ﺇﻥ ﺍﻟﺄﻣﻢ ﻟﺎ ﺗﺒﻨﻰ ﺇﻟﺎ
ﺑﺴﻮﺍﻋﺪ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺭﻗﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻣﺪﺭﺍﺝ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ
ﻟﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻟﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ.

ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺍﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺠﻠﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﺑﻮﺱ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﻈﻢ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺈﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﹸ ﻤﺎﻥ  25 -ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ2001 ،

صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
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رؤيتنا ومهمتنا

رؤيتنا
ِّ
توفر باقة متنوعة من
تكمن رؤيتنا في أن نكون الوجهة المالية التي
المنتجات والخدمات المالية بمزايا فريدة في مختلف القطاعات.

وتتمثل استراتيجيتنا ونموذج التشغيل الخاص بنا في النمو التدريجي حتى
بنكا عالم ًيا متكام ً
نصبح ً
ال من خالل التدشين المرحلي للمنتجات والخدمات
ِّ
تقدم
التي
وتركز على قطاعات النمو األساسية في السلطنة .وفي سبيل
ِّ
تحقيق هذا الهدف سنقوم باالستثمار على نحو ثابت فيما يتعلق بنواحي
الكفاءة والخبرة لتقديم عروض متطورة ومستويات فائقة من خدمة
الزبائن.

ومهمتنا هي
l

الريادة في الخدمات المالية المتميِّزة التي ِّ
تمثل األساس المستقبلي لهذا المجال.

l

تكوين بنك يتميَّز باالبتكار والتعاون.

l

أن نكون مؤسسة يحدوها التغيير والتحدي.

l

أن نكون البنك الذي يمكن االعتماد عليه لتقديم أفضل المنتجات والخدمات على
الدوام.

ً
وفقا لالحتياجات
إننا بنك يلتزم بتوفير القيمة والتميُّز في كل ما نقوم به حيث نسعى جاهدين لصياغة خدماتنا
العملية الفعلية كما نتوقع تغ ّيًر هذه االحتياجات ونعمل في االتجاه الذي يالئم هذا التغ ّيًر .كما نؤمن بأن قوة
شراكتنا معكم وعمق خبرتنا ونطاق قدراتنا سيعود بالنفع على كل مناحي أعمالكم .ولهذا فنحن نستنثمر
لنقدم لكم أفضل الحلول أينما كنتم.
باستمرار في توظيف أفضل الكوادر واستخدام أفضل التقنيات
ِّ
ويتمحور كل ما نقدمه لكم حول تعزيز ثقتكم بنا فمنذ اللحظة األولى من التواصل معكم نقوم بكل ما في
وسعنا للتعرف على كل ما يهمكم وفهم احتياجات أعمالكم ،ومن ثم ندمج هذه المعرفة مع ما لدينا من خبرة
عميقة لتطوير منتجات وخدمات ترقى لمستوى تطلعاتكم وتفي بما تريدونه .وفي هذا نكون حلقة الوصل بين
األفراد واألفكار من جانب والحلول من جانب آخر بحيث نحقق ما تتوقعونه بل ونتخطاه.
إننا نصل ما بين رؤوس األموال وفرص االستثمار الواعدة كما نصل بين كل مصادركم المتمثلة في األفراد والمعرفة
والتقنية بحيث نستمر في اكتشاف مجاالت جديدة ونقدم خدماتنا لزبائننا على أعلى مستويات التميُّز.
فمهما كانت احتياجاتكم البنكية أو التجارية أو الصناعية فإن المجال المالي والتجاري الراهن يتطلب إدارة مالية
صحار ليكون في خدمتكم.
َّ
فعالة ،ولتحقيق هذا فأنتم بحاجة لشريك بنكي كفء تثقون به ،وهنا يأتي بنك ُ
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بلغ إجمالي الناتج المحلي من القطاعات النفطية
وغير النفطية خالل النصف األول من عام  2007م
مبلغ 4ر 7266مليون ريال عماني مقابل 1ر 6708مليون
ريال عماني لنفس الفترة من عام 2006م ممثال نموا
بنسبة 3ر . %8وقد انعكست هذه التطورات على أداء
البنوك التجارية في سلطنة عمان .
أظ��ه��رت الميزانية العمومية ال��م��وح��دة للبنوك
التجارية العاملة في سلطنة عمان أن إجمالي
األص��ول في القطاع المصرفي بلغ  8983مليون
ريال عماني في نهاية سبتمبر 2007م  ،مسجال نموا
ملحوظا قدره  .%34وفي نفس الفترة  ،ازداد إئتمان
القطاع المصرفي بنسبة 6ر %28ليصل إلى 3ر5707
مليون ريال عماني وازدادت األصول األجنبية بحدود
8ر %35لتصل إلى 7ر 1869مليون ريال عماني واستمرت
ودائ��ع العمالء في النمو لتصل إلى 1ر 5944مليون
ريال عماني مسجلة زيادة بنسبة 8ر .%31وبلغ إجمالي
المساهمون الكرام ،،،
يسرني أن أقدم النتائج المالية المحققة عن فترة
التسعة األشهر المنتهية في  31ديسمبر 2007م
حيث تأسس بنك صحار (ش م ع ع) في الرابع من
شهر مارس عام 2007م  ،وباشر عملياته المصرفية
في التاسع من إبريل من نفس العام  ،بينما احتفل
بافتتاحه الرسمي في التاسع من شهر مايو  2007م .
المناخ اإلقتصادي
ظلت المؤشرات النقدية والمالية لسلطنة عمان
إيجابية خالل العام 2007م بسبب ارتفاع أسعار النفط
وتطور أداء القطاعات غير النفطية  .وقد استفادت
السلطنة من اإلي���رادات الناتجة عن أسعار النفط
العالية حيث ساهمت هذه اإليرادات في بناء مخزون
من إحتياطات العملة األجنبية  .كما استخدم من
الفوائظ المالية في تمويل مشاريع البنية التحتية
والضرورية لمساندة القطاعات الجديدة للنشاط
اإلقتصادي .
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رؤوس األم��وال واإلحتياطات للبنوك العاملة في
السلطنة 4ر 900مليون ريال عماني .
سجلت محفظة إئتمان القطاع الخاص نسبة نمو
عالية فاقت تلك المسجلة في إجمالي الودائع
خالل السنوات الماضية حيث من المتوقع أن يستمر
الوضع على هذا الحال ليمثل تحديا للبنوك التجارية
على كيفية تغطية الفجوة في فترات استحقاق
األصول والخصوم  .وفي هذا السياق  ،أظهرت بعض
اإلحصاءات صورة عن ربحية الشركات العاملة في
القطاع الخاص  ،حيث بلغت تحصيالت ضريبة الدخل
للشركات عن الفترة من يناير إلى سبتمبر2007م مبلغ
5ر 170مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 1ر 77مليون
ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي ،
وهذا مؤشر على زيادة ربحية الشركات بنسبة 2ر%121
في تلك الفترة .
األداء المالي للبنك خالل عام 2007م
لقد حقق بنك صحار أرباحا تشغيلية قدرها 864ر2

تقرير مجلس اإلدارة

مليون ري��ال عماني ف��ي التسعة األش��ه��ر األول��ى

عدد الفروع خالل عام 2008م  .وبالرغم من أن هذا

من عملياته المصرفية  .وتم تحقيق ذلك بشكل

التوجه سيضع عبء على استثمارات البنك وتكلفة

أساسي بسبب اإلرتفاع السريع في محفظة اإلئتمان

العمليات واألرب��اح  ،إال أنه من الضروري اإلسراع في

الناتج عن استراتيجية توزيع اإلئتمان على القطاعات

التوسع لوضع خدماتنا المصرفية في متناول أيدي

المختلفة مع تركيز معتدل على اإلقراض واألنشطة

العمالء .

القائمة على إيرادات الرسوم والعموالت  .ونتيجة
للزيادة في محفظة االئتمان  ،تم احتساب مخصص

الخطط المستقبلية

عام لخسائر اإلئتمان بمبلغ 403ر 4مليون ريال عماني.

