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رؤيتنا 
مالية  ومنتجات  خدمات  تقدم  واحدة  مصرفية  محطة  نكون  أن  رؤيتنا 

متعددة ومزايا فريدة لمختلف قطاعات المجتمع.

قيمنا
األمانة  l

التركيز على العميل  l

العمل كفريق  l

الطموح  l

احترام األشخاص  l

سرعة األداء  l

رؤيتنا و قيمنا إلى العلى نصبو برؤى واضحة وإلى األمام 
نتقدم بخطوات واثقة

نؤمن  وال  القمة  لبلوغ  منهجنا  هو  هذا 
بوجود خط نهاية لمسيرتنا .
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إن حرصنا على التميز وتركيزنا على تحقيقه دائمًا نابع من كوننا مصرفًا يأبى إال أن يتحف زبائنه الكرام بخدمات 
راقية ومنتجات متميزة. وبالتميز نعزز جهودنا لننضم إلى قافلة البنوك الرائدة في السلطنة.

التام  إدراكنا  على  مرتكزين  فريدة،  مصرفية  ومنتجات  وخدمات  حلول  لتوفير  مسيرتنا  نواصل  وباإلصرار 
الحتياجات زبائننا الكرام. وإن كل ما نقدمه من حلول وخدمات ومنتجات تستهدف الزبون في المقام األول. 

كما وأن كل خطوة نخطوها تستمد ثباتها من ثقة زبائننا بنا.

إننا نثمن الثقة التي يضعها زبائننا فينا ونعدهم بصونها والحفاظ عليها في كل ما ننجزه من أعمال. ونحن 
نوظف رؤانا وقناعاتنا معًا لتوفير أفضل الخيارات لزبائننا. كما أن قراراتنا تعتمد على الحكمة والحصافة دائمًا 

حتى في أصعب الظروف التي نسعى فيها للنمو والتطور.

نشاطنا  عليها  أسسنا  التي  الركائز  هي  والشفافية  والمسؤولية  والعدالة  المساءلة  مبادئ  بأن  نفخر  إننا 
المصرفي وهي القيم التي تنظم عالقاتنا الجوهرية مع أعضاء مجلس إدارة البنك، وفريق اإلدارة، وموظفينا، 
وزبائننا، والمساهمين، والمنظمين، والموردين، والمجتمع الذي نتعامل معه. وجميع هذه العناصر مجتمعة 

توجه دفة كفاءتنا المصرفية.

ونحن بوصفنا مصرفًًا ُعمانيًا نعي تمامًا الدور الموكل إلينا للمساهمة في االقتصاد الوطني. إذ ال نتوانى عن 
مساندة األهداف الوطنية وتسخير ُجلَّ دعمنا وكفاءتنا لتحقيق هذه األهداف.
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المساهمون الكرام ،،،

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

حققها  التي  المــالية  النتــائج  أقدم  أن  يسرني 
 31 في  المنتهي  الماضي  العام  خالل  صحــــار  بنــك 
ديسمبر 2008 م .  وقد استطاع البنك تحقيق إنجازات 
مهمة في كافة نواحي عملياته منذ اإلفتتاح األول 

في مايو 2007 م . 

اإلقتصاد العماني
اإلنجازات  من  العديد  عمان  سلطنة  حققت  لقد 
الهامة في األعوام الماضية عن طريق التنفيذ الناجح 
لإلستراتيجية والخطط المرسومة ، حيث أدت خطة 
والمستمر  المتوازن  النمو  إلى  القومي  الدخل  تنويع 
لإلقتصاد العماني ، وتكوين المزيد من فرص العمل 
جديدة  فرص  وفتح   ، والعام  الخاص  بالقطاعين 
المستجدات  قرب  عن  السلطنة  وتراقب    . للجميع 
حول األزمة المالية العالمية التي تمر بها الكثير من 
السيولة  أزمة  أثرت  وقد    . العالم  دول  إقتصاديات 
العالمية  التجارة  على  العالمية  المالية  األسواق  في 

وعلى ثقة المستهلك في كافة أنحاء العالم.

على  مباشر  غير  تأثير  العالمية  المالية  لألزمة  كان 
تم  وقد   ، العالم  دول  من  كثير  في  السيولة  وضع 
تصنيف السلطنة على أنها من الدول األقل تأثرا من 

هذه األزمة المالية .  وتشير البيانات المبدئية الصادرة 
النفط  إنتاج  زيادة  إلى  الوطني  اإلقتصاد  وزارة  عن 
الناتج  نمو  معدل  أن  كما   ، النفطية  اإليرادات  وزيادة 
المحلي اإلجمالي للستة أشهر األولى من عام 2008 م 
بلغ 4ر46 %.  وشهد قطاع التجارة الخارجية نموا قدره 
54% في الفترة من يونيو 2007 م إلى يونيو 2008 م .  كما 

زاد الفائض بنسبة 48% في نفس الفترة .

في  العاملة  التجارية  البنوك  أصول  إجمالي  بلغت 
نوفمبر  نهاية  في  عماني  ريال  مليار  7ر13  السلطنة 
بالعام  مقارنة   %39 قدرها  زيادة  محققة   ، م   2008
الماضي .  كما زاد إجمالي اإلئتمان بنسبة 9ر50% األمر 
الذي يوحي بوجود التمويل الكافي لتلبية متطلبات 
في  النمو  استمرار  ولتضمن  النفطية  غير  األنشطة 
مليار  6ر8  الودائع  إجمالي  بلغ  كما    . المحلي  الناتج 
في   % 7ر38  قدرها  نمو  نسبة  محققا  عماني  ريال 
بنسبة  البنوك  رأسمال  إجمالي  وزاد  الفترة.   نفس 
30% لتصل إلى 49ر1 مليار ريال عماني ليفوق متطلبات 
المال.  وتبين آخر اإلحصاءات  بازل لكفاية رأس  لجنة 
إجمالي  أن  العماني  المركزي  البنك  عن  الصادرة 
السلطنة  في  العاملة  البنوك  من  المحققة  األرباح 

قد فاقت تلك المحققة في العام السابق .  

النتائج المالية للعام 2008 م 
المنتهية  السنة  في  للبنك  التشغيلية  األرباح  بلغت 
في 31 ديسمبر 2008 م مبلغ 148ر5 مليون ريال عماني 
العام  في  عماني  ريال  مليون  864ر2  بمبلغ  مقارنة 
البنك  حقق  وقد    .%80 قدرها  بزيادة  أي   ، الماضي 
خسائر صافية قدرها 264ر2 مليون ريال عماني للعام  
2008 م مقارنة بخسائر صافية قدرها 486ر2 مليون ريال 
عماني للعام 2007 م . وقد ساهمت جميع الوحدات 
األرباح  في  الملحوظة  الزيادة  تحقيق  في  بالبنك 
التشغيلية.  ونتيجة لنمو إجمالي محفظة القروض 
مخصصات  احتساب  تم   ، العام  خالل  والسلفيات 
403ر4  مقابل  عماني  ريال  مليون  159ر5  مبلغ  عامة 
مع  وتماشيا    . الماضي  للعام  عماني  ريال  مليون 
تحديد  تم  فقد   ، العماني  المركزي  البنك  تعليمات 
أسواق  في  قيمتها  انخفضت  التي  اإلستثمارات 
المال بأكثر من 35% على أنها استثمارات متعثرة وتم 
احتساب مخصصات خسائر لها بواقع 388ر2 مليون 
الدخل  قائمة  من  خصمها  خالل  من  عماني  ريال 

مباشرة .

بلغت  حيث  النمو  في  البنك  أصول  استمرت  وقد 
نسبة الزيادة في األصول 101% منذ بداية العام 2008 م .  
كما بلغ إجمالي القروض والسلفيات للعمالء مبلغًا 

منذ   %112 بزيادة  أي   ، عماني  ريال  مليون   644 وقدره 
بداية العام .  أما بالنسبة لودائع العمالء ، فقد نمت 
بواقع 126% خالل العام 2008 م لتصل إلى 638 مليون 
ريال عماني .  وقد استطاع البنك رفع حسابات توفير 
العام  بنهاية  عماني  ريال  مليون   74 إلى  العمالء 
مع  مقارنة   %182 قدرها  نمو  نسبة  ممثال  الجاري 
نهاية العام الماضي.  وتعكس هذه النتائج اإليجابية 
لخدمات  واستجابتهم  البنك  في  المجتمع  ثقة 
ومنتجات البنك .  وقد زادت قاعدة عمالء البنك لتصل 
وتوضح    . م   2008 العام  نهاية  في  عميل   42571 إلى 
آخر اإلحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العماني 
البنك استطاع أن يستحوذ  أن  لشهر نوفمبر 2008 م 
الخاص  القطاع  ائتمان  سوق  من  64ر%6  نسبة  على 

ونسبة 77ر6 % من سوق ودائع القطاع الخاص .

القيمة  بتجزئة  البنك  قام   ، م   2008 مايو  شهر  في 
واحد  عماني  ريال  من  البنك  لسهم  اإلسمية 
للسهم إلى مائة بيسة للسهم .  كما قام بمطالبة 
المساهمين بسداد القسط المتبقي من رأس المال ، 
وعليه تمت زيادة رأسمال البنك المدفوع من 50 مليون 

ريال عماني إلى 100 مليون ريال عماني .

وقد استمر البنك في توظيف المزيد من الخريجين 
إمكانيات  وتطوير  العماني  الشباب  من  الجدد 
  . وغيرهم  الخريجين  من  فيه  العاملين  وقدرات 
وفي نهاية الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 م ، 
نسبة  وبلغت  موظف   400 بالبنك  العاملين  عدد  بلغ 

التعمين 75ر83 % .

الخطط المستقبلية
الكثير  الــعــالــمــيــة  الــمــالــيــة  ــــة  األزم ــت  ــع دف لــقــد 
في  النظر  بــإعــادة  والشـركات  الحكومـات  مــن 
فــي  الموضوعـــة  واإلفتـــراضـات  استراتيجيــــاتهــا 
الوضع  مـع  يتناســـب  بمــا  وتعــديلـهـا  خططهــم 

الحالي.

االستثمار  مبدأ  عمان  سلطنة  حكومة  اتخذت  وقد 
واإلبداع  الفنية  المهارات  وصقل  التحتية  البنية  في 
على  يساعد  سالح  أفضل  كونه  البشرية  للقوة 
في  أخذت  كما    . الصعبة  الحالية  األوضاع  تخطي 
األسواق  على  الحالية  األوضاع  تأثير  مدى  اإلعتبار 
البالد.  في  التنمية  ومعدل  العمل  وأسواق  المالية 
باإلعالن عن مشاريع  السلطنة  وقد قامت حكومة 
يتم  عماني  ريال  مليار  5ر18  بقيمة  ضخمة  تنموية 
.  كما قامت  تنفيذها في الخمس سنوات القادمة 
يهدف  جديد  إستثماري  صندوق  بإنشاء  الحكومة 

إلى إعادة ثقة المستثمرين في سوق مسقط لألوراق 
إجراءات  العماني  المركزي  البنك  اتخذ  كما  المالية 
.  كل  السوق  السيولة في  زيادة وضع  تساهم في 
هذه الخطوات المتخذة سوف تساهم في استمرار 

النمو في اإلقتصاد العماني .

في  تقلبات  م   2009 العام  يحمل  أن  المتوقع  من 
وستتطلب   . جديدة  ومخاطر  اإلقتصادية  األوضاع 
الصناعات والمشاريع الجديدة من القطاع المصرفي 
تكوين عدد من الخدمات الجديدة التي تتناسب مع 
هذه المشاريع واكتساب الخبرات والمعرفة التقنية 
وستخلف    . المشاريع  هذه  أداء  ومتابعة  لتقييم 
هذه التحديات فرص جديدة للبنوك للمساهمة في 
أن  المتوقع  ومن    . القطاعات  هذه  وتمويل  تنمية 
اإلقتصاد  بها  يمر  التي  التصحيحية  المرحلة  تتسبب 
العالمي زيادة في حدة المنافسة بين البنوك ودافع 
لتقديم مستوى أفضل من الخدمات المميزة بهدف 
الحصول على نسبة أعلى من حصة السوق .  وبكل 
سيتجاوز  بالسلطنة  المصرفي  القطاع  فإن  تأكيد 
هذه المرحلة بخبرة وبقوة أكبر ليساهم في تطوير 

اإلقتصاد العماني بشكل أفضل من السابق .

المقبلة  المرحلة  في  البنك  استراتيجية  وتتجسد 
أن  منذ  المكتسبة  والخبرات  المكاسب  تجميع  في 
ومتزنة  حذرة  خطوات  وتبنى  المصرفية  عملياته  بدأ 
وشاملة للنمو .  وستشمل استراتيجية البنك خطوات 
التعرف على القطاعات المستقرة والتي  إلى  تهدف 
ستكون أساسا ثابتا للنمو في المستقبل .  وسيستمر 
األهداف  تساند  واستراتيجيات  خطط  بوضع  البنك 
الوطنية الموضوعة في الخطة الخمسية السابعة ، 
كافة  مشاركة  في  أساسي  دور  لعب  إلى  باإلضافة 

القطاعات ومساندتها في خططها وعملياتها .

مشاركة المجتمع
برعاية ودعم مجموعة من األنشطة  البنك  ساهم 
منذ  والثقافية  والرياضية  اإلجتماعية  والفعاليات 
تأسيسه ، حيث شارك البنك بتوزيع التبرعات الخيرية 
معرض  في  أيضا  وشارك  الكريم  رمضان  شهر  في 
قابوس  السلطان  بجامعة  المقام  العيد  سوق 
باإلضافة إلى مشاركته برعاية مهرجان خريف صاللة 
البنك  مشاركة  ساهمت  وقد    . مسقط  ومهرجان 
في كل من هذه البرامج تفعيل دوره في المجتمع 

وتوعية المجتمع بالقيم التي ينتهجها البنك.

حوكمة الشركات
لقد تعهد البنك في كتابه السنوي األول بتبني أعلى 

تقرير مجلس اإلدارةتقرير مجلس اإلدارة
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مستويات أنظمة حوكمة الشركات التي تضع مبادئ 
وقد    . مقدمتها  في  المسؤولية  وتحمل  الشفافية 
.  ويعتبر  العام 2008 م  الوفاء خالل  اإللتزام بهذا  تم 
التقرير المفصل عن الحوكمة جزءا ال يتجزأ من هذا 

التقرير السنوي .

شكروتقدير
إدارته  في  تغييرات  م   2008 نوفمبر  منذ  البنك  شهد 
العليا حيث تقدم الشيخ / هالل بن حمود المعمري 
على  المجلس  من  باستقالته  اإلدارة  مجلس  رئيس 
اثر ترقيته وقد قام أعضاء المجلس باختيار الدكتور 
اإلدارة  لمجلس  رئيس  كلمور  عبدالعزيز  بن  محمد 
باإلنابة إلى أن تم مؤخرا تعيينه كرئيس تنفيذي بدال 
باستقالته  تقدم  الذي  جافيري  ناني   / الفاضل  من 
ألسباب شخصية ، مماتطلب إستقالة الدكتور محمد 
كلمور من مجلس اإلدارة للتفرغ لمهامه الجديدة .  
أعضاءه  أحد  باختيار  البنك  إدارة  مجلس  قام  كما 
ليكون رئيسا له إلى جانب قبول عضوا مؤقت جديد 

ليشغل مقعد رئيس مجلس اإلدارة السابق .

الوالء  وخالص  الثناء  بوافر  نتقدم   ، الختام  وفي 
والعرفان إلى موالنا حضرة صاحب الجاللة السلطان 
ورعاه  اهلل  حفظه  المعظم  سعيد  بن  قابوس 
ونشكر  المعطاء  البلد  لهذا  الحكيمة  قيادته  على 
حكومة جاللته الرشيدة التي وفرت المناخ المناسب 
للعمل والنمو.  كما نقدم الشكر إلى البنك المركزي 
الدعم  على  المال  لسوق  العامة  والهيئة  العماني 
والتوجيه الذي تلقيناه وكل ما يقومون به من أجل 
للفريق  بالشكر  نتقدم  كما  العام.   الصالح  خدمة 

اإلداري وكافة موظفي البنك على جهودهم .

عبداهلل بن حميد المعمري
رئيس مجلس اإلدارة

إن أفضل فرص النمو المتاحة لنا هي تلك تقرير مجلس اإلدارة
التي نوجدها بأنفسنا بعزيمة تستند على 

الشجاعة واإلدراك واألمانة والتميز . 
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الفاضل/ عبد اهلل بن حميد بن سعيد المعمري - رئيس مجلس اإلدارة

الفاضل/ حسين بن يوسف بن داود الشلواني - نائب رئيس مجلس اإلدارة

الفاضل/ سالم بن محمد بن مسعود المشايخي - عضو مجلس اإلدارة

د. حمد بن سالم بن راشد الرواحي - عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ خالد بن طالب بن سعيد الحسني - عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ طاهر بن سالم بن عبداهلل العمري - عضو مجلس اإلدارة

مجلـس اإلدارة مجلـس اإلدارة 



89

تقريـر حوكمـة الشركـات 

1.  الفلسفـة حـول حوكمـة الشركـات 
تـم تطويـر إطـار عمـل بنـك صحـار فيما يتعلـق بفلسفـة 
البنـك  وموجهـات  توجيهـات  وفـق  الشركـات  حوكمـة 
المركـزي العمانـي ، الهيئـة العامـة لسـوق المـال وقانـون 
القيـم  وتشكـل   . عمـان  لسلطنـة  التجاريـة  الشركـات 
العامـة األربعـة المترادفـة مـع حوكمـة الشركـات – وهـي 

االلتـزام ، العـدل ، المسئوليـة والشفافيـة جـزءًا منهـا. 

 ، اآلليات  من  مجموعة  عن  عبارة  الشركـات  حوكمـة 
العـادات ، السياسـات ، القوانيـن والتطبيقـات التي تؤثـر على 
الطريقـة التي تـدار أو توجـه بهـا شركـة – وبشكـل أخـص 
العالقـة  أيضـًا  الشركـات  حاكميـة  تغطـي   . صحـار  بنـك 
بيـن كافة أنواع األشخاص الذين تربطهم عالقة مع البنك 
في  الرئيسيـة  العالقـات  البنـك.  تحكـم  التي  واألهـداف 
التنفيذية  اإلدارة   ، البنـك  مساهمي  بيـن  هـي  صحـار  بنـك 
عمـالء  تتضمـن  األخـرى  العالقـات  اإلدارة.  ومجلـس 
وموظفـي البنـك ، الجهـات التنظيميـة ، المورديـن ، البيئـة 
اإلضافـي  والجانـب   . البنـك  فيـه  يعمـل  الذي  والمجتمـع 
هـو النظـرة االقتصاديـة الفعالـة والتي يهـدف من خاللهـا 
نظـام الحوكمـة إلى تعظيـم النتائـج االقتصاديـة وبذلـك 

يؤكـد على مصلحـة ورفاهيـة المساهميـن. 

يتطلب اإلطار األساسي لحوكمـة الشركـات من مجلـس 
اإلدارة والمـدراء بـ :- 

من  أعلـى  مستويـات  تحقيـق  على  باستمـرار  العمـل  	

حوكمـة الشركـات . 

السريعـة  االستجابـة   ، المسئوليـة   ، الشفافيـة  تعزيـز  	

والمسئوليـة االجتماعيـة 
 ، الموظفين   ، العمالء   ، المساهمين  شئون  إدارة  	

المستثمريـن ، مزودي الخدمـات ، الحكومـة والمجتمـع 
بوجـه عـام بطريقـة عادلـة وواضحـة . 

خلـق صـورة للبنـك ككيـان ملتـزم قانونيـًا وأخالقيـًا و  	

التقاريـر  ومتطلبـات  باللوائـح  االلتـزام  على  التأكيـد  	

التنظيمية . 

مجلـس اإلدارة   .2
يؤكـد مجلـس إدارة بنك صحار على أن البنـك يزاول أعمالـه 
القيـم على  األساسيـة وتطويـر هـذه  البنـك  لقيـم  وفقـًا 
أسـاس مستمـر ودائـم . يتألـف مجلـس اإلدارة من أعضـاء 
تمثيـل  لويمنـح  مختلفـة  ووظائـف  مجاالت  من  مهنييـن 
للمساهميـن ، اإلدارييـن واألعضـاء المستقليـن في عمليـة 
اتخـاذ القـرار. إن سيطـرة األعضـاء المستقليـن قـد مكنـت 
المجلـس من عقـد نقاشـات مثمـرة واتخـاذ مواقـف غيـر 
المجلـس.  أمـام  توضـع  التي  المسائـل  حـول  متحيـزة 

هنـاك فصـل واضـح بيـن ملكيـة البنـك واإلدارة . 

2.1 تشكيـل وتصنيـف مجلـس اإلدارة 
أعضـاء  سبعـة  من  صحار  بنك  إدارة  مجلس  يتكون 

جميعهـم غيـر تنفيذييـن . 

الجدول 1 : تشكيـل وتصنيـف مجلـس اإلدارة 

مالحظاتالجهة التي يمثلهـا الفئـة اسـم العضـو 

الشيـخ هـالل بن حمود المعمـري
 استقال من منصبه بتاريخ مستقـل غيـر تنفيـذي رئيس المجلـس 

11 نوفمبر 2008 م 

د. محمـد بن عبدالعزيز كلمـور
رئيس المجلس باإلنابة إبتدائا من مستقـل غيـر تنفيـذي نائـب رئيـس المجلـس 

تاريخ 11 نوفمبر 2008 م 

مستقـل غيـر تنفيـذي الفاضـل عبداهلل بن حميد المعمـري 

مستقـل غيـر تنفيـذي د. حمـد بن سالم الرواحـي 

الغديـر العربيـة غيـر تنفيـذي الفاضـل حسيـن بن يوسف  الشالوانـي 

مستقـل غيـر تنفيـذي الفاضـل طاهـر بن سالم العمـري 

مستقـلغيـر تنفيـذي الفاضـل سالـم بن محمد المشايخـي 

 عضو مجلس من تاريخمستقـلغيـر تنفيـذيالفاضـل خالد الحسني
11 نوفمبر 2008 م 
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2.2 لمحـة عن أعضـاء مجلـس اإلدارة

الشيـخ هـالل بن حمـود المعمـري
رئيـس مجلـس اإلدارة منـذ التأسيـس وحتى 11 نوفمبر 2008 م 
شهادة الماجــستيـر من جامـعة لينكوشيـر وهامـبـرسيــد، 
الــمملكة الـمتحدة. شهـــادة الباكلوريوس في العلـوم 
لويزيانـا،  بوالية  وستر  ساوث  جامعـة  من  االنسانيـة 
إدارة  مجلس  عضو  األمريكيـة.  المتحدة  الواليـات 
صنـدوق تقاعـد مكتـب القصـر ورئيـس مجلـس األمنـاء 

لمدارس الصحـوة . 

د. محمـد بن عبدالعـزيز كلمـور
رئيـس مجلـس اإلدارة باإلنابة من تاريخ 11 نوفمبر 2008م

جامعـة  من  االقتصـاد  في  الدكتـوراة  شهادة 
من  االقتصـاد  في  الباكلوريوس  شهادة   . كلورادو 
عمـان  لشركـة  التنفيـذي  الرئيـس   . أكسيـس  جامعـة 
لالستثمـارات والتمويـل . نائـب الرئيـس التنفيـذي للبنـك 
المركـزي العمانـي حتى عـام 2000 . رئيـس لجنـة االئتمـان 
اإلدارة  لمجلـس  التنفيذيـة  اللجنـة  عضـو   . والمخاطـر 

للبنك. 

الفاضـل عبداهلل بن حميد المعمـري
عضـو مجلـس اإلدارة 

 ، وهامبرسيـد  لينكوشيـر  جامعـة  من  الماجستيـر  شهادة 
إدارة  في  البكالوريـوس  شهادة   ، المتحـدة  المملكـة 
مجلس  عضـو   . لنـدن   ، الدوليـة  الجامعـة  من  األعمـال 
إدارة صنـدوق تقاعـد قوة السلطان الخاصة )SSF( . نائـب 
رئيـس مجلس اإلدارة للشركة العالمية إلدارة الفنادق ، 
نائب رئيس مجلـس إدارة كليـة الشـرق األوسـط لتقنيـة 
لجنـة  وعضو  التنفيذيـة  اللجنـة  رئيـس   . المعلومـات 

االئتمـان والمخاطـر ولجنـة الموارد البشريـة للبنك. 

د. حمـد بن سالـم الرواحـي
عضـو مجلـس إدارة 

 ، كرانفيلد  جامعة  من  والماجستير  الدكتوراة  شهادة 
المملكـة المتحـدة و شهادة البكالوريـوس من جامعـة 
في  الزمالة  شهـادة   ، المتحـدة  المملكـة   ، سالفـورد 
المعلومـات  تقنيـة  في  الزمالة  وشهـادة  الهندسـة 
هيئـة  إدارة  مجلـس  عضـو   . المتحـدة  المملكة  من 
تقنيـة المعلومـات ورئيـس مختلـف لجـان هيئـة تقنيـة 
العمانيـة  الشركـة  إدارة  مجلـس  عضـو    ، المعلومـات 
القطريـة لالتصـاالت . رئيـس لجنـة تقنيـة المعلومـات . 
عضـو اللجنـة التنفيذيـة ، عضـو لجنـة التدقيـق ولجنـة 

الموارد البشريـة للبنك. 

الفاضـل حسيـن بن يوسـف الشالوانـي
عضـو مجلـس إدارة 

لجنـة  عضـو   . بيـروت  جامعـة   ، البكالوريـوس  شهادة 
ولجنـة  المعلومـات  تقنيـة  لجنـة   ، والمخاطـر  االئتمـان 

التدقيـق للبنك. 

الفاضـل طاهـر بن سالـم العمـري
عضـو مجلـس إدارة 

من  والمحاسبـة  الماليـة  في  البكالوريـوس  شهادة 
جامعـة سالفـورد بالمملكـة المتحـدة . رئيـس مكتـب 
وزارة  على  المشـرف  الوطنـي  االقتصـاد  وزيـر  معالـي 
للغـاز  قلهـات  شركـة  إدارة  مجلـس  عضـو   . الماليـة 
العمانيـة  والشركـة  ش.م.ع.م  المسـال  الطبيعـي 
لجنـة  رئيـس   . ش.م.م  المسـال  الطبيعـي  للغـاز 
ولجنـة  والمخاطـر  االئتمـان  لجنـة  عضـو   . التدقيـق 

تقنيـة المعلومـات للبنك. 

الفاضـل سالـم بن محمـد المشايخي
عضـو مجلـس إدارة 

حاليـًا  يعمـل   . الرياضيـات  في  الباكالوريـوس  شهادة 
الموارد  لجنـة  رئيـس   . السلطانـي  البـالط  شئـون  لـدى 

البشريـة . عضـو لجنـة التدقيـق للبنك. 

الفاضـل خالد بن طالب بن سعيد الحسني
عضـو مجلـس إدارة من تاريخ 11 نوفمبر 2008 م 

التدقيق  إدارة  علوم  في  الماجستير  شهادة  يحمل 
وخدمات اإلستشارة وشهادة الباكالوريـوس في علوم 
منذ  السلطانـي  المكتب  لـدى  حاليـًا  يعمـل  المصارف. 
عام 1996 م ويتمتع بخبرة واسعة في مجاالت المالية 
واإلدارة والتدقيق واإلستثمار وشؤون الموظفين وإدارة 

شؤون الجودة .

2.3 مجلـس اإلدارة – الصالحيـات التنفيذيـة 
مجلـس إدارة بنـك صحـار : 

وإدارة  التوجيـه   ، العـام  االشـراف  صالحيـات  ُمنـح  	
شئـون وأعمـال البنـك . 

المسئوليـة الكاملـة على اإلدارة العامـة للبنـك  	

متدبـرة  بطريقـة  أهدافـه  لتحقيـق  البنـك  توجيـه  	
وفعالـة .

المعامـالت  تاكيـد قانونيـة جميـع  المسئوليـة عن  	
الماليـة وأن اإلفصـاح يتـم حسـب اللوائـح. 

أعضـاء  لجميـع  الشامـلة  اإلدارة  قواعـد  وضـع  	
يجـب  والتي  للبنـك  العليـا  واإلدارة  اإلدارة  مجلـس 

التمسـك بهـا في جميـع الظـروف . 

التنفيذيـة  لإلدارة  الصالحيـات  تفويـض  اعتمـاد  	
وتحديـد  الفرعيـة  للجـان  المرشحيـن  ولألعضـاء 

أدوارهـم ومسئولياتهـم وسلطاتهـم. 

تفويـض اإلدارة بتنفيـذ استراتيجيـة البنـك المصممـة  	
لزيـادة وتعزيـز قيمـة حقوق المساهميـن.

المرتبطـة  المخاطـر  إلدارة  االستراتيجيـات  تطويـر  	
بالعمـل ومواجهـة تحديـات المنافسيـن. 

تطويـر رؤيـة توقـع األزمـات والعمـل بترقـب عنـد  	
الضـرورة . 

التأكيـد على تدفـق المعلومات إلى أعلـى وتفويض  	
البنـك  وأن  المرئوسين  إلى  التدفقـات  الصالحيـات 

تحـت سيطـرة وتوجيـه ورقابـة المجلـس . 

قـام مجلـس اإلدارة خـالل هـذه السنـة :- 

بمراجعـة واعتمـاد أهـداف البنـك الماليـة ، الخـطط  	
واإلجـراءات . 

مراجعـة أداء البنـك  	

جيـدة  بطريقـة  ُيـدار  العمـل  كـان  إذا  ما  تقييـم  	
وفقـًا ألهـداف البنـك 

التأكيـد على االلتـزام بالقوانيـن واللوائـح من خـالل  	
أنظمـة الرقابـة الداخليـة الفعالـة. 

أكـد مجلـس اإلدارة على قواعـد اإلدارة لبنـك صحـار بما 
في ذلـك قواعـد السلـوك لإلدارة العليـا للبنـك. 

والبيانـات  سنوية  ربع  تقاريـر  ثالثة  باعتمـاد  البنك  قـام 
بالتقريـر  المساهميـن  وإبـالغ  السنويـة  الماليـة 
الداعمـة  االفتراضـات  مـع  البنـك  وضـع  حـول  السنـوي 

والمؤهـالت الالزمـة . 

القوانيـن  بجميع  للتقيـد  خطوات  المجلـس  اتخـذ 
 ، المعنية  الرقابية  الجهات  من  المعتمدة  واللوائـح 
قبـل  من  المعـدة  االلتـزام  تقاريـر  بمراجعـة  قام  كما 

مسؤوال اإللتزام . 

يقـوم مجلـس إدارة بنـك صحـار بممارسـة جميـع هـذه 
الصالحيـات واألعمـال المفـوض بممارستهـا. 

2.4 اجتماعـات ومكافـآت مجلـس اإلدارة 
االدارة  يراقـب   ، بإنتظـام  اإلدارة  مجلـس  يجتمـع 
على  الالزمـة  الرقابـة  بممارسـة  ويقـوم  التنفيذيـة 
أعمالـه  بمزاولـة  المجلـس  يقـوم   . البنـك  وظائـف 
مجلـس  اجتماعـات  وفي   . الرسميـة  االجتماعـات  في 
مطلقـة  كأغلبيـة   " األغلبيـة   " احتسـاب  يتـم   ، اإلدارة 
سـواء  وبتفويـض  شخصيـًا  الحاضريـن  لألعضـاء 
شاركـوا في عمليـة التصويـت أم ال . يتـم دفـع رسـوم 
اإلدارة عن حضـور  حضـور جلسـات اجتماعات مجلـس 
اجتماعـات مجلـس اإلدارة واجتماعـات لجان المجلـس . 
في  عليهـا  المنصـوص  الحـدود  ضمـن  تعتبـر  الرسـوم 
الهيئـة  توجيهـات  ووفـق  التجاريـة  الشركـات  قانـون 

العامـة لسوق المـال. 

الجـدول 2 : اجتماعـات مجلـس اإلدارة المنعقـدة 
في عـام 2008 وتواريـخ هـذه االجتماعـات. 

تواريـخ اجتماعـات مجلـس اإلدارة في عـام 2008 

التاريـخ الرقـم التاريـخ الرقـم 

18 أغسطس 72008 13 يناير 12008

12 أكتوبر 82008 28 يناير 22008

20 أكتوبر 92008 25 مارس 32008

11 نوفمبر 102008 26 إبريل 42008

23 نوفمبر 112008 24 مايو 52008

28 يوليو 62008

الجـدول 3 : الحضـور والمكافـآت – مجلـس اإلدارة 

اسم العضـو 

عدد 
اجتماعات 

مجلس 
اإلدارة التي 

حضرها 

العضوية 
في لجان 

مجلس 
اإلدارة 

عدد 
اجتماعات 

اللجان 
الفرعية التي 

حضرها

مجموع رسوم 
حضور

االجتماعات 
)المجلس

واللجان الفرعية(
ر.ع باآلالف 

مصاريف 
السفـر

ر.ع باآلالف
المجموع

ر.ع باآلالف

الشيخ هالل المعمري – 
الرئيس 

897ر3974ر50ر94

 د. محمد كلمـور – 
نائب الرئيس 

113181010

549ر54910ر8320100الفاضل عبداهلل المعمري 

84161010د. حمـد الرواحي 

746ر7462ر11322102الفاضل حسين الشالواني

103181010الفاضل طاهر العمري 

8ر89ر102129الفاضل سالم المشايخي 

5ر50ر10الفاضل خالد الحسني

492ر69268ر83ر64المجموع
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2.5 لجـان مجلـس اإلدارة 
الخـاص  واالهتمـام  التركيـز  من  مزيـد  على  للتأكيـد 
مجلـس  قـام   ، البنـك  بتنظيـم  ترتبـط  معينـة  بقضايـا 
اإلدارة بتشكيـل لجـان مختلفـة ألغـراض معينـة وبإطـار 
تشكـل   . ومحـددة  واضحـة  ومسئوليـات  مرجعـي 
ودائـرة  الداخلـي  التدقيـق  دائرة  المختلفـة  اللجان 

االلتـزام أداة هامـة في عمليـة حوكمـة الشركـات. 

2.5 )أ( اللجنـة التنفيذيـة 
على  التأكيـد  هـو  التنفيذيـة  للجنـة  الرئيسـي  الهـدف 
وإجـراءات                               وسياسـات  العمـل  استراتيجيـة  تنفيـذ 
وقواعـد  مبـادىء  تنفيـذ  على  اللجنـة  تؤكـد   . البنـك 
العمـل المناسبـة لحمايـة المساهميـن وسالمـة البنـك . 

هـو  ودوره  التنفيذيـة  للجنـة  االلتـزام  قسم  رئيس  يتبـع 
التأكـد من أن البنـك يلتـزم بجميـع القوانيـن واللوائـح الساريـة 

بموجـب إطـار العمـل التنظيمـي في سلطنـة عمـان. 

الجـدول 4 : اللجنـة التنفيذيـة 

اسـم العضـو 
عـدد 

االجتماعـات 
التي حضرهـا 

5الفاضـل عبداهلل المعمـري – رئيـس اللجنة 

4 د. محمـد كلمـور 

4 د. حمـد الرواحـي 

مجموع عـدد االجتمـاعات التي تـم عقدهـا خـالل السـنـة : 5 

2.5 )ب( لجنـة التدقيـق 
تقييـم  هـي  التدقيـق  للجنـة  الرئيسية  الوظائـف 
ومراجعـة نظـام التقاريـر الماليـة للبنـك للتأكـد من أن 
 . مصداقيـة  وذات  كافيـة   ، صحيحـة  الماليـة  البيانـات 
تراجـع اللجنــة مـع اإلدارة البيانات الماليـة الربـع سنويـة / 
السنويـة قبـل تقديمهـا للمجلـس لإلعتمـاد. كما تقـوم 
اللجنـة أيضـًا بمراجعـة فعاليـة أنظمـة االلتـزام ، التقاريـر 
دائـرة  هيكـل   ، الداخليـة  الرقابـة  أنظمـة   ، التنظيميـة 
التدقيـق الداخلـي ، موظفـي الدائـرة وعقـد مناقشـات 
النتائـج  حـول  الخارجييـن   / الداخلييـن  المدققيـن  مـع 

الهامـة وبيئـة الرقابـة . 

يتبـع رئيس دائرة التدقيق الداخلـي للجنـة التدقيـق ودوره 
هـو التأكـد من دقـة وفعاليـة أنظمـة الرقابـة الداخليـة. 

الجـدول 5 : لجنـة التدقيـق  

اسـم العضـو 
عـدد 

االجتماعـات 
التي حضرهـا 

7الفاضـل طاهـر العمـري – رئيـس اللجنـة 

9الفاضـل حسيـن الشالوانـي 

8الفاضل سالـم المشايخـي 

7د. حمـد الرواحـي 

مجموع عـدد االجتمـاعات التي تـم عقدهـا خـالل السـنـة : 9 

2.5 )ج( لجنـة االئتمـان والمخاطـر 
الهـدف الرئيسـي من لجنـة االئتمـان هـو التأكـد من أن 
وإطـار  وإجـراءات  وسياسـات  استراتيجيـة  يضـع  البنـك 
المصاحبـة  والمخاطـر  االئتمـان  محفظـة  إلدارة  عمـل 
حسـب توجيهـات مجلـس اإلدارة والتأكيـد على تنفيـذ 
والعائـد  األصـول  نوعيـة  لتعظيـم  التوجيهـات  هـذه 

على هـذه األصـول. 

الجـدول 6 : لجنـة االئتمـان والمخاطـر 

اسـم العضـو 
عـدد 

االجتماعـات 
التي حضرهـا 

12د. محمـد كلمـور – رئيـس اللجنـة 

11الفاضـل عبداهلل المعمـري 

10الفاضـل حسيـن الشالوانـي 

10الفاضـل طاهـر العمـري 

مجموع عـدد االجتمـاعات التي تـم عقدهـا خـالل السـنـة : 12 

سياسـات  يتضمـن  شامـل  مرجعـي  إطـار  للجنـة 
 ، المحفظـة  ائتمـان  مخاطـر  إدارة  وإجـراءات 
نوعيـة  على  للمحافظـة  العمـل  وإطـار  االستراتيجيـة 
محفظـة االئتمـان وتعزيـز العائـد على األصـول والتأكـد 
محفظـة  أداء  ومراقبـة  لقيـاس  األنظمـة  وضـع  من 
المعاييـر  واستثنـاءات  الشـاذة  المخاطـر   ، االئتمـان 

والموجهـات العامـة . 

2.5 )د( لجنـة الموارد البشريـة 
الوظيفـة الرئيسيـة للجنـة هـي التركيـز على المجـاالت 
االستراتيجيـة مثـل تعييـن الرئيـس التنفيـذي المناسـب 
والمنافـع  التعويـض  نظـام   ، العليـا  اإلدارة  وفريـق 
وغرس  المؤهليـن  بالموظفيـن  واالحتفـاظ  لجـذب 
االخالقيـة  والمعاييـر  العمـالء  على  التركيـز  ثقافـة 

العاليـة وسـط الموظفيـن. 

الجـدول 7 : لجنـة الموارد البشريـة  

اسـم العضـو 
عـدد 

االجتماعـات 
التي حضرهـا 

الفاضل سالـم المشايخي – رئيـس 
4 اللجنـة 

2د. حمـد الرواحـي 

4 الفاضـل عبداهلل المعمـري 

2د. محمـد كلمـور

مجموع عـدد االجتمـاعات التي تـم عقدهـا خـالل السـنـة : 4 

2.5 )هـ( لجنـة تقنيـة المعلومـات 
الوظيفـة الرئيسيـة للجنـة هـي التركيـز على استراتيجيـة 
للعمـالء  المضافـة  القيمـة  خدمـات  لتقديـم  التقنيـة 
من  البنـك  تمكـن  عليهـا  ومسيطر  آمنـة  بيئـة  في 
مـع  والتكيـف  متميـزة  تنافسيـة  قيمـة  اكتسـاب 
التطـورات التقنيـة التي لهـا تأثيـر إيجابـي محتمـل على 

العمالء والخدمـات المقدمـة . 

الجـدول 8 : لجنـة تقنيـة المعلومـات   

اسـم العضـو 
عـدد 

االجتماعـات 
التي حضرهـا 

3د. حمـد الرواحـي – رئيـس اللجنـة 

3الفاضـل حسيـن الشالوانـي 

1الفاضـل طاهـر العمـري 

مجموع عـدد االجتمـاعات التي تـم عقدهـا خـالل 
السـنـة : 3 

فريـق اإلدا رة   .3
لفريـق  اإلدارة  مجلـس  قبـل  من  البنـك  إدارة  عهـدت 
ألكثـر  بنكيـة  خبـرة  العليـا  اإلدارة  فريـق  يمتلـك  إدارة. 
من 200 سنـة . تقـوم اإلدارة العليـا بإبـالغ مجلـس اإلدارة 
بشـأن جميـع القضايـا الخاصـة بعمليات البنـك واستـالم 
تؤثـر  التي  المسائـل  حول  المجلـس  من  التوجيهـات 
على عمـل البنـك واألهـداف المطلـوب متابعتهـا . ومن 
أجـل الوصـول إلى االلتـزام الجيـد ، تقـوم اإلدارة العليـا 
المجلـس  أمـام  الهامـة  المعلومـات  جميـع  بوضـع 

والتي تشكـل جـزء من أوراق جـدول األعمـال. 

