاح

�أ1-3
�إي�ضاح

�أ1-3
�إي�ضاح
�أ1-3 

�إي�ضاح
�أ1-3

200920102011201120102009
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

ريال ُعماين �إي�ضاح

باالآالف

ريال ُعماين 
باالآالف

ريال ُعماين 
باالآالف

الأ�صول 

270 022132 513105 61ب 1نقدية و�أر�ضدة لدى �لبنك �ملركزي774 784159 558272 343
280 46220 560119 231ب 2م�ضتحق من بنوك و�إقر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد455 291601 675310 52

784 034786 554903 019 1ب 3قرو�ض و�ضلف )بال�ضايف(192 648 5442 345 5952 043 2
690 14961 659107 85ب 4��ضتثمار�ت �أور�ق مالية491 309222 234278 160

340 76514 15713 14ب 5ممتلكات ومعد�ت وتركيبات771 75336 24735 37
246 9      183 10    534 19    ب 6�أ�ضول �أخرى738 50     449 26    014 24    

2 661 3233 269 1303 719 4211 431 9771 258 6151 024 610

�اللتز�مات

400 27721 13651 43ب 7م�ضتحقات لبنوك و�إقرت��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد042 188112 584133 55
038 03839 7-ب 8�ضهاد�ت ود�ئع -280 39718 101

449 135832 437999 171 1ب 9ود�ئع �لعمالء694 042 1563 595 2052 162 2
294 63419 71827 38ب 11�لتز�مات �أخرى566 777100 11471 50

-           000 50    000 50    ب 12قرو�ض ثانوية870 129  870 129  -               
2 369 3002 948 2713 385 1721 303 2911 135 084912 181

حقوق امل�صاهمني  

000 000100 000100 100ب 13ر�أ�ض �ملال 740 740259 740259 259
233 2553 7054 5ب 14�حتياطي قانوين818 05214 39711 8

-413413ب 14�إحتياطي عام073 0731 1-
308426 1)034 2(ب 15�حتياطي �لقيمة �لعادلة)283 5(397 1063 1

770 8   555 17  602 24 �أرباح حمتجزة901 59763 45  780 22 
292 023320 859334 249128 686123 531112 429

610 024 6151 258 9771 431 1ب 42116 719 1303 269 3233 661 2
128.69123.53112.43ب 16�ضايف �الأ�ضول لل�ضهم �لو�حد )بال�ضنت(29.2032.0933.43

927 889106 660179 183ب 17�اللتز�مات �لعر�ضية039 244477 732467 227
706 77726 678209 277ب 17�الرتباطات242 875721 366544 69

�عتمد جمل�ض �الإد�رة �لقو�ئم �ملالية و�ضرح باإ�ضد�رها بتاريخ 24 يناير 2012 ووقعها بالنيابة عنه كل من:

 ____________  ____________
نائب رئي�ض جمل�ض �الإد�رة رئي�ض جمل�ض �الإد�رة  

�الإي�ضاحات �ملرفقة من �أ/1 �إلى د/6 ت�ضكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
تقرير مر�قبي �حل�ضابات - �ضفحة رقم 52.

قائمة المركز المالي 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م
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قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م

2010201120112010

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف
�إي�ضاح

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

397 81558 60 ج 1�إير�د�ت �لفو�ئد961 157 680 151
)802 27()058 26(ج 2م�ضروفات �لفو�ئد )683 67()213 72(

595 75730 34�صايف اإيرادات الفوائد278 90 467 79
636 4  429 8  ج 3�إير�د�ت ت�ضغيل �أخرى 894 04221 12
231 18635 43اإيرادات الت�صغيل 172 509112 91

م�صروفات الت�صغيل

)704 11()088 14(تكاليف �ملوظفني)592 36()400 30(
)021 6()272 7(ج 4�مل�ضروفات �الأخرى للت�ضغيل )888 18()639 15(

)861 1()819 1(ب 5�ال�ضتهالك )725 4()834 4(
)50 873()60 205()23 179()19 586(

645 00715 20ربح �لت�ضغيل967 63651 40
)21()17(�نخفا�ض قيمة �الإ�ضتثمار�ت)44()55(

)060 1()881(ب 3خم�ض�ض �إنخفا�ض قيمة على �أ�ضا�ض �ملحفظة)288 2()753 2(
)924 2()586 2(ب 3خم�ض�ض حمدد لالإنخفا�ض يف �لقيمة)717 6()595 7(

640 52311 16�لربح قبل خ�ضم �ل�ضريبة918 23342 30

)420 1()026 2(ج 5م�صروف �صريبة الدخل)262 5()688 3(

220 49710 14الربح عن العام656 54537 26

دخل �صامل اآخر

�ضايف �لتغيري�ت يف �لقيمة �لعادلة لالأ�ضول �ملالية �ملتاحة للبيع )231 8(291 2
بعد خ�ضم �ضريبة �لدخل

)3 169(   882

882    )169 3(دخل �صامل اآخر عن العام، بعد خ�صم ال�صريبة)231 8(291 2 

102 32811 11اإجمايل الدخل ال�صامل عن العام424 83629 28

-        -        �ضايف عائد �ل�ضهم �لو�حد - بالبي�ضة2.663.77
14.5010.22�ضايف عائد �ل�ضهم �لو�حد - بال�ضنت-        -      

�الإي�ضاحات �ملرفقة من �أ/1 �إلى د/6 ت�ضكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.

تقرير مر�قبي �حل�ضابات - �ضفحة رقم 52.

ر�أ�س

املال

الحتياطي

القانوين

الإحتياطي 

العام

احتياطي

القيمة 

العادلة

�الأرباح

املجموع�ملحتجزة

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

429 470105 4262-         533 0002 100�لر�ضيد كما يف 1 يناير 2010 �ملدرج �ضابقًا
    0007,000 7----�أثر ت�ضحيح خطاأ �لفرتة �ل�ضابقة )�إي�ضاح �أ1-3(

-            )700(  -    -       700   -            حتويالت
429 770112 4268-233 0003 100�لر�ضيد يف 1 يناير 2010 - �أعيد بيانه

�إجمايل �لدخل �ل�ضامل 
220 22010 10----ربح �لعام

دخل �ضامل �آخر
 �ضايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة لال�ضتثمار�ت 

882    -         882-     -        -            �ملتاحة للبيع )�إي�ضاح ب4(
102 22011 88210-    -        -            �إجمايل �لدخل �ل�ضامل 

-           )435 1(-       022413 1-            �لتحويالت
531 555123 30817 2554131 0004 100�لر�ضيد كما يف 31 دي�ضمرب 2010

ر�أ�س

املال

الحتياطي

القانوين

الإحتياطي 

العام

احتياطي

القيمة 

العادلة

�الأرباح

املجموع�ملحتجزة

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

531 555123 30817 2554131 0004 100الر�صيد كما يف 1 يناير 2011 

اإجمايل الدخل ال�صامل 

497 49714 14----ربح العام

دخل �صامل اآخر

 �صايف التغري يف القيمة العادلة لال�صتثمارات املتاحة 

)169 3(-)169 3(---للبيع بعد خ�صم ال�صريبة )اإي�صاح ب4(

)173(   -         )173(-       -          -            حمرر من بيع اأ�صول مالية متاحة للبيع 

155 49711 14)342 3(-       -          -            اإجمايل الدخل ال�صامل 

)000 6()000 6(----توزيعات نقدية مدفوعة عن عام 2010

-          )450 1(-       -      450 1-             التحويالت

686 602128 24)034 2(705413 0005 100الر�صيد كما يف 31 دي�ضمرب 2011

�الإي�ضاحات �ملرفقة من �أ/1 �إلى د/6 ت�ضكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.

تقرير مر�قبي �حل�ضابات - �ضفحة رقم 52.

قائمة التغييرات في حقوق المساهمين  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م
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قائمة التغييرات في حقوق المساهمين )تابع(  
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م

ر�أ�س

املال

الحتياطي

القانوين

الإحتياطي 

العام

احتياطي

القيمة 

العادلة

�الأرباح

املجموعاملرحلة

دوالر 

�أمريكي 

باالآالف

دوالر 

�أمريكي 

باالآالف

دوالر 

�أمريكي 

باالآالف

دوالر 

�أمريكي 

باالآالف

دوالر 

�أمريكي 

باالآالف

دوالر 

�أمريكي 

باالآالف

841 416273 1066 1-       579 7406 259�لر�ضيد كما يف 1 يناير 2010 �ملدرج �ضابقًا
182 18218 18----�أثر ت�ضحيح خطاأ �لفرتة �ل�ضابقة )�إي�ضاح �أ1-3(

-            )818 1(-       -      818 1-            �لتحويالت
023 780292 10622 1-397 7408 259�لر�ضيد يف 1 يناير 2010 - �أعيد بيانه

�إجمايل �لدخل �ل�ضامل 
545 54526 26----ربح �لعام

دخل �ضامل �آخر
 �ضايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة لال�ضتثمار�ت 

291 2  -         291 2-        -         -            �ملتاحة للبيع )�إي�ضاح ب4(

 836 54528 29126 2-        -        -            �إجمايل �لدخل �ل�ضامل 

-           )728 3(-       073 6551 2-            �لتحويالت

859 597320 39745 0733 0521 74011 259�لر�ضيد كما يف 31 دي�ضمرب 2010

ر�أ�س

املال

الحتياطي

القانوين

الإحتياطي 

العام

احتياطي

القيمة 

العادلة

�الأرباح

املجموعاملرحلة

دوالر 

�أمريكي 

باالآالف

دوالر 

�أمريكي 

باالآالف

دوالر 

�أمريكي 

باالآالف

دوالر 

�أمريكي 

باالآالف

دوالر 

�أمريكي 

باالآالف

دوالر 

�أمريكي 

باالآالف

859 597320 39745 0733 0521 74011 259الر�صيد كما يف 1 يناير 
اإجمايل الدخل ال�صامل 

656 65637 37----ربح العام
دخل �صامل اآخر

 �صايف التغري يف القيمة العادلة لال�صتثمارات املتاحة 

)231 8(-)231 8(---للبيع بعد خ�صم ال�صريبة )اإي�صاح ب4(
)449(  -           )449( -      -        -             حمرر من بيع اأ�صول مالية متاحة للبيع

976 65628 37)680 8(-      -        -             اإجمايل الدخل ال�صامل 

)586 15()586 15(----توزيعات نقدية مدفوعة عن عام 2010

-           )766 3(-        -      766 3 -            التحويالت

249 901334 63)283 5(073 8181 74014 259الر�صيد كما يف 31 دي�ضمرب 2011

�الإي�ضاحات �ملرفقة من �أ/1 �إلى د/6 ت�ضكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.

تقرير مر�قبي �حل�ضابات - �ضفحة رقم 52.

2010201120112010
ريال ُعماين باالآالفريال ُعماين بالآلفدوالر �أمريكي باالآالفدوالر �أمريكي باالآالف

اأن�صطة الت�صغيل

640 52311 16�لربح قبل �ل�ضريبة918 23342 30
ت�ضويات لـ:

861 8191 1�ال�ضتهالك725 8344 4
984 34843�نخفا�ض قيمة خ�ضائر �الإئتمان و�ال�ضتثمار�ت049 3489 10

454-�لفو�ئد �ملحفوظة على �لقرو�ض-179 1
)2()188(�الأرباح من بيع �الأور�ق �ملالية)488()5(

)502(   )849(  فو�ئد من ��ضتثمار�ت)205 2()303 1(
435 78917 20اأرباح الت�صغيل قبل التغريات يف راأ�س املال العامل997 28653 45

)688 120()988 119( �لقرو�ض و�ل�ضلف)657 311()476 298(
)958()272 9(�الأ�ضول �الأخرى)083 24()488 2(

)000 32()038 7(�ضهاد�ت �الإيد�ع)281 18()117 83(
686 301166 172 ود�ئع �لعمالء535 951447 432

730 12)2731(م�ضتحقات لبنوك و�قرت��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد)094 7(065 33
)300 108()475 61(م�ضتحق من بنوك و�قر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد)675 159()299 296(

570 8  251 11�لتز�مات �أخرى223 32729 20
)225 56(837 3النقد الناجت من/)امل�صتخدم يف( اأن�صطة الت�صغيل966 9)751 148(

)742(   )318 1(�صريبة دخل مدفوعة)423 3()927 1(  
)267 57(519 2�صايف النقد من/)امل�صتخدم يف( اأن�صطة الت�صغيل  543 6)678 150(

اأن�صطة ال�صتثمار

)781 6()747 14(�ضر�ء ��ضتثمار�ت )304 38()612 17(
319 56212 1متح�ضالت بيع/��ضرتد�د �الإ�ضتثمار�ت057 9964 31

)173 2()213 2(�ضر�ء ممتلكات ومعد�ت وتركيبات)748 5()643 5(
849502فو�ئد م�ضتلمة من �الإ�ضتثمار�ت 205 3042 1

-       3        متح�ضالت بيع ممتلكات ومعد�ت وتركيبات8          -         
867 3)546 14(�صايف النقد )امل�صتخدم يف(/من اأن�صطة ال�صتثمار)782 37(045 10

اأن�صطة التمويل 

-)000 6(توزيعات �أرباح مدفوعة)584 15(-
000 50-       �لديون �لثانوية �ملح�ضلة خالل �لعام -         870 129
000 50)000 6(�صايف النقد )امل�صتخدم يف(/الناجت من اأن�صطة التمويل)584 15(870 129

)400 3()027 18(�صايف التغري يف النقد وما مياثل النقد)823 46()763 10(
457 313175 171النقد وما مياثل النقد يف بداية العام969 732444 455
057 286172 153النقد وما مياثل النقد يف نهاية العام145 969398 444

ممثاًل يف:

022 513105 61نقد و�أر�ضدة لدى �لبنوك �ملركزية 774 852159 270
162 78511 61م�ضتحق من بنوك و�قر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد481 992160 28

420 12594 63��ضتثمار�ت �أور�ق مالية 961 247163 245
)547 38()137 33(م�ضتحقات لبنوك و�إقرت��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد)070 86()122 100(

444 969398 145153 286171 313

�الإي�ضاحات �ملرفقة من �أ/1 �إلى د/6 ت�ضكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.

تقرير مر�قبي �حل�ضابات - �ضفحة رقم 52.

قائمة التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م
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ال�صكل القانوين والأن�صطة الرئي�صية �أ1 

مت تاأ�ضي�ض بنك �ضحار �ض.م.ع.ع )»�لبنك«( يف �ضلطنة ُعمان يف 4 مار�ض 2007 ك�ضركة م�ضاهمة ُعمانية عامة وهو يقوم ب�ضفة �أ�ضا�ضية مبز�ولة �الأن�ضطة �مل�ضرفية وتقدميها لل�ضركات 
ولالأفر�د من خالل �ضبكة من خم�ضة وع�ضرن فرعًا يف �ل�ضلطنة.  ميار�ض �لبنك ن�ضاطه يف �ضلطنة ُعمان مبوجب ترخي�ض م�ضريف �ضادر عن �لبنك �ملركزي �لُعماين وهو م�ضمول بنظام 
�لبنك �ملركزي لتاأمني �لود�ئع �مل�ضرفية.  بد�أ �لبنك عملياته �لت�ضغيلية يف 9 �أبريل 2007.  �لعنو�ن �مل�ضجل للبنك هو �ض.ب 44 حي �مليناء رمز بريدي 114, م�ضقط, �ضلطنة ُعمان. �الإدر�ج 

�لرئي�ضي للبنك هو يف �ضوق م�ضقط لالأور�ق �ملالية.

يعمل بالبنك 549 موظفًا كما يف 31 دي�ضمرب 2011م )31 دي�ضمرب 2010م - 513(.

�أ�ضا�س �الإعد�د �أ2 

فقرة �اللتز�م �أ1-2 

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية وفقًا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية ومتطلبات قانون �ل�ضركات �لتجارية �لُعماين لعام 1974م وتعديالته ومتطلبات �الإف�ضاح �ل�ضادرة عن �لهيئة �لعامة ل�ضوق 
�ملال ولو�ئح �لبنك �ملركزي �لُعماين �ملطبقة.

�أ�ضا�ض �لقيا�ض �أ2-2 

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية على �أ�ضا�ض �لتكلفة �لتاريخية فيما عد� �الأدو�ت �ملالية �مل�ضتقة و�الأ�ضول �ملالية �ملتاحة للبيع �لتي مت قيا�ضها بالقيمة �لعادلة.

�لعملة �لتنفيذية وعملة �لعر�ض �أ3-2 

مت عر�ض هذه �لقو�ئم �ملالية بالريال �لُعماين وهي �لعملة �لتنفيذية للبنك وبالدوالر �الأمريكي �أي�ضًا ت�ضهيال للقاريء. مت حتويل �ملبالغ بالدوالر �الأمريكي �ملعرو�ضة يف هذه �لقو�ئم �ملالية 
من مبالغ بالريال �لُعماين ب�ضعر �ضرف يعادل 1 دوالر �أمريكي = 0.385 ريال ُعماين. مت تقريب جميع �ملعلومات �ملالية �ملعرو�ضة بالريال �لُعماين و�لدوالر �الأمريكي �إلى �أقرب �ألف.

��ضتخد�م �لتقدير�ت و�الإجتهاد�ت �أ4-2 

يتطلب �إعد�د �لقو�ئم �ملالية مبا يتو�فق مع معايري �لتقارير �ملالية �لدولية من �الإد�رة �لقيام بو�ضع �جتهاد�ت وتقدير�ت و�فرت��ضات توؤثر على تطبيق �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية ومبالغ �الأ�ضول 
و�اللتز�مات و�لدخل و�مل�ضروفات �ل�ضادر عنها �لتقرير. قد تختلف �لنتائج �لفعلية عن هذه �لتقدير�ت.

ت�ضتند �لتقدير�ت و�الفرت��ضات �مل�ضاحبة لها على �لبيانات �لتاريخية وعلى �لعديد من �لعو�مل �الأخرى �لتي يعتقد �لبنك �أنها معقولة يف ظل �لظروف وت�ضكل نتائجها �أ�ضا�ضًا للقيام بو�ضع 
تقدير�ت عن �لقيم �لدفرتية لالأ�ضول و�اللتز�مات �لتي ال تكون و��ضحة من م�ضادر �أخرى.

تتم مر�جعة �لتقدير�ت و�الفرت��ضات �ملتعلقة بها ب�ضكل م�ضتمر. يتم �إدر�ج تعديالت �لتقدير�ت �ملحا�ضبية يف �لفرتة �لتي يتم فيها تعديل �لتقدير �إذ� كان �لتعديل موؤثرً� على تلك �لفرتة 
فقط �أو يف فرتة �لتعديل و�لفرت�ت �مل�ضتقبلية �إذ� كان �لتعديل موؤثرً� على �لفرتة �حلالية و�لفرت�ت �مل�ضتقبلية. يتم مناق�ضة �لتقدير�ت, �لتي يعترب �لبنك �أن لها خماطر جوهرية لتعديالت 

هامة يف �لفرت�ت �لالحقة.

�ملعايري و�لتعديالت و�لتف�ضري�ت �لتي دخلت حيز �لتطبيق يف عام 2011م وتتعلق باأعمال �لبنك �أ5-2 

بالن�ضبة لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011م قام �لبنك بتطبيق كافة �ملعايري و�لتف�ضيري�ت �جلديدة و�ملعدلة �ل�ضادرة عن جمل�ض �ملعايري �ملحا�ضبية �لدولية )�ملجل�ض( و�للجنة �لتطبيقية 
لتف�ضري�ت معايري �لتقارير �ملالية �لدولية )�للجنة( �لتابعة للمجل�ض و�لتي تتعلق بعملياته و�لتي دخلت حيز �لتطبيق بالن�ضبة للفرت�ت �لتي تبد�أ يف 1 يناير 2011م.

مل ينتج عن تطبيق هذه �ملعايري و�لتف�ضري�ت �أية تغيري�ت يف �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية للبنك كما مل يوؤثر على �ملبالغ �ملذكورة يف �لفرتة �حلالية �أو �ل�ضابقة.

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م

اأ�صا�س الإعداد )تابع( �أ2 

�ملعايري و�لتعديالت و�لتف�ضري�ت على �ملعايري �حلالية و�لتي مل تدخل حيز �لتطبيق بعد ومل يطبقها �لبنك ب�ضورة مبكرة: �أ6-2 

مت ن�ضر �ملعايري و�لتعديالت و�لتف�ضري�ت �لتالية على �ملعايري �حلالية و�لتي �أ�ضبحت �إجبارية بالن�ضبة للفرت�ت �ملحا�ضبيـة للبنك و�لتي تبد�أ يف 1 يناير 2012 �أو بعد ذلك �لتاريخ �و يف فرت�ت 
الحقة, ولكن مل يطبقها �لبنك ب�ضورة مبكرة وال ميكن تقدير �أثر تلك �لتعديالت و�لتف�ضري�ت ب�ضكل معقول كما يف 31 دي�ضمرب 2011م:

معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 9 - »�الأدو�ت �ملالية �جلزء �الول: �لت�ضنيف و�لقيا�ض« )يدخـل حيز �لتطبيق مـن 1 يناير 2013 �أو بعد ذلك(.
معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 10 - »�لقو�ئم �ملالية �ملجمعة« )يدخل حيز �لتطبيق من 1 يناير 2013(.

معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 12 - »�الإف�ضاحات عن �حل�ض�ض يف كيانات �أخرى« )يدخل حيز �لتطبيق من 1 يناير 2013(.
معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 13 - »قيا�ض �لقيمة �لعادلة« )دخل حيز �لتطبيق من 1 يناير 2012(.

ال�صيا�صات املحا�صبية اجلوهرية  �أ3 

مت تطبيق �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �ملبينة �أدناه ب�ضكل متو�فق من قبل �لبنك لكافة �لفرت�ت �ملعرو�ضة يف هذه �لقو�ئم �ملالية ما مل ين�ض على غري ذلك.

ت�ضحيح خطاأ بالفرتة �ل�ضابقة  �أ1-3 

�إعتبار� من يناير 2011م، قام البنك بت�سحيح خطاأ اأدرج بالفرتة ال�سابقة فيما يتعلق باإدراج »الأ�سول بدون مقابل و�سروط« واإ�ستنادًا الى التوجيه املبني يف معايري التقارير املالية الدولية 
»�طار �إعد�د وعر�ض �لقو�ئم �ملالية �ملجمعة«, قامت �الإد�رة باإعادة بيان �لقو�ئم �ملالية لل�ضنة �ل�ضابقة وفقًا للمعيار �ملحا�ضبي �لدويل رقم 8- �ل�ضا�ضيات �ملحا�ضبية, �لتغيري�ت يف �لتقدير�ت 

و�الخطاء �ملحا�ضبية.  مت تطبيق �أثر هذ� �لت�ضحيح باأثر رجعي.

يف �ل�ضابق, مت �إحت�ضاب »�الأ�ضول بدون مقابل« بالقيمة �لعادلة يف قائمة �ملركز �ملايل حتت �لت�ضنيف �ملنا�ضب وبنف�ض �لوقت مت �يجاد وت�ضنيف »�الير�د�ت �ملوؤجلة« كـ »�لتز�مات �خرى«.  
بعد �إجر�ء �لت�ضحيح, مت �حت�ضاب »�الأ�ضول بدون مقابل« بالقيمة �لعادلة يف قائمة �ملركز �ملايل حتت �لت�ضنيف �ملنا�ضب ومت �إدر�ج قيد د�ئن مقابل كدخل مبا�ضر يف قائمة �لدخل �ل�ضامل 

بالفرتة �لتي مت �إ�ضتالمه فيها.

ومتا�ضيًا مع ت�ضحيح �خلطاأ, مت �إدر�ج �لقيمة �لعادلة لالأر�ض وقدرها 000 000 7 ريال عماين, و�لتي كان يتعني �إدر�جها كدخل يف عام 2008 يف وقت ��ضتالم �الأر�ض, �ضمن �الأرباح 
�ملحتجزة للبنك. مت �إعادة بيان ر�ضيد �الأرباح �ملحتجزة يف قائمة �لتغيري�ت يف حقوق �مل�ضاهمني.

�ملعامالت بالعملة �الأجنبية  �أ2-3 

يتم حتويل �ملعامالت بالعملة �الأجنبية �إلى عمالت �لت�ضغيل باأ�ضعار �ل�ضرف �لفورية �ل�ضائدة يف تاريخ �ملعاملة.  يتم حتويل �الأ�ضول و�اللتز�مات �ملالية �مل�ضجلة بالعمالت �الأجنبية �إلى عملة 
�لت�ضغيل لل�ضركة وفقا الأ�ضعار �ل�ضرف �ل�ضائدة يف تاريخ �ملعاملة. �أرباح �أو خ�ضائر �لعمالت �الأجنبية يف �لبنود �ملالية هي �لفرق بني �لتكاليف �ملهلكة بعملة �لت�ضغيل يف بد�ية �لفرتة و�لتي تتم 
ت�ضويتها مبعدل �لفائدة �حلقيقي و�ملدفوعات خالل �لفرتة و�لتكاليف �ملهلكة بالعمالت �الأجنبية �ملحولة ب�ضعر �ل�ضرف يف نهاية �لفرتة. �الأ�ضول و�اللتز�مات غري �ملالية بالعملة �الأجنبية 
�لتي يتم قيا�ضها بالقيمة �لعادلة يتم حتويلها �إلى عملة �لت�ضغيل ب�ضعر �ل�ضرف �ل�ضائد بتاريخ حتديد �لقيمة �لعادلة. فروق �لعملة �الأجنبية �لناجتة عن �لتحويل يتم �إدر�جها بقائمة �لدخل 
�ل�ضامل باإ�ضتثناء �الأ�ضول غري �ملالية مثل �الأ�ضهم �مل�ضنفة كمتاحة للبيع �لتي تدرج بالدخل �ل�ضامل �الآخر. يتم قيا�ض �الأ�ضول و�اللتز�مات غري �ملالية بتكلفتها �لتاريخية بالعملة �الأجنبية 

ويتم حتويلها با�ضتخد�م معدل �ل�ضرف �ل�ضائد بتاريخ �ملعاملة. 

اإدراج الإيرادات وامل�صروفات �أ3-3 

�إير�د وم�ضروف �لفائدة �أ3-3-�أ 

يتم �إدر�ج �إير�د وم�ضروف �لفائدة يف قائمة �لدخل �ل�ضامل با�ضتخد�م طريقة معدل �لفائدة �حلقيقي. معدل �لفائدة �حلقيقي هو �ملعدل �لذي يجعل خ�ضم �ملدفوعات �لنقدية �مل�ضتقبلية 
و�ملقبو�ضات �ملقدرة طو�ل �لعمر �ملقدر لالأ�ضل �أو �اللتز�م �ملايل )�أو لفرتة �أق�ضر, �إن كان ذلك مالئمًا( م�ضاويًا للقيمة �لدفرتية لالأ�ضل �أو �اللتز�م �ملايل. 
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ال�صيا�صات املحا�صبية اجلوهرية )تابع( �أ3 

�إير�د وم�ضروف �لفائدة )تابع( �أ3-3-�أ 

�ل�ضامل: �لدخل  قائمة  يف  �ملعرو�ض  �لفائدة  وم�ضروف  �إير�د  يت�ضمن  الحق.  وقت  يف  تعديله  يتم  وال  �ملايل  لالأ�ضل/�اللتز�م  �ملبدئي  �الإدر�ج  عند  �حلقيقي  �لفائدة  معدل  حتديد   يتم 
�حلقيقي؛ �لفائدة  معدل  �أ�ضا�ض  على  �ملهلكة  بالتكلفة  �ملالية  و�اللتز�مات  �الأ�ضول  على  • �لفائدة 

�حلقيقي؛ �لفائدة  معدل  �أ�ضا�ض  على  للبيع  �ملتاحة  لال�ضتثمار�ت  �ملالية  �الأور�ق  على  • �لفائدة 
�ملغطى. �خلطر  هو  �لفائدة  معدل  خطر  يكون  عندما  �ل�ضلة  ذ�ت  �ملغطاة  و�لبنود  �لتغطية(  فعالية  عدم  )مت�ضمنة  �ملوؤهلة  للم�ضتقات  �لعادلة  �لقيمة  يف  • �لتغري�ت 

تدرج �إير�د�ت �لفو�ئد �مل�ضكوك يف حت�ضيلها �ضمن خم�ض�ض �نخفا�ض �لقيمة وي�ضتبعد من �لدخل حتى يتم ��ضتالمها نقدً�.  

�أرباح وخ�ضائر �لقيمة �لعادلة �أ3-3-ب 

�لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة للم�ضتقات �ملحتفظ بها الأغر��ض �إد�رة �ملخاطر و�الأ�ضول �ملالية �ملتاحة للبيع يتم عر�ضها يف قائمة �لدخل �ل�ضامل.

يتعلق �ضايف �لدخل من �الأدو�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة مب�ضتقات مالية غري موؤهلة حمتفظ بها الأغر��ض �إد�رة �ملخاطر و�الأ�ضول �ملالية �ملتاحة للبيع وهي تت�ضمن جميع �لتغري�ت �ملحققة 
وغري �ملحققة يف �لقيمة �لعادلة و�لفائدة وتوزيعات �الأرباح وفروق �ضرف �لعمالت �الأجنبية. 

�إير�د توزيعات �الأرباح �أ3-3-ج 

يتم �إدر�ج توزيعات �الأرباح عند ن�ضوء �حلق يف ��ضتالم توزيعات �الأرباح.

