
المساهمون الكرام ،،،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

يسرني أن أقدم النتــائج التي حققها البنك خالل الربع األول من عام 2009م .  

استطاع البنك تحقيق نمو قوي في نتائجه مقارنة مع نتائج الربع األول من العام الماضي ، حيث شهدت صافي إيرادات الفوائد تحسنا ملحوظا من 4ر1 
مليون ريال عماني في الربع األول من عام 2008 م إلى 2ر4 مليون ريال عماني في الربع األول من عام 2009 م ، أي بزيادة ثالثة أضعاف .  كما زادت اإليرادات 
التشغيلية بنسبة 75% من 6ر2 مليون ريال عماني في الربع األول من العام الماضي إلى 6ر4 مليون ريال عماني في الربع الحالي .  وقد بلغت األرباح التشغيلية 

للربع األول من العام الحالي 575 ألف ريال عماني مقارنة بـ 356 ألف ريال عماني في الربع األول من العام الماضي أي بزيادة قدرها %62.

  . العماني  المركزي  البنك  متطلبات  حسب  المالية  لألوراق  مسقط  بسوق  المدرجة  المالية  األوراق  في  اإلستثمارات  لخسائر  مخصصات  بتكوين  البنك  وقام 
الوضع  المخصصات في تقوية  .  كما ستساهم هذه  التي يطبقها بنك صحار  الحذرة  المحاسبية  السياسات  لتنفيذ  المخصصات ضرورية  وتعتبر هذه 

المالي للقطاع المصرفي ككل .

وعلى الرغم من هذه المخصصات ،  فقد تمكن البنك تخفيض الخسارة الصافية المحققة من 943 ألف ريال عماني في الربع األول من العام الماضي إلى 
776 ألف ريال عماني في الربع الحالي ، أي بنسبة قدرها %18.

المالية  األزمة  تداعيات  – بقيت سلطنة عمان محمية نسبيا عن  – حفظه اهلل ورعاه  المعظم  بن سعيد  السلطان قابوس  الجاللة  تحت قيادة صاحب 
العالمية .  وقد استمر البنك في إتخاذ اإلجراءات اإلحترازية الالزمة لتفادي أية آثار سلبية متوقعة حتى يتمكن البنك اإلستمرار في تقديم خدماته المتميزة 

للشركات العمانية والمواطنين وليصبح بنك صحار البنك المختار لديهم .

كان النمو في حجم قاعدة العمالء وعدد الحسابات والمبالغ وودائع التوفير والودائع اآلجلة والقروض مشجعا ومتنوعا في مصادره ، حيث بلغت حصة 
البنك من سوق إئتمان القطاع الخاص نسبة 1ر7%  وبلغت حصة ودائع القطاع الخاص 6ر6% في نهاية فبراير 2009 م .  ويبقى رضى العمالء واعتمادهم على 
خدمات البنك من أهم القيم التي يسترشدها موظفو البنك .  ويتم تقديم هذه الخدمة عن طريق العديد من قنوات التوزيع مثل الخدمات المصرفية 

عن طريق الرسائل النصية القصيرة وخدمات بطاقات اإلئتمان وأجهزة الصرف اآللي ومركز اإلتصاالت بالبنك .

وقد استمر البنك في توظيف الخريجين الجدد من الشباب العماني وتطوير إمكانياتهم وتوفير الفرص الوظيفية لهم .  وفي نهاية الفترة المنتهية في 
31 مارس 2009 م ، بلغ عدد العاملين بالبنك 416 موظف وبلغت نسبة التعمين  84 % .

ومن منطلق المسؤولية اإلجتماعية فقد ساهم البنك برعاية ودعم مجموعة من األنشطة والفعاليات اإلجتماعية ، حيث قام برعاية مهرجان مسقط 
وشارك في جمعية رعاية األطفال المعوقين ورعاية إحتفال مرور عشرون سنة على افتتاح قسم األورام السرطانية لألطفال. كما شارك موظفو البنك 

في في العديد من البرامج التطوعية باإلضافة إلى حمالت تنظيف شواطئ  دارسيت وشاطئ السيب .