3.1 لمحـة عن كبـار المسؤولين في اإلدارة 
التنفيذية

األول  التنفيـذي  الرئيـس  هـو  جافيـري  نانـي  الفاضـل 
كـان   ، صحـار  لبنـك  االنضمـام  وقبـل   . صحـار  لبنـك 
صـن  بريال  لشركـة  تنفيـذي  كرئيـس  يعمـل  جافيري 
سنـوات.   5 لمـدة  الهنـد  في  الحيـاة  على  للتأميـن 
جريندليـز.  بنـك  مـع  سنـة   32 نانـي  الفاضـل  أمضـى 
الدولـي في  بنـك عمـان  نانـي أيضـًا مـع  عمل الفاضـل 
الفاضـل  يحمـل   . سنتيـن  لمـدة  عـام  كمديـر  مسقـط 

نانـي درجـة البكالوريـوس في االقتصـاد. 

الفاضـل شيشـادري رئيـس قسـم إدارة المخاطـر في 
منتـدب  كعضـو  يعمـل  شيشـادري  كـان   . صحـار  بنـك 
ورئيـس تنفيـذي لبنـك تنميـة االعتمـاد في الهنـد ، مديـر 
إقليمـي لبنـك المشـرق بالهنـد. عمـل مـدة 16 سنـة مـع 
شهـادة  شيشـادري  الفاضـل  يحمـل   . جريندليـز  بنـك 

الماجستيـر من معهـد اإلدارة اآلسيـوي بمانيـال . 

الفاضـل خلفـان الطالعي رئيـس قسـم بنـوك التجزئـة 
في بنـك صحـار. الفاضـل خلفـان موظـف معـروف في 
قطـاع البنـوك في سلطنـة عمـان مـع خبـرة أكثـر من 
30 سنـة . عمـل لـدى البنـك البريطانـي للشـرق األوسـط 

وبنـك عمـان الدولـي . يحمـل الفاضـل خلفـان شهـادة 
الدبلومـا في اإلدارة التنفيذيـة من جامعـة فرجينيـا . 

تم  للبنـك  المالـي  المديـر  جامج  مانجاال  الفاضـل 
تعيينه في شهر أغسطس 2008 م . لديه خبرة 18 سنة 
بنـك  المصرفي.  عمـل كمديـر مالـي في  القطاع  في 
يحمل  جامج  الفاضل  بالسلطنة.  سي  بي  إس  إتش 
المحاسبين  معهد  من  القانونية  المحاسبة  شهادة 

القانونيين بإنجلترا .

تقنيـــة   ، الــعـمـــلــيـــات  رئيـــس  جـوش  شانتانـــو 
المعلومـات وأقسـام القنـوات االلكترونيـة ببنـك صحـار. 
قياديـة  وظائـف  في  عـام   19 من  ألكثـر  شانتانـو  عمـل 
الهنـد وبنـك ستانـدر  بنـك جريندليـز في  مختلفـة مـع 
شارتـرد في الهنـد . كـان يعمـل مديـر إقليمـي لبنـوك 
الفاضـل  يحمـل   . بالهنـد  فيسيـا  بنـك  في  التجزئـة 
وشهـادة  االقتصـاد  في  الماجستير  درجـة  شانتانـو 
الدبلوم العالي في التجـارة الدوليـة من معهـد الهنـد 

للتجـارة الخارجيـة . 

منيـرة مكـي رئيسـة قسـم الموارد البشريـة والتدريـب 
شئـون  كرئيـس  تعمـل  كـانت  صحـار.  بنـك  في 
ذلـك  وقبـل   . لالسكـان  التضامـن  بنـك  في  الشركـات 
بوزارة  التعليميـة  النشاطـات  مديـر  نائـب  تعمـل  كانـت 
شهـادة  منيـرة  الفاضلـة  تحمـل   . والتعليـم  التربيـة 
من  النفـس  وعلـم  الفلسفـة  في  البكالوريـوس 

جامعـة بيـروت العربيـة بلبنـان. 

التجارية  العمليات  قسم  رئيـس  نــاراســمــهان  آر 
عمـل   . م   2008 مايو  شهر  منذ  صحـار  ببنـك  والجملة 
لدى    . الهنـد  في  آي  بي  دي  آي  بنك  في  ناراسمهان 
الوظائف  من  العديد  في  سنة   29 خبرة  ناراسمهان 
الفيزياء  علوم  في  الماجستير  شهادة  ويحمل  اإلدارية 
من جامعة مدراس وشهادة دبلوم عالي في العلوم 
وهو  بارودا.   ساياجيراو  مهراجا  جامعة  من  المصرفية 

ايضا زميل في معهد المصارف بالهند .

صحار  ببنك  الداخلي  التدقيق  دائرة  رئيـس  بايرن  بيتر 
منذ شهر اكتوبر 2008 م . عمـل بايرن في بنك اسكوتلندا 
.  لدى  الداخلي  التدقيق  آيرالندا كرئيس مجموعة  في 
بايرن خبرة 20 سنة في التدقيق وإدارة المخاطر.  يحمل 
زميل  وهو  التجارية  العلوم  في  عالي  دبلوم  شهادة 

وعضو في معهد التدقيق الداخلي .

السابق  المالي  المدير   ، كيكر  رامان  القاضل  قام  وقد 
إبريل   30 من  البنك  خدمة  من  استقالته  بتقديم  للبنك 

2008 م .

3.2 مكافـأة كبـار المـدراء لعـام 2008 
التي  المبالـغ  كافة  العليـا  اإلدارة  مكافـأة  تتضمـن 
المذكورين  الثمانية  العليا  اإلدارة  افراد  عليهـا  حصـل 
ومبالـغ  ومكافـآت  ورسـوم  رواتـب  شكل  على  أعاله 
وخـارج  داخـل  وترحيـل  سفـر  كمصاريـف  مدفوعـة 

تقريـر حوكمـة الشركـات  تقريـر حوكمـة الشركـات 
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عام  في  المكافآت  إجمالي  وكان    . عمان  سلطنـة 
رواتب  إلى  مقسمة  عماني  ريال  977ر759  مبلغ    2008
سفر  ومصاريف  عماني  ربال  203ر738  بمبلغ  ومكافآت 

بمبلغ 774ر21 ريال عماني .

إجـراءات الترشيـح لمجلـس اإلدارة   .4
اإلدارة  مجلس  أعضاء  بانتخاب  البنك  مساهمي  يقوم 
في إجتماع الجمعية العامة السنوية .  تسري عضوية 
المجلس فترة أقصاها ثالث سنوات من تاريخ اإلنتخاب 

وهي قابلة للتجديد .

من  السري  التصويت  طريق  عن  اإلنتخابات  تتم 
بالتصويت  للمساهم  يحق  حيث   ، البنك  مساهمين 
للمرشحين بحدود عدد األسهم التي يمتلكها .  يسمح 
للمساهم تصويت جميع أسهمه لمرشح واحد فقط 
أو بتقسيم األسهم التي يمتلكها للتصويت على عدد 
من المرشحين ، شريطة أن ال تتجاوز عدد األصوات التي 

قدمها في التصويت عدد األسهم التي يمتلكها .

من   21 إلى   19 المواد  واإلنتخاب  الترشيح  عملية  تنظم 

التجارية  الشركات  وقانون  للبنك  األساسي  النظام 
العامة  المساهمة  للسلطنة وميثاق حوكمة شركات 
والتعميمات  المال  لسوق  العامة  الهيئة  عن  الصادر 

الصادرة من البنك المركزي العماني بهذا الخصوص .
 

بيـان االلتـزام   .5
لموجهـات  وفقـًُا  البنـك  إدارة  مجلـس  تعييـن  تـم   
للوائـح  ووفقـًا   1974 لعام  التجاريـة  الشركات  قانـون 
البنـك المركـزي العمانـي . التـزم مجلـس اإلدارة بجميـع 
والمحـددة  األعضاء  بتعييـن  الخاصـة  الموجهـات 
بموجـب قانـون الشركات التجاريـة العمانـي لعام 1974 

ولوائـح البنـك المركـزي العمانـي. 

أدنـى  كحـد  أعضـاء   7 من  البنـك  إدارة  مجلـس  يتألـف 
أعضاء  ويؤكد  المساهميـن.  وغيـر  المساهميـن  من 
األمور  أية  عليهم  تنطبق  ال  األعضاء  أن  اإلدارة  مجلس 

التالية :

موظفـًا في بنـك صحـار أو موظفـًا في أي بنـك آخـر  	
في سلطنـة عمـان.

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

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

من  ألكثـر  اإلدارة  مجلـس  رئيـس  منصـب  يشغـل  	
شركتيـن من شركـات المساهمـة العامـة مسجلة 

في سلطنـة عمـان. 

المعمري،  حمود  بن  هالل  الشيخ  قام  م   2008 العام  في 
من  استقالته  بتقديم  السابق  اإلدارة  مجلس  رئيس 
الفاضل خالد  المجلس.  وقد قام مجلس اإلدارة بترشيح 
قام  كما  إدارة.  مجلس  عضو  منصب  لشغر  الحسني 
بن  محمد  الدكتور  الرئيس  نائب  بتعيين  اإلدارة  مجلس 

عبدالعزيز كلمور ، رئيسا للمجلس باإلنابة .

بتوجيهـات  صحـار  بنـك  التـزم  السنـة  هـذه  وخـالل 
الخاصـة  اإلفصـاح  لوائـح   ، العمانـي  المركـزي  البنـك 
ميثـاق   ، الداخلـي  والتداول  الماليـة  األوراق  بإصـدار 
لسوق  العامـة  الهيئـة  من  الصـادر  الشركـات  تنظيـم 
المـال بالنسبـة للشركـات المدرجـة وموجهـات قانـون 

الشركـات التجاريـة. 

حسـب علـم مجلـس اإلدارة ال توجـد أي جوانـب لعـدم 
قانونيـة  متطلبـات  أي  أو  واللوائـح  بالقانـون  االلتـزام 
عـدم  بسـبب  عقوبـة  ألي  البنـك  يخضـع  ولـم  أخـرى 

االلتـزام. 

قنـوات االتصـال بالمساهميـن    .6
والمستثمريـن 

عالقـة  لخلـق  الالزمـة  الجهـود  صحـار  بنـك  يبـذل 
يلتزم  كما  والمستثمريـن.   المساهميـن  مـع  مثمـرة 
في  الالزمة  اإلفصاحات  تقديم  من  بالتأكد  البنك 
األوقات المحددة وتوصيل كافة المعلومات الجوهرية 
لعمليات  واألنظمة  الرقابية  والجهات  للمساهمين 
ربع  المالية  التقارير  بتقديم  البنك  قام  وقد  السوق.  
واللوائح  القوانين  حسب  السنوي  والتقرير  السنوية 
إدراج  وعقد  التأسيس  عقد  بنود  وحسب  المطبقة 

أسهم البنك بالسوق .

يتضمـن التقريـر السنـوي ، تقريـر مجلـس اإلدارة ، تقريـر 
والتحليـل  اإلدارة  نقـاش  تقريـر   ، الشركـات  حوكمـة 
عن  مسئولـة  البنـك  إدارة   . المدققـة  الماليـة  والنتائـج 
الماليـة  للبيانـات  العادل  والتقديـم  والسالمـة  اإلعـداد 
والمعلومـات األخـرى في التقريـر السنـوي للبنـك. سيتم 
ارسـال التقريـر السنـوي لجميـع مساهمي البنـك تمشيـًا 
لسـوق  العامـة  الهيئـة  قبـل  من  الصـادرة  اللوائـح  مـع 
في  المالية  البيانات  بتحميل  البنك  يقوم  كما  المـال. 
 موقع البنك على الشبكة العالمية لإلنترنت على عنوان

 www.banksohar.net 

6.1 أسهـم بنـك صحـار 
العمومية  الجمعية  اجتماع  وفي  م   2008 العام  خالل 
اإلتفاق  تم   2008 أبريل   26 في  المنعقد  العادية  الغير 
10 أسهم بقيمة مئة بيسة  إلى  على تجزئة كل سهم 
الرصيد  ينخفض  ذلك  على  وبناءًا  الواحد.  للسهم 
تمت  للسهم.  عماني  ريال  050ر0  إلى  للسداد  المتبقي 
مطالبة  المساهمين بسداد القسط المتبقي من رأس 
10 مايو 2008.  المال وقدره 50 بيسة للسهم الواحد في 
مالكي  جميع  قبل  من  دفعه  تم  المتبقي  الرصيد 
األسهم .  وعلى اثر هذه التعديالت ، أصبح عدد األسهم 
المصدرة والمدفوعة مليار سهم عادي بقيمة اسمية 

قدرها مائة بيسة للسهم الواحد .

تجزئة  اإلعتبار  في  أخذ  مع  أدناه  الجدول  قراءة  يجب 
القيمة اإلسمية للسهم العادي ، كما هو موضح أعاله .

6.2 توزيـع ملكيـة األسهـم 
ريـال  مليـون   100 قـدره  برأسمـال  صحـار  بنـك  تأسـس 
ريـال عمانـي.  المدفـوع 50 مليـون  المـال  عمانـي ورأس 
على  صحـار  بنـك  مساهمـي  كبـار  قائمـة  وتشتمـل 
 . األسهـم  من   %60 يمتلكـون  المستثمريـن  من  فريـق 
يملكـون  الذيـن  المساهميـن  يظهـر  التالـي  والجـدول 

أكثـر من %5 . 

نسبـة اسـم المساهـم 
التملك 

00ر16% الغديـر العربيـة ش م م 

57ر14% شئـون البـالط السلطانـي 

09ر6% الصنـدوق العماني لالستثمـار 

36ر5% صندوق تقاعد األمن الداخلي

7. الحسابـات القانونيـة  
الدوليـة في  الماليـة  التقاريـر  بنـك صحـار معاييـر  تبنـى 

إعـداد الحسابـات والبيانـات الماليـة . 

8. لمحـة عن المدققيـن 
كمدقـق  ُعمـان  جـي  أم  بي  كي  مكتـب  تعييـن  تـم 
 31 في  المنتهيـة  الماليـة  للسنـة  للبنـك  خارجـي 
ديسمبـر 2008 بعـد عمليـة تقييـم متقنـة . شركـة كي 
المهنيـة  الشركـات  من  عالميـة  شبكـة  جـي  أم  بي 
والخدمـات  الضرائـب   ، التدقيـق  خدمـات  تقـدم  التي 
االستشاريـة . وتعمـل هـذه الشركـة في 148 بلـد ولهـا 
أكثـر من 113 ألف موظـف يعملـون في هـذه الشركـة 
حـول العالـم . ويعمـل في مكتبهـم بسلطنـة عمـان 

أكثـر من 100 موظـف. 

تقريـر حوكمـة الشركـات  تقريـر حوكمـة الشركـات 

الجـدول 10 : أسهـم بنـك صحـار – سعـر السـوق 

البنوك اإلغـالق أدنـى أعلـى الشهـر 2008 م مؤشر  إغالق 
وشركات االستثمار 

200ر223 54312ر5001ر7551ر1ينايـر 

410ر003 60214ر5001ر6601ر1فبراير 

180ر071 45714ر4101ر6491ر1مارس 

530ر427 19515ر1900ر9800ر1أبريل 

390ر325 24215ر1770ر2680ر0مايـو 

230ر481 24414ر2400ر2550ر0يوينـو 

070ر371 23913ر2300ر2480ر0يوليـو 

380ر131 24212ر2200ر2510ر0أغسطـس 

730ر867 21910ر2010ر2430ر0سبتمبـر 

230ر675 1687ر1560ر2200ر0أكتوبـر 

500ر470 1497ر1380ر1800ر0نوفمبـر 

920ر620 1196ر1080ر1530ر0ديسمبـر 
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بقيمة مصاريف  البنك  تحمل   ، م   2008 العام   خالل 
عدد  مقابل  الخارجي  المدقق  من  عماني  ريال   31  735
000 24 ريال عماني  من الخدمات المقدمة للبنك )مبلغ 
مبلغ والباقي   2008 للعام  الحسابات  تدقيق   مقابل 
735 7 ريال عماني مقابل خدمات متعددة مثل ترجمة 
وضريبة  بالمراجعة  متعلقة  وخدمات  المستندات 

الدخل وغيرها( .

تفاصيـل المعلومـات الجوهريـة 
للبنـك  السنـوي  التقريـر  إعـداد  بأن  اإلدارة  مجلـس  يقـر 
حوكمـة  تقريـر   ، والتحليـل  اإلدارة  نقـاش  تقريـر  مـع 
تمـت  قـد  المدققـة  العموميـة  والميزانيـة  الشركـات 
بمعرفـة المجلـس الكاملـة ووفقـًا لمعاييـر المحاسبـة 
والصـادرة  اإلفصـاح  تحكـم  التي  القانونيـة  واللوائـح 
المركـزي  والبنـك  المـال  لسـوق  العامـة  الهيئـة  من 

العمانـي. 

معلومـات  وجـود  بعـدم  اإلدارة  مجلـس  يقـر  كما 
جوهريـة وأشيـاء جوهريـة يمكـن أن تؤثـر على استمـرار 

أعمـال البنـك في السنـة الماليـة القادمـة . 

تفاصيـل اخرى هامة
البنك عن تعديالت أساسية في تشكيل مجلس  أعلن 
اإلدارة  واإلدارة التنفيذية للبنك بعد إنتهاء العام 2008 م 

ملخصة في اآلتي :

استقالة الرئيس التنفيذي
أعلن بنك صحار عن استقالة الرئيس التنفيذي الفاضل 
مجلس  قبل  وقد   ، شخصية  ألسباب  جافيري  بي  ناني 
إدارة البنك استقالته .  وسيكون آخر يوم له في خدمة 

البنك 31 مارس 2009 م.

استقالة رئيس المجلس باإلنابة
كما أعلن بنك صحار عن استقالة رئيس مجلس اإلدارة 
تسري   . كلمور  عبدالعزيز  بن  محمد  الدكتور  باإلنابة 

االستقالة من تاريخ 3 يناير 2009 م .

تعيين رئيس تنفيذي جديد للبنك
بن  محمد  الدكتور  بتعيين  البنك  إدارة  مجلس  قام 
استقالة  بعد   ، للبنك  تنفيذيا  رئيسا  كلمور  عبدالعزيز 
وتسري    . جافيري  بي  ناني  الحالي  التنفيذي  الرئيس 

صالحيات الدكتور كلمور من تاريخ 4 فبراير 2009 م .

تعيين رئيس مجلس اإلدارة ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة

إثر استقالة الدكتور محمد بن عبدالعزيز كلمور  وعلى 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  قام   ، البنك  إدارة  مجلس  من 
رئيسا  المعمري  حميد  بن  عبداهلل  الفاضل  بتعيين 
يوسف  بن  حسين  الفاضل  وتعيين  اإلدارة  لمجلس 

الشالواني نائبا لرئيس مجلس اإلدارة .

الناس يضعون ثقتهم بنا. ويتوجب علينا تقريـر حوكمـة الشركـات 
صون تلك الثقة.
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فـــريـــــق اإلدارة فـــريـــــق اإلدارة
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د. محمد بن عبدالعزيز كلمور - الرئيس التنفيذي

منيرة بنت عبد النبي مكي - نائب المدير العام للموارد البشرية والدعم التجاري

ر. ناراسيمهان - نائب المدير العام للبيع بالجملة

بيتر بايرن - نائب المدير العام للتدقيق الداخلي

مانجاال ج. غاميدش - نائب المدير العام و المسؤول المالي

شانتانو جوش -نائب المدير العام للعمليات وتقنية المعلومات والقنوات اإللكترونية 

خلفان بن راشد الطالعي - نائب المدير العام للبيع بالتجزئة المصرفية

هـ. ف. شيشادري - نائب المدير العام إلدارة المخاطر
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العمـل  لبيئـة  مفصـل  تحليـل  التقريـر  هذا  يستعرض 
التقريـر  ويتضمـن   .  2008 عـام  خـالل  صحـار  بنـك  وأداء 
نظـرة مستقبلية للسنـة القادمـة مـع مالحظـات على 
ومشاكـل  والمخاطـر  والتهديـدات  المتوقعة  الفـرص 

األعمـال. 

لعمليـات  المكتمـل  األول  العـام   2008 العـام  كان  لقد 
العـام  اإلصـدار  إجـراءات  إتمام  بعـد   . صحـار  بنـك 
شهـر  في  عمليـاته  صحـار  بنـك  استهل   ، والتأسيـس 
األولـى  السنـة  في  تولــد  الــذي  الزخـم   . م   2007 مايـو 
االعتمـاد عليـه بشكـل  ، وتـم  الثانيــة  السنـة  تعـزز في 
أهدافـه  صحـار  بنـك  عـزز   ، الثانيـة  السنـة  خـالل   . كبيــر 
. في   " " األكثـر تفضيـاًل  البنـك المحلـي الدولـي  ليصبـح 

سلطنـة عمـان. 

البنـك  واصـل   ، عمليـاته  من  الثانيـة  السنـة  وخالل 
تكييـف نشاطاتـه مـع األهـداف الوطنيـة وأثنـاء القيـام 
في  المساهمـة  في  هامـًا  دورًا  البنـك  لعـب   ، بذلـك 
البنـك  ركـز  فقد  العمانـي.  االقتصـاد  أهـداف  دعم 
والناشئـة  الجديـدة  للقطاعـات  خدماته  تقديم  على 
تحضى  لم  التي  القطاعـات  وعلى  الواعـد  النمـو  ذات 
في  المصرفي  القطاع  اهتمام  من  كبيرة  حصة  على 
متكاملة  باقة  البنـك  عمليـات  غطـت  وقد  الماضي. 
للتجزئـة  متكاملـة  خدمات  مثل  الخدمـات  من 
التركيـز  مـع  االستثمـار  بنـوك  وخدمـات  والمؤسسـات 
هـذه  نجـاح  ولتأكيـد  الهامـة.  النمـو  قطاعـات  على 
من  والخبـرة  الكفـاءة  بتعزيـز  البنـك  قـام   ، العمليـات 
المستويـات  بأعلـى  قيمـة  منتجـات  تقديـم  أجـل 
خدمات  توزيـع  خـطط  ركـزت  كما    . العمـالء  لخدمـة 
منتجـات  لتقديـم  مكثفـة  شبكـة  عـرض  على  البنـك 
على  قـوي  تأكيـد  مـع  النوعيـة  وعاليـة  بهـا  موثـوق 

معاييـر الخدمـة وعـروض المنتـج. 

1- بيئـة العمـل 
التنـوع في  هـاما  تطـورا  م   2008 عـام   شهـد 

االقتصـادي ، فائـض مستمـر في األوضـاع الماليـة وميـزان 
العـام  الديـن  في  منخفضـة  مستويـات   ، المدفـوعات 
 . األجنبـية  العملة  احتياطيـات  من  مريحـة  ومستويـات 
عمـان  سلطنـة  شهـدت  السابقـة،  األربـع  السنـوات  في 
نمـو اقتصـادي قـوي حيث بلغ متوسـط النمـو في الناتـج 
المحلـي اإلجمالـي خـالل الفتـرة من 2004 إلى 2007 حوالـي 
4ر17% . كما بلغ نمـو الناتـج المحلـي اإلجمالـي في العام 

الحالي وحتى شهر يونيـو 2008 م نسبة 4ر%46 . 

ضـرورة  على  التأكيـد  في  المحليـة  السياسـة  استمـرت 
االبتعـاد عن االعتمـاد على إيـرادات النفـط إلى مجـاالت 
اقتصاديـة أخـرى والمحـددة في خطـة الرؤيـة العمانيـة 
تسريـع  الخطـة  هـذه  أهـداف  تتضمـن  حيث  م   2020

برنامج الخصخصـة وتعزيـز مسيرة تعميـن الوظائـف. 

تنـويع  إلى  الهادفة  المبـادرات  هذه  تأثيـرات  بـدأت  وقد 
حيث  ملموسة  نتائـج  تحقيـق  القومي  الدخل  مصادر 
إزدادت حصة ناتج القطـاع الصناعـي غيـر النفطـي من 
إجمالي الناتـج المحلـي من 1ر14% في عام 2006 م إلى 4ر%14 

شهد  الذي  االقتصـاد  ظل  في  هذا   ، م   2007 عـام  في 
توسـعا في الناتج المحلي بحـدود 13% في عـام 2007 . 

– 2010 ( والتي  خطـة التنميـة الخمسيـة السابعـة ) 2006 
زيـادة  على  ركـزت   ، الرابعـة  سنتهـا  في  اآلن  هـي 
مساهمـة قطـاع التجـارة في االقتصـاد الوطنـي . نمـا 
بنسبـة  عمـان  سلطنـة  في  التجـاري  النشـاط  إجمالـي 
الفائـض  نمـا  كمـا   .  2008 ويونيـو   2007 يونيـو  بيـن   %54
التجـاري أيضـًا بحـدود 48% إلى 47ر2 مليـار ريـال عمانـي 
في نفـس الفتـرة . يمثـل الفائـض التجـاري نسبـة 5ر%23 
من إجمالـي الناتـج المحلـي مقارنـة بنفـس الفتـرة في 
النفطيـة  الصـادرات  ارتفعـت  كما   . السابقـة  السنـة 
 %74 بحـدود  النفطيـة  غيـر  والصـادرات   %48 بنسبـة 
وإعـادة التصديـر بنسبـة 67% خالل الفترة من يونيـو 2007 

إلى يونيـو 2008. 

ريـال  مليـون  5ر257  من  الماليـة  الوساطـة  وإزدادت 
عمانـي للستـة أشهـر األولـى من عـام 2007 م إلى 6ر375 
عـام  مـن  األولـى  أشهـر  للستـة  عمانـي  ريـال  مليـون 
ارتفعت  وقد   . 9ر%45  بنسبـة  زيـادة  يمثل  مما   ، 2008م 
نسبة ائتمـان البنـوك إلى إجمالي الناتـج المحلـي من %34 
في عـام 2006 م إلى 42% في عـام 2007 م . كما ارتفعـت 
المحلـي  الناتـج  إلى إجمالي  البنـوك  أيضـًا نسبة ودائـع 
من 34% إلى 42% في نفس الفترة. وتمر حاليا متطلبات 
وحاجـات  االستثمـار  ومجـاالت  رأسمـال  من  السوق 
متطلبـات  خاللها  من  تتولد  تغيير  بمرحلة  االستهـالك 
متزايـدة لخدمات الوساطـة الماليـة من قبـل المورديـن 
الرئيسييـن لتمويـل السـوق . وستتطلب هذه التغييرات 
من البنـوك العاملة في سلطنـة عمـان لعـب دورا هـاما 
لدعـم كافة األنشطـة في البالد . وستشكل الخدمات 
في  هاما  دورا  صحـار  بنـك  من  المقدمة  والمنتجات 

دعم عمليـة الوساطـة الماليـة في المرحلة المقبلة . 

وكجـزء من تركيـز البنـك على التنـوع االقتصـادي بعيـدًا 
عن  الحكومـة  أعلنـت   ، الهيدروكربون  قطاعـات  عن 
ريـال  بنيـة أساسيـة ضخمـة بقيمة 5ر18 مليـار  مشاريـع 
 . القادمـة  سنـوات  الخمـس  في  تنفيذها  يتم  عمانـي 
ومن المرجـح أن يكـون القطـاع المصرفـي المستفيـد 
المباشـرة  بالمشاركـة  الرئيسـي من هـذه االستثمـارات 

وغيـر المباشـرة في هـذه المشاريـع االستثماريـة . 

عمـان  لسلطنـة  الصناعيـة  االستراتيجيـة  تهـدف 
على  تعتمـد  ضخمـة  صناعيـة  مشاريـع  إنشـاء  إلى 
صحـار  في  المشاريـع  تلـك  مثـل  الطبيعـي  الغـاز 
على  تستنـد  التي  المشاريـع  من  مزيـد  وإنشـاء  وصـور 
الصناعيـة  المناطـق   . الخصخصـة  ومشاريـع  المعرفـة 
 ، نـزوى   ، ريسـوت  صاللـة،   ، صـور   ، صحـار   ، الرسيـل  في 
المعرفـة  وواحـة  الحـرة  المزيونـة  ومنطقـة  البريمـي 
للتوسـع  مالئمـة  بيئـة  تقديـم  تواصـل  مسقـط 
االجتماعيـة  اإلمكانيـات  وتعتبر   . والمعرفـي  الصناعـي 
تنفيـذ  فتـرة  خـالل  التطـورات  لهـذه  واإلقتصاديـة 
الطويـل مثيـرة لكنهـا تحمـل  المـدى  المشـروع وعلى 

تحـديات عديدة. 

2- الصناعـة البنكيـة 
بلغـت إجمالـي أصـول البنـوك التجاريـة 6ر12 مليـار ريـال 
زيـادة  محققة  م،   2008 إغسطس  نهاية  في  عمانـي 
من  المقـدم  االئتمـان  إجمالـي  إزداد   . 5ر%46  قدرهـا 
42ر8  إلى  ليصل  6ر%52  بنسبة  التجاريـة  البنـوك  قبـل 
مليـار ريـال عمانـي ، حيث بلغ نسبته 9ر66% من إجمالـي 
الودائـع  إجمالـي  إزداد  كما  بحـدود.  البنـوك  أصـول 
في  عمانـي  ريـال  مليـار  86ر7  إلى  ليصـل  6ر%37  بحـدود 
شهد   ، الفتـرة  نفس  وخـالل  م.   2008 أغسطـس  نهايـة 
الوضـع النقـدي العـام في السلطنة نسب نمـو عالـية 
الفائـدة،  معـدالت  وانخفـاض  السيولة  معدالت  في 
9ر%33،  بحـدود   )M2( العام  المالـي  االعتمـاد  إزداد  حيث 
5ر%46  بحـدود  نمـت  التي  الطلـب  تحـت  ودائـع  منهـا 
بأجـل، والودائـع  )التوفيـر  النقديـة  شبـه   واألمـوال 

 CD’s .. الخ ( نمـت بحـدود 2ر%32 . 

عمـان  سلطنـة  في  والنقـدي  المالـي  الوضـع  استمـر 
مرنـًا على عكـس التطـورات السلبيـة التي تمـت تحـدث 
في النظـام المالـي العالمـي . التطـورات في االقتصـاد 
العالمـي وإلى حـد كبيـر كانـت بسـبب االنتشـار الواسـع 
الستخـدام األدوات الماليـة المشتقـة المقترنـة باالنهيـار 
في عمليـات الرهـن في العديـد من األسـواق العالميـة . 
ومن المرجـح أن تنعكـس بعـض تأثيـرات األزمـة الماليـة 

العالميـة على الصناعـة المصرفيـة المحليـة بسـبب : 

أزمــة االئتمــان العالميــة وزيـــادة تكاليــف 
االقتــراض

الماليــة  األسواق  في  المخاطـر  لتجنب  العام  التوجه 
األمريكـي  الدوالر  بسيولة  العرض  في  نقـص  الى  أدى 
زيـادة  إلى  ذلـك  وأدى   . األخـرى  الرئيسيـة  والعمـالت 
المالييـن  الوسطـاء  مـن  لكـل  االقتـراض  تكلفـة 
تسببت  وقد  لألمـوال.  النهائييـن  والمستخدميـن 
وعملية  الفائـدة  معـدالت  في  األخيـرة  التخفضيـات 
ضخ مبالغ ضخمة من السيولة في القطاع المصرفي 
على مصادر  الضغط  إلى تخفيف  األسواق  من  وغيرها 
األموال ونسب الفائدة ولكـن فائدة هذه العمليات لـم 

تترشـح بعـد في باقي قطاعات االقتصـاد . 

خروج أمـوال المضاربـين من النظـام 
تخفيف  إلى  األخيرة  اآلونة  في  الدوالر  انتعاش  أدى 
التعــاون  مجلـس  دول  بأن  المنتشرة  التكهنـات 
مقابل  عمالتهـا  تقييـم  بإعـادة  ستقـوم  الخليـجي 
بعـض  خروج  إلــى  ذلــك  وأدى  األمريكي.  الدوالر 
السيــولة من النظــام وبالتالــي تشديــد السيولــة في 

سـوق العملــة المحليــة. 

3- فـرص االستثمـار والتحديـات 
وسـوف  المغيـرات  من  حصتـه   2009 العـام  سيحمل 
من  النهايـة.  وحتـى  البدايـة  من  بالتحديـات  يتسـم 
نمـو  في  المتوقـع  الكبيـر  االنخفـاض  يؤثـر  أن  المرجـح 
التجـارة  وعلى  السلـع  أسعـار  على  العالمـي  االقتصـاد 
العام  التوجه  يتسبب  أن  المتوقـع  ومن   . العالميـة 
األموال  رؤوس  مصادر  في  انخفاض  المخاطـر  لتجنب 

الجديدة ونقص في تمويـل البنوك مما يضع ضغـوط 
يتأثـر  أن  أيضـًا  المرجـح  ومن   . السيولـة  نسب  على 
معـدل النمـو في سلطنـة عمـان بسـبب بـطء االقتصـاد 
على  يستنـد  تفـاؤل  هنـاك   ، ذلـك  ومـع   . العالمـي 
البنيـات  على  الصـرف  زيـادة  على  الحكومـي  التأكيـد 
الخطـوات  هـذه  تخفـف  أن  المرجـح  ومن  األساسيـة 
أن  كما  التجـاري.  النشـاط  في  االنكمـاش  تأثيـرات  من 
سعـر النفـط المفتـرض 45 دوالر للبرميـل في الميزانيـة 
العامـة للدولـة لعام 2009 من المتوقـع أن يوفـر دعـم 

للنمـو االقتصـادي.

البنـك  إتخذها  التي  اإلجـراءات  ، فإن  إلى ذلك  باإلضافة 
المركزي العماني مثـل زيادة نسبة اإلقراض إلى الودائع 
المقايضـة  توفـر   ،  2009 ينايـر   1 من  ابتداءا  5ر%87  إلى 
الدوالر  سيولـة  النعـاش  المباشـر  االقـراض  وتسهيـالت 
التجاريـة.  األعمـال  من  تعـزز  أن  المرجـح  من  األمريكـي 
عمانـي  ريـال  مليـون   150 بمبلـغ  خـاص  صنـدوق  إنشـاء 
سببتها  التي  الفجوة  لتغطية  الماليـة  وزارة  قبـل  من 
لألوراق  مسقط  سوق  من  المضاربـة   أمـوال  هروب 

المالية سـوف يعـزز من ثقـة المستثمريـن. 

السيولـة  في  زيادة  المصرفي  القطاع  يشهـد  سـوف 
من  المالـي  النظـام  في  مؤخـرًا  األمـوال  ضـخ  بسـبب 
إلى  باإلضافة  العالـم  في  المركزيـة  البنـوك  قبـل 
لزيـادة  الفائـدة  معـدل  في  الكبيـرة  التخفيضـات 

وإنعـاش النشـاط االقتصـادي. 

تقـدم سلطنـة عمـان لمحـة ديموغرافيـة جيـدة للبنـوك 
 . عـام   15 سـن  تحـت  السكـان  من   %32 حوالـي  بوجـود 
سلطنـة  في  البنـوك  خدمـات  اختـراق  ظـل  ذلـك  ومـع 
عمـان منخفـض بالرغـم من النمـو الكبيـر في االئتمـان 
متوسـط  يبلغ  حيث   ، الماضيـة  القليلـة  السنـوات  في 
عدد العمالء للفـرع الواحـد 7300 شخـص فقـط . معـدل 
بحوالـي  اإلجمالـي  المحلـي  للناتـج  والودائـع  االئتمـان 
ببقيـة  مقارنته  تم  ما  إذا  منخفـض  أيضـًا  يعتبـر   %42
فرصـة  يوفـر  وهـذا  الخليجـي.  التعـاون  مجلـس  دول 
مثاليـة لنمـو األعمـال التجاريـة البنكيـة من خـالل تطويـر 

االختـراق في المناطـق ذات الخدمـات البنكيـة األقـل. 

إمكانياتهـا  وتفعيـل  تعزيـز  إلى  بحاجـة  البنـوك 
مـع  لتنسجـم  االستشاريـة  والخبـرات  التمويليـة 
الكبيـرة  األساسيـة  البنيـة  مشاريـع  وتعقيـدات  مغـزى 
توجـد  السلطنـة.  أنحـاء  جميـع  في  لهـا  المخـطط 
مثـل  الواعـدة  القطاعـات  في  وكبيـرة  هامـة  فـرص 
منتجـات  وتصديـر  التعديـن   ، األسمـاك   ، السياحـة 

القيمـة المضافـة والمتوقـع أن يمولهـا بنـك صحـار. 

لتلبيـة  واضحـة  استراتيجيـات  يطـور  أن  البنـك  على 
بالمتطلبـات  للوفـاء  المؤهلـة  العمالـة  متطلبـات 
على  التركيـز  زيـادة  التجاريـة.  لألعمـال  الديناميكيـة 
للشبـاب  كبيـر  تأهيـل  يتطلـب  قـد  المخاطـر  تخفيـف 

العمانـي من خـالل التدريـب وبرامـج التطويـر المهنـي.

تقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـلتقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـل
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4 - العمليـات التجاريـة 
في  إفتتاحـه  يتـم  محلـي  بنـك  أول  هـو  صحـار  بنـك 
سلطنـة عمـان خـالل االثنـي عشـر عـامـًا الماضيـة. وفي 
السنـة الثانيـة من العمليـات ، واصـل البنـك عملياته في 
. استراتيجيـات تجميع  سـوق يتسم بمنافسـة شديدة 
القدرات والموارد ، وابتكار المنتجـات الجديدة ، وتوسعة 
مكنـت  العمـالء  خدمـة  من  والتأكيـد  الفـروع  شبكـة 
مضافـة  وقيمـة  قـدم  موطـيء  اكتسـاب  من  البنـك 

لصـورة عالمتهـا التجاريـة. 

 – رئيسيـة  مجاالت  ثالثـة  على  البنك  تركيـز  استمر  وقد 
التـزام  استمـر  وقد   . والكفـاءة  التقنيـة   ، الموظفون 
افتتاحـه  منـذ  المميـزة  والخدمـة  التميـز  تجاه  البنـك 

بشكل كبيـر في تعزيـز ثقـة العمـالء به. 

4-1 بنـوك التجزئـة 
تتمثـل  التجزئـة  لبنـوك  األوليـة  صحـار  بنـك  استراتيجيـة 
العمـالء  جميـع  توقعـات  تلبيـة  في  أساسـي  بشكـل 
معالـم  تكمـل  التي  والخدمـات  المنتجـات  خـالل  من 
الحيـاة وتلبيـة متطلبـات أسلـوب الحيـاة الفرديـة والذي 
استمـر كقـوة دفـع للعمـل في السنـة الثانيـة كذلـك . 
عـززت بنـوك التجزئـة وطـورت من حصتهـا في السـوق 
عن طريـق منتجـات دورة الحيـاة الجديـدة التي عرضـت 
استجـاب   . الودائـع  وتعزيـز  الجديـد  لالقـراض  فـرص 
لتوجـه  إيجابـي  بشكـل  عمـان  سلطنـة  في  العمـالء 
الماليـة.   " الحيـاة  " دورة  بتقديـم حلـول  الخـاص  البنـك 
التجزئـة  بنـوك  ، خلـق قسـم  وفي خـالل فتـرة وجيـزة 

مصالـح هامـة في السـوق.

بنـوك  قسـم  تبناها  التي  الرئيسيـة  االستراتيجيـات 
التجزئـة :

تنفيـذ استراتيجيـة توزيع العميـل.  	

البحوث  خـالل  مـن  العميـل  احتياجات  فهـم  	
والحصول على آراء العميل عن الخدمات والمنتجات 

المقدمة عن طريق إجراء اإلستبيانات. 
لتلبيـة  القيمـة  متميـزة  وخدمـات  منتجـات  تطويـر  	

متطلبـات أسلـوب حيـاة العمـالء. 

بفعالية  القليلة  المـوارد  استخـدام  على  التأكيـد  	
عن طريق بنمـوذج توزيـع محـوري للفروع . 

تعزيـز العالقـات مع العمالء لتسهييل عملية بيـع باقة  	
متكاملة من المنتجـات بمنهـج " البنـك الواحـد " . 

من  للتمكن  األمامـي  الخـط  موظفـي  تفويـض  	
تقديم الخدمات والمنتجات بأسرع وقت.