�لر�ضوم و�لعموالت �أ3-3-د 

يتم �إدر�ج �إير�د وم�ضروفات �لر�ضوم و�لعموالت و�لتي ت�ضكل جزءً� ال يتجز�أ من معدل �لفائدة �حلقيقي لالأ�ضل �أو �اللتز�م �ملايل يف قيا�ض معدل �لفائدة �حلقيقي. 

يت�ضمن �إير�د �لر�ضوم و�لعموالت �أتعاب خدمة �حل�ضابات و�لر�ضوم ذ�ت �ل�ضلة باالئتمان ور�ضوم �ال�ضت�ضار�ت و�لر�ضوم �الإد�رية �الأخرى و�أتعاب �الإد�رة �الآخرى وعموالت �ملبيعات ور�ضوم 
�لود�ئع ور�ضوم �لقرو�ض �مل�ضرتكة. يتم �إدر�ج هذه �لر�ضوم و�لعموالت عند �أد�ء �خلدمات ذ�ت �ل�ضلة. 

�ملخ�ض�ضات �أ3-3-هـ 

يتم �إدر�ج �ملخ�ض�ض �إذ� كان لدى �لبنك �لتز�م قانوين �أو ��ضتداليل جاري, كنتيجة حلدث ما�ضي, ميكن تقديره ب�ضكل يعتمد عليه ومن �ملحتمل �أن يتطلب تدفق خارج للمنافع �الإقت�ضادية 
ل�ضد�د �الإلتز�مات.  �ملخ�ض�ضات تعادل �لتكلفة �ملهلكة لالإلتز�مات �مل�ضتقبلية �لتي يتم حتديدها بخ�ضم �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية مبعدل ما قبل �ل�ضريبة و�لذي يعك�ض تقييمات �ل�ضوق 

�حلايل للقيمة �لزمنية للنقود و�ملخاطر �ملرتبطة باالإلتز�م.

مقا�ضة �الإير�د و�مل�ضروف �أ3-3-و 

يتم عر�ض �الإير�د�ت و�مل�ضروفات على �أ�ضا�ض �ل�ضايف فقط عندما ت�ضمح �ملعايري �ملحا�ضبية بذلك �أو بالن�ضبة للمكا�ضب و�خل�ضائر �لتي تن�ضاأ من جمموعة معامالت مماثلة لالأن�ضطة 
�لتجارية للبنك.

�الأ�ضول و�اللتز�مات �ملالية �أ4-3 
�لت�ضنيف �أ3-4-�أ 

�أو �خل�ضائر وقرو�ض ومديونيات و�إ�ضتثمار�ت حمتفظ بها حتى �الإ�ضتحقاق ومتاحة للبيع.  ويعتمد  ي�ضنف �لبنك �أ�ضوله �ملالية �ضمن �لفئات �لتالية: بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح 
�لت�ضنيف على �لغر�ض من �إقتناء �الأ�ضول �ملالية.  وحتدد �الإد�رة ت�ضنيف �أ�ضولها �ملالية عند �الإدر�ج �الأويل. �أ�ضول مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح �أو �خل�ضائر.

ال�صيا�صات املحا�صبية اجلوهرية )تابع( �أ3 

�الأ�ضول و�اللتز�مات �ملالية )تابع( �أ4-3 

�لت�ضنيف )تابع( �أ3-4-�أ 

اأ�صول مالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح اأو اخل�صائر

�الأ�ضول �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح �أو �خل�ضائر هي �أ�ضول مالية حمتفظ بها للمتاجرة.  ي�ضنف �الأ�ضل �ملايل يف هذه �لفئة �إذ� مت �إقتناءه يف �الأ�ضا�ض بغر�ض �لبيع على �ملدى 
�لق�ضري.  وت�ضنف �الأدو�ت �ملالية �مل�ضتقة كمحتفظ بها للمتاجرة �إال �إذ� �ضنفت كاأدو�ت تغطية.

 
قرو�س ومديونيات

�لقرو�ض و�ملديونيات هي �أ�ضول مالية غري م�ضتقة لها دفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد ولي�ضت مدرجة يف �ضوق ن�ضط وال ينوي �لبنك بيعها فورً� على �ملدى �لقريب.  

تدرج �لقرو�ض و�ملديونيات مبدئيا بالقيمة �لعادلة, وهو �ملقابل �لنقدي الإن�ضاء �أو �ضر�ء �لقر�ض مبا يف ذلك تكاليف �ملعاملة, وتقا�ض الحقًا بالقيمة �ملهلكة با�ضتخد�م طريقة معدل �لفائدة 
�لفعال باإ�ضتثناء �ملخ�ض�ضات �ملحددة و�جلماعية لالإنخفا�ض بالقيمة وتدرج بقائمة �لدخل �ل�ضامل »خم�ض�ض �إنخفا�ض قيمة«.  يتم تكوين �ملخ�ض�ض �ملحدد الإنخفا�ض �لقيمة مقابل 
�لقيمة �لدفرتية للقرو�ض و�ملديونيات �لتي حتدد على �أنها �أنخف�ضت قيمتها بناءً� على مر�جعات منتظمة للر�ضيد �لقائم لتخفي�ض �لقرو�ض و�ملديونيات �لتي �أنخف�ضت قيمتها �إلى قيمتها 

�لقابلة لالإ�ضرتد�د.  تدرج �لقرو�ض و�ملديونيات يف قائمة �ملركز �ملايل كقرو�ض و�ضلف لبنوك �أو عمالء.  تدرج �لفائدة على �لقرو�ض يف قائمة �لدخل �ل�ضامل كـ«�إير�د�ت فو�ئد«.  

حمتفظ بها حتى الإ�صتحقاق

�الأ�ضول �ملالية �ملحتفظ بها حتى �الإ�ضتحقاق هي �أ�ضول مالية غري م�ضتقة لها دفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد وفرت�ت �إ�ضتحقاق ثابتة و�لتي يكون للبنك �لنية �الإيجابية و�لقدرة على �الإحتفاظ 
بها حتى �الإ�ضتحقاق و�لتي ال تكون م�ضنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح �أو �خل�ضائر �أو كمتاحة للبيع.

وتدرج هذه �الأ�ضول مبدئيا بالقيمة �لعادلة مت�ضمنة تكاليف �ملعاملة �ملبا�ضرة و�الإ�ضافية وتقا�ض الحقًا بالتكلفة �ملهلكة باإ�ضتخد�م طريقة �لفائدة �لفعالة.

�لدفرتية  �لقيمة  �لقيمة كا�ضتقطاع من  �لقيمة, تدرج خ�ضارة �نخفا�ض  كـ«�إير�د�ت فو�ئد«.  يف حال �نخفا�ض  �لدخل  تدرج فو�ئد �ال�ضتثمار�ت �ملحتفظ بها حتى �ال�ضتحقاق يف قائمة 
لال�ضتثمار وتدرج يف قائمة �لدخل كـ«�نخفا�ض قيمة �ال�ضتثمار�ت«.  �ال�ضتثمار�ت �ملحتفظ بها حتى �ال�ضتحقاق تت�ضمن �ضند�ت �ضركات و�أدو�ت دين �أخرى.    

اأ�صول مالية متاحة للبيع

�الأ�ضول �ملالية �ملتاحة للبيع هي �أدو�ت مالية غري م�ضتقة �إما �أن تكون م�ضنفة يف هذه �لفئة �أو غري م�ضنفة يف �أية فئة �أخرى.

�ال�ضتثمار�ت �ملتاحة للبيع هي �أ�ضول مالية ينوى �الحتفاظ بها لفرتة غري حمددة وميكن بيعها للوفاء باحتياجات �ل�ضيولة �أو �لتغيري�ت يف معدالت �لفائدة �أو معدالت �ل�ضرف �أو �أ�ضعار 
�الأ�ضهم �أو تلك �لتي مل ت�ضنف كقرو�ض ومديونيات �أو ��ضتثمار�ت حمتفظ بها حتى �ال�ضتحقاق �أو �أ�ضول مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�ضارة. 

تدرج �الأ�ضول �ملالية �ملتاحة للبيع ب�ضكل مبدئي بالقيمة �لعادلة, وهو �ملقابل �لنقدي مت�ضمنًا �أية تكاليف معاملة, وتقا�ض الحقًا بالقيمة �لعادلة مع �إدر�ج �الأرباح و�خل�ضائر يف قائمة �لدخل 
�ل�ضامل, با�ضتثناء خ�ضائر �نخفا�ض �لقيمة و�أرباح وخ�ضائر �ضرف �لعمالت �الأجنبية, �إلى �أن يتم �إلغاء �در�ج �الأ�ضل �ملايل.  �إذ� مت حتديد �نخفا�ض قيمة �الأ�ضل �ملايل �ملتاح للبيع, تدرج 
�أرباح وخ�ضائر �لعمالت �الأجنبية  �إن �لفائدة حتت�ضب با�ضتخد�م طريقة �لفائدة �لفعالة.  وت�ضنف  �إال  �الأرباح و�خل�ضائر �ملرت�كمة �ملتحققة و�ملدرجة �ضابقًا يف قائمة �لدخل �ل�ضامل.  
لالأ�ضول �لنقدية كمتاحة للبيع وتدرج يف قائمة �لدخل �ل�ضامل.  تدرج توزيعات �الأرباح الأدو�ت �مللكية �ملتاحة للبيع يف قائمة �لدخل �ل�ضامل كـ«�إير�د�ت ت�ضغيل �أخرى«, عندما ين�ضاأ حق 

�لبنك ال�ضتالم �ملدفوعات.

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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ال�صيا�صات املحا�صبية اجلوهرية )تابع( �أ3 

�الإدر�ج  �أ3-4-ب 

يقوم �لبنك ب�ضكل مبدئي باإدر�ج �لقرو�ض و�ل�ضلفيات و�لود�ئع و�الأور�ق �ملالية �خلا�ضة بالدين �ل�ضادرة و�اللتز�مات �لثانوية يف تاريخ  ن�ضاأتها. ويتم مبدئيًا �إدر�ج جميع �الأ�ضول و�الإلتز�مات 
املالية الأخرى بتاريخ املتاجرة حينما يكون البنك طرفًا يف ال�سروط التعاقدية للأدوات.

�الإ�ضتبعاد �أ3-4-ج 

يقوم �لبنك باإ�ضتبعاد �أ�ضل مايل عندما ينتهي مفعول �حلقوق �لتعاقدية يف �لتدفق �لنقدي من �الأ�ضل �أو عند حتويل �حلقوق يف قب�ض �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية من �الأ�ضل �ملايل يف 
معاملة يتم فيها �لتحويل �جلوهري جلميع خماطر وعو�ئد �مللكية لالأ�ضل �ملايل. يقوم �لبنك باإ�ضتبعاد �اللتز�م �ملايل عندما يتفرغ من �لتز�ماته �لتعاقدية �أو �إلغائها �أو �نتهاء �أمدها.

مقا�ضة �الأ�ضول و�اللتز�مات �أ3-4-د 

تتم مقا�ضة �الأ�ضول و�اللتز�مات �ملالية وعر�ض �ضايف �ملبلغ يف قائمة �ملركز �ملايل, فقط عندما يكون لدى �لبنك حق قانوين يف مقا�ضة جميع �ملبالغ و�أن يكون ر�غبًا �إما يف �ل�ضد�د على 
�أ�ضا�ض �ل�ضايف �أو حتقق �الأ�ضل و�ضد�د �اللتز�م يف نف�ض �لوقت.

قيا�ض �لتكلفة �ملهلكة �أ3-4-هـ 

�لتكلفة �ملهلكة لالأ�ضل �أو �اللتز�م �ملايل هي �ملبلغ �لذي يتم به قيا�ض �الأ�ضل �أو �اللتز�م �ملايل عند �الإدر�ج �ملبدئي ناق�ضًا �ملدفوعات �لرئي�ضية وم�ضافًا �إليه �أو خم�ضومًا منه �الإهالك 
�ملرت�كم با�ضتخد�م طريقة معدل �لفائدة �حلقيقي الأي فرق بني �ملبلغ �ملبدئي �ملدرج و�ملبلغ �مل�ضتحق ناق�ضًا �أية خ�ضومات لالنخفا�ض يف �لقيمة. 

قيا�ض �لقيمة �لعادلة �أ3-4-و 

يتطلب عدد من �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية و�ف�ضاحات �لبنك حتديد �لقيمة �لعادلة لالأ�ضول و�اللتز�مات �ملالية وغري �ملالية. مت حتديد �لقيمة �لعادلة الإغر��ض قيا�ض و/�أو �الإف�ضاح �إ�ضتنادً� 
�إلى عدد من �ل�ضيا�ضات و�الأ�ضاليب �ملحا�ضبية.  وحيثما ينطبق, مت �الإف�ضاح عن معلومات حول �فرت��ضات �أجريت عند حتديد �لقيم �لعادلة �ضمن �الإي�ضاحات �ملعنية بذلك �الأ�ضل �أو 

�اللتز�م حتديدً�.

بالن�ضبة لال�ضتثمار�ت �لتي ال يوجد لها �ضعر �ضوقي مدرج يتم حتديد تقدير معقول بالرجوع �إلى �لقيمة �حلالية بال�ضوق ال�ضتثمار مماثل �أو ت�ضتند �إلى �لتدفقات �لنقدية �ملتوقعة �ملخ�ضومة. 
ال يتم خ�ضم �ال�ضتثمار�ت ذ�ت فرت�ت �ال�ضتحقاق �لق�ضرية. 

القيمة العادلة للبنود التي حتت�سب عنها فوائد يتم تقديرها ا�ستنادًا اإلى التدفقات النقدية املخ�سومة با�ستخدام معدلت الفائدة للبنود ذات ال�سروط واخل�سائ�ص املماثلة.

ترتكز �لقيمة �لعادلة لعقود �ل�ضرف �الآجلة على �الأ�ضعار �ملدرجة, �إن توفرت.  و�إذ� مل تتوفر �الأ�ضعار �ملدرجة, تقدر �لقيمة �لعادلة عن طريق خ�ضم �لفرق بني �ل�ضعر �الآجل �ملتعاقد 
عليه و�ل�ضعر �الأجل �حلايل للفرتة �ملتبقية لال�ضتحقاق با�ضتخد�م معدل فائدة غري معر�ض للمخاطر )��ضتنادً� على �ضند�ت حكومية(. ترتكز �لقيمة �لعادلة ملبادالت معدل �لفائدة على 
ت�سعريات الو�سيط. ويتم اختبار تلك الت�سعريات لتحديد مدى معقوليتها عن طريق خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة ا�ستنادًا اإلى �سروط وا�ستحقاق كل عقد وبا�ستخدام معدلت 

�ل�ضوق �حلالية الأدو�ت م�ضابهة بتاريخ �لقيا�ض.

حتت�ضب �لقيمة �لعادلة, �لتي حتدد الأغر��ض �الإف�ضاح, �إ�ضتنادً� �لى �لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية الأ�ضل �ملبلغ و�لفو�ئد خم�ضومة ح�ضب �ضعر �لفائدة بال�ضوق بتاريخ �لتقرير. 

ال�صيا�صات املحا�صبية اجلوهرية )تابع( �أ3 

�الأ�ضول و�اللتز�مات �ملالية )تابع( �أ4-3 

حتديد وقيا�ض �نخفا�ض قيمة �الأ�ضول �ملالية  �أ3-4-ز 

اأ�صول مدرجة بالتكلفة املهلكة  )1(

يقوم �لبنك بتاريخ �لتقرير بتقييم ما �إذ� كان هناك دليل مو�ضوعي على �إنخفا�ض قيمة �أ�ضل مايل �أو جمموعة �أ�ضول مالية.  تنخف�ض قيمة �أ�ضل مايل �أو جمموعة �أ�ضول مالية ويتم تكبد 
خ�ضارة �الإنخفا�ض بالقيمة �إذ�, فقط �إذ�, كان هناك دليل مو�ضوعي النخفا�ض �لقيمة نتيجة حلدث �أو �أكرث من حدث بعد �لت�ضجيل �الأويل لالأ�ضل )حدث خ�ضارة( ويوجد حلدث �خل�ضارة 
ذ�ك )�أو �الأحد�ث( �أثر على �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية �ملقدرة لالأ�ضل �ملايل �أو جمموعة �الأ�ضول �ملالية و�لتي ميكن تقديرها ب�ضكل يعتمد عليه.  يت�ضمن �لدليل �ملو�ضوعي على �إنخفا�ض 

قيمة �أ�ضل مايل �أو جمموعة �أ�ضول مالية بيانات ميكن مالحظتها و�لتي يرد �إلى عناية �لبنك حول �أحد�ث �خل�ضارة و�الأخذ باالإعتبار �الإر�ضاد�ت �ل�ضادرة عن �لبنك �ملركزي �لُعماين:
�ضعوبة مالية جوهرية للم�ضدر �أو �مللتزم.• 
خمالفة �لعقد, مثل �لعجز عن �أو �لتاأخر يف �ضد�د �لفو�ئد �أو دفعات �أ�ضل �ملبلغ �مل�ضتحقة.• 
منح �ملجموعة تنازاًل للمقرت�ضني الأ�ضباب �إقت�ضادية �أو قانونية تتعلق ب�ضعوبة مالية لدى �ملقرت�ض, و�لتي يف غيابها ال ينظر �ملقر�ض مبو�ضوع ذلك �لتنازل.• 
�أن ي�ضبح من �ملحتمل �أن يدخل �ملقرت�ض يف مرحلة �إفال�ض �أو �إعادة هيكلة مالية جوهرية.• 
�إختفاء �ضوق ن�ضط لذلك �الأ�ضل �ملايل ب�ضبب �ضعوبات مالية.• 
 بيانات قابلة للمالحظة ت�ضري �إلى وجود �إنخفا�ض قابل للقيا�ض يف �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية �ملقدرة من جمموعة �أ�ضول مالية منذ �لت�ضجيل �الأويل لتلك �الأ�ضول ولو مل يكن باالإمكان • 

ت�ضخي�ض �الإنخفا�ض باالأ�ضول �ملالية �لفردية بالبنك مت�ضمنة تغيري�ت عك�ضية يف موقف �ل�ضد�د للمقرت�ضني من �لبنك �أو ظروف �إقت�ضادية وطنية �أو حملية توؤكد على �لعجز عن 
�لت�ضديد�ت على �أ�ضول بالبنك.

يقوم �لبنك �أواَل بتقييم فيما �إذ� وجد دليل مو�ضوعي منفرد على �إنخفا�ض قيمة �أ�ضول مالية يكون كل منها جوهريًا بحد ذ�ته, ومنفردً� �أو جمتمعَا الأ�ضول مالية ال يكون كل منها جوهريًا 
من �الأ�ضل يف جمموعة �أ�ضول مالية لها نف�ض خ�ضائ�ض  بحد ذ�ته.  �إذ� قرر �لبنك عدم وجود دليل مو�ضوعي على �إنخفا�ض �لقيمة الأ�ضل مايل مقيم فرديًا, �ضو�ًء جوهريًا �أو ال, فاإنه ي�ضّ
خماطر �الإئتمان ويقوم بتقييم �إنخفا�ض قيمتها جمتمعًة.  �الأ�ضول �لتي مت تقييم �إنخفا�ض قيمتها فرديًا ويتم �إدر�ج �أو ي�ضتمر �إدر�ج خ�ضارة �إنخفا�ض بالقيمة لها, ال تدرج �ضمن �لتقييم 

�جلماعي لالإنخفا�ض بالقيمة.

�إذ� كان هناك دليل مو�ضوعي على تكبد خ�ضارة �إنخفا�ض بالقيمة على قرو�ض ومديونيات �أو �إ�ضتثمار�ت حمتفظ بها حتى �الإ�ضتحقاق مدرجة بالتكلفة �ملهلكة, يقا�ض مبلغ �خل�ضارة على �أنه 
�لفرق بني �لقيمة �لدفرتية لالأ�ضل و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية �ملقدرة )باإ�ضتثناء خ�ضائر �الإئتمان �مل�ضتقبلية �لتي مل يتم تكبدها( �ملخ�ضومة ح�ضب معدل �لفائدة �لفعلي 
�الأ�ضلي لالأ�ضل �ملايل.  تخف�ض �لقيمة �لدفرتية لالأ�ضل من خالل �إ�ضتخد�م ح�ضاب خم�ض�ض ويدرج مبلغ �خل�ضارة بقائمة �لدخل �ل�ضامل.  �إذ� كان للقر�ض �أو �الإ�ضتثمار �ملحتفظ به حتى 

�الإ�ضتحقاق معدل فائدة متغري, يكون معدل �خل�ضم لقيا�ض �أي خ�ضارة �إنخفا�ض بالقيمة هو معدل �لفائدة �لفعلي �حلايل �ملحدد مبوجب �لعقد.  

يعك�ض �إحت�ضاب �لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية �ملقدرة الأ�ضل مايل م�ضمون �لتدفقات �لنقدية �لتي قد تنتج عن تنفيذ �لرهن بعد خ�ضم تكاليف �حل�ضول على �ل�ضمانة وبيعها 
�ضو�ًء كان تنفيذ �لرهن حمتماًل �أم ال.

تقدر �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية يف جمموعة �أ�ضول مالية يتم تقييم �إنخفا�ض قيمتها ب�ضكل جماعي على �أ�ضا�ض �لتدفقات �لنقدية �لتعاقدية لالأ�ضول بالبنك وخربة �خل�ضائر �ل�ضابقة 
لالأ�ضول ذ�ت خ�ضائ�ض خماطر �الإئتمان �مل�ضابهة لتلك �ملوجودة بالبنك.  

 تتم مر�جعة �ملنهجية و�الإفرت��ضات �مل�ضتخدمة يف تقدير �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية �ملقدرة ب�ضكل منتظم من قبل �لبنك لتقليل �أية فروقات بني تقدير�ت �خل�ضارة وخربة �خل�ضارة 
�لفعلية.  

عندما يكون قر�ض ما غري قابل للتح�ضيل, يتم تخفي�ضه مقابل خم�ض�ض �إنخفا�ض قيمة �لقر�ض ذ�ت �لعالقة.  يتم �ضطب تلك �لقرو�ض بعد �إكمال كافة �الإجر�ء�ت �ل�ضرورية وحتديد 
مبلغ خ�ضارة �الإنخفا�ض بالقيمة.

�إذ� �إنخف�ض مبلغ خ�ضارة �الإنخفا�ض بالقيمة يف فرتة الحقة وميكن �أن يعزى مبلغ �الإنخفا�ض �إلى حدث وقع بعد �إدر�ج �إنخفا�ض �لقيمة,  يتم عك�ض خ�ضارة �إنخفا�ض �لقيمة �ملدرجة �ضابقًا 
عن طريق ت�ضوية ح�ضاب �ملخ�ض�ض.  يدرج مبلغ �لعك�ض يف قائمة �لدخل �ل�ضامل.

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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ال�صيا�صات املحا�صبية اجلوهرية )تابع( �أ3 

�الأ�ضول و�اللتز�مات �ملالية )تابع( �أ4-3 

حتديد وقيا�ض �نخفا�ض قيمة �الأ�ضول �ملالية  �أ3-4-ز 

اأ�صول م�صنفة كمتاحة للبيع  )2(

يقيم �لبنك يف نهاية كل فرتة تقرير ما �إذ� كان هناك دليل مو�ضوعي على �إنخفا�ض قيمة �أ�ضل مايل �أو جمموعة �أ�ضول مالية.  بالن�ضبة لالأور�ق �ملالية �خلا�ضة بالدين, ي�ضتخدم �لبنك 
�ملعايري �لو�ردة يف )�أ( �أعاله.  يف حالة ��ضتثمار�ت حقوق �مل�ضاهمني م�ضنفة كمتاحة للبيع, يكون �نخفا�ض جوهري �أو طويل �ملدى يف �لقيمة �لعادلة لالأور�ق �ملالية �إلى �قل من تكلفته دلياًل 
�آخرً� على �نخفا�ض قيمة �الأ�ضول.  �إذ� وجدت مثل هذه �الأدلة لالأ�ضول �ملالية �ملتاحة للبيع, تتم �إز�لة �خل�ضارة �ملرت�كمة, �لتي تقا�ض باعتبارها �لفرق بني تكلفة �حليازة و�لقيمة �لعادلة 
�حلالية, ناق�ضًا �أي خ�ضائر �نخفا�ض بالقيمة لذلك �الأ�ضل �ملايل �لذي �أدرج �ضابقًا يف �لربح �أو �خل�ضارة, من حقوق �مل�ضاهمني وتدرج يف قائمة �لدخل �ملنف�ضلة.  وال يتم عك�ض خ�ضائر 

�النخفا�ض بالقيمة �ملدرجة يف قائمة �لدخل �ل�ضامل يف �أدو�ت �مللكية من خالل قائمة �لدخل �ل�ضامل.  

�لنقد وما مياثل �لنقد �أ3-4-ح 

يتكون �لنقد وما مياثل �لنقد من نقد بال�ضندوق و�أر�ضدة غري مقيدة يتم �الحتفاظ بها لدى �لبنك �ملركزي و�أ�ضول مالية عالية �ل�ضيولة ذ�ت فرت�ت ��ضتحقاق ت�ضل لثالثة �أ�ضهر و�لتي 
تخ�ضع ملخاطر غري جوهرية فيما تعلق بالتغري�ت يف قيمتها �لعادلة ويتم ��ضتخد�مها من جانب �لبنك يف �إد�رة �رتباطاته ق�ضرية �الأجل. يتم �إدر�ج �لنقد وما مياثل �لنقد بالتكلفة �ملهلكة 

يف قائمة �ملركز �ملايل. 

عقود اإعادة ال�سراء واإعادة البيع  �أ3-4-ط 

يتم �إدر�ج �الأ�ضول �ملباعة مع �لتعهد �لفوري باإعادة �ضر�ئها يف تاريخ م�ضتقبلي حمدد يف قائمة �ملركز �ملايل  ويتم قيا�ضها وفقًا لل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية لالأور�ق �ملالية للمتاجرة �أو ال�ضتثمار 
�الأور�ق �ملالية. تدرج �اللتز�مات �ملقابلة �ملتعلقة باملبالغ �مل�ضتلمة لهذه �لعقود يف �مل�ضتحقات للبنوك و�إقرت��ضات �ضوق �لنقد �الأخرى. تتم معاملة �لفرق بني �لبيع و�ضعر �إعادة �ل�ضر�ء 

كم�ضروف فائدة وهو ي�ضتحق على مدى عمر �إعادة �ل�ضر�ء. 

اأما الأ�سول امل�سرتاة مع الرتباط باإعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد فل يتم اإدراجها يف قائمة املركز املايل وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود �سمن امل�ستحق من بنوك 
و�إقر��ضات �ضوق �لنقد �الأخرى. تتم معاجلة �لفرق بني �ضعر �لبيع و�ضعر �إعادة �ل�ضر�ء كم�ضروف فو�ئد وت�ضبح م�ضتحقة على مدى فرتة �لعقد.

�أور�ق �لقبول �أ3-4-ي 

يتم �الإف�ضاح عن �أور�ق �لقبول يف �ملركز �ملايل حتت �الأ�ضول �الأخرى مع �الإف�ضاح عن �اللتز�م �ملقابل لها يف �اللتز�مات �الأخرى. لذ� ال توجد هناك �رتباطات خارج �مليز�نية �لعمومية 
بالن�ضبة الأور�ق �لقبول. 

�الأدو�ت �ملالية �مل�ضتقة �ملحتفظ بها الأغر��ض �إد�رة �ملخاطر �أ3-4-ك 

تت�ضمن �الأدو�ت �ملالية �مل�ضتقة �ملحتفظ بها الأغر��ض �إد�رة �ملخاطر على جميع �الأ�ضول و�اللتز�مات �مل�ضتقة �لتي ال ت�ضنف على �أنها �أ�ضول و�لتز�مات للمتاجرة. يتم قيا�ض �الأدو�ت �ملالية 
�مل�ضتقة �ملحتفظ بها الأغر��ض �إد�رة �ملخاطر بالقيمة �لعادلة يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. تعتمد معاجلة �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة على ت�ضنيف �لفئات �لتالية:

 
تغطية القيمة العادلة

عندما يتم تخ�سي�ص اأداة مالية م�ستقة كتغطية للتغري يف القيمة العادلة لأ�سل اأو التزام مايل مدرج اأو ارتباط موؤكد يتم اإدراج التغريات يف القيمة العادلة للأداة املالية امل�ستقة مبا�سرة 
يف قائمة �لدخل �ل�ضامل معًا مع �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة للبند �ملغطى �ملن�ضوبة �إلى �خلطر �ملغطى.

ال�صيا�صات املحا�صبية اجلوهرية )تابع(  3

�الأ�ضول و�اللتز�مات �ملالية )تابع( �أ4-3 

�الأدو�ت �ملالية �مل�ضتقة �ملحتفظ بها الأغر��ض �إد�رة �ملخاطر )تابع( �أ3-4-ك 

يف حالة �نتهاء مدة �الأد�ة �ملالية �مل�ضتقة �أو بيعها �أو �إنهائها �أو ��ضتخد�مها �أو يف حالة عدم وفائها مبعايري �ملحا�ضبة لتغطية �لقيمة �لعادلة �أو يف حالة �إلغاء �لتخ�ضي�ض يتم �لتوقف عن 
��ضتخد�م حما�ضبة �لتغطية. يتم �إطفاء �أي تعديل حتى تلك �لنقطة يتم �إجر�وؤه على �لبند �ملغطى �لذي ي�ضتخدم الأجله معدل �لفائدة �حلقيقي يف قائمة �لدخل كجزء من معدل �لفائدة 

�لفعلي �ملعاد �حت�ضابه للبند على مدى عمره �ملتبقي.