لقد ساهم التوجه الحثيث والمتمثل في إقامة

وبلغت مصاريف ما قبل التأسيس وما قبل التشغيل

مشاريع صناعية كبيرة ومتنوعة في السلطنة إلى

معا مبلغ 947ر 0مليون ريال عماني تم احتسابها

خلق فرص جديدة للبنوك للحصول على أعمال

وخصمها عند التوصل إلى صافي خسائر الفترة

التمويل وتقديم خدمات مصرفية أخ��رى ،حيث

المنتهية في  31ديسمبر 2007م وقدرها 486ر 2مليون

أنه  ،على سبيل المثال ال الحصر  ،من المتوقع أن

ريال عماني .

يبلغ حجم اإلستثمار في منطقة صحار فقط 12
بليون دوالر أمريكي إلنشاء صناعات مختلفة .وهذه

وخ�ل�ال ه��ذه ال��ف��ت��رة  ،تمكن البنك م��ن تكوين

الصناعات في مراحل مختلفة من التنفيذ .كما

محفظة إئتمان قدرها 339ر 303مليون ريال عماني

أن الشركات العاملة في مجال التموين واإلمداد

وودائ��ع عمالء بمبلغ 922ر 333مليون ريال عماني

بحاجة إل��ى تمويل متطلباتها م��ن رأس المال

وخدمة ما يزيد عن 5ر 12ألف عميل .كما بلغت ودائع

العامل .

التوفير 1ر 26مليون ريال عماني في  31ديسمبر 2007م.
وتبين آخر اإلحصاءات الصادرة عن البنك المركزي

وقي الوقت الذي تزداد فيه فرص األعمال التجارية

العماني لشهر نوفمبر  2007م أن بنك صحار تمكن

في السنوات القادمة  ،سوف تكون هناك تحديات

من االستحواذ على 03ر %4من إجمالي إئتمان القطاع

عديدة أيضا  ،حيث أن هناك ع��دة بنوك تخطط

الخاص و نسبة 12ر %4من إجمالي ودائ��ع القطاع

للدخول في السوق في السلطنة  .باإلضافة إلى

الخاص .

ذلك فإنه من المرجح أن يجلب انظمام السلطنة
لمنظمة التجارة العالمية بنوك أجنبية ذات منتجات

وفي نشرة إصدار األسهم للبنك  ،قدرت الخسائر

م��ت��ط��ورة م��ن شأنها أن ت��زي��د منافسة البنوك

الصافية للعام 2007م بمبلغ وقدره 902ر 2مليون ريال

المحلية .

عماني  .وقد قام البنك في بداية عملياته المصرفية
باإلفصاح عن تقديراته بأن الخسائر المتوقعة للعام

يعمل بنك صحار وفق أهداف الرؤية المستقبلية

2007م سوف تفوق تلك الخسائر المذكورة في نشرة

لإلقتصاد العماني  2020بما يتفق مع مرتكزات

اإلص��دار بسبب إنخفاض هامش الربحية لألعمال

الخطة الخمسية السابعة  ،والتي من أهدافها

المصرفية وزي��ادة إستثماراته في الموارد البشرية

تطوير الكوادر العمانية وتركيز طاقتهم اإلنتاجية

وتقنية المعلومات .وبالرغم من ذل��ك  ،ونتيجة

للمساهمة في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية .

للدعم الكبير من عمالئنا فقد تعزز حجم األعمال

وعليه  ،فقد وضعت خطط البنك المستقبلية لتلبية

وأدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في النتائج المحققة.

طموحات الشباب والتركيز على توجيه طاقاتهم

ويخطط البنك اإلستمرار في عملية التوسع في

اإلنتاجية من أجل المساهمة في تنمية اإلقتصاد
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الوطني  .وسيؤدي بنك صحار دورا نشطا في تلبية

إلى جانب رعاية عدد من البرامج التعليمية والمهنية

حاجات التعليم العالي للشباب  ،وبذلك يكون البنك

واإلجتماعية  ،ويتطلع إلى إسهامات أكثر فاعلية

قد ساهم في تلبية إحدى مسؤولياته اإلجتماعية .

لتعزيز اهدافه في هذا الجانب .

يتطلع البنك إل��ى أن يكون مؤسسة نشطة في

سياسة توزيعات األرباح

تقديم خدمات مالية متكاملة ذات مستويات عالية

إن العوامل األساسية التي ستحدد سياسة توزيعات

من خدمة العمالء والسرعة في تقديمها  ،حيث

األرباح هي مستوى األرباح المستقبلية ومدى استقرار

ستشمل منتجات وخدمات البنك باقة متميزة من

مستوى هذه األرباح وخطط اإلستغالل الفعال لألرباح

الخدمات مثل خدمة المعامالت البنكية وحسابات

المتراكمة لتعزيز

التوفير وتمويل األص��ول والتخطيط المالي وإدارة
األص��ول  .ومن أجل تلبية احتياجات األف��راد  ،فإن

مستوى األرباح المستقبلية .ومع العمل ضمن هذه

التوجه األساسي هو توصيل خدماتنا ومنتجاتنا

ال��ح��دود  ،ف��إن مجلس اإلدارة سيتمثل في دفع

إلى جميع العمالء عن طريق التوسع في شبكة

توزيعات أرباح ثابتة ومستمرة تماشيًا مع المتطلبات

الفروع البنكية واستخدام احدث التقنيات كاإلنترنت

القانونية و موافقة الجهات الرسمية.

وخدمة الرسائل القصيرة وخدمات الهاتف البنكي .
وسوف نركز على بذل أفضل الجهود لجعل البنك
متميزا في كافة مجاالت أعماله .
واستمرارا في مسار النمو  ،يؤكد البنك على مبدأ
الشراكة مع المؤسسات األخ��رى لتحقيق أهداف
تلك المؤسسات  .وكون بنك صحار مبنيا على مبدأ
المعرفة  ،فإنه يتفهم حاجات القطاعات الناشئة
وهو في وضع يمكنه من تقديم وعرض المنتجات
والخدمات التي تناسب المؤسسات والشركات .
يتفهم البنك التحديات المالية للمشاريع الصغيرة
والمتوسطة وسيعمل ج��اه��دا لتوفير أفضل
الخدمات لهذه المؤسسات .
اإلهتمامات اإلجتماعية
ساهم البنك منذ إنشاءه في عدد من المناسبات
اإلجتماعية  ،األمر الذي مكنه من خلق تواجد تجاري
متميز حيث على سبيل المثال ساهم البنك في
رعاية مهرجان خريف صاللة وحملة خلق الوعي
بمرض السرطان كما قام البنك برعاية برنامجي تم
تنظيمهمالقطاعاتالصناعاتالصغيرةوالمتوسطة
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حوكمة الشركات
تمثل المعرفة وتوفر المعلومات والثقة  ،دعائم
بنكية وأس��اس سليم لحاكمية الشركات .لقد
قمنا بتبني ه��ذة المبادئ بالطريقة التي تمكننا
م��ن م��زاول��ة أعمالنا بشفافية ومسؤلية تامة.
ونتعهد بتزويد المساهمين بالمعرفة والمعلومات
المناسبة لمساعدتهم في اتخاذ قرارات مبنية على
الحقائق .وس��وف نتمسك ب��اإلج��راءات الصارمة
لحوكمة الشركات حيث يكون لألفصاح واأللتزام
أهمية عليا .إن فلسفة البنك والتقرير المفصل حول
تنفيذ حوكمة الشركات موضح بشكل مفصل في
التقرير السنوي لعام 2007م .
الخاتمة
بإسم مجلس اإلدارة  ،يشرفني أن أتقدم بخالص
الشكر واإلمتنان للمقام السامي لموالنا حضرة
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
حفظة اهلل ورعاه حيث مكنت رؤية وحكمة جاللته
قطاع األعمال من التركيز على المشاريع الرائدة ،
وتحقيق األه��داف الواضحة والمنشودة  .وأشكر

تقرير مجلس اإلدارة

البنك المركزي العماني  ،والهيئة العامة لسوق
المال  ،وسوق مسقط لألوراق المالية الذين قاموا بدور
الشريك في تمكين بنك صحار من تأسيس ومزاولة
أعماله .وال تفوتني اإلشادة بالمستوى المتميز الذي
ظهر به مسؤولو وموظفو بنك صحار في الفاعلية
واألداء خالل الفترة الماضية  ،ونأمل منهم مضاعفة
ه���ذه ال��ج��ه��ود ل��ن��ك��ون جميعا ع��ن��د ح��س��ن ظن
الجميع .إن المجلس يعد بمواصلة ب��ذل أقصى
جهوده لتحقيق اه��داف البنك وتطلعاته  .واهلل
تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه خير لهذا الوطن
العزيز وشعبه الكريم بقيادة موالنا حضرة صاحب
الجاللة السلطان المعظم حفظه اهلل ورعاه .
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،،