باقة  تقدم  التي  البنكية  التوزيع  قنـوات  تفعيل  	
متكاملة من الخدمات والمنتجات. 

، تـم طـرح مجموعـة من منتجـات التجزئـة  وخـالل العـام 
البطاقـات   ، السكنيـة  القـروض   ، بأجـل  الودائـع  من  تمتـد 
العديد  فتـح  تـم  كما  االئتمـان.  وبطاقـات  المدينـة 
 ، الفـروع  مثـل  والمنتجات  الخدمات  توزيع  قنـوات  من 
الخدمات  تقديم   ، االتصـال  مركـز   ، اآللـي  الصـرف  أجهـزة 
المصرفية عبر شبكة االنترنيـت وتقديم الخدمات البنكية 
عبر الرسائـل القصيـرة لتساهم في توزيع باقـة المنتجـات 
والخدمـات . ومن أجـل توفيـر الخدمات المصرفية للعمـالء 
بشكل موسع ، واصـل البنـك بالسماح لعمالئه باستعمال 
أية  دون  عمـان  لشبكـة  التابعة  اآللـي  الصـرف   أجهـزة 
رسوم . تمكـن عمـالء بنـك صحـار من الدخـول لحساباتهـم 
عن طريـق أكثـر من 500 جهـاز صـرف آلـي في جميـع أنحـاء 
آلـي خارجي  11 فـرع و 12 جهـاز صـرف  . وللبنـك حاليـًا  البلـد 

منتشـرة في البلـد . 

البنـك من وجود مالمـح فريـدة في جميـع  تأكـد  وقد 
خيـارات  المالمـح  هـذه  وتتضمـن  وخدماتـه.  منتجاتـه 
 ، التأميـن  خدمـات   ، والمنخفضـة  المرنـة  األقسـاط 
االقتـراض  وتسهيـالت  التعليميـة  االستشـارات  خدمـات 
المشتـرك . وفي جانـب بطاقـات االئتمـان ، فإن البرامـج 
وعضويـة   " المـرور  أولويـة   " مثـل  المجانيـة  الخاصـة 
الفريـدة  المالمـح  هـذه  من  بعـض  هـي   AAA بطاقـة 
توفيـر   " حسابـات  برنامـج   . البنـك  قبـل  من  المقدمـة 
األخيـر  الربـع  في  المقدم  التوفيـر  وبرنامـج   " الممـيـز 
كسب  في  وساعـدت  العمالء  إعجـاب  على  حـازت  قـد 
تحسين  وبهدف  بالبنـك.  التوفيـر  حسابـات  أرصـدة 
باستبدال  البنك  قام   ، البنك  لعمالء  الخدمة  مستوى 
التابعة  خصم  ببطاقات  اآللي  الصرف  أجهزة  بطاقات 

لشبكة الفيزا اإللكترونية .

4-2 قسـم بنـوك الشركـات 
التركيـز الرئيسـي لمجموعـة بنـوك الشركـات كـان :- 

التركيـز  مع  البنكيـة  المعرفـة  خدمات  توفيـر  	
تخصـص  إلى  تحتاج  التي  محددة  قطاعـات  على 

قطاعـي. 
الصناعات  لمجموعـة  استشاريـة  خدمـات  تقديـم  	
بشهرة  البنك  تتويج  بهدف  السلطنـة  في  الناشئـة 

المستشـار الموثوق به. 
عن  االبتعـاد  في  الحكوميـة  الرؤيـة  متابعـة  	
على  والتركيـز  النفـط  على  المعتمـد  االقتصـاد 

تنمية قطـاع المشاريـع الصغيـرة والمتوسطـة . 

شاملة  حلـول  وتقديـم  معرفـة  كشريـك  العمـل  	
ومتكاملة لألعمـال التجاريـة. 

تقديم حـلول االئتمـان بطريقة مبتكرة وبأقـساط  	
مـرنة . 

تبني منهج إدارة المخاطـر على مستوي المؤسسة،  	
مؤشرات  خـالل  من  المخاطـر  مستوى  تخفيـف 

التحذيـر المبكـرة . 
من  للتأكيـد   " الواحـد  البنـك   " منهـج  على  التركيـز  	

بيـع باقة من المنتجات والخدمات لكل عميل . 

فرعيـة  وحـدات  الشركـات  بنـوك  قسـم  أنشـأ 
االقتصاديـة  القطاعـات  على  للتركيـز  الدائـرة  ضمـن 
من  الشركـات  من  العمـالء  وخدمـة  المستهدفـة 
تعمـل  القطاعـات.  لهـذه  الذكـي  التقسيـم  خـالل 
صحـار  في  البنـك  فـروع  في  الشركـات  بنـوك  مكاتـب 
في  مشابهـة  وحـدات  لفتـح  البنـك  ويخـطط  وصاللـة 
مبدأ  األعمـال  مجموعـة  تنتهج  وصـور.  نـزوى  فرعي 
معرفـة  كشريـك  والعمـل  العميـل  متطلبـات  فهـم 

للعميـل . 

من  العديـد  تنفيـذ  من  البنـك  تمكـن   ، السنـة  وخـالل 
المعامـالت المشتركة مع البنـوك المحليـة واإلقليميـة . 
كما ركز البنك على تقديم الخدمات والمنتجات الضرورية 
كانت  والتي  والمتوسطـة  الصغيـرة  المشاريـع  لقطاع 
الخارجية  التجـارة  قسم  استمـر   . السابق  في  تنقصها 
بتطويـر مجـال األعمـال التجاريـة من خـالل االبـداع وعـرض 
الحلـول المناسبـة لمختلـف األعمـال التجاريـة. ظـل تركيـز 
خدمة  بأسرع  الشركـات  من  العمـالء  تزويـد  على  البنـك 
المنافذ  طريـق  عن  والمميزات  الفعاليـة  وزيـادة  ممكنة 
لبنـوك  المميز  خدمـة  تقديـم  توسيـع  تـم  االلكترونيـة. 

االنترنيـت للعمـالء من الشركـات والمؤسسـات. 

التزامـات  إدارة  ومجموعـة  الخزينـة  دائـرة  ركـزت 
خـالل  من  التمويـل  مصـادر  تنويـع  على  الشركـات 
عـرض منتجـات وخدمـات فريـدة . وكان تركيـز الجهـود 
مصادر  تنويع  وتحقيـق  االلتـزامات  تكلفـة  تقليـل  على 
البنـك  قـام  العـام،  خـالل   . تركيزها  وتقليل  اإللتزامات 
 . العالمية  البنـوك  العديـد من  ائتمـان مـع  بفتح حدود 
لتحقيـق  البنـك  استثمـارات  محفظـة  تنويـع  تـم  كما 

أكبـر عائـد ممكن على المـدى البعيـد . 

4-3 المــاليــة 
وتحليل  تزويـد  صحـار  ببنـك  المالية  فريـق  يواصـل 
وفريـق  اإلدارة  لمجلـس  المالية  والمعلومات  التقارير 
اإلدارة . يشـارك فريـق المالية في بناء استراتيجيـة البنك 
على  التقاريـر  وإعداد  البحـوث  وإجـراء  العمل  وخطـط 
العوامـل التي تؤثـر على العمليـات التجاريـة . ويساعـد 
وإجـراء  والجديـدة  القائمـة  المشاريـع  تقييـم  على 
الوضـع  الفريـق  يراقـب  األعمـال.  وتقييـم  المراجعـات 
وتقييـم  الماليـة  البيانـات  خـالل  من  للبنـك  المالـي 
 . المختلفـة  القطاعـات  في  وجـدت  إن  التغييـر  ضرورة 

فريـق  بالبنـك  الخاص  المعلومـات  إدارة  نظـام  يمكـن 
المداخـالت  وتساعـد   . بفاعليـة  العمـل  من  المالية 
تقييـم  وفي  جديـدة  نشاطـات  طـرح  في  التحليليـة 
المالية  فريـق  يقوم   . للبنك  الحاليـة  المنتجـات  ربحيـة 
بتسيير عمليـة تكامـل البنك وتطويـر إطـار عمـل شامل 

للبنك إلنشـاء قاعـدة تسليـم المنتجـات والخدمـات . 

4-4 المـوارد البشريـة 
الوحيـد  المصـدر  بأن  واقتناعه  تأكيده  البنك  يواصل 
هـي  مؤسسـة  ألي  المنافسـة  استمـرار  لميـزة 
للبنـك  البشريـة  المـوارد  سياسـة  تقـوم   . الموظفيـن 
لتوفيـر  والمصممـة  العالميـة  التطبيقـات  أفضـل  على 

تقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـلتقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـل
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أداة التميـز إلدارة الموظفيـن. 

العديـد  م   2008 عـام  في  للبنـك  السريـع  النمـو  وفـر 
العمانييـن  للموظفيـن  المهنـي  التميـز  فـرص  من 
توفيـر  في  االستمـرار  هـو  البنـك  وهـدف  المؤهليـن. 
 ، السنـة  وخـالل  العمانـي.  للشبـاب  المهنيـة  الفـرص 
وواصـل   . جديـد  عمانـي  خريـج   23 بتعييـن  البنـك  قـام 
في  المؤهلـة  العمانيـة  العمـل  قـوة  تعييـن  البنـك 

البنـك في مستويـات مختلفـة. 

يؤمن البنـك بأن التعلـم يعتبـر مفتـاح للتطـور المستمـر 
 . والسـلوك  المهـارات   ، المهنيـة  المعرفـة  وتحديـث 
مركـز التعلـم التابـع للبنـك في القـرم مفتـوح للعمـل 
لتعزيـز  مختلفـة  تطـوير  برامـج  بتنفيـذ  وقـام  اآلن 
البشريـة  المـوارد  دائـرة  تضـع   . المطلوبـة  التخصصـات 
والتأهيـل  التعييـن  برامـج  على  التركيـز  من  الكثيـر 
للموظفيـن  المعرفـة  وتحديـث  الجـدد  للموظفيـن 

الحالييـن للتكيـف مـع حاجـات العميـل المتطـورة . 

خـالل السنـة ، قـام البنـك بتطبيق جـدول جديد لهيكل 
االتجـاهات  مـع  لتتماشـى  الرواتـب  وتعديـل  الرواتب 
المـوارد  دائـرة  أنشـأت  القطـاع.  هـذا  في  السائـدة 
األهـداف  وتوزيع  لتنظيـم  األداء  إدارة  نظـام  البشريـة 
أيضـًا  الدائـرة  أنشـأت  كما   . األهـداف  وتحقيق  ووضـع 
خطة اإلحالل  الوظيفي لتطويـر المهـارات والمواهـب 
المطلوبـة الستمـرارية العمـل . كما تـم عقـد مجموعـة 
السنـة  خـالل  للموظفيـن  واألحـداث  الفعاليـات  من 
ويعمـل   . والحيـاة  العمـل  معادلة  توازن  على  للتأكيـد 
وتتضمـن   . الثقافـات  متعـددة  عمـل  بيئـة  في  البنـك 
الفريـق  لبنـاء  إجـراءات  البشريـة  المـوارد  دائـرة  جهـود 

ووالنقاش الذي يـؤدي إلى تعزيـز ثقافـة األداء . 

المؤهلين  من  وموظفة  موظف   400 البنك  لدى  يعمل 
حيث  والمواهـب  المهـارات  أصحـاب  ومن  والمهنييـن 

بلغت نسبة التعميـن %84 .

البشريـة  المـوارد  في  البنـك  منهـج  خـالل  ومن 
البنـك بتطويـر ثقافـة  ، قـام  والسياسـات الخاصـة بهـا 
قويـة لالحتفـاظ بالمـوارد البشريـة . وهـدف البنـك هـو 
البنـوك  قطـاع  في   " الُمفضـل  الُمشغـل   " يصبـح  أن 

العمانيـة . 

4-5 تقنيـة المعلومـات والعمليـات 
على  بالبنـك  المعلومـات  تقنيـة  استراتيجيـة  ركـزت 
إلى  وتطرقت  سريـع  بشكـل  العمليـات  تحديـث 
بجـداول  بنجـاح  جديـد  بنـك  إلدارة  الحاسمـة  الحاجـات 
التنفيـذ المطلوبـة. قام البنك بإدخال تقنية المعلومات 
إلى كافة عملياته ومنتجاته وخدماته للوصول إلى التميز 
واإلبداع في هذه العمليات .  وقد استطاع البنك جعل 
من  وأمكنته  العميل  إحتياجات  على  مرتكزة  عملياته 
اجتياح التحديات التي واجهته عن طريق استخدام تقنية 

خدماته  لتمييز  الرئيسية  الوسائل  كأحد  المعلومات 
المصرفية .  وتغطـي مجـاالت التركيـز ما يلـي :- 

لتقديـم  الخارجيـة  بالعمـالء والمؤسسات  االرتبـاط  	
" نقـاط  مستوى موحد لخدمة العمالء في جميع 

االتصـال " المختلفـة . 
لتقديـم  المستـوى  عاليـة  تحليليـة  إمكانيـات  بنـاء  	

المعلومـات العمليـة في " نقـاط االتصـال" بالعمـالء . 
تطبيق  طريـق  عن  الكفـاءة  من  عاليـة  مستويـات  	

أنظمة تقنيـة المعلومات. 
إتمام  ومركز  البيانـات  قاعـدة  إدارة  مركز  توحيد  	

المعامالت. 
المكاتـب  التي تمكـن ربط  تطبيق أفضـل األنظمـة  	
تتم  )عمليات  والخلفيـة  المتوسطـة   ، األماميـة 

مباشرة خالل المكاتب الثالثة( . 
تتسم األنظمة المطبقة في البنك بأن بها أنظمـة  	
رقابـة داخلية وأنظمة تكفل األمن ، األمر الذي يوفر 

عامـل " الطمأنينـة " لجميـع المستخدميـن. 
التحليـل التنبـؤي لتطويـر عملية وضع األهداف ، القـدرة  	
 ، التداخلـي  البيـع   ، العمالء  على  االحتفـاظ  على 
البنم  عمليات  وحماية  والمرن  الفعـال  التسعيـر 

من محاوالت النصب واإلحتيال. 
الحقيقي  الوقت  في  المصرفية  العمليات  إتمام  	
األنظمة  تشغيل  استمرار  من  التأكد  طريق  عن 
على مدار الساعة وتجنب األعطال الفنية وعمليات 
الدعم  وأنظمة  الكوارث  عند  البيانات  استرداد 

الرئيسي . 

تقوم أنظمة البنك على مركز إدارة قاعدة بيانات موحد 
وتوحيد مركز أتمام العمليات ، األمر الذي يساهم في 
تحقيق التوحيد اإللكتروني لكافة منافذ خدمة العمالء 
لتقديم خدماتها ومنتجاتها بطريقة مثلى ومستمرة 
يتعامل  العميل  كون  على  يؤكد  وهذا  الساعة.   مدار 

مع البنك بأكمله وليس مع فرع واحد مستقل.

إدارة  نظـم  واعتمـاد  بتنفيـذ  وبنجـاح  البنـك  قـام 
لنظـم   2005  :  27001 أيـزو  وبرنامـج  األمنيـة  المعلومـات 
البنـك الرئيسيـة ، عمليـات تقنيـة المعلومـات والخدمـات 

استـرداد  وموقـع  الرئيسـي  المكتـب  من  كـل  في 
إدارة  ألنظمـة  وبالنسبـة   . الكـوارث  حالـة  في  البيانـات 
المعلومـات ، تبنـى البنـك سياسـات تقنيـة المعلومـات 
أيـزو  عمـل  إطـار  على  المستنـدة  والعمليـات  األمنيـة 
على  المعلومـات  تقنيـة  تنظيـم  يستنـد   .  2005  :  27001
ومعيـار  الصلـة  ذات  المعلومـات  تقنيـة  رقابـة  أهـداف 
أيـزو . أصبـح بنـك صحـار البنـك األول في سلطنـة عمـان 
الذي يحصـل على شهـادة الجـودة أيـزو 27001 : 2005 عن 

خدمـات تقنيـة المعلومـات المتكاملـة . 

سياسات  بتبني  البنك  قام   ، المعلومات  أنظمة  وإلدارة 
إستنادا على  المعلومات  تقنية  أمن وسالمة  وإجراءات 
المعلومات  تقنية  إدارة  تكون    .  2005  :  27001 أيـزو  إطار 
لتقنيات  الداخلي  الضبط  )أهداف   COBIT مبدأ  على 

المعلومات( ومبادىء اآليزو.

يعامل البنك كل عميل على أنه مميز ولديه إحتياجات 
متنوعة.  وقد استفاد البنك من بتطبيق أداة إدارة عالقات 
تطبيق  ساهم  وقد    . اإلحتياجات  العمالء لفهم هذه 
أنظمة مركزية لتقنية المعلومات البنكية على مستوى 
لخدمة  الرقمية  بالقنوات  توصيلها  مع  المؤسسة 
والخدمات  المنتجات  مستوى  تحسين  في  العمالء 
أدت  مما  البنك  إهتمام  هي  العميل  إحتياجات  وجعل 
إلى توسعة قاعدة العمالء وتحسن مستويات الربحية 
على  البنـك  االستراتيجيـة  هـذه  ساعـدت  وقـد    . للبنك 
زمنيـة  فتـرة  وفي  سريـع  بشكـل  العمـالء  استقطـاب 
قصيـرة دون تعريـض نوعيـة الخدمـات للخطـر. اعتمـاد 
سيساعـد  االلكترونيـة  والقنـوات  التقنيـة  على  البنـك 

البنـك في تقديـم الخدمـة األفضـل بتكلفـة أقـل. 

البنـوك  تقنيـة  مجلـة  قدمـت   ، السنويـة  جوائزهـا  في 
البنـوك  لبنـك صحـار عن تمويـل  الخـاص  االنجـاز  جائـزة 
ُعمـان  جوائـز  وبموقـع   .  )Bank– in a- Box  ( حلـول 
لعام 2008 حصـل الموقـع االلكترونـي لبنـك صحـار على 
وخـالل   . والتمويـل  البنـوك  فئـة  في  الذهبيـة  الجائـزة 
فتـرة زمنيـة قصيـرة استطـاع البنـك مساعـدة األعمـال 
بنـوك  منتجـات  من  كاملـة  باقـة  إدخـال  في  التجاريـة 
بالتقنيـة  العمـالء  وتزويـد  الشركـات  وبنـوك  التجزئـة 

المالئمـة . 

5- هيكلـة رأس المـال 
عماني  ريال  بقيمة  سهم  مليون   100 بإصدار  البنك  قام 
واحد للسهم للجمهور في ديسمبر 2006. كان المبلغ 
التقدم بطلب االكتتاب هو 0.500  المستحق الدفع عند 
ريال   0.020 بواقع  إصدار  رسوم  مع  للسهم  عماني  ريال 
فترة  في  المتبقي  المبلغ  سداد  يتم  أن  على   ، عماني 

أقصاها ثالثة سنوات من تاريخ التأسيس .  

تمت مطالبة المساهمين بسداد القسط المتبقي من 
أبريل 2008 وعليه تم رفع رأس المال  رأس المال في 26 
.  كما تمت عملية  ريال عماني  100 مليون  إلى  المدفوع 

بيسة  مئة  إلى  البنك  لسهم  اإلسمية  القيمة  تجزئة 
القانونـي  االحتياطـي  يتضمـن  كما  الواحد.  للسهم 
للسهـم  بيسـة   20 بمبلـغ  إصـدار  مصاريـف  المتراكـم 
خصم  بعد  البنـك  مساهمـي  من  تحصيلهـا  تـم 

مصاريف التأسيس ومصاريف ما قبل التشغيل. 

6- إدارة المخاطـر الماليـة 
التعرض للمخاطر هو من صميم األنشطة المالية والبد 
ويهدف  التجارية.  باألعمال  القيام  في  لها  التعرض  من 
والعائد  المخاطر  بين  مناسب  توازن  تحقيق  إلى  البنك 
للبنك.   المالي  األداء  علي  السلبية  التأثيرات  تقليل  مع 
وحجم  اإليرادات  في  النمو  نسب  بموازنة  البنك  يقوم 
أساسي  كجزء  عليها  المترتبة  بالمخاطر  العمليات 
التي  المخاطر  أنواع  أهم  ومن  البنك.  استراتيجيات  من 
يتعرض لها البنك هي مخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق 
في  التقلبات  ومخاطر  السيولة  مخاطر  تشمل  )والتي 
.  يركز البنك على  أسعار الفائدة( والمخاطر التشغيلية 
إدارة المخاطر عن طريق تحديد هذه المخاطر وقياسها 

ومتابعتها عن كثب .

للبنـك وحـدة إدارة مخاطـر جيـدة التأسيـس مـع فريـق 
البنـك  من الموظفيـن يتمتـع بالخبـرة والكفـاءة. ينظـر 
 " مشـروع  مخاطـر  كأدارة   " المخاطـر  إدارة  لوظيفـة 
مسئوليتـه الرئيسيـة هـو التأكيـد على وجـود وااللتـزام 
بإطـار العمـل الفعـال إلدارة المخاطـر في سيـاق أعمـال 
البنـك وبيئـة التشغيـل. وهـي تتضمـن تحديـد ، قيـاس ، 
التي  بالطريقـة  المخاطـر  مختلـف  ومراقبـة  تخفيـف 
تلبـي هـدف تعظيـم العائـد من تسويـة المخاطـر ضمن 
الموجهات التي حددهـا مجلـس اإلدارة . وضعـت وحـدة 
إدارة المخاطـر حـدود تنسجـم مـع موجهـات مخاطـر 
البنـك ، رقابـة ورفـع تقاريـر حـول االلتـزام بهـذه الحـدود 

والقيـام بدور رقابـي فيما يتصـل بإدارة هـذه المخاطـر.

إدارة  لوحـدة  الرئيسيـة  المسئوليـة  أن  من  وبالرغـم 
الرقابـة فيما يتصـل  التأكيـد على  المخاطـر ومن أجـل 
عاتـق  على  تقـع  المسئوليـة  هـذه  فإن   ، بالمخاطـر 
جميـع وحـدات العمـل بالبنـك. للبنـك سياسـة موثقـة 
إلدارة المخاطـر مفصلـة في بيانـات سياسـة المخاطـر. 

تقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـلتقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـل
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لجـان  قبـل  من  سنويـًا  البيانـات  هـذه  مراجعـة  يتـم 
اإلدارة المذكـورة أدنـاه ومن قبـل مجلـس اإلدارة حتى 
العمـل.  وبيئـة  االقتصاديـة  االتجاهـات  مـع  تنسجـم 
حـدود  طريـق  عن  المخاطـر  موجهـات  تنفيـذ  تـم 

المخاطـر. 

 ، اإلدارة  مجلـس  من  المخاطـر  إدارة  هيكـل  يتألـف 
وااللتـزامـات  األصـول  لجنـة   ، والمخاطـر  االئتمـان  لجنـة 
ووحـدة  السيولـة  ومخاطـر  السـوق  عن  المسئولـة 
إدارة المخاطـر التشغيلية المسؤولة عن إدارة المخاطر 
اإلدارة  مجلـس  على  تقـع  البنك.  في  التشغيلية 
عمـل  إطـار  ومراقبـة  إنشـاء  في  الكاملـة  المسئوليـة 

إدارة المخاطـر في البنـك . 

6-1 مخاطـر رأس المـال 
للبنـك قاعـدة مساهميـن قويـة ومتنوعـة تمنـح البنـك الثقـة 

الالزمـة في القـدرة على زيـادة رأس المـال عنـد الحاجـة . 

6-2 مخاطـر االئتمـان 
المقتـرض  يستطيـع  ال  عندمـا  االئتمـان  مخاطـر  تنشـأ 
هـذا  وينشـأ  المقـرض.  تجـاه  الماليـة  بالتزاماتـه  الوفـاء 
والمنتجـات  القـروض  من  رئيسـي  بشكـل  الوضـع 
لعمـالء  المتوفـرة  االئتمـان  على  المستنـدة  األخـرى 
بها  المحتفظ  واألصول  اإلستثمارات  أصول  ومن  البنـك 
قسـم  قبـل  من  بهـا  المحتفـظ  السيولـة  لمواجها 
بثـالث  االئتمـان  مخاطـر  إدارة  تتـم   . بالبنـك  الخزينـة 
الموافقـة  مرحلـة   ، اإلعـداد  مرحلـة  في   – مراحـل 
وضـع  تـم   . المحفظـة   / المعاملـة  مراقبـة  ومرحلـة 
االئتمـان في عمليـات  سياسـات صارمـة إلدارة مخاطـر 
، رقابـة وإدارة  البنـك بقيـاس  . يقـوم  التجزئـة والجملـة 
مخاطـر االئتمـان لكـل مقتـرض وكذلـك على مستـوى 
المحافـظ . تـم اعتمـاد سياسـة البنـك الخاصـة بمخاطـر 
اإلئتمان من قبـل مجلـس اإلدارة . نصـت هـذه السياسـة 

على هيكـل اعتمـاد االئتمـان بصالحيـات محددة  . 

واضـح  فصـل  االئتمـان  مخاطـر  إدارة  سياسـة  تتطلـب 
المخاطـر  تقييـم  بالحيـازة،  الخاصـة  للمسئوليـات 
وتسليـم االئتمـان والتي تتضمـن دراسـة شاملـة لعمليـة 
على  المستنـدة  النوعيـة  للمعاييـر  والتحقـق  الفحـص 
االئتمـان  موظفـي  يقـوم   . الدوليـة  التطبيقـات  أفضـل 
بالبنـك بتقييـم مقترحـات االئتمـان على أسـاس سياسـة 
وقبـل  المخاطـر.  تقييـم  ومعيـار  المعتمـدة  المنتـجات 
تنفيـذ عمليـة صـرف اإلئتمان ، يقـوم موظفـي االئتمـان 
الديـون  بيانـات  قاعـدة  على  مركزيـة  مراجعـة  بعمـل 

المتأخـرة ومراجعـة وضـع المقتـرض . 

بإئتمـان  الخاصـة  االئتمـان  مخاطـر  إلدارة   بالنسبـة 
خـالل  من  المخاطـر  هـذه  إدارة  تتـم   ، الشركات 
القياسيـة  العمليـات   ، المستهـدف  السـوق  تحديـد 
المناسـب  اإلجـراء  تتضمـن  والتي  االئتمـان  العتمـاد 
البنـك  قـام   . والتصنيـف  لالئتمـان  الشامـل  للتقييـم 

الداخليـة لمتعهـدي  االئتمـان  بتطويـر مناهـج تصنيـف 
في  والنوعيــة  الكميــة  العوامــل  تصنيــف   . التصنيـف 
لهــذه  المحــددة  السمـات  وتعزيـز  االئتمــان  قضايـا 
المعاملـة . التصنيـف بمثابــة أحـد المدخــالت الرئيسيــة 
الموافقـة  بعد  ما  عمليـات  وكذلـك  الموافقـة  في 
االئتمانيـة . يتـم مراجعـة التصنيـف لكـل مقتـرض مـرة 

واحـدة في السنـة على األقـل.

العقارات  مثل  حساسـة  لقطاعـات  البنك   تعـرض 
كبيـرة  ليسـت  والسلــع  المــال  أســواق  التجاريــة، 
يعتبـر  السكنـي  العقــاري  الرهـن  لقـروض  والتعرض 
 . التنظيميـة  الجهات  من  الموضوعة  الحدود  ضمـن 
يقـوم البنـك وبشكـل وثيـق بمراقبـة مخاطـر القطاعـات 

الحساسـة .

خـالل  من  المعرفــة  صناعــة  تجديـد  بإستمـرار  يتـم 
التفاعل مع العمالء، الهيئـات الرقابيـة وخبراء الصناعــة. 
القـرض  صـرف  بعـد  ما  لعمليـة  المستمـرة  المراقبـة 
القـرض.  نوعيــة  على  للحفـاظ  حاسـم  عنصـر  تعتبـر 
أيضًُا  تسهـل  والمراجعـة  للمحفظـة  العـام  التنـوع 
الخطـوات  البنـك  اتخـذ  المخاطـر.  وإدارة  تخفيـف  من 
التقييـم  بغـرض  القـرض  مراجعـة  آليــة  إلنشاء  الالزمة 
المستقـل لنوعيـة القـرض وتصنيـف االئتمـان وتقديـم 
والســــلطـة  اإلدارة  لمجـلـس  مســتـمـرة  تـــأكيــــدات 

التنظيمية . 

خالل  من  االئتمـان  ودورة  التجزئـة  قروض  أعمـال  تـدار 
وعمليات  لالئتمان  المناسبـة  األماميـة  الواجهـة 
يتـم   ، منتـج  لكل  وبالنسبـة   . والتحصيـل  التشغيـل 
تحديـد برامـج تحـدد شرائـح العمالء ، معاييـر التغطيـة 
شـراء  أنمـاط  تناغـم  على  للتأكيـد  الضمـان  وهيكـل 
 ، المفضلـة  الفرديـة  للمخاطـر  التعرض  ومع   . االئتمـان 
أسـاس  على  كبير  حد  إلى  االئتمـان  مخاطـر  إدارة  يتـم 
العمالء.  المختلفـة وشرائـح  المنتجـات  ، عبر  المحفظـة 
اعتمـاد  يتـم   ، بالبنـك  التجزئـة  ائتمـان  عمليـات  في 
قبـل  من  والتفاويـض  السياسـات   ، المنتجـات  جميـع 
يستعـرض   . اإلدارة  مجلـس  لجـان  أو  اإلدارة  مجلـس 
البنـك باستمرار معاييـر ائتمـان التجزئـة بنـاءًا على تحليـل 

المحفظـة .

في  المستخدمـة  األساسيـة  المصرفيـة  البرمجيـات 
على  األصول  تصنيـف  تنفيـذ  على  القـدرة  لهـا  البنـك 
مخصصـات  عمـل  يتـم   ، لهذا  ووفقـا  يومـي.  أسـاس 
معينـة حسـب التوجيهـات الصادرة عن البنك المركزي 
لمستويـات  مخصـص  عمـل  أيضـًا  يتـم  العماني. 
األصـول الغيـر محـددة وفقـا لتوجيهـات البنك المركزي 
إلدارة  قـوي  نظام  بتطويـر  البنـك  قـام  العماني. 
المعلومـات من البرمجيـات المصرفيـة األساسيـة التي 
لمخاطـر  والفاعلـة  النشطـة  اإلدارة  من  البنـك  تمكـن 
االئتمـان. . البنك بصـدد إنشـاء إطـار عمـل إلدارة مخاطـر 
إلجـراء  اآللـي  الحاسـب  برامـج  من  بدعـم  المحافـظ 
بالقـدرات  والتنـبؤ  االختبـارات  التحليـل،  سيناريوهـات 

يتمثل  شقين  ذو  ذلك  من  والهـدف   . القـرض  وخسائـر 
بموجـب  المتقدمـة  للطـرق  السريـع  االنتقـال  في 
وكذلـك  المـال  رأس  كفايـة  الحتسـاب   11  Basel  )2 )بازل 
المخاطـر  لتحديـد  التوجيهية  المبادئ  استخـدام 
األعمال  لقطـاع  االستراتيجية  القـرارات  على  القائمـة 
وتخصيص رؤوس األموال والتي مــن المتوقع أن تسفر 

عن تعظيـم المخاطر المعدلـة مـع اإليـرادات .

قياسـي  نهـج  البنـك  يتبـع   ، االئتمان  مخاطر  حالة  في 
األصـول  لجميـع   %100 بنسبـة   المخاطـر  قيـاس  مـع 
ويتـم   . المخاطـر  حـدة  لتخفيـف  شامـل  ومنهـج 
المركـزي  البنـك  عن  الصـادرة  للموجهـات  وفقـًا  ذلـك 
البنـك  قـام  بـازل2(.   ( توصيـات  تنفيــذ  بشـأن  العماني 
المعتـرف  القياسـي  االئتمـان  تصنيـف  نمـوذج  بتبنـي 
أواًل  الستخدامـه  العماني  المركزي  البنـك  قبـل  من  بـه 
لتصفية القروض التي ال تنطبق عليها المعايير ومؤشـر 
نوعيـة  وكذلـك  الفرديـة  األصـول  لجـودة  ائتمـان 
من  المقترضيـن  جميع  تصنيـف  يتـم   . المحفظـة 
الشركات / المؤسسات الصغيرة والمتوسطـة الحجم 

للتحقـق من قبول مقترحاتهـم االئتمانيــة.

الموافقـة على  ، فإن صالحيـة  البنـك  وبالنظـر لحجـم 
لنظـم  المناسبـة  الرقابـة  مع  مركزية  غيـر  االئتمـان 

التسلسـل الوظيفـي. 

واسـع  تقسيـم  وسـط  البنـك  محفظـة  توزيـع  يتم 
والمحافظ  الشخصيـة  المحافـظ   / التجزئـة  لبنـوك 
والقانونيـة.  التنظيميـة  الموجهـات  وفـق  األخـرى 
محافظ القـروض تعتبـر جديدة نسبيـًا وتركيـز المخاطر 

ليـس كبيـرًا . 

دورًا  المخاطـر  بإدارة  الخاصـة  البنـك  سياسـات  لعبـت 
العاليـة  األصـول  جـودة  على  المحافظـة  في  هامـًا 
االجماليـة والصافيــة بنسبـة  12ر0 % و 08ر0 % على التوالي . 
الالزمـة  الخطوات  جميـع  اتخـاذ  البنـك  يواصـل  سـوف 
لمراقبـة المخاطـر.  ادخـال المراجعة المستمـرة لنوعيـة 
في  خطـوات  هـي  القـروض  مراجعـة  وآليـة  االئتمـان 

هـذا االتجـاه. 

6-3 مخاطـر السـوق 
من  الناشئـة  الخسـارة  إمكانيـة  هـي  السـوق  مخاطـر 
التغييـرات  نتيجـة  الماليـة  األداة  قيمـة  في  التغييـرات 
 ، الصـرف  سعـر   ، الفائـدة  معـدالت  مثـل  السـوق  في 
تعـرض   . األخـرى  األصـول  وأسعـار  االئتمـان  هوامـش 
التداول  نشاطـات  على  يعتمد  السوق  لمخاطر  البنـك 
كوسيـط  ودورهـا  والتزامـات  األصول  إدارة  وعمليات 
مالـي في معامـالت العميـل. الهدف من إدارة مخاطر 
الســوق هـو التخفيـف من تأثيـر الخسائر على اإليـرادات 
ورأس المال بسـبب مخاطـر السوق. للبنك بنيــة محددة 
لترسيـم  واضحـة  خطـوط  مع  السوق  مخاطر  إلدارة 
والمكتـب  الخلفي  المكتب   ، المتعاملين  بين  الحـدود 

األوسـط .

يقوم مكتـب إدارة مخاطر السواق بالرقابـة المستقلـة 
التقارير  بتقديم  ويقوم  بالبنك  السـوق  مخاطر  على 
التوصيـة  يقـدم  كما  وشهري.   يومي  بشكل  عنها 
لقيـاس  والمناهـج  العمليات  في  التغييرات  بشـأن 
وضـع  األوسـط  المكتـب  يراقـب  السوق.  مخاطر 
األصـول  إدارة  لجنـة  اشـراف  تحـت  األصـول  التزامـات 
وااللتزامـات. كما يراقب المكتـب أيضـًا أنشطــة الخزانــة 
الداخليــة.  والسياسـة  التنظيمية  بالموجهات  وااللتـزام 
معامـالت  تنفيـذ  عن  أيضـًا  مسئـول  األوسـط   المكتـب 
الخزانـة ، تتبـع الوضـع اليومـي لألمـوال وااللتـزام بجميـع 
التقاريـر  الخزانـة ومتطلبـات  بإدارة  الصلـة  الجوانـب ذات 

التنظيميـة. 

المخاطر  إدارة  إطار  السـوق  مخاطـر  سياسـات  تتضمـن 
وإطار  المخاطر  معدالت  إحتساب  وأساليب  ومقاييس 
عمل لتحكيم أساليب التقرير عن المخاطر.  يتـم اعتمـاد 
السياسـات المتعلقة بإدارة مخاطر السوق وإدارة األصول 
إدارة  لجنـة  تحـدد  اإلدارة.  مجلـس  قبـل  من  واإللتزامات 
وسعـر  السيولـة  حـدود  مخاطـر  وااللتزامـات  األصـول 
الفائـدة ، مراقبـة والتمسـك بالحـدود ، توضيـح رأي البنـك 
الخاص بسعـر الفائـدة وتحديـد االستراتيجيـة في ضـوء 
السياسـة  توضيـح  يتـم  والمتوقعـة.  الحاليـة  البيئـة 
وااللتزامـات.  األصـول  إدارة  سياسـة  في  والعمليـات 
باالستثمـار  الخاصـة  بالقضايـا  االستثمـار  سياسـة  تهتـم 

في مختلـف المنتجـات التجاريـة  . 

استخــدام  خـالل  من  الفائـدة  أسعار  مخاطر  تقـاس 
تقـاس  التحليل.  ومـدة  الفجـوة  تحليـل  تسعيـر  إعــادة 
يضمـن  الفجـوة.  تحليـل  خـالل  من  السيولـة  مخاطر 
البنـك السيولـة الكافيــة في جميع األوقات من خـالل 
على  والمحافظـة  لألمـوال  المنهجـي  التخطيـط 
على  التركيز  طريق  عن  وكذلك  السائلـة  االستثمـارات 
مصــادر تمويــل أكثر استقـرارا مثل ودائع التجزئـة. يحـد 
خـالل  من  الصرف  سعر  لمخاطر  التعرض  من  البنـك 

تحديـد الحـدود والرقابـة الوثيقـة لهـذه الحـدود.

المركـزي  البنـك  من  الصـادرة  بالتوجيهـات  التزامـًا 
البنك  يتبـع   ،  )2 )بـازل  توصيـات  تنفيـذ  بشـأن  العمانـي 
رأس  توفيـر  على  يقـوم  الذي  القياسـي  الفتـرة  منهـج 

المال لمخاطر السـوق. 

تجتمـع لجنـة األصول وااللتزامـات كـل أسبوعيـن لمناقشـة 
التي  والمخاطر  السيولة  في  التطابق  وعدم  االستحقاق 
يتعرض لها بنـك صحـار ، وذلك من أجـل اتخــاذ الخطوات 
لجنـة  تناقـش  المخاطر.  هـذه  من  للخـروج  الالزمــة 
األصـول وااللتزامات أيضًا وتستكمـل خـطط العمـل إلدارة 
األصـول  لجنـة  من  وبتوجيـه   . الفائـدة  معـدالت  مخاطـر 
سعـر  بإدارة  بالبنـك  الخزانـة  قسـم  يقـوم  وااللتزامـات، 
الفائـدة ومخاطـر الصـرف األجنبـي ، االلتـزام بالموجهـات 

العامـة لسياسـة الخزانـة التي تضـع الحـدود المناسبـة . 

تقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـلتقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـل
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6-4 مخاطـر السيولـة 
تلبيـة  البنـك  يستطيـع  ال  عندمـا  السيولـة  مخاطـر  تنشـأ 
القيـام  أو  االستحقـاق  عنـد  الماليـة  بالتزاماتـه  والوفـاء 
بذلـك فقـط بتكلفـة عاليـة . هـدف سياسـة البنـك الخاصـة 
بالسيولـة هـي تمكيـن البنـك من االحتفـاظ بأصـول سائلـة 
كافيـة لتغطيـة التدفـق النقـدي الغيـر متوازن والتقلبـات 
، المحافظـة على ثقـة الجمهـور في البنـك  في التمويـل 

وتمكيـن البنـك من تلبيـة التزاماتـه الماليـة . 

اإلدارة اليوميـة للسيولـة من مسئوليـة قسـم الخزانـة الذي 
يديـر محفظـة البنـك الخاصـة باألصـول السائلـة وخـطط 
الخاصـة  البنـك  سياسـة  مراقبـة  تتـم   . الطـاريء  التمويـل 
بالسيولـة من قبـل لجنـة األصـول وااللتزامـات التي تتلقـى 
كما   . بالبنـك  السيولـة  موقـف  حـول  منتظمـة  تقاريـر 
يتقيـد البنـك أيضـًا بالموجهـات التنظيميـة والقانونيـة التي 
السائلـة.  لألصـول  البنـك  تملـك  وطبيعـة  مجـال  تحكـم 
فيما  عامـة  موجهـات  السـوق  مخاطـر  سياسـة  تضـع 
يتعلـق بإدارة مخاطـر السيولـة مثـل حـدود الفجـوة . تتـم 
وحدات  من  متقدمـة  بانـواع  السيولــة  فعاليـة  متابعـة 

العمل عنـد صـرف والحصـول على االئتمــان. 