تغطية التدفق النقدي

عندما يتم ت�ضنيف �الأد�ة �مل�ضتقة كاأد�ة تغطية لتغري�ت �لتدفق �لنقدي �لناجتة عن �ملخاطر �مل�ضاحبة الأ�ضل �أو �لتز�م مدرج �أو معاملة توقع �ضديدة �الحتمال �لتي قد توؤثر على �لربح �أو 
�خل�ضارة فاإن �جلزء �ل�ضاري من �لتغري يف �لقيمة �لعادلة لالأد�ة �مل�ضتقة يتم �إدر�جه �ضمن �لدخل �ل�ضامل �الآخر يف �حتياطي �لتغطية. �ملبلغ �ملدرج �ضمن �لدخل �ل�ضامل �الآخر يتم �إعادة 
ت�ضنيفه يف قائمة �لدخل �ل�ضامل كتعديل يف �لت�ضنيف يف نف�ض �لفرتة حيث يوؤثر �لتدفق �لنقدي للتغطية على �لربح �أو �خل�ضارة وبنف�ض بنود �خلط يف قائمة �لدخل �ل�ضامل.  و�أي جزء 

غري �ضاري من �لتغري بالقيمة �لعادلة لالأد�ة �مل�ضتقة يتم �إدر�جه فور� يف قائمة �لدخل �ل�ضامل.

�إذ� مت بيع �أد�ة �لتغطية �مل�ضتقة �أو �نتهت مدتها �أو مت �إلغاوؤها �أو متت ممار�ضتها �أو �أن �لتغطية مل تعد تفي مبعايري حما�ضبة  تغطية �لتدفق �لنقدي �أو مت رف�ض ت�ضنيف �لتغطية, عندئذ 
يتم �إيقاف حما�ضبة �لتغطية م�ضتقبليًا. ويف حالة  �إيقاف معاملة  تغطية �لتوقع, فاإن �ملبلغ �ملرت�كم �ملدرج يف �لدخل �ل�ضامل �الآخر من �لفرتة �لتي ت�ضبح فيها �لتغطية �ضارية �ملفعول, يتم 
�إعادة ت�ضنيفه من حقوق �مللكية �إلى قائمة �لدخل �ل�ضامل كتعديل للت�ضنيف عند حدوث معاملة �لتوقع وتاأثر �لربح �أو �خل�ضارة.  و�إذ� مل يكن من �ملتوقع حدوث معاملة �لتوقع مرة �أخرى, 

يتم �إعادة ت�ضنيف �لر�ضيد �ضمن دخل �ضامل �آخر ب�ضكل فوري �إلى قائمة �لدخل �ل�ضامل كتعديل �إعادة ت�ضنيف.   

امل�صتقات الأخرى لغري املتاجرة

عندما ال يتم �الحتفاظ باالد�ه �مل�ضتقة الأغر��ض �ملتاجرة, و�أنها مل ت�ضنف بعالقة تغطية موؤهلة, فاإن كل �لتغري�ت بقيمها �لعادلة يتم �إدر�جها فور� يف قائمة �لدخل �ل�ضامل. 

�ملمتلكات و�ملعد�ت و�لرتكيبات  �أ5-3 

�إلى �قتناء  يتم قيا�ض بنود �ملمتلكات و�ملعد�ت و�لرتكيبات بالتكلفة ناق�ضًا �ال�ضتهالك �ملرت�كم وخ�ضائر �النخفا�ض يف �لقيمة. تت�ضمن �لتكلفة �مل�ضروفات �لتي تن�ضب ب�ضفة مبا�ضرة 
�الأ�ضل. يتم �حت�ضاب �ال�ضتهالك بطريقة �لق�ضط �لثابت على مدى �لعمر �الإنتاجي �ملقدر للمعد�ت و�لرتكيبات. �الأعمار �الإنتاجية �ملقدرة للفرتة �حلالية على �لنحو �لتايل:

عدد ال�صنوات        
 5 �ل�ضيار�ت      
 5 �الأثاث و�لرتكيبات     

 7-6 معد�ت �ملكتب     
7-6 برجميات �الإنتاج     

تتم مر�جعة �الأعمار �الإنتاجية و�لقيم �ملتبقية لالأ�ضول وتعدل, متى ما كان ذلك مالئما, يف نهاية كل فرتة تقرير. بناًء على �لتقدير�ت �الأخرية, قام �لبنك بتغيري �الأعمار �الإنتاجية لل�ضيارت 
و�الأثاث و�لرتكيبات من 3 �لى 5 �ضنو�ت. مت �حت�ضاب �لتغيري يف �الأعمار �الإنتاجية كتغري يف �لتقدير عن طريق تعديل �الإ�ضتهالك �ملحمل للعام �حلايل حيث �أن �لتغري يوؤثر على �ل�ضنة 

�حلالية وعن طريق تعديل �ملحمل ب�ضنو�ت �ضابقة �لى �حلد �لذي توؤثر فيه على �ل�ضنو�ت �مل�ضتقبلية.

تخف�ض �لقيمة �لدفرتية لالأ�ضل مبا�ضرة �إلى قيمته �لقابلة لال�ضرتد�د �إذ� كانت �لقيمة �لدفرتية لال�ضل �أكرب من �لقيمة �لقابلة لال�ضرتد�د �ملقدرة.

حتدد �أرباح وخ�ضائر �ال�ضتبعاد�ت مبقارنة �ملتح�ضالت مع �لقيمة �لدفرتية و�ملدرجة كــ »�إير�د�ت ت�ضغيل �أخرى« يف قائمة �لدخل �ل�ضامل. 

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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ال�صيا�صات املحا�صبية اجلوهرية )تابع( �أ3 

�ملمتلكات و�ملعد�ت و�لرتكيبات )تابع( �أ5-3 

يتم حتميل �الإ�ضالحات و�لتجديد�ت يف قائمة �لدخل �ل�ضامل عند تكبد �مل�ضروف. تتم ر�ضملة �مل�ضروفات �لالحقة فقط عندما تزيد من �ملنافع �مل�ضتقبلية �مل�ضمنة يف بند �ملمتلكات 
و�ملعد�ت و�لرتكيبات. يتم �إدر�ج جميع �مل�ضروفات �الأخرى يف قائمة �لدخل �ل�ضامل كم�ضروف عند تكبدها.

 
�لود�ئع و�أور�ق �لدين و�اللتز�مات �لثانوية �أ6-3 

يتم �إدر�ج ود�ئع �ضوق �لنقد و�لعمالء ب�ضكل مبدئي بالقيمة �لعادلة وتقا�ض الحقًا بالتكلفة �ملهلكة. ُتقا�ض �لود�ئع و�أور�ق �لدين �مل�ضدرة و�اللتز�مات �لثانوية بتكلفتها �ملهلكة با�ضتخد�م 
طريقة معدل �لفائدة �حلقيقي. يقوم �لبنك بت�ضنيف �الأدو�ت �ملالية �لر�أ�ضمالية كاأدو�ت �لتز�مات مالية �أو �أدو�ت حقوق ملكية وفقًا جلوهر �لبنود �لتعاقدية لالأد�ة.

�ضريبة �لدخل  �أ7-3 

يتم تكوين خم�ض�ض لل�ضريبة وفقًا للقو�نني �ل�ضريبية �ملعمول بها وهي تتكون من �ضريبة جارية و�ضريبة موؤجلة. يتم �إدر�ج م�ضروف �ضريبة �لدخل يف قائمة �لدخل �ل�ضامل فيما عد� 
�لقدر �لذي يتعلق ببنود مدرجة ب�ضفة مبا�ضرة يف حقوق �مللكية عندها يتم �إدر�ج �ل�ضريبة يف �ير�د�ت �ضاملة �أخرى.

و�أية تعديالت على �ل�ضريبة  �لتي تطبق على نحو و��ضع يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل  �أو  �ل�ضريبة �جلارية هي �ل�ضريبة �مل�ضتحقة �لدفع حم�ضوبة با�ضتخد�م معدالت �ل�ضريبة �ملطبقة 
�مل�ضتحقة عن �ضنو�ت �ضابقة.

حتت�ضب �أ�ضول/�إلتز�مات �ل�ضريبة �ملوؤجلة با�ضتخد�م طريقة �اللتز�م جلميع �لفروق �ملوؤقتة بني �لقيم �لدفرتية لالأ�ضول و�الإلتز�مات الأغر��ض �لتقارير �ملالية و�ملبالغ �مل�ضتخدمة الأغر��ض 
�ل�ضريبة.  ي�ضتند �إحت�ضاب مبلغ �ل�ضريبة �ملوؤجلة على �لنمط �ملتوقع لتحقق �أو �ضد�د �لقيمة �لدفرتية لالأ�ضول و�الإلتز�مات با�ضتخد�م معدالت �ل�ضريبة �ملطبقة �أو �لتي �ضيتم تطبيقها على 

نحو و��ضع يف تاريخ �لتقرير. 

يتم �إدر�ج �أ�ضل �ل�ضريبة �ملوؤجلة فقط �إلى �حلد �لذي يكون من �ملحتمل معه توفر ربح �ضريبي م�ضتقبلي كاف ميكن يف مقابله ��ضتخد�م �الأ�ضل. تتم مر�جعة �أ�ضول �ل�ضريبة �ملوؤجلة يف 
تاريخ كل تقرير وتخفي�ضها بالقدر �لذي يكون من غري �ملمكن معه حتقق �ملنفعة �ل�ضريبية ذ�ت �ل�ضلة.

�الأ�ضول �الئتمانية �أ8-3 

ال تعامل �الأ�ضول �ملحتفظ بها كعهدة �أو ب�ضفة �أمانة كاأ�ضول للبنك وبالتايل ال يتم �إدر�جها يف هذه �لقو�ئم �ملالية.

�ملحا�ضبة ح�ضب تاريخ �ملتاجرة �أو �ل�ضد�د  �أ9-3 

يتم �إدر�ج جميع �مل�ضرتيات و�ملبيعات »�لعادية« لالأ�ضول �ملالية يف تاريخ �ملتاجرة, وهو �لتاريخ �لذي يرتبط فيه �لبنك ب�ضر�ء �أو بيع �الأ�ضل. �مل�ضرتيات و�ملبيعات �لعادية هي تلك �لتي تتعلق 
باالأ�ضول �ملالية �لتي تتطلب ت�ضليم �الأ�ضول خالل �الإطار �لزمني �ملن�ضو�ض عليه عامًة يف �لقو�نني �أو ح�ضب �الأعر�ف �ل�ضائدة  يف �ل�ضوق.

�إيجار�ت �أ10-3 

يتم �إدر�ج مدفوعات �الإيجار�ت �لت�ضغيلية كم�ضروف يف �لربح �أو �خل�ضارة على �أ�ضا�ض �لق�ضط �لثابت على مدى فرتة �الإيجار.

ال�صيا�صات املحا�صبية اجلوهرية )تابع( �أ3 

�ل�ضمانات �ملالية �أ11-3 

�ل�ضمانات �ملالية هي �لعقود �لتي ُيطلب من �لبنك �لقيام مبوجبها مبدفوعات حمددة لتعوي�ض مالكها عن �خل�ضارة �لتي يتكبدها ب�ضبب ف�ضل مدين حمدد يف �لقيام بالدفع عند حلول 
موعد ��ضتحقاقه وفقًا لبنود �أد�ة �لدين. 

يتم �إدر�ج �لتز�مات �ل�ضمان �ملايل مبدئيًا بقيمتها �لعادل و�إطفاء �لقيمة �لعادلة �ملبدئية على مدى عمر �ل�ضمان �ملايل. يف �أعقاب ذلك يتم �إدر�ج �لتز�م �ل�ضمان باملبلغ �ملطفاأ �أو �لقيمة 
�حلالية الأية مدفوعات متوقعة )عندما ي�ضبح �لدفعة مبوجب �ل�ضمانة حمتمل( �أيهما �أعلى. يتم �إدر�ج �لقيمة غري �ملهلكة �أو �لقيمة �حلالية للمدفوعات �ملتوقعة �لنا�ضئة من �ل�ضمان, 

ح�ضب مقت�ضى �حلال, يف �اللتز�مات �الأخرى. 

منافع �ملوظفني �أ12-3 

منافع نهاية �خلدمة �أ3-12-�أ 

ت�ستحق مكافاآت نهاية اخلدمة وفقًا ل�سروط تعاقد املوظفني بالبنك يف تاريخ التقرير مع مراعاة متطلبات قانون العمل الُعماين لعام 2003 وتعديالته.  

�إدر�جها  ويتم  لعام 1991  ُعمان  ب�ضلطنة  �الجتماعية  �لتاأمينات  لقانون  وفقا  �لُعمانيني  للموظفني  �لعمل  ��ضابات  و�لتاأمني �ضد  م�ضاهمات حمددة  تقاعد ذ�ت  �مل�ضاهمات خلطة  تدرج 
كم�ضروف يف قائمة �لدخل �ل�ضامل عند تكبدها. 

�أ3-12-ب �ملنافع ق�ضرية �الأجل

يتم قيا�ض �اللتز�مات عن �ملنافع ق�ضرية �الأجل يف �الأ�ضا�ض بدون خ�ضم ويتم حتميلها علي �مل�ضروف عند تقدمي �خلدمة ذ�ت �ل�ضلة. 

يتم �إدر�ج خم�ض�ض للمبلغ �ملتوقع دفعه يف �حلالة �لتي يوجد فيها علي �لبنك �لتز�م حايل �أو ��ضتداليل لدفع هذ� �ملبلغ نتيجة خلدمات �ضابقة مقدمة من جانب �ملوظف ومن �ملمكن قيا�ض 
�اللتز�م ب�ضورة موثوق بها.

عائد �ل�ضهم �لو�حد �أ13-3 

يقوم �لبنك بعر�ض بيانات �لعائد �الأ�ضا�ضي و�لعائد �ملخفف الأ�ضهمه �لعادية. يتم �حت�ضاب �لعائد �الأ�ضا�ضي لل�ضهم بق�ضمة �لربح �أو �خل�ضارة �ملن�ضوبة �إلى حاملي �الأ�ضهم �لعادية للبنك 
على �ملتو�ضط �ملرجح لعدد �الأ�ضهم �لعادية �لقائمة خالل �لفرتة. يتم �حت�ضاب �لعائد علي �أ�ضا�ض �ضنوي لل�ضهم عن طريق �حت�ضاب �لعائد لل�ضهم �لو�حد علي �أ�ضا�ض �ضنوي لل�ضنة بالكامل. 
يحدد �لعائد �ملخفف لل�ضهم بتعديل �لربح �أو �خل�ضارة �ملن�ضوبة �إلى حاملي �الأ�ضهم �لعادية و�ملتو�ضط �ملرجح لعدد �الأ�ضهم �لعادية �لقائمة بتاأثري جميع �الأ�ضهم �لعادية �ملحتملة �ملخففة 

و�لتي ت�ضتمل علي �أور�ق قابلة للتحويل �إلى �أ�ضهم �أو �أدو�ت مماثلة. 

�أرقام �ملقارنة �أ14-3 

�الأرقام �ملقابلة �مل�ضمنة الأغر��ض �ملقارنة قد مت �إعادة ت�ضنيفها لتتو�فق مع عر�ض �الأرقام خالل �ل�ضنة �حلالية.

�لتقرير عن قطاعات �لت�ضغيل �أ15-3 

قطاع �لت�ضغيل هو مكون من �لبنك ميار�ض �أن�ضطة �الأعمال �لتي يحقق من خاللها �إير�د�ت ويتكبد م�ضروفات, مت�ضمنة �الإير�د�ت و�مل�ضروفات �لتي تتعلق مبعامالت مع �أي من مكونات 
�لبنك �الأخرى ويتم فح�ض نتائج �أن�ضطتها بانتظام من قبل �لرئي�ض �لتنفيذي للبنك )وهو متخذ �لقر�ر �لرئي�ضي بالبنك( التخاذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتوزيع �ملو�رد لكل قطاع وقيا�ض �أد�ئه 

�لذي تتوفر عنه �ملعلومات �ملالية �ملنف�ضلة.

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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التقديرات والجتهادات املحا�صبية اجلوهرية  �أ4 

يتطلب �إعد�د �لقو�ئم �ملالية من �الإد�رة �إجر�ء �جتهاد�ت وتقدير�ت و�إفرت��ضات توؤثر على تطبيق �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية و�ملبالغ �ملقرر عنها لالأ�ضول و�الإلتز�مات و�الإير�د�ت و�مل�ضروفات.  
وترتكز �لتقدير�ت و�الإفرت��ضات �مل�ضاحبة على �خلربة �ل�ضابقة وعو�مل �أخرى يعتقد �أنها معقولة يف ظل �لظروف و�لتي ت�ضكل نتائجها �أ�ضا�ض الإجر�ء �أحكام حول �لقيم �لدفرتية لالأ�ضول 

و�الإلتز�مات �لتي ال تكون و��ضحة من م�ضادر �أخرى. ويندر �أن تكون �لتقدير�ت �ملحا�ضبية �لناجتة م�ضاوية للنتائج �لفعلية ذ�ت �لعالقة.  

تتم مر�جعة �لتقدير�ت و�الإفرت��ضات �لتي ت�ضتند عليها على �أ�ضا�ض م�ضتمر.  وتدرج �لتعديالت على �لتقدير�ت �ملحا�ضبية بالفرتة �لتي تتم فيها مر�جعة �لتقدير�ت �إذ� كانت �لتعديالت 
توؤثر فقط على �لفرتة �أو خالل فرتة �لتعديل و�لفرت�ت �مل�ضتقبلية �إذ� كان �لتعديل يوؤثر على �لفرت�ت �حلالية و�مل�ضتقبلية.  �لتقدير�ت �ملحا�ضبية �جلوهرية للمجموعة هي:

خ�ضائر �نخفا�ض �لقيمة على �لقرو�ض و�ل�ضلفيات �أ1-4 

يقوم �لبنك مبر�جعة حمافظ �لقرو�ض �لتابعة لها لتقييم �النخفا�ض يف �لقيمة على �الأقل على �أ�ضا�ض �ضهري.  ولتحديد ما �إذ� كانت هناك �ضرورة لت�ضجيل خ�ضارة �النخفا�ض يف �لقيمة 
يف قائمة الدخل ال�سامل، يقوم البنك بعمل افرتا�سات حول ما اإذا كانت هناك اأية بيانات قابلة للملحظة تدل على وجود �سرط النخفا�ص يف القيمة متبوع بانخفا�ص قابل للقيا�ص يف 
�لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية �ملتوقعة من حمفظة �لقرو�ض قبل �إمكانية حتديد هذ� �النخفا�ض يف هذه �ملحفظة.  وقد يت�ضمن هذ� �لدليل بيانات قابلة للمالحظة ت�ضري �إلى حدوث تغري 
عك�ضي يف و�ضع �ملدفوعات من مقرت�ضني �أو ظروف �قت�ضادية حملية ودولية ترتبط بتعرث �ل�ضد�د على �الأ�ضول.  ت�ضتخدم �الإد�رة تقدير�ت تعتمد على خربة �خل�ضارة �ل�ضابقة لالأ�ضول ذ�ت 
خ�ضائ�ض خماطر �ئتمانية ودليل مو�ضوعي على �النخفا�ض يف �لقيمة مماثل لتلك �النخفا�ضات يف �ملحفظة عند حتديد �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية.  تتم مر�جعة �ملنهجية و�الإفرت��ضات 
�مل�ضتخدمة يف تقدير قيمة �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية �ملقدرة ووقتها ب�ضكل منتظم لتقليل �أية فروقات بني تقدير�ت �خل�ضارة وخربة �خل�ضارة �لفعلية.  بالن�ضبة للقرو�ض و�ل�ضلفيات 
�جلوهرية ب�ضكل فردي و�لتي �نخف�ضت قيمتها, توؤخذ �خل�ضارة �ل�ضرورية لالنخفا�ض يف �لقيمة باالعتبار بناًء على تقدير�ت �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية.  �لقرو�ض و�ل�ضلفيات �جلوهرية 
ب�ضكل فردي و�لتي مل تنخف�ض قيمتها وكافة �لقرو�ض و�ل�ضلفيات غري �جلوهرية يتم تقييمها على نحو جماعي مع �أخذ �خلربة �ل�ضابقة و�لبيانات �لقابلة للمالحظة بعني �العتبار على �أ�ضا�ض 
�ملحفظة وذلك �ضمن جمموعات من �الأ�ضول ذ�ت خ�ضائ�ض خماطر مماثلة لتحديد �ضرورة �إجر�ء خ�ضارة �النخفا�ض يف �لقيمة على نحو جماعي.  ولتحديد خ�ضارة �النخفا�ض يف �لقيمة 
ب�ضكل جماعي, ياأخذ �لبنك باالعتبار عو�مل عدة من �ضمنها جودة �الئتمان وتركيز �ملخاطر وم�ضتوى �مل�ضتحقات �ل�ضابقة و�أد�ء �لقطاع و�ل�ضمانات �ملتوفرة و�لظروف �القت�ضادية �لكلية.

�لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �مل�ضتقة وغريها من �الأدو�ت �ملالية �أ2-4 

يتم حتديد �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية �لتي ال تتم �ملتاجرة بها يف �ضوق ن�ضطة )مثل �الدو�ت �مل�ضتقة غري �ملتد�ولة( با�ضتخد�م تقنيات �لتقييم.  ي�ضتخدم �لبنك تقدير�ته الختيار 
جمموعة طرق متنوعة و�لقيام بافرت��ضات تعتمد ب�ضكل رئي�ضي على ظروف �ل�ضوق �لقائمة يف نهاية كل فرتة تقرير.  ي�ضتخدم �لبنك حتليل �لتدفقات �لنقدية �ملتوقعة الأ�ضول مالية متاحة 

للبيع متنوعة �لتي مل يتاجر بها يف �ضوق ن�ضطة.   

�نخفا�ض قيمة ��ضتثمار�ت �الأ�ضهم �ملتاحة للبيع �أ3-4 

يحدد �لبنك بان ��ضتثمار�ت �الأ�ضهم �ملتاحة للبيع قد �نخف�ضت قيمتها �إذ� كان هناك �نخفا�ض جوهري �أو طويل �ملدى يف �لقيمة �لعادلة �أقل من تكلفتها �أو يوجد دليل مو�ضوعي على حدوث 
�النخفا�ض يف �لقيمة.  هذ� �لتحديد �ملتعلق مبا يعد جوهريًا �أو طويل �ملدى يتطلب �إجر�ء تقدير�ت.  ولتطبيق هذه �لتقدير�ت, يقيم �لبنك, �ضمن عو�مل �أخرى, تقلب �أ�ضعار �الأ�ضهم.  قد 

يعود وجود دليل مو�ضوعي على �نخفا�ض �لقيمة �إلى تردي �ل�ضالمة �ملالية للكيان �مل�ضتثمر فيه وجمال �لعمل و�أد�ء �لقطاع.

�لنقدية و�الأر�ضدة لدى �لبنك �ملركزي ب1  
 

2010201120112010
ريال ُعماين باالآالفريال ُعماين بالآلفدوالر �أمريكي باالآالفدوالر �أمريكي باالآالف

530 9666 7�لنقدية 691 20 961 16
500500وديعة ر�أ�ض �ملال لدى �لبنك �ملركزي �لُعماين299 2991 1

992 97 047 53 �الأر�ضدة لدى �لبنك �ملركزي بدون �أي قيود784 524137 254
272 784159 77461 513105 022

ال ميكن �ضحب وديعة ر�أ�ض �ملال ووديعة �لتاأمني لدى �لبنك �ملركزي �لعماين بدون مو�فقة �لبنك �ملركزي �لعماين.

م�ضتحقات من بنوك و�إقر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد  ب2  

2010201120112010
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين
باالآالف

بالعملة �ملحلية:
000 0001 15 �إقر��ضات ب�ضوق �لنقد961 38 597 2
2 597 38 96115 0001 000

بالعملة �الأجنبية:
800 350107 206 �قر��ضات ب�ضوق �لنقد974 000535 280
662 10  210 10 �أر�ضدة �لبنك لدى بنوك يف �خلارج 520 26  694 27  
307 694562 494216 560118 462
310 291601 455231 560119 462

�لقرو�ض و�ل�ضلف - بال�ضايف ب3  

2010201120112010
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين
باالآالف

775 1035 30قرو�ض لبنوك190 00078 15
807 875549 642قرو�ض ل�ضركات805 669 0701 428 1
558 949364 367  قرو�ض �ضخ�ضية711 955  905 946   
140 927920 040 1�إجمايل �لقرو�ض و�ل�ضلف706 703 9752 389 2

)678 12()559 13(خم�ض�ض �نخفا�ض يف �لقيمة على �أ�ضا�ض �ملحفظة )218 35()930 32(
)428 4()814 7(    خم�ض�ض حمدد لالإنخفا�ض يف �لقيمة )مت�ضمن �لفو�ئد �ملحفوظة()296 20(   )501 11(  
034 554903 019 1�ضايف �لقرو�ض و�ل�ضلف192 648 5442 345 2

تت�ضمن �لقرو�ض �ل�ضخ�ضية مبلغ 703 190 16 ريال ُعماين مت تقدميه للموظفني على �أ�ضا�ض تف�ضيلي )2010م – 351 124 15 ريال ُعماين(.

تتكون �لقرو�ض و�ل�ضلف مما يلي:

2010201120112010
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين
باالآالف

803 767842 945 قرو�ض537 456 0992 189 2
349 22355 63 �ضحب على �ملك�ضوف216 764164 143

031 34215 21 قرو�ض مقابل �إي�ضاالت �أمانة434 04255 39
957 6   595 10     فو�تري خم�ضومة519 27    070 18     
140 927920 040 1�إجمايل �لقرو�ض و�ل�ضلف706 703 9752 389 2
)678 12()559 13(خم�ض�ض �نخفا�ض يف �لقيمة على �أ�ضا�ض �ملحفظة )218 35()930 32(

)428 4( )814 7(     خم�ض�ض حمدد لالإنخفا�ض يف �لقيمة )مت�ضمن �لفو�ئد �ملحفوظة()296 20(   )501 11(   
034 554903 019 1�ضايف �لقرو�ض و�ل�ضلف192 648 5442 345 2

إيضاحات حول القوائم المالية
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�لقرو�ض و�ل�ضلف )تابع( ب3  

حتليل �حلركة يف خم�ض�ض خ�ضائر �نخفا�ض �لقيمة �أدناه كما هو مطلوب من قبل �لبنك �ملركزي �لُعماين: 

2010201120112010
ريال ُعماين باالآالفريال ُعماين بالآلفدوالر �أمريكي باالآالفدوالر �أمريكي باالآالف

خم�ص�س انخفا�س يف القيمة على اأ�صا�س املحفظة 

618 67811 12ر�ضيد بد�ية �لعام930 32 177 30
060 1 881    �ملخ�ض�ض خالل �لعام288 2  753 2 

678 55912 13�لر�ضيد يف نهاية �لعام218 35 930 32
خم�ص�س انخفا�س قيمة على ا�صا�س حمدد

1( خم�ص�س خ�صائر القرو�س

904 828 3ر�ضيد بد�ية �لعام943 3489 2
844 49823�ملخ�ض�ض خالل �لعام98412940 9

)920()2396(�مل�ضرتد خالل �لعام)6223()389 2(
828 4143 6�لر�ضيد يف نهاية �لعام660 16 943 9

2(الفوائد املحفوظة

600145ر�ضيد بد�ية �لعام558 3771
1108576�لفو�ئد �ملحفوظة خالل �لعام4962878 1

)121()308(�لفو�ئد �ملحررة خالل �لعام)800( )315(  
600   400 1�لر�ضيد يف نهاية �لعام636 5583 1

11 50120 2967 8144 428

يتم تكوين خم�ض�ض �نخفا�ض يف �لقيمة على �أ�ضا�ض �ملحفظة ملقابلة خماطر �الئتمان �ملتاأ�ضلة يف �لقرو�ض و�ل�ضلف على �أ�ضا�ض �ملحفظة.

و�للو�ئح  بالقو�عد  �الإلتز�م  �لفائدة بغر�ض  �لبنك بتجنيب  �الإ�ضتحقاق. يقوم  باأ�ضعار يعاد تعديلها قبل  ثابت و�لبع�ض �الآخر  ب�ضعر  و�ل�ضلف �ضد�د فو�ئد, بع�ضها  تتطلب جميع �لقرو�ض 
�الإر�ضادية �لتي �أ�ضدرها �لبنك �ملركزي �لُعماين مقابل �لقرو�ض و�ل�ضلف �لتي تنخف�ض قيمتها. كما يف 31 دي�ضمرب 2011م �لقرو�ض و�ل�ضلف �لتي مل يتم �در�ج ��ضتحقاق عن فو�ئدها �أو 

�لتي مت جتنيب فو�ئدها بلغت قيمتها 677 998 15 ريال ُعماين )2010 - 521 051 8  ريال ُعماين(.