هالل بن حمود بن حمد المعمري
رئيس مجلس اإلدارة
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1

الشيخ هالل بن حمـود المعمري – رئيس مجلـس اإلدارة

2

د .محمد بن عبدالعـزيز كلمـور – نائب رئيس مجلـس اإلدارة

3

د .حمـد بن سالـم الرواحي

4

الفاضل حسين بن يوسـف الشالواني

5

الفاضل طاهر بن سالـم العمري

6

الفاضل عبداهلل بن حميد المعمري

7

الفاضل سالم بن محمـد المشايخي
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تقرير لمساهمي بنك مسقط ش.م.ع.ع («البنك») عن النتائج الفعلية المتعلقة بميثاق تنظيم
وإدارة الشركات وتطبيق ممارسات تنظيم وإدارة الشركات وفقًا لميثاق تنظيم وإدارة
الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال

لقد قمنا بأداء اإلجراءات المنصوص عليها في التعميم رقم  2003/16الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 29
ديسمبر  2003فيما يتعلق بتقرير تنظيم وإدارة البنك على الصفحات من  1إلى «( 34التقرير») وتطبيق البنك لممارسات
التنظيم واإلدارة وفقًا لميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال («الميثاق») الصادر
بالتعميم رقم  2002/11بتاريخ  3يونيو  2002وتعديالته.
لقد قمنا بأداء مهمتنا وفقًا لمعايير المراجعة الدولية المطبقة عند القيام بمهام إجراءات متفق عليها .تم أداء
تلك اإلجراءات فقط بغرض مساعدتكم على تقييم ميثاق ضوابط الرقابة على الشركات الصادر عن الهيئة العامة
لسوق المال.
لقد وجدنا أن التقرير يعكس  ،من جميع النواحي الجوهرية ،قيام البنك بتطبيق نصوص الميثاق وهو خال من أية
إفادات جوهرية خاطئة .
ً
مراجعة وفقًا لمعايير المراجعة الدولية فإننا ال نعبر عن أي تأكيد
ونظرًا ألن اإلجراءات أعاله ال تشكل تدقيقًا أو
حول تقرير البنك عن تطبيق الميثاق  .وإذا قمنا بأداء إجراءات إضافية أو تدقيق أو مراجعة لهذا التقرير وفقًا لمعايير
المراجعة الدولية لكان من الجائز أن نكتشف أموراًَ أخرى يتم التقرير عنها إليكم.
هذا التقرير فقط للغرض الوارد في الفقرة الثانية أعاله وإلدراجه مع تقرير البنك عن الميثاق للسنة المنتهية في 31
ديسمبر  2007في التقرير السنوي للبنك ويجب عدم استخدامه ألي غرض آخر  ،وهو ال يغطى القوائم المالية أو أية
تقارير أخرى لبنك صحار ش.م.ع.ع في مجملها.

									
كى بى ام جى
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تقريـر حوكمـة الشركـات

تقريـر حوكمـة الشركـات األول لبنـك صحـار يسلـط
الضـوء على فلسفـة البنـك حـول حوكمـة الشركـات،
المعاييـر التي تـم التقيـد بهـا أثنـاء تأسيـس البنـك
مـع بيـان تنفيـذ هـذه المعاييـر في السنـة األولـى من
وجـود البنـك .
 .1الفلسفـة حـول حوكمـة الشركـات
معـروف أن الشركـات تعمـل ضمـن إط��ـ��ار عمـل
تنظيمـي  .وتـم إنشـاء إطـار العمـل هـذا بموجـب
قانـون  ،لوائـح  ،عقـد تأسيـس الشركـة ومن قبـل أولئـك
الذيـن يقودون المؤسسـات وبتوقعـات أولئـك الذيـن
تخدمهـم المؤسسـة  .تـم تطويـر إطـار عمـل بنـك
صحـار فيما يتعلـق بفلسفـة حوكمـة الشركـات وفـق
توجيهـات وموجهـات البنـك المركـزي العمانـي ،الهيئـة
العامـة لسـوق المـال وقانـون الشركـات التجاريـة
لسلطنـة عمـان  .وتشكـل القيـم العامـة األربعـة
المترادفـة مـع حوكمـة الشركـات – وهـي االلتـزام،
العـدل  ،المسئوليـة والشفافيـة جـزءًا منهـا.
حوكمـة الشركـات عبارة عن مجموعة من اآلليات،
العـادات ،السياسـات ،القوانيـن والتطبيقـات التي
تؤثـر على الطريقـة التي تـدار أو توجـه بهـا شركـة
– وبشكـل أخـص بنـك صحـار  .تغطـي حاكميـة
الشركـات أيضـًا العالقـة بيـن كافة أنواع األشخاص
الذين تربطهم عالقة مع البنك واألهـداف التي تحكـم
البنـك .العالقـات الرئيسيـة في بنـك صحـار هـي بيـن
مساهمي البنـك  ،اإلدارة التنفيذية ومجلـس اإلدارة.
العالقـات األخـرى تتضمـن عمـالء وموظفـي البنـك ،
الجهـات التنظيميـة  ،المورديـن  ،البيئـة والمجتمـع الذي
يعمـل فيـه البنـك  .والجانـب اإلضافـي هـو النظـرة
االقتصاديـة الفعالـة والتي يهـدف من خاللهـا نظـام
الحوكمـة إلي تعظيـم النتائـج االقتصاديـة وبذلـك
يؤكـد على مصلحـة ورفاهيـة المساهميـن.
الحوكمـة الجيـدة للشركـات تتطلـب من مجلـس
اإلدارة والمـدراء -:
l

العمـل باستمـرار على تحقيـق مستويـات أعلـى من
حوكمـة الشركـات .

l

تعزيـز الشفافيـة  ،المسئوليـة  ،االستجابـة السريعـة
والمسئوليـة االجتماعيـة

l

إدارة شئـون المساهميـن  ،العمـالء  ،الموظفيـن،
المستثمريـن  ،م���زودي الخدمـات  ،الحكومـة
والمجتمـع بوجـه عـام بطريقـة عادلـة وواضحـة .

l

خلـق ص��ـ��ورة للبنـك ككيـان ملتـزم قانونيـًا
وأخالقيـًا و

l

التأكيـد على االلتـزام باللوائـح ومتطلبـات التقاريـر
التنظيمية .

 .2مجلـس اإلدارة
يؤكـد مجلـس إدارة بنك صحار على أن البنـك يزاول
أعمالـه وفقـًا لقيـم البنـك األساسيـة وتطويـر هـذه
القيـم على أسـاس مستمـر ودائـم  .يتألـف مجلـس
اإلدارة من أعضـاء مهنييـن من مجاالت ووظائـف
مختلفـة لويمنـح تمثيـل للمساهميـن  ،اإلدارييـن
واألعضـاء المستقليـن في عمليـة اتخـاذ القـرار .إن
سيطـرة األعضـاء المستقليـن قـد مكنـت المجلـس
من عقـد نقاشـات مثمـرة واتخـاذ مواقـف غيـر متحيـزة
حـول المسائـل التي توضـع أمـام المجلـس .هنـاك
فصـل واضـح بيـن ملكيـة البنـك واإلدارة .
 2.1تشكيـل وتصنيـف مجلـس اإلدارة (الجدول ) 1
يتكون مجلس إدارة بنك صحار من سبعـة أعضـاء
جميعهـم غيـر تنفيذييـن .