6-5 مخاطـر التشغيـل 

عن  الناشئـة  الخسـارة  مخاطـر  هـي  التشغيـل  مخاطـر 
قصـور أو فشـل العمليـات الداخليـة ، الموظفين واألنظمـة 
في  التشغيـل  مخاطـر  إدارة  تتـم   . خارجيــة  أحداث  من  أو 
 . الشاملـة  الداخليـة  الرقابـة  عمـل  إطـار  خـالل  من  البنـك 
بنـاءًا على تصنيـف جميـع  الرقابـة  تـم تصميـم إطـار عمـل 
الوظائـف في المكتـب األمامـي )الذي يتألـف من مجموعـة 
االئتمـان  من  يتألـف  )الذي  المتوسـط  المكتـب   ، األعمـال( 
 ، العمليـات  يتألـف من  )الذي  الخلفـي  والمكتـب  والخزانـة(، 

بنـوك الشركـات ووظائـف الدعـم( . 

تطويـر  العامـة  الموجهـات  بموجـب  البنـك  من  مطلـوب 
لهـذه  ووفقــًا  التشــغيـل.  مخــاطـــر  إدارة  عمــل  إطـــار 
إدارة  سياسـة  بإعتمـاد  اإلدارة  مجلـس  قـام  الموجهـات 
وتهـدف  البنـك  في  مطبقـة  السياسـة   . التشغيـل  مخاطـر 
مخاطـر  بتخفيـف  الواضحـة  المسئوليـة  على  التأكيـد  إلى 
التشغيـل. قـام البنـك بإنشـاء لجنـة إدارة مخاطـر التشغيـل 
مخاطـر  إدارة  عمـل  إطـار  تنفيـذ  على  واالشـراف  لمراقبـة 
التشغيـل. يتألـف إطـار العمـل من تحديـد المخاطـر ، تقييـم 
الرقابـة لتخفيف هـذه المخاطـر ، قيـاس المخاطـر ، مراقبـة 

وتخفيـف المخاطـر. 

يوفـر   ، العمانـي  المركـزي  البنـك  توجيهـات  مـع  وتمشيـًا 
المؤشـر  منهـج  حسـب  التشغيـل  لمخاطـر  رأسمـال  البنـك 

القاعـدي ) بـازل 2 ( . 

لمنهـج العامـة  الموجهـات  تنفيـذ  صحـار  بنـك   يراقـب 
إدارة  لنظـم  المنتظمـة  للمراجعة  كفرصـة   )  2 بـازل   (
أفضـل  مـع  تكييفهـا  بهـدف  والسياسـات  المخاطـر 
التطبيقـات الدوليـة. تبنـى البنـك منهـج قياسـي لمخاطـر 
القاعـدي  المؤشـر  ومنهـج  السـوق  ومخاطـر  االئتمـان 

المتطلبـات  بتقييـم  البنـك  يقـوم  التشغيـل.  لمخاطـر 
الرئيسيـة إلطار عمـل كفايـة رأس المـال الجديـد المتضمـن 
في الموجهـات العامـة لمنهـج ) بـازل 2 ( الصـادرة من قبـل 
البنـوك الرائـدة ووضـع البنـك العمليـات في إطـار التنفيـذ 

الفعـال. 

6-6 الضبط الداخلي 
الداخليـة كعنصـر هـام  الرقابـة  يقـر بنـك صحـار بفاعليـة 
إلدارة مخاطـر التشغيـل. تعتبـر عمليـات الرقابـة الداخليـة 
مخاطـر  لمراقبـة  رئيسيـة  كوسائـل  الداخلـي  والتدقيـق 
عنصـر  الفعـال  الداخليـة  الرقابـة  نظـام  يعتبـر  التشغيـل. 
للعمليـات  وأسـاس  التشغيـل  مخاطـر  إلدارة  حاسـم 
لرقابـة  آليـة  صحـار  بنـك  وضـع  للبنـك.  والسليمـة  اآلمنـة 
مستـوى  وعلى  الداخلـي  المستـوى  على  األنشطـة 

الوحـدات باألهـداف التاليـة :- 

كفـاءة وفعاليـة العمليـات  	

وثوقيـة التقاريـر الماليـة  	

التقيـد وااللتـزام بالقوانيـن واللوائـح الساريـة.  	

للعمليـات  الداخليـة  الرقابـة  وكفـاءة  فعاليـة  تهتـم 
 ، والربحيـة  األداء  تتضمـن  التي  الرئيسيـة  العمـل  بأهـداف 
لنظـام  الهام  العنصـر   . البنـك  مـوارد  وحمايـة  األهـداف 
الرقابـة الداخليـة للبنـك هـو عمليـات المحاسبـة السليمـة 
الماليـة  البيانـات  إعـداد  وتتضمـن  المعلومـات  ونظـام 
إنشـاء  تـم   . األخـرى  الماليـة  والمعلومـات  بهـا  الموثـوق 
البنـك  أن  على  والتأكيـد  بهـا  لاللتزام  الداخليـة  الرقابـة 
البنـك  فإن  بذلـك  وبالقيـام  واللوائـح  بالقوانيـن  يتقيـد 

يتجنـب األضـرار والنتائـج السلبيـة . 

صحـار  ببنـك  الداخليـة  الرقابـة  عمـل  إطـار  تصميـم  تـم 
مناسـب  تأكيـد  لتقديـم  الالزمـة  الرقابـة  أنـواع  بجميـع 

حـول إنجـاز األهـداف . 

عمليـة التوثيـق : قـام البنـك وبمساعـدة الخبـراء الخارجييـن 
بتطويـر وتوثيـق جميـع العمليـات الهامـة للبنـك التي توفـر 
إطـار عمـل جيـد لألنشطـة ، عمليـة تدفـق العمـل ، أنظمـة 

الرقابـة ومسئوليـة جميـع األنشطـة وإجـراءات الرقابـة. 

7- مراجعة النتائج الماليـة لعـام 2008 
 2008 31 ديسمبـر  المنتهي في  العام  بلـغت صافـي خسارة 
ريـال عمانـي بعد أن تم خصم المخصـصات  264ر2 مليـون 
مليـون  159ر5  يبلـغ  والذي  االئتمـان  لخسائـر  المحـدد  غيـر 
اإلستثمارات  قيمة  إلنخفاض  ومخصصات  عمانـي  ريـال 
حقق  فقد   ، ذلـك  ومـع   . عماني  ريال  مليون  388ر2  بقيمة 
قبـل  عماني  ريال  مليون  148ر5  قدرها  تشغيلية  أرباح  البنك 
إحتساب المــخــصـــصات الغيـــر محـدد لخـــسائـر االئتمــان 
ومخصصات إنخفاض قيمة اإلستثمارات . وتـم تحقيـق ذلـك 
القـروض  نمـو  في  السريـع  النمـو  بسـبب  رئيسـي  بشكـل 
اإلقراض  على  التركيز  مع  المنتجـات  ابتكـار  عن  الناشئـة 

وإدارة المخاطـر. 

العمـالء  ائتمـان  بإنشـاء  البنـك  قـام  الفتـرة  هـذه  في 
العمـالء  وودائـع  عمانـي  ريال  مليـون   644 مبلـغ  بإجمالي 
مجموعـه  ما  لخدمـة  عمانـي  ريـال  مليـون   638 بمبلـغ 
42571 عميـل . وقد بلغت ودائـع التوفيـر مبلـغ 74 مليـون 
ريـال عمانـي . وبلـغ النمـو في أصـول العمـالء خـالل الفتـرة 
112% وإيداعـات العمـالء بنسبـة 126% . تمكـن البنـك من زيـادة 
وأغلـق  السنـة  خـالل  ثابـت  بشكـل  السـوق  في  حصتـه 
4ر7  ونسبـة  الخـاص  القطـاع  الئتمـان  43ر7  بنسبـة  السنـة 
بالرجـوع  احتسابهـا  تـم  والتي  الخـاص  القطـاع  لودائـع 

إلى بيانـات الصناعـة لشهر نوفمبر عام 2008 م . 

بلـغ عائـد الربـح األساسـي للسهـم 294ر2 بيسـة للسهـم . 

7-1 صافـي إيـرادات الفوائـد 
عمانـي  ريـال  مليـون  809ر10  الفوائـد  إيـرادات  صافـي  بلـغ 
 . القـروض  في  السريـع  النمـو  بسـبب  رئيسـي  بشكـل 
النمـو  خـالل  من  رئيسـي  بشكـل  ذلـك  تحقيـق  وتـم 
المنتجـات  من  الناشـيء  العمـالء  ائتمـان  في  السريـع 
بلغ   . سريـع  بشكـل  السـوق  تقبلهـا  التي  الجديـدة 
ريـال مليون   604 البنـك  أصـول  متوسـط   إجمالـي 
مـع   % 78ر1  الفائـدة  هامـش  صافـي  متوسـط   . عمانـي 
متوسـط  وإجمالي   % 45ر5  بنسبـة  الفائـدة  عائـد  متوسـط 

مصاريـف الفوائـد بنسبـة 22ر4 % . 

7-2 إيـرادات غيـر الفوائـد 
ريال مليـون  920ر6  االخرى  التشغيلية  اإليـرادات   بلغـت 
خدمـة  حسـاب  والعمولـة  الرسوم  تتضمـن  عمانـي، 
الرســــوم  باالئتمـــان،  المـرتـبـطـــة  الرســـوم  الرســـوم، 
االستشـاريـة ورسـوم اإلدارة األخـرى ، عمولـة البيـع ورسـوم 
إصـدار . تركيـز البنـك يتمثـل في تحقيـق زيـادة كبيـرة في 

إيـرادات الرسـوم . 

7-3 مصاريـف التشغيـل 

بلغـت مصاريـف التشغيـل للبنـك 581ر12 مليـون ريـال عمانـي 
في عـام 2008 م. تتضمـن مصاريـف التشغيـل تكلفـة شبكـة 
، تـم طـرح ستـة منهـا خـالل  فروع التشغيـل األحـد عشـر 
عـام 2008 . مصاريـف التشغيـل ناتجـة بشكـل رئيسـي من 
 . ، اإلهـالك والتكاليـف اإلداريـة األخـرى  الموظفيـن  تكلفـة 
. تكاليـف  بلـغ 310  متوسـط قـوة الموظفيـن خـالل السنـة 
إداريـة أخـرى بسـبب االعـالنـات ، االتصـال ، التعييـن وإجـراءات 
بلغـت اإليـراد  لمعـدل  البنـك  تكلفـة   . المعلومـات   تقنيـة 

 71 % في عـام 2008 م. 

7-4 المخصصـات 

قـام البنـك بعمـل مخصصـات غيـر محـددة بمبلـغ  159ر5 
ترتبـط  محتملـة  ائتمـان  لخسائـر  عمانـي  ريـال  مليـون 
بيانات  غيـاب  وفي   .  2008 عـام  في  والمحافـظ  بالقـروض 
المركـزي  البنـك  معاييـر  البنـك  تبنـى  لالئتمـان،  تاريـخية 
والمبالـغ  القـروض  مقابـل  مخصـص  لعمـل  العمانـي 
خسـائر  تمثـل  والتي  المحفـظة  على  مقدمـًا  المدفوعـة 
بعمـل  أيضـًا  البنـك  قـام  كما  للمحفـظـة.  محتملـة 
عمانـي  ريـال  مليـون  274ر0  بمبلغ  محـدد  مخصـص 

وبناء   ، ذلك  إلى  باإلضافة  المركـزي.  البنـك  للوائـح  طبقـًا 
إحتساب  يتم  العماني،  المركزي  البنك  توجيهات  على 
حالة  في  اإلستثمارات  قيمة  في  إلنخفاض  مخصصات 
إنخفاض قيمة اإلستثمارات بمعدل 35% أو أكثر ، وعليه تم 
خصم بمبلغ 288ر2 مليون ريال عماني من قائمة الدخل 

كمخصصات إنخفاض قيمة اإلستثمارات .

7-5 األصـول 

 2008 ديســمـبـر   31 فــي  كمــا  األصـــول  إجمالـــي  بلغـــت 
من  رئيسـي  بشكـل  وتتألـف   . عمانـي  ريـال  مليـون   843
النقـد وأرصـدة البنـك المركـزي العمانـي ، ودائـع وأرصـدة 
مقدمـًا  مدفوعـة  ومبالـغ  قـروض   ، أخـرى  بنـوك  لـدى 
وأصـول ثابتـة . بلغـت صافـي القروض كمـا في 31 ديسمبـر 

2008 مبلغ 634 مليـون ريـال عمانـي. 

7-6 كفايـة رأس المـال 

يتـم احتسـاب معـدل كفايـة رأس المـال وفقـًا للموجهات 
 % بلـغ72ر13  والذي  الدولـي  التسويـة  بنـك  قبـل  من  المحـددة 
الدولـي  المتطلـب  أن  حيـن  في   .  2008 ديسمبـر   31 في  كما 
حسـب بنـك التسويـة الدولـي هـو 8 % وحـددت لوائـح البنـك 
نسبة  على  تحافـظ  أن  يجـب  البنـوك  أن  العمانـي  المركـزي 

كفاية رأس المال بمعدل %10.

عمانـي  ريـال  مليون  1ر96  المـال  رأس  كـان   1 التصنيـف 
والتصنيـف 2 كـان رأس المـال 6ر9 مليـون ريـال عمانـي . 

7-7 إدارة السيولـة 

يستطيـع  ال  التي  المخاطـر  هـي  السيولـة  مخاطـر 
االستحقـاق.  عنـد  بالتزاماتـه  والوفـاء  تلبيـة  البنـك  معها 
بترتيـب مصـادر  ، قامـت اإلدارة  ولتخفيـف هـذه المخاطـر 
ومراقبـة  سيولـة  بوجـود  األصـول  إدارة   ، متنوعـة  تمويـل 

السيولـة على أسـاس يومـي . 

أذونـات  ، المركـزي  البنـك  لـدى  واألرصـدة   النقديـة 
المركـزي  البنـك  من  الصـادرة  اإليـداع  شهـادات   ، الخزينـة 
إجمالـي  من   %  22 تبلـغ  البنـوك  لـدى  والودائـع  العمانـي 
31 ديسمبـر  الودائـع كمـا في  األصـول و 29% من إجمالـي 
مفصـح  االلتـزام  استحقـاق  حـول  مفصلـة  مذكـرة   .  2008

عنهـا في القسـم )د 2( من البيانـات الماليـة. 

7-8 إدارة مخاطـر سعـر الفائـدة 

سعـر  مخاطـر  بإدارة  وااللتزامـات  األصـول  لجنـة  تقـوم 
نتيجـة  الفائـدة  سعـر  لمخاطـر  معـرض  البنـك   . الفائـدة 
الخاص  الفائـدة  سعـر  تسعيـر  إعـادة  تطابـق  لعـدم 
باألصـول وااللتزامـات. يقـوم البنـك بإدارة مخاطـر السيولـة 
المناسبـة  التمويـل  مصـادر  متطلبـات  تأميـن  خـالل  من 
إدرة  حـول  مفصلـة  مذكـرة   . االستحقـاق  لمطابقـة 
من   )3 )د  القسـم  في  عنهـا  مفصـح  الفائـدة  مخاطـر 

البيانـات الماليـة. 

تقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـلتقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـل
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التعامالت  في  يتركز  نشاطنا  أن  صحيح 
المقام  في  لنا  يعني  إنه  إال  المصرفية، 

األول عالقاتنا بزبائننا.
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المقدمة   1
العماني  المركزي  البنك  الصادرة عن  بازل 2  المال طبقا لقواعد  التالية حول كفاية رأس  البنك بتفصيل اإلفصاحات  يقوم 
للمستخدمين  وكمية  نوعية  معلومات  تقديم  إلى  اإلفصاحات  هذه  تهدف   .  2006 سبتمبر  في   1009 م  ب  رقم  بالتعميم 

بالسوق عن تعرض بنك صحار )ش م ع ع( للمخاطر ، استراتيجيات اإلدارة و عمليات كفاية رأس المال. 

الشركات التابعة واالستثمارات الهامة   2
بنك صحار ليس جزءًا  من أية مجموعة سواء من حيث العضوية أو ككيان رئيسي في أي مجموعة .

تكوين رأس المال  3
رأس المال المصرح به للبنك هو 000 000 000 1 سهم سعر السهم الواحد 100ر0 ريال عماني . ورأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 

للبنك هو 000 000 000 1 سهم سعر السهم الواحد 100ر0 ريال عماني لكل سهم.

أصدر البنك 000 000 100 سهم سعر السهم الواحد ريال عماني واحد لكل سهم للجمهور في ديسمبر 2006. تم تحصيل 500ر0 
ريال  100ر0  10 أسهم بسعر  ريال عماني باإلضافة إلى 020ر0 ريال كمصاريف اإلصدار عند االكتتاب. تم تقسيم كل سهم إلى 
عماني للسهم الواحد في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في 26 أبريل 2008. وبالتالي تم تخفيض متبقي 
قيمة السهم من اإلكتتاب  إلى 050ر0 ريال للسهم . تم دعوة المساهمين لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم )050ر0 

ريال عماني( بتاريخ 10 مايو 2008. تسلم البنك كل المبالغ المتبقية عن األسهم المصدرة . 

لدى البنك مساهمون من قطاعات مختلفة مما يتيح للبنك إمكانية الحصول على رأسمال إضافي عندما تدعو الضرورة 
إلى ذلك .

ألف ريال عماني مكونات رأس المال 

رأسمال الجزء األول 

000 100رأ س المال المدفوع

731 1اإلحتياطي القانوني 

)750 4(الخسائر المتراكمة 

-حصة األقلية من حقوق الملكية الشركات التابعة 

-األدوات المطورة 

-أدوات رأسمالية أخرى 

-فروق االحتساب التنظيمية المخصومة من رأسمال الجزء األول

)867(المبالغ األخرى المخصومة من رأسمال الجزء األول: متضمنة الشهرة، الضريبة المؤجلة واالستثمارات. 

562 9قيمة رأسمال الجزء الثاني 

-قيمة رأسمال الجزء الثالث

562 9مجموع قيمة رأسمال الجزء الثاني والثالث

-الخصومات األخرى من رأس المال 

676 105مجموع رأس المال المؤهل

كما في 31 ديسمبر 2008
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كفاية رأس المال   4
معدل كفاية رأس المال ، محتسبا وفقا لإلرشادات المبينة من بنك التسويات الدولية كما تبناه البنك المركزي العماني كان 
العماني ينبغي ان  المركزي  البنك  ، وبمقتضى لوائح  الدولية هو %8  التسويات  الدولية طبقا لبنك  المتطلبات  بينما   . 72ر%13 

يلتزم البنك المحلي بمعدل كفاية رأس المال قدره 10% كحد أدنى .

بالسوق  األحوال  أسوأ  ظل  في  نشاطه  بممارسة  للبنك  يسمح  كاف  مال  رأس  على  الحفاظ  في  البنك  استراتيجية  تتمثل   
والتي يتمكن البنك فيها من تحمل الخسائر غير المتوقعة.

لدى البنك نظام للتقييم يقوم بموجبه كبار المدراء بتقييم رأسمال البنك مقارنة بملمح المخاطر . لجنة األصول والمخاطر 
هي الهيئة التي تجري تقييما لكفاية رأس المال، بناءا على توقع العمل بالربع التالي وملمح المخاطر المتوقعة.  وترى اإلدارة 
أن سوق األعمال ستكون نشطة وعليه ، قررت ان تضع الحد األقصى لكفاية رأس المال بمعدل 12% ، للبدء في التأكد من 
توفر الحد األدنى النظامي من رأس المال وقدره 10% في كل األحوال .وهذا يمكن كبار اإلداريين من التأكد من وجود رأسمال 

كاف لتغطية كافة المخاطر الهامة التي تتعرض لها ، بينما تحقق أهداف العمل المطلوبة للنمو. 

وقد انتهج البنك تناوال مثاليا ، طبقا لقواعد بازل 2  ، كما حدده للبنك المركزي العماني لكل البنوك التي تعمل بسلطنة 
عمان اعتبارا من 1 يناير 2007.

)ألف ريال عماني(المجموع ومعدل رأسمال الجزء األول ، واألصول المرجحة بالمخاطر

البيان م
مجمل األرصدة

)القيمة الدفترية(
صافي األرصدة

)القيمة الدفترية(*
األصول المرجحة 

بالمخاطر

540 911610 629842 855البنود بالميزانية العمومية1

386 20985 209234 234البنود خارج الميزانية العمومية2

255 4461 44656 56المشتقات3

181 566697 133 2841 146 1المجموع لمخاطراإلئتمان4

580 39األصول المرجحة بالمخاطر - مخاطر السوق5

242 33األصول المرجحة بالمخاطر- لمخاطر العمليات6

003 566770 133 1مجموع األصول المرجحة بالمخاطر - األصول7

-114 96رأس مال الجزء األول8

-562 9رأس مال الجزء الثاني9

--رأس مال الجزء الثالث10

-676 105مجموع رأسمال القانوني 11

718 69متطلبات رأس المال لمخاطر اإلئتمان1/11

958 3متطلبات رأس المال لمخاطر السوق2/11

324 3متطلبات رأس المال لمخاطر العمليات3/11

000 77مجموع رأس المال المطلوب 12

48ر12%المعدل لرأسمال الجزء األول 13

72ر13%مجموع معدل رأس المال14

* بعد خصم المخصصات

كما في 31 ديسمبر 2008
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تقييم التعرض للمخاطر  5
1/5  المدخل والسياسة

المالية والبد من  األنشطة  للمخاطر هو من صميم  والتعرض  االعتيادي لعدة مخاطر مالية.  البنك خالل نشاطه  يتعرض 
تقليل  مع  والعائد  المخاطر  بين  مناسب  توازن  تحقيق  إلي  البنك  ويهدف  التجارية.  لألعمال  العمليات  لمخاطر  التعرض 

التأثيرات السلبية علي األداء المالي للبنك.

مخاطر  وتنشأ  تستحق.  عندما  البنك  نحو  التزاماته  مقابلة  في  آخر  طرف  أو  العميل  فشل  مخاطر  هي  االئتمان  مخاطر 
بها  المحتفظ  واالستثمارية  السائلة  األصول  ومن  للعمالء  المتاحة  األخرى  االئتمان  ومنتجات  القروض  عن  أساسًا  االئتمان 
بقسم الخزينة . ويتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل ثالث مراحل – مرحلة اإلنشاء ومرحلة المصادقة ومرحلة المعاملة / 
اإلشراف علي المحفظة. وقد صادق مجلس اإلدارة علي سياسة ائتمان البنك . وقد صممت هذه السياسة نظامًا للمصادقة 

مع تفويض محددة للسلطات.

اإلدارة سياسات مصادق  الموضوعة من قبل مجلس  المقاييس  الفردية طريقة محددة تعتمد علي  القروض  وتتبع كل 
ائتماني  تتبع نظام تصنيف  أن  التجارية والشركات  االئتمان  التجزئة. وعلي كل مؤسسات  عليها لمختلف منتجات إقراض 
التي تحصل علي تصنيف  القروض  إجراءات طلبات  الحالية، وفقط تستمر  السنة  البنك خالل  ( والذي حصل عليه  ) مودي 

مقبول.

والتزامًا بالتوجيهات الصادرة من البنك المركزي العماني، عن تطبيق توصيات بازل 2 في حاالت مخاطر االئتمان، يتبع البنك 
طريقة قياسية مع أوزان المخاطر وفقًا لتوصيات البنك المركزي العماني.

أساس  علي  لألصول  تصنيف  وضع  علي  المقدرة  لديه   ، بالبنك  الراهن  الوقت  في  مستخدم  اآللي  للحاسب  نظام  وأهم 
مخصص  تكوين  تم  كما   . العماني  المركزي  البنك  توجيهات  علي  بناءا  محدد  مخصص  تكوين  تم  لهذا،  وطبقًا  يومي. 

لألصول غير المحددة النمطية وفقًا لتوجيهات البنك المركزي العماني.

ال توجد سياسة داخلية معتمدة في البنك حول اإلفصاح. يطبق البنك جميع متطلبات اإلفصاح الصادرة عن البنك المركزي 
العماني والهيئة العامة لسوق المال .

2/5  قياس مخاطر االئتمان
يجري البنك قياسًا لمخاطر االئتمان لتحديد جودة األصل باستخدام معيارين أساسيين. معدل المخصص ومعدل القروض 
غير الجيدة. ومعدل المخصص هو التحميل السنوي للمخصص كنسبة من مجموع القروض ومعدل القروض غير الجيدة 
هو معدل القروض غير الجيدة كنسبة من مجموع القروض. كذلك تتم متابعة حركة المخاطر من خالل تحليل المحفظة 

مع التركيز علي التركزات. ويتم وضع هذه البيانات بالجداول التالية.

3/5  تعريف التسهيالت االئتمانية المتأخرة والتي انخفضت قيمتها
البنك  لنشرة  وفقًا  قيمتها  انخفضت  التي  التسهيالت  لتحديد  البنك  قبل  من  االئتمانية  للمخاطر  التعرض  تصنيف  يتم 

المركزي العماني رقم ب م 977 بتاريخ 25 سبتمبر 2004.

كما في 31 ديسمبر 2008

تقييم التعرض للمخاطر )تابع(  5

4/5  مجموع إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان ، باإلضافة إلى متوسط إجمالي التعرض خالل الفترة مقسمة إلى 
األنواع الرئيسية من مخاطر االئتمان.

الف ريال عماني

إجمالي التعرضمتوسط التعرض

31 ديسمبر 312007 ديسمبر 2008السنة السابقةالسنة الحاليةنوع ملمح للتعرض لمخاطر االئتمانم

819 17826 69739 96911 22سحب على المكشوف1

075 797136 981311 86578 216قروض شخصية 2

562 5272 76055511 9قروض مقابل إيصاالت أمانة 3

487 725137 496278 42243 216قروض أخرى4

874396 0351082 2شراء/ خصم كمبياالت5

----أخرى6

339 101303 837644 051134 468المجموع7

5/5  التوزيع الجغرافي للمخاطر ، مقسمة إلى المناطق الهامة وفقا لألنواع الرئيسية للتعرض لمخاطر االئتمان

الف ريال عماني

م
نوع ملمح التعرض 

لمخاطر االئتمان
سلطنة 

عمان
دول مجلس 

التعاون األخرى
دول 

OECDالمجموعأخرىباكستانالهند

سحب على 1
178 39-----178 39المكشوف

797 311-----797 311قروض شخصية 2

قروض مقابل إيصاالت 3
527 11-----527 11أمانة 

725 925278 1-310 2-641 84919 254قروض أخرى4

شراء/ خصم 5
874 2-----874 2كمبياالت

-------أخرى6

101 925644 1-310 2-641 22519 620المجموع7

اإلفصاح الواجب طبقًا لقواعد )بازل 2(  لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2008
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تقييم التعرض للمخاطر )تابع(  5

6/5  توزيع اخملاطر  حسب القطاع ، أو الطرف املقابل مقسمة إلى أهم مالمح التعرض خملاطر اإلئتمان     

   الف ريال عماني

القطاع االقتصاديم
سحب على 

قروضالمكشوف

شراء/ 
خصم 

المجموعأخرىكمبياالت

التعرض 
خارج 

الميزانية 
العمومية 

376 2989 15834-106 3434االستيراد 1

95083---950التصدير2

-665 9--661 49الجملة والتجزئة 3

25114 6153 1-636 1-التعدين والمحاجر4

494 56924 25564 3466 5972 37152 3البناء 5

595 9431 19--393 55019الصناعة6

-056 1313-925 2-الكهرباء الغاز والمياه7

448 1011 2--093 82النقل واالتصاالت8

594670 20--117 47720المؤسسات المالية 9

209 16220 66414-258 2408 5الخدمات10

-417 313--797 620311 1القروض الشخصية 11

-905 3061 4391-160الزراعة واألنشطة التابعة 12

684 2277 36--227 36-القطاع الحكومي13

-876 23--876 23-تسليف غير المقيمين14

499 0872 39896 836891 76467 26أخرى15

072 10168 527644 87411 5222 178590 39المجموع16

7/5  بيان االستحقاق التعاقدي الباقي لكل المحفظة ، مقسم على األنواع الرئيسية لمالمح التعرض لمخاطر 
االئتمان

الف ريال عماني

م
التصنيف 

الزمني
سحب على 

قروضالمكشوف
شراء/ خصم 

المجموعاخرىكمبياالت

التعرض خارج 
الميزانية 

العمومية 

771 4875 527111 87411 9082 17857 39حتى 1 شهر 1

879 5326 85--532 85-3-1 أ شهر2

388 6524 20--652 20-3 – 6 أشهر3

946 7321 16--732 16-6 – 9 أشهر4

025 3129 17--312 17-9 – 12 أشهر5

959 68329 94--683 94-1 – 3 سنة 6

101 136 61--136 61-3 – 5 سنة 7

أكثر من 5 8
003 56710 236--567 236-سنوات

072 10168 527644 87411 5222 178590 39المجموع9

اإلفصاح الواجب طبقًا لقواعد )بازل 2(  لإلفصاح
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8/5  التوزيع وفقا للقطاعات الرئيسية أو نوع الطرف اآلخر

م
القطاع 

االقتصادي
مجمل 

القروض

منها 
قروض غير 

منتظمة

مخصصات 
عامة 

ومحتفظ 
بها 

مخصصات 
محددة 

ومحتفظ 
بها

إحتياطي 
فوائد 
مجنب

مخصصات 
كونت 

خالل 
الفترة

سلف تم 
شطبها 

خالل 
الفترة 

-167--343-298 34االستيراد 1

-6--10-950التصدير2

تجارة الجملة 3
-97--97-665 9والتجزئة 

-28--33-251 3التعدين والمحاجر4

-5691636443713450 64البناء 5

-943161994183 19الصناعة6

الكهرباء الغاز 7
-31--31-056 3والمياه

-21--21-101 2النقل واالتصاالت8

-36--206-594 20المؤسسات المالية 9

-68--142-162 14الخدمات10

القروض 11
-695 246187223 4175526 313الشخصية 

الزراعة واألنشطة 12
-12--19-905 1التابعة 

-121--362-227 36القطاع الحكومي13

تسليف غير 14
-89--239-876 23المقيمين

-493-0874197010 96أخرى15

-397 562238365 1017729 644المجموع16

اإلفصاح الواجب طبقًا لقواعد )بازل 2(  لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2008
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تقييم التعرض للمخاطر )تابع(  5

9/5 مبلغ القروض التي انخفضت قيمتها و، ان وجد ، القروض المتأخرة التي تم تكوين مخصص لها مقسمة 
الى المناطق الجغرافية الرئيسية ، بما في ذلك ان كان عمليا ، مبالغ المخصصات العامة والمحددة لكل منطقة 

جغرافية . 

الف ريال عماني

الدولم
مجمل 

القروض

منها 
قروض غير 

جيدة

مخصصات 
عامة مكونة 
ومحتفظ بها 

مخصصات 
محددة 
مكونة 

ومحتفظ بها

إحتياطي 
فوائد 
مجنبة

مخصصات 
كونت خالل 

الفترة

سلف تم 
شطبها 

خالل الفترة

-397 324238365 2257729 620سلطنة عمان1

2

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي 
----196-641 19األخرى

3
OECD دول 

-------

----23-310 2الهند4

-------باكستان5

----19-925 1أخرى6

-397 562238365 1017729 644المجموع7

10/5  الحركة في إجمالي القروض

ألف ريال عماني

القروض غير المتحركةالقروض المتحركة البيانم

التنويه الخاصالمعياري 
ما دون 

المعياري
المشكوك 

المجموعالخسارةفي تحصيله

339 303----339 303الرصيد بداية الفترة 1

-41534116-)772( الحركة/الهامش )+/-( 2

762 340----762 340القروض الجديدة3

------استرداد القروض4

------القروض المشطوبة 5

101 41534116644-329 643رصيد نهاية الفترة 6

)800 9()14()121()103(-)562 9(المخصص المحتفظ به7

)36()2()24()10(--فوائد مجنبة8

اإلفصاح الواجب طبقًا لقواعد )بازل 2(  لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2008

مخاطر اإلئتمان : االفصاح عن الحافظ حسب األسلوب القياسي  6
 

6-1  اإلفصاح النوعي
بالنسبة للمحافظ حسب التعامل القياسي ينتهج البنك األسلوب القياسي لتقييم رأس المال النظامي لمخاطر االئتمان اما 
فيما يتعلق بمخاطر العمالت الذهبية فيطبق عليها متوسط المخاطرة حسب ما يسمح به في هذا األسلوب. بينما العرض 
لمالمح المخاطر بالبنك ترجيح المخاطر المطبق يعتمد علي تصنيف لمودي للبنوك، بناءًا علي تصنيف البلد المختص. وفي 
غياب التصنيف الخارجي للشركات، يعتبر البنك معظم الشركات علي أنها غير مصنفة ويطبق ترجيح المخاطرة بمعدل %100 
عن المالمح الممولة. وعن مالمح التعرض خارج الميزانية العمومية، تطبق عوامل تعرض االئتمان المالئمة وتجمع للبنوك أو 

حسبما يكون الحال ثم يطبق ترجيح المخاطرة كما ذكر أعاله.

6-2  اإلفصاح الكمي
ينتهج البنك أسلوبًا موحدًا لكل الشركات علي أنها غير مصنفة ويطبق عليها ترجيح المخاطرة بمعدل %100.

تخفيض مخاطر االئتمان : اإلفصاح وفقًا لألسلوب القياسي  7
األنواع  تحدد  بالبنك  االئتمان  وسياسة  العمومية.  الميزانية  داخل  أو  خارج  للبنود  سواء  المقاصة  أسلوب  البنك  يستخدم  ال 
لألصول  بالنسبة  سنوات  ثالث  كل  واحدة  مرة  مثل  التقييم  إعادة  وتكرار  التقييم  مصدر  اإلضافي،  الضمان  من  المقبولة 
تحت الرهن. واألنواع الرئيسية من الضمانات اإلضافية هي الودائع النقدية، األسهم المدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية 
تقليل  لغرض  واألسهم  النقدية  الودائع  فقط  البنك  ويأخذ  والشركات.  األفراد  هو  الضامنين  أنواع  وأحد  العقاري  والرهن 

مخاطر االئتمان حسب األسلوب الشامل.

ألف ريال عماني

م

إجمالي التعرض 
لمخاطر االئتمان
قبل مخصصات

CCF, CRM

الضمانات المالية
 اإلضافية المؤهلة

 )بعد تطبيق  
الضمانات المؤهلةالتخفيض(

--654 22المطالبات على حكومات ودول 

--216 69المطالبات على البنوك1

-029 59834 564المطالبات على الشركات2

--939 312التجزئة3

--502 20التعرضات األخرى4

-029 90934 989المجموع5

مخاطر السوق  8
مخاطر السوق هي مخاطر متأصلة في األدوات المالية المتعلقة بعمليات البنك و/ أو األنشطة متضمنة القروض ، الودائع، 
ومخاطر  والمشتقات.  المتاجرة  وحساب  والتزامات  وأصول  األجل  طويل  الديون  األجل،  قصيرة  القروض   ، المالية  األوراق 
السوق هي التعرض للخسارة الناتجة عن تغيرات معدالت الفائدة ، أسعار العمالت األجنبية ، أسعار األسهم وأسعار السلع. 

وتتعامل إدارة مخاطر السوق مع أثر تغير عوامل السوق علي العائد والقيمة االقتصادية بالبنك.

مخاطر السوق مالئمة لألنشطة المصرفية واألنشطة التجارية ولكن قياسها وإداراتها قد تختلف حسب تلك األنشطة.

مخاطر السوق بدفتر حساب المتاجرة  9
تتضمن مخاطر السوق عدة مخاطر ولكن العناصر الرئيسية هي مخاطر معدل الفائدة ومخاطر تحويل العملة األجنبية.

وتنشأ مخاطر معدل الفائدة من عدم اتساق أصول البنك وتمويل وعدم االتساق أو الفجوات في مبالغ األصول وااللتزامات 
واألدوات خارج الميزانية العمومية يمكن أن تولد مخاطر معدل الفائدة ، التي تؤثر في عملية تغيير معدالت الفائدة ومالمح 

استحقاق األصول وااللتزامات.

اإلفصاح الواجب طبقًا لقواعد )بازل 2(  لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2008



41 40

مخاطر السوق بدفتر حساب المتاجرة )تابع(  9

يقوم البنك بإدارة هذه المخاطر من خالل األدوات المناسبة واألدوات المالية متضمنة المشتقات.

مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر الخسائر المالية المتعلقة بتغير قيمة األصول / االلتزامات الناتجة عن تغيرات/ تحركات 
سالبة باألسواق المالية. وتنشأ مخاطر العمالت األجنبية عن أنشطة البنك عندما تحصل علي أو تستثمر أموااًل بعمالت غير 
الريال العماني وقبول المراكز المفتوحة بالعمالت األجنبية. وتتم إدارة مخاطر العمالت األجنبية من خالل مقايضة وعقود 
آجلة العمالت األجنبية وأيضًا عن طريق ومقابلة االلتزامات بعمالت أجنبية بأصول بنفس العملة األجنبية . وعن طريق األدوات 

مثل حدود المركز المفتوح يراقب البنك ويقوم بضبط مخاطر العمالت األجنبية.

والتزامًا بالتوجيهات الصادرة من البنك المركز العماني عند تطبيق توصيات قواعد بازل 2 وضع البنك منهج وأساليب وفقًا 
للتوجيهات إلدارة مخاطر السوق وتقديم رأسمال يغطي مخاطر السوق.

تعقد لجنة األصول وااللتزامات اجتماعات لمناقشة عدم اتساق األصول وااللتزامات وتقيم مخاطر معدل الفائدة، مخاطر 
العمالت األجنبية ومخاطر السيولة التي يتعرض لها بنك صحار، لغرض اتخاذ الخطوات الكفيلة بإدارة مثل هذه المخاطر. 
العمالت  ومخاطر  الفوائد  معدالت  مخاطر  بإدارة  بالبنك  الخزينة  قسم  يقوم  وااللتزامات،  األصول  لجنة  توجيهات  ومع 

األجنبية التزاما بتوجيهات السياسة التي توضح الحدود المناسبة.

عبء رأس المال لمخاطر السوق المختصة مبين أدناه:

ألف ريال عماني

-مخاطر موقف معدل الفائدة 

502مخاطر موقف حقوق الملكية 

665 2مخاطر العمالت األجنبية 

-مخاطر السلع

مخاطر معدالت الفائدة لألنشطة المصرفية  10
تتولي لجنة األصول وااللتزامات إدارة تعرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة. ويتعرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة نتيجة 
التسعير  الفائدة عن طريق  البنك مخاطر معدالت  الفائدة لألصول وااللتزامات. ويدير  لعدم اتساق إعادة تسعير معدالت 
العائم لمعدالت الفائدة، وشروط تعديل الفائدة لقروض الفائدة الثابتة وتسعير األصول وااللتزامات بنفس مؤشر األدوات 
بقدر اإلمكان. تم إعداد قائمة حساسية األصول وااللتزامات وفقًا لتوجيهات النشرة رقم ب م 955 بتاريخ 7 مايو 2003. ويتم 
قياس مخاطر معدالت الفائدة من خالل تحليل فجوة معدالت الفائدة. ويقوم البنك بقياس أثر معدالت الفائدة ) توقعات 
العائد وتوقعات القيمة االقتصادية( بمقتضي إرشادات بازل 2 التي يرسلها البنك المركزي العماني بتطبيق صدمة معدل 
الفائدة بمقدار 200 نقطة أساسية وأخذ اإلجراءات الكفيلة بتقليل األثر. وأثر صدمة معدل الفائدة بمقدار 200 نقطة أساسية 

علي صافي عائد الفائدة وعلي رأس المال مبين بالمرفق 10.

مخاطر السيولة  11
يتناول البنك إدارة مخاطر السيولة للتأكد بقدر اإلمكان من احتفاظه كلما أمكن بالسيولة الكافية لمقابلة التزاماته عند 
استحقاقها، في الظروف الطبيعية وفي كل الظروف الطارئة ، دون تحمل خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة البنك.

والتزاماتها  أصولها  حول  السيولة  بملمح  تتعلق  األخرى  النشاط  وحدات  من  معلومات  بالبنك  المركزية  الخزينة  وتتسلم 
المالية وتفاصيل المتدفقات النقدية األخري الناشئة عن األعمال المستقبلية. بعد ذلك تحتفظ الخزينة المركزية بمحفظة 
أصول مالية سائلة قصيرة األجل وتتكون في أغلبيتها من استثمارات قصيرة األجل باألوراق المالية، قروض وسلفيات البنوك 
من  النشاط  وحدات  متطلبات  مقابلة  وتتم  ككل.  بالبنك  كافية  سيولة  علي  الحفاظ  من  للتأكد  البنوك  بين  وتسهيالت 
السيولة من خالل قروض قصيرة األجل من الخزينة المركزية لتغطية أي تذبذب قصير األجل والتمويل طويل األجل لتحديد 
أي متطلبات السيولة أساسية. وبهذه العملية تتم العناية المطلوبة للتأكد من التزام البنك بكل تعليمات البنك المركزي 

العماني.