يحلل �جلدول �أدناه تركيز �لقرو�ض و�ل�ضلف ح�ضب �لقطاعات �القت�ضادية:

2010201120112010
ريال ُعماين باالآالفريال ُعماين بالآلفدوالر �أمريكي باالآالفدوالر �أمريكي باالآالف

558 949364 367�الأفر�د187 955 904 946
037 244126 187 �الإن�ضاء�ت618 486 369 327
199 33888 115 �خلدمات579 088299 229
231 20150 54�ملوؤ�ض�ضات �ملالية782 140 470 130
432 39549 33�ل�ضناعة740 86 395 128
721 014127 33�لتجارة �لدولية751 85 743 331

610 6846 20�لتعدين و�ملحاجر725 16953 17
150 32419 13�لو�فدين608 74034 49

444483�حلكومة153 2551 1
719 87 432 215  �أخرى563 559  842 227  

2 389 9752 703 7061 040 927920 140

�إ�ضتثمار�ت �أور�ق �ملالية  ب4  

2010201120112010
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين
باالآالف

109 119103 79�إ�ضتثمار�ت متاحة للبيع504 816205 267
040 4   540 6  حمتفظ بها لتاريخ �الإ�ضتحقاق687 16  493 10  
278 309222 49185 659107 149

�الإ�ضتثمار�ت �ملتاحة للبيع ت�ضمل على:

القيمة الدفرتية/ 

العادلة

2011

التكلفة

2011

�لقيمة �لدفرتية/ 
�لعادلة
2010

�لتكلفة
2010

ريال ُعماين

باالآالف

ريال ُعماين

باالآالف

ريال ُعماين
باالآالف

ريال ُعماين
باالآالف

774427515 0407 6 �أور�ق مالية غري مدرجة
379 2627 4608 10 954 9�أور�ق مالية مدرجة

385 42094 11394 63 125 63 �أذون �خلز�نة
79 11981 347103 109102 279

القيمة الدفرتية/ 

العادلة

2011

التكلفة

2011

�لقيمة �لدفرتية/ 
�لعادلة
2010

�لتكلفة
2010

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

 دوالر �أمريكي 
باالآالف

 دوالر �أمريكي 
باالآالف

338 1091 1921 20 688 15 �أور�ق مالية غري مدرجة
166 46019 16921 27 855 25 �أور�ق مالية مدرجة

156 247245 930245 163 961 163 �أذون �خلز�نة
205 504211 291267 816265 660

�الإ�ضتثمار�ت �ملحتفظ بها لتاريخ �الإ�ضتحقاق ت�ضمل على:

2010201120112010
دوالر �أمريكي 

باالآالف
 دوالر �أمريكي

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 
باالآالف

540 5401 1�ضند�ت �ضركات000 0004 4
500 0002 5�ضند�ت �لدين987 49412 6  
10 49416 9876 5404 040

إيضاحات حول القوائم المالية
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ممتلكات ومعد�ت وتركيبات ب5  

اأرا�صي بامللكية 

احلرة *

برجميات 

اإنتاج

اأثاث 

وتركيبات

معدات

�صياراتمكتب

اأعمال

راأ�صمالية 

حتت 

املجموعالتنفيذ

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

التكلفة:

572 1095252518 2293 6842 0005 7 يف 1 يناير 2011

214 1782 48889158671-�إ�ضافات 

)4(        -     -     )3(     )1(      -       -        ��ضتبعاد�ت

782 20320 692596 1193 1723 0006 7يف 31 دي�ضمرب 2011

الإ�صتهالك املرتاكم

)807 4(-)310()173 1()321 1()003 2(-        يف 1 يناير 2011

)819 1(-     )57()522()335()905(-       ��ضتهالك

1       -     -      1       -         -       -       ��ضتبعاد�ت

)625 6(-     )367()694 1()656 1()908 2(-      يف 31 دي�ضمرب 2011

�صايف القيمة الدفرتية:

157 99822920314 4631 2641 0003 7يف 31 دي�ضمرب 2011

يف 31 دي�ضمرب 2011 دوالر �أمريكي 

771 19059552736 8005 4783 1828 18باالآالف

�أر��ضي بامللكية 
�أثاث وتركيباتبرجميات �إنتاج�حلرة *

معد�ت
�ضيار�تمكتب

�أعمال
ر�أ�ضمالية 

�ملجموعحتت �لتنفيذ
ريال ُعماين 

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف
�لتكلفة:

286 76735188717 7412 5401 0004 7 يف 1 يناير 2010
173 144488342174252 1-�إ�ضافات 

)887(  )887(-    -       -       -        -        ��ضبعاد�ت
572 2518  109525 2293 6842 0005 7يف 31 دي�ضمرب 2010

�الإ�ضتهالك �ملرت�كم
)946 2(-)198()735()766()247 1(- يف 1 يناير 2010

)861 1(-       )112()438(  )555()756(-        ��ضتهالك
)807 4(-       )310()173 1()321 1()003 2(-        يف 31 دي�ضمرب 2010

�ضايف �لقيمة �لدفرتية:
765 9362152513 6819081 0003 7يف 31 دي�ضمرب 2010

753 0295586535 3585 5612 1829 18يف 31 دي�ضمرب 2010 دوالر �أمريكي باالآالف

* �أر��ضي بامللكية �حلرة متثل ثالث قطع �أر��ضي ��ضتلمها بنك �ضحار كمنحة من حكومة �ضلطنة ُعمان خالل عام 2008. وقد قام �لبنك باأدر�ج �الأر�ض بناًء على متو�ضط تقييم مقيمني 
�إثنني خالل عام 2008. 

�أ�ضول �أخرى ب6  

2010201120112010
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

 ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

334 3035 13�أور�ق قبول553 85534 13
530 6442 2فو�ئد م�ضتحقة �لقب�ض868 5716 6
117 4031 1مدفوعات مقدمًا وود�ئع644 9013 2

8911�أ�ضول �ضريبية موؤجلة )�ي�ضاح ج 5(29232
191 1  095 2  �أخرى441 5  093 3 

26 44950 73819 53410 183

م�ضتحقات لبنوك و�إقرت��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد ب7  

2010201120112010
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

بالعملة �ملحلية:
850 3-قرو�ض من �ضوق �لنقد-000 10
46     279 �حل�ضابات �جلارية �مل�ضتحقة للبنوك �الأخرى120725    

10 120725 2793 896

بالعملة �الأجنبية:
381 85747 42�إقرت��ضات من �ضوق �لنقد317 068111 123
123 068111 31742 85747 381
133 188112 04243 13651 277

�ضهاد�ت ود�ئع ب8  
 

2010201120112010
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

 ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

038 03839 7�لر�ضيد يف بد�ية �لعام280 18 397 101
)000 32()038 7(�الإ�ضرتد�د خالل �لعام)280 18()117 83(

038 7  -        �لر�ضيد يف نهاية �لعام-          280 18

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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ود�ئع �لعمالء  ب9  

2010201120112010
 دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

 ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

406 588709 775 ود�ئع الأجل514 014 6132 842 1
773 583171 235ود�ئع حتت �لطلب904 164611 446
636 434116 158ود�ئع توفري517 951411 302

320 1   832 1       ح�ضابات هام�ض �ضمان759 4      429 3      
2 595 1563 042 6941 171 437999 135

�لزبائن �الأفر�د:
636 434116 158ود�ئع توفري517 951411 302

176 20730 22ود�ئع الأجل681 57 379 78
514 0078 9ود�ئع حتت �لطلب395 11423 22

�لزبائن �ل�ضركات:
230 381679 753  ود�ئع الأجل834 956 2341 764 1

259 576163 226  ود�ئع حتت �لطلب509 049588 424
320 1    832 1       �أخرى758 4       429 3      

2 595 1563 042 6941 171 437999 135

�إير�د موؤجل ب10 
�إعتبار� من يناير 2011م، قام البنك بت�سحيح خطاأ اأدرج بالفرتة ال�سابقة يتعلق باإدراج »الأ�سول بدون مقابل و�سروط« واإ�ستنادًا الى التوجيه املبني يف معايري التقارير املالية الدولية »اطار 
�إعد�د وعر�ض �لقو�ئم �ملالية �ملجمعة«, قامت �الإد�رة باإعادة بيان �لقو�ئم �ملالية لل�ضنة �ل�ضابقة وفقًا للمعيار �ملحا�ضبي �لدويل رقم 8- �ل�ضا�ضيات �ملحا�ضبية, �لتغيري�ت يف �لتقدير�ت 

و�الخطاء �ملحا�ضبية.  
ونتيجة لذلك, مت �إدر�ج �لقيمة �لعادلة لالأر�ض وقدرها 000 000 7 ريال عماين, و�لتي كان يتعني �إدر�جها كدخل يف عام 2008 يف وقت ��ضتالم �الأر�ض, �ضمن �الأرباح �ملحتجزة للبنك.

�لتز�مات �أخرى  ب11 

2010201120112010
ريال ُعماين باالآالفريال ُعماين بالآلفدوالر �أمريكي باالآالفدوالر �أمريكي باالآالف

738 73715 13 فو�ئد م�ضتحقة �لدفع681 87835 40
334 3035 13 �أور�ق قبول553 85534 13

880 6811 2م�ضتحقات ملوظفني 963 8836 4
400 9791 1�ضريبة دخل م�ضتحقة �لدفع5140 636 3

282 3 018 7 م�ضتحقات �أخرى وخم�ض�ضات229 18  524 8  
71 777100 56638 71827 634

م�ضتحقات �ملوظفني:
295223منافع نهاية �خلدمة579766

657 3861 2�لتز�مات �أخرى197 3046 4
4 8836 9632 6811 880

حتليل �حلركة يف �لتز�مات منافع نهاية �خلدمة:
223124يف 1 يناير322579
150111�مل�ضروفات �ملدرجة  يف �لربح �أو �خل�ضارة288390

)12()78(منافع نهاية �خلدمة �ملدفوعة)203()31(
295223يف 31 دي�ضمرب579766

ب12       ديون ثانوية
خالل عام 2010م قام �لبنك باإ�ضد�ر �ضند�ت �لديون �لثانوية بقيمة 50 مليون ريال ُعماين مع فرتة ��ضتحقاق مدتها 7 �ضنو�ت. هذه �الإد�ة غري مدرجة وغري قابلة للتحويل ل�ضخ�ض وغري 
قابلة للتفاو�ض غري قابلة للتحويل لنقد وبدون خيار طلب مبكر وح�ضبت عليها فائدة مبعدل 6.5%.  وطبقا للو�ئح �لبنك �ملركزي �لُعماين, يتم �إعتبار �لديون �لثانوية  كر�أ�ض �ملال فئة 2 عند 
�حت�ضاب معدل ر�أ�ض �ملال للمخاطر.  �لقيمة �الأ�ضا�ضية من �لديون �لثانوية �ضوف يتم �ضد�دها عند �الإ�ضتحقاق بينما �لفائدة �ضوف يتم �ضد�دها على فرت�ت.  �لبنك مطالب بتكوين �حتياطي 

للديون �لثانوية بن�ضبة 20% من قيمة �الإ�ضد�ر ب�ضكل �ضنوي �بتد�ء�أًً من �ضهر �أغ�ضط�ض 2012 و�نتهاءً� بتاريخ ��ضتحقاق �لديون �لثانوية. يتم تكوين هذ� �الإحتياطي من �الأرباح �ملحتجزة.

ر�أ�ض �ملال ب13 

يتكون ر�أ�ضمال �لبنك �ملرخ�ض به, و�مل�ضدر و�ملدفوع للبنك من 000 000 000 1 �ضهم بقيمة مائة بي�ضة لل�ضهم �لو�حد )2010 - 000 000 000 1 �ضهم بقيمة مائة بي�ضة لل�ضهم �لو�حد(.

كما يف 31 دي�ضمرب2011م كان �مل�ضاهمون �لذين ميلكون ن�ضبة 10% �أو �أكرث من ر�أ�ضمال �لبنك ب�ضفة �ضخ�ضية �أو مع �أفر�د عائالتهم كالتايل:

ن�صبة امل�صاهمة %عدد الأ�صهم

34014.57 690 145                   �سئون البلط ال�سلطاين

�إحتياطيات ب14 

�إحتياطي قانوين ب1-14 

وفقا الأحكام قانون �ل�ضركات �لتجارية �لُعماين لعام 1974 يجب على �لبنك حتويل 10% من �ضايف ربح �لعام �إلى �الحتياطي �لقانوين �إلى �أن يبلغ �لر�ضيد �ملرت�كم لالحتياطي �لقانوين 
ثلث ر�أ�ضمال �لبنك على �الأقل.  

�حتياطي عام ب2-14 

قام جمل�ض �إد�رة �لبنك بتكوين �إحتياطي عام غري قابل للتوزيع مببلغ  500 412 ريال ُعماين خالل �لعام 2010.

�حتياطي �لقيمة �لعادلة ب15 

يت�ضمن �حتياطي �لقيمة �لعادلة �ضايف �لتغري �لرت�كمي للقيمة �لعادلة لال�ضتثمار�ت �ملتاحة للبيع بعد خ�ضم �ضريبة �لدخل �لتي تنطبق �إلى حني ��ضتبعاد �أو �نخفا�ض قيمة �ال�ضتثمار. 

�ضايف �الأ�ضول لل�ضهم �لو�حد ب16 

ي�ضتند �حت�ضاب �ضايف �الأ�ضـول لل�ضهم �لو�حـد على �ضايف �الأ�ضول �لبالغة 000 686 128 ريال ُعماين كما يف 31 دي�ضمرب 2011م )2010 )�أعيد بيانه( - 000 531 123 ريال ُعماين( 
�ملن�ضوبة �إلى حاملي �الأ�ضهم �لعادية على عـــــدد 000 000 000 1 �ضهم عادي وهي عدد �الأ�ضهم �لقائمة يف 31 دي�ضمرب 2011م.

�اللتز�مات �لعر�ضية و�الإرتباطات ب17 

ب17-1  �اللتز�مات �لعر�ضية

توؤدي خطابات العتماد امل�ستندي وال�سمانات القائمة اإلى اإرتباط البنك بالدفع بالنيابة عن عملء يف حالة عجز العميل عن الأداء مبوجب بنود العقد.

2010201120112010
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

304 669118 123�ضمانات218 283321 307
585 61  991 59 �عتماد�ت م�ضتندية821 961155 159
467 244477 039183 660179 889

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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�اللتز�مات �لعر�ضية و�الإرتباطات )تابع( ب17 

ب17-1  �اللتز�مات �لعر�ضية )تابع(

يحلل �جلدول �أدناه تركيز �اللتز�مات �لعر�ضية ح�ضب �لقطاع �القت�ضادي:

2010201120112010
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف
ريال ُعماين

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف

436 72067 46مقاوالت351 158121 175
520 95525 37�ملوؤ�ض�ضات �ملالية584 28698 66

680 36945 31حكومة478 64981 118
587 70820 28خدمات566 47374 53
948 7628 22�لتجارة �لدولية112 24259 23
899 0597 9ت�ضنيع530 51723 20

8757 1نقل و�ت�ضاالت870 184
812 3    212 5    �أخرى538 13  901 9   

467 244477 039183 660179 889

�الرتباطات ب2-17 

�الرتباطات �لتعاقدية مت�ضمنة �لعقود ل�ضر�ء وبيع عمالت �أجنبية يتم �إدر�جها كارتباطات بالقيمة �لعادلة. تت�ضمن �الرتباطات �ملتعلقة باالئتمان �الرتباطات بزيادة �ئتمان و�عتماد�ت 
م�ضتندية �ضمانات م�ضاندة مت ت�ضميمها ملقابلة متطلبات عمالء �لبنك. �الرتباطات لزيادة �ئتمان متثل �الرتباطات �لتعاقدية لتقدمي قرو�ض و�ئتمان متجدد. يف �لعادة تكون لالرتباطات 
تواريخ انتهاء ثابتة اأو �سروط اإنهاء اأخرى وهي تتطلب دفع ر�سوم عنها. حيث اأن تلك الرتباطات قد تنتهي بدون ال�سحب منها لذا لي�ص بال�سرورة اأن ميثل اإجمايل مبالغ العقد التزامات 

�لتدفق �لنقدي �مل�ضتقبلية. 

2010201120112010

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

324 0561 1ارتباطات راأ�صمالية744 4402 3

453 622208 276ارتباطات متعلقة بالئتمان498 435718 541

544 875721 242277 678209 777

�ملعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة ب18 

�ضمن �ضياق �أعماله �العتيادية يقوم �لبنك باإجر�ء معامالت مع بع�ض �أع�ضاء جمل�ض �إد�رته وم�ضاهميه و�إد�رته �لعليا و�ل�ضركات �لتي يكون لهم فيها م�ضالح هامة. تتم هذه �ملعامالت 
على �أ�ضا�ض �لتعامالت �لتجارية ويتم �عتمادها من قبل �إد�رة �لبنك وجمل�ض �الإد�رة. 

مل يتم �إدر�ج �أي خم�ض�ض حمدد فيما يتعلق بالقرو�ض �ملمنوحة الأطر�ف ذ�ت عالقة. 

 
�إجمايل مبالغ �الأر�ضدة و�الإير�د�ت و�مل�ضروفات �لناجتة عن �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة على �لنحو �لتايل:

2010201120112010
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

943 36425 84القرو�س وال�صلفيات127 384219 67
628 87523 65قرو�ض م�ضروفة خالل �لعام104 371171 61

)893 11()315 48(قرو�س م�صددة خالل العام)494 125()891 30(

869 73818 85الودائع696 010222 49
414 60541 338ود�ئع م�ضتلمة خالل �لعام494 569879 107

)934 41()045 294(ود�ئع مدفوعة خالل �لعام)753 763()919 108(

159209 2�إير�د�ت فو�ئد608 5435
)518()141 2(م�ضروفات فو�ئد)561 5()345 1(

مكافاآت الإدارة العليا

215 1052 3رو�تب ومنافع ق�ضرية �الأجل065 7538 5

19558اتعاب ح�صور جل�صات ومكافاأت لع�صاء جمل�س الإدارة151506

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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�لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية ب19 

يرى �لبنك �أن �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية ال تختلف �ختالفًا جوهريًا عن �لقيمة �لدفرتية يف كل تاريخ من تلك �لتو�ريخ. 
يو�ضح �جلدول �لتايل تفا�ضيل �الأ�ضول و�الإلتز�مات �ملالية بالقيمة �لعادلة كما هي عليه يف 31 دي�ضمرب 2011م:

كما  يف 31 دي�ضمرب 2011

قرو�س

ومديونيات

املحتفظ بها 

املتاحة للبيعحتى الإ�صتحقاق

اإجمايل القيمة 

القيمة العادلةالدفرتية

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

الأ�صول وفقًا لقائمة املركز املايل

513 51361 61--513 61نقدية و�أر�ضدة لدى �لبنك �ملركزي
560 560231 231--560 231م�ضتحق من بنوك و�إقر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد

554 019 5541 019 1--554 019 1قرو�ض و�ضلف
659 65985 11985 54079 6-��ضتثمار�ت �أور�ق مالية

042 18    042 18   -          -        042 18    �أ�ضول �أخرى )باإ�ضتثناء �ملدفوعات مقدمًا(
328 416 3281 416 1191 54079 6696 330 1املجموع 

اإلتزامات مالية

اإجمايل القيمة 

القيمة العادلةالدفرتية

ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 

باالآالف

اللتزامات وفقًا لقائمة املركز املايل

136 13643 43م�ضتحق للبنوك و�إقرت��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد

437 171 4371 171 1ود�ئع من �لعمالء

012 36   012 36   �إلتز�مات �أخرى )باإ�ضتثناء �مل�ضتحقات(

000 50     000 50     قرو�ض ثانوية

585 300 5851 300 1املجموع 

كما  يف 31 دي�ضمرب 2010
قرو�ض

ومديونيات
�ملحتفظ بها حتى 

�ملتاحة للبيع�الإ�ضتحقاق
�إجمايل �لقيمة 

�لقيمة �لعادلة�لدفرتية
ريال ُعماين 

باالآالف
 ريال ُعماين 

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف
 ريال ُعماين 

باالآالف
�الأ�ضول وفقًا لقائمة �ملركز �ملايل

022 022105 105--022 105نقدية و�أر�ضدة لدى �لبنك �ملركزي
462 462119 119--462 119م�ضتحق من بنوك و�إقر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد

034 034903 903--034 903قرو�ض و�ضلف
149 149107 109107 040103 4-��ضتثمار�ت �أور�ق مالية

055 9      055 9      -            -       055 9      �أ�ضول �أخرى )باإ�ضتثناء �ملدفوعات مقدمًا(
722 243 7221 243 1091 040103 5734 136 1�ملجموع 

�إلتز�مات مالية
�إجمايل �لقيمة 

�لقيمة �لعادلة�لدفرتية
ريال ُعماين 

باالآالف
 ريال ُعماين 

باالآالف
�اللتز�مات وفقًا لقائمة �ملركز �ملايل

277 27751 51م�ضتحق للبنوك وود�ئع �أخرى ب�ضوق �لنقد
038 0387 7�ضهاد�ت ود�ئع

135 135999 999ود�ئع من �لعمالء
234 26    234 26    �إلتز�مات �أخرى )باإ�ضتثناء �مل�ضتحقات(

000 50    000 50    قرو�ض ثانوية
684 133 6841 133 1�ملجموع 

�لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية )تابع( ب19 

كما  يف 31 دي�ضمرب 2011

قرو�س

ومديونيات

املحتفظ بها 

املتاحة للبيعحتى الإ�صتحقاق

اإجمايل القيمة 

القيمة العادلةالدفرتية

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

الأ�صول وفقًا لقائمة املركز املايل

774 774159 159--774 159نقدية و�أر�ضدة لدى �لبنك �ملركزي
455 455601 601--455 601م�ضتحق من بنوك و�إقر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد

192 648 1922 648 2--192 648 2قرو�ض و�ضلف
491 222  491 504222 987205 16-               ��ضتثمار�ت �أور�ق مالية

862 46     862 46    -           -         862 46     �أ�ضول �أخرى )باإ�ضتثناء �ملدفوعات مقدمًا(
774 678 7743 678 5043 987205 28316 456 3املجموع 

اإلتزامات مالية

اإجمايل القيمة 

القيمة العادلةالدفرتية

 دوالر �أمريكي 

باالآالف

 دوالر �أمريكي 

باالآالف

اللتزامات وفقًا لقائمة املركز املايل

042 042112 112م�ضتحق للبنوك وود�ئع �أخرى ب�ضوق �لنقد

694 042 6943 042 3ود�ئع من �لعمالء

538 93   538 93   �إلتز�مات �أخرى )باإ�ضتثناء �مل�ضتحقات(

870 129 870 129  قرو�ض ثانوية

144 378 1443 378 3املجموع 

كما  يف 31 دي�ضمرب 2010
قرو�ض

ومديونيات
�ملحتفظ بها حتى 

�ملتاحة للبيع�الإ�ضتحقاق
�إجمايل �لقيمة 

�لقيمة �لعادلة�لدفرتية
دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

�الأ�ضول وفقًا لقائمة �ملركز �ملايل
784 784272 272--784 272نقدية و�أر�ضدة لدى �لبنك �ملركزي

291 291310 310--291 310م�ضتحق من بنوك و�إقر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد
544 345 5442 345 2--544 345 2قرو�ض و�ضلف

309 309278 816278 493267 10-               ��ضتثمار�ت �أور�ق مالية
519 23   519 23    -           -         519 23     �أ�ضول �أخرى )باإ�ضتثناء �ملدفوعات مقدمًا(

447 230 4473 230 8163 493267 13810 952 2�ملجموع 

�إلتز�مات مالية
�إجمايل �لقيمة 

�لقيمة �لعادلة�لدفرتية
 دوالر �أمريكي 

باالآالف

 دوالر �أمريكي 

باالآالف

�اللتز�مات وفقًا لقائمة �ملركز �ملايل
188 188133 133م�ضتحق للبنوك وود�ئع �أخرى ب�ضوق �لنقد

280 28018 18�ضهاد�ت ود�ئع
156 595 1562 595 2ود�ئع من �لعمالء

140 68    140 68    �إلتز�مات �أخرى )باإ�ضتثناء �مل�ضتحقات(
870 129  870 129  قرو�ض ثانوية

634 944 6342 944 2�ملجموع 

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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�لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية )تابع( ب19 

تقدير القيمة العادلة 

يلخ�ض ما يلي �لطرق و�الفرت��ضات �لرئي�ضية �مل�ضتخدمة يف تقدير �لقيم �لعادلة لالأ�ضول و�اللتز�مات.

القرو�س وال�صلفيات

مت ح�ضاب �لقيمة �لعادلة باال�ضتناد �إلى �لتدفقات �لنقدية �ملخ�ضومة لالأ�ضل و�لفو�ئد �مل�ضتقبلية �ملتوقعة �ملخ�ضومة. يتم �فرت��ض حدوث �ضد�د �لقرو�ض يف تو�ريخ �ل�ضد�د �لتعاقدية, 
حيثما ينطبق. بالن�ضبة للقرو�ض �لتي لي�ض لها فرت�ت �ضد�د حمددة �أو تلك �لتي تخ�ضع ملخاطر �لدفعات �ملقدمة يتم تقدير �ل�ضد�د على �أ�ضا�ض �خلربة يف �لفرت�ت �ل�ضابقة عندما كانت 
معدالت �لفائدة مب�ضتويات مماثلة للم�ضتويات �حلالية, بعد تعديلها باأي فروق يف منظور معدل �لفائدة. يتم تقدير �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية �ملتوقعة بو�ضع خماطر �الئتمان و�أي موؤ�ضر 
على �النخفا�ض يف �لقيمة يف �العتبار. يتم تقدير �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية �ملتوقعة الأي ت�ضنيفات قرو�ض  متجان�ضة على �أ�ضا�ض �ملحفظة ويتم خ�ضمها باملعدالت �حلالية �ملقدمة 
للقرو�ض �ملماثلة للمقرت�ضني �جلدد ذوي مالمح �الئتمان �ملماثلة. تعك�ض �لقيم �لعادلة �ملقدرة للقرو�ض �لتغيري�ت يف مركز �الئتمان منذ تاريخ تقدمي �لقرو�ض كما تعك�ض �لتغيري�ت يف 

معدالت �لفائدة يف حالة �لقرو�ض ذ�ت معدالت �لفائدة �لثابتة.

ال�صتثمارات املدرجة بالتكلفة املهلكة والأدوات املالية امل�صتقة

ت�ضتند �لقيمة �لعادلة على �الأ�ضعار �ملدرجة بال�ضوق يف تاريخ �لتقرير بدون �أي خ�ضم لتكاليف �ملعاملة. يف حالة عدم وجود �ضعر مدرج بال�ضوق يتم تقدير �لقيمة �لعادلة با�ضتخد�م �أ�ضاليب 
�لتدفقات �لنقدية �ملخ�ضومة و�أية طرق �أخرى للتقييم.

عند ��ضتخد�م �أ�ضاليب �لتدفقات �لنقدية �ملخ�ضومة ت�ضتند �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية على �أف�ضل تقدير�ت �الإد�رة ومعدل �خل�ضم هو معدل يتعلق بال�ضوق بالن�ضبة لالأد�ة �ملالية �ملماثلة 
يف تاريخ �لتقرير.

الودائع البنكية وودائع العمالء 

بالن�ضبة للود�ئع حتت �لطلب و�لود�ئع �لتي لي�ض لها فرت�ت ��ضتحقاق معلومة, يتم �عتبار �أن �لقيمة �لعادلة هي �ملبلغ �مل�ضتحق �ل�ضد�د عند �لطلب يف تاريخ �لتقرير. ت�ضتند �لقيمة �لعادلة 
�ملقدرة للود�ئع ذ�ت فرت�ت �ال�ضتحقاق �لثابتة, مبا يف ذلك �ضهاد�ت �الإيد�ع, على �لتدفقات �لنقدية �ملخ�ضومة با�ضتخد�م معدالت �لفائدة �ملعرو�ضة حاليًا للود�ئع ذ�ت فرت�ت �ال�ضتحقاق 

�لباقية �ملماثلة. ال يتم �أخذ قيمة �لعالقات طويلة �الأجل مع �ملودعني يف �العتبار عند تقدير �لقيم �لعادلة.

اأدوات مالية اأخرى داخل امليزانية العمومية

تعترب �لقيم �لعادلة لكافة �الأدو�ت �ملالية �الأخرى د�خل �مليز�نية �لعمومية مقاربة لقيمها �لدفرتية. 

اأدوات مالية خارج امليزانية العمومية

ال  يتم �إجر�ء ت�ضويات للقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية خارج �مليز�نية �لعمومية �ملتعلقة باالئتمان, و�لتي تت�ضمن �الرتباطات لتقدمي �الئتمان و�العتماد�ت �مل�ضتندية وخطابات �ل�ضمانات 
�ضارية �ملفعول الأن �الإير�د�ت �مل�ضتقبلية �ملرتبطة بها تعك�ض جوهريًا �الأتعاب و�لعموالت �لتعاقدية �ملحُملة بالفعل يف تاريخ �لتقرير التفاقيات ذ�ت �ئتمان و��ضتحقاق مماثلني.

يتم تقييم عقود �ضرف �لعمالت �الأجنبية ��ضتنادً� �إلى �أ�ضعار �ل�ضوق. مت �إدر�ج تعديالت �لقيم �ل�ضوقية لتلك �لعقود يف �لقيم �لدفرتية لالأ�ضول و�اللتز�مات �الأخرى.