الجدول  : 1تشكيـل وتصنيـف مجلـس اإلدارة
اسـم العضـو

الفئـة

الجهة التي
يمثلهـا

الشيـخ هـالل بن حمود
المعمـري
رئيس المجلـس

غيـر تنفيـذي

مستقـل

د .محمـد بن عبدالعزيز
كلمـور
نائـب رئيـس المجلـس

غيـر تنفيـذي

مستقـل

الفاضـل عبداهلل بن
حميد المعمـري

غيـر تنفيـذي

مستقـل

د .حمـد بن سالم
الرواحـي

غيـر تنفيـذي

الفاضـل حسيـن بن
يوسف الشالوانـي

غيـر تنفيـذي

الفاضـل طاهـر بن
سالم العمـري

غيـر تنفيـذي

الفاضـل سالـم بن
محمد المشايخـي

غيـر تنفيـذي

مستقـل

الغديـر العربيـة

مستقـل

مستقـل
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تقريـر حوكمـة الشركـات

 2.2لمحـة عن أعضـاء مجلـس اإلدارة .
الشيـخ هـالل بن حمـود المعمـري
رئيـس مجلـس اإلدارة منـذ التأسيـس
شهادة الماجستيـر من جامعـة لينكوشيـر وهامبرسيـد،
المملكـة المتحـدة  .شهادة الباكلوريوس في العلـوم
االنسانيـة من جامعـة س��اوث وستر بوالية لويزيانـا،
الواليـات المتحـدة األمريكيـة  .عضـو مجلـس إدارة
صنـدوق تقاعـد مكتـب القصـر ورئيـس مجلـس األمنـاء
لمدارس الصحـوة .
د .محمـد بن عبدالعـزيز كلمـور
نائـب الرئيـس
ش��ه��ادة ال��دك��ت��ـ��وراة ف��ي االق��ت��ص��ـ��اد م��ن جامعـة
ك��ل��ورادو  .شهادة الباكلوريوس في االقتصـاد من
جامعـة أكسيـس  .الرئيـس التنفيـذي لشركـة عمـان
لالستثمـارات والتمويـل  .نائـب الرئيـس التنفيـذي للبنـك
المركـزي العمانـي حتى عـام  . 2000رئيـس لجنـة االئتمـان
والمخاطـر  .عضـو اللجنـة التنفيذيـة لمجلـس اإلدارة .
الفاضـل عبداهلل بن حميد المعمـري
عضـو مجلـس اإلدارة
شهادة الماجستيـر من جامعـة لينكوشيـر وهامبرسيـد ،
المملكـة المتحـدة  ،شهادة البكالوريـوس في إدارة
األعمـال من الجامعـة الدوليـة  ،لنـدن  .عضـو مجلس
إدارة صنـدوق تقاعـد قوة السلطان الخاصة ( . )SSFنائـب
رئيـس مجلس اإلدارة للشركة العالمية إلدارة الفنادق ،
نائب رئيس مجلـس إدارة كليـة الشـرق األوسـط لتقنيـة
المعلومـات  .عضـو مجلـس إدارة الشركـة العمانيـة
القطريـة لالتصـاالت  .رئيـس اللجنـة التنفيذيـة وعضو
لجنـة االئتمـان والمخاطـر ولجنـة الموارد البشريـة .
د .حمـد بن سالـم الرواحـي
عضـو مجلـس إدارة
شهادة الدكتـوراة والماجستيـر من جامعـة كرانفيلـد ،
المملكـة المتحـدة و شهادة البكالوريـوس من جامعـة
سالفـورد  ،المملكـة المتحـدة  ،شهـادة الزمالة في
الهندسـة وشهـادة الزمالة في تقنيـة المعلومـات
من المملكة المتحـدة  .عضـو مجلـس إدارة هيئـة
تقنيـة المعلومـات ورئيـس مختلـف لجـان هيئـة تقنيـة
المعلومـات  .رئيـس لجنـة تقنيـة المعلومـات  .عضـو
اللجنـة التنفيذيـة  ،عضـو لجنـة التدقيـق ولجنـة الموارد
البشريـة .
الفاضـل حسيـن بن يوسـف الشالوانـي
عضـو مجلـس إدارة
شهادة البكالوريـوس  ،جامعـة بيـروت  .عضـو لجنـة
االئتمـان والمخاطـر  ،لجنـة تقنيـة المعلومـات ولجنـة

10
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التدقيـق.
الفاضـل طاهـر بن سالـم العمـري
ضـو مجلـس إدارة
شهادة البكالوريـوس في الماليـة والمحاسبـة من
جامعـة سالفـورد بالمملكـة المتحـدة  .رئيـس مكتـب
معالـي وزيـر االقتصـاد الوطنـي المشـرف على وزارة
الماليـة  .عضـو مجلـس إدارة شركـة قلهـات للغـاز
الطبيعـي المسـال ش.م.ع.م والشركـة العمانيـة
للغـاز الطبيعـي المسـال ش.م.م  .رئيـس لجنـة
التدقيـق  .عضـو لجنـة االئتمـان والمخاطـر ولجنـة
تقنيـة المعلومـات.
الفاضـل سالـم بن محمـد المشايخي
عضـو مجلـس إدارة
شهادة الباكالوريـوس في الرياضيـات  .يعمـل حاليـًا
لـدى شئـون البـالط السلطانـي  .رئيـس لجنـة الموارد
البشريـة  .عضـو لجنـة التدقيـق.
 2.3مجلـس اإلدارة – الصالحيـات التنفيذيـة
مجلـس إدارة بنـك صحـار :
l

ُمنـح صالحيـات االشـراف العـام  ،التوجيـه وإدارة
شئـون وأعمـال البنـك .

l

المسئوليـة الكاملـة على اإلدارة العامـة للبنـك

l

توجيـه البنـك لتحقيـق أهدافـه بطريقـة متدبـرة
وفعالـة

l

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

l

وضـع قواعـد اإلدارة الشامـلة لجميـع أعضـاء
مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـا للبنـك والتي يجـب
التمسـك بهـا في جميـع الظـروف .

l

اعتمـاد تفويـض الصالحيـات ل�لإدارة التنفيذيـة
ولألعضـاء المرشحيـن للجـان الفرعيـة وتحديـد
أدوارهـم ومسئولياتهـم وسلطاتهـم.

l

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

l

تطويـر االستراتيجيـات إلدارة المخاطـر المرتبطـة
بالعمـل ومواجهـة تحديـات المنافسيـن.

l

تطويـر رؤيـة توقـع األزمـات والعمـل بترقـب عنـد
الضـرورة .

l

التأكيـد على تدفـق المعلومات إلي أعلـى وتفويض
الصالحيـات التدفقـات إلي المرئوسين وأن البنـك
تحـت سيطـرة وتوجيـه ورقابـة المجلـس .

قـام مجلـس اإلدارة خـالل هـذه السنـة -:
l

بمراجعـة واعتمـاد أهـداف البنـك الماليـة  ،الخـطط
واإلجـراءات .

l

مراجعـة أداء البنـك

تقريـر حوكمـة الشركـات

l

تقييـم ما إذا كـان العمـل يُـدار بطريقـة جيـدة
وفقـًا ألهـداف البنـك

l

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

وظائـف البنـك  .يقـوم المجلـس بمزاولـه أعمالـه
في االجتماعـات الرسميـة  .وفي اجتماعـات مجلـس
اإلدارة  ،يتـم احتسـاب " األغلبيـة " كأغلبيـة مطلقـة
لألعضـاء الحاضريـن شخصيـًا وبتفويـض سـواء
شاركـوا في عمليـة التصويـت أم ال  .يتـم دفـع رسـوم
حضـور جلسـات اجتماعات مجلـس اإلدارة عن حضـور
اجتماعـات مجلـس اإلدارة واجتماعـات لجان المجلـس.
الرسـوم تعتبـر ضمـن الحـدود المنصـوص عليهـا في
قانـون الشركـات التجاريـة ووفـق توجيهـات الهيئـة
العامـة لسوق المـال.

أكـد مجلـس اإلدارة على قواعـد اإلدارة لبنـك صحـار
لعـام  2007بما في ذلـك قواعـد السلـوك لإلدارة العليـا
للبنـك.
قـام البنك باعتمـاد تقاريـر الربعيـن والبيانـات الماليـة
السنويـة وإبـالغ المساهميـن بالتقريـر السنـوي حـول
وضـع البنـك مـع االفتراضـات الداعمـة والمؤهـالت
الالزمـة .