تتم مراجعة كل سياسات السيولة وإجراءاتها وتصادق عليها لجنة األصول وااللتزامات. يبين أدناه المرفق رقم 2 احتساب 
فجوة السيولة عند استحقاق األصول وااللتزامات. تم إعداد هذا االحتساب وفقًا للتوجيهات الواردة بالنشرة رقم ب م 955 

بتاريخ 2003/5/7.

اإلفصاح الواجب طبقًا لقواعد )بازل 2(  لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2008

مخاطر العمليات  12
تم تعريف مخاطر العمليات بمخاطر الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن عمليات داخلية غير كافية أو غير ناجحة، 
أفراد ونظم أو عن أحداث خارجية. تنشأ مخاطر العمليات نتيجة لعدة أسباب تصاحب عمليات البنك والموظفين ، التقنية 

والبني التحتية ومن أحداث خارجية وتتضمن مخاطر أخري غير مخاطر االئتمان ، مخاطر السوق ومخاطر السيولة.

النظم  الضرورية،  الضوابط  بوضع  وذلك  للبنك  المالية  الخسائر  /تقليل  لتفادي  العمليات  مخاطر  إدارة  إلي  البنك  ويهدف 
واإلجراءات . ويدرك البنك أن بيئة ذات ضوابط زيادة عن الالزم تعرقل أعمال البنك والعائد، كذلك تزيد التكلفة. وعليه يهدف 
التحكم  وإطار   ، جيدة  بشكل  موضوعة  نظم  مع  الضوابط  زيادة  خالل  من  العمليات  لمخاطر  الفعالة  اإلدارة  إلي  البنك 

واإلجراءات.

العليا بكل وحدة  اإلدارة  إلي  العمليات، تم إسنادها  الضوابط من أجل تحديد مخاطر  التطوير وتطبيق  وأهم مسئوليات 
نشاط . وهذه المسئولية تدعمها تطوير للمعايير العامة بالبنك بالمجاالت التالية إلدارة مخاطر العمليات:

الخطوط الواضحة للتقارير. 	

التفويض المناسب للسلطات. 	

الفصل الجيد للمهام وتخويل المعامالت من خالل نظام المعد والفاحص مصفوفة الصالحيات. 	

ملكية تسوية ومتابعة الحسابات. 	

توثيق الرقابات والعمليات. 	

االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى. 	

التقييم الدوري لمخاطر العمليات التي تم التعرض لها وتقييم كفاية الرقابات واإلجراءات لتحديد المخاطر التي تم  	
التعرف عليها بالبنك .

التقرير عن خسائر العمليات والحاالت التي تؤدي إلي تصاعدها والحلول العالجية. 	

تطوير خطط الطوارئ. 	

التدريب ، رفع المهارات والتطوير المهني واألخالقي. 	

معايير السلوك المهني. 	

تخفيض المخاطر من خالل التأمين ، كلما كان مرغوب. 	

التقيد بمعايير البنك يتم دعمه ببرامج الفحص الدوري التي يجريها التدقيق الداخلي. مناقشة نتائج التدقيق الداخلي مع 
رؤساء وحدات النشاط وإحالة ملخص نتائج التدقيق إلي لجنة التدقيق واإلدارة العليا بالبنك التخاذ اإلجراء التصحيحي.

وبمساعدة الخبراء الخارجيين قام البنك بتوثيق العمليات والرقابات ذات الصلة باألنشطة الهامة بالبنك. ويشتمل ويتضمن 
في  المشتركين  لألفراد  والمسئوليات  الرقابات   ، العمل  تدفق  تفاصيل  يبين  الذي   ،  sox الصيغة  خريطة  العمليات  توثيق 

العملية.

وبذلك يقوم البنك بإدارة مخاطر العمليات عن طريق عملية سليمة لسياسات ، إجراءات ونظم تحكم موضوعة بشكل 
جيد وتتم مراجعته دوريًا وتطويره.

اإلفصاح الواجب طبقًا لقواعد )بازل 2(  لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2008
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قائمة حساسية األصول وااللتزامات                      المرفق رقم 1

ألف ريال عماني

 
حتى 1 
شهر 

 3-1
أشهر

 6-3
أشهر

12-6
 أشهر

 3-1
سنة

أكثر من
3 سنوات  

ال حساسية 
المجموعلها 

006 0064 4نقد بالصندوق

ودائع لدى البنك المركزي 
901 90189 89العماني

أرصدة مستحقة من البنوك 
140 92571 5601 65518 50األخري 

603 13525 2003 8482 4201 18استثمارات 

401 40114 14كمبياالت وسندات إذنيه  

747 74740 40سحب على المكشوف

257 993586 769397 35843 77910 44220 91663 49قروض وسلف

496496قروض متعثرة

730 73013 13أصول ثابتة

305 3052 2فوائد مستحقة التحصيل

130 1303 3أصول أخرى

797 43348 6939 67121 17مقايضات

513 207900 489116 402398 05155 55232 09324 719118 155مجموع األصول 

278 27856 56ودائع تحت الطلب

670 67073 73ودائع توفير

953 827426 25620 82263 080111 23121 73768 141ودائع ألجل

612612ودائع أخرى

634 83980 79569 10أرصدة مستحقة  للبنوك األخري

100 10090 00060 30شهادات إيداع

813 8135 5فوائد مستحقة الدفع 

614 61411 11المخصصات وااللتزامات األخرى

000 000100 100رأس المال

792 79210 10اإلحتياطيات

)486 2()486 2(األرباح المرحلة

أخرى )أرباح / خسائر السنة 
)264 2()264 2(الحالية (

313 62550 1009 58823 17مقايضات

029 417902 827253 98120 922132 080164 65821 144155 153مجموع رأس المال وااللتزامات

)516 1()210 137(662 377)579 77()871 132(472 3)565 37(575 2الفجوة

راجع الجدول د/3/3 التعرض لمخاطر معدالت الفائدة في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008

اإلفصاح الواجب طبقًا لقواعد )بازل 2(  لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2008

قائمة استحقاق األصول وااللتزامات         
المرفق رقم 2                   

ألف ريال عماني  
حتى 1
 شهر 

 3-1
أشهر

 6-3
أشهر

9-6
 أشهر

 12-9
أشهر 

 3 -1
سنوات

أكثر من
المجموع 3 سنوات  

006 0064 4نقد بالصندوق
901 48142089 89ودائع لدى البنك المركزي العماني

140 92571 5601 65518 50أرصدة مستحقة من البنوك األخري 
603 32825 8485 4271 18استثمارات 

401 30114 1721 9288 4كمبياالت وسندات إذنيه  
747 37540 18720 03710 0372 0372 0372 0372 2سحب على المكشوف

257 698586 694354 69162 22313 83512 41824 69866 51قروض وسلف
730 73013 13أصول ثابتة

305 3052 2فوائد مستحقة التحصيل
130 7573733 2أصول أخري

797 43348 6939 67121 17مقايضات
124372496قروض غير جيدة

مشتريات فورية وآجلة للعملة 
935 81533 8303 29015 14األجنبية

اعتمادات مستنديه خطابات ضمان 
963 06154668 71230 4245 1692 5584 4938 17وأوراق قبول 

700 7007 7إرتباطات ائتمان ملزمة 
111 011 1411 076390 257118 68443 93016 67339 350155 247مجموع األصول 

278 06856 62814 6285 4425 2568 25611 11ودائع جارية 
670 83273 41836 68418 6843 6843 6843 6843 3ودائع توفير 
953 184426 78262 42758 75363 72029 66718 42060 133ودائع ألجل
612612ودائع أخرى

634 51480 32552 79517 10أرصدة مستحقة لبنوك أخرى
100 00090 10032 00053 5شهادات إيداع

813 8135 5فوائد مستحقة الدفع
614 00011 8148007 3مخصصات والتزامات أخري

313 62550 1009 58823 17مقايضات
346 82033 2203 30615 14مبيعات فورية وآجلة للعملة األجنبية
اعتمادات مستنديه /خطابات ضمان 

963 06154668 71230 4245 1692 5584 4938 17وأوراق قبول 
700 7007 7ارتباطات ائتمان ملزمة

000 000100 100رأس المال
792 79210 10احتياطيات

)486 2()486 2(أرباح مرحلة 
)264 2()637 2(373أخرى )أرباح / خسائر السنة الحالية (

038 012 2991 473226 651209 489154 83546 09838 193135 201مجموع رأس المال وااللتزامات
المجموع التراكمي رأس المال 

038 012 7391 266785 615576 126421 291375 193336 201وااللتزامات
)927(842 163)397 91()394 111()805 29(095 5751 15720 46الفجوة

)927()769 164()372 73(022 82738 73267 15766 46الفجوة التراكمية
الفجوة التراكمية كنسبة من 
-)21()13(2320189المجموع التراكمي لاللتزامات

اإلفصاح الواجب طبقًا لقواعد )بازل 2(  لإلفصاح
كما في 31 ديسمبر 2008
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لتوفير خيارات واسعة  الدؤوب  إن سعينا 
مستويات  إلى  بنا  يسمو  سوف  لزبائننا، 

جديدة من الخدمات والمنتجات والتميز.
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الميزانية العمومية
كما في 31 ديسمبر 2008

31 ديسمبر  312007 ديسمبر 312008 ديسمبر 312008 ديسمبر 2007

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيإيضاحألف  دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

األصول 

427 91220 93ب 1نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي927 057243 53

914 21636 69ب 2مستحقات من بنوك وودائع أخرى بسوق النقد782 881179 95

936 265298 634ب 3قروض وسلف )بالصافي(442 647 4571 776

000 78855 25ب 4استثمارات متاحة للبيع982 85766 142

637 7304 13ب 5معدات وتركيبات662 04435 12

428 0004 6ب 6أصول أخرى584 50115 11
————————————————————

1 091 7972 189 379842 911420 342
================================

االلتزامات

614 23428 90ب 7مستحقات لبنوك وودائع أخرى من سوق النقد374 322234 74

100 10091 90ب 8شهادات ودائع 026 623234 236

822 913242 547ب 9ودائع العمالء151 423 7061 630

-000 7ب 10 إيرادات مؤجلة182 18-

532 1778 11ب 11التزامات أخرى031 16229 22
————————————————————

963 8131 938 764746 424371 068
================================

حقوق الملكية 

000 00050 100ب 12رأس المال 740 870259 129

760 7311 1ب 13االحتياطي القانوني496 5714 4

-)494(ب 14خسائر للقيمة العادلة)283 1(-

)486 2()750 4(الخسائر المتراكمة)338 12()457 6(
————————————————————

127 984250 61596 48749 274
————————————————————

1 091 7972 189 379842 911420 342
————————————————————

274ر48749ر96ب 15صافي األصول للسهم الواحد )بالبيسة(615ر984250ر 127
================================

928 07226 68ب 16االلتزامات العرضية810 943176 69

212 01254 167ب 16االرتباطات797 810433 140

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية وصرح بإصدارها في 27 يناير 2009 ووقعها بالنيابة عنه كل من:

رئيس مجلس اإلدارة                                                                                                       نائب رئيس مجلس اإلدارة

اإليضاحات المرفقة من أ/1 إلى د/6 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير المراجعين وارد بالصفحة رقم  45

قائمة الدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 

من  9 أبريل 2007
إلى

31 ديسمبر 2007
 ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
إيضاحألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
 ألف ريال عماني

من  9 أبريل 2007
إلى

31 ديسمبر 2007
 ألف ريال عماني

353 0109 33ج 1إيرادات الفوائد740 29485 24

)637 5()201 22(ج 2مصروفات الفوائد )665 57()642 14(
————————————————————

716 8093 10صافي إيرادات الفوائد075 28  652 9

709 9204 6ج 3إيرادات تشغيل أخرى 974 23117 12
————————————————————

425 7298 17إيرادات التشغيل 049 88346 21
————————————————————

مصروفات التشغيل

)957 2()059 7(تكاليف الموظفين)335 18()680 7(

)266 2()491 4(ج 4المصروفات األخرى للتشغيل )665 11()886 5(

)338()031 1(ب 5االستهالك )678 2()878(
————————————————————

)14 444()32 678()12 581()5 561(
————————————————————

864 1482 5ربح التشغيل371 43913 7

)683(-ج 5صافي مصروفات قبل التأسيس-)774 1(

)264(-ج 6صافي مصروفات قبل التشغيل-)686(

-)388 2(خسائر انخفاض قيمة اإلستثمارات)203 6(-

)403 4()397 5(ب 3خسائر انخفاض قيمة اإلئتمان)018 14()436 11(
————————————————————

)486 2()637 2()الخسارة( من التشغيل بعد المخصصات )850 6()457 6(
————————————————————

-373 ج 7ايرادات ضرائب مؤجلة969-
————————————————————

)486 2()264 2(صافي )الخسارة( للسنة )881 5()457 6(
================================

)881ر 5()457ر 6(
الخسارة األساسية للسهم الواحد عن 

)486ر 2()264ر 2(ج 8السنة - بالبيسة
================================

)881ر 5()945ر 7(
خسارة السنة للسهم الواحد )على أساس 

)059ر 3()264ر 2(ج 8سنوي( بالبيسة
================================

اإليضاحات المرفقة من أ/1 إلى د/6 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 
تقرير المراجعين وارد بالصفحة رقم  45
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 

رأس المال
)إيضاح ب/12(

ألف ريال عماني

االحتياطي 
القانوني

)إيضاح ب/13(
ألف ريال عماني

خسائر للقيمة 
العادلة

)إيضاح ب/14(
ألف ريال عماني

الخسائر
المتراكمة

ألف ريال عماني
المجموع

ألف ريال عماني

000 50---000 50إصدار األسهم

)486 2()486 2(---صافي خسارة الفترة

000 2--000 2-محصلة مصاريف اصدار األسهم  

)240(--)240(-مصاريف اإلصدار 
—————————————————————————

274 49)486 2(-760 0001 50الرصيد كما في 31 ديسمبر 2007
========================================

274 49)486 2(-760 0001 50الرصيد كما في 1 يناير 2008

000 50---000 50القسط المتبقي من رأس المال 

)494(-)494(--االحتياطي المتراكم للقيمة العادلة 

-----محول إلى اإلحتياطي القانوني

)29(--)29(-مصاريف اإلصدار

)264 2()264 2(---صافي خسارة السنة
—————————————————————————

487 96)750 4()494(731 0001 100الرصيد كما في 31 ديسمبر 2008
========================================

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

870 129---870 129إصدار األسهم

)457 6()457 6(---صافي خسارة الفترة

194 5--194 5-محصلة مصاريف اصدار األسهم  

)623(--)623(-مصاريف اإلصدار 
—————————————————————————

984 127)457 6(-571 8704 129الرصيد كما في 31 ديسمبر 2007
========================================

984 127)457 6(-571 8704 129الرصيد كما في 1 يناير 2008

870 129---870 129القسط المتبقي من رأس المال 

)283 1(-)283 1(--االحتياطي المتراكم للقيمة العادلة 

-----محول إلى اإلحتياطي القانوني

)75(--)75(-مصاريف اإلصدار

)881 5()881 5(---صافي ربح السنة
—————————————————————————

615 250)338 12()283 1(496 7404 259الرصيد كما في 31 ديسمبر 2008
========================================
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قائمة التدفق النقدي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008

9أبريل2007 إلى
31 ديسمبر 2007

ألف دوالر أمريكي
31 ديسمبر 2008

ألف دوالر أمريكي
31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

9أبريل2007 إلى
31 ديسمبر 2007

ألف ريال عماني
أنشطة التشغيل

)486 2()637 2(صافي الخسارة للفترة قبل الضرئب)849 6()458 6(
تعديالت لـ:

031341 1االستهالك678 8862
403 3974 5مخصص لخسائر انخفاض  قيمةالقروض018 43714 11

-36الفوائد المحفوظة على القروض94 -
-)1(أرباح من بيع المعدات والتركيبات)3(-

)89(-أرباح من بيع استثمارات في األوراق المالية-)231(
)011 1()880(فوائد من استثمارات)286 2()626 2(

————————————————————
158 9461 2أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل:652 0087 3

)339 303()762 340( التغير في إجمالي القروض والسلف)096 885()894 787(
)428 4()229 1(التغير في األصول األخرى)192 3()501 11(

100 91)000 1()سداد(/إصدار شهادات ودائع)597 2(623 236
822 091242 305التغير في ودائع العمالء445 706792 630
300 20)700 12(التغير في مستحقات إلى بنوك وودائع أخرى بسوق النقد)987 32(727 52

532 6458 2التغير في التزامات أخرى869 1616 22
————————————————————

145 56)009 45(صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من أنشطة التشغيل  )906 116(830 145
================================

أنشطة االستثمار
)593 171()317 17(شراء استثمارات )صافي()979 44()696 445(

682 000166 5حصيلة بيع/ استرداد اإلستثمارات987 94012 432
)978 4()129 3(شراء معدات وتركيبات)127 8()930 12(

011 8801 فوائد مستلمة من اإلستثمارات 286 6262 2
-6حصيلة بيع المعدات والتركيبات16-

————————————————————
)878 8()560 14(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار)817 37()060 23(

================================
أنشطة التمويل

000 00050 50القسط المتبقي من رأس المال 870 870129 129

760 1)29(صافي مصروفات إصدار أسهم )مسددة( محصلة)75(571 4
————————————————————

760 97151 49صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل795 441129 134
================================

027 99)598 9( صافي الزيادة )النقص( في النقد وما في حكم النقد)930 24(211 257

-027 99النقد وما في حكم النقد كما في بداية العام213 257-
————————————————————

027 42999 89النقد وما في حكم النقد في نهاية العام283 211232 257
================================

ممثاًل في:
427 91220 93نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني927 057243 53
914 21636 69مستحقات من بنوك وودائع أخرى بسوق النقد782 881179 95

000 93550 8استثمارات متاحة للبيع208 87023 129
)314 8()634 82( مستحقات لبنوك وودائع أخرى بسوق النقد)634 214()597 21(

————————————————————
257 211232 28389 42999 027

================================
اإليضاحات المرفقة من أ/1 إلى د/6 تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

تقرير المراجعين وارد بالصفحة رقم  45



51 50

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

أ/1  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية
 4 )"البنك"( في سلطنة عمان في  بنك صحار ش م ع ع  تأسيس  تم 
مارس 2007 كشركة مساهمة عمانية عامة وهو يقوم بصفة أساسية 
في  ولألفراد  للشركات  وتقديمها  المصرفية  األنشطة  بمزاولة 
سلطنة عمان. يقوم البنك بالعمل في سلطنة عمان بموجب ترخيص 
مصرفي صادر عن البنك المركزي العماني وهو مشمول بنظام البنك 
المركزي لتأمين الودائع المصرفية. بدأ البنك عملياته التشغيلية في 9 
أبريل 2007 - العنوان المسجل للبنك هو ص.ب 44 حي الميناء رمز بريدي 

114، مسقط، سلطنة عمان.

يعمل بالبنك 400 موظفًا كما في 31 ديسمبر 2008 )2007 : 219(.

أ/2 أساس اإلعداد

أ/1/2 فقرة االلتزام
الدولية  المالية  التقارير  لمعايير  وفقًا  المالية  القوائم  إعداد  تم 
ومتطلبات قانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته ومتطلبات 
اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال ولوائح البنك المركزي 

العماني المطبقة.

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية بتاريخ 27 يناير 2009.

أ/2/2 أساس القياس
عدا  فيما  التاريخية  التكلفة  أساس  على  المالية  القوائم  إعداد  تم 

القياس بالقيمة العادلة لما يلي:
	األدوات المالية المشتقة، 

	األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل،
	األصول المالية المتاحة للبيع، 

أ/3/2  عملة التشغيل وعملة العرض
تم عرض هذه القوائم المالية بالريال العماني، إلى أقرب ألف ريال عماني 

فيما عدا ما هو مشار إليه،.  عملة التشغيل للبنك هي الريال العماني. 

أ/4/2 استخدام التقديرات واألحكام
أحكام  بوضع  القيام  اإلدارة  من  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ 
قد  التقرير.  عنها  الصادر  والمصروفات  والدخل  وااللتزامات  األصول 

تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

التاريخية  البيانات  على  لها  المصاحبة  واالفتراضات  التقديرات  تستند 
وعلى العديد من العوامل األخرى التي يعتقد البنك أنها معقولة في 
ظل الظروف وتشكل نتائجها أساسًا للقيام بإجراء أحكام عن القيم 

الدفترية لألصول وااللتزامات التي ال تكون واضحة من مصادر أخرى.

مستمر.  بشكل  بها  المتعلقة  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  تتم 
التي يتم فيها  الفترة  المحاسبية في  التقديرات  إثبات تعديالت  يتم 
في  أو  فقط  الفترة  تلك  على  مؤثرًا  التعديل  كان  إذا  التقدير  تعديل 
فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا كان التعديل مؤثرًا على الفترة 
البنك أن  التي يعتبر   ، التقديرات  المستقبلية. تتكون  الحالية والفترات 
لها مخاطر جوهرية في تعديالت هامة في الفترات الالحقة ، بشكل 

مبدئي من مخصصات االنخفاض في قيمة القروض والسلف.

السياسات المحاسبية الهامة أ/3 
قام البنك بتطبيق السياسات المحاسبية التالية بانتظام لكل الفترات 

المعروضة في هذه القوائم المالية.

أ/1/3  العمالت األجنبية 
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني وقيدها 
األصول  تحويل  يتم  المعاملة.  بتاريخ  السائدة  الصرف  ألسعار  وفقا 

بأسعار  العماني  الريال  إلى  األجنبية  بالعمالت  النقدية  وااللتزامات 
الصرف السائدة في تاريخ الميزانية العمومية. تعالج األرباح والخسائر 
خسائر  أو  مكاسب  الدخل.  قائمة  في  المحققة  وغير  المحققة 
العملة األجنبية على البنود النقدية هي الفرق بين التكلفة المطفأة 
الحقيقي  الفائدة  بسعر  معدلة  الفترة  بداية  في  التشغيل  لعملة 

والمدفوعات خالل الفترة.

إثبات اإليرادات والمصروفات أ/2/3 
إيراد ومصروف الفائدة أ/2/3/أ 

يتم إثبات إيراد ومصروف الفائدة في قائمة الدخل باستخدام طريقة 
معدل الفائدة الحقيقي. معدل الفائدة الحقيقي هو المعدل الذي 
يجعل خصم المدفوعات النقدية المستقبلية والمقبوضات المقدرة 
)أو لفترة أقصر، إن كان  المالي  االلتزام  أو  المقدر لألصل  العمر  طوال 
يتم  المالي.  االلتزام  أو  لألصل  الدفترية  للقيمة  مساويًا  مالئمًا(  ذلك 
تحديد معدل الفائدة الحقيقي عند اإلثبات المبدئي لألصل / االلتزام 
المالي وال يتم تعديله في وقت الحق. يتضمن إيراد ومصروف الفائدة 

المعروض في قائمة الدخل:

الفائدة على األصول وااللتزامات المالية بالتكلفة المطفأة على  	
أساس معدل الفائدة الحقيقي ؛

	الفائدة على األوراق المالية لالستثمارات المتاحة للبيع على أساس 
معدل الفائدة الحقيقي ؛

	التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المؤهلة )متضمنة عدم 
فعالية التغطية( والبنود المغطاة ذات الصلة عندما يكون خطر 

معدل الفائدة هو الخطر المغطى.

أ/2/3/ب   مكاسب وخسائر القيمة العادلة
بها  المحتفظ  للمشتقات  العادلة  القيمة  في  التغيرات  إثبات  يتم 
القروض  بخالف  األخرى  المالية  واألصول  المخاطر  إدارة  ألغراض 
في  عرضها  ويتم  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  والسلف 
"صافي الدخل من األدوات المالية األخرى المثبتة بالقيمة العادلة" في 

قائمة الدخل.

بمشتقات  العادلة  بالقيمة  المالية  األدوات  من  الدخل  صافي  يتعلق 
مالية  وأصول  المخاطر  إدارة  ألغراض  بها  محتفظ  مؤهلة  غير  مالية 
تتضمن  وهي  الدخل  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مخصصة 
جميع التغيرات المحققة وغير المحققة في القيمة العادلة والفائدة 

وتوزيعات األرباح وفروق صرف العمالت األجنبية. 

إيراد توزيعات األرباح أ/2/3/ج 
يتم إثبات توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم اإليراد.  

الرسوم والعموالت أ/2/3/د 
إيراد ومصروفات الرسوم والعموالت والتي تشكل جزءًا ال  يتم إدراج 
يتجزأ من معدل الفائدة الحقيقي لألصل أو االلتزام المالي في قياس 

معدل الفائدة الحقيقي. 

والرسوم  الحسابات  خدمة  أتعاب  والعموالت  الرسوم  إيراد  يتضمن 
األخرى  اإلدارية  والرسوم  االستشارات  ورسوم  باالئتمان  الصلة  ذات 
وعموالت المبيعات ورسوم الودائع ورسوم القروض المشتركة. يتم 

إثبات هذه الرسوم والعموالت عند أداء الخدمات ذات الصلة. 

أ/2/3/هـ  المخصصات
حالي  استداللي  أو  قانوني  التزام  وجود  عند  المخصص  إثبات  يتم 

يمكن قياسه بصورة موثوق بها على البنك نتيجة لحدث سابق ومن 
االلتزام.  لسداد  خارجة  اقتصادية  منافع  تدفق  يطلب  أن  المحتمل 

المخصصات تعادل القيمة المطفأة لاللتزامات المستقبلية.

السياسات المحاسبية الهامة )تابع( أ/3 

مقاصة اإليراد والمصروف 2/3/1/و 
تتم مقاصة اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما 
تسمح المعايير المحاسبية بذلك أو بالنسبة للمكاسب والخسائر التي 

تنشأ من مجموعة معامالت مماثلة لألنشطة التجارية البنك.

أ/3/3  األصول وااللتزامات المالية
اإلثبات أ/3/3/أ 

المالية  واألوراق  والودائع  والسلف  القروض  بإثبات  البنك  يقوم  مبدئيًا 
إثبات جميع األصول  التاريخ الذي تنشأ فيه. يتم  المصدرة للديون في 
المخصصة  وااللتزامات  األصول  )متضمنة  األخرى  المالية  وااللتزامات 
المتاجرة  تاريخ  في  مبدئيًا  الدخل(  قائمة  خالل  من  العادلة  بالقيمة 

الذي يصبح فيه البنك طرفًا في النصوص التعاقدية لألداة. 

العادلة  بالقيمة  عنها  المحاسبة  تتم   ، مقابل  دون  األصول  استالم  عند 
إيرادات   " تكوين  يتم  وبالتالي  المناسب  البند  تحت  العمومية  بالميزانية 
مؤجلة " ويتم اإلفصاح عنه " كإلتزامات أخرى " . يتم إثبات اإليرادات المؤجلة 

كإيرادات أخرى بناءًا على اإللتزام المصاحب أو على إستخدام األصل .

أ/3/3/ب  اإلستبعاد
الحقوق  مفعول  ينتهي  عندما  مالي  أصل  بإستبعاد  البنك  يقوم 
التعاقدية في التدفق النقدي من األصل أو عند تحويل الحقوق في 
معاملة  في  المالي  األصل  من  التعاقدية  النقدية  التدفقات  قبض 
الملكية لألصل  التحويل الجوهري لجميع مخاطر وعوائد  يتم فيها 
المالي. يقوم البنك بإستبعاد االلتزام المالي عندما يتفرغ من التزاماته 

التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء أمدها.

مقاصة األصول وااللتزامات أ/3/3/ج 
في  المبلغ  صافي  وعرض  المالية  وااللتزامات  األصول  مقاصة  تتم 
في  قانوني  حق  البنك  لدى  يكون  عندما  فقط  العمومية،  الميزانية 
أساس  على  السداد  في  إما  راغبًا  يكون  وأن  المبالغ  جميع  مقاصة 

الصافي أو تحقق األصل وسداد االلتزام في نفس الوقت.

قياس التكلفة المطفأة أ/3/3/د 
به  يتم  الذي  المبلغ  هو  المالي  االلتزام  أو  لألصل  المطفأة  التكلفة 
قياس األصل أو االلتزام المالي عند اإلثبات المبدئي ناقصًا المدفوعات 
الرئيسية ومضافًا إليه أو مخصومًا منه اإلطفاء المتراكم باستخدام 
طريقة معدل الفائدة الحقيقي ألي فرق بين المبلغ المبدئي المثبت 

والمبلغ المستحق ناقصًا أية خصومات لالنخفاض في القيمة. 

أ/3/3/هـ قياس القيمة العادلة
بالنسبة لالستثمارات التي تتم المتاجرة بها في أسواق مالية منتظمة 
يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى األسعار السوقية المدرج عند 

إقفال النشاط التجاري في تاريخ الميزانية العمومية.

القيمة العادلة للبنود التي تحتسب عنها فوائد يتم تقديرها استنادًا 
الفائدة  معدالت  باستخدام  المخصومة  النقدية  التدفقات  إلى 
التي  لالستثمارات  بالنسبة  المماثلة.  والخصائص  الشروط  ذات  للبنود 
بالرجوع  معقول  تقدير  تحديد  يتم  مدرج  سوقي  سعر  لها  يوجد  ال 
التدفقات  إلى  تستند  أو  مماثل  الستثمار  بالسوق  الحالية  القيمة  إلى 
النقدية المتوقعة المخصومة. ال يتم خصم االستثمارات ذات فترات 

االستحقاق القصيرة. 

القروض والسلف أ/3/3/و 
أو  ثابتة  دفعات  ذات  مشتقة  غير  مالية  أصول  هي  والسلف  القروض 
في  البنك  يرغب  وال  نشط  سوق  في  مدرجة  وغير  تحديدها  يمكن 
بيعها فورًا أو على المدى القصير. يتم إثبات القروض والسلف بالتكلفة 
السماح  بعد  مخصوص  وجه  على  المحددة  المبالغ  ناقصًا  المطفأة 
بخصم النخفاض القيمة. يتم وضع مخصصات محددة مقابل القيمة 
الدفترية للقروض والسلف التي يتم تحديد أنه قد انخفضت قيمتها 

استنادًا إلى المراجعات المنتظمة لألرصدة القائمة لتخفيض القروض 
والسلف التي انخفضت قيمتها لقيمها القابلة لالسترداد.

تحديد وقياس خسارة االنخفاض في القيمة أ/3/3/ز 
يتم االحتفاظ بالمخصصات الجماعية النخفاض القيمة فيما يتعلق 
بالخسائر المتكبدة والتي لم يتم تحديدها بعد على وجه الخصوص 
للقروض  الدفترية  القيمة  تحتسب  والسلف.  القروض  محفظة  في 
المتوقعة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  العادلة  بالقيمة  والسلف 
األرصدة  خصم  يتم  ال  األصلي.  الحقيقي  الفائدة  بمعدل  مخصومة 

ذات الفترات القصيرة.

اإلجراءات  جميع  واكتمال  للتحصيل  القرض  قابلية  بعدم  العلم  عند 
القانونية وتحديد الخسارة النهائية يتم شطب القرض مباشرة في قائمة 

الدخل. 

االئتمان  بمخاطر  للوفاء  المحددة  غير  المخصصات  تكوين  يتم 
المتأصلة في محفظة القروض والسلف. يتم وضع هذا المخصص 
أنه غير محدد  بالرغم من  المحتمل والذي  القيمة  انخفاض  لتغطية 
في  البنك  محفظة  في  موجودًا  يكون  أنه  إال  الخصوص  وجه  على 

تاريخ الميزانية العمومية.

النقد وما في حكم النقد أ/3/3/ح 
غير  وأرصدة  بالصندوق  نقد  من  النقد  حكم  في  وما  النقد  يتكون 
عالية  مالية  وأصول  المركزي  البنك  لدى  بها  االحتفاظ  يتم  مقيدة 
تخضع  والتي  أشهر  الثالثة  عن  تقل  استحقاق  فترات  ذات  السيولة 
لمخاطر غير جوهرية فيما تعلق بالتغيرات في قيمتها العادلة ويتم 
يتم  األجل.  قصيرة  ارتباطاته  إدارة  في  البنك  جانب  من  استخدامها 
الميزانية  في  المطفأة  بالتكلفة  النقد  حكم  في  وما  النقد  إثبات 

العمومية. 

أرصدة مستحقة من البنوك وودائع أسواق النقد األخرى أ/3/3/ط 
يتم إثباتها بالتكلفة المطفأة ناقصًا أي مخصص النخفاض القيمة.

التخصيص بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أ/3/3/ي 
بالتكلفة  مبدئيًا  المثبتة  وااللتزامات  األصول  تلك  الفئة  هذه  تتضمن 
والخسائر  المكاسب  جميع  تدرج  العادلة.  بالقيمة  قياسها  والمعاد 
الفترة  في  الدخل  قائمة  في  الصلة  ذات  المحققة  وغير  المحققة 

التي تنشأ فيها. 

األصول وااللتزامات للمتاجرة أ/3/3/ك 
األصول وااللتزامات للمتاجرة هي تلك األصول وااللتزامات التي يقتنيها 
على  الشراء  إعادة  أو  البيع  بغرض  أساسية  بصفة  البنك  يتكبدها  أو 
للربح  مشتركة  بصورة  تدار  كمحفظة  بها  يحتفظ  أو  القريب  المدى 

قصير األمد أو أخذ المراكز.

يتم إثبات األصول وااللتزامات للمتاجرة مبدئيًا وتقاس الحقًا بالقيمة 
مباشرة  المعاملة  تكاليف  أخذ  مع  العمومية  الميزانية  في  العادلة 
العادلة  القيمة  في  التغيرات  جميع  إثبات  يتم  الدخل.  قائمة  إلى 
في  المتاجرة  إيراد  صافي  من  كجزء  المحققة  غير  أو  المحققة 
قائمة الدخل. ال تتم إعادة تصنيف األصول وااللتزامات للمتاجرة في 
أعقاب إثباتها المبدئي. يتم إدراج الفائدة المكتسبة أو توزيعات األرباح 

المستلمة في إيرادي الفائدة والتوزيعات على التوالي.

االستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة أ/3/3/ل 
يتم تصنيف هذه االستثمارات على النحو التالي:

متاحة للبيع؛  	

	محتفظ بها لتاريخ االستحقاق.
تمثل  التي  بالتكلفة،  مبدئيًا  المتاجرة  لغير  االستثمارات  جميع  تدرج 

القيمة العادلة للمقابل المدفوع متضمنًة مصروفات االقتناء.
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االستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة )تابع( أ/3/3/ل 

االستثمارات المتاحة للبيع

االستثمارات المالية المتاحة للبيع هي تلك التي يتم تخصيصها على 
ذلك النحو أو تلك التي ال تؤهل للتصنيف على أنها بالقيمة العادلة من 
خالل قائمة الدخل أو أنها محتفظ بها لتاريخ االستحقاق أو أنها سلف 
السيولة  الحتياجات  استجابة  االستثمارات  تلك  بيع  يمكن  وقروض. 
في  أدوات  االستثمارات  تلك  تتضمن  السوق.  ظروف  في  للتغيرات  أو 

حقوق الملكية أو أوراق في سوق النقد أو أية أدوات دين أخرى. 

للبيع  المتاحة  االستثمارات  قياس  يتم  المبدئي  القياس  أعقاب  في 
بالقيمة العادلة ويتم إثبات المكاسب أو الخسائر غير المحققة مباشرة 
الورقة  بيع  عند  للبيع«.  المتاحة  »احتياطي  في  الملكية  حقوق  في 
المالية فإن المكاسب أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقًا في حقوق 
الملكية يتم إثباتها في قائمة الدخل في »صافي المكاسب أو الخسائر 
من االستثمارات المالية« من خالل حقوق الملكية. عندما يحتفظ البنك 
أنه  على  تعتبر  فإنها  المالية  الورقة  نفس  في  واحد  استثمار  من  بأكثر 
الفائدة  اإلعالن عن  يتم  أواًل.  أواًل يصرف  الوارد  يتم استبعادها بطريقة 
أنه  على  للبيع  المتاحة  المالية  باالستثمارات  االحتفاظ  أثناء  المكتسبة 
توزيعات  إثبات  يتم  الحقيقي.  الفائدة  معدل  باستخدام  فوائد  إيراد 
األرباح المكتسبة خالل فترة االحتفاظ باالستثمارات المالية المتاحة للبيع 
الحق  نشوء  عند  أخرى«  تشغيلية  »إيرادات  أنها  على  الدخل  قائمة  في 
في قبضها. يتم إثبات خسائر االنخفاض في قيمة تلك االستثمارات في 

قائمة الدخل في »خسائر االنخفاض في قيمة االستثمارات المالية«.

االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ استحقاقها هي أصول غير مشتقة 
ثابتة ويكون  للتحديد وفترة استحقاق  أو قابلة  ثابتة  ذات مدفوعات 
المالية  باألصول  االحتفاظ  على  والمقدرة  اإليجابية  النية  البنك  لدى 
خسائر  ناقصًا  المطفأة  بالتكلفة  إثباتها  فيتم  استحقاقها  لتاريخ 
لمقدار  تصنيف  إعادة  أو  بيع  أي  عن  ينتج  قد  القيمة.  في  االنخفاض 
يقارب  وال  استحقاقها  لتاريخ  بها  المحتفظ  االستثمارات  من  كبير 
بها  المحتفظ  الستثمارات  لجميع  تصنيف  إعادة  استحقاقها  فترات 
تصنيف  من  البنك  ويمتنع  للبيع  متاحة  أنها  على  استحقاقها  لتاريخ 
استحقاقها  لتاريخ  بها  محتفظ  أنها  على  االستثمارية  المالية  األوراق 

للسنة الحالية والسنتين التاليتين. 

عقود إعادة الشراء وإعادة البيع  أ/3/3/م 
في  شرائها  بإعادة  الفوري  التعهد  مع  المباعة  األصول  إدراج  يتم 
العمومية ويتم تقييمها وفقًا  الميزانية  تاريخ مستقبلي محدد في 
األوراق  الستثمار  أو  للمتاجرة  المالية  لألوراق  المحاسبية  للسياسات 
لهذه  المستلمة  بالمبالغ  المتعلقة  المقابلة  االلتزامات  تدرج  المالية. 
تتم  األخرى.  المالية  والمؤسسات  للبنوك  المستحقات  في  العقود 
وهو  فائدة  كمصروف  الشراء  إعادة  وسعر  البيع  بين  الفرق  معاملة 
مع  المشتراة  األصول  أما  الشراء.  إعادة  عمر  مدى  على  يستحق 
االرتباط بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد فال يتم إدراجها في 
الميزانية العمومية وتدرج المبالغ المدفوعة المتعلقة بهذه العقود 
ضمن الودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى. تتم معالجة الفرق 
بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروف فوائد وتصبح مستحقة 

على مدى فترة العقد.

أوراق القبول أ/3/3/ن 
يتم  )المعدل(  الدولية  المحاسبة  معايير  من   39 المعيار  بموجب 
اإلفصاح عن أوراق القبول في الميزانية العمومية تحت األصول األخرى 
مع اإلفصاح عن االلتزام المقابل لها في االلتزامات األخرى. لذا ال توجد 

هناك ارتباطات خارج الميزانية العمومية بالنسبة ألوراق القبول. 

أ/3/3/س  األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر
تتضمن األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها ألغراض  إدارة المخاطر 

على جميع األصول وااللتزامات المشتقة التي ال تصنف على أنها أصول 
والتزامات للمتاجرة. يتم قياس األدوات المالية المشتقة المحتفظ بها 
ألغراض إدارة المخاطر بالقيمة العادلة في تاريخ الميزانية العمومية. 
الفئات  تصنيف  على  العادلة  القيمة  في  التغيرات  معالجة  تعتمد 

التالية: 

تغطية القيمة العادلة
عندما يتم تخصيص أداة مالية مشتقة كتغطية للتغير في القيمة العادلة 
ألصل أو التزام مالي مثبت أو ارتباط مؤكد يتم إثبات التغيرات في القيمة 
العادلة لألداة المالية المشتقة مباشرة في قائمة الدخل مع التغيرات في 

القيمة العادلة للبند المغطى المنسوبة إلى الخطر المغطى.

أو  إنهائها  أو  بيعها  أو  المشتقة  المالية  األداة  مدة  انتهاء  حالة  في 
لتغطية  المحاسبة  بمعايير  وفائها  عدم  حالة  في  أو  استخدامها 
عن  التوقف  يتم  التخصيص  إلغاء  حالة  في  أو  العادلة  القيمة 
استخدام محاسبة التغطية. يتم إطفاء أي تعديل حتى تلك النقطة 
يتم إجراؤه على  البند المغطى الذي يستخدم ألجله معدل الفائدة 
الحقيقي في قائمة الدخل كجزء من معدل الفائدة الفعلي المعاد 

احتسابه للبند على مدى عمره المتبقي.