تقييم الأدوات املالية

يقي�ض �لبنك �لقيم �لعادلة با�ضتخد�م �لت�ضل�ضل �لهرمي �لتايل للقيمة �لعادلة �لتي تعك�ض �أهمية هذه �ملدخالت �مل�ضتخدمة يف و�ضع �لقيا�ضات: 

�مل�ضتوى 1: �أ�ضعار مدرجة )غري معدلة( يف �الأ�ضو�ق �لن�ضطة لالأ�ضول �أو �اللتز�مات �ملت�ضابهة.
�مل�ضتوى 2: �ملدخالت بخالف �الأ�ضعار �ملدرجة �مل�ضمنة يف �مل�ضتوى 1 و�لتي ميكن مالحظتها لالأ�ضل �أو �اللتز�م ب�ضكل مبا�ضر )مثل �الأ�ضعار( �أو غري مبا�ضر )مثل م�ضتق من �الأ�ضعار(.

�مل�ضتوى 3: �ملدخالت لالأ�ضل �أو �الألتز�م �لتي ال ترتكز على بيانات �ضوقية ميكن مالحظتها )مثل مدخالت ال ميكن مالحظتها(.

�لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية )تابع( ب19 

يو�ضح �جلدول �لتايل ت�ضنيف �الأدو�ت �ملالية بالقيمة �لعادلة يف نهاية فرتة �لتقرير:

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011
اإ�صتثمارات 

اأوراق مالية

�إ�ضتثمار�ت �أور�ق اإجمايلاأدوات م�صتقة
مالية

�إجمايل�أدو�ت م�ضتقة

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 
باالآالف

ريال ُعماين 
باالآالف

ريال ُعماين 
باالآالف

262 8-262 5258 5-525 5�مل�ضتوى 1
839 8474794 65394 5945973 73�مل�ضتوى 2
040 4   -  040 4   540 6  -   540 6 �مل�ضتوى 3

85 6595985 718107 14947107 195

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011
اإ�صتثمارات 

اأوراق مالية

�إ�ضتثمار�ت �أور�ق اإجمايلاأدوات م�صتقة
مالية

�إجمايل�أدو�ت م�ضتقة

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 
باالآالف

دوالر �أمريكي 
باالآالف

دوالر �أمريكي 
باالآالف

460 21-460 35121 14-351 14�مل�ضتوى 1
475 356119246 306246 153153191 191�مل�ضتوى 2
493 10  -     493 10 987 16 -    987 16 �مل�ضتوى 3

222 491153222 644278 309119278 428

�الأدو�ت �ملالية �مل�ضتقة ب20 

يف اإطار الن�ساط العتيادي يرتبط البنك بالعديد من اأنواع املعاملت التي تت�سمن اأدوات مالية م�ستقة. الأداة املالية امل�ستقة هي عقد مايل بني طرفني تعتمد فيه املدفوعات على التحركات 
يف �ضعر و�حد �أو �أكرث من �الأدو�ت �ملالية �أو �ملعدل �ال�ضتداليل �أو �ملوؤ�ضر.  تدرج هذه �الأدو�ت �مل�ضتقة بالقيمة �لعادلة.  �لقيمة �لعادلة لالأد�ة �مل�ضتقة هي ما ي�ضاوي �لربح �أو �خل�ضارة غري 
�ملدرجني من �ملقارنة مع �ل�ضوق بالن�ضبة لالأد�ة �مل�ضتقة باإ�ضتخد�م �الأ�ضعار �ل�ضائدة بال�ضوق �أو �أ�ضاليب �لت�ضعري �لد�خلية.  تدرج �الأرباح �أو �خل�ضائر غري �ملحققة يف قائمة �لدخل �ل�ضامل.  

مت و�ضف �الأدو�ت �ملالية �مل�ضتقة �مل�ضتخدمة من جانب �لبنك �أدناه:

�أنو�ع �الأدو�ت �ملالية �مل�ضتقة ب1-20 

�لعقود �الآجلة هي �تفاقيات تعاقدية �إما ل�ضر�ء �أو لبيع عملة �أو �ضلعة �أو �أد�ة مالية ب�ضعر حمدد يف تاريخ حمدد يف �مل�ضتقبل.

عقود �ملقاي�ضة هي �تفاقيات تعاقدية بني طرفني ملقاب�ضة �لفائدة �أو فروق �ضرف �لعمالت �الأجنبية ��ضتنادً� �إلى مبلغ تقديري حمدد. بالن�ضبة لعقود مقاي�ضة معدالت �لفائدة تتبادل 
�الأطر�ف �ملتقابلة يف �لعادة معدالت �لفائدة �لثابتة و�ملتغرية ��ضتنادً� �إلى قيمة تقديرية بعملة و�حدة.

�خليار�ت هي �تفاقيات تعاقدية تنقل �حلق ولي�ض �اللتز�م �إما يف �ضر�ء �أو بيع مقد�ر معني من �ل�ضلع �أو �لعمالت �الأجنبية �أو �الأد�ة �ملالية ب�ضعر حمدد �إما يف تاريخ م�ضتقبلي حمدد �أو يف 
�أي وقت خالل فرتة زمنية حمددة. 

�مل�ضتقات �ملحتفظ بها �أو �مل�ضدرة الأغر��ض �لتغطية ب2-20 

كجزء من �إد�رة �أ�ضوله و�لتز�ماته يقوم �لبنك با�ضتخد�م �الأدو�ت �ملالية �مل�ضتقة يف �أغر��ض �لتغطية بغر�ض تخفي�ض تعر�ضه ملخاطر �لعمالت ومعدالت �لفائدة. حتقق تلك �لتغطية �أدو�ت 
مالية حمددة ومعامالت متوقعة �إ�ضافة �إلى �لتغطية �الإ�ضرت�تيجية �ضد جميع خماطر قائمة �ملركز �ملايل.

ي�ضتخدم �لبنك عقود �ضرف �لعمالت �الأجنبية �الآجلة للتغطية مقابل خماطر عملة حمددة. كما ي�ضتخدم �لبنك عقود �ضرف �لعمالت �الأجنبية �الآجلة لتغطية �ضد خماطر جمموعة من 
�لعمالت للحفاظ على ن�ضبة �ضايف حد �لو�ضع �ملفتوح �ملحددة من �لبنك �ملركزي �لُعماين. 

باالإ�ضافة �إلى ذلك ي�ضتخدم �لبنك مقاي�ضة معدالت �لفائدة للتغطية �ضد خماطر �لتدفق �لنقدي �لنا�ضئة عن بع�ض �لقرو�ض و�لود�ئع ذ�ت معدالت �لفائدة �لثابتة.

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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�الأدو�ت �ملالية �مل�ضتقة )تابع( ب20 

�مل�ضتقات �ملحتفظ بها �أو �مل�ضدرة الأغر��ض �لتغطية )تابع( ب2-20 

بالن�ضبة ملخاطر معدالت �لفائدة يتم �لقيام باإجر�ء تغطية �إ�ضرت�تيجية عن طريق ر�ضد �إعادة ت�ضعري �الأ�ضول و�اللتز�مات �ملالية و�لدخول يف مقاي�ضة معدالت فائدة لتغطية ح�ضة من 
خماطر معدالت �لفائدة. وحيث �أن �لتغطية �الإ�ضرت�تيجية ال توؤهل للمحا�ضبة �خلا�ضة عن �لتغطية تتم �ملحا�ضبة عن �الأدو�ت �ملالية �مل�ضتقة ذ�ت �ل�ضلة على �أنها �أدو�ت للمتاجرة.

يو�ضح �جلدول �لتايل �لقيم �لفر�ضية لالأدو�ت �ملالية �مل�ضتقة كما يف تاريخ �لتقرير و�لتي تعادل �لقيم �الأ�ضا�ضية لالأد�ة �مل�ضتقة و�ملعدل �ملرجعي �أو �ملوؤ�ضر وهو �الأ�ضا�ض �لذي يتم مبوجبه 
قيا�ض �لتغري�ت يف قيمة �مل�ضتقات.

املبالغ التقديرية ح�صب الفرتة وال�صتحقاق

املبالغ كما يف 31 دي�ضمرب 2011

التقديرية

1 اإىل 5 �صنوات3-12 اأ�صهرخالل 3 اأ�صهر

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

-        349 12551 474330 381عقود �ضر�ء �آجل لعمالت �أجنبية 

-        409 23851 647330 381عقود بيع �آجل لعمالت �أجنبية

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

-        374 468133 842857 990عقود �ضر�ء �آجل لعمالت �أجنبية 

-        530 761133 291857 991عقود بيع �آجل لعمالت �أجنبية

�ملبالغ �لتقديرية ح�ضب �لفرتة و�ال�ضتحقاق
1 �إلى 5 �ضنو�ت3-12 �أ�ضهرخالل 3 �أ�ضهر�ملبالغ �لتقديريةكما يف 31 دي�ضمرب 2010

 ريال ُعماين
باالآالف

 ريال ُعماين
باالآالف

 ريال ُعماين
باالآالف

 ريال ُعماين
باالآالف

-        532 76775 299253 329عقود �ضر�ء �آجل لعمالت �أجنبية 
-        581 30275 883254 329عقود بيع �آجل لعمالت �أجنبية

دوالر �أمريكي 
باالآالف

دوالر �أمريكي 
باالآالف

دوالر �أمريكي 
باالآالف

دوالر �أمريكي 
باالآالف

-        187 135196 322659 855عقود �ضر�ء �آجل لعمالت �أجنبية 
-        314 525196 839660 856عقود بيع �آجل لعمالت �أجنبية

توزيعات �الأرباح �ملقرتحة ب21 

بالن�ضبة لعام 2011م, �قرتح �أع�ضاء جمل�ض �الإد�رة توزيع �أرباح نقدية قدرها 8 مليون ريال عماين حممل بن�ضبة 8% على ر�أ�ض �ملال و 8 بي�ضة لل�ضهم �لو�حد )2010 – 6 مليون ريال عماين 
حممل بن�ضبة 6% على ر�أ�ض �ملال و6 بي�ضات لل�ضهم �لو�حد(.  مقرتح توزيع �الأرباح �لنقدية خا�ضع للمو�فقة �لر�ضمية من قبل �مل�ضاهمني يف �جلميعة �لعامة �لعادية �ل�ضنوية.

�إير�د�ت �لفو�ئد ج1 

2010201120112010
 دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

 ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

563 74856 57قرو�ض و�ضلف للعمالء995 917149 146
332 2181 2م�ضتحق لبنوك و�إقر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد761 4605 3

502     849     ��ضتثمار�ت يف �أور�ق مالية205 2  303 1    
151 680157 96160 81558 397

م�ضروفات �لفو�ئد ج2 

2010201120112010
 دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

 ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

156 2153523ود�ئع من �لعمالء14555936 60
236 1  250 3  ديون ثانوية441 2118 3  
585 10871م�ضتحقات لبنوك و�إقرت��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد1172823 4

825 1 186�ضهاد�ت �إيد�ع740483 4  
72 21367 68326 05827 802

�إير�د�ت �لت�ضغيل �الأخرى ج3 

2010201120112010
 دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

 ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

854 6543 6�أتعاب وعموالت 283 01017 10
868692�ضايف �أرباح من �لتعامالت بعمالت �أجنبية255 7972 1

71988�ير�د�ت توزيعات �أرباح868 2301 
2       188  �أرباح حمققة من ��ضتثمار�ت 488   5        

12 04221 8948 4294 636

م�ضروفات �لت�ضغيل �الأخرى ج4 

2010201120112010
 دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

 ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

611 4854 5م�ضروفات ت�ضغيل و�إد�رة247 97614 11
352 5921 1تكاليف �لتاأ�ضي�ض135 5124 3
58     195   �أتعاب ح�ضور جل�ضات جمل�ض �الإد�رة506    151    

15 63918 8887 2726 021

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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�ضريبة �لدخل ج5 

مدرج يف قائمة �لدخل �ل�ضامل �أ( 

2010201120112010
 دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

 ريال ُعماين

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

399 8971 1�ل�ضريبة �جلارية927 6344 3
21    129   م�ضروف �ضريبة موؤجلة335  54     
420 0261 2جمموع �مل�ضروفات �ل�ضريبية262 6885 3

يخ�ضع �لبنك ل�ضريبة �لدخل يف عام 2011م ح�ضب متطلبات قانون �ضريبة �لدخل على �ل�ضركات يف �ل�ضلطنة. حتت�ضب �ل�ضر�ئب على �لدخل �خلا�ضع لل�ضريبة و�لتي تزيد عن 000 30 
ريال ُعماين مبعدل %12.

�ملطابقة ب( 

2010201120112010
 دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

 ريال ُعماين

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

640 52311 16�الأرباح �ملحا�ضبية للعام918 23342 30

393 9831 1�ضريبة �لدخل 151 6185 3
215م�ضروفات غري قابلة للخ�ضم385

)9()88(�الإير�د�ت �لغري خا�ضعة لل�ضر�ئب)229()23(
21     129  �ل�ضريبة �ملوؤجلة لل�ضنة �ملا�ضية335  55    

420 0261 2م�ضروفات �ضريبة �لدخل262 6885 3

�أ�ضول �ل�ضريبة �ملوؤجلة ج( 

2010201120112010
 دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

 ريال ُعماين

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

8911تعديالت �لقيمة �لعادلة على �الإ�ضتثمار�ت 29231
292318911

�لربط �ل�ضريبي د( 

مل يتم �الإتفاق بعد مع �الأمانة �لعامة لل�ضر�ئب يف وز�رة �ملالية على �لربط �ل�ضريبي للبنك الأعو�م 2007 �إلى 2010.   ويرى �لبنك �أن �أية �ضر�ئب �إ�ضافية, �إن وجدت, و�ملتعلقة ب�ضريبة 
بد�ية �لعام لن تكون جوهرية �إذ� عر�ضت يف �ملركز �ملايل للبنك كما يف 31 دي�ضمرب 2011م. 

�لعائد �الأ�ضا�ضي لل�ضهم  ج6 

يتم �إحت�ضاب �لعائد �الأ�ضا�ضي لل�ضهم بق�ضمة �ضايف �لربح لل�ضنة على �ملتو�ضط �ملرجح لعدد �الأ�ضهم �لقائمة خالل �لعام. 

2010201120112010
دوالر �أمريكي 

باالآالف
 دوالر �أمريكي 

باالآالف

 ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

220 14.49710�ضايف ربح �ل�ضنة656 54537 26

1 000 0001 000 000

�ملتو�ضط �ملرجح لعدد �الأ�ضهم بقيمة مئة بي�ضة لل�ضهم �لو�حد �لقائمة خالل �لعام 
000 000 0001 000 1)باالآالف( 

14.5010.22�ضايف �لعائد لل�ضهم عن �لعام )بالبي�ضة(
�ضايف �لعائد لل�ضهم عن �لعام )بال�ضنت(2.663.77

مل يتم عر�ض رقم �لعائد على �ل�ضهم �ملخفف �إذ �أن �لبنك مل يقم باإ�ضد�ر �أية �أدو�ت قابلة للتحويل قد يكون لها تاأثري على �لعائد لل�ضهم عند ممار�ضتها.

�إد�رة �ملخاطر �ملالية د 

�لهدف �الأ�ضا�ضي لنظام �إد�رة �ملخاطر هو حماية ر�أ�ضمال �لبنك ومو�رده �ملالية من خمتلف �ملخاطر. يتعر�ض �لبنك للمخاطر �لتالية من ��ضتخد�مه الأدو�ته �ملالية:

خماطر �الئتمان
خماطر �ل�ضيولة

خماطر �ل�ضوق
�ملخاطر �لت�ضغيلية

تقع على جمل�ض �الإد�رة �مل�ضئولية �لكلية عن و�ضع ومر�قبة �إطار عمل �إد�رة �ملخاطر بالبنك. قام �ملجل�ض بتكوين جلنة �الأ�ضول و�اللتز�مات وجلنة �الئتمان و�ملخاطر وهما م�ضئولتان عن 
و�ضع ور�ضد �ضيا�ضات �إد�رة �ملخاطر بالبنك يف جماالتهما �ملحددة. جميع جلان �ملجل�ض تقوم ب�ضورة منتظمة بتقدمي تقارير �إلى جمل�ض �الإد�رة عن �أن�ضطتها.

يتم و�ضع �ضيا�ضات �إد�رة �ملخاطر بالبنك لتحديد وحتليل �ملخاطر �لتي يو�جهها �لبنك بغر�ض و�ضع حدود ورقابات منا�ضبة �ملخاطر و�اللتز�م باحلدود. تتم مر�جعة �ضيا�ضات و�أنظمة 
�إد�رة �ملخاطر ب�ضورة منتظمة لتعك�ض �لتغري�ت يف ظروف �ل�ضوق و�ملنتجات و�خلدمات �ملقدمة. يهدف �لبنك من خالل �إجر�ء�ت �لتدريب و�الإد�رة لديه �إلى تطوير بيئة رقابة بناءة يفهم 

فيها جميع �ملوظفون �أدو�رهم و�لتز�ماتهم.

جلنة �لتدقيق بالبنك م�ضئولة عن ر�ضد �اللتز�م ب�ضيا�ضات و�إجر�ء�ت �إد�رة �ملخاطر بالبنك وعن مر�جعة كفاية �إطار عمل �إد�رة �ملخاطر فيما يتعلق باملخاطر �لتي يو�جهها �لبنك. تتم 
م�ضاعدة جلنة �لتدقيق يف �أد�ء هذه �لوظائف بو��ضطة �لتدقيق �لد�خلي. يقوم �لتدقيق �لد�خلي باأد�ء مر�جعات دورية ومر�جعات غري دورية لرقابات و�إجر�ء�ت �إد�رة �ملخاطر ويتم تقدمي 

تقرير عن نتائجها �إلى جلنة �لتدقيق.
 

خماطر �الئتمان د1 

خماطر �الئتمان هي خماطر �خل�ضارة �ملالية �لتي يتعر�ض لها �لبنك يف حالة عجز �لعميل �أو �لطرف �ملقابل يف �الأد�ة �ملالية عن �لوفاء بالتز�ماته �لتعاقدية وهي تن�ضاأ ب�ضفة �أ�ضا�ضية من 
�لقرو�ض و�ل�ضلف �لتي يقدمها �لبنك للعمالء و�لبنوك �الأخرى و�الأور�ق �ملالية �الإ�ضتثمارية. الأغر��ض �لتقارير عن �إد�رة �ملخاطر يقوم �لبنك بدر��ضة وجتميع كل عنا�ضر �لتعر�ض ملخاطر 

�الئتمان )مثل خماطر �الإخالل من جانب فرد وخماطر �لقطاع وخماطر �لبلد(.

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �الئتمان )تابع( د1 

�إد�رة خماطر �الئتمان د1-1 

قام جمل�ض �الإد�رة بتفوي�ض جلنة �إد�رة �ملخاطر م�ضوؤولية ر�ضد خماطر �الئتمان. كما �أن هناك ق�ضم �إد�رة خماطر م�ضتقل م�ضئول عما يلي �أمام رئي�ض جلنة �إد�رة �ملخاطر:

واللتزام  والقانونية  التوثيقية  والإجراءات  املخاطر  وتقارير  تدرج  وتقييم  الئتمان  وتقييم  ال�سمانات  ا�سرتاطات  لتغطية  الن�ساط  وحدات  مع  بالت�ساور  الئتمان  �سيا�سات  •  �سياغة 
مبتطلبات �للو�ئح و�لقو�نني.

�الئتمان. ت�ضهيالت  وجتديد  العتماد  �لتفوي�ض  هيكل  و�ضع   •
الت�سهيلت  بتقدمي  الرتباط  قبل  املو�سوعة  احلدود  عن  تزيد  التي  للمخاطر  التعر�ص  حالت  جميع  بتقييم  باملجل�ص  املخاطر  اإدارة  جلنة  تقوم  الئتمان.  خماطر  وتقييم  •  مراجعة 
�إلى �لعمالء من جانب وحدة �لعمل �ملعنية. تخ�ضع عمليات �لتجديد ومر�جعات �لت�ضهيالت �إلى نف�ض �إجر�ء�ت �ملر�جعة. تخ�ضع �لعملية كذلك ملو�فقة جلنة �الإئتمان و�ملخاطر من قبل 

�مل�ضتدين ح�ضب �لتقييمات �لتي تو�ضلت �إليها وحد�ت �لعمل لديهم. 
�ملالية  لالأور�ق  )بالن�ضبة  و�لبلد  �ل�ضوق  و�ضيولة  �مل�ضدر  ومع  و�ل�ضلف(  للقرو�ض  )بالن�ضبة  �ضناعية  �أو  جغر�فية  لقطاعات  �أو  مقابلة  �أطر�ف  مع  �ملخاطر  تركيز  من  •  �حلد 

�ال�ضتثمارية(.
�حلا�ضرة.  للمخاطر  �إد�رة  على  و�لرتكيز  مو�جهتها  تتم  �لتي  �ملالية  �خل�ضارة  خماطر  لدرجة  وفقًا  �ملخاطر  ت�ضنيف  بغر�ض  بالبنك  �ملخاطر  لتدرج  بتقييم  و�الحتفاظ  •   و�ضع 

•  مراجعة التزام وحدات الن�ساط بحدود املخاطر املتفق عليها مت�سمنة تلك اخلا�سة مبجالت خمتارة وخماطر البلد واأنواع املنتجات. التاأكد على الدوام من البقاء يف داخل حدود 
�مللتزم �لفردي ود�خل حدود تركيز�ت �ملخاطر ملختلف �لقطاعات �لتي يتم ر�ضدها ب�ضفة م�ضتمرة.

�الئتمان. خماطر  �إد�رة  جمال  يف  باأكمله  �لبنك  يف  �ملمار�ضات  �أف�ضل  لن�ضر  �لعمل  لوحد�ت  �لتخ�ض�ضية  و�ملهار�ت  و�الإر�ضاد  �مل�ضورة  تقدمي   •

ينبغي علي كل وحدة عمل تنفيذ �سيا�سات واإجراءات الئتمان اخلا�سة بالبنك مع حدود اعتماد الئتمان املفو�سة من جلنة اإدارة املخاطر بالبنك. لدى وحدات الن�ساط جهات مقابلة 
لإدارة املخاطر لديها اخلربة التخ�س�سية يف اإدارة املخاطر النمطية لوحدات الن�ساط. يتم القيام بعمليات مراجعة منتظمة لوحدات الن�ساط واأ�ساليب الئتمان بالبنك من جانب التدقيق 

�لد�خلي.

يوظف �لبنك نطاقًا من �ل�ضيا�ضات و�ملمار�ضات لتخفيف خماطر �الإئتمان.  يتبع �لبنك ممار�ضة تخفيف �ملخاطر لتحديد �لتدفقات �لنقدية للعمل على �أنه �ملعاملة �لرئي�ضية لل�ضلفيات 
�ملقدمة.  بعدها يتم فح�ض هذه �لتدفقات �لنقدية لتحديد �الإ�ضتد�مة على مد�ر فرتة ت�ضهيالت �الإئتمان وو�ضع �آلية منا�ضبة للح�ضول عليها �ضمن ح�ضاب �لعميل.  ولتغطية بع�ض �ملخاطر 
غري �ملتوقعة, و�لتي ب�ضببها تخف �لتدفقات �لنقدية, يتم �أخذ �ضمانة على �ضكل �أور�ق مالية ملمو�ضة �إ�ضافية مثل �لعقار�ت �أو �أ�ضهم �مللكية.  يطبق �لبنك �الإر�ضاد�ت �خلا�ضة مبدى �لقدرة 

على قبول فئات حمددة لتخفيف خماطر �الإئتمان.  فئات �ل�ضمانات �الأ�ضا�ضية للقرو�ض و�ل�ضلف هي: 

عقار�ت. على  �لرهن   •
�لقب�ض. �مل�ضتحقة  و�حل�ضابات  و�ملخزون  �ملقر�ت  مثل  �ل�ضركات  �أ�ضول  على  رهن   •

و�مللكية. للدين  �ملالية  �الأور�ق  مثل  �ملالية  �الأدو�ت  على  رهن   •

يتم يف �لعادة �ضمان �لتمويل و�الإقر��ض طويل �الأجل لل�ضركات بينما تدوير ت�ضهيالت �الإئتمان لالأفر�د ال تكون م�ضمونة يف �لعادة.  وباالإ�ضافة �إلى ذلك ومن �أجل تقليل خ�ضارة �الإئتمان, 
ي�ضعى �لبنك للح�ضول على �ضمان �إ�ضايف من �لطرف �ملقابل حاملا تتم مالحظة موؤ�ضر�ت �إنخفا�ض بالقيمة للقرو�ض و�ل�ضلف لالأفر�د.  يتم حتديد �ل�ضمانة �ملحتفظ بها كتاأمني لالأ�ضول 

�ملالية عد� �لقرو�ض و�ل�ضلف ح�ضب طبيعة �الأد�ة.  �الأور�ق �ملالية للدين و�ضند�ت �خلز�نة و�ل�ضند�ت �الأخرى �ملوؤهلة غري م�ضمونة يف �لعادة.

تتم متابعة كافة قرو�ص و�سلف البنك باإنتظام للتاأكد من الإلتزام ب�سروط ال�سداد املحددة.  يتم ت�سنيف هذه القرو�ص وال�سلف اإلى احد اأنواع ت�سنيفات املخاطر اخلم�ص وهي: معيارية 
وخا�ضة وغري معيارية وم�ضكوك يف حت�ضيلها وخ�ضارة كما حددته نظم وتوجيهات �لبنك �ملركزي �لُعماين. وتظل م�ضئولية حتديد �حل�ضابات ذ�ت �مل�ضاكل وت�ضنيفها مع �لد�ئرة �ملخت�ضة 

بالن�ساط.

�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �الئتمان )تابع( د1 

�إد�رة خماطر �الئتمان )تابع( د1-1 
خماطر �لتعر�ض لالئتمان كما يف تاريخ �لتقرير على �لنحو �لتايل:

20112010

اإجمايل القرو�س 

وال�صلف 

م�صتحق 

من البنوك 

واإقرا�صات اأخرى 

ب�صوق النقد

ا�صتثمارات يف 

اأوراق مالية

�إجمايل �لقرو�ض 
و�ل�ضلف 

م�ضتحق من �لبنوك 
و�إقر��ضات �أخرى 

ب�ضوق �لنقد
��ضتثمار�ت يف 

�أور�ق مالية
ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

ريال ُعماين 
باالآالف

460 46298 140119 369920 56071 927231 040 1القيمة الدفرتية

املبالغ التي جتاوزت ال�صتحقاق 

ومل تنخف�س قيمتها

--305 3--783 15من 1 – 30 يوم
--762 5-          -          995 2من 31 – 60 يوم
-          -          114 4 -          -            360 1  من 61 – 89 يوم

20 138            -          -13 181          -          -

املبالغ التي جتاوزت ال�صتحقاق 

-          -            051 8-          -            999 15وانخف�صت قيمتها

املبالغ التي  مل تتجاوز ال�صتحقاق 

460 46298 908119 369898 56071 790231 004 1وغري منخف�صة القيمة

20112010

اإجمايل القرو�س 

وال�صلف 

م�صتحق 

من البنوك 

واإقرا�صات اأخرى 

ب�صوق النقد

ا�صتثمارات يف 

اأوراق مالية

�إجمايل �لقرو�ض 
و�ل�ضلف 

م�ضتحق من �لبنوك 
و�إقر��ضات �أخرى 

ب�ضوق �لنقد
��ضتثمار�ت يف 

�أور�ق مالية
دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

 دوالر �أمريكي 
باالآالف

دوالر �أمريكي 
باالآالف

دوالر �أمريكي 
باالآالف

740 291255 975310 389 3742 455185 706601 703 2القيمة الدفرتية

املبالغ التي جتاوزت ال�صتحقاق 

ومل تنخف�س قيمتها

--584 8--995 40من 1 – 30 يوم
--966 14--779 7من 31 – 60 يوم
-          -           686 10-           -            532 3 من 61 – 89 يوم

52 306            -           -34 236           -          -

املبالغ التي جتاوزت ال�صتحقاق 

-          -           912 20-           -            556 41وانخف�صت قيمتها

 املبالغ التي  مل تتجاوز ال�صتحقاق 

740 291255 827310 334 3742 455185 844601 609 2وغري منخف�صة القيمة

يت�ضمن �إجمايل �الإنخفا�ض بالقيمة �أعاله �إنخفا�ض قيمة �ملخاطر خارج �مليز�نية �لعمومية �أي�ضًا.
بلغت �لقرو�ض �ملعاد هيكلتها و�ملعاد جدولتها خالل �لعام على �ملحفظة �ملعيارية 066 638 ريال عماين وعلى �ملحفظة �مل�ضنفة بلغت 027 704 19 ريال عماين.

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �الئتمان )تابع( د1 

�لتعر�ض ملخاطر �الئتمان د2-1 

�حلد �الأق�ضى ملخاطر �الإئتمان قبل �ل�ضمانة �ملحتفظ بها �أو حت�ضينات �الإئتمان �الأخرى لكافة �الأ�ضول بامليز�نية �لعمومية يرتكز على �ضايف �لقيمة �لنقدية كما �أدرجت بقائمة �ملركز �ملايل.

�حلد �الأق�ضى من خماطر �الإئتمان �ملتعلقة بالبنود خارج �مليز�نية �لعمومية ح�ضب �إر�ضاد�ت بازل 2 مبينة باالإي�ضاح رقم د5. �ملبالغ �ملبينة باالإي�ضاح رقم د5 متثل �أ�ضوء �الإحتماالت من 
خماطر �الإئتمان كما يف 31 دي�ضمرب 2011م و 2010م بدون �الأخذ باالإعتبار �أية �ضمانة حمتفظ بها �أو �أية حت�ضينات �إئتمان �أخرى مرفقة. 