الجـدول  : 2اجتماعـات مجلـس اإلدارة المنعقـدة
في عـام  2007وتواريـخ هـذه االجتماعـات.
تواريـخ اجتماعـات مجلـس اإلدارة في عـام 2007

اتخـذ المجلـس خطوات للتقيـد بالقوانيـن واللوائـح
ومراجعـة تقاريـر االلتـزام المعـدة من قبـل إدارة البنـك
والخاصـة بجميـع أحكـام القوانيـن الساريـة .
يقـوم مجلـس إدارة بنـك صحـار بممارسـة جميـع هـذه
الصالحيـات واألعمـال المفـوض بممارستهـا.
 2.4اجتماعـات ومكافـآت مجلـس اإلدارة
(الجـدول  2و )3

يجتمـع مجلـس اإلدارة بإنتظـام  ،يراقـب االدارة
التنفيذيـة ويقـوم بممارسـة الرقابـة الالزمـة على

الرقـم

التاريـخ

الرقـم

التاريـخ

1

 28فبرايـر 2007

7

 12يونيـو 2007

2

 10مارس 2007

8

 22يوليـو 2007

3

 26مارس 2007

9

 21أكتوبـر 2007

4

 7أبريـل 2007

10

 25أكتوبـر 2007

5

 29أبريـل 2007

11

 26نوفمبـر 2007

6

 9مايـو 2007

الجـدول  : 3الحضـور والمكافـآت – مجلـس اإلدارة
اسم العضـو

عدد
االجتماعات
التي
حضرها

مجموع رسوم حضور
العضوية
مصاريف
عدد اجتماعات
االجتماعات ( المجلس
في لجان
اللجان الفرعية
السفـر
واللجنة الرعية )
مجلس
التي حضرها
ر.ع باآلالف
ر.ع باآلالف
اإلدارة

المجموع
ر.ع باآلالف

الشيخ هالل المعمري
– الرئيس

11

-

-

5

-

5

د .محمد كلمـور – نائب
الرئيس

11

2

14

9

1

10

الفاضل عبداهلل المعمري

10

3

17

10

-

10

د .حمـد الرواحي

9

4

15

10

-

10

الفاضل حسين الشالواني

11

3

22

10

-

10

الفاضل طاهر العمري

9

3

16

10

1

11

الفاضل سالم المشايخي

10

2

10

8

-

8

62

2

64

المجموع

هـذه أول سنـة لعمليـات الشركـة ولـم يتـم دفـع مكافـآت ألعضـاء المجلـس  .رسـوم حضـور اجتماعات مجلـس اإلدارة  500ريال عماني
للعضـو عن كـل اجتمـاع ورسـوم حضـور اجتماعات لجان مجلـس اإلدارة  400ريال عماني للعضـو عن كـل اجتماع .
تـم عقـد اجتمـاع خـاص للمساهميـن في  28فبرايـر  2007لتأسيـس البنـك وتعييـن أول مجلـس إدارة  .حضـر جميـع األعضـاء في هـذا االجتمـاع.
وحيث أن هـذه السنـة تعتبـر السنـة األولـى لعمليـات البنـك  ،فإن اجتمـاع الجمعيـة العامـة لـم يعقـد بعـد .
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تقريـر حوكمـة الشركـات

 2.5لجـان مجلـس اإلدارة
للتأكيـد على مزيـد من التركيـز واالهتمـام الخـاص
بقضايـا معينـة ترتبـط بتنظيـم البنـك  ،قـام مجلـس
اإلدارة بتشكيـل لجـان مختلفـة ألغـراض معينـة وبإطـار
مرجعـي ومسئوليـات واضحـة ومحـددة  .تشكـل
اللجان المختلفـة دائ��رة التدقيـق الداخلـي ودائـرة
االلتـزام أداة هامـة في عمليـة حوكمـة الشركـات.
تجتمـع لجان مجلـس اإلدارة كلما كان ذلـك مطلوبـًا
حسـب الظـروف على أن ال تقـل هـذه االجتمـاعات عـن
ما هـو مطلـوب بموجـب القانـون .تعقـد اجتمـاعات
مجلـس اإلدارة  /اللجـان في المكتـب الرئيسـي للبنـك
أو في أي موقـع يحـدد مسبقـًا حسـب ما يقـرره
المجلـس  /اللجنـة  .يتـم توزيـع جميـع المعلومـات
ذات الصلـة بجدول أعمـال االجتمـاع مقدمـًا وبشكـل
مكتـوب أو عن طريـق البريـد االلكترونـي لجميـع
األعضـاء لتسهيـل المناقشـات في االجتماعـات.
( 2.5أ) اللجنـة التنفيذيـة (الجـدول ) 4
الهـدف الرئيسـي للجنـة التنفيذيـة هـو التأكيـد على
تنفيـذ استراتيجيـة العمـل وسياسـات وإجـراءات البنـك.
تؤكـد اللجنـة على تنفيـذ مبـاديء وقواعـد العمـل
المناسبـة لحمايـة المساهميـن وسالمـة البنـك .

يتبـع مراقب االلتـزام للجنـة التنفيذيـة ودوره هـو
التأكـد من أن البنـك يلتـزم بجميـع القوانيـن واللوائـح
الساريـة بموجـب إطـار العمـل التنظيمـي في سلطنـة
عمـان.
الجـدول  : 4اللجنـة التنفيذيـة
اسـم العضـو

عـدد االجتماعـات
التي حضرهـا

الفاضـل عبداهلل المعمـري – رئيـس
اللجنة

3

د .محمـد كلمـور

3

د .حمـد الرواحـي

3

دائـرة التدقيـق الداخلـي  ،موظفـي الدائـرة وعقـد
مناقشـات مـع المدققيـن الداخلييـن  /الخارجييـن
حـول النتائـج الهامـة وبيئـة الرقابـة .
يتبـع المدقـق الداخلـي للجنـة التدقيـق ودوره هـو
التأكـد من دقـة وفعاليـة أنظمـة الرقابـة الداخليـة.
الجـدول  : 5لجنـة التدقيـق
اسـم العضـو

عـدد االجتماعـات
التي حضرهـا

الفاضـل طاهـر العمـري – رئيـس
اللجنـة

8

الفاضـل حسيـن الشالوانـي

8

الفاضل سالـم المشايخـي

6

د .حمـد الرواحـي

6

مجموع عـدد االجتمـاعات التي تـم
عقدهـا خـالل السـنـة :

8

والمخاطـر (الجـدول ) 6

( 2.5ج) لجنـة االئتمـان
الهـدف الرئيسـي من لجنـة االئتمـان هـو التأكـد من أن
البنـك يضـع استراتيجيـة وسياسـات وإجـراءات وإطـار
عمـل إلدارة محفظـة االئتمـان والمخاطـر المصاحبـة
حسـب توجيهـات مجلـس اإلدارة والتأكيـد على تنفيـذ
هـذه التوجيهـات لتعظيـم نوعيـة األصـول والعائـد
على هـذه األصـول.
الجـدول  : 6لجنـة االئتمـان والمخاطـر
اسـم العضـو
د .محمـد كلمـور – رئيـس اللجنـة

مجموع عـدد االجتمـاعات التي تـم
عقدهـا خـالل السـنـة :
التدقيـق (الجـدول ) 5

الفاضـل عبداهلل المعمـري

12

11
10

4

( 2.5ب) لجنـة
الوظائـف الرئيسية للجنـة التدقيـق هـي تقييـم
ومراجعـة نظـام التقاريـر الماليـة للبنـك للتأكـد من أن
البيانـات الماليـة صحيحـة  ،كافيـة وذات مصداقيـة .
تراجـع اللجنــة مـع اإلدارة البيانات الماليـة الربـع سنويـة
 /السنويـة قبـل تقديمهـا للمجلـس لالعتمـاد .كما
تقـوم اللجنـة أيضـًا بمراجعـة فعاليـة أنظمـة االلتـزام،
التقاريـر التنظيميـة  ،أنظمـة الرقابـة الداخليـة  ،هيكـل
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عـدد االجتماعـات
التي حضرهـا

الفاضـل حسيـن الشالوانـي

11

الفاضـل طاهـر العمـري

6

مجموع عـدد االجتمـاعات التي تـم
عقدهـا خـالل السـنـة :

11
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للجنـة إط��ـ��ار مرجعـي شامـل يتضمـن سياسـات
وإج���ـ���راءات إدارة مخاطـر ائ��ت��م��ـ��ان المحفظـة ،
االستراتيجيـة وإطـار العمـل للمحافظـة على نوعيـة
محفظـة االئتمـان وتعزيـز العائـد على األصـول والتأكـد
من وضـع األنظمـة لقيـاس ومراقبـة أداء محفظـة
االئتمـان  ،المخاطـر الشـاذة واستثنـاءات المعاييـر
والموجهـات العامـة .
البشريـة (الجـدول ) 7