تغطية التدفق النقدي 
في  للتقلب  كتغطية  مشتقة  مالية  أداة  تخصيص  يتم  عندما 
التدفقات النقدية المنسوبة لخطر محدد مصاحب لألصل أو االلتزام 
المثبت أو لتنبؤ عالي االحتمال لمعاملة قد تؤثر على الربح أو الخسارة 
يتم  للمشتقة  العادلة  القيمة  في  التغيرات  من  الفعال  الجزء  فإن 
في  المثبت  المبلغ  استبعاد  يتم  الملكية.  حقوق  في  مباشرة  إثباته 
حقوق الملكية وإدراجه في قائمة الدخل خالل نفس الفترة التي تؤثر 
فيها التدفقات النقدية المغطاة على الربح أو الخسارة في نفس بند 
قائمة الدخل مثله مثل البند المغطى. يتم إثبات أي جزء غير مؤثر من 

التغيير في القيمة العادلة للمشتقة مباشرة في قائمة الدخل.

أو  إنهائها  أو  بيعها  أو  المشتقة  المالية  األداة  مدة  انتهاء  حالة  في 
لتغطية  محاسبة  بمعايير  وفائها  عدم  حالة  في  أو  استخراجها 
التدفق النقدي أو في حالة إلغاء التخصيص يتم التوقف عن استخدام 
محاسبة التغطية ويظل المبلغ المثبت في حقوق الملكية في نفس 
على  المتوقعة  المعاملة  فيه  تؤثر  الذي  الوقت  إلى  الملكية  حقوق 
قائمة الدخل. إذا أصبح من غير المحتمل حدوث المعاملة المتوقعة 
في  المتبقي  إدراج  ويتم  التغطية  عن  المحاسبة  إيقاف  يتم  عندها 

حقوق الملكية مباشرة في قائمة الدخل.

األدوات المالية المشتقة األخرى لغير المتاجرة
يتم  وال  للمتاجرة  مشتقة  مالية  بأداة  االحتفاظ  يتم  ال  عندما 
تخصيصها في عالقة تغطية مؤهلة يتم إثبات جميع التغييرات في 
صافي  مكونات  كأحد  الدخل  قائمة  في  مباشرة  العادلة  قيمتها 

الدخل من األدوات المالية األخرى المثبتة بالقيمة العادلة.

المعدات والتركيبات  أ/3/3/ع 
االستهالك  ناقصًا  بالتكلفة  والتركيبات  المعدات  بنود  قياس  يتم 
المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. تتضمن التكلفة المصروفات 
التي تنسب بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل. يتم احتساب االستهالك 
للمعدات  المقدر  اإلنتاجي  العمر  مدى  على  الثابت  القسط  بطريقة 
والتركيبات. األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية على النحو التالي:

عدد السنوات

3السيارات

3األثاث والتركيبات

6-7معدات المكتب

6-7برمجيات اإلنتاج
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المعدات والتركيبات )تابع(  أ/3/3/ع 

وطرق  المقدرة  اإلنتاجية  واألعمار  لألصول  الباقية  القيمة  مراجعة  تتم 
االستهالك وتسويتها، إن كان ذلك مالئمًا، في تاريخ كل ميزانية عمومية. 

أ/3/3/ف  الودائع وأوراق الدين وااللتزامات الثانوية
ُتقاس  المطفأة.  بالتكلفة  والعمالء  النقد  سوق  ودائع  إثبات  يتم 
الودائع وأوراق الدين المصدرة وااللتزامات الثانوية بتكلفتها المطفأة 
بتصنيف  البنك  يقوم  الحقيقي.  الفائدة  معدل  طريقة  باستخدام 
حقوق  أدوات  أو  مالية  التزامات  كأدوات  الرأسمالية  المالية  األدوات 

ملكية وفقًا لجوهر البنود التعاقدية لألداة.

أ/3/3/ص انخفاض قيمة األصول المالية والمخصصات
كان  إذا  ما  لتحديد  عمومية  ميزانية  كل  تاريخ  في  تقييم  إجراء  يتم 
مالي  أصل  قيمة  في  االنخفاض  على  موضوعي  مؤشر  أي  هناك 
تقدير  يتم  القيمة  انخفاض  على  مؤشر  أي  وجود  حالة  في  محدد. 
القيمة القابلة لالسترداد المقدرة لذلك األصل ويتم إثبات أية خسارة 
للتدفقات  الحالية  القيمة  صافي  إلى  استندًا   ، القيمة  في  انخفاض 

النقدية المستقبلية المتوقعة أو القيمة العادلة ، في قائمة الدخل.

يتم إثبات مخصص للعقود المتعثرة عندما تكون المنافع المتوقع 
تفاديها  يمكن  ال  التي  التكلفة  من  أقل  العقد  من  البنك  يجنيها  أن 
المخصص  قياس  يتم  العقد.  بموجب  بالتزاماته  الوفاء  سبيل  في 
القيمة  صافي  أو  العقد  إلنهاء  المتوقعة  للتكلفة  الحالية  بالقيمة 
أيضًا  البنك  يقوم  كما  أقل.  أيهما  العقد،  في  لالستمرار  المتوقعة 
المصاحب للعقد قبل  القيمة لألصل  انخفاض في  بإثبات أي خسائر 

تكوين المخصص.

أ/4/3  ضريبة الدخل 
يتم تكوين مخصص لمصروف ضريبة الدخل وفقا للقوانين الضريبية 
المعمول بها في سلطنة عمان وهي تتكون من ضريبة حالية وضريبة 
مؤجلة. يتم إثبات مصروف ضريبة الدخل في قائمة الدخل فيما عدا 
الملكية  حقوق  في  مباشرة  بصفة  مثبتة  ببنود  يتعلق  الذي  القدر 

عندها يتم إثبات الضريبة في حقوق الملكية.
 

الضريبة الحالية هي الضريبة المستحقة الدفع محسوبة باستخدام 
تاريخ  في  واسع  نحو  على  تطبق  التي  أو  المطبقة  الضريبة  معدالت 
الميزانية العمومية وأية تعديالت على الضريبة المستحقة عن سنوات 

سابقة.

االلتزام  طريقة  باستخدام  المؤجلة  الضريبة  مخصص  تكوين  يتم 
المسجلة  المبالغ  بين  المؤقتة  الفروق  لجميع  العمومية  بالميزانية 
المستخدمة  والمبالغ  المالية  التقارير  ألغراض  واإللتزامات  لألصول 
المؤجلة  الضريبة  والتزامات  أصول  قياس  يتم  الضريبة.  ألغراض 
بمعدالت الضريبة المتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عندما يتم 
عكسها طبقًا للقوانين المطبقة أو التي تطبق علي نحو واسع في 

تاريخ الميزانية العمومية.

من  يكون  الذي  الحد  إلى  فقط  المؤجلة  الضريبة  أصل  إثبات  يتم 
مقابله  في  يمكن  كاف  مستقبلي  ضريبي  ربح  توفر  معه  المحتمل 
استخدام األصل. تتم مراجعة أصول الضريبة المؤجلة في تاريخ كل 
ميزانية عمومية وتخفيضها بالقدر الذي يكون من غير الممكن معه 

تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.

أ/5/3  األصول االئتمانية
ال تعامل األصول المحتفظ بها كعهدة أو بصفة أمانة كأصول للبنك 

وبالتالي ال يتم إدراجها في هذه القوائم المالية.

أ/6/3  مصروف ما قبل التأسيس
قبل  الفائدة،  إيراد  من  بالصافي  المتكبد،  المصروف  تصنيف  تم 
تأسيس البنك وحتى 3 مارس 2007 على أنه مصروفات ما قبل التأسيس 

وتم شطبه في قائمة الدخل. 

أ/7/3  مصروف ما قبل التشغيل
تم تصنيف المصروف المتكبد، بالصافي من إيراد الفائدة، بعد تأسيس 
البنك في 4 مارس 2007 وحتى بدء النشاط التجاري في 9 ابريل 2007 على 

أنه مصروفات ما قبل التشغيل وتم شطبه في قائمة الدخل. 

أ/8/3  المحاسبة حسب تاريخ المتاجرة أو السداد 
يتم إثبات جميع المشتريات والمبيعات »العادية« لألصول المالية في 
تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي يرتبط فيه البنك بشراء أو بيع األصل. 
المالية  باألصول  تتعلق  التي  تلك  هي  العادية  والمبيعات  المشتريات 
التي تتطلب تسليم األصول خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه عامًة 

في القوانين أو حسب األعراف السائدة  في السوق.

أ/9/3  إيجارات
الدخل  قائمة  في  كمصروف  التشغيلية  اإليجارات  مدفوعات  إثبات  يتم 

على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

أ/10/3  الضمانات المالية
الضمانات المالية هي العقود التي ُيطلب من البنك القيام بموجبها 
يتكبدها  التي  الخسارة  عن  مالكها  لتعويض  محددة  بمدفوعات 
موعد  حلول  عند  بالدفع  القيام  في  محدد  مدين  فشل  بسبب 

استحقاقه وفقًا لبنود أداة الدين. 

وإطفاء  العادل  بقيمتها  مبدئيًا  المالي  الضمان  التزامات  إثبات  يتم 
أعقاب  في  المالي.  الضمان  عمر  مدى  على  المبدئية  العادلة  القيمة 
الحالية  القيمة  أو  المطفأ  بالمبلغ  الضمان  التزام  إثبات  يتم  ذلك 
الضمانة  بموجب  الدفعة  يصبح  )عندما  متوقعة  مدفوعات  ألية 
محتمل( أيهما أعلى. يتم إدراج القيمة غير المطفأة أو القيمة الحالية 
الحال،  مقتضى  حسب  الضمان،  من  الناشئة  المتوقعة  للمدفوعات 

في االلتزامات األخرى. 

أ/11/3 منافع الموظفين
أ/11/3/أ منافع نهاية الخدمة

وفقا  العمانيين  للموظفين  الخدمة  نهاية  لمنافع  استحقاق  يتم 
إثباتها  ويتم   1991 لعام  عمان  بسلطنة  االجتماعية  التأمينات  لقانون 

كمصروف في قائمة الدخل عند تكبدها. 

التزام البنك فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين 
المنفعة  مبلغ  هو  ممولة  وغير  محددة  تقاعد  منافع  خطة  بموجب 
خدماتهم  مقابل  في  الموظفون  أولئك  اكتسبها  التي  المستقبلية 
في الفترات الحالية والسابقة. يتم احتساب االلتزام باستخدام طريقة 

وحدة االئتمان المتوقعة ويتم خصمه إلى قيمته الحالية.

أ/11/3/ب المنافع قصيرة األجل
بدون  األساس  في  األجل  قصيرة  المنافع  عن  االلتزامات  قياس  يتم 
ذات  الخدمة  تقديم  عند  المصروف  علي  تحميلها  ويتم  خصم 
التي  الحالة  في  دفعه  المتوقع  للمبلغ  مخصص  إثبات  يتم  الصلة. 
المبلغ  هذا  لدفع  استداللي  أو  حالي  التزام  البنك  علي  فيها  يوجد 
الممكن  ومن  الموظف  جانب  من  مقدمة  سابقة  لخدمات  نتيجة 

قياس االلتزام بصورة موثوق بها.

أ/12/3 عائد السهم الواحد
يقوم البنك بعرض بيانات العائد األساسي والعائد المخفف ألسهمه 
أو  الربح  بقسمة  للسهم  األساسي  العائد  احتساب  يتم   العادية. 

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008
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أ/3  السياسات المحاسبية الهامة )تابع(

أ/12/3 عائد السهم الواحد )تابع(

الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية للبنك على المتوسط 
احتساب  يتم  الفترة.  خالل  القائمة  العادية  األسهم  لعدد  المرجح 
العائد علي أساس سنوي للسهم عن طريق احتساب العائد للسهم 
المخفف  العائد  يحدد  بالكامل.  للسنة  سنوي  أساس  على  الواحد 
األسهم  حاملي  إلى  المنسوبة  الخسارة  أو  الربح  بتعديل  للسهم 
بتأثير  القائمة  العادية  األسهم  لعدد  المرجح  والمتوسط  العادية 
جميع األسهم العادية المحتملة المخففة والتي تشتمل على أوراق 

قابلة للتحويل إلى أسهم أو أدوات مماثلة. 

أ/13/3  تقارير القطاعات
أو  منتجات  تقديم  في  يعمل  الذي  للبنك  متميز  مكون  هو  القطاع 
تلك  عن  تختلف  وعوائد  مخاطر  إلى  تخضع  نشاط(  )قطاع  خدمات 
األساسية  التقرير  صيغة  تستند  األخرى.  القطاعات  في  الموجودة 

لتقارير القطاعات على مراكز المسئولية  التركيز على العمالء. 

أ/14/3  أرقام المقارنة
الميزانية  ايضاح  تم  2007م.  أبريل   9 في  أنشطته  بمزاولة  البنك  بدأ 
العمومية كما هي في نهاية الفترة الحالية 31 ديسمبر 2008 والميزانية 

العمومية للفترة السابقة كما في 31 ديسمبر 2007.

تم عرض أرقام مقارنة للفترة من 9 أبريل 2007 إلى 31 ديسمبر 2007 نظرا 
لعدم توفر أرقام مقارنة لألثنى عشرة شهرًا من 2007 حيث أن البنك بدأ 

بمزاولة أنشطته في 9 أبريل 2007م. 

المنتهية  للسنة  الملكية  حقوق  في  التغيرات  قائمة  ايضاح  تم  كما 
في 31 ديسمبر 2008،  و للفترة من 9 أبريل 2007 إلى 31 ديسمبر 2007. 

أ/15/3  المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم تصبح سارية بعد 
   

المعيار 8 من معايير التقارير المالية الدولية حول التقارير القطاعية  	
تغيير  يتطلب  وهو  القطاعية،  للتقارير  اإلدارة  مدخل  يقدم  الذي 
في العرض واإلفصاح عن المعلومات القطاعية بناءا على التقارير 
قرارات  متخذ  قبل  من  بانتظام  فحصها  يتم  التي  الداخلية 
وتوزيع  قطاع  كل  أداء  تقييم  لغرض  بالبنك   الرئيسي  التشغيل 
وفقا  القطاعية  المعلومات  البنك  يعرض  حاليا  عليها.  الموارد 
المعيار 8 سيصبح ساريا  أ /13/3(  اإليضاح  )انظر  النشاط  لقطاعات 
على  المعيار  هذا  يؤثر  لن   ،2009 لسنة  للبنك  المالية  القوائم  على 
وردت  حسبما  للبنك  الملكية  حقوق  أو  والخسائر  األرباح  مجموع 
المحتمل  األثر  تحديد  بصدد  البنك  الحالي  الوقت  في   . بالتقارير 

لهذا المعيار على التقرير القطاعي للبنك. 

	المعيار 1 المعدل من معايير المحاسبة الدولية حول عرض القوائم 
المالية )2007( يقدم »مجموع الدخل الشامل« والذي يمثل التغيرات 
عن  الناتجة  التغيرات  تلك  غير  الفترة  خالل  الملكية  حقوق  في 
المعامالت مع المالكين بصفتهم مالكين. يمكن عرض مجموع 
الشامل«  الدخل  »قائمة  واحدة  قائمة  في  إما  الشامل  الدخل 
)تجمع فعليًا كاًل من قائمة الدخل وجميع التغيرات في حقوق 
الملكية التي ال تتعلق بالمالك ( أو بقائمة الدخل و »قائمة الدخل 
الشامل« المنفصلة. يتوقع أن يكون المعيار 1 المعدل من معايير 
للبنك  المالية  بالقوائم  ملزما  سيصبح  الذي  الدولية  المحاسبة 
لسنة 2009، مؤثرا على عرض القوائم المالية للبنك ، حيث يخطط 
الدخل  قائمة   « واحدة  بقائمة  الشامل  الدخل  لتقديم  البنك 

الشامل « في قوائمها المالية لسنة 2009. 

»تكاليف  الدولية  المحاسبة  معايير  من  المعدل   23 المعيار  	
ضمن  االقتراض  تكاليف  اعتبار  خيار  المعيار  ألغى  االقتراض« 
المصروفات ويتطلب أن يقوم البنك برسملة التكاليف المتعلقة 
مباشرة بحيازة، تشييد أو إنتاج األصول المؤهلة كجزء من تكاليف 
القوائم  على  ساريا  سيصبح  المعدل   23 المعيار  األصل.  ذلك 

المالية للبنك لسنة 2009.وهو يمثل تغيرا في السياسات المحاسبية 
المعيار  البنك  ، سيطبق  المرحلية  الفترة  للبنك. ووفقا لمتطلبات 
تكاليف  رسملة  بدأت  والتي  المؤهلة  األصول  على  المعدل   23
االقتراض في أو بعد تاريخ السريان. عليه، ال يوجد أي تأثير هام على 

الفترات السابقة في القوائم المالية للبنك لسنة 2009.

القوائم  حول  الدولية  المحاسبة  معايير  من  المعدل   27 المعيار  	
عن  محاسبة  تتطلب   )2008( األم  وللشركة  الموحدة  المالية 
التغيرات في حقوق الملكية بالشركات التابعة التي تحدث دون 
وعندما  الملكية.   حقوق  كمعاملة  إثباتها  ليتم  السيطرة،  فقد 
يفقد البنك السيطرة، على الشركة التابعة، يتم قياس أي حقوق 
باقية بالشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة، مع إدراج الربح أو 
ملزم  ستصبح   27 المعيار  تعديالت  الدخل.  قائمة  في  الخسارة 
تأثير  أي  لها  يكون  أن  يتوقع  ال   ،2010 لسنة  للبنك  المالية  بالقوائم 

هام على القوائم المالية للبنك.

المحاسبة  ومعيار   32 الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت  	
الدولي 1 حول عرض القوائم المالية – األدوات المالية التي تحمل 
األدوات  وتتطلب  التصفية  عن  تنشأ  التي  وااللتزامات  البيع  خيار 
على  التزاما  تفرض  التي  واألدوات  البيع  خيار  تحمل  التي  المالية 
المنشأة بتسليم حصة تناسبية من صافي أصول المنشأة لطرف 
آخر فقط عند التصفية، فينبغي تصنيفها كحقوق ملكية إذا تم 
استيفاء شروط محددة . هذه التعديالت ستصبح ملزمة بالقوائم 
وال  ذلك،  قبل  التطبيق  علي  الحث  مع   ،  2009 لسنة  للبنك  المالية 

يتوقع أن يكون لها أي تأثير هام على القوائم المالية للبنك. 

على  محددة  تعديالت  الدولية  المحاسبة  معايير  لجنة  أجرت  	
األول.  السنوية  تحسيناتها  مشروع   من  كجزء  الحالية  المعايير 
وتسري  معيار  لكل  وفقا  التعديالت  هذه  سريان  تواريخ  وتختلف 
يتوقع  ال   .2009 لسنة  للبنك  المالية  القوائم  على  منها  الغالبية 

البنك أن يكون لهذه التعديالت أي أثر هام على القوائم المالية .

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 39 حول اإلدراج والقياس–  	
البنود المؤهلة للتغطية توضح تطبيق المبادئ الحالية التي تحدد 
ما إذا كانت المخاطر المحددة أو أجزاء من التدفق النقدي مؤهلة 
العتبارها عالقة تغطية . هذه التعديالت ستصبح ملزمة بالقوائم 
في  ذلك.  قبل  التطبيق  علي  الحث  مع    2010 لسنة  للبنك  المالية 
الوقت الحالي البنك بصدد تحديد األثر المحتمل لهذه التعديالت 

على القوائم المالية. 

العمليات  في  االستثمار  صافي  تغطية  حول   16 التفسير  يوضح  	
األجنبية أن :

فروق  على  فقط  تطبيقها  يمكن  االستثمار  صافي  تغطية  	
للعمليات  التشغيل  عملة  بين  تنشأ  التي  األجنبية  العملة 
فقط  وتنحصر  األم  للشركة  التشغيل  وعملة  األجنبية 
العملية  أصول  صافي  من  أقل  أو  لـ  مساو  مبلغ  حدود  في 

األجنبية 

البنك  داخل  التغطية  بأداة  االحتفاظ  مؤسسة  ألي  يمكن  	
باستثناء العمليات األجنبية التي تتم تغطيتها.

عند االستغناء عن عمليات تمت تغطيتها يتم إعادة تصنيف  	
الربح أو الخسارة المجمعة على أداة التغطية والتي تحددت 

على أن تكون  فعالة، إلي قائمة الدخل.  

يسمح التفسير للمؤسسة التي تستخدم طريقة التدرج للتوحيد،  	
بخيار السياسة المحاسبية لتحديد التسوية التراكمية عن ترجمة 
بيع  عند  الدخل  قائمة  إلى  تصنيفها  إعادة  يتم  والتي  العملة 
صافي االستثمار كما لو تم استخدام طريقة التوحيد المباشرة. 
التفسير 16 الذي سيصبح ملزما بالقوائم المالية للبنك لسنة 2009، 
االستثمارات  وصافي  التغطية  عالقات  علي  سابق  بتاريخ  ينطبق 
أن يكون لهذه  البنك  يتوقع  البنك. ال  القائمة لدي  الدخل  قائمة 

التعديالت أي أثر هام على القوائم المالية للبنك.

ب/1    النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي
 

31 ديسمبر 2007
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

31 ديسمبر  2007
ألف ريال عماني

296 0051 4النقدية 403 36610 3

55وديعة تأمين لدى البنك المركزي العماني1313 

وديعة رأس المال لدى البنك المركزي 091 1301
42050العماني

076 48219 89األرصدة لدى البنك المركزي بدون أي قيود420 548232 49

————————————————————
53 057243 92793 91220 427

================================
   

  ال يمكن سحب وديعة رأس المال ووديعة التأمين لدى البنك المركزي العماني بدون موافقة البنك المركزي العماني.

ب/2   مستحقات من بنوك وودائع أخرى بسوق النقد 

31 ديسمبر  2007
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر  2008
ألف ريال عماني

31 ديسمبر  2007
ألف ريال عماني

بالعملة المحلية
475 00016 3مستحقات من بنوك أخرى792 7927 42

————————————————————
42 7927 7923 00016 475

————————————————————
بالعملة األجنبية

867 6869 63مستحقات من بنوك أخرى419 629165 25
572 53010 2أرصدة البنك لدى بنوك في الخارج 571 4606 27

————————————————————
53 089171 99066 21620 439

————————————————————
914 21636 69المجموع782 881179 95

================================

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008
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ب/3   القروض والسلف

31 ديسمبر 2007
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

31 ديسمبر  2007
ألف ريال عماني

439 684166 330قروض لشركات919 309858 432

900 417136 313قروض شخصية071 584814 355
————————————————————

339 101303 644إجمالي القروض والسلف990 672 8931 787

مخصص انخفاض في القيمة على أساس )836 24()436 11(
)403 4()562 9(المحفظة 

-)274(مخصص محدد لإلنخفاض في القيمة)712(-
————————————————————

936 265298 634صافي القروض والسلف442 647 4571 776

================================

تتضمن القروض الشخصية مبلغ 914 346 12 ريال عماني تم تقديمه للموظفين على أساس تفضيلي  )2007: 902 714 5 ريال عماني(

تتكون القروض والسلف مما يلي :

31 ديسمبر 2007
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

31 ديسمبر  2007
ألف ريال عماني

562 522273 590قروض824 533 5491 710

819 17826 39سحب على المكشوف761 660101 69

562 5272 11قروض مقابل إيصاالت أمانة940 65529 6

874396 2فواتير مخصومة465 0297 1

————————————————————

339 101303 644إجمالي القروض والسلف990 672 8931 787

)11 436()24 836(
مخصص انخفاض في القيمة على أساس 

)403 4()562 9(المحفظة 

-)274(مخصصات محددة )712(-
————————————————————

936 265298 634صافي القروض والسلف442 647 4571 776

================================

ب/3   القروض والسلف )تابع(

تحليل الحركة في مخصص خسائر انخفاض القيمة أدناه كما هو مطلوب من قبل البنك المركزي العماني :  

31 ديسمبر 2007
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
مخصص خسائر القروضألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

31 ديسمبر 2007
ألف ريال عماني

مخصص انخفاض في القيمة على أساس 
المحفظة 

-403 4رصيد بداية الفترة436 11-

403 1594 5المخصص خالل الفترة400 43613 11
————————————————————

403 5624 9رصيد نهاية الفترة836 43624 11

================================

مخصص محدد

--رصيد بداية الفترة--

-238المخصص خالل الفترة618-
————————————————————

-238رصيد نهاية الفترة618-

================================

الفوائد المحفوظة

--رصيد بداية الفترة--

-36الفوائد المحفوظة خالل الفترة94-
————————————————————

-36رصيد نهاية الفترة94-

================================
  

يتم تكوين مخصص عام لإلنخفاض في القيمة لمقابلة مخاطر االئتمان المتأصلة في القروض والسلف على أساس المحفظة.

تتطلب جميع القروض والسلف سداد فوائد، بعضها بسعر ثابت والبعض اآلخر بأسعار يعاد تعديلها قبل اإلستحقاق. يقوم البنك بتجنيب الفائدة 
بغرض اإللتزام بالقواعد واللوائح اإلرشادية التي أصدرها البنك المركزي العماني مقابل القروض والسلف التي تنخفض قيمتها. كما في 31 ديسمبر 

2008 القروض والسلف التي لم يتم ادراج استحقاق عن فوائدها أو التي تم تجنيب فوائدها بلغت قيمتها 436 772  ريال عماني )2007: ال يوجد(.

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008
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ب/3   القروض والسلف )تابع(
يحلل الجدول أدناه تركيز القروض والسلف حسب القطاعات االقتصادية

31 ديسمبر 2007
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

31 ديسمبر 2007 
ألف ريال عماني

905652 1الزراعة948 6944 1

082 22724 36الحكومة096 55194 62

102 56923 64اإلنشاءات712 005167 60

000 59417 20المؤسسات المالية491 15653 44

602 29817 34تجارة االستيراد086 71989 45

950383تجارة التصدير468 9952

042 94312 19الصناعة800 27851 31

900 417136 313األفراد071 584814 355

362 1627 14الخدمات784 12236 19

971 87614 23الوافدين016 88662 38

251509 3التعدين والمحاجر444 3228 1

734 90948 110أخرى074 581288 126
————————————————————

787 8931 672 990644 101303 339

================================

ب/4   االستثمارات المتاحة للبيع

القيمة الدفترية/ 
العادلة

31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

التكلفة
31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

القيمة الدفترية/ العادلة
31 ديسمبر 2007

ألف ريال عماني

التكلفة
31 ديسمبر 2007

ألف ريال عماني

000 00055 88955 62920 20استثمارات غير مدرجة

--781 1597 5استثمارات مدرجة
————————————————————

000 55 000 67055 78828 25رصيد نهاية السنة

========—————================

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

857 857142 257142 58254 53استثمارات غير مدرجة

--210 40020 13استثمارات مدرجة
————————————————————

857 857142 467142 98274 66رصيد نهاية السنة

================================

في السابق تم عرض أذون الخزانة وشهادات اإليداع على أنها محتفظ بها لتاريخ االستحقاق وتقييمها بالتكلفة المطفأة. خالل الفترة السابقة تم 
بيع قدر كبير من أذون الخزانة قبل تاريخ االستحقاق وبناء على ذلك وبموجب المعيار 39 من معايير المحاسبة الدولية تم تصنيفها كاستثمارات 

متاحة للبيع وإثباتها بالقيمة العادلة. 

ب/5   معدات وتركيبات

أراضي
برمجيات 

إنتاج
أثاث 

وتركيبات
معدات 

سياراتمكتب

أعمال
رأسمالية 

تحت 
المجموع التنفيذ

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

بالتكلفة :

978 1374 5023368581451 2-رصيد كما في 1 يناير 2008

129 05373620211810 0201 0001 7إضافات *

)6(-)6(----بيع

-)009 1(-008 1-1-تحويالت
————————————————————————————

101 60234124615 3892 5231 0003 7تكلفة القيمة الدفترية
————————————————————————————

اإلستهالك المتراكم

)341(-)22()48()61()210(-رصيد كما في 1 يناير 2008

)031 1(-)84()278()238()431(-استهالك

1-1----المحرر خالل البيع
————————————————————————————

)371 1(-)105()326()299()641(-إجمالي اإلستهالك
————————————————————————————

صافي القيمة الدفترية في
31 ديسمبر 2008

7 0002 8821 0902 27623624613 730

==========================================
637 1374 2922758101231 2-صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2007

==========================================
صافي القيمة الدفترية في

31 ديسمبر -2008 ألف دوالر أمريكي
18 1827 486 2 8315 91261363935 662

==========================================
صافي القيمة الدفترية في

953 1043192 9537142 5-31 ديسمبر 2007  ألف دوالر أمريكي
12 044

==========================================

*لقد استلم بنك صحار ثالث قطع أراضي كمنحة من حكومة سلطنة عمان ، إحداها بمنطقة صحار وأثنتان بمحافظة مسقط. وقد تقدم البنك 
بين  بالسوق  المقدرة  القيمة  أساس  علي  التقييم  إجراء  تم  لقد   . التقييمين  متوسط  احتساب  تم  وقد  األراضي  تلك  لتقييم  إثنين  مقيمين  إلي 
المشتري الراغب في الشراء وبائع راغب في البيع بإفتراض التصرف الحصيف مع العلم بإفتراض أن السعر ال يتأثر بالعوامل الخارجية. تم تسجيل 

المبلغ المعادل لقيمة األرض كإيراد مؤجل وتم اإلفصاح عنه في بند منفصل ضمن اإللتزامات. 

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008
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ب/6   أصول أخرى

31 ديسمبر 2007
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

31 ديسمبر  2007
ألف ريال عماني

225 0622 3فوائد مستحقة التحصيل952 7797 5

509540مدفوعات مقدمًا وودائع322 4031 1

417 7531أوراق قبول956 6801 3

 211 795
القيمة العادلة المستحقة من العقود اآلجلة 

6918للعمالت األجنبية

-373أصول ضريبية مؤجلة )ايضاح ج 7(969-

612238أخرى590 6181
————————————————————

11 50115 5846 0004 428

================================

ب/7   مستحقات لبنوك وودائع أخرى بسوق النقد
 

31 ديسمبر 2007
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

31 ديسمبر 2007
ألف ريال عماني

بالعملة المحلية

600 00028 10قروض من سوق النقد974 28625 74
————————————————————

74 28625 97410 00028 600
————————————————————

بالعملة األجنبية

-234 80قروض من سوق النقد400 208-

14-أرصدة الدائنة لدى البنوك األخرى -36
————————————————————

36208 40080 23414
————————————————————

614 23428 90المجموع374 322234 74

================================

ب/8   شهادات ودائع 
تلقى البنك الموافقات المطلوبة من البنك المركزي العماني إلصدار شهادات ودائع حتى حدود 100 مليون ريال عماني في عام 2007 والتي انتهت 
مدتها في 31 ديسمبر 2007 .  كانت عملة إصدار شهادات اإليداع الريال العماني وتراوحت فترات استحقاقها ما بين 2 إلى 5 سنوات وحسبت عليها 
فائدة بمعدل ثابت.  وقد حصل البنك على الموافقة من البنك المركزي العماني إلصدار شهادات إيداع اضافية قدرها 200 مليون ريال عماني خالل 

العام الجاري 2008. ستكون عملة إصدار شهادات اإليداع الريال العماني والدوالر األمريكي. تسري صالحية هذه الموافقة إلى 31 ديسمبر 2008.   

ب/9   ودائع العمالء 

31 ديسمبر 2007
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

31 ديسمبر 2007
ألف ريال عماني

027 16312 33حسابات جارية138 23986 31

930 11521 23حسابات جارية بإخطار039 96160 56

094 67026 73حسابات توفير351 777191 67

611 354182 417ودائع ألجل036 084 3131 474 

611160حسابات هامش ضمان587 4161
————————————————————

630 7061 423 151547 913242 822

================================

األفراد :

157 8522 2     ودائع جارية408 6037 5

094 67026 73     ودائع توفير351 777191 67

الشركات :

611 354182 417     ودائع ألجل036 084 3131 474

870 3119 30     ودائع جارية730 63678 25

930 11521 23     ودائع بإخطار039 96160 56

611160     أخرى587 4161
————————————————————

630 7061 423 151547 913242 822

================================

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008
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ب/10  إيراد مؤجل

31 ديسمبر  2007
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

31 ديسمبر  2007
ألف ريال عماني

-18 182
إيرادات مؤجلة من األراضي الموهوبة من 

-000 7الحكومة
————————————————————

-18 1827 000-

================================

ب/11  التزامات أخرى 

31 ديسمبر 2007
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر  2008
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر  2008
ألف ريال عماني

31 ديسمبر  2007
ألف ريال عماني

164 0533 6فوائد مستحقة الدفع722 21815 8

924548مستحقات لموظفين 400 4232 1

417 7531أوراق قبول956 6811 3

113حسابات معلقة مستحقة الدفع 343

-92القيمة العادلة للعقود اآلجلة للعمالت األجنبية239-

390 3543 3مستحقات أخرى ومخصصات711 8068 8
————————————————————

22 16229 03111 1778 532

================================

مستحقات الموظفين  كما يلي:

8126 منافع نهاية الخدمة68210 

843522التزامات أخرى190 3552 1
————————————————————

1 4232 400924548

================================

تحليل الحركة في التزامات منافع نهاية الخدمة كما يلي:

-26اإللتزام كما في 1 يناير68-

5626المصاريف المثبتة  في قائمة الدخل68145

-)1(منافع نهاية الخدمة المدفوعة)3(-
————————————————————

8126اإللتزام كما في نهاية الفترة68210

================================

ب/12   رأس المال
يتكون رأسمال البنك المرخص به، والمصدر والمدفوع للبنك  من 000 000 000 1 سهم بقيمة مائة بيسة للسهم الواحد .

قام البنك بإصدار 000 000 100 سهم بقيمة ريال عماني واحد للسهم للجمهور في ديسمبر 2006. كان المبلغ المستحق الدفع عند التقدم بطلب 
االكتتاب هو 500ر0 ريال عماني للسهم مع رسوم إصدار بواقع 020ر0 ريال عماني. في اجتماع الجمعية العمومية الغير العادية المنعقد في 26 أبريل 
2008 تم اإلتفاق على تجزئة كل سهم إلى 10 أسهم بقيمة مئة بيسة للسهم الواحد. وبناءًا على ذلك ينخفض الرصيد المتبقي للسداد إلى 050ر0 
ريال عماني للسهم. تمت مطالبة  المساهمين بسداد القسط المتبقي من رأس المال وقدره 50 بيسة للسهم الواحد في 10 مايو 2008. الرصيد 

المتبقي تم دفعه من قبل جميع مالكي األسهم .

كما في 31 ديسمبر 2008 كان المساهمون الذين يملكون نسبة 10% أو أكثر من رأسمال البنك بصفة شخصية أو مع أفراد عائالتهم كالتالي: 

 نسبة المساهمة %عدد األسهم

00ر16%000 000 160الغدير العربية ش م م

57ر14%340 690 145شئون البالط السلطاني

ب/13  احتياطي قانوني
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية العماني لعام 1974 يجب علي البنك تحويل 10% من صافي ربح السنة إلى االحتياطي القانوني إلى أن يبلغ 
ربح.  صافي  يحقق  لم  البنك  أن  إذ  الفترة  خالل  مخصص  تحويل  يتم  لم  األقل.  علي  البنك  رأسمال  ثلث  القانوني  لالحتياطي  المتراكم  الرصيد 
يتضمن االحتياطي القانوني مصروفات إصدار بمبلغ 20 بيسة للسهم التي تم تحصيلها من مساهمي البنك بالصافي من مصروفات اإلصدار. تم 

اإلفصاح عن الحركة في االحتياطي في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.

ب/14  احتياطي القيمة العادلة
قيمة  انخفاض  أو  استبعاد  حين  إلى  للبيع  المتاحة  لالستثمارات  العادلة  للقيمة  التراكمي  التغير  صافي  العادلة  القيمة  احتياطي  يتضمن 

االستثمار. 

ب/15  صافي األصول للسهم الواحد
األسهم  حاملي  إلى  المنسوبة   2008 ديسمبر   31 في  األصـــول  صـــافي  على  الواحــد  للسهم  األصـــــول  صـــــافي  احتســـــاب  يستند 
 2008 ديسمبر   31 في  القائمة  األسهم  عدد  وهي  عادي  سهم   1  000  000  000 عـــــدد  وعلى  عمـــــاني  ريـــــال   96  487  000 بمبلغ   العادية 

)000 274 49 ريال عماني في 31 ديسمبر 2007(. 

ب/16  االلتزامات العرضية واإلرتباطات

ب/1/16 االلتزامات العرضية
بنود  بالنيابة عن عمالء في حالة عجز العميل عن األداء بموجب  بالدفع  البنك  إرتباط  إلى  القائمة  تؤدي خطابات االعتماد المستندي والضمانات 

العقد.
 

31 ديسمبر  2007
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
الف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

31 ديسمبر  2007
ألف ريال عماني

991 78211 50ضمانات901 145131 31

937 29014 17اعتمادات مستندية909 79844 38
————————————————————

69 943176 81068 07226 928

================================

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008
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ب/16  االلتزامات العرضية واإلرتباطات  )تابع(

ب/1/16 االلتزامات العرضية )تابع(
يحلل الجدول أدناه تركيز االلتزامات العرضية حسب القطاع االقتصادي

31 ديسمبر 2007
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
الف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

31 ديسمبر 2007
ألف ريال عماني

616 6848 7حكومة958 37919 22

990 4947 24مقاوالت621 75363 20

376786 9تجارة اإلستيراد353 04224 2

83999تجارة التصدير595216 2

984 5952 1تصنيع143 7514 7

595 4484 1نقل واتصاالت761 9353 11

209106 20خدمات491 27552

183852 3أخرى267 2138 2
————————————————————

69 943176 81068 07226 928

================================

االرتباطات ب/2/16 
إثباتها كارتباطات بالقيمة العادلة. تتضمن االرتباطات المتعلقة باالئتمان  االرتباطات التعاقدية متضمنة العقود لشراء وبيع عمالت أجنبية يتم 
االرتباطات بزيادة ائتمان واعتمادات مستندية ضمانات مساندة تم تصميمها لمقابلة متطلبات عمالء البنك. االرتباطات لزيادة ائتمان تمثل االرتباطات 
التعاقدية لتقديم قروض وائتمان متجدد. في العادة تكون لالرتباطات تواريخ انتهاء ثابتة أو شروط إنهاء أخرى وهي تتطلب دفع رسوم عنها. 

حيث أن تلك االرتباطات قد تنتهي بدون السحب منها لذا ليس بالضرورة أن يمثل إجمالي مبالغ العقد متطلبات التدفق النقدي المستقبلية. 

31 ديسمبر 2007
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

31 ديسمبر 2007
ألف ريال عماني

875216ارتباطات رأسمالية273 5612

996 13753 166ارتباطات متعلقة باالئتمان524 249431 140
————————————————————

140 810433 797167 01254 212

================================

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ب/17 
ضمن سياق أعماله االعتيادية يقوم البنك بإجراء معامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه وإدارته العليا والشركات التي يكون لهم 

فيها مصالح هامة. تتم هذه المعامالت على أساس التعامالت التجارية ويتم اعتمادها من قبل إدارة البنك. 

لم يتم إثبات أي مخصص محدد فيما يتعلق بالقروض الممنوحة ألطراف ذات عالقة. 

إجمالي مبالغ األرصدة واإليرادات والمصروفات الناتجة عن األطراف ذات العالقة على النحو التالي:

31 ديسمبر 2007
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

31 ديسمبر 2007
ألف ريال عماني

القروض والسلفيات )أ( 

-709 6رصيد بداية الفترة426 17-

484 03314 33قروض ممنوحة خالل الفترة800 62185 37

)775 7()952 24(سداد قروض خالل الفترة)810 64()195 20(
————————————————————

709 7906 14رصيد نهاية الفترة416 42638 17

================================

الودائع )ب( 

-387 16رصيد بداية الفترة564 42-

457 08164 158ودائع مستلمة خالل الفترة600 421410 167

)070 48()607 153(ودائع مسددة خالل الفترة)979 398()857 124(
————————————————————

387 86116 20رصيد نهاية الفترة185 56454 42

================================

قائمة الدخل )ج( 

554101إيرادات فوائد439 2621

)313()397 1(مصروفات فوائد)629 3()813(

================================

مكافآت اإلدارة العليا )د( 

052 4931 1رواتب ومنافع قصيرة األجل878 7323 2

================================

161
                               

169
مكافآت حضور جلسات مجلس  )هـ( 

6562اإلدارة

================================

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008
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ب/18  القيمة العادلة لألدوات المالية
ينوي البنك االحتفاظ بقروض وسلف العمالء حتى تاريخ استحقاقها. نتيجة لذلك تم الوصول للقيمة العادلة للقروض العاملة باستخدام تحليل 
التدفق النقدي المخصوم استنادًا إلى معدل خصم يعادل المعدالت السائدة بالسوق للفائدة على قروض ذات بنود وشروط مماثلة. يرى البنك 

أن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف اختالفًا جوهريًا عن القيمة الدفترية في كل تاريخ من تلك التواريخ. 