حتليل ت�ضنيف �الئتمان د3-1 

يبني �جلدول �لتايل حتلياًل لالأور�ق �ملالية للدين و�ضند�ت �خلز�نة و�ل�ضند�ت �الأخرى �ملوؤهلة ح�ضب تقييم وكالة ت�ضنيف يف 31 دي�ضمرب 2011م �إ�ضتنادً� �إلى ت�ضنيفات وكالة موديز �أو ما 
يعادلها:

2010201120112010
 دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

   4 000   4 000Baa3 إلى� Baa1  1 5401 540
500 7042 6�لبنوك غري �مل�ضنفة413 49417 6

420 12594 63�أذون خز�نة �ضيادية961 247163 245

يبني �جلدول �لتايل �إجمايل �لود�ئع �ملحتفظ بها لدى �أطر�ف مقابلة بتاريخ �لتقرير:

2010201120112010
 دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

16 390163 244Aa3 إلى� Aaa62 8496 310
87 514186 600A3 إلى� A171 84133 693

203 790251 525Baa3 إلى� Baa196 83778 459
000 1    33      غري امل�صنفة600 514186 87

يجري �لبنك تق�ضيمًا م�ضتقاًل ��ضتنادً� �إلى عو�مل نوعية وكمية يف حالة كون بنك ما »غري م�ضنف«

�لقرو�ض و�الأور�ق �ملالية �لتي تنخف�ض قيمتها  د4-1 
�لقرو�ض و�ل�ضمانات �لتي تنخف�ض قيمتها هي تلك �لتي يحدد �لبنك باأنه من غري �ملحتمل �أن ي�ضبح �ملبلغ �الأ�ضلي و�لفائدة �مل�ضتحقة عليه ممكنة �لتح�ضيل وفقًا للبنود �لتعاقدية التفاقية 

�لقر�ض/ �ل�ضمانات.

ما جتاوز �ال�ضتحقاق ومل تنخف�ض قيمته  د1-4�أ 

هي �لقرو�ض و�ل�ضمانات �لتي جتاوزت �لفائدة �لتعاقدية �أو �ملدفوعات �الأ�ضلية لها موعد ��ضتحقاقها ولكن �لبنك يعتقد على �أنه مل تنخف�ض قيمتها على �أ�ضا�ض م�ضتوى �ل�ضمان/ �لتاأمني 
�ملتوفر و/ �أو مرحلة �لتح�ضيل للمبالغ �مل�ضتحقة للبنك. 

د1-4ب   قرو�ص ذات �سروط معاد التفاو�ص عليها
القرو�ص ذات ال�سروط املعاد التفاو�ص عليها هي تلك القرو�ص التي اأعيدت هيكلتها ب�سبب التدهور يف املركز املايل للمقرت�ص والتي يقوم البنك بتقدمي تنازلت مل يكن بخلف ذلك 

ليتنازل عنها. مبجرد �إعادة هيكلة �لقر�ض �ضيظل يف هذ� �لت�ضنيف م�ضتقاًل عن �الأد�ء �ملر�ضي بعد �إعادة �لهيكلة.

�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �الئتمان )تابع( د1 

�لقرو�ض و�الأور�ق �ملالية �لتي تنخف�ض قيمتها  )تابع( د4-1 

خم�ض�ضات �النخفا�ض يف �لقيمة د1-4ج 

يقوم �لبنك بو�ضع خم�ض�ض حل�ضاب خ�ضائر �النخفا�ض يف �لقيمة و�لذي ميثل تقديره للخ�ضائر �ملتكبدة يف حمفظة قرو�ضه. �ملكونات �لرئي�ضية لهذ� �ملخ�ض�ض هي خم�ض�ضات �خل�ضارة 
�ملحددة �ملتعلقة مبخاطر فردية هامة وخم�ض�ض خ�ضائر جمموع �لقرو�ض �لذي ي�ضعه �لبنك لالأ�ضول �ملتجان�ضة فيما يتعلق باخل�ضائر �لتي مت تكبدها ولكن مل يتم حتديدها عن تلك 

�لقرو�ض �لتي تخ�ضع لتقييم فردي لالنخفا�ض يف �لقيمة.

�ضيا�ضة �ل�ضطب  د1-4د 

يقوم �لبنك ب�ضطب ر�ضيد �لقر�ض/�ل�ضمان )و�أية خ�ضومات �أخرى خل�ضائر �النخفا�ض يف �لقيمة( عندما يحدد �لبنك باأن �لقرو�ض/ �ل�ضمانات غري قابلة للتح�ضيل. يتم �لتو�ضل �إلى 
هذ� �لتحديد بعد در��ضة معلومات مثل حدوث تغري�ت هامة يف �ملركز �ملايل للمقرت�ض/�مل�ضدر بال�ضورة �لتي ي�ضبح من غري �ملمكن للمقرت�ض �أو �مل�ضدر دفع �أي �لتز�م �أو �أن تكون ح�ضيلة 

�ل�ضمانة غري كافية ال�ضرتد�د �لقيمة �لكاملة. بالن�ضبة للقرو�ض �لقيا�ضية ذ�ت �الأر�ضدة �ل�ضغرية ت�ضتند قر�ر�ت �ل�ضطب عمومًا على حالة للمبالغ �ملتاأخرة فيما يتعلق باأحد �ملنتجات.

فيما يلي حتليل الإجمايل و�ضايف �ملبالغ )بعد خم�ض�ضات �نخفا�ض يف �لقيمة( لالأ�ضول �ملنخف�ضة قيمتها �إفر�ديا وفقًا لت�ضنيف �ملخاطر.   

2011                       2010
قرو�ض و�ضلفقرو�س و�صلف

�ضايف�إجمايل�صايفاإجمايلالتفا�صيل
ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

223 6691 1861 1785 7غري معيارية
213577 0991 2791 2م�ضكوك فيها

824 1691 9005 5421 6  خ�ضارة
15 9998 1858 0513 624

�ضايف�إجمايل�صايفاإجمايلالتفا�صيل
ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

177 3353 4704 64413 18غري معيارية
499 1511 8553 9192 5م�ضكوك فيها

738 4264 93513 9934 16خ�ضارة
41 55621 26020 9129 414

�ل�ضمانات �الإ�ضافية  د5-1 

يحتفظ �لبنك ب�ضمانات �إ�ضافية مقابل �لقرو�ض و�ل�ضلف �إلى �لعمالء يف �ضكل حقوق رهن على ممتلكات و�ضمانات م�ضجلة �أخرى على �الأ�ضول و�ضمانات.  ت�ضتند تقدير�ت �لقيم �لعادلة 
على قيمة �ل�ضمان �الإ�ضايف �ملقدرة يف وقت �القرت��ض ويتم حتديثها مرة و�حدة كل ثالث �ضنو�ت فيما عد� �حلاالت �لتي يتم فيها تقدير �أن �لقر�ض ب�ضورة منفردة قد �نخف�ضت قيمته. 
�أما بالن�ضبة لالأ�ضهم �ملتد�ولة ب�ضوق م�ضقط لالأور�ق �ملالية و�لتي �أخذت ك�ضمانات للقرو�ض, فاإنه يتم تقييمها على �أ�ضا�ض كل �أ�ضبوعني �إال �إذ� كان هناك تذبذب جوهري حيث يتم �إجر�ء 

�لتقييم على �أ�ضا�ض يومي للقيام باإد�رة �لتغيري�ت �حلادة يف �لقيم �لعادلة. 

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �الئتمان )تابع( د1 

�ل�ضمانات �الإ�ضافية )تابع( د5-1 

تقدير �لقيمة �لعادلة لل�ضمانة �الإ�ضافية وحت�ضينات �ل�ضمانة �الأخرى �ملحتفظ بها مقابل �لقرو�ض و�ل�ضلف مو�ضحة فيما يلي:

2010201120112010
 دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

 ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

مقابل ما جتاوز ا�صتحقاقه ومل تنخف�س قيمته

129 0975 31ممتلكات771 32280 13
453515ود�ئع ثابتة177 3381 1
-      887     حقوق �مل�ضاهمني304 2 -        

14 66084 25232 4375 644
مقابل ما جتاوز ا�صتحقاقه وانخف�صت قيمته

288 9152 2مملتكات571 9437 5

مقابل ما مل يتجاوز ا�صتحقاقه ومل تنخف�س قيمته

240 220127 128ممتلكات039 494333 330
295 58572 80رهن جتاري312 779209 187

654 29328 24ود�ئع ثابتة099 42663 74
666 27020 20حقوق �مل�ضاهمني649 67852 53

653 18 281 14 �ضمانات094 37  449 48  
694 826695 193267 649267 508

440 001275 303املجموع016 429787 715

خماطر �ل�ضد�د  د6-1 

خماطر �ل�ضد�د هي خماطر �خل�ضارة �لتي تعزى �إلى عجز �لطرف �الآخر عن �لوفاء بالتز�ماته لدفع �لنقد �أو تقدمي �ل�ضمانات �أو �الأ�ضول �الأخرى كما هو متفق عليه تعاقديًا. 

عندما ال توجد خماطر �ضد�د, كما هو �حلال عمومًا للعمليات �لتجارية بالعمالت �الأجنبية, فاإن �لبدء �ملتز�من للدفع وت�ضليم �أجز�ء �ملعاملة هو ممار�ضة �ضائعة بني �أطر�ف �ملتاجرة 
)�ل�ضد�د �حلر(. يف مثل هذه �حلاالت يجب تخفيف خماطر �ل�ضد�د عرب تنفيذ دفع ثنائي للو�ضول �إلى �ضايف �التفاقيات. 

�لرتكيز�ت  د7-1 

تن�ضاأ �لرتكيز�ت مبخاطر �الإئتمان عندما ي�ضرتك عدد من �الأطر�ف �ملقابلة يف �أن�ضطة عمل م�ضابهة �أو �أن�ضطة يف نف�ض �ملنطقة �جلغر�فية �أو تكون لهم خ�ضائ�ض �إقت�ضادية م�ضابهة ميكن 
�أن توؤثر على قدرتهم على �لوفاء باالإلتز�مات �لتعاقدية ب�ضكل م�ضابهة ب�ضبب �لتغيري�ت يف �لظروف �الإقت�ضادية و�ل�ضيا�ضية و�لظروف �الأخرى.  وت�ضري �لرتكيز�ت مبخاطر �الإئتمان �إلى 

�حل�ضا�ضية �لن�ضبية الأد�ء �لبنك جتاه �لتطور�ت �لتي توؤثر على جمال عمل معني �أو موقع جغر�يف معني.

�أو جمال  �لعمالء يف موقع جغر�يف  �أو جمموعات من  �أفر�د  �ملف�ضلة مع  �ملخاطر غري  تركيز�ت  لتجنب  �الإقر��ض  �أن�ضطة  تنويع  �الإئتمان من خالل  تعر�ضه ملخاطر  الإد�رة  �لبنك  ي�ضعى 
حمددين.  كما �أنه يح�ضل على �ضمانة مالئمة.

�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �الئتمان )تابع( د1 

�لرتكيز�ت )تابع( د7-1 

20112010

اإجمايل القرو�س 

وال�صلف 

م�صتحق من بنوك 

 واإقرا�صات اأخرى 

ب�صوق النقد

ا�صتثمارات يف 

اأوراق مالية

�إجمايل �لقرو�ض 
و�ل�ضلف 

م�ضتحق من بنوك 
 و�إقر��ضات �أخرى 

ب�ضوق �لنقد
��ضتثمار�ت يف 

�أور�ق مالية
ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

ريال ُعماين 
باالآالف

الرتكيز ح�صب القطاع:

729 12-582 534555 22-978 672�ل�ضركات
--558 364--949 367�الأفر�د
420 94--125 63--�لدولة
-            462 119-           -         560 231-              بنوك

1 040 927231 56085 659920 140119 462107 149

الرتكيز ح�صب املوقع:

755 207106 14045 041920 36180 362104 014 1�ل�ضرق �الأو�ضط
-328 37-150 6704 55-�أوروبا

090394 4-468 0751 4-�أمريكا �ل�ضمالية
-822 32--449 56567 26 �آ�ضيا

-           15       -          -         5         -               ��ضرت�ليا
1 040 927231 56085 659920 140119 462107 149

 دوالر �أمريكي

باالآالف

 دوالر �أمريكي

باالآالف

 دوالر �أمريكي

باالآالف

 دوالر �أمريكي
باالآالف

 دوالر �أمريكي
باالآالف

 دوالر �أمريكي
باالآالف

الرتكيز ح�صب القطاع:

063 33-070 443 5301 58-995 747 1�ل�ضركات
--905 946--715 955�الأفر�د
246 245--961 163--�لدولة
-           291 310-             -            455 601-               بنوك

2 703 706601 455222 4912 389 975310 291278 309

الرتكيز ح�صب املوقع:

286 421277 975117 389 8992 069207 711271 634 2�ل�ضرق �الأو�ضط
-956 96-779 59710 144-�أوروبا

023 6231 10-813 5843 10-�أمريكا �ل�ضمالية
-252 85--192 000175 69 �آ�ضيا

-           39        -              -             13         -               ��ضرت�ليا
2 703 706601 455222 4912 389 975310 291278 309

يتم قيا�ض �لرتكيز ح�ضب �ملوقع بالن�ضبة للقرو�ض و�ل�ضلف ��ضتنادً� على موقع �ل�ضركة �ملالكة لالأ�ضل وهو ما له عالقة كبرية مع موقع �ملقرت�ض. يتم قيا�ض �لرتكيز ح�ضب �ملوقع بالن�ضبة 
لالأور�ق �ملالية �ال�ضتثمارية ��ضتنادً� �إلى موقع م�ضدر �ل�ضمانة. ي�ضعى �لبنك الإد�رة خماطر �الئتمان عرب تنويع �أن�ضطة �الإقر��ض لتفادي �لرتكيز�ت غري �ملرغوب فيها للمخاطر لدى �لبنك 

�أو لدى �لعمالء بعملة معينة. كما �أنه يح�ضل على �ضمانة, متى كان ذلك مالئمًا.  حتليل �إجمايل خماطر �لبنك مع �لقطاعات ذ�ت �لعالقة مبني باالإي�ضاح رقم د6.

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �ل�ضيولة د2 

خماطر �ل�ضيولة هي �ملخاطر �أن يو�جه �لبنك �ضعوبة يف مقابلة �إرتباطاته �ملتعلقة باإلتز�ماته �ملالية �لتي تتم ت�ضويتها عن طريق تقدمي نقد �أو ��ضل مايل �آخر.

�إد�رة خماطر �ل�ضيولة د1-2 

�لغر�ض من منهج �لبنك الإد�رة خماطر �ل�ضيولة هو ل�ضمان, ما �أمكن ذلك, �أنه �ضيكون لديه على �لدو�م �ضيولة كافية للوفاء بالتز�ماته عند حلول موعد ��ضتحقاقها, حتت �لظروف �لعادية 
و�ل�ضعبة, بدون تكبد خ�ضائر غري مقبولة �أو �ملخاطرة بتدمري �ضمعة �لبنك. قام �لبنك بو�ضع �ضيا�ضة/خطة �حلاالت �لطارئة لل�ضيولة مو�فق عليها من قبل جمل�ض �الإد�رة لت�ضهيل �إد�رة 

�ل�ضيولة.

يتم �د�رة خماطر �ل�ضيولة بالبنك عن طريق مر�قبة عن كثب للفجو�ت بني �الأ�ضول و�الإلتز�مات وو�ضع �ضقف �أعلى لهذه �لفجو�ت.

تتلقى اخلزينة املركزية معلومات من وحدات الن�ساط الأخرى بخ�سو�ص و�سع ال�سيولة لأ�سولها والتزاماتها املالية وتفا�سيل التدفقات النقدية املتوقعة الأخرى التي تن�ساأ من الن�ساط 
�أور�ق مالية ��ضتثمارية �ضائلة ق�ضرية �الأجل وقرو�ض و�ضلف للبنك  �مل�ضتقبلي. من ثم حتتفظ �خلزينة �ملركزية مبحفظة مكونة من �أ�ضول �ضائلة ق�ضرية �الأجل مكونة ب�ضكل كبري من 

وت�ضهيالت �أخرى د�خلية لدى �لبنوك ل�ضمان �الحتفاظ ب�ضيولة كافية د�خل �لبنك ككل.  ويف هذه �لعملية يجب بذل �لعناية �لالزمة ل�ضمان �أن �لبنك يلتزم بلو�ئح �لبنك �ملركزي.

تخ�ضع جميع �ضيا�ضات و�إجر�ء�ت �ل�ضيولة �إلى �ملر�جعة و�العتماد من جانب جلنة �الأ�ضول و�الإلتز�مات.

�لتعر�ض ملخاطر �ل�ضيولة د2-2 

معدل الإقرا�ص وهو معدل اإجمايل القرو�ص وال�سلف لودائع العملء وراأ�ص املال ويتم ر�سدها على اأ�سا�ص يومي مبا يتما�سى مع اخلطوط الإر�سادية التنظيمية. داخليًا يتم و�سع معدل 
�الإقر��ض على �أ�ضا�ض �أكرث حتفظًا مما هو مطلوب مبوجب �للو�ئح. كما يقوم �لبنك �أي�ضًا باإد�رة خماطر �ل�ضيولة لديه على �أ�ضا�ض �ضهري بر�ضد معدل �ضايف �الأ�ضول �ل�ضائلة �إلى �إجمايل 

�الأ�ضول. لهذ� �لغر�ض فاإن �ضايف �الأ�ضول �ل�ضائلة يعترب على �أنه يت�ضمن �لنقد وما مياثل �لنقد, و�أور�ق �لدين �مل�ضنفة ��ضتثمار و�لتي تتمتع ب�ضوق ن�ضط وبه �ضيولة.

كانت تفا�ضيل معدل �الإقر��ض و�ل�ضيولة �ملقدم عنه �لتقرير كما يف 31 دي�ضمرب 2011م على �لنحو �لتايل:

20112010
معدل �ل�ضيولةمعدل �الإقر��ضمعدل �ل�ضيولةمعدل �الإقر��ض

21.64%84.40%21.46%84.28%�ملتو�ضط عن �لعام
22.45%87.04%26.43%85.33%�حلد �الأق�ضى عن �لعام

24.80%80.91%17.43%83.42%�حلد �الأدنى عن �لعام

يلخ�ض �جلدول �أدناه ملمح ��ضتحقاق �لتز�مات �لبنك يف تاريخ �لتقرير ��ضتنادً� �إلى ترتيبات �لدفع �لتعاقدية. مت حتديد �ال�ضتحقاقات �لتعاقدية لالأ�ضول و�اللتز�مات على �أ�ضا�ض �لفرتة 
�ملتبقية يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل �إلى تاريخ �ال�ضتحقاق �لتعاقدي وهي ال تاأخذ يف �العتبار �ال�ضتحقاقات �لفعلية كما هو م�ضار �إليها يف تاريخ �لود�ئع �ملحتفظ بها لدى �لبنك وتوفر 

�الأمو�ل �ل�ضائلة.

�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �ل�ضيولة )تابع( د2 

�لتعر�ض ملخاطر �ل�ضيولة )تابع( د2-2 

خالل 3 اأ�صهر

4 اأ�صهر اإىل

12 �صهرًا

�صنة اإىل ثالثة

�صنوات

اأكرث من 3

املجموع�صنوات

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

31 دي�ضمرب 2011

الأ�صول

513 64161 88310 5666 42320 23�لنقد و�الأر�ضدة لدى �لبنوك �ملركزية
560 231--535 02573 158م�ضتحق من بنوك و�إقر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد

554 019 8501 167513 096142 441109 254�لقرو�ض و�ل�ضلف
659 24485 2898 14-126 63��ضتثمار�ت �أور�ق مالية

691 33   397 14 100      740 2  454 16  ممتلكات ومعد�ت و�أ�ضول �أخرى 
977 431 1321 439547 937163 469205 515جمموع الأ�صول 

الإلتزامات وحقوق امل�صاهمني

136 43---136 43م�ضتحق من بنوك و�إقرت��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد
437 171 6021 761223 452151 622453 342ود�ئع �لعمالء 

718 47438 1871 8141 2438 27�لتز�مات �أخرى 
000 00050 50---قرو�ض ثانوية

686 128  686 128-           -          -          �أمو�ل �مل�ضاهمني
977 431 7621 948403 266152 003462 413جمموع  اللتزامات وحقوق امل�صاهمني

خالل 3 اأ�صهر

4 اأ�صهر اإىل

12 �صهرًا

�صنة اإىل ثالثة

�صنوات

اأكرث من 3

املجموع�صنوات

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

31 دي�ضمرب 2011

الأ�صول

774 639159 87827 41817 83953 60�لنقد و�الأر�ضدة لدى �لبنوك �ملركزية
455 601--000 455191 410م�ضتحق من بنوك و�إقر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد

192 648 6752 334 2651 366369 886283 163�لقرو�ض و�ل�ضلف
491 413222 11421 37-964 660��ضتثمار�ت �أور�ق مالية

509 87   394 37   260      117 7   737 42   ممتلكات ومعد�ت و�أ�ضول �أخرى 
421 719 1223 421 5171 901424 881534 338 1جمموع الأ�صول 

الإلتزامات وحقوق امل�صاهمني

042 112---042 112م�ضتحق من بنوك و�إقرت��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد
694 042 7863 184580 797394 177 9271 889ود�ئع �لعمالء 

566 828100 0833 8943 76122 70�لتز�مات �أخرى 
870 870129 129---قرو�ض ثانوية

249 334  249 334-          -             -               �أمو�ل �مل�ضاهمني
421 719 7333 048 2671 691397 200 7301 072 1جمموع  اللتزامات وحقوق امل�صاهمني

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �ل�ضيولة )تابع( د2 

�لتعر�ض ملخاطر �ل�ضيولة )تابع( د2-2 

خالل 3 �أ�ضهر
4 �أ�ضهر �إلى

12 �ضهرً�
�ضنة �إلى ثالثة

�ضنو�ت
�أكرث من 3

�ملجموع�ضنو�ت
ريال ُعماين 

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف
31 دي�ضمرب 2010

�الأ�ضول
022 656105 3359 13 345 68614 67�لنقد و�الأر�ضدة لدى �لبنوك �ملركزية

462 119-925 4001 15 137 102م�ضتحق من بنوك و�إقر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد
034 065903 226489 019131 724102 180�لقرو�ض و�ل�ضلف

149 040107 6894 8-420 94��ضتثمار�ت �أور�ق مالية
948 23    939 13  73       148      788 9   ممتلكات ومعد�ت و�أ�ضول �أخرى 

615 258 7001 248516 192155 755131 454جمموع �الأ�ضول 

�الإلتز�مات وحقوق �مل�ضاهمني
277 51---277 51م�ضتحق من بنوك و�إقرت��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد

173 006 9171 092177 762259 402285 283ود�ئع �لعمالء و�ضهاد�ت �لو�د�ئع
634 28327 3958 6464 3105 9�لتز�مات �أخرى 

000 00050 50---قرو�ض ثانوية
531 123  531 123-         -          -         �أمو�ل �مل�ضاهمني

615 258 7311 487359 408263 989291 343جمموع  �اللتز�مات وحقوق �مل�ضاهمني

خالل 3 �أ�ضهر
4 �أ�ضهر �إلى

12 �ضهرً�
�ضنة �إلى ثالثة

�ضنو�ت
�أكرث من 3

�ملجموع�ضنو�ت
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف
31 دي�ضمرب 2010

�الأ�ضول
784 080272 63625 26034 80837 175�لنقد و�الأر�ضدة لدى �لبنوك �ملركزية

291 310-000 0005 29140 265م�ضتحق من بنوك و�إقر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد
544 345 3002 270 8471 984340 413264 469�لقرو�ض و�ل�ضلف

309 493278 56910 22-247 245��ضتثمار�ت �أور�ق مالية

202 62   205 36    190      384     423 25    ممتلكات ومعد�ت و�أ�ضول �أخرى 
130 269 0783 342 2421 628403 182342 181 1جمموع �الأ�ضول 

�الإلتز�مات وحقوق �مل�ضاهمني
188 133---188 133م�ضتحق من بنوك و�إقرت��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد

436 613 1222 966462 239672 109742 736ود�ئع �لعمالء و�ضهاد�ت �لو�د�ئع
777 51471 41621 66511 18214 24�لتز�مات �أخرى 

870 870129 129---قرو�ض ثانوية
859 320 859 320-         -          -          �أمو�ل �مل�ضاهمني

130 269 3653 382934 904684 479756 893جمموع  �اللتز�مات وحقوق �مل�ضاهمني

�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �ل�ضيولة )تابع( د2 

�لتعر�ض ملخاطر �ل�ضيولة )تابع( د2-2 

يقوم �لبنك باإعد�د تقرير فجوة �ل�ضيولة لر�ضد مركز �ل�ضيولة ق�ضري �الأجل للبنك لالأ�ضول و�اللتز�مات �ملدرجة بالريال �لُعماين وللفرتة �لزمنية �مل�ضتحقة خالل �ضهر و�حد. يجب ت�ضوية 
الفجوة عند توفر اأدوات اإعادة ال�سراء اأو اإعادة التمويل وعن خطوط الئتمان غري امل�ستغلة اأي�سًا، اإن وجدت. يجب التقرير عن قائمة ال�سيولة ق�سرية الأجل اإلى جلنة الأ�سول والإلتزامات 

�ضهريًا ومن ثم يقوم بتمريرها �إلى جلنة �الئتمان و�ملخاطر. 

خماطر �ل�ضوق د3 

خماطر �ل�ضوق هي تلك �ملخاطر �لتي تن�ضاأ من �لتغيري�ت يف معدالت �لفائدة و�أ�ضعار �الأ�ضهم ومعدالت �ضرف �لعمالت �الأجنبية و�أ�ضعار �ل�ضلع. �لغر�ض من �إد�رة خماطر �ل�ضوق هو �إد�رة 
و�ل�ضيطرة على �لتعر�ض ملخاطر �ل�ضوق يف حدود معايري مقبولة يف نف�ض �لوقت �لذي يتم فيه �حل�ضول على �أف�ضل عائد يف ظل �ملخاطر.

قيا�ض خماطر �ل�ضوق د1-3 

يقوم البنك ب�سكل رئي�سي مبزاولة ن�ساط العقود احلالية والآجلة وتبادل العملت. وحيث يتم اأخذ املراكز فقط لتعاملت العملء فقد مت تقلي�ص التعقيد ب�سورة اأكرب. يف �سوء ما ذكر 
اأعله يقوم البنك بقيا�ص اأو التحكم عن طريق و�سع �سقف وحدود للمعاملت. متى وكيفما دخل البنك يف اأدوات مالية م�ستقة معقدة اأكرث، �سيكون لديه اأمناط رفيعة امل�ستوى وتقنيات 

لقيا�ض خماطر �ل�ضوق تدعمها �الآلية �ملنا�ضبة. 

�إد�رة خماطر �ل�ضوق د2-3 

يف�ضل �لبنك يف تعر�ضه ملخاطر �ل�ضوق بني �ملحافظ للمتاجرة ولغري �ملتاجرة. تت�ضمن حمافظ �ملتاجرة جميع �ملر�كز �لنا�ضئة من �ضنع �ل�ضوق و�لو�ضول �إلى مر�كز �مللكية بجانب �الأ�ضول 
و�اللتز�مات �ملالية �لتي تد�ر على �أ�ضا�ض �لقيمة �لعادلة. 

يتم حتويل جميع خماطر �ضرف �لعمالت �الأجنبية من جانب �خلزينة �ملركزية �إلى جمال �ملتاجرة. بناًء على ذلك فاإن مركز �ضرف �لعمالت �الأجنبية يعامل كجزء من حمفظة �ملتاجرة 
بالبنك الأغر��ض �إد�رة �ملخاطر. تتم مر�قبة و�إد�رة خماطر �لعمالت �الأجنبية يف �لبنك عن طريق تاأ�ضي�ض �ملكتب �لو�ضيط ملر�قبة خماطر �ل�ضوق, وتتم عملية �إد�رة هذه �ملخاطر من خالل 
تطبيق �ضيا�ضة �إد�رة خماطر �ل�ضوق وو�ضع حدود لالإطار �لوظيفي كعمل تقرير و�ضع �لعمالت, وحتليل �ملخاطر �ملتعلقة بو�ضع �لعمالت, تقرير حتليل �الإخالل بقو�نني �ملخاطر وتقرير 

�الإخالل باحلد �مل�ضموح للمتعامل �ملايل. 

يتم تفوي�ض �ل�ضلطة �لكلية ملخاطر �ل�ضوق �إلى جلنة �الأ�ضول و�الإلتز�مات.  د�ئرة �إد�رة �ملخاطر م�ضئولة عن و�ضع �ضيا�ضات �إد�رة �ملخاطر �ملف�ضلة )�لتي تخ�ضع �إلى �العتماد من جانب 
جلنة �الأ�ضول و�الإلتز�مات �أو وجلنة �إد�رة �ملخاطر باملجل�ض(.  تتم مر�جعة �ضيا�ضة خماطر �ل�ضوق ب�ضكل دوري  لتتما�ضى مع تطور�ت �ل�ضوق.