( 2.5د) لجنـة الموارد
الوظيفـة الرئيسيـة للجنـة هـي التركيـز على المجـاالت
االستراتيجيـة مثـل تعييـن الرئيـس التنفيـذي المناسـب
وفريـق اإلدارة العليـا  ،نظـام التعويـض والمنافـع
لجـذب واالحتفـاظ بالموظفيـن المؤهليـن وغرس
ثقافـة التركيـز على العمـالء والمعاييـر االخالقيـة
العاليـة وسـط الموظفيـن.
الجـدول  : 7لجنـة الموارد البشريـة
عـدد االجتماعـات
التي حضرهـا

اسـم العضـو
الفاضل سالـم المشايخي –
رئيـس اللجنـة

4

د .حمـد الرواحـي

3

الفاضـل عبداهلل المعمـري

4

مجموع عـدد االجتمـاعات التي تـم
عقدهـا خـالل السـنـة :

4

المعلومـات (الجـدول ) 8

( 2.5هـ) لجنـة تقنيـة
الوظيفـة الرئيسيـة للجنـة هـي التركيـز على استراتيجيـة
التقنيـة لتقديـم خدمـات القيمـة المضافـة للعمـالء
في بيئـة آمنـة ومسيطر عليهـا تمكـن البنـك من
اكتسـاب قيمـة تنافسيـة متميـزة والتكيـف مـع
التطـورات التقنيـة التي لهـا تأثيـر إيجابـي محتمـل على
العمالء والخدمـات المقدمـة .
الجـدول  : 8لجنـة تقنيـة المعلومـات
اسـم العضـو

عـدد االجتماعـات
التي حضرهـا

د .حمـد الرواحـي – رئيـس اللجنـة

3

الفاضـل حسيـن الشالوانـي

3

الفاضـل طاهـر العمـري

2

مجموع عـدد االجتمـاعات التي
تـم عقدهـا خـالل السـنـة :

3

 3.0فريـق اإلدارة
عهـدت إدارة البنـك من قبـل مجلـس اإلدارة لفريـق
إدارة .يمتلـك فريـق اإلدارة العليـا خبـرة بنكيـة ألكثـر
من  175سنـة  .تقـوم اإلدارة العليـا بإبـالغ مجلـس اإلدارة
بشـأن جميـع القضايـا الخاصـة بعمليات البنـك واستـالم
التوجيهـات من المجلـس حول المسائـل التي تؤثـر
على عمـل البنـك واألهـداف المطلـوب متابعتهـا  .ومن
أجـل الوصـول إلي االلتـزام الجيـد  ،تقـوم اإلدارة العليـا
بوضـع جميـع المعلومـات الهامـة أمـام المجلـس
والتي تشكـل جـزء من أوراق جـدول األعمـال.
 3.1لمحـة عن كبـار فريـق اإلدارة
الفاضـل نانـي جافيـري :هـو الرئيـس التنفيـذي األول
لبنـك صحـار  .وقبـل االنضمـام لبنـك صحـار  ،كـان
جافيري يعمـل كرئيـس تنفيـذي لشركـة بريال صـن
للتأميـن على الحيـاة في الهنـد لمـدة  5سنـوات .
أمضـى الفاضـل نانـي  32سنـة مـع بنـك جريندليـز .
عمل الفاضـل نانـي أيضـًا مـع بنـك عمـان الدولـي في
مسقـط كمديـر عـام لمـدة سنتيـن  .يحمـل الفاضـل
نانـي درجـة البكالوريـوس في االقتصـاد.
الفاضـل شيشـادري :رئيـس قسـم إدارة المخاطـر في
بنـك صحـار  .كـان شيشـادري يعمـل كعضـو منتـدب
ورئيـس تنفيـذي لبنـك تنميـة االعتمـاد في الهنـد  ،مديـر
إقليمـي لبنـك المشـرق بالهنـد .عمـل مـدة  16سنـة مـع
بنـك جريندليـز  .يحمـل الفاضـل شيشـادري شهـادة
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  30سنـة  .عمـل لـدى البنـك البريطانـي
للشـرق األوسـط وبنـك عمـان الدولـي  .يحمـل الفاضـل
خلفـان شهـادة الدبلومـا في اإلدارة التنفيذيـة من
جامعـة فرجينيـا .
الفاضـل رامـان كيكـر :المديـر المالـي ببنـك صحـار .
عمـل كمديـر مالـي في بنـك جريندليـز بالهنـد  ،مديـر
استراتيجـي لمجموعـة هنديـة  ،نائـب رئيـس تايـم
جارانتـي  ،الرئيـس التنفيـذي لمجموعـة أونيـك القابضـة
ش.م.ع.ع  ،مستشـار في مجـال التصميـم التنظيمـي.
الفاضـل رام��ـ��ان زميـل ف��ي معهـد المحاسبيـن
القانونييـن بإنجلتـرا وويلـز .
شانتانـو جوش :رئيـس العمليـات  ،تقنيـة المعلومـات
وأقسـام القنـوات االلكترونيـة ببنـك صحـار .عمـل
شانتانـو ألكثـر م��ن  19عـام ف��ي وظائـف قياديـة
مختلفـة مـع بنـك جريندليـز في الهنـد وبنـك ستانـدر
شارتـرد في الهنـد  .كـان يعمـل مديـر إقليمـي لبنـوك
التجزئـة في بنـك فيسيـا بالهنـد  .يحمـل الفاضـل
شانتانـو درجـة الماجستير في االقتصـاد وشهـادة
الدبلوم العالي في التجـارة الدوليـة من معهـد الهنـد
للتجـارة الخارجيـة .
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منيـرة مكـي:
رئيسـة قسـم الموارد البشريـة والتدريـب في بنـك
صحـار .كـانت تعمـل كرئيـس شئـون الشركـات في بنـك
التضامـن لالسكـان  .وقبـل ذلـك كانـت تعمـل نائـب
مديـر النشاطـات التعليميـة بوزارة التربيـة والتعليـم
 .تحمـل الفاضلـة منيـرة شهـادة البكالوريـوس في
الفلسفـة وعلـم النفـس من جامعـة بيـروت العربيـة
بلبنـان.
 3.2مكافـأة كبـار المـدراء لعـام 2007
تتضمـن المكافـأة جميـع المبالـغ التي حصـل عليهـا
كبار ال��م��دراء الستة كرواتـب  ،رسـوم أو مكافـآت
والمبالـغ المدفوعـة كمصاريـف سفـر ونقل داخـل
وخـارج سلطنـة عمان .ورد في التقرير السنوي مبلغ
بقيمة  534ألف ريال عماني والذي يتضمن مكافآت
بمبلغ  523ألف ري��ال عماني و مصاريف السفر التي
بلغت قيمتها  11ألف ريال عماني.
(الجـدول ) 9

كبار المدراء الستة يتمثلون في الرئيس التنفيذي  ،نائب
المدير العام إلدارة المخاطر  ،نائب المدير العام لبنوك
التجزئة  ،نائب المدير العام و المسؤول المالي  ،نائب
المدير العام للعمليات وتقنيـة المعلومـات وأقسـام
القنـوات االلكترونيـة ومساعد المدير العام للموارد
البشرية والتدريب.