يوضح الجدول التالي تفاصيل األصول والخصوم المالية بالقيمة العادلة ) بدون الفوائد المستحقة( كما هي عليه في 31 ديسمبر 2008 :

النقد
ألف ريال 

عماني

قروض 
وذمم مدينة

ألف ريال 
عماني

التكلفة
المطفأة
ألف ريال 

عماني

المتاح للبيع
ألف ريال 

عماني

مجموع القيمة 
الدفترية
ألف ريال 

عماني

القيمة العادلة
ألف ريال 

عماني كما  في 31 ديسمبر 2008

نقدية وأرصدة لدى البنك 
912 91293 93--907 00589 4المركزي

مستحق من بنوك  وودائع أخرى 
216 21669 69--216 69-من سوق النقد 

265 265634 634--265 634-قروض وسلف

788 78825 78825 25---استثمارات

——————————————————————————————

181 181823 788823 25-388 005793 4المجموع 

================================================

مستحق إلى بنوك وودائع أخرى 
234 23490 90-234 90--بسوق النقد

100 10090 90-100 90--شهادات ودائع

913 913547 547-913 547--ودائع من العمالء

——————————————————————————————

247 247728 728-247 728--المجموع 

================================================

ب/18   القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(

النقدكما في 31 ديسمبر 2007
قروض 

وذمم مدينة
التكلفة 
المتاح للبيعالمطفأة

مجموع القيمة 
القيمة العادلةالدفترية

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

نقدية وأرصدة لدى البنك 
427 42720 20--131 29619 1المركزي

مستحق من بنوك  وودائع أخرى 
914 91436 36--914 36-من سوق النقد 

936 936298 298--936 298-قروض وسلف

000 00055 00055 55---استثمارات

——————————————————————————————

277 277411 000411 55-981 296354 1المجموع 

================================================

مستحق إلى بنوك وودائع أخرى 
614 61428 28-614 28--من سوق النقد

100 10091 91-100 91--شهادات ودائع

822 822242 242-822 242--ودائع من العمالء

——————————————————————————————

536 536362 362-536 362--المجموع 

================================================

النقد
ألف دوالر 

أمريكي

قروض 
وذمم مدينة

ألف دوالر 
أمريكي

التكلفة 
المطفأة

ألف دوالر 
أمريكي

المتاح للبيع
ألف دوالر 

أمريكي

مجموع القيمة 
الدفترية

ألف دوالر 
أمريكي

القيمة العادلة
ألف دوالر 

أمريكي كما  في 31 ديسمبر 2008

نقدية وأرصدة لدى البنك 
927 927243 243--524 403233 10المركزي

مستحق من بنوك  وودائع أخرى 
782 782179 179--782 179-من سوق النقد 

442 647 4421 647 1--442 647 1-قروض وسلف

982 98266 98266 66---استثمارات
——————————————————————————————

133 138 1332 138 9822 66-748 060 4032 10المجموع 
================================================

مستحق إلى بنوك وودائع أخرى 
374 374234 234-374 234--بسوق النقد

026 026234 234-026 234--شهادات ودائع

151 423 1511 423 1-151 423 1--ودائع من العمالء
——————————————————————————————

551 891 5511 891 1-551 891 1--المجموع 
================================================

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008
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ب/18   القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(

كما في 31 ديسمبر 2007

النقد
ألف دوالر 

أمريكي

قروض 
وذمم مدينة

ألف دوالر 
أمريكي

التكلفة المطفأة
ألف دوالر أمريكي

المتاح للبيع
ألف دوالر 

أمريكي

مجموع القيمة 
الدفترية

ألف دوالر 
أمريكي

القيمة العادلة
ألف دوالر 

أمريكي

نقدية وأرصدة لدى البنك 
057 05753 53--691 36649 3المركزي

مستحق من بنوك  وودائع أخرى   
881 88195 95--881 95-من سوق النقد 

457 457776 776--457 776-قروض وسلف

857 857142 857142 142---استثمارات
——————————————————————————————

252 2521068 8571068 142-029 366922 3المجموع 
================================================

مستحق إلى بنوك وودائع أخرى 
322 32274 74-322 74--بسوق النقد

623 623236 236-623 236--شهادات ودائع

706 706630 630-706 630--ودائع من العمالء
——————————————————————————————

651 651941 941-651 941--المجموع 
================================================

ب/19   األدوات المالية المشتقة
في إطار النشاط االعتيادي يقوم البنك بالدخول في العديد من أنواع المعامالت التي تتضمن أدوات مالية مشتقة. األداة المالية المشتقة هي 
عقد مالي بين طرفين تعتمد فيه المدفوعات على التحركات في سعر واحدة أو أكثر من األدوات المالية أو المعدل االستداللي أو المؤشر. تم 

وصف األدوات المالية المشتقة المستخدمة من جانب البنك أدناه.

ب/1/19  أنواع األدوات المالية المشتقة
العقود اآلجلة هي اتفاقيات تعاقدية إما لشراء أو لبيع عملة أو سلعة أو أداة مالية بسعر محدد في تاريخ محدد في المستقبل.

عقود المقايضة هي اتفاقيات تعاقدية بين طرفين لمقابضة الفائدة أو فروق صرف العمالت األجنبية استنادًا إلى مبلغ تقديري محدد. بالنسبة 
لعقود مقايضة معدالت الفائدة تتبادل األطراف المتقابلة في العادة معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة استنادًا إلى قيمة تقديرية بعملة واحدة.
الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تنقل الحق وليس االلتزام إما في شراء أو بيع مقدار معين من السلع أو العمالت األجنبية أو األداة المالية بسعر 
محدد إما في تاريخ مستقبلي محدد أو في أي وقت خالل فترة زمنية محددة. يتعامل البنك فقط في خيارات العمل بالنيابة عن عمالئه. ال يقوم 

البنك بممارسة نشاط منح الخيارات. 

ب/2/19  المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية
كجزء من إدارة أصوله والتزاماته يقوم البنك باستخدام األدوات المالية المشتقة في أغراض التغطية بغرض تخفيض تعرضه لمخاطر العمالت 
ومعدالت الفائدة. تحقق تلك التغطية أدوات مالية محددة ومعامالت متوقعة إضافة إلى التغطية اإلستراتيجية ضد جميع مخاطر الميزانية 

العمومية.

البنك  البنك عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة والخيارات ومقايضة العمالت للتغطية ضد مخاطر عمالت محددة. كما يستخدم  يستخدم 
عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة لتغطية ضد مخاطر مجموعة من العمالت للحفاظ على نسبة 40% للفجوات المحددة من البنك المركزي 

العماني. 

 باإلضافة إلى ذلك يستخدم البنك مقايضة معدالت الفائدة للتغطية ضد مخاطر التدفقات النقدية الناشئة عن بعض القروض والودائع ذات 
معدالت الفائدة الثابتة.

المالية والدخول في  إعادة تسعير األصول وااللتزامات  بإجراء تغطية إستراتيجية عن طريق رصد  القيام  يتم  الفائدة  بالنسبة لمخاطر معدالت 
مقايضة معدالت فائدة لتغطية حصة من مخاطر معدالت الفائدة. وحيث أن التغطية اإلستراتيجية ال تؤهل للمحاسبة الخاصة عن التغطية تتم 

المحاسبة عن األدوات المالية المشتقة ذات الصلة على أنها أدوات للمتاجرة.

يوضح الجدول التالي القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة كما في تاريخ التقرير والتي تعادل القيم السوقية بجانب المبالغ 
التقديرية التي تم تحليلها ألجل ولتاريخ االستحقاق. المبلغ التقديري هو مبلغ األصل ذي الصلة باألداة المشتقة والمعدل المرجعي أو المؤشر 
وهو األساس الذي يتم بموجبه قياس التغيرات في قيمة المشتقات. ال تختلف القيم الموجبة والسالبة للمشتقات بشكل جوهري عن بعضها 

البعض، في حين عدم ظهورها في القوائم المالية.

ب/19   األدوات المالية المشتقة )تابع(

المشتقات المحتفظ بها أو المصدرة ألغراض التغطية )تابع( ب/2/19 

كما في 31 ديسمبر 2008 
المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

من 1 إلى 5 سنواتمن 3 أشهر إلي 12 شهرخالل 3 أشهرالمبالغ التقديرية

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

عقود شراء آجل لعمالت 
-815 1203 93530 33أجنبية 

================================

-920 52626 44629 56عقود بيع آجل لعمالت أجنبية
================================

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

عقود شراء آجل لعمالت 
-909 2349 14378 88أجنبية 

================================
عقود بيع آجل لعمالت 

-922 69169 61376 146أجنبية
================================

 كما في 31 ديسمبر 2007
المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق

من 1 إلى 5 سنواتمن 3 أشهر إلي 12 شهرخالل 3 أشهرالمبالغ التقديرية

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

-176 1168 2922 10عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 
================================

100 11223 1168 3282 33عقود بيع آجل لعمالت أجنبية
================================

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

-236 49621 7325 26عقود شراء آجل لعمالت أجنبية 
================================

000 07060 49621 5665 86عقود بيع آجل لعمالت أجنبية
================================

إيرادات الفوائد ج/1 

من 9 أبريل 2007من 9 أبريل 2007

إلىإلى

31 ديسمبر 312007 ديسمبر 312008 ديسمبر 312008 ديسمبر 2007

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

436938 1مستحقات من بنوك730 4363 2

404 6947 30قروض وسلف للعمالء724 23279 19

011 8801استثمارات في أوراق مالية286 6262 2

————————————————————

24 29485 74033 0109 353

========================================

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008
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ج/2  مصروفات الفوائد

من 9 أبريل 2007من 9 أبريل 2007

إلىإلى

31 ديسمبر 312007 ديسمبر 312008 ديسمبر 312008 ديسمبر 2007

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

525 832 2ودائع من بنوك356 3647 1

112 3695 19ودائع من العمالء309 27850 13
————————————————————

14 64257 66522 2015 637
========================================

ج/3  إيرادات التشغيل األخرى

من 9 أبريل 2007من 9 أبريل 2007

إلىإلى

31 ديسمبر 312007 ديسمبر 312008 ديسمبر 312008 ديسمبر 2007

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

81371
صافي أرباح من التعامالت 

14331بعمالت أجنبية

589 6804 6أتعاب وعموالت351 91917 11

192-
أرباح من استثمارات مالية 
74-من خالل حقوق الملكية

 
39252

أرباح من استثمارات مالية 
مفرج عنها من خالل 

9715قائمة الدخل
————————————————————

12 23117 9746 9204 709
================================

ج/4  مصروفات التشغيل األخرى

من 9 أبريل 2007من 9 أبريل 2007

إلىإلى

31 ديسمبر 312007 ديسمبر 312008 ديسمبر 312008 ديسمبر 2007

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

958321تكاليف اإلقامة واإليجارات488 8342

895 4681 3مصروفات تشغيل وإدارة008 9229 4

130169
أتعاب حضور جلسات 

6550مجلس اإلدارة
————————————————————

5 88611 6654 4912 266
================================

ج/5  صافي مصروفات قبل التأسيس

للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

3 مارس 312007 ديسمبر 312008 ديسمبر 32008 مارس 2007

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

85-تكاليف اإلقامة واإليجارات-221

808-مصروفات تشغيل وإدارة-099 2

219-تكاليف الموظفين-569
————————————————————

2 889--1 112

)429(-ناقص: ايرادات الفوائد-)114 1(
————————————————————

1 775--683
================================

ج/6  صافي مصروفات قبل التشغيل

للفترة المنتهية منللفترة المنتهية من

4 مارس 2007 إلى4 مارس 2007 إلى

8 أبريل 312007 ديسمبر 312008 ديسمبر 82008 أبريل 2007

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

22-تكاليف اإلقامة واإليجارات-57

148-مصروفات تشغيل وإدارة-384

210-تكاليف الموظفين-545

3-اإلستهالك-8
————————————————————

994--383

)119(-ناقص: ايرادات الفوائد-)309(
————————————————————

685--264

================================

ج/7  ضريبة الدخل

الدخل  على  الضرائب  تحتسب  السلطنة.  في  الشركات  على  الدخل  ضريبة  قانون  متطلبات  حسب   2008 عام  في  الدخل  لضريبة  البنك  يخضع 
الخاضع للضريبة والتي تفوق الحد األدنى 30 ألف ريال عماني بمعدل 12%. الجدول أدناه يطابق ضريبة الدخل المحتسبة بالمعدل المفروض مقابل 

مصروف الضريبة المحمل يقائمة الدخل.

31 ديسمبر 312007 ديسمبر 312008 ديسمبر 312008 ديسمبر 2007

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

)486 2()637 2(الخسائر المحاسبية للسنة)850 6()458 6(
================================

-)259(تكاليف غير قايلة للخصم)673(-

-9اإليرادات الغير خاضعة للضرائب23-

-307خسائر ضريبية لم تثبت بعد797-

- 821
تأثير الخسائر الضريبية على السنة 

-316الحالية
————————————————————

-373ايرادات ضريبة الدخل المؤجلة968-
================================

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008
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ج/7  ضريبة الدخل )تابع(

تشمل أصول الضريبة المؤجلة على الفروقات المؤقتة التالية:

31 ديسمبر 2007
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

31 ديسمبر 2007
ألف ريال عماني

-343خسائر ضريبية891-

-78
تعديالت القيمة العادلة على اإلستثمارات الغير 

-30المسجلة 
————————————————————

-969373-
================================

ج/8  الربح/)الخسارة( األساسية للسهم 
يتم إحتساب الربح/)الخسارة( األساسية للسهم بقسمة صافي خسارة الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. 

 من 9 أبريل  2007 
إلى 31 ديسمبر  2007

ألف دوالر أمريكي
31  ديسمبر  2008

ألف دوالر أمريكي
 31 ديسمبر 2008
ألف ريال عماني

 من 9 أبريل 2007 
إلى 31 ديسمبر 2007

ألف ريال عماني

)486 2()264 2(الربح /)خسارة( للفترة)881 5()457 6(
————————————————————

1 000 0001 000 000

المتوسط المرجح لعدد األسهم بقيمة مئة 
 بيسة للسهم الواحد القائمة خالل الفترة 

000 000 0001 000 1) باأللف ( **
————————————————————

)881ر 5()457ر 6(
صافي الربح/)خسارة( السهم عن السنة 

)486ر 2()264ر 2()بالبيسة(
================================

)881ر 5()945ر 7(
صافي الربح /)خسارة( السهم عن السنة على 

)059ر 3()264ر 2(أساس سنوي )بالبيسة(
================================

 لم يتم عرض رقم العائد على السهم المخفف إذ أن البنك لم يقم بإصدار أية أدوات قابلة للتحويل قد يكون لها تأثير على العائد 
للسهم عند ممارستها. 

المتوسط  مع  ليتماشى   2007 عام  خالل  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  تقييم  إعادة  تم  المقارنة  عملية  ولتسهل  األسهم  لتجزأت  نتيجة   **
المرجح لعام 2008.

د إدارة المخاطر المالية
الهدف األساسي لنظام إدارة المخاطر هو حماية رأسمال البنك وموارده المالية من مختلف المخاطر. يتعرض البنك للمخاطر التالية من استخدامه 

ألدواته المالية:
	مخاطر االئتمان

	مخاطر السيولة
	مخاطر السوق

	المخاطر التشغيلية

بتكوين لجنة األصول وااللتزامات  المجلس  بالبنك. قام  المخاطر  إدارة  الكلية عن وضع ومراقبة إطار عمل  المسئولية  اإلدارة  تقع على مجلس 
ولجنة االئتمان والمخاطر وهما مسئولتان عن وضع ورصد سياسات إدارة المخاطر بالبنك في مجاالتهما المحددة. جميع لجان المجلس تقوم 

بصورة منتظمة بتقديم تقارير إلى مجلس اإلدارة عن أنشطتها.

يتم وضع سياسات إدارة المخاطر بالبنك لتحديد وتحليل المخاطر التي يواجهها البنك بغرض وضع حدود ورقابات مناسبة المخاطر وااللتزام 
المقدمة.  التغيرات في ظروف السوق والمنتجات والخدمات  المخاطر بصورة منتظمة لتعكس  إدارة  بالحدود. تتم مراجعة سياسات وأنظمة 

يهدف البنك من خالل إجراءات التدريب واإلدارة لديه إلى تطوير بيئة رقابة بناءة يفهم فيها جميع الموظفون أدوارهم والتزاماتهم.

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

إدارة  عمل  إطار  كفاية  مراجعة  وعن  بالبنك  المخاطر  إدارة  وإجراءات  بسياسات  االلتزام  رصد  عن  مسئولة  بالبنك  التدقيق  لجنة 
المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي يواجهها البنك. تتم مساعدة لجنة التدقيق في أداء هذه الوظائف بواسطة التدقيق الداخلي. 
يقوم التدقيق الداخلي بأداء مراجعات دورية ومراجعات غير دورية لرقابات وإجراءات إدارة المخاطر ويتم تقديم تقرير عن نتائجها 

إلى لجنة التدقيق.

د/1  مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي يتعرض لها البنك في حالة عجز العميل أو الطرف المقابل في األداة المالية عن 
والبنوك األخرى واألوراق  للعمالء  البنك  التي يقدمها  القروض والسلف  تنشأ بصفة أساسية من  التعاقدية وهي  بالتزاماته  الوفاء 
)مثل  االئتمان  لمخاطر  التعرض  عناصر  كل  وتجميع  بدراسة  البنك  يقوم  المخاطر  إدارة  عن  التقارير  ألغراض  االستثمارية.  المالية 

مخاطر اإلخالل من جانب فرد ومخاطر القطاع ومخاطر البلد(.

د/1/1  إدارة مخاطر االئتمان 
قام مجلس اإلدارة بتفويض إلى لجنة االئتمان والمخاطر وجعلها المسئولة عن رصد مخاطر االئتمان. كما أن هناك قسم إدارة 

مخاطر مستقل مسئول عما يلي أمام الرئيس التنفيذي:

وتقارير  تدرج  وتقييم  االئتمان  وتقييم  الضمانات  اشتراطات  لتغطية  النشاط  وحدات  مع  بالتشاور  االئتمان  سياسات  صياغة  	
المخاطر واإلجراءات التوثيقية والقانونية وااللتزام بمتطلبات اللوائح والقوانين.

وضع هيكل التفويض العتماد وتجديد تسهيالت االئتمان. 	

مراجعة وتقييم مخاطر االئتمان. تقوم لجنة االئتمان والمخاطر بالمجلس بتقييم جميع حاالت التعرض للمخاطر التي تزيد  	
عن الحدود الموضوعة قبل االرتباط بتقديم التسهيالت إلى العمالء من جانب وحدة العمل المعنية. تخضع عمليات التجديد 

ومراجعات التسهيالت إلى نفس إجراءات المراجعة. 
الحد من تركيز الملمح مع أطراف مقابلة أو لقطاعات جغرافية أو صناعية )بالنسبة للقروض والسلف( ومع المصدر وسيولة  	

السوق والبلد )بالنسبة لألوراق المالية االستثمارية(.
	وضع واالحتفاظ بتقييم لتدرج المخاطر بالبنك بغرض تصنيف المخاطر وفقًا لدرجة مخاطر الخسارة المالية التي تتم مواجهتها 
والتركيز على إدارة للمخاطر الحاضرة. يتماشى إطار عمل تدرج المخاطر الحالي مع توجيهات البنك المركزي العماني وأفضل 

الممارسات المتبعة من قبل النظام المصرفي.
وأنواع  البلد  ومخاطر  مختارة  بمجاالت  الخاصة  تلك  متضمنة  عليها  المتفق  المخاطر  بحدود  النشاط  وحدات  التزام  مراجعة  	
المنتجات. التأكد على الدوام من البقاء في داخل حدود الملتزم الفردي وداخل حدود تركيزات المخاطر لمختلف القطاعات 

التي يتم رصدها بصفة مستمرة.
البنك بأكمله في مجال إدارة  تقديم المشورة واإلرشاد والمهارات التخصصية لوحدات العمل لنشر أفضل الممارسات في  	

مخاطر االئتمان.

ينبغي علي كل وحدة عمل تنفيذ سياسات وإجراءات االئتمان الخاصة بالبنك مع حدود اعتماد االئتمان المفوضة من لجنة االئتمان 
والمخاطر بالبنك. لدى وحدات النشاط جهات مقابلة إلدارة المخاطر لديها الخبرة التخصصية في إدارة المخاطر النمطية لوحدات 

النشاط. يتم القيام بعمليات مراجعة منتظمة لوحدات النشاط وأساليب االئتمان بالبنك من جانب التدقيق الداخلي.

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008
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إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

د/1  مخاطر االئتمان )تابع(

د/2/1  مخاطر التعرض لالئتمان 
مخاطر التعرض لالئتمان كما في تاريخ التقرير على النحو التالي:

                                                                      

31 ديسمبر 312007 ديسمبر 2008

إجمالي 
القروض 
والسلف 

للعمالء
ودائع لدى 

بنوك
استثمارات في 

أوراق مالية

إجمالي 
القروض 
والسلف 

للعمالء
ودائع لدى

 بنوك
استثمارات في 

أوراق مالية

ألف ريال 
عماني

ألف  ريال 
عماني

ألف ريال 
عماني

ألف ريال
عماني

ألف  ريال
عماني

ألف ريال
عماني

000 91455 33936 788303 21625 10169 644القيمة الدفترية
================================================

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق ولم 
تنخفض قيمتها

--254--892 9من صفر – 30 يوم

-----531 2من 31 – 60 يوم

-----173من 61 – 89 يوم
——————————————————————————————

12 596--254--
——————————————————————————————

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
-----772وانخفضت قيمتها

——————————————————————————————
المبالغ التي  لم تتجاوز االستحقاق وغير 

000 91455 08536 788303 21625 73369 630منخفضة القيمة
================================================

31 ديسمبر 312007 ديسمبر 2008

إجمالي 
القروض 
والسلف 

للعمالء
ودائع لدى 

بنوك
استثمارات في 

أوراق مالية

إجمالي 
القروض 
والسلف 

للعمالء
ودائع

لدى بنوك
استثمارات في 

أوراق مالية

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

857 881142 89495 982787 78266 990179 672 1القيمة الدفترية
================================================

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق ولم 
تنخفض قيمتها

--660--694 25من صفر – 30 يوم

-----574 6من 31 – 60 يوم

-----449من 61 – 89 يوم
——————————————————————————————

32 717--660--
——————————————————————————————

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق 
-----005 2وانخفضت قيمتها

——————————————————————————————
المبالغ التي لم تتجاوز االستحقاق وغير 

857 881142 23495 982787 78266 268179 638 1منخفضة القيمة
================================================

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

د/1  مخاطر االئتمان )تابع(

د/3/1  القروض واألوراق المالية التي تنخفض قيمتها 
والفائدة  األصلي  المبلغ  يصبح  أن  المحتمل  غير  من  بأنه  البنك  يحدد  التي  تلك  هي  قيمتها  تنخفض  التي  والضمانات  القروض 

المستحقة عليه ممكنة التحصيل وفقًا للبنود التعاقدية التفاقية للقرض/ الضمانات.

د/3/1/أ  ما تجاوز االستحقاق ولم تنخفض قيمته 
هي القروض والضمانات التي تجاوزت الفائدة التعاقدية أو المدفوعات األصلية لها موعد استحقاقها ولكن البنك يعتقد على أنه 

لم تنخفض قيمتها على أساس مستوى الضمان/ التأمين المتوفر و/ أو مرحلة التحصيل للمبالغ المستحقة للبنك. 

د/3/1/ب  القروض ذات الشروط المتفاوض عليها
القروض ذات الشروط المتفاوض عليها هي تلك القروض التي أعيدت هيكلتها بسبب التدهور في المركز المالي للمقترض والتي 
يقوم البنك بتقديم تنازالت لم يكن بخالف ذلك ليتنازل عنها. بمجرد إعادة هيكلة القرض سيظل في هذا التصنيف مستقاًل عن 

األداء المرضي بعد إعادة الهيكلة.

مخصصات االنخفاض في القيمة د/3/1/ج 
يقوم البنك بوضع مخصص لخسائر االنخفاض في القيمة والذي يمثل تقديره للخسائر المتكبدة في محفظة قروضه. المكونات 
الرئيسية لهذا المخصص هي مخصصات الخسارة المحددة المتعلقة بمخاطر فردية هامة ومخصص خسائر مجموع القروض 
الذي يضعه البنك لألصول المتجانسة فيما يتعلق بالخسائر التي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها عن تلك القروض التي تخضع 

لتقييم فردي لالنخفاض في القيمة.
 

سياسة الشطب  د/3/1/د 
يقوم البنك بشطب رصيد القرض/ الضمان )وأية خصومات أخرى لخسائر االنخفاض في القيمة( عندما يحدد البنك بأن القروض/ 
الضمانات غير قابلة للتحصيل. يتم التوصل إلى هذا التحديد بعد دراسة معلومات مثل حدوث تغيرات هامة في المركز المالي 
للمقترض/ المصدر بالصورة التي يصبح من غير الممكن للمقترض أو المصدر دفع أي التزام أو أن تكون حصيلة الضمانة غير كافية 
للمبالغ  حالة  على  عمومًا  الشطب  قرارات  تستند  الصغيرة  األرصدة  ذات  القياسية  للقروض  بالنسبة  الكاملة.  القيمة  السترداد 

المتأخرة فيما يتعلق بأحد المنتجات.

31 ديسمبر 2008
قروض وسلف

31 ديسمبر 2007
قروض وسلف

صافيإجماليصافيإجمالي

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

--415302دون المستوى

--341196مشكوك فيها

---16خسارة
————————————————————

772498--
================================

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

--078785 1دون المستوى

--886509مشكوك فيها

---42خسارة
————————————————————

2 0061 294--
================================

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008
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إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

د/1  مخاطر االئتمان )تابع(

د/4/1  الضمانات اإلضافية 
يحتفظ البنك بضمانات إضافية مقابل القروض والسلف إلى العمالء في شكل حقوق رهن على ممتلكات وضمانات مسجلة أخرى على األصول 
وضمانات. تستند تقديرات القيم العادلة على قيمة للضمان اإلضافي المقدرة في وقت االقتراض ويتم تحديثها مرة واحدة كل ثالث سنوات 
فيما عدا الحاالت التي يتم فيها تقدير أن القرض بصورة منفردة قد انخفضت قيمته. أما بالنسبة لألسهم المتداولة بسوق مسقط لألوراق المالية 

والتي أخذت كضمانات للقروض، فإنه يتم تقييمها يوميًا للقيام بإدارة التغييرات الحادة في القيم العادلة. 

التكلفة المطفأة لألصول المالية وفئة الضمان التي يتم الحصول عليها كما في تاريخ التقرير موضحة فيما يلي: 

31 ديسمبر 312007 ديسمبر 312008 ديسمبر 312008 ديسمبر 2007

إجمالي القروض 
والسلف 

إجمالي القروض 
والسلف 

إجمالي القروض 
والسلف 

إجمالي القروض 
والسلف 

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

مقابل ما تجاوز استحقاقه ولم تنخفض 
قيمته

560387 8ممتلكات234 00522 1

68610ودائع ثابتة782 261

-234حقوق ملكية608-
————————————————————

1 03124 6249 480397
————————————————————

مقابل ما تجاوز استحقاقه وانخفضت قيمته

-163مملتكات423-
————————————————————

-423163397
————————————————————

مقابل ما لم يتجاوز استحقاقه ولم تنخفض 
قيمته

055 20972 116ممتلكات842 156301 187

644 7655 5ودائع ثابتة974 66014 14

104 78110 21حقوق ملكية574 24456 26

-870 13ضمانات026 36-
————————————————————

228 060409 416157 62587 803
————————————————————

200 26888 167المجموع463 091434 229
================================

مخاطر السداد  د/5/1 
قد تؤدي أنشطة البنك إلى نشوء مخاطر أثناء سداد التعامالت والمتاجر. مخاطر السداد هي مخاطر الخسارة التي تعزى إلى عجز الشركة عن 

الوفاء بالتزاماتها لدفع النقد أو تقديم الضمانات أو األصول األخرى كما هو متفق عليه تعاقديًا. 

عندما ال توجد مخاطر سداد، كما هو الحال عمومًا للعمليات التجارية بالعمالت األجنبية، فإن البدء المتزامن للدفع وتسليم أجزاء المعاملة هو 
ممارسة شائعة بين أطراف المتاجرة )السداد الحر(. في مثل هذه الحاالت يجب تخفيف مخاطر السداد عبر تنفيذ دفع ثنائي للوصول إلى صافي 

االتفاقيات. 

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

د/1  مخاطر االئتمان )تابع(

د/6/1  التركيزات 
يقوم البنك برصد تركيز مخاطر االئتمان حسب القطاع و الموقع الجغرافي. تم توضيح تحليل لتركيز مخاطر االئتمان في تاريخ التقرير فيما يلي:

31 ديسمبر 312007 ديسمبر 2008

إجمالي القروض 
والسلف للعمالء

ودائع
بالبنوك

استثمارات في 
أوراق مالية

إجمالي القروض 
والسلف للعمالء

ودائع
بالبنوك

استثمارات في 
أوراق مالية

ألف ريال عمانيألف  ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف  ريال عمانيألف ريال عماني

التركيز حسب 
القطاع:

--439 134166 3-684 330الشركات

--900 136--417 313األفراد

000 55--654 22--الدولة

-914 36--216 69-بنوك
——————————————————————————————

644 10169 21625 788303 33936 91455 000
================================================

التركيز حسب 
الموقع:

000 03155 16830 632298 13716 86663 639الشرق األوسط

-266-414 5698-أوروبا

-610 6-742 454 1-أمريكا الشمالية

--760 4-022 3104 2جنوب آسيا

----33 -استراليا

-4117-9251 1أواسط آسيا
——————————————————————————————

644 10169 21625 788303 33936 91455 000
================================================

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008



79 78

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

د/1  مخاطر االئتمان )تابع(

د/6/1  التركيزات  )تابع(

تاريخ  البنك برصد تركيز مخاطر االئتمان حسب القطاع والموقع الجغرافي. تم توضيح تحليل لتركيز مخاطر االئتمان في  يقوم 
التقرير فيما يلي:   

31 ديسمبر 312007 ديسمبر 2008

إجمالي القروض 
والسلف للعمالء

ودائع
بالبنوك

استثمارات في 
أوراق مالية

إجمالي القروض 
والسلف للعمالء

ودائع
بالبنوك

استثمارات في 
أوراق مالية

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

التركيز حسب 
القطاع:

--309 140432 8-919 858الشركات

--584 355--071 814األفراد

857 142--842 58--الدولة

-881 95--782 179-بنوك
——————————————————————————————
1 672 990179 78266 982787 89395 881142 857

================================================
التركيز حسب 

الموقع:

857 003142 46178 200774 99143 990163 661 1الشرق األوسط

-691-855 47821 1-أوروبا

-169 17-927 7771 3-أمريكا الشمالية

--364 12-447 00010 6جنوب آسيا

----86 -استراليا

-06818 1-0003 5أواسط آسيا
——————————————————————————————
1 672 990179 78266 982787 89395 881142 857

================================================

يتم قياس التركيز حسب الموقع بالنسبة للقروض والسلف استنادًا على موقع الشركة المالكة لألصل وهو ما له عالقة كبيرة مع 
موقع المقترض. يتم قياس التركيز حسب الموقع بالنسبة لألوراق المالية االستثمارية استنادًا إلى موقع مصدر الضمانة. يسعى 
العمالء  أو لدى  البنك  المرغوب فيها للمخاطر لدى  التركيزات غير  االئتمان عبر تنويع أنشطة اإلقراض لتفادي  البنك إلدارة مخاطر 

بعملة معينة. كما أنه يحصل على ضمانة، متى كان ذلك مالئمًا. 

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

د/2  مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي المخاطر أن يواجه البنك صعوبة في مقابلة التزاماته عن طريق التزاماته المالية.

د/1/2  إدارة مخاطر السيولة
للوفاء  كافية  سيولة  الدوام  على  لديه  سيكون  أنه  ذلك،  أمكن  ما  لضمان،  هو  السيولة  مخاطر  إلدارة  البنك  منهج  من  الغرض 
بالتزاماته عند حلول موعد استحقاقها، تحت الظروف العادية والصعبة، بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بتدمير سمعة 

البنك.

يتم ادارة مخاطر السيولة بالبنك عن طريق مراقبة عن كثب الفجوات بين األصول واإللتزامات ووضع سقف أعلى لهذه الفجوات.

وتفاصيل  المالية  والتزاماتها  ألصولها  السيولة  ملمح  بخصوص  األخرى  النشاط  وحدات  من  معلومات  المركزية  الخزينة  تتلقى 
من  مكونة  بمحفظة  المركزية  الخزينة  تحتفظ  ثم  من  المستقبلي.  النشاط  من  تنشأ  التي  األخرى  المتوقعة  النقدية  التدفقات 
أصول سائلة قصيرة األجل مكونة بشكل كبير من أوراق مالية استثمارية سائلة قصيرة األجل وقروض وسلف للبنك وتسهيالت 
أخرى داخلية لدى البنوك لضمان االحتفاظ بسيولة كافية داخل البنك ككل. تتم مقابلة احتياجات وحدات النشاط وتوابعها عبر 
القروض قصيرة األجل من الخزينة المركزية لتغطية جميع التقلبات قصيرة األجل والتمويل طويل األجل لتلبية أية متطلبات سيولة 

تعاقدية. وفي هذه العملية يجب بذل العناية الالزمة لضمان أن البنك يلتزم بلوائح البنك المركزي.

تخضع جميع سياسات وإجراءات السيولة إلى المراجعة واالعتماد من جانب لجنة األصول واإللتزامات.

د/2/2  التعرض لمخاطر السيولة
معدل اإلقراض وهو معدل إجمالي القروض والسلف لودائع العمالء ورأس المال ويتم رصدها على نحو يومي بما يتماشى مع 
اللوائح. كما  أكثر تحفظًا مما هو مطلوب بموجب  اإلقراض على أساس  التنظيمية. داخليًا يتم وضع معدل  اإلرشادية  الخطوط 
لهذا  األصول.  إجمالي  إلى  السائلة  األصول  صافي  معدل  برصد  شهري  نحو  على  لديه  السيولة  مخاطر  بإدارة  أيضًا  البنك  يقوم 
الغرض فإن صافي األصول السائلة يعتبر على أنه يتضمن النقد وما في حكم النقد، وأوراق الدين المصنفة استثمار والتي تتمتع 

بسوق نشط وبه سيولة.

كانت تفاصيل معدل اإلقراض والسيولة المقدم عنه التقرير كما في 31 ديسمبر 2008 على النحو التالي:
                                                                                     

  31 ديسمبر 2007      31 ديسمبر 2008 

معدل السيولةمعدل اإلقراضمعدل السيولةمعدل اإلقراض

11ر40%25ر73%37ر21%67ر81%المتوسط عن الفترة

12ر86%5ر87%17ر33%20ر85%الحد األقصى عن الفترة

73ر26%-59ر16%00ر73%الحد األدنى عن الفترة

االستحقاقات التعاقدية المتبقية  لاللتزامات المالية 
يلخص الجدول أدناه ملمح استحقاق التزامات البنك في تاريخ التقرير استنادًا إلى ترتيبات الدفع التعاقدية. تم تحديد االستحقاقات 
التعاقدية لألصول وااللتزامات على أساس الفترة المتبقية في تاريخ الميزانية العمومية إلي تاريخ االستحقاق التعاقدي وهي ال تأخذ 

في االعتبار االستحقاقات الفعلية كما هو مشار إليها في تاريخ الودائع المحتفظ بها لدى البنك وتوفر األموال السائلة.

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008
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د/2   مخاطر السيولة )تابع(

د/2/2  التعرض لمخاطر السيولة )تابع(

كما في 31 ديسمبر 2008
التزامات غير مشتقة

القيمة 
الدفترية

ألف ريال عماني

إجمالي التدفق 
االسمي الخارجي

ألف ريال عماني
خالل ثالثة أشهر
ألف ريال عماني

من 3 إلي 12 
شهرًا

ألف ريال عماني

أكثر من سنة 
واحدة

ألف ريال عماني

مستحقات لبنوك وودائع أخرى من 
414 6626 5541 63083 23491 90سوق النقد

609 07637 82914459 10096 90شهادات ودائع

446 31387 362139 121341 913568 547ودائع عمالء

000 7--000 0007 7إيرادات مؤجلة

--177 17711 17711 11التزامات أخرى
—————————————————————————

469 051138 237200 757436 424774 746مجموع
========================================

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيالتزامات غير مشتقة

مستحقات لبنوك وودائع أخرى من 
660 31716 0234 000217 374238 234سوق النقد

686 44497 504374153 026251 234شهادات ودائع

132 852227 655361 639886 475 1511 423 1ودائع عمالء

182 18--182 18218 18إيرادات مؤجلة

--031 03129 03129 29التزامات أخرى
—————————————————————————

660 613359 083519 133 3561 012 7642 938 1مجموع
========================================

كما في 31 ديسمبر 2007

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيالتزامات غير مشتقة

مستحقات لبنوك وودائع أخرى من 
567 5481 35419 4698 61429 28سوق النقد

881 40897 8685794 100102 91شهادات ودائع

923 09131 869108 883111 822251 242ودائع عمالء

-----ايرادات مؤجلة

--532 5328 5328 8التزامات أخرى
—————————————————————————

371 047131 334132 752129 068392 371مجموع
========================================

التزامات غير مشتقة
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
مستحقات لبنوك وودائع أخرى 

070 7744 69950 54321 32276 74من سوق النقد
236 449254 50411 1901 623267 236شهادات ودائع

917 75682 569280 242290 706654 630ودائع عمالء
-----ايرادات مؤجلة
--161 16122 16122 22التزامات أخرى

—————————————————————————
223 979341 933342 136335 020 8121 963مجموع

========================================

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

د/2  مخاطر السيولة )تابع(

د/2/2  التعرض لمخاطر السيولة )تابع(
العماني   بالريال  المدرجة  وااللتزامات  لألصول  للبنك  األجل  قصير  السيولة  مركز  لرصد  السيولة  فجوة  تقرير  بإعداد  البنك  يقوم 
خطوط  وعن  التمويل  إعادة  أو  الشراء  إعادة  أدوات  توفر  عند  الفجوة  تسوية  يجب  واحد.  شهر  خالل  المستحقة  الزمنية  وللفترة 
واإللتزامات شهريًا ومن  األصول  إلى لجنة  األجل  السيولة قصيرة  التقرير عن قائمة  إن وجدت. يجب  أيضًا،  المستغلة  االئتمان غير 

يقوم تمريرها إلى لجنة االئتمان والمخاطر.

د/3  مخاطر السوق
الفائدة وأسعار األسهم ومعدالت  بالسوق مثل معدالت  التقلبات في األسعار  تنشأ من  التي  المخاطر  تلك  السوق هي  مخاطر 
صرف العمالت األجنبية وإنتشار االئتمان )غير المتعلقة بالتغيرات في االئتمان القائم الملتزم/ المصدر( والتي تؤثر على دخل البنك أو 
قيمة مساهمته في األدوات المالية. الغرض من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والسيطرة على التعرض لمخاطر السوق في حدود 

معايير مقبولة في نفس الوقت الذي يتم فيه الحصول على أفضل عائد في ظل المخاطر.

د/1/3  قياس مخاطر السوق
بدأ البنك عملياته التشغيلية في أبريل 2007 وهو يقوم في الوقت الحالي بمزاولة نشاط خزينة بسيط تتضمن العقود الحالية اآلجلة 
وتبادل العمالت. وحيث يتم أخذ المراكز فقط لتعامالت العمالء فقد تم تقليص التعقيد بصورة أكبر. في ضوء ما ذكر أعاله يقوم 
البنك بقياس اوالتحكم عن طريق وضع سقف وحدود للمعامالت. متى وكيفما دخل البنك في معامالت معقدة مثل األدوات 

المالية المشتقة سيكون لديه أنماط رفيعة المستوى وتقنيات لقياس مخاطر السوق تدعمها اآللية المناسبة. 

د/2/3  إدارة مخاطر السوق
يفصل البنك في تعرضه لمخاطر السوق بين المحافظ للمتاجرة ولغير المتاجرة. تتضمن محافظ المتاجرة جميع المراكز الناشئة 

من  صنع السوق والوصول إلي مراكز الملكية بجانب األصول وااللتزامات المالية التي تدار على أساس القيمة العادلة. 