�لتعر�ض ملخاطر معدالت �لفائدة -  �ملحافظ لغري �ملتاجرة  د3-3 

تن�ضاأ خماطر معدالت �لفائدة من �حتمال وجود تغيري�ت يف معدالت �لفائدة توؤثر على �لربحية �مل�ضتقبلية �أو �لقيم �لعادلة لالأدو�ت �ملالية. يتعر�ض �لبنك ملخاطر معدالت �لفائدة نتيجة 
�إلى عدم �لتماثل فيما بني �إعادة ت�ضعري معدالت �لفائدة لالأ�ضول و�اللتز�مات.

معدل �لفائدة �حلقيقي )�لعائد �حلقيقي( لالأد�ة �ملالية هو �ملعدل �مل�ضتخدم يف �حت�ضاب �لقيمة �حلالية و�لتي ينتج عنها �لقيمة �لدفرتية لالأد�ة. �ملعدل هو معدل تاريخي الأد�ة ذ�ت �ضعر 
ثابت مدرجة بالتكلفة �ملهلكة ومعدل حايل الأد�ة ذ�ت معدل متغري �أو �الأد�ة �ملدرجة بالقيمة �لعادلة.

�خلطر �لرئي�ضي �لذي تتعر�ض له �ملحافظ لغري �ملتاجرة هو خطر �خل�ضارة �لناجتة من �لتقلبات يف �لتدفقات �لنقدية �مل�ضتقبلية �أو يف �لقيم �لعادلة لالأد�ة �ملالية ب�ضبب �لتغري يف معدالت 
�لفائدة بال�ضوق. تتم �إد�رة خماطر معدالت �لفائدة ب�ضورة �أ�ضا�ضية عرب ر�ضد فجو�ت معدالت �لفائدة. جلنة �الأ�ضول و�الإلتز�مات هي �جلهة �ملكلفة بر�ضد �اللتز�م بهذه �حلدود ي�ضاعدها 
يف ذلك د�ئرة �ملخاطر يف �الأن�ضطة �ليومية للر�ضد. ملخ�ض ملركز فجوة معدل �لفائدة بالبنك بالن�ضبة للمحافظ لغري �ملتاجرة مقدم يف هذ� �الإي�ضاح.  كذلك يقوم �لبنك بتقييم خماطر 
�لفائدة عن طريق تقييم �لتاأثري�ت �ملرتتبة على �لتقلبات يف �أ�ضعار �لفائدة )من منظور �لعو�ئد ومنظور �لقيمة �الإقت�ضادية( طبقا لتوجيهات جلنة بازل من قبل �لبنك �ملركزي �لُعماين 
وذلك بتطبيق �ضدمة معدل �لفائدة بو�قع 200 نقطة �أ�ضا�ض و�أخذ �لتد�بري لتقليل هذه �لتاأثري�ت.  �أي�ضًا يقوم �لبنك بتقييم �لتاأثري�ت �ملرتتبة على �ضدمة معدل فائدة �لعو�ئد 50, 100, 

300, 400 و 500 نقطة �أ�ضا�ض.

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �ل�ضوق )تابع( د3 

�لتعر�ض ملخاطر معدالت �لفائدة -  �ملحافظ لغري �ملتاجرة )تابع( د3-3 

كان مركز ح�ضا�ضية �ضعر �لفائدة ��ضتنادً� �إلى ترتيبات �إعادة ت�ضعري تعاقدية يف 31 دي�ضمرب 2011م على �لنحو �لتايل: 

معدل 

الفائدة 

خالل 3 اأ�صهرالفعلي 

من 4 اإىل 12 

�صهرًا

ما يزيد عن 

�صنة واحدة

غري معر�س 

ملخاطر اأ�صعار 

املجموعالفائدة

ريال ُعماين %

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

كما يف 31 دي�ضمرب 2011

�الأ�ضول
513 51361 61---2.00نقدية و�أر�ضدة لدى �لبنوك �ملركزية

560 231--535 02573 1.68158م�ضتحق من بنوك و�إقر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد 
554 019 1)559 13(601 453428 059169 5.92435قرو�ض و�ضلف 

659 09285 19710 2444 1263 1.2768��ضتثمار�ت �أور�ق مالية
157 15714 14---ممتلكات ومعد�ت وتركيبات

534 19     534 19-          -           -            �أ�ضول �أخرى
977 431 7371 79891 232432 210246 661جمموع الأ�صول

اللتزامات وحقوق امل�صاهمني

136 43---136 0.9143م�ضتحق لبنوك و�إفرت��ضات �أخرى من �ضوق �لنقد
437 171 8191 375392 275147 968390 2.14240ود�ئع �لعمالء

718 71838 38----�لتز�مات �أخرى
000 50-000 50--6.50ديون ثانوية

686 128  686 128-           -           -             حقوق �مل�ضاهمني
977 431 2231 375560 275197 104390 284جمموع اللتزامات وحقوق امل�صاهمني

-               )486 468(423 235)043 144(106 377فجوة ح�صا�صية �صعر الفائدة
-              -            486 063468 106232 377الفجوة الرتاكمية حل�صا�صية �صعر الفائدة

�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �ل�ضوق )تابع( د3 

�لتعر�ض ملخاطر معدالت �لفائدة -  �ملحافظ لغري �ملتاجرة )تابع( د3-3 

معدل 

الفائدة 

خالل 3 اأ�صهرالفعلي 

من 4 اإىل 12 

�صهرًا

ما يزيد عن 

�صنة واحدة

غري معر�س 

ملخاطر اأ�صعار 

املجموعالفائدة

دوالر �أمريكي %

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

كما يف 31 دي�ضمرب 2011

�الأ�ضول
774 774159 159---2.00نقدية و�أر�ضدة لدى �لبنوك �ملركزية

455 601--000 455191 1.68410م�ضتحق من بنوك و�إقر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد 
192 648 2)218 35(249 113 1381 023440 130 5.921قرو�ض و�ضلف 

491 213222 90126 42610 9518 1.27176��ضتثمار�ت �أور�ق مالية
771 77136 36---ممتلكات ومعد�ت وتركيبات

738 50    738 50  -              -            -                �أ�ضول �أخرى
421 719 2783 150238 124 5641 429639 717 1جمموع الأ�صول

اللتزامات وحقوق امل�صاهمني

042 112---042 0.91112م�ضتحق لبنوك و�إفرت��ضات �أخرى من �ضوق �لنقد
694 042 3103 020 7921 701382 013 8911 2.14625ود�ئع �لعمالء

566 566100 100----�لتز�مات �أخرى
870 129-870 129--6.50ديون ثانوية

249 334  249 334  -            -              -           حقوق �مل�ضاهمني
421 719 1253 455 6621 701512 013 9331 737جمموع اللتزامات وحقوق امل�صاهمني

-               )847 216 1(488 611)137 374(946 979فجوة ح�صا�صية �صعر الفائدة
-               -847 216 3591 946605 979الفجوة الرتاكمية حل�صا�صية �صعر الفائدة

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �ل�ضوق )تابع( د3 

�لتعر�ض ملخاطر معدالت �لفائدة -  �ملحافظ لغري �ملتاجرة )تابع( د3-3 

معدل �لفائدة 
خالل 3 �أ�ضهر�لفعلي 

من 4 �إلى 12 
�ضهرً�

ما يزيد عن �ضنة 
و�حدة

غري معر�ض 
ملخاطر �أ�ضعار 

�ملجموع�لفائدة
ريال ُعماين %

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف
ريال ُعماين 

باالآالف
كما يف 31 دي�ضمرب 2010

�الأ�ضول
022 022105 105---2.00نقدية و�أر�ضدة لدى �لبنوك �ملركزية

462 119--826 63617 0.79101م�ضتحق من بنوك و�إقر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد 
034 903)678 12(619 413472 680115 6.61327قرو�ض و�ضلف 

149 729107 12--420 0.9494��ضتثمار�ت �أور�ق مالية
765 76513 13---ممتلكات ومعد�ت وتركيبات

183 10   183 10-           -           -           �أ�ضول �أخرى
615 258 0291 619129 239472 736133 523جمموع �الأ�ضول

�اللتز�مات وحقوق �مل�ضاهمني
277 51---277 2.0851م�ضتحق لبنوك و�إفرت��ضات �أخرى من �ضوق �لنقد

173 006 1-511 789556 873239 5.52209ود�ئع �لعمالء
634 63427 27---2.76�لتز�مات �أخرى

000 50-000 50--6.53ديون ثانوية
531 531123 123-           -            -            حقوق �مل�ضاهمني

615 258 1651 511151 789606 150239 261جمموع �اللتز�مات وحقوق �مل�ضاهمني
-              )144 22()892 133()550 106(586 262فجوة ح�ضا�ضية �ضعر �لفائدة

-              -            144 036222 586156 262�لفجوة �لرت�كمية حل�ضا�ضية �ضعر �لفائدة

�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �ل�ضوق )تابع( د3 

�لتعر�ض ملخاطر معدالت �لفائدة -  �ملحافظ لغري �ملتاجرة )تابع( د3-3 

معدل �لفائدة 
خالل 3 �أ�ضهر�لفعلي 

من 4 �إلى 12 
�ضهرً�

ما يزيد عن �ضنة 
و�حدة

غري معر�ض 
ملخاطر �أ�ضعار 

�ملجموع�لفائدة
دوالر �أمريكي %

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف
كما يف 31 دي�ضمرب 2010

�الأ�ضول
284 284272 272---2.00نقدية و�أر�ضدة لدى �لبنوك �ملركزية

291 310--301 99046 0.79263م�ضتحق من بنوك و�إقر��ضات �أخرى ب�ضوق �لنقد 
544 345 2)930 32(583 227 7741 117299 6.61851قرو�ض و�ضلف 

309 062278 33--247 0.94245��ضتثمار�ت �أور�ق مالية
753 75335 35---ممتلكات ومعد�ت وتركيبات

449 26   449 26  -              -           -              �أ�ضول �أخرى
130 269 1183 583335 227 0751 354346 360 1جمموع �الأ�ضول

�اللتز�مات وحقوق �مل�ضاهمني
188 133---188 2.08133م�ضتحق لبنوك و�إفرت��ضات �أخرى من �ضوق �لنقد

436 613 2-482 445 8291 125622 5.52545ود�ئع �لعمالء
777 77771 71---2.76�لتز�مات �أخرى

870 129-870 129--6.53ديون ثانوية
859 320   859 320-             -           -           حقوق �مل�ضاهمني

130 269 6363 352392 575 8291 313622 678جمموع �اللتز�مات وحقوق �مل�ضاهمني
-          518 57)769 347()754 276(041 682فجوة ح�ضا�ضية �ضعر �لفائدة

-           -            518 28757 041405 682�لفجوة �لرت�كمية حل�ضا�ضية �ضعر �لفائدة

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �ل�ضوق )تابع( د3 

�لتعر�ض ملخاطر معدالت �لفائدة -  �ملحافظ لغري �ملتاجرة )تابع( د3-3 

يتم القيام بالن�ساط احلايل من خلل املنتجات الأ�سا�سية. تدار املخاطر باأخذ وجهات نظر عن التحركات يف معدلت الفائدة لل�سنة واإعادة ت�سفيف حمافظ وتعهدات الإقرا�ص للمباداأة 
وتقلي�ض �أية �آثار �ضلبية. �ملمار�ضة �ملعيارية �حلالية �ملتاحة يف ُعمان هي معدل �الئتمان 28 يومًا من �لبنك �ملركزي �لُعماين. مت تقدمي �إح�ضاء�ت �حلركة يف �ملعدل �أدناه:

اأكتوبر�صبتمرب اأغ�صط�س يوليو يونيو مايو اأبريل مار�س فرباير يناير 2011

0.07%0.03%0.03%0.02%0.03%0.04%0.06%0.06%0.06%0.06%معدل �الإئتمان

1.35%1.36%1.35%1.33%1.36%1.35%1.37%1.41%1.44%1.52%معدل �الإيد�ع

5.57%5.64%5.68%5.69%5.69%5.76%5.79%5.81%5.87%5.91%معدل �الإقر��ض

�أكتوبر�ضبتمرب �أغ�ضط�ض يوليو يونيو مايو �أبريل مار�ض فرب�ير يناير 2010

0.07%0.07%0.08%0.11%0.08%0.05%0.04%0.04%0.04%0.05%معدل �الإئتمان

1.67%1.70%1.76%1.82%1.83%1.89%1.90%1.94%1.98%2.01%معدل �الإيد�ع

6.07%6.11%6.15%6.19%6.21%6.38%6.38%6.39%6.46%6.50%معدل �الإقر��ض

�إد�رة خماطر �أ�ضعار �لفائدة تعترب �أحد �أهم عنا�ضر �إد�رة خماطر �ل�ضوق يف �لبنوك.  تن�ضاأ خماطر �أ�ضعار �لفائدة �أ�ضا�ضا من فجو�ت بني �الأ�ضول و�الإلتز�مات �ملمولة لها.  توجد طريقتني 
�أ�ضا�ضيت�ضني الإد�رة خماطر �أ�ضعار �لفائدة بالبنك, وهي »توجه �لربحية« و »توجه �لقيمة �الإقت�ضادية« يتم تقييم خماطر �أ�ضعار �لفائدة على �أ�ضا�ض تاأثري �ضدمة �لتقلبات يف �أ�ضعار �لفائدة 

على ربحية ور�أ�ضمال �لبنك.

يعتمد »توجه �لربحية« على فهم تاأثري �ضدمة تقلبات يف �أ�ضعار �لفائدة يف �الأ�ضول و�الإلتز�مات على �ضايف �أرباح �لفائدة للبنك.  يهدف هذ� �لتوجه �إلى قيا�ض �إمكانية �لبنك على حتمل 
هذ� �الإنخفا�ض يف �ضايف �أرباح �لفائدة.

كما توؤثر تقلبات �أ�ضعار �لفائدة على �لقيمة �حلالية الأ�ضول �لبنك و�إلتز�ماته.  يعتمد »توجه �لقيمة �الإقت�ضادية« على �لقيمة �حلالية الأ�ضول �لبنك و�إلتز�ماته ويقدر �الآثار �لتي ترتكها 
تقلبات يف �أ�ضعار �لفائدة على �ملدى �لطويل.  يركز هذ� �لتوجه على مدى تاأثري �لتقلبات يف �أ�ضعار �لفائدة على �لقيمة �الإقت�ضادية الأ�ضول و�إلتز�مات �لبنك. 

�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �ل�ضوق )تابع( د3 

�لتعر�ض ملخاطر معدالت �لفائدة -  �ملحافظ لغري �ملتاجرة )تابع( د3-3 

تو�ضي معاهدة بازل 2 تقييم �لتاأثري�ت �ملرتتبة على �لتقلبات يف �أ�ضعار �لفائدة يف حالة وجود �ضدمة بو�قع 200 نقطة �أ�ضا�ض. يبني �جلدول �أدناه هذه �لتاأثري�ت على عو�ئد ور�أ�ضمال �لبنك.

2010201120112010
 دوالر �أمريكي 

باالآالف
 دوالر �أمريكي 

باالآالف

 ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

595 75730 34�صايف ايرادات الفوائد278 46790 79
595 75730 34�صايف ايرادات الفوائد )على اأ�صا�س �صنوي(278 46790 79

118 956178 183را�س املال808 241477 465

على اأ�صا�س �صدمة تقلبات اأ�صعار الفائدة بواقع  50 نقطة ا�صا�س

083 5921 1 تاأثري �ضدمة تقلبات �لفائدة �أعاله135 8134 2
3.54%4.58%ن�ضبة �لتاأثري على �ضايف �إير�د�ت �لفائدة  %3.54%4.58
0.61%0.83%ن�ضبة �لتاأثري على ر�أ�ضمال �لبنك%0.61%0.83

على اأ�صا�س �صدمة تقلبات اأ�صعار الفائدة بواقع  100 نقطة اأ�صا�س

166 1832 3تاأثري �ضدمة تقلبات �لفائدة �أعاله268 6268 5
7.08%9.16%ن�ضبة �لتاأثري على �ضايف �إير�د�ت �لفائدة  %7.08%9.16
1.21%1.66%ن�ضبة �لتاأثري على ر�أ�ضمال �لبنك%1.21%1.66

على اأ�صا�س �صدمة تقلبات اأ�صعار الفائدة بواقع  200 نقطة اأ�صا�س

332 3674 6تاأثري �ضدمة تقلبات �لفائدة �أعاله538 25216 11
14.16%18.32%ن�ضبة �لتاأثري على �ضايف �إير�د�ت �لفائدة  %14.16%18.32

2.43%3.32%ن�ضبة �لتاأثري على ر�أ�ضمال �لبنك%2.43%3.32

�لتعر�ض ملخاطر �ل�ضوق �الأخرى  د4-3 

خماطر �أ�ضعار �ال�ضتثمار هي خماطر �النخفا�ض يف �لقيمة �ل�ضوقية ملحفظة �لبنك نتيجة �نخفا�ض �لقيمة �ل�ضوقية لالإ�ضتثمار�ت فرديًا. وتقع م�ضوؤولية �إد�رة خماطر �أ�ضعار �ال�ضتثمار�ت 
على عاتق ق�ضم �الإ�ضتثمار بالبنك حتت �إ�ضر�ف وتوجيهات جلنة �الإ�ضتثمار و�للجنة �لتنفيذية باملجل�ض.  ويحكم ��ضتثمار�ت �لبنك �ضيا�ضة �ال�ضتثمار�ت و�ضيا�ضة �ملخاطر �ملعتمدة من جمل�ض 
�الإد�رة.  تتم مر�قبة �لت�ضنيف و�أ�ضعار �الأدو�ت باإنتظام وتتخذ �الإجر�ء�ت �ل�ضرورية لتقليل �لتعر�ض للمخاطر. ويتم �إعادة تقييم كل �ملحفظة باإنتظام وفق �أ�ضعار �الإقفال بال�ضوق للتاأكد 

من �أن �خل�ضائر غري �ملحققة, �إن وجدت, ب�ضبب �نخفا�ض �لقيمة �ل�ضوقية لالإ�ضتثمارعن تكلفتها تبقى يف نطاق �ملقايي�ض �ملقبولة �ملحددة ب�ضيا�ضة �ال�ضتثمار للبنك.  
 

حتليل املخاطر واحل�صا�صية

يحلل �لبنك ح�ضا�ضية �الأ�ضعار ملحفظة �الأ�ضهم كما يلي:
بالن�ضبة ملحفظة �الأ�ضهم �ملحلية �ملدرجة, �إ�ضتنادً� �إلى عامل بيتا الأد�ء �ملحفظة مقارنة باأد�ء موؤ�ضر �ضوق م�ضقط 30. �أ( 

بالن�ضبة ملحفظة �الأ�ضهم �لعاملية �ملدرجة, �إ�ضتنادً� �إلى حتركات �ضعر �ل�ضوق لالأور�ق �ملالية فرديًا. ب( 

تتاأثر خماطر �ل�ضوق للبنك ب�ضكل رئي�ضي بالتغيري�ت �إلى �ضعر �ل�ضوق �لفعلي لالأ�ضول �ملالية.  �الأد�ء �لفعلي ملحفظة �أ�ضهم �لبنك يتعلق باأد�ء موؤ�ضر �ضوق م�ضقط 30. 

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �ل�ضوق )تابع( د3 

�لتعر�ض ملخاطر �ل�ضوق �الأخرى  )تابع( د4-3 

ن�صبة التغيري يف القيمة العادلة +/- 5%ال�صمان ح�صب البلد

20112010
ريال عماين

باالآالف

ريال عماين
باالآالف

498413�ضلطنة عمان
-6دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي

-14�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
-208�ململكة �ملتحدة

-71بريمود�

ن�صبة التغيري يف القيمة العادلة +/- 5%ال�صمان ح�صب البلد

20112010
دوالر �أمريكي

باالآالف

دوالر �أمريكي
باالآالف

073 2941 1�ضلطنة عمان
-16دول جمل�ض �لتعاون �خلليجي

-36�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
-540�ململكة �ملتحدة

-184بريمود�

د3-4 �لتعر�ض ملخاطر �لعملة 
خماطر �لعمالت هي �ملخاطر �لتي تن�ضاأ من تقلب قيمة �الأد�ة �ملالية ب�ضبب �لتغري�ت يف معدالت �ضرف �لعمالت �الأجنبية. قام جمل�ض �الإد�رة بو�ضع حدود للمر�كز ح�ضب �لعملة. يتم 
ر�ضد �ملر�كز على نحو يومي ويتم ��ضتخد�م �إ�ضرت�تيجيات تغطية ل�ضمان �ملحافظة على �ملر�كز يف �إطار �حلدود �ملو�ضوعة. لدى �لبنك �ضايف �لتعر�ض �لتايل للمخاطر بالعمالت �الأجنبية:

 20112010
�ضايف �الأ�ضول�لتز�مات�أ�ضول�صايف الأ�صول�لتز�ماتاأ�صول

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 
باالآالف

ريال ُعماين 
باالآالف

ريال ُعماين 
باالآالف

)897 12(120 222373 360)966 35(884 918435 399دوالر �أمريكي
)310 13(056 746108 94)8(170 16264 64ريال �ضعودي

1841 18518 18)8(815 80715 15يورو
668 3506 0194 08011 8727933 3درهم �إمار�تي

221931148106ريال قطري
65-68155365دينار كويتي

3-4133ين ياباين
)2(783785-402 4022 2جنيه ��ضرتليني

8-283223598روبية هندية
461270191897788109�أخرى

�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

خماطر �ل�ضوق )تابع( د3 

د3-4 �لتعر�ض ملخاطر �لعملة )تابع(

 20112010
�ضايف �الأ�ضول�لتز�مات�أ�ضول�صايف الأ�صول�لتز�ماتاأ�صول

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 
باالآالف

دوالر �أمريكي 
باالآالف

دوالر �أمريكي 
باالآالف

)499 33(143 642969 935)418 93(166 132 7481 038 1دوالر �أمريكي
)571 34(665 094280 246)21(675 655166 166ريال �ضعودي

2313 23447 47)21(078 05741 41يورو
319 29917 62111 00028 0608 0572 10درهم �إمار�تي

5749829621275ريال قطري
169-17739138169دينار كويتي

8-10388ين ياباين
)5(039 0342 2-239 2396 6جنيه ��ضرتليني

21-73557915321روبية هندية
047283 3302 2017034982 1�أخرى

يقوم �لبنك باأخذ �لتعر�ض للمخاطر الآثار �لتقلبات يف �أ�ضعار �ضرف �لعمالت �الأجنبية �ل�ضائدة على مركزه �ملايل وتدفقاته �لنقدية. يقوم �ملجل�ض بو�ضع �حلدود مل�ضتوى �لتعر�ض للمخاطر 
ح�ضب �لعملة والإجمايل �ملر�كز �لليلية و�ليومية �لتي يتم ر�ضدها على نحو يومي. �لتغيري�ت يف �أ�ضعار �لعمالت �الأجنبية غري�ملتكافئة كما يف 31 دي�ضمرب 2011م على �ضايف �الأ�ضول تعترب 

�ضئيلة.

�ملخاطر �لت�ضغيلية د4 

حتدد �ملخاطر �لت�ضغيلية على �أنها خماطر �خل�ضارة �ملبا�ضرة �أو غري �ملبا�ضرة �لنا�ضئة عن عدم كفاية �أو ف�ضل يف �لعمليات �لد�خلية للبنك �أو �ملوظفني �أو �لتقنيات �أو من �لعو�مل �خلارجية 
بخالف خماطر �الئتمان و�ل�ضوق و�ل�ضيولة مثل تلك �لتي تن�ضاأ من �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية و�ملعايري �ملقبولة عمومًا ل�ضوق �ل�ضركات. تن�ضاأ �ملخاطر �لت�ضغيلية من جميع عمليات 

البنك وتواجه جميع وحدات الن�ساط.

يهدف �لبنك �إيل �إد�رة �ملخاطر �لت�ضغيلية من �أجل تفادي/تقليل �خل�ضائر �ملالية للبنك عن طريق و�ضع �أنظمة �لرقابة و�الأنظمة و�الإجر�ء�ت �ل�ضرورية.  ويدرك �لبنك �أهمية تفادي 
�إجر�ء�ت �لرقابة �ملفرطة �لتي توؤثر على �الإبد�ع و�أعمال و�أرباح �لبنك باالإ�ضافة �إلى زيادة �لتكاليف.  وتبعًا لذلك, يهدف �لبنك الإد�رة فعالة للمخاطر �لت�ضغيلية من خالل زيادة �لرقابة 

وو�ضع �إطار النظمة وطرق �حلوكمة ب�ضكل جيد.

امل�سئولية الأ�سا�سية عن و�سع وتنفيذ ال�سوابط التي تعالج املخاطر الت�سغيلية م�سندة اإلى الإدارة العليا داخل كل وحدة ن�ساط. يدعم هذه امل�سئولية تطوير املعايري العامة للبنك لإدارة 
خماطر �لت�ضغيل يف �ملجاالت �لتالية:

وحمدد. و��ضح  �إد�ري   ت�ضل�ضل  وجود   •
جيد. ب�ضكل  �ل�ضالحيات  وتوزيع  تفوي�ضات  وجود   •

باملعامالت؛ �مل�ضتقل  �لتفوي�ض  مت�ضمنة  للمهام  �ملنا�ضب  �لف�ضل  متطلبات   •
�ملعامالت؛ ور�ضد  ت�ضوية  متطلبات   •

و�الإجر�ء�ت؛ �ل�ضو�بط  توثيق   •
�الأخرى؛ و�لقانونية  �لتنظيمية  باملتطلبات  �اللتز�م   •

حتديدها؛ مت  �لتي  �ملخاطر  هذه  مع  للتعامل  و�الإجر�ء�ت  �ل�ضو�بط  وكفاية  مو�جهتها  تتم  �لتي  �لت�ضغيلية  للمخاطر  �لدوري  �لتقييم  متطلبات   •
�ملقرتحة؛  �لعالج  و�إجر�ء�ت  �لت�ضغيلية  �خل�ضائر  عن  �لتقارير  متطلبات   •

�لطو�رئ؛ خطط  و�ضع   •
�ملهني؛ و�لتطوير  �لتدريب   •

و�لتجارية؛ �الأخالقية  �ملعايري   •
فعاال. ذلك  كان  متى  �لتاأمني  مت�ضمنة  �ملخاطر  تخفيف   •

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011



121 التقرير السنوي لبنك صحار 2011التقرير السنوي لبنك صحار 1202011

�إد�رة �ملخاطر �ملالية )تابع( د 

�ملخاطر �لت�ضغيلية )تابع( د4 

اللتزام مبعايري البنك التي يدعمها برنامج مراجعات دورية يتم القيام بها من جانب التدقيق الداخلي. تتم مناق�سة النتائج التي يتو�سل اإليها التدقيق الداخلي مع اإدارة وحدة الن�ساط 
�ملتعلقة بها مع ملخ�ضات يتم تقدميها �إلى جلنة �لتدقيق و�الإد�رة �لعليا بالبنك. كذلك �لبنك يف �ضدد تطبيق نظام �ضامل الإد�رة �ملخاطر �لت�ضغيلية وذلك عن طريق و�ضع �ضيا�ضة �إد�رة 
�ملخاطر �لت�ضغيلية.  كما يقوم �لبنك حاليا بعملية تنفيذ �ضامل الإطار �إد�رة �ملخاطر �لت�ضغيلية عن طريق �لبنوك �لتي و�ضعت �ضيا�ضة �إد�رة �ملخاطر �لت�ضغيلية, �ضيا�ضات �ملخاطر ورقابة 
التقييم الذاتي )واإطاراملخاطر الت�سغيلية بالإبلغ عن حدث اخل�سارة، �سيانة اإطار املخاطر الت�سغيلية بفقدان قاعدة البيانات و خماطر ورقابة التقييم الذاتي. طور البنك منوذج خماطر 

ورقابة �لتقييم �لذ�تي و�أجرى تقييم للمخاطر ورقابة �لتقييم �لذ�تي لكافة �أن�ضطة �لعمل �لرئي�ضية: �خلدمات �مل�ضرفية لالأفر�د و�خلزينة و�لبطاقات و�لت�ضغيل و�لود�ئع.
 

�إد�رة ر�أ�ض �ملال د5 

ر�أ�ض �ملال �لنظامي د1-5 

تقوم �جلهة �لرقابية �الأ�ضا�ضية للبنك وهو �لبنك �ملركزي �لُعماين بو�ضع ور�ضد متطلبات ر�أ�ض �ملال للبنك يف جممله. لتنفيذ �ملتطلبات �حلالية لر�أ�ض �ملال يتطلب �لبنك �ملركزي �لُعماين 
يف �لوقت �حلايل �الحتفاظ بالن�ضبة �ملقررة الإجمايل ر�أ�ض �ملال بالن�ضبة الإجمايل �الأ�ضول �ملرجحة باملخاطر. يقوم �لبنك باحت�ضاب متطلبات ر�أ�ض �ملال بالن�ضبة ملخاطر �ل�ضوق وخماطر 

�لت�ضغيل ��ضتنادً� �إلى �لنموذج �ملو�ضوع من جانب �لبنك �ملركزي �لُعماين كما يلي:

– ال�ضئ �ضيادية  جهات   •
»مودي« وكالة  مبعرفة  مت  �لذي  �لت�ضنيف  علي  بناءً�  �ملرجحة  – �ملخاطر  بنوك   •

%100 ترجيح  اإ�ستخدام  يتم  اإئتمان  ت�سنيف  منوذج  غياب  يف   - وال�سركات  الأفراد  قرو�ص   •
�لُعماين. �ملركزي  �لبنك  ح�ضب  �ملرجحة  و�ملخاطر  �الإئتمان  حتويل  عو�مل  ح�ضب   - �لعمومية  �مليز�نية  خارج  �لبنود   •

يتم ت�ضنيف ر�أ�ض �ملال �لنظامي للبنك �إلى ثالث فئات:

�ملحتجزة  و�الأرباح   )1 �لفئة  يف  مبتكرة  مالية  �أور�ق  �أنها  على  ت�ضنيفها  يتم  )�لتي  �لد�ئمة  و�ل�ضند�ت  �الإ�ضد�ر  وعالوة  �لعادية  �الأ�ضهم  �ملال  ر�أ�ض  ويت�ضمن   1 �لفئة  •  ر�أ�ضمال 
تتم  ولكن  �مللكية  �لو�ردة  يف حقوق  بالبنود  �ملتعلقة  �الأخرى  �لتنظيمية  و�لت�ضويات  �مللمو�ضة  و�الأ�ضول غري  �ل�ضهرة  بعد خ�ضم  �الأقلية  وحقوق  �الأجنبية  �لعمالت  و�حتياطي �ضرف 

معامالتها ب�ضورة خمتلفة بالن�ضبة الأغر��ض كفاية ر�أ�ض �ملال.