 .4إجـراءات الترشيـح لمجلـس اإلدارة

فيما يلـي معيـار االستحقـاق وإج��ـ��راءات الترشـح
لمجلـس اإلدارة حسـب عقـد التأسيـس واللوائـح
الصـادرة من الهيئـة العامـة لسـوق المـال .
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l

أن ال يكـون موظـف البنـك عضـوًا في مجلـس إدارة
البنـك

l

على األقـل ثلـث أعضـاء المجلـس يجـب أن يكـونوا
من األعضـاء المستقليـن .أي أن هـؤالء األعضـاء
أو أي من أقاربهـم من الدرجـة األولى يجـب أن ال
يكونـوا قـد شغلوا أي وظيفـة عليـا ( مثـل الرئيـس
التنفيـذي  ،المديـر العـام أو وظيفـة مشابهـة
وفقـًا للهيكـل التنظيمـي للبنـك ) خـالل العاميـن
الماضييـن  .وباإلضافـة إلي ذلـك يجـب أن ال تكـون
لهـؤالء األع��ض��ـ��اء المستقليـن أي عالقـة مـع
البنـك ،الشركـة األم أو الشركـات التابعـة تـؤدي
إلي معامـالت ماليـة مـع هـذه الشركـات بخـالف
ما هـو مسـوح بـه بموجـب لوائـح الهيئـة العامـة
لسـوق المـال والبنـك المركـزي العمانـي المطبقـة
على معامـالت األطـراف ذات العالقـة التي تـم
الدخـول فيهـا مـع شركـات البنـوك.

l

يجـب أن ال يتـم تمثيـل الشخـص االعتبـاري في
المجلـس بأكثـر من عضـو واحـد .

l

دون االخـالل بالمـادة  59من قانـون الشركات
التجاريـة والنظـام األساسـي للبنك  ،على المترشـح
لعضويـة مجلـس اإلدارة أن يتمتـع باآلتـي -:
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أ  -السلـوك الجيـد والسمعـة الحسنـة
ب  -أن يكـون عمـره  03عـام على األقـل
ت  -أن ال يكـون غيـر قـادر على تسويـة مديونيتـه
للبنـك عنـد التقـدم بطلـب الترشيـح.
ث  -أن اليكـون قـد تـم إعالنـه مفلسـًا أو معسـرًا ما
لـم تنتهـي حالـة االفالس واالع سـار بموجـب
القانـون.
ج  -أن ال يكـون قـد حكـم عليـه بجريمـة أو جنايـة أو
عـدم أمانـة ما لـم يكـون قـد رد اعتبـاره .
ح  -أن ال يكـون عضـو أو ممثـل لشخـص اعتبـاري في
مجلـس إدارة أكثـر من أربـع شركـات مساهمـة
عامـة مركـز عملهـا في سلطنـة عمـان أو رئيـس
مجلـس إدارة أكثـر من شركتيـن.
خ  -أن يكـون مفوضـًا بترشيـح نفسـه في عضويـة
مجلـس اإلدارة من جهـة اعتباريـة إذا كان مرشحـًا
من جهـة اعتبـاريـة .
د  -أن ال يكـون عضـو ف��ي مجلـس إدارة شركـة
عامـة أو شركـة مساهمـة مقفلـة في سلطنـة
عمـان تقـوم بمزاولـة نشاطـات تجاريـة مماثلـة
لنشاطـات البنـك.
ذ  -تقديـم إق��ـ��رار يتضمـن بيـان بعـدد األسهـم
المملوكـة من قبلـه في البنـك إذا كان مساهمـًا
مـع تعهـد بعـدم التصـرف في هـذه األسهـم
طـوال فتـرة وجـوده في المجلـس .
على الراغبيـن في ترشيـح أنفسهـم النتخـابات عضويـة
مجلـس إدارة البنـك تقديـم استمـارة الطلـب حسـب
نموذج االستمـارة المعد من قبل الهيئـة العامـة لسـوق
المال خـالل الفتـرة المحـددة والتي تنتهـي قبـل  10أيـام
من تاريـخ تحديـد اجتمـاع الجمعيـة العامـة النتخـاب
أعضـاء مجلـس اإلدارة.
يقـوم البنـك بمراجعـة استمـارات طلـب الترشيـح
للتأكـد من أن المرشحيـن قـد لبـوا الشـروط المطلوبـة.
يقـوم البنـك بإيـداع االستمـارات لـدى الهيئـة العامـة
لسـوق المـال قبـل  4أيـام على أألقـل من إنتهـاء الفتـرة
المشـار إليهـا أعـاله بشـرط أن تتـم المصادقـة على
هـذه االستمارات من قبـل مستشـار البنك القانونـي.
كافة طلبات الترشيح خاضعة لموافقة البنك المركزي
العماني .
يتـم انتخـاب األعضـاء لعضويـة مجلـس إدارة البنـك
باالقتـراع السـري من قبـل مساهمـي البنـك .يكـون
لكـل مساهـم عـدد األص��ـ��وات المسـاوي لعـدد
األسهـم المملوكـة من قبلـه  .يكون للمساهـم
الحـق في استخـدام كامـل أصواتـه لدعـم مرشـح
واحـد أو تقسيـم أسهمـه على المرشحيـن اآلخريـن
حسـب اختيـاره عن طريـق بطاقـة التصويـت .يجـب
أن ال يتجـاوز إجمالي عـدد األصـوات المقتـرع بهـا ألي
مساهـم في دعـم مرشحيـن لالنتخـاب في عضويـة
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مجلـس إدارة البنـك عـدد األسهـم المملوكـة من قبـل
ذلـك المساهـم.

للبنـك لعمليـات الربـع األول المنتهـي في  30يونيو 2007
والربـع الثانـي المنتهـي في سبتمبـر  2007في الصحـف
المحليـة باللغتيـن العربيـة واالنجليزيـة كما تـم إرسـال
هـذه البيانـات إلي البنـك المركـزي العمانـي وسـوق
مسقـط لألوراق الماليـة  .وتـم وضـع نسخـة من هـذه
البيانـات في موقـع البنك االلكترونـي وموقـع سـوق
مسقـط لألوراق الماليـة .
يبـذل بنـك صحـار الجهـود الالزمـة لخلـق عالقـة
مثمـرة مـع المساهميـن والمستثمريـن .قـام بنـك
صحـار بتزويـد المستثمرين بالمعلومات ذات الصلـة
في التقاريـر الربـع سنويـة وفي هـذا التقريـر السنـوي
حسـب التوجيهـات القانونيـة وشـروط أتفاقيـة إدراج
البنـك .

ال يجـب أن يكـون عضـو مجلـس اإلدارة موظفـًا في
بنـك صحـار أو أن يكون موظفـًا في أي بنـك آخـر في
سلطنـة عمـان  .ال يجـب أن يكـون عضـو مجلـس اإلدارة
في بنـك صحـار عضـوًا في مجلـس إدارة أي بنـك آخـر
مسجـل في سلطنـة عمـان .ال يجـب أن يكـون عضـو
مجلـس اإلدارة عضـوًا في مجلـس إدارة أربـع شركـات
مساهمـة عامـة مسجلـة في سلطنة عمـان  .ال يجـب
أن يشغـل العضـو منصـب رئيـس مجلـس اإلدارة ألكثـر
من شركتيـن من شركـات المساهمـة العامـة مركـز
عملهـا في سلطنـة عمـان.

يتضمـن التقريـر السنـوي  ،تقريـر مجلـس اإلدارة  ،تقريـر
حوكمـة الشركـات  ،تقريـر نقـاش اإلدارة وtالتحليـل
والنتائـج الماليـة المدققـة  .إدارة البنـك مسئولـة عن
اإلعـداد والسالمـة والتقديـم العادل للبيانـات الماليـة
والمعلومـات األخـرى في التقريـر السنـوي للبنـك.
سيتم ارسـال التقريـر السنـوي لجميـع مساهمي
البنـك تمشيـًا مـع اللوائـح الصـادرة من قبـل الهيئـة
العامـة لسـوق المـال.
 6.1أسهـم بنـك

يجـب أن ال تتجـاوز فتـرة عضـو مجلـس اإلدارة في
المجلـس ثالث سنـوات والتي تخضـع إلعـادة االنتخـاب
ألكثـر من مـرة  .يتـم شغـل المعقـد الشاغـر في
مجلـس اإلدارة فقـط للفتـرة المتبقيـة .على أعضـاء
مجلـس اإلدارة المساهمـون في البنـك تملـك الحـد
األدنـى من األسهـم المحـددة في النظـام األساسي
للبنـك.

 6.2توزيـع ملكيـة األسهـم
تأسـس بنـك صحـار برأسمـال قـدره  100مليـون ريـال
عمانـي ورأس المـال المدفـوع  50مليـون ريـال عمانـي
 .وتشتمـل قائمـة كبـار مساهمـي بنـك صحـار على
فريـق من المستثمريـن يمتلكـون  %60من األسهـم .
والجـدول التالـي يظهـر المساهميـن الذيـن يملكـون
أكثـر من . %5

 .5بيـان االلتـزام
ُ
وفقـًا لموجهـات
تـم تعييـن مجلـس إدارة البنـك
قانـون الشركات التجاريـة لعام  1974ووفقـًا للوائـح
البنـك المركـزي العمانـي  .التـزم مجلـس اإلدارة بجميـع
الموجهـات الخاصـة بتعييـن األع��ض��اء والمحـددة
بموجـب قانـون الشركات التجاريـة العمانـي لعام 1974
ولوائـح البنـك المركـزي العمانـي .يتألـف مجلـس إدارة
البنـك من  7أعضـاء كحـد أدنـى من المساهميـن وغيـر
المساهميـن.