يتم تحويل جميع مخاطر صرف العمالت األجنبية من جانب الخزينة المركزية إلى دفتر المتاجرة. بناء على ذلك فإن مركز صرف 
العمالت األجنبية يعامل كجزء من محفظة المتاجرة بالبنك ألغراض إدارة المخاطر.

يتم تفويض السلطة الكلية لمخاطر السوق إلى لجنة األصول واإللتزامات وظيفة إدارة المخاطر مسئولة عن وضع سياسات إدارة 
المخاطر المفصلة )التي تخضع إلى االعتماد من جانب لجنة األصول واإللتزامات أو ولجنة االئتمان والمخاطر بالمجلس(. 

د/3/3  التعرض لمخاطر معدالت الفائدة -  المحافظ غير المتاجرة 
العادلة  القيم  أو  المستقبلية  الربحية  على  تؤثر  الفائدة  معدالت  في  تغييرات  وجود  احتمال  من  الفائدة  معدالت  مخاطر  تنشأ 
الفائدة لألصول  بين إعادة تسعير معدالت  التماثل فيما  إلى عدم  نتيجة  الفائدة  البنك لمخاطر معدالت  المالية. يتعرض  لألدوات 

وااللتزامات.

عنها  ينتج  والتي  الحالية  القيمة  احتساب  في  المستخدم  المعدل  هو  المالية  لألداة  الحقيقية(  )الغلة  الحقيقي  الفائدة  معدل 
القيمة الدفترية لألداة. المعدل هو معدل تاريخي ألداة ذات سعر ثابت مثبتة بالتكلفة المطفأة ومعدل حالي ألداة ذات معدل 

متغير أو األداة المثبتة بالقيمة العادلة.

الخطر الرئيسي الذي تتعرض له المحافظ لغير المتاجرة هو خطر الخسارة الناتجة من التقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية 
أو في القيم العادلة لألداة المالية بسبب التغير في معدالت الفائدة بالسوق. تتم إدارة مخاطر معدالت الفائدة بصورة أساسية عبر 
رصد فجوات معدالت الفائدة وبالحصول على حدود معتمدة مسبقًا إلعادة تسعير الفئات. لجنة األصول واإللتزامات هي الجهة 
لمركز  ملخص  يلي   فيما  للرصد.  اليومية  األنشطة  في  المخاطر  دائرة  ذلك  في  يساعدها  الحدود  بهذه  االلتزام  برصد  المكلفة 

فجوة معدل الفائدة بالبنك بالنسبة للمحافظ لغير المتاجرة. 

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008
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إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

د/3  مخاطر السوق )تابع(

د/3/3  التعرض لمخاطر معدالت الفائدة -  المحافظ غير المتاجرة )تابع(
كان مركز حساسية سعر الفائدة استنادًا إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في 31 ديسمبر 2008 على النحو التالي: 

عند الطلب 
خالل 3 أشهر 

من 3 إلى 12 
شهر 

ما يزيد عن سنة 
واحدة

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

المجموع الفائدة

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

912 91293 93---نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 مستحقات من بنوك وودائع أخرى 
216 69---216 69بسوق النقد

827 762498643 062441 50533 168قروض وسلف 

788 25-853 16-935 8استثمارات متاحة للبيع 

730 73013 13---معدات وتركيبات

000 0006 6---أصول أخرى
—————————————————————————

473 140852 615114 062458 65633 246مجموع األصول
—————————————————————————

 مستحقات لبنوك وودائع أخرى من 
234 90--600 6347 82سوق النقد

100 90-000 10032 58-شهادات ودائع

913 948547 083129 90278 980131 207ودائع العمالء

000 0007 7---إيرادات مؤجلة

177 17711 11---التزامات أخرى

مخصص انخفاض القيمة على أساس 
562 5629 9---المحفظة

487 48796 96---حقوق الملكية
—————————————————————————

473 174852 083254 602110 614197 290مجموع االلتزامات وحقوق الملكية
—————————————————————————

- )034 140(532 348)540 164()958 43(فجوة حساسية سعر الفائدة
—————————————————————————

--034 140)498 208()958 43(الفجوة التراكمية لحساسية سعر الفائدة
========================================

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

د/3  مخاطر السوق )تابع(

د/3/3  التعرض لمخاطر معدالت الفائدة -  المحافظ غير المتاجرة )تابع(
     

عند الطلب خالل 
من 3 إلى 12 شهر 3 أشهر 

ما يزيد عن سنة 
واحدة

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

المجموع الفائدة

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

927 927243 243---نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

مستحقات من بنوك وودائع أخرى 
782 179---782 179بسوق النقد

278 672 2941 4341 147 8751 67585 437قروض وسلف 

982 66-774 43-208 23استثمارات متاحة للبيع 

662 66235 35---معدات وتركيبات

584 58415 15---أصول أخرى
—————————————————————————

215 214 4672 208296 191 8751 66585 640مجموع األصول
—————————————————————————

مستحقات لبنوك وودائع أخرى من 
374 234--740 63419 214سوق النقد

026 234-117 90983 150-شهادات ودائع

151 423 5271 813337 603202 208342 540ودائع العمالء

182 18218 18---إيرادات مؤجلة

031 03129 29---التزامات أخرى

مخصص انخفاض القيمة على أساس 
836 83624 24---المحفظة

615 615250 250---حقوق الملكية
—————————————————————————

215 214 1912 930660 252285 842513 754مجموع االلتزامات وحقوق الملكية

—————————————————————————

-)724 363(278 905)377 427()177 114(فجوة حساسية سعر الفائدة
—————————————————————————

--724 363)554 541()177 114(الفجوة التراكمية لحساسية سعر الفائدة
========================================

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
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إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

د/3  مخاطر السوق )تابع(

د/3/3  التعرض لمخاطر معدالت الفائدة -  المحافظ غير المتاجرة )تابع(

كما في ديسمبر 2007
عند الطلب خالل 

من 3 إلى 12 شهر 3 أشهر 
ما يزيد عن سنة 

واحدة

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

المجموع الفائدة 

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

427 42720 20---نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 مستحقات من بنوك وودائع أخرى
914 36---914 36 بسوق النقد

339 303--048 291140 163قروض وسلف 

000 55--000 0005 50استثمارات متاحة للبيع

637 6374 4---معدات وتركيبات

428 4284 4---أصول أخرى
—————————————————————————

745 492424 29-048 205145 250مجموع األصول 
—————————————————————————

مستحقات لبنوك وودائع أخرى من 
614 28-500 8001 31418 8سوق النقد

100 91-100 91--شهادات ودائع

822 051242 27260 05530 444114 38ودائع العمالء

-----ايرادات مؤجلة

532 5328 8---التزامات أخرى

مخصص انخفاض القيمة على 
403 4034 4---أساس المحفظة

274 27449 49---حقوق الملكية
—————————————————————————

745 260424 872122 855122 758132 46مجموع االلتزامات وحقوق الملكية
—————————————————————————

-)768 92()872 122(193 44712 203فجوة حساسية سعر الفائدة
—————————————————————————

الفجوة التراكمية لحساسية سعر 
--768 64092 447215 203الفائدة

========================================

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

د/3  مخاطر السوق )تابع(

د/3/3  التعرض لمخاطر معدالت الفائدة -  المحافظ غير المتاجرة )تابع(

عند الطلب خالل 
من 3 إلى 12 شهر 3 أشهر 

ما يزيد عن سنة 
واحدة

غير معرض 
لمخاطر أسعار 

المجموع الفائدة 

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

057 05753 53---نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

 مستحقات من بنوك وودائع أخرى
881 95---881 95 بسوق النقد

893 787--761 132363 424قروض وسلف 

857 142--987 87012 129استثمارات متاحة للبيع

044 04412 12---معدات وتركيبات

501 50111 11---أصول أخرى
—————————————————————————

233 103 6021 76-748 883376 649مجموع األصول 
—————————————————————————

 مستحقات لبنوك وودائع أخرى من
322 74-896 8313 59548 21 سوق النقد

623 236-623 236--شهادات ودائع

706 975630 629155 24778 855296 99ودائع العمالء

-----ايرادات مؤجلة

162 16222 22---التزامات أخرى

مخصص انخفاض القيمة على 
436 43611 11---أساس المحفظة

984 984127 127---حقوق الملكية
—————————————————————————

233 103 5571 148317 078319 450345 121مجموع االلتزامات وحقوق الملكية
—————————————————————————

-)955 240()148 319(670 43331 528فجوة حساسية سعر الفائدة
—————————————————————————

الفجوة التراكمية لحساسية سعر 
--955 103240 433560 528الفائدة

========================================

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008
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إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

د/3  مخاطر السوق )تابع(

د/3/3  التعرض لمخاطر معدالت الفائدة -  المحافظ غير المتاجرة )تابع(
وإعادة  للسنة  الفائدة  معدالت  في  التحركات  عن  نظر  وجهات  بأخذ  المخاطر  تدار  األساسية.  المنتجات  خالل  من  الحالي  بالنشاط  القيام  يتم 
تصفيف محافظ وتعهدات اإلقراض للمبادأة وتقليص أية آثار سلبية. الممارسة المعيارية الحالية المتاحة في عمان هي معدل االئتمان 28 يومًا 

من البنك المركزي العماني. تم تقديم إحصاءات الحركة في المعدل أدناه:

يناير
2008

فبراير
2008

مارس
 2008 

أبريل
2008

مايو
2008

يونيو 
2008

يوليو
2008

أغسطس 
2008

سبتمبر 
2008

معدل 
79ر0%77ر0%76ر0%73ر0%76ر0%67ر0%75ر0%80ر0 %49ر1%اإلئتمان

معدل 
05ر2%91ر1%89ر1%81ر1%82ر1%83ر1%86ر1%09ر2%22ر2%اإليداع

معدل 
79ر5%77ر5%80ر5%83ر5%99ر5%16ر6%30ر6%51ر6%80ر6%اإلقراض

أبريل
2007

مايو
2007

يونيو
2007

يوليو
2007

أغسطس 
أكتوبرسبتمبر 20072007

2007
نوفمبر

2007
ديسمبر 

2007

معدل 
95ر 1%15ر 2%70ر 2%10ر 3%15ر 3%29ر 3%59ر 3%63ر 3%63ر 3%اإلئتمان

معدل 
36ر2%42ر2%48ر2%55ر2%56ر2%52ر2%51ر2%43ر2%51ر 2%اإليداع

معدل 
97ر6%94ر6%00ر7%06ر7%07ر7%10ر7%10ر7%10ر7%09ر 7%اإلقراض

من المتوقع أن تأثر األزمة المالية العالمية على السيولة وأسعار الفائدة .  يبين الجدول أعاله ارتفاع أسعار الفائدة على شهادات اإليداع الصادرة من 
البنك المركزي العماني ، وارتفاع المعدل المرجح ألسعار الفائدة على الودائع والقروض في السوق إبتداء من شهر أغسطس 2008 م .

أدارة مخاطر أسعار الفائدة تعتبر أحد أهم عناصر إدارة مخاطر السوق في البنوك .  تنشأ مخاطر أسعار الفائدة أساسا من فجوات بين األصول 
واإللتزامات الممولة لها .  توجد طريقتين أساسيتسين إلدارة مخاطر أسعار الفائدة بالبنك ، وهي »توجه الربحية« و »توجه القيمة اإلقتصادية« يتم 

تقييم مخاطر أسعار الفائدة على أساس تأثير صدمة التقلبات في أسعار الفائدة على ربحية ورأسمال البنك .

يعتمد »توجه الربحية« على فهم تأثير صدمة تقلبات في أسعار الفائدة في األصول واإللتزامات على صافي أرباح الفائدة للبنك.  يهدف هذا التوجه 
إلى قياس إمكانية البنك على تحمل هذا اإلنخفاض في صافي أرباح الفائدة . كما تؤثر تقلبات أسعار الفائدة على القيمة الحالية ألصول البنك 
وإلتزاماته.  يعتمد »توجه القيمة اإلقتصادية« على القيمة الحالية ألصول البنك وإلتزاماته ويقدر اآلثار التي تتركها تقلبات في أسعار الفائدة على 

المدى الطويل .  يركز هذا التوجه على مدى تأثير التقلبات في أسعار الفائدة على القيمة اإلقتصادية ألصول وإلتزامات البنك . 

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

د/3  مخاطر السوق )تابع(

د/3/3  التعرض لمخاطر معدالت الفائدة -  المحافظ غير المتاجرة )تابع(
توصي لجنة بازل تقييم التأثيرات المترتبة على التقلبات في أسعار الفائدة في حالة وجود صدمة بواقع 200 بي بي. يبين الجدول 

أدناه هذه التأثيرات. 

31 ديسمبر 312007 ديسمبر 312008 ديسمبر 312008 ديسمبر 2007

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

716 8093 10صافي ايرادات الفوائد075 65228 9

955 8094 10صافي ايرادات الفوائد )على أساس سنوي(075 87028 12

677 67653 105راس المال482 421274 139

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة 
بواقع  50 بي بي

294379تأثير صدمة تقلبات الفائدة أعاله984764

65ر 7%71ر 2%نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة  71ر 2%65ر %7

71ر 0%28ر 0%نسبة التأثير على رأسمال البنك28ر 0%71ر %0

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة 525 9691 1
587758بواقع  100 بي بي

30ر 15%43ر 5%تأثير صدمة تقلبات الفائدة أعاله43ر 5%30ر %15

41ر 1%55ر 0%نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة  55ر 0%41ر %1

نسبة التأثير على رأسمال البنك

على أساس صدمة تقلبات أسعار الفائدة 
بواقع  200 بي بي

516 1741 1تأثير صدمة تقلبات الفائدة أعاله050 9383 3

60ر 30%86ر 10%نسبة التأثير على صافي إيرادات الفائدة  86ر 10%60ر %30

83ر 2%11ر 1%نسبة التأثير على رأسمال البنك11ر 1%83ر %2

د/4/3 التعرض لمخاطر السوق األخرى – المحافظ غير المتاجرة
يقوم البنك حاليًا بمراجعة مخاطر فجوة اإلئتمان على أوراق الدين المحتفظ بها في دائرة الخزانة المركزية ومخاطر التقلبات في 

أسعار اإلستثمارات في األسهم.  ال تؤثرهذه المخاطرعلى النتائج المحققة والوضع المالي للبنك بشكل كبير. 

د/5/3  التعرض لمخاطر العملة
مخاطر العمالت هي المخاطر التي تنشأ من تقلب قيمة األداة المالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية. قام 
مجلس اإلدارة بوضع حدود للمراكز حسب العملة. يتم رصد المراكز على نحو يومي ويتم استخدام إستراتيجيات تغطية لضمان 

المحافظة على المراكز في إطار الحدود الموضوعة. لدى البنك صافي التعرض التالي للمخاطر بالعمالت األجنبية:

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
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إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطر السوق )تابع( د/3 

التعرض لمخاطر العملة )تابع( د/5/3 
                                                                                                                                   

31 ديسمبر 312007 ديسمبر 2008

صافي األصولالتزاماتأصولصافي األصولالتزاماتأصول

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

)345 1(919 57475 74)627 22(160 533186 163دوالر أمريكي

011 7-011 3567 12-356 12ريال سعودي

233949340093 2423 3يورو

499 549506 5026 6171154 4درهم إماراتي

---586-586 ريال قطري

---21-21دينار كويتي

4174 4212 2---ين ياباني

281018)3(772 7698 8جنيه استرليني

7-107-10روبية هندية

73-7873-78أخرى

31 ديسمبر 312007 ديسمبر 2008

صافي األصولالتزاماتأصولصافي األصولالتزاماتأصول

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر
أمريكي

ألف دوالر
أمريكي

ألف دوالر
أمريكي

)493 3(192 699197 193)771 58(532 761483 424دوالر أمريكي

210 18-210 09418 32-094 32ريال سعودي

039242 2811 397241 4218 8يورو

880 01013016 69317 99229911 11درهم إماراتي

---522 1-522 1ريال قطري

---55-55دينار كويتي

27810 2886 6---ين ياباني

2647 73)7(784 77722 22جنيه استرليني

18-2618-26روبية هندية

190-203190-203أخرى

إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

مخاطر السوق )تابع( د/3 

التعرض لمخاطر العملة )تابع( د/5/3 
يقوم البنك بأخذ التعرض للمخاطر آلثار التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة علي مركزه المالي وتدفقاتها النقدية. يقوم المجلس 

بوضع الحدود لمستوى التعرض للمخاطر حسب العملة وإلجمالي المراكز الليلية واليومية التي يتم رصدها على نحو يومي.

مركز
العملة 

األجنبية
باأللف

% ألقصى حد 
للتغير في 

خطر
المعدل 
المطبق

بي بي

التغير + بي 
بي بالعملة 

األجنبية 
ألف ر.عباأللف

التغير)– ( بي 
بي بالعملة 

األجنبية 
ألف ر.ع باأللف

232 14312 54912479119 121+/- 725100ر 2%346 120ريال سعودي
——————————

12 47912 232
================

65ر 38%89ر 38%صافي المركز المفتوح

صافي المركز المفتوح بنسبة 77ر 38% كما في 31 ديسمبر 2008 يتأثر بالتغير بي بي الموجب/ السالب كما هو موضح أعاله.

مركز 
العملة 
األجنبية

باأللف

النسبة المئوية 
ألقصى حد 

للتغير 

خطر 
المعدل 
المطبق

بي بي

التغير + بي 
بي بالعملة 

األجنبية 
باأللف

المعادل
ألف ر.ع

التغير )–( بي بي 
بالعملة األجنبية 

المعادل ألف ر.ع باأللف

941 5986 08167 9647 68+/- 8597100ر 0%281 68ريال سعودي
——————————

7 0816 941
================

33ر 30%61ر 30%صافي المركز المفتوح

صافي المركز المفتوح بنسبة 47ر 30% كما في 31 ديسمبر 2007 يتأثر بالتغير بي بي الموجب/ السالب كما هو موضح أعاله.

كانت العمالت األجنبية التي نشأت عنها مخاطر كما في 31 ديسمبر 2008 هي الريال السعودي والدوالر األمريكي . استنادًا إلى الحركة في العمالت 
خالل الفترة الماضية الحظنا أن الحد األقصى من التغير كان في معدالت الريال السعودي وهو 100 بي بي. بتطبيق نفس صدمات المعدل أعاله 
على مركزنا الحالي فسنحصل على نتائج تلبي حدود البنك المركزي العماني بنسبة 40%  لم يؤخذ التعرض بالدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي 
في اإلعتبارات الخاصة بحساسية إذ أن العمالت مربوطة بالدوالر األمريكي ولم يالحظ عليها أية تغيرات خالل السنوات الماضية. ال يتوقع البنك 

أيضًا تغيرًا في عملية الربط. 

المخاطر التشغيلية د/4 
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من تشكيلة واسعة من األسباب المصاحبة لعمليات البنك، والموظفين 
القانونية  المتطلبات  من  تنشأ  التي  تلك  مثل  والسيولة  والسوق  االئتمان  مخاطر  بخالف  الخارجية  العوامل  ومن  األساسية  والبنيات  والتقنيات 

والتنظيمية والمعايير المقبولة عمومًا لسوق الشركات. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع عمليات البنك وتواجه جميع وحدات النشاط .

يهدف البنك إلي إدارة المخاطر التشغيلية من أجل موازنة تفادي الخسائر المالية واألضرار لسمعة البنك مع التكلفة والفعالية الكلية ولتفادي 
إجراءات الرقابة التي تحد من المبادرة واإلبداع. 

هذه  يدعم  نشاط.  وحدة  كل  داخل  العليا  اإلدارة  إلى  مسندة  التشغيلية  المخاطر  تعالج  التي  الضوابط  وتنفيذ  وضع  عن  األساسية  المسئولية 
المسئولية تطوير المعايير العامة للبنك إلدارة مخاطر التشغيل في المجاالت التالية:

	وجود تسلسل إداري  واضح ومحدد؛
	وجود تفويضات وتوزيع الصالحيات بشكل جيد؛

	متطلبات الفصل المناسب للمهام متضمنة التفويض المستقل بالمعامالت؛
	متطلبات تسوية ورصد المعامالت؛

	توثيق الضوابط واإلجراءات؛
	االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى.

إيضاحات على القوائم المالية
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إدارة المخاطر المالية )تابع( د 

المخاطر التشغيلية )تابع( د/4 

المخاطر  هذه  مع  للتعامل  واإلجراءات  الضوابط  وكفاية  مواجهتها  تتم  التي  التشغيلية  للمخاطر  الدوري  التقييم  متطلبات  	
التي تم تحديدها؛

	متطلبات التقارير عن الخسائر التشغيلية وإجراءات العالج المقترحة؛ 
	وضع خطط الطوارئ؛

	التدريب والتطوير المهني؛
	المعايير األخالقية والتجارية؛

	تخفيف المخاطر متضمنة التأمين متى كان ذلك فعاال.
االلتزام بمعايير البنك التي يدعمها برنامج مراجعات دورية يتم القيام بها من جانب التدقيق الداخلي. تتم مناقشة النتائج التي 
يتوصل إليها التدقيق الداخلي مع إدارة وحدة النشاط المتعلقة بها مع ملخصات يتم تقديمها إلى لجنة التدقيق واإلدارة العليا 

بالبنك.

إدارة رأس المال د/5 

رأس المال النظامي د/1/5 

لتنفيذ  للبنك في مجمله.  المال  رأس  العماني بوضع ورصد متطلبات  المركزي  البنك  للبنك وهو  الرقابية األساسية  الجهة  تقوم 
المال  المقررة إلجمالي رأس  بالنسبة  الحالي االحتفاظ  الوقت  العماني في  المركزي  البنك  المال يتطلب  الحالية لرأس  المتطلبات 
بالنسبة إلجمالي األصول المرجحة بالمخاطر. يقوم البنك باحتساب متطلبات رأس المال بالنسبة لمخاطر السوق ومخاطر التشغيل 

استنادًا إلى النموذج الموضوع من جانب المركزي العماني كما يلي .

	جهات مستقلة – الشئ ؛
	بنوك – المخاطر المرجحة بناءًا علي التصنيف الذي تم بمعرفة األفاضل »مودي « ؛

	قروض األفراد والشركات- في غياب نموذج تصنيف إئتمان يتم إستخدام ترجيح 100% ؛
	المفردات خارج الميزانية العمومية -  حسب عوامل تحويل اإلئتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المركزي العماني .

يتم تصنيف رأس المال النظامي للبنك إلى ثالث فئات:
	رأسمال الفئة 1 ويتضمن رأس المال األسهم العادية وعالوة اإلصدار والسندات الدائمة )التي يتم تصنيفها على أنها أوراق مالية 
غير  واألصول  الشهرة  خصم  بعد  األقلية  وحقوق  األجنبية  العمالت  ترجمة  واحتياطي  المحتجزة  واألرباح   )1 الفئة  في  مبتكرة 
تتم معامالتها بصورة مختلفة  الملكية ولكن  الواردة في حقوق  بالبنود  المتعلقة  األخرى  التنظيمية  والتسويات  الملموسة 

بالنسبة ألغراض كفاية رأس المال ؛
القيمة  احتياطي  وعنصر  القيمة  في  لالنخفاض  التجميعي  والمخصص  المؤهلة  الثانوية  االلتزامات  ويتضمن2  الفئة   رأسمال  	

العادلة المتعلق بالمكاسب غير المحققة أو بأدوات حقوق الملكية المصنفة على أنها متاحة للبيع ؛ 
الفئة  يتضمن 3 الديون الثانوية والتي إذا تطلبت الظروف فمن المحتمل أن تصبح رأس مال مستديم للبنك .  

يتم تطبيق مختلف الحدود على عناصر قاعدة رأس المال. يجب أن ال يتجاوز مبلغ األوراق المالية المبتكرة في الفئة 1 نسبة 15 في 
المائة من إجمالي رأسمال الفئة 1 ويجب أن ال يزيد رأس المال المؤهل في الفئة 2 عن الفئة 1 كما يجب أن ال تزيد القروض الثانوية 
ألجل المؤهلة 50 في المائة من رأسمال الفئة 1. كما أن هناك قيودًا على مبلغ إجمالي مخصصات االنخفاض في القيمة التي يتم 
إدراجها كجزء من رأسمال الفئة 2. تتضمن الخصومات األخري من رأس المال القيم الدفترية لالستثمارات في شركات تابعة ال يتم 

إدراجها ضمن التوحيد القانوني واستثمارات في رأسمال بنوك وبنود تنظيمية أخرى.

يتم تصنيف العمليات التشغيلية المصرفية على إنها إما دفاتر متاجرة أو دفاتر مصرفية واألصول مرجحة بالمخاطر ويتم تحديدها 
وفقًا للمتطلبات المحددة التي تسعى لعكس المستويات المختلفة للمخاطر المصاحبة لألصول والقرض للمخاطر خارج الميزانية 
الواحد والعشرين  لفترة  الدخل اإلجمالي  اإلعتبار  البنك في  التشغيل فقد أخذ  المال لمخاطر  رأس  العمومية.  إلحتساب تحميل 
شهرًا منذ بدأ البنك عملياته، حيث ال توجد أى بيانات عن الثالث سنوات السابقة حسبما هو مطلوب طبقًا لمدخل المؤشر األساسي 
إلحتساب رأس المال لمخاطر التشغيل.  سياسة البنك هي االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية للمحافظة على ثقة المستثمر والدائن 
والسوق والتطور المستقبلي المستديم للنشاط التجاري. كما يتم أيضًا تحديد أثر مستوى رأس المال على عائدات المساهمين كما 
يقوم البنك بإثبات الحاجة إلى المحافظة على توازن بين العائدات األعلى التي قد تكون ممكنة مع ربع أكبر والمزايا واألمن الذين 
يمكن تحملهما من جانب مركز مالي قوي.  التزم البنك وعملياته التشغيلية المنظمة بصورة انفرادية بجميع متطلبات رأسمال 

المفروضة خارجيًا طوال هذه الفترة. ليست هناك تغيرات كبيرة في إدارة البنك لرأس المال خالل الفترة. 

إن المعيار الدولي لقياس كفاية رأس المال هو معدل رأس المال المخاطر والذي يربط بين رأس المال بأصول الميزانية العمومية والغرض للمخاطر 
خارج الميزانية العمومية مرجحًا حسب تصنيف مجلس اإلدارة للمخاطر . 
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د/5  إدارة رأس المال )تابع(

د/1/5  رأس المال النظامي )تابع(
تم حساب معدل رأس المال المخاطر طبقًا إلرشادات البنك عن المعيار الدولي وكفاية رأس المال كما يلي :

31 ديسمبر 2007
ألف دوالر 

أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف دوالر 

أمريكي

31 ديسمبر 2008
ألف ريال
عماني

31 ديسمبر 2007
ألف ريال
عماني

رأس المال الفئة 1

000 00050 100أسهم عادية740 870259 129

760 7311 1احتياطي قانوني496 5714 4

)486 2()750 4(خسائر متراكمة)338 12()457 6(

-)494(  خسائر القيمة العادلة)283 1(-

-)373(أصول ضريبية آجلة)969(-
————————————————————

274 11449 96المجموع984249646 127
————————————————————

رأس المال الفئة 2

403 5624 9مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة836 43624 11
————————————————————

403 5624 9المجموع43624836 11
————————————————————

677 67653 105مجموع رأس المال النظامي482 420274 139
————————————————————

األصول بالمخاطر المرجحة 

408 761357 736العمليات المصرفية لإلفراد والشركات ومخاطر السوق665 913 3321 928

630 3324215مخاطر التشغيل59786343 40
————————————————————

038 115373 765 مجموع األصول المرجحة بالمخاطر312 987 9291 968
————————————————————

معدل كفاية رأس المال

72ر 13%39ر%14
مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي 

39ر14%72ر 13%األصول المرجحة بالمخاطر

48ر 12%21ر%13
مجموع رأسمال الفئة 1 معبر عنه كنسبة مئوية من 

21ر13%48ر 12%إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

يتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقًا لمعايير معاهدة بازل 2 المطبقة بالبنك المركزي العماني.

تخصيص رأس المال د/2/5 
تخصيص رأس المال بين عمليات تشغيلية وأنشطة محددة تحفزه، إلى حد بعيد، عملية تحقيق عائدات أفضل على رأس المال المخصص. مبلغ 
المال النظامي، ولكن وفي بعض الحاالت فإن المتطلبات  رأس المال المخصص لكل عملية تشغيلية أو نشاط يستند بصفة أساسية إلى رأس 
التنظيمية ال تعكس بصورة كاملة الدرجة المتغيرة من المخاطر المصاحبة لمختلف األنشطة. في مثل هذه الحاالت قد يتم تطويع متطلبات 
رأس المال لتعكس مختلف مالمح المخاطر ويخضع ذلك للمستوى الكلي من رأس المال لدعم عملية تشغيلية أو نشاط معين ال يقع دون الحد 

األدنى للمتطلبات التنظيمية.

بالرغم من أن تعظيم العائدات علي رأس المال المعدل بالمخاطر هو األساس الرئيسي المستخدم في تحديد كيف يتم تخصيص رأس المال 
داخل البنك على عمليات تشغيلية أو أنشطة محددة فإنه ليس األساس األوحد إلتخاذ القرارات. حيث أخذ الفوائد من األنشطة والعمليات األخري، 

توفير اإلدارة والمصادر األخرى ومالئمة النشاط لألهداف اإلستراتيجية طويلة األجل للبنك. 

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008

إيضاحات على القوائم المالية
كما في 31 ديسمبر 2008
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المعلومات القطاعية  د/6 
تم عرض المعلومات القطاعية فيما يتعلق بالنشاط التجاري لقطاعات السوق. تستند القطاعات األولية على هيكل التقارير الداخلية اإلدارية للبنك. 

يتم تخصيص مصروف الفائدة على القطاعات التجارية على أساس متوسط تكلفة األموال بالنسبة للبنك.

قطاعات النشاط

يتكون البنك من القطاعات الرئيسية التالية:
	الشركات: ويتضمن القروض والودائع واألرصدة لدى العمالء من الشركات. كما تقوم الوحدة أيضًا بتولي التمويل من خالل القروض وإصدار 
التجاري للشركات والديون الحكومية. كما يقوم تمويل  إدارة المخاطر والنشاط  المالية المشتقة ألغراض  الديون واستخدام األدوات  أوراق 

الشركات أيضًا بتعامالت أخرى في أنشطة غير تمويلية مع عمالء البنك.
	العمليات المصرفية لألفراد: وتتضمن القروض والودائع والتعامالت األخرى واألرصدة لدى عمالء األفراد.

معلومات القطاعات على النحو التالي:
                                                                                     31 ديسمبر 2008                                                          من 9 أبريل 2007 إلى 31 ديسمبر 2007                              

أفراد
ألف ريال 

عماني

شركات
ألف ريال 

عماني

أخرى
ألف ريال 

عماني

المجموع
ألف ريال 

عماني

أفراد
ألف ريال 

عماني

شركات
ألف ريال 

عماني

أخرى
ألف ريال 

عماني

المجموع
ألف ريال 

عماني

425 8-501 9241 7296 17-249 4804 13إيرادات العمليات

)561 5(-)934()627 4()581 12(-)331 2()250 10(مصروفات العمليات
————————————————————————————————

864 2-297567 1482 5-918 2301 3ربح العمليات

)683()683(------صافي مصروفات ما قبل التأسيس

)264()264(------صافي مصروفات ما قبل التشغيل

----)388 2(-)388 2(-خسائر انخفاض قيمة اإلستثمارات

)403 4(-)665 1()738 2()159 5(-)640 1()519 3(االنخفاض على أساس السندات 

)238(-)52()186(مخصصات محددة
========================================================

)486 2()947()098 1()441()637 2(-)162 2()475(صافي خسارة القطاع عن الفترة
========================================================

342 420-200 142279 911141 842-345 566513 329أصول القطاع

342 420-351 991275 911144 842-774 137662 180التزامات القطاع
========================================================

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

883 21-899 9843 04917 46-036 01311 35إيرادات العمليات
)444 14(-)426 2()018 12()678 32(-)055 6()623 26(مصروفات العمليات

————————————————————————————————
439 7-473 9661 3715 13-981 3904 8ربح العمليات

)774 1()774 1(------صافي مصروفات ما قبل التأسيس
)686()686(------صافي مصروفات ما قبل التشغيل
----)203 6(-)203 6(-خسائر انخفاض قيمة اإلستثمارات

)437 11(-)325 4()112 7()400 13(-)260 4()140 9(االنخفاض علي أساس السندات 
----)618(-)135()483(مخصصات محددة

========================================================

)458 6()460 2()852 2()146 1()850 6(-)617 5()233 1(صافي خسارة القطاع عن الفترة
========================================================

798 091 1-195 603725 366 379 189 2-364 333 0151 856أصول القطاع
797 091 1-197 600715 379376 189 2-491 721 8881 467التزامات القطاع

================================================================
        

إيضاحات على القوائم المالية
ما كما في 31 ديسمبر 2008 لكل  وأرقاها  المعايير  أعلى  نضع  إننا 

جهدنا  قصارى  نبذل  ثم  لزبائننا,  نقدمه 
لنرقى إلى توقعاتهم.



الــفــروع
 الفرع الرئيسي

 حيدر بن محمد بن عبداهلل 
 ص.ب 44،  الرمز البريدي 114، حي الميناء

   +968 24730000 / 24730244  :  هـاتف 
+968 24730275  :  فاكس 

talal.alzadjali@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

 فرع صحار
 راشد المسكري 

 ص.ب 831، الرمز البريدي 311،
   +968 26846957 / 26842709  :  هـاتف 

+968 26842538  :  فاكس 
rashid.almaskry@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

 فرع نزوى
 عزيز العامري 

 ص.ب 227، الرمز البريدي 611
  +968 25412676 / 25412675  :  هـاتف 

+968 25412677  :  فاكس 
aziz.alamri@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

 فرع القرم
 موزة المعمري 

 ص.ب 1876، الرمز البريدي 114
 +968  2456 0260 / 24565727  :  هـاتف 

+968 24563292  :  فاكس 
moza.almamari@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

 فرع  السيب
 فهد الهوتي 

 ص.ب 869، الرمز البريدي 111،  حي الميناء 
 +968 2442771 / 24422774  :  هـاتف 

+968 24422050  :  فاكس 
fahad.alhooti@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

 فرع إبرا
 عامر الحبسي

 ص.ب 505، الرمز البريدي 400
 +968 25572526  :  هـاتف 
+968 25572234  :  فاكس 

amour.alhabsi @banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

 فرع صاللة
 عامر العمري 

 ص.ب 1577، الرمز البريدي 211
 +968 23293269 / 23295239  :  هـاتف 

+968 23297932  :  فاكس 
amur.alamri@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

 فرع صور
 يحيى المشايخي 

 ص.ب 269، الرمز البريدي 411
 +968 25545199 / 25545181  :  هـاتف 

+968 25545084  :  فاكس 
yahya.almashaikhi@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

 فرع  العذيبة
 عبد اهلل الحارثي 

 ص.ب 4019، الرمز البريدي 112
 +968 24499815 / 24499812 / 2449126  :  هـاتف 

+968 24494649  :  فاكس 
abdullahali.alharthy@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

 فرع شناص
 عبد الجليل العجمي

 ص.ب 458، الرمز البريدي 324
 + 968 26748282  :  هـاتف 

+968 26748520  :  فاكس 
abduljalil.alajmi@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

 فرع  بركاء
 عدنان  البلوشي

 ص.ب 528، الرمز البريدي 320
 + 968 26883584 / 26883583  :  هـاتف 

+968 26883592  :  فاكس 
adnan.albalushi@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

المقر الرئيسي

الموقع: الحي التجاري
ص.ب :44، حي الميناء

الرمز البريدي: 114، سلطنة عمان
+968 24730000  : هاتف 
+968 24730010  : فاكس  

 info@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 
 www.banksohar.net  : الموقع اإللكتروني 

فريق اإلدارة

د. محمد بن عبدالعزيز كلمور
الرئيس التنفيذي

 +968 24730011  : هـاتف 
+968 24730010  : فاكس 

kalmoor@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

ايش. في. شيشادري
نائب المدير العام اول - إدارة المخاطر

+968 24730002  : هـاتف 
+968 24730010  : فاكس 

 shah.sheshadri@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

ر. ناراسمهان
نائب المدير العام - وحدة البيع بالجملة

+968 24730005  : هـاتف 
 +968 24730033  : فاكس 

    r_narasimhan@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

خلفان بن راشد الطالعي
نائب المدير العام للبيع بالتجزئة المصرفية

+968 24730003  : هـاتف 
+968 24730010  : فاكس 

 khalfan.taley@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

منيرة بنت عبدالنبي مكي
نائب المدير العام - الموراد البشرية والدعم اإلستراتيجي

+968 24730300  : هـاتف 
+968 24761888  : فاكس 

 mmacki@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

بيتر بايرن
نائب المدير العام و رئيس  التدقيق الداخلي

+968 24730006  : هـاتف 
+968 24730033  : فاكس 

peter.byrne@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

مانجال جاميج
نائب المدير العام و المسؤول المالي
 +968 24761790  : هـاتف 

      +968 24730308  : فاكس 
mangala.gamage@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

شانتانو جوش 
نائب المدير العام للعمليات وتقنية المعلومات والقنوات اإللكترونية 

+968 24730004  : هـاتف 
+968 24730010  : فاكس 

 shantanu.ghosh@banksohar.net بريد اإللكتروني  : 

وحدة البيع بالجملة

مرفن. ج. فرناندو
مساعد المدير العام إلئتمان الشركات

+968 24662111  : هـاتف 
 +968 24662110  : فاكس 

mervyn.fernando@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

جنان سلطان 
 +968 24662140  : هـاتف 

+968 24662110  : فاكس 
مساعد المدير العام - إئتمان الدوائر و الشركات الحكومية 

 jeanan.sultan@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

محمد دوحادواال
مساعد المدير العام للمؤسسات المصرفية و اإلستثمار

 +968 24662150  : هـاتف 
+968 24662156  : فاكس 

mohammed.dohadwala@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

سعيد بن علي الهنائي
مساعد المدير العام الخزينة

 +968 24730239  : هـاتف 
+968 24730280  : فاكس 

saeed.alhinai@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

كمال بن حسن المرزع
رئيس - المشاريع الصغيرة والمتوسطة

+968 24527114  : هـاتف 
+968 24527116  : فاكس 

kamal.almurazza@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

مصطفى بن علي مختار
مساعد المدير العام - التجارة الخارجية

+968 24730246  : هـاتف 
+968 24730361  : فاكس 

mustafa.ali@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

التجزئة المصرفية

م. دناش
رئيس قروض األفراد و مساعد المدير العام لتطوير المنتجات

+968 24730250  : هـاتف 
+968 24730259  : فاكس 

 m.dinesh@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

سالم بن خميس المسكري
مساعد المدير العام للفروع 

+968 24730333  : هـاتف 
+968 24730010  : فاكس 

salim.almiskry@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

مازن بن محمود الرئيسي
رئيس التسويق و اإلعالم  

+968 24730222  : هـاتف 
+968 24730124  : فاكس 

 mazin.alraisi@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

طالل بن علي الزدجالي
رئيس  المعامالت المتميزة 

 +968 24662020  : هـاتف 
+968 246620221  : فاكس 

talal.alzadjali@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

فالدا شماتشينكو
زئيس قسم بطاقات األئتمان  و تطوير المنتجات  

+968 24730290  : هـاتف 
+968 24730010  : فاكس 

 vlada.s@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

عبداهلل بن محمد الغافري
مدير أول -  البيع المباشر

+968 95045258  : هـاتف 
+968 24730010  : فاكس 

abdullah.alghafri@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

عبدالرشيد عبدالرزاق
مدير تنفيذي أول - قروض األفراد

+968 24730248  : هـاتف 
+968 24730259  : فاكس 

abdul.rasheed@banksohar.net  : بريد اإللكتروني 

أرقام الهواتف، شبكة الفروع و مواقع أجهزة الصرف اآللي لبنك صحار

أجهزة الصرف اآللي

المتواجدة في الفروع:

الفرع الرئيسي

 فرع صحار

 فرع نزوى

 فرع القرم

 فرع ابرا

المواقع الخارجية:

هايبرماركت سفير  : العذيبة 

محطة شل لتعبئة الوقود – الشارع العام  :  

معسكر المرتفعة   :  وزارة الدفاع 

محطة شل لتعبئة الوقود – الشارع العام  : الحيل 

سوق المها – محطة تعبئة الوقود  : المعبيلة 

المها جنوب – محطة تعبئة الوقود    

محطة تعبئة وقود شل    

 فرع العذيبة

 فرع صاللة

 فرع صور

 فرع شناص

فرع السيب

 فرع بركاء

 

:  بالقرب من صيدلية مسقط الحيل الشمالية 

الغبرة

محطة تعبئة وقود المها  : صحار – الوقيبة 

السفاالت  : إبراء  

:  شارع 23 يوليو صاللة  

 