وفي الختام ، نتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى موالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه اهلل ورعاه على قيادته الحكيمة 
لهذا البلد المعطاء ونشكر الحكومة العمانية التي وفرت المناخ المناسب للعمل والنمو . كما نقدم الشكر إلى البنك المركزي العماني والهيئة العامة 

لسوق المال على الدعم والتوجيه الذي تلقيناه وعلى كل ما يقومون به من  أجل خدمة الصالح العام . 

سالم بن سعيد بن حمد ال فنه العريمي  
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قائمة المركز المالي غير المدققة
كما في 31 مارس 2009

31ديسمبر 312008مارس 312009مارس 312009ديسمبر 2008
ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف  دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

األصول 
912 12293 92نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي278 927239 243

216 17769 32مستحقات من بنوك وودائع أخرى بسوق النقد577 78283 179
265 708634 680قروض وسلف )بالصافي(073 768 4421 647 1

788 35025 26استثمارات متاحة للبيع442 98268 66
730 63213 13معدات وتركيبات408 66235 35
000 8566 7أصول أخرى405 58420 15

 ———— ————————————

2 189 3792 215 183852 845842 911
============================

االلتزامات

234 98990 82مستحقات لبنوك وودائع أخرى من سوق النقد556 374215 234

100 10090 90شهادات ودائع 026 026234 234

913 743547 560ودائع العمالء475 456 1511 423 1

000 0007 7إيرادات مؤجلة182 18218 18

177 62911 15التزامات أخرى596 03140 29
 ———— ————————————

1 938 7641 964 835756 461746 424
============================

حقوق الملكية 
000 000100 100رأس المال 740 740259 259

731 7311 1االحتياطي القانوني496 4964 4
)494(179خسائر للقيمة العادلة465)283 1(

)750 4()526 5(الخسائر المتراكمة)353 14()338 12(
 ———— ————————————

250 615250 34896 38496 487
 ———— ————————————

2 189 3792 215 183852 845842 911
============================

487ر38496ر 96صافي األصول للسهم الواحد )بالبيسة(348ر 615250ر250
============================

072 78168 73االلتزامات العرضية639 810191 176
012 214167 168االرتباطات919 797436 433

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية وصرح بإصدارها  في 13 أبريل 2009 ووقعها بالنيابة عنه كل من:

رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                       نائب رئيس مجلس اإلدارة

قائمة الدخل الغير مدققة
للفترة المنتهية  في 31 مارس 2009

31 مارس 2008
 ألف دوالر أمريكي

31 مارس 2009
 ألف دوالر أمريكي

31 مارس 2009
 ألف ريال عماني

31 مارس  2008
 ألف ريال عماني

376 7746 11إيرادات الفوائد582 56130 16

)954 4()499 7(مصروفات الفوائد )478 19()868 12(
 ———— ————————————

422 2751 4صافي إيرادات الفوائد104 69311 3

246 3841إيرادات تشغيل أخرى 236997 3
 ———— ————————————

668 6592 4إيرادات التشغيل 101 92912 6
 ———— ————————————

مصروفات التشغيل

)208 1()535 2(تكاليف الموظفين)584 6()138 3(

)936()178 1(المصروفات األخرى للتشغيل )060 3()431 2(

)168()371(االستهالك )964()436(
 ———— ————————————

)6 005()10 608()4 084()2 312(
 ———— ————————————

575356ربح التشغيل493 9241

-)251(خسائر انخفاض قيمة اإلستثمارات)652(-

)299 1()207 1(خسائر انخفاض قيمة اإلئتمان)135 3()374 3(
 ———— ————————————

)943()883()الخسارة( من التشغيل بعد المخصصات )294 2()450 2(
 ———— ————————————

-107ايرادات ضرائب مؤجلة279-
 ———— ————————————

)943()776(صافي )الخسارة( للفترة )015 2()450 2(
============================

)943ر0()776ر0(الخسارة األساسية للسهم الواحد عن الفترة - بالبيسة)015ر 2()450ر 2(
============================

)793ر 3()147ر 3(خسارة الفترة للسهم الواحد )على أساس سنوي( بالبيسة)172ر 8()854ر 9(
============================