•  ر�أ�ضمال �لفئة 2 ويت�ضمن �اللتز�مات �لثانوية �ملوؤهلة و�ملخ�ض�ض �لتجميعي لالنخفا�ض يف �لقيمة وعن�ضر �حتياطي �لقيمة �لعادلة �ملتعلق باملكا�ضب غري �ملحققة �أو باأدو�ت حقوق 
�مللكية �مل�ضنفة على �أنها متاحة للبيع. 

للبنك م�ضتدمي  مال  ر�أ�ض  ت�ضبح  �أن  �ملحتمل  فمن  �لظروف  تطلبت  �إذ�  و�لتي  �الأجل  ق�ضرية  �لثانوية  �لديون  يت�ضمن   3 �لفئة   •

يتم تطبيق خمتلف �حلدود على عنا�ضر قاعدة ر�أ�ض �ملال. يجب �أن ال يتجاوز مبلغ �الأور�ق �ملالية �ملبتكرة يف �لفئة 1 ن�ضبة 15 يف �ملائة من �إجمايل ر�أ�ضمال �لفئة 1 ويجب �أن ال يزيد ر�أ�ض 
�ملال �ملوؤهل يف �لفئة 2 عن �لفئة 1 كما يجب �أن ال تزيد �لقرو�ض �لثانوية الأجل �ملوؤهلة 50 يف �ملائة من ر�أ�ضمال �لفئة 1.  كما �أن هناك قيودً� على مبلغ �إجمايل خم�ض�ضات �النخفا�ض يف 
�لقيمة �لتي يتم �إدر�جها كجزء من ر�أ�ضمال �لفئة 2.  تت�ضمن �خل�ضومات �الأخري من ر�أ�ض �ملال �لقيم �لدفرتية لال�ضتثمار�ت يف �ضركات تابعة ال يتم �إدر�جها �ضمن �لتوحيد �لقانوين 

و��ضتثمار�ت يف ر�أ�ضمال بنوك وبنود تنظيمية �أخرى.

يتم ت�ضنيف �لعمليات �لت�ضغيلية �مل�ضرفية على �إنها �إما جماالت متاجرة �أو جماالت �أعمال م�ضرفية و�الأ�ضول مرجحة باملخاطر ويتم حتديدها وفقًا للمتطلبات �ملحددة �لتي ت�ضعى لعك�ض 
�مل�ضتويات �ملختلفة للمخاطر �مل�ضاحبة لالأ�ضول و�لقر�ض للمخاطر خارج �مليز�نية �لعمومية.  الإحت�ضاب حتميل ر�أ�ض �ملال ملخاطر �لت�ضغيل فقد �أخذ �لبنك يف �الإعتبار �لدخل �الإجمايل 
لفرتة �لو�حد و�لع�ضرين �ضهرً� منذ بد�أ �لبنك عملياته, حيث ال توجد �أى بيانات عن �لثالث �ضنو�ت �ل�ضابقة ح�ضبما هو مطلوب طبقًا ملدخل �ملوؤ�ضر �الأ�ضا�ضي الإحت�ضاب ر�أ�ض �ملال ملخاطر 
الت�سغيل.  �سيا�سة البنك هي الحتفاظ بقاعدة راأ�سمال قوية للمحافظة على ثقة امل�ستثمر والدائن وال�سوق والتطور امل�ستقبلي امل�ستدمي للن�ساط التجاري. كما يتم اأي�سًا حتديد اأثر م�ستوى 
ر�أ�ض �ملال على عائد�ت �مل�ضاهمني كما يقوم �لبنك باإدر�ج �حلاجة �إلى �ملحافظة على تو�زن بني �لعائد�ت �الأعلى �لتي قد تكون ممكنة مع ن�ضبة مديونية �أكرب و�ملز�يا و�الأمن �لذين ميكن 
حتملهما من جانب مركز مايل قوي.  �لتزم �لبنك وعملياته �لت�ضغيلية �ملنظمة ب�ضورة �نفر�دية بجميع متطلبات ر�أ�ضمال �ملفرو�ضة خارجيًا طو�ل هذه �لفرتة. لي�ضت هناك تغري�ت كبرية 

يف �إد�رة �لبنك لر�أ�ض �ملال خالل �لفرتة. 

�إد�رة ر�أ�ض �ملال د5 

ر�أ�ض �ملال �لنظامي د1-5 

�إن �ملعيار �لدويل لقيا�ض كفاية ر�أ�ض �ملال هو معدل ر�أ�ض �ملال �ملخاطر و�لذي يربط بني ر�أ�ض �ملال باأ�ضول �مليز�نية �لعمومية و�لغر�ض للمخاطر خارج �مليز�نية �لعمومية مرجحًا ح�ضب 
ت�ضنيف جمل�ض �الإد�رة للمخاطر .

مت ح�ضاب معدل ر�أ�ض �ملال �ملخاطر طبقًا الإر�ضاد�ت بنك �لت�ضويات �لدولية لكفاية ر�أ�ض �ملال كما يلي:

2010201120112010
 دوالر �أمريكي

باالآالف
دوالر �أمريكي 

باالآالف

 ريال ُعماين 

باالآالف

 ريال ُعماين 
باالآالف

راأ�س املال الفئة 1

000 000100 100�أ�ضهم عادية740 740259 259
255 7054 5�حتياطي قانوين818 05214 11

413413�حتياطي عام073 0731 1
255 60211 16�الأرباح �ملحتجزة122 23443 29
)112()179 2(خ�ضائر �لقيمة �لعادلة)660 5()291(

)11(      )210(     �أ�ضول �ضريبة موؤجلة)545(   )29(    
800 331110 120�ملجموع548 779312 300

راأ�س املال الفئة 2

678 55912 13خم�ض�ض �نخفا�ض يف �لقيمة على �أ�ضا�ض �ملحفظة218 93035 32
66640�أرباح �لقيمة �لعادلة662171 1

000 00050 50ديون ثانوية870 870129 129
318 63 625 63املجموع259 462165 164

118 956179 183جمموع راأ�س املال النظامي808 241477 465

الأ�صول املرجحة باملخاطر

044 061 4841 229 1�لعمليات �مل�ضرفية لالإفر�د و�ل�ضركات وخماطر �ل�ضوق465 193 9583 755 2
328 64    440 64    خماطر �لت�ضغيل377 167   086 167

372 125 9241 293 1جمموع الأ�صول املرجحة باملخاطر842 360 0443 923 2

معدل كفاية راأ�س املال

%15.92%14.22

جمموع ر�أ�ض �ملال �لنظامي معرب عنه كن�ضبة مئوية من �إجمايل �الأ�ضول �ملرجحة 
15.92%14.22%باملخاطر

%10.29%9.30

جمموع ر�أ�ضمال �لفئة 1 معرب عنه كن�ضبة مئوية من �إجمايل �الأ�ضول �ملرجحة 
10.29%9.30%باملخاطر

يتم �حت�ضاب معدل كفاية ر�أ�ض �ملال وفقًا ملعايري معاهدة بازل 2 �ملطبقة بالبنك �ملركزي �لُعماين.

إيضاحات حول القوائم المالية
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�إد�رة ر�أ�ض �ملال )تابع( د5 

تخ�ضي�ض ر�أ�ض �ملال د2-5 

تخ�ضي�ض ر�أ�ض �ملال بني عمليات ت�ضغيلية و�أن�ضطة حمددة حتفزه, �إلى حد بعيد, عملية حتقيق عائد�ت �أف�ضل على ر�أ�ض �ملال �ملخ�ض�ض. مبلغ ر�أ�ض �ملال �ملخ�ض�ض لكل عملية ت�ضغيلية �أو 
ن�ساط ي�ستند ب�سفة اأ�سا�سية اإلى راأ�ص املال النظامي، ولكن ويف بع�ص احلالت فاإن املتطلبات التنظيمية ل تعك�ص ب�سورة كاملة الدرجة املتغرية من املخاطر امل�ساحبة ملختلف الأن�سطة. 
يف مثل هذه احلالت قد يتم تطويع متطلبات راأ�ص املال لتعك�ص خمتلف ملمح املخاطر ويخ�سع ذلك للم�ستوى الكلي من راأ�ص املال لدعم عملية ت�سغيلية اأو ن�ساط معني ل يقع دون احلد 

�الأدنى للمتطلبات �لتنظيمية.

بالرغم من �أن زيادة �لعائد�ت على ر�أ�ض �ملال �ملعدل باملخاطر هو �الأ�ضا�ض �لرئي�ضي �مل�ضتخدم يف حتديد كيف يتم تخ�ضي�ض ر�أ�ض �ملال د�خل �لبنك على عمليات ت�ضغيلية �أو �أن�ضطة حمددة 
فاإنه لي�ص الأ�سا�ص الأوحد لإتخاذ القرارات. حيث يوؤخذ بالإعتبار اأي�سًا الأن�سطة والعمليات الأخرى وتوفر الإدارة وامل�سادر الأخرى وملئمة الن�ساط للأهداف الإ�سرتاتيجية طويلة الأجل 

للبنك.

�ملعلومات �لقطاعية  د6 

مت عر�ض �ملعلومات �لقطاعية فيما يتعلق بالقطاعات �لت�ضغيلية للبنك. الأغر��ض �إد�رية, ين�ضم �لبنك يف ثالثة قطاعات ت�ضغيلية وفقًا للمنتجات و�خلدمات  كالتايل:

و�خلزينة  و�ملوؤ�ض�ضات  �ل�ضركات  من  للعمالء  بالن�ضبة  وغريها  الأجل  و�لود�ئع  �جلارية  �حل�ضابات  ذلك  يف  مبا  �مل�ضرفية  �لود�ئع  مت�ضمنة  لل�ضركات  �مل�ضرفية  �خلدمات  •  ت�ضمل 
و�لتمويل �لتجاري.

�الأمو�ل. حتويل  وت�ضهيالت  �الئتمان  وبطاقات  �ملك�ضوف  على  و�ل�ضحب  �ال�ضتهالكية  و�لقرو�ض  �لعمالء  ود�ئع  لالأفر�د  �مل�ضرفية  �خلدمات  ت�ضتمل   •

�لدخل. �ضريبة  وم�ضروف  �ملحفظة  �أ�ضا�ض  على  �النخفا�ض  خ�ضارة  تكلفة  ومتت�ض  �لت�ضعري  لتحويل  �ملعتربة  �ملو�رد  جمموع  وت�ضمل  لل�ضركات  �مل�ضرفية  •  �خلدمات 

ير�قب �لرئي�ض �لتنفيذي نتائج �لت�ضغيل من وحد�ت �أعمالها ب�ضكل منف�ضل لغر�ض �تخاذ �لقر�ر�ت �ملتعلقة بتخ�ضي�ض �ملو�رد وتقييم �الأد�ء. يتم تقييم  قطاع �الأد�ء على �أ�ضا�ض ت�ضغيل 
�لربح �أو �خل�ضارة. تد�ر �ضر�ئب �لدخل على �أ�ضا�ض جماعي وال تخ�ض�ض لقطاعات �لت�ضغيل.

ت�ضجل �إير�د�ت �لفو�ئد ك�ضايف الأن �لرئي�ض �لتنفيذي يف �ملقام �الأول يعتمد على �ضايف �إير�د�ت �لفو�ئد كقيا�ض �الأد�ء ولي�ض على �إجمايل  �لدخل و�مل�ضروفات. 

 يتم حتويل �لت�ضعري بني �لقطاعات �لعاملة ب�ضكل متحفظ و بطريقة مماثلة للمعامالت مع �أطر�ف ثالثة.

 ال توجد �ير�د�ت من �ملعامالت مع عميل خارجي و�حد �أو �ملقابل بلغت 10% �أو �أكرث من �جمايل �ير�د�ت �لبنك يف عام 2011م �أو 2010م.

�ملعلومات �لقطاعية )تابع( د6 

معلومات �لقطاعات على �لنحو �لتايل:

20112010
�خلدمات

امل�صرفية

لالأفراد

�خلدمات 

امل�صرفية 

املجموع�صركاتلل�صركات

�خلدمات
�مل�ضرفية

لالأفر�د

�خلدمات 
�مل�ضرفية 
�ملجموع�ضركاتلل�ضركات

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 

باالآالف

ريال ُعماين 
باالآالف

ريال ُعماين 
باالآالف

ريال ُعماين 
باالآالف

ريال ُعماين 
باالآالف

595 05130 3334 21114 75712 34)877 3(813 82121 16�ضايف �ير�د�ت �لفو�ئد
636 996924 5482 4291 9758748 5803 3�إير�د�ت ت�ضغيل �أخرى

)586 19(-)231 5()355 14()179 23(-)036 6()143 17(م�ضروفات �لت�ضغيل
)704 11(-)452 3()252 8()088 14(-)027 4()061 10(   تكاليف �ملوظفني

)021 6(-)356 1()665 4()272 7(-)589 1()683 5(   �مل�ضروفات �الأخرى للت�ضغيل
)861 1(-        )423()438 1()819 1(-         )420()399 1(   �الإ�ضتهالك

645 14315 0984 12)596(007 20)003 3(752 25819 3ربح/)خ�صارة( الت�صغيل
)21()21(--)17()17(--�نخفا�ض قيمة �الإ�ضتثمار�ت

)060 1()060 1(--)881()881(--خم�ض�ض �ملحفظة 
)924 2(-         )748()176 2()586 2(-        )387 1()199 1(خم�ض�ضات حمددة

2 05918 365)3 901(16 523)2 772(11 3503 06211 640
)420 1()420 1(-         -          )026 2()026 2(-          -           م�صروفات �صريبة الدخل

�صايف ربح/ )خ�صارة( 

220 64210 3501 11)772 2(497 14)927 5(365 05918 2  القطاع عن العام

615 258 7961 732134 087762 977361 431 1781 536104 263964 363اأ�صول القطاع
615 258 2031 086208 326895 977155 431 4041 925217 024 6481 189التزامات القطاع

20112010
�خلدمات

امل�صرفية

لالأفراد

�خلدمات 

امل�صرفية 

املجموع�صركاتلل�صركات

�خلدمات
�مل�ضرفية

لالأفر�د

�خلدمات 
�مل�ضرفية 
�ملجموع�ضركاتلل�ضركات

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 

باالآالف

دوالر �أمريكي 
باالآالف

دوالر �أمريكي 
باالآالف

دوالر �أمريكي 
باالآالف

دوالر �أمريكي 
باالآالف

467 52179 22910 71737 27831 90)070 10(657 69156 43�ضايف �ير�د�ت �لفو�ئد
042 78223912 0217 8884 27021 3252 29910 9�إير�د�ت ت�ضغيل �أخرى

)873 50(-)587 13()286 37()205 60(-)678 15()527 44(م�ضروفات �لت�ضغيل
)400 30(-)966 8()434 21()592 36(-)460 10()132 26(   تكاليف �ملوظفني

)639 15(-)522 3()117 12()888 18(-)127 4()761 14(   �مل�ضروفات �الأخرى للت�ضغيل
)834 4(-         )099 1()735 3()725 4(-             )091 1()634 3(   �الإ�ضتهالك

636 76040 42410 31)548 1(967 51)800 7(304 46251 8ربح/)خ�صارة( الت�صغيل
)55()55(--)44()44(--�نخفا�ض قيمة �الإ�ضتثمار�ت

)753 2()753 2(--)288 2()288 2(--خم�ض�ض �ملحفظة 

)595 7(-           )943 1()652 5()717 6(-         )603 3()114 3(خم�ض�ضات حمددة
5 34947 701)10 132(42 918)7 200(29 4817 95230 233

)688 3()688 3(-          -          )262 5()262 5(-         -        م�صروفات �صريبة الدخل
�صايف ربح/ )خ�صارة( 

545 26426 4814 29)200 7(656 37)395 15(701 34947 5القطاع عن العام

130 269 1203 351 122 981 8881 421937 719 5933 288270 505 5401 943اأ�صول القطاع
130 269 7873 899540 324 4442 421403 719 6863 143564 662 5922 492التزامات القطاع

تقرير مر�قبي �حل�ضابات - �ضفحة رقم 52.

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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املقر الرئي�صي

�ملوقع: �حلي �لتجاري
�ض. ب. 44, حي �مليناء

�لرمز �لربيدي: 114, �ضلطنة عمان
هاتف:  24730000 968+
فاك�ض:  24730010 968+

info@banksohar.net :لربيد �اللكرتوين�
www.banksohar.net :ملوقع �اللكرتوين�

فريق الإدارة

د. حممـد بن عبدالعـزيز كلمـور 

�لرئي�ض �لتنفيذي

اي�س. يف. �صي�صـادري

نائب �ملدير �لعام �أول – �إد�رة �ملخاطر

منيـرة بنت عبدالنبي مكـي 

نائب �ملدير �لعام – �ملو�رد �لب�ضرية و �لدعم �ال�ضرت�تيجي

ر. نارا�صمهان

نائب �ملدير �لعام – وحدة �لبيع باجلملة

خلفـان بن را�صد الطالعي

نائب �ملدير �لعام - �لبيع بالتجزئة �مل�ضرفية

بيرت بايرن

نائب �ملدير �لعام و رئي�ض - �لتدقيق �لد�خلي 

ر�صاد بن علي امل�صافر

�مل�ضوؤول �ملايل 

�صا�صي كومار

م�ضاعد �ملدير �لعام �أول - �لتطوير �ال�ضرت�تيجي لالأعمال و�ملنتجات

جماهد الزدجايل

م�ضاعد �ملدير �لعام - تقنية �ملعلومات

ر.نانداكمار

م�ضاعد �ملدير �لعام - �لعمليات

الــفــروع

فرع املنطقة التجارية
طالل �لزدجايل

�ض. ب. 44, ر.ب. 114 حي �مليناء
+968 24730077 / 24730000  : هاتف 

+968 24730275  : فاك�ض 

فرع القرم
موزة �ملعمري

�ض. ب. 1875, ر.ب. 114 حي �مليناء
+968 24560260 / 24565727  : هاتف 

+968 24563292  : فاك�ض 

 فرع اخلوير
 فهد �لزدجايل 

 �ض. ب. 120, ر.ب. 103 بريق �ل�ضاطئ
 +968 24480216 / 24480269  :  هـاتف 

+968 24480354  : فاك�ض 

 فرع اخلو�س
 فهد �لهوتي 

 �ض. ب. 463, ر.ب. 132 �خلو�ض
+968  24541025  :  هـاتف 
+968 24541036  : فاك�ض 

 فرع  العذيبة
 �ضالم �لتوبي 

 �ض. ب. 4019, ر.ب. 112 روي 
+968 24491226  :  هـاتف 
+968 24494649  : فاك�ض 

فرع روي
حبيب �لبلو�ضي

�ض. ب. 104, ر.ب. 131 �حلمرية
+968  24833887 / 24833747  : هاتف 

+968 24834348  : فاك�ض 

فرع ال�صيب
عدنان �لبلو�ضي

�ض. ب. 869, ر.ب. 111 مطار �ل�ضيب
+968 24422771 / 24422774  : هاتف 

+968 24422050  : فاك�ض 

 فرع العامرات
 عبد�هلل �ل�ضيدي 

 �ض. ب. 243, ر.ب. 119 �لعامر�ت
   +968 24878565 / 24878992  :  هـاتف 

+968 24878535  : فاك�ض 

فرع قريات
�ضعيد �لبو�ضايف

�ض. ب. 229, ر.ب. 120 قريات
+968 24845090 / 24845091  : هاتف 

+968 24845093  : فاك�ض 

 فرع بركاء
 ز�هر �حلر��ضي 

 �ض. ب. 528, ر.ب. 320 بركاء
 +968 226883584/ 26883583  :  هـاتف 

+968 26883592  : فاك�ض 

فرع الر�صتاق
عبد�هلل �لعدوي

�ض. ب. 220, ر.ب. 329 �لر�ضتاق
+968  26875031 / 26875012  : هاتف 

 +968 26875028  : فاك�ض 

فرع ال�صويق
علي �لهند��ضي

�ض. ب. 13, ر.ب. 315  �ل�ضويق
+968 26860019 / 26860071  : هاتف 

+ 968 26860092  : فاك�ض 

 فرع اخلابورة
 عبد�جلليل �لعجمي 

 �ض. ب. 580, ر.ب. 326 �خلابورة
   +968  26802242 / 26802332  :  هـاتف 

+968  26802448  : فاك�ض 

فرع �صحم
نعيمة �لفار�ضي

�ض. ب. 212 �لرمز �لربيدي 319 �ضحم
+968   26854972 / 26854973  : هاتف 

+968  26854874  : فاك�ض 

فرع �صحار
ر��ضد �مل�ضكري

�ض. ب. 386, ر.ب. 311 �ضحار
+968 26842709 / 26846957  : هاتف 

+968 26842538  : فاك�ض 

فرع �صنا�س
بدرية �جلهوري

�ض. ب. 458, ر.ب. 324 �ضنا�ض
+968 26748282 / 26748283  : هاتف 

+968 26748520  : فاك�ض 

فرع نزوى
عزيز �لعامري

�ض. ب. 227, ر.ب. 611 نزوى
+968 25412675 / 25412676  : هاتف 

+968 25412677  : فاك�ض 

 فرع بهالء
 حمد �لهنائي

 �ض. ب. 8, ر.ب. 612 بهالء
+968 25419466 / 25419410  :  هـاتف 

+968 25419261  : فاك�ض 

 فرع  اإبراء
 عامر �حلب�ضي

 �ض. ب. 505, ر.ب. 400 �إبر�ء
 +968 25571414 / 25572425  :  هـاتف 

+968 25572234  : فاك�ض 

فرع �صناو
�ضعد �ل�ضيذ�ين

�ض. ب. 72, ر.ب. 418 �ضناو
+968 25525277 / 25524233  : هاتف 

+968 25524030  : فاك�ض 

فرع �صور
م�ضعود �لفار�ضي

�ض. ب. 269, ر.ب. 411 �ضور
+968 25545181 / 25545199  : هاتف 

+968 25545084  : فاك�ض 

فرع جعالن بني بو علي
جمال �مل�ضروري

�ض.ب. 90 , ر.ب. 416 جعالن بني بو علي
+968  25554488 / 25554048  : هاتف 

+968 25553742  : فاك�ض 

فرع عربي
حمد �ل�ضمخي

�ض. ب. 487, ر.ب. 511 عربي
+968 25688681 / 25688648  : هاتف 

+968 25688642  : فاك�ض 

 فرع الربميي
 طالب �لبلو�ضي

 �ض. ب. 70, ر.ب. 512 �لربميي
 +968 25650502/25650559  :  هـاتف 

+968 25650542  : فاك�ض 

فرع �صاللة
عامر �لعمري

�ض. ب. 1577, ر.ب. 211 �ضاللة
+968 23295239/ 23293269  : هاتف 

+968 23297932  : فاك�ض 

التجزئة امل�صرفية

�صامل بن خمي�س امل�صكري

م�ضاعد �ملدير �لعام - �لفروع
هاتف:   24730333 968+
فاك�ض:   24730010 968+

                                          salim.almiskry@banksohar.net :لربيد �الإلكرتوين�

مازن بن حممود الرئي�صي

م�ضاعد �ملدير �لعام – �لت�ضويق  و�الإعالم
هاتف:   24730222 968+
فاك�ض:   24730124 968+

Mazin.alraisi@banksohar.net :لربيد �الإلكرتوين�

خليفة بن اأحمد الغماري

م�ضاعد �ملدير �لعام – م�ضاندة �الأعمال �مل�ضرفية بالتجزئة و قنو�ت �لبيع 
�لبديلة

هاتف:   24730073 968+
فاك�ض:   24730259 968+

�لربيد �الإلكرتوين:
khalifa.alghammari@banksohar.net

م. دن�س

م�ضاعد �ملدير �لعام - �لتطوير �ال�ضرت�تيجي لالأعمال و�ملنتجات
هاتف:   24730250 968+
فاك�ض:   24730010 968+

m.dinesh@banksohar.net :لربيد �الإلكرتوين�

فالدا �صمات�صينكو

رئي�ض - ق�ضم بطاقات �الإئتمان وتطوير �ملنتجات
هاتف:   24730290 968+
فاك�ض:   24730010 968+

Vlada.s@banksohar.net :لربيد �الإلكرتوين�

حيدر بن حممد عبداهلل

مدير �أول ورئي�ض - �لعالقات �ملتميزة
هاتف:     24662010 968+
فاك�ض:     24662021 968+

Haider.mohd@banksohar.net :لربيد �الإلكرتوين�

اأجهزة ال�صرف الآيل

فرع قريات• 
فرع �لقرم• 
فرع �لر�ضتاق• 
فرع روي• 
فرع �ضحم• 
فرع �ضاللة• 
فرع �ل�ضيب• 
فرع �ضنا�ض• 
فرع �ضناو• 
فرع �ضحار• 
فرع �ضور• 
فرع �ل�ضويق• 

املتواجدة يف الفروع

فرع �لعامر�ت• 
فرع �خلابورة• 
فرع �خلو�ض• 
فرع �خلوير• 
فرع �لعذيبة• 
فرع بهالء• 
فرع بركاء• 
فرع �لربميي• 
فرع �إبر�ء• 
فرع عربي• 
فرع جعالن بني بو علي• 
فرع �ملنطقة �لتجارية• 
فرع نزوى• 

املواقع اخلارجية

وحدة البيع باجلملة

مرفن فرناندو

م�ضاعد �ملدير �لعام - �إئتمان �ل�ضركات
هاتف:  24662111 968+
فاك�ض:  24662110 968+

 Mervyn.fernando@banksohar.net :لربيد �الإلكرتوين�

جنان �صلطان

م�ضاعد �ملدير �لعام – �إئتمان �لدو�ئر و �ل�ضركات �حلكومية
هاتف:   24662140 968+
فاك�ض:   24662110 968+

jeanan.sultan@banksohar.net :لربيد �الإلكرتوين�

حممد دوحادوال

م�ضاعد �ملدير �لعام – ق�ضم �ملوؤ�ض�ضات �ملالية
هاتف:   2150 2466 968+
فاك�ض:   24662156 968+

�لربيد �الإلكرتوين:
mohammed.dohadwala@banksohar.net

�صعيد بن علي الهنائي

م�ضاعد �ملدير �لعام - �خلزينة
هاتف:   24730239 968+
فاك�ض:   24730280 968+

saeed.alhinai@banksohar.net :لربيد �الإلكرتوين�

�صورجنا برييرا

رئي�ض - �ملوؤ�ض�ضات �لتجارية �ل�ضاعدة
هاتف:   24527114 968+
فاك�ض:   24527116 968+

suranga.perera@banksohar.net :لربيد �الإلكرتوين�

م�صطفى بن علي خمتار

م�ضاعد �ملدير �لعام – �لتجارة �خلارجية
هاتف:   24730246 968+
فاك�ض:   24730361 968+

Mustafa.ali@banksohar.net :لربيد �الإلكرتوين�

أرقام الهواتف، شبكة الفروع ومواقع أجهزة الصرف اآللي لبنك صحار

مقابل �إ�ضار�ت �ملرور  : �لغربة 
حمطة �ضل لتعبئة �لوقود  : �ملو�لح �جلنوبية 

�ضيتي �ضنرت  : �ل�ضيب 
حمطة �ضل لتعبئة �لوقود  : �لوجاجة 

هايربماركت �ضفري  : �لعذيبة 
حمطة �ضل لتعبئة �لوقود - �ل�ضارع �لعام   

مقابل �إ�ضار�ت �ملرور  : بدية 
حمطة �ضل لتعبئة �لوقود  : �ملعبيلة 

حمطة �ملها لتعبئة �لوقود  : �ضوق �ملعبيلة 
وز�رة �لدفاع  : مع�ضكر �ملرتفعة 

بالقرب من �ضيدلية م�ضقط  : �حليل �ل�ضمالية 
حمطة �ملها لتعبئة �لوقود  : مقابل �ملوج 

�ضارع 23 يوليو  : �ضاللة 
يف �ل�ضوق  : �ضفالة �إبر�ء 

مركز �ضفري  : �ضحار 
حمطة �ملها لتعبئة �لوقود  : �ضحار - �لوقيبة 
حمطة �ضل لتعبئة �لوقود  : �حليل �جلنوبية 

حمطة �ملها لتعبئة �لوقود  : �ملعبيلة 