وخـالل هـذه السنـة  2007التـزم بنـك صحـار بتوجيهـات
البنـك المركـزي العمانـي  ،لوائـح اإلفصـاح الخاصـة
بإصـدار األوراق الماليـة وال��ت��داول الداخلـي  ،ميثـاق
تنظيـم الشركـات الصـادر من الهيئـة العامـة لسوق
المـال بالنسبـة للشركـات المدرجـة وموجهـات قانـون
الشركـات التجاريـة.
حسـب علـم مجلـس اإلدارة ال توجـد أي جوانـب لعـدم
االلتـزام بالقانـون واللوائـح أو أي متطلبـات قانونيـة
أخـرى ولـم يخضـع البنـك ألي عقوبـة بسـبب عـدم
االلتـزام.

 .6قنـوات االتصـال بالمساهميـن
والمستثمريـن
التـزم بنـك صحـار بالموجهـات المنصـوص عليهـا بتاريـخ
تأسيـس البنـك وعنـد اإلدراج وذلك فيما يتصـل بقنـوات
االتصـال مـع المساهميـن وألغـراض المحافظـة على
العالقـة مـع المستثمريـن .

صحـار (الجـدول ) 10

اسـم المساهـم

نسبـة التلملـك

شئـون البـالط السلطانـي

57ر%14

الغديـر العربيـة

00ر%12

الصنـدوق العماني لالستثمـار

00ر%5

 .7الحسابـات القانونيـة
تبنـى بنـك صحـار معاييـر التقاريـر الماليـة الدوليـة
في إعـداد الحسابـات والبيانـات الماليـة  .كما تبنـى
البنـك أيضـًا معيار التقاريـر الماليـة الدوليـة رقم 7
واإلفصاحـات المصاحبة لها حسـب ما هـو مطلـوب
من قبـل مجلـس معاييـر المحاسبـة الدوليـة بموجـب
معيار التقاريـر الماليـة الدوليـة رقم .7

تـم نشـر تقريـر مجلـس اإلدارة عن النتائـج الماليـة
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 .8لمحـة عن المدققيـن
تـم تعييـن مكتـب كي بي أم جـي عُ مـان كمدقـق خارجـي للبنـك للسنـة الماليـة المنتهيـة في  31ديسمبـر  2007بعـد
عمليـة تقييـم متقنـة  .شركـة كي بي أم جـي شبكـة عالميـة من الشركـات المهنيـة التي تقـدم خدمـات التدقيـق
 ،الضرائـب والخدمـات االستشاريـة  .وتعمـل هـذه الشركـة في  148بلـد ولهـا أكثـر من 000ر 113موظـف يعملـون في
هـذه الشركـة حـول العالـم  .ويعمـل في مكتبهـم بسلطنـة عمـان أكثـر من  100موظـف.

 .9تفاصيـل المعلومـات الجوهريـة
هـذه هـي السنـة األولـى لعمليـات البنـك وإن كامـل األصـول وااللتزامـات كما هـي محـددة في البيـانات الماليـة قـد
تـم اكتسابهـا خـالل السنـة في سياق تنفيـذ أعمـال البنـك االعتياديـة  .يقـدم البنـك المنتجـات والخدمـات البنكيـة
الجـدول  : 10أسهـم بنـك صحـار – سعـر السـوق
الشهـر 2007
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أعلـى

أدنـى

اإلغـالق

إغالق مؤشر البنوك
وشركات االستثمار

ينايـر

20/445ر7

فبراير

76/368ر7

مارس

0/ 778

0/ 561

0/ 692

52/278ر7

أبريل

0/ 852

0/ 677

0/ 817

60/382ر7

مايـو

0/ 999

0/ 793

0/ 962

03/026ر8

يوينـو

1/ 099

0/ 875

1/ 082

87/382ر8

يوليـو

1/ 443

1/ 080

1/ 438

69/641ر8

أغسطـس

1/ 490

1/ 310

1/ 337

98/230ر9

سبتمبـر

1/ 470

1/ 350

1/ 444

39/679ر9

أكتوبـر

1/ 653

1/ 430

1/ 595

32/434ر10

نوفمبـر

1/ 790

1/ 580

1/ 703

96/352ر11

ديسمبـر

1/ 728

1/ 600

1/ 669

80/312ر12

التقـــرير الســنوي لبنك صحــــــار 2007

تقريـر حوكمـة الشركـات

االعتياديـة لعمـالءه .
يقـر مجلـس اإلدارة بأن إعـداد التقريـر السنـوي للبنـك
مـع تقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـل  ،تقريـر حوكمـة
الشركـات والميزانيـة العموميـة المدققـة قـد تمـت
بمعرفـة المجلـس الكاملـة ووفقـًا لمعاييـر المحاسبـة
واللوائـح القانونيـة التي تحكـم اإلفصـاح والصـادرة
من الهيئـة العامـة لسـوق المـال والبنـك المركـزي
العمانـي.
كما يقـر مجلـس اإلدارة بعـدم وجـود معلومـات
جوهريـة وأشيـاء جوهريـة يمكـن أن تؤثـر على استمـرار
أعمـال البنـك في السنـة الماليـة القادمـة .

التقـــرير الســنوي لبنك صحــــــار 2007
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1

ناني .بي .جافيري
الرئيس التنفيذي

8

م .دناش
مساعد مدير عام لتطوير المنتجات

2

ايش .في .شيشادري
نائب مدير عام  -المخاطر

9

محمد دوحدواال
رئيس  -عالقات المؤسسات واإلستثمار

3

خلفان بن راشد الطالعي
نائب المدير العام البيع بالتجزئة المصرفية

10

رشاد بن علي المسافر
مساعد المدير العام ورئيس قسم التخطيط المالي

4

رامن كيكر
َ
نائب المدير العام والمسؤول المالي

11

ناصر بن سعود المعولي
رئيس قسم التدقيق الداخلي

5

شانتانو جوش
نائب مدير عام للعمليات وتقنية المعلومات قنوات إلكترونية

 12شندرا سيكران
		xxxxxx

6

منيرة بنت عبدالنبي مكي
مساعد مدير عام الموارد البشرية والتدريب

 13جنان سلطان
مساعد المدير العام إلئتمان الشركات والدوائر الحكوميه

7

سالم بن خميس المسكري
مساعد مدير عام للفروع

 14مرفن .ج .فرناندو
مساعد المدير العام إلئتمان الشركات
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تأسـس بنـك صحـار في الرابع من شهـر مارس 2007م
كبنـك تجاري بموجـب القـانون المصرفي في سلطنـة
عمـان برأسمـال مصـرح بـه قدره  100مليـون ريـال عمانـي
ورأسمـال مدفـوع قدره  50مليـون ريـال عمانـي  .وبعـد
عمليـة االكتتـاب العـام في شهـر ديسمبـر 2006م
باشر البنـك أعمالـه في التاسع من إبريـل 2007م وكـان
االفتتـاح الرسمـي في مايـو 2007م .
مهمـة بنـك صحـار هـي أن يصبـح جـزءا ال يتجـزأ من
القطـاع المصرفي عضو رئيسـي في االقتصـاد الوطنـي
سـواء كان عن طريـق تنفيذ أهـداف البنـك أو من خـالل
المشاركـة في النشاطـات التي تساهـم في تطويـر
وتنميـة االقتصـاد  .وقـد ساعـد هـذا التوجـه البنـك في
عامـه األول من العمليـات على فهـم المجـاالت التي
تحمـل آفـاق نمـو والمجـاالت المطروقـة تقليديـًا من
قبـل القطـاع المصرفي.

 .1بيئـة العمـل
ككيـان تجـاري جديـد  ،فقـد إعتمد البنك بشكل رئيسي
على البيئـة االقتصاديـة وفـرص العمـل في سلطنـة
عمـان  .قـام البنـك بتصميـم نشاطاتـه وفقـًا ألهـداف
خطـة الرؤيـة العمانيـة  2020التي تـمت صياغتهـا في
عـام  1995والتي تعتبـر القـوة الدافعـة والموجهـة
لالقتصـاد  .إن المالمـح الرئيسيـة للخطـة الخمسيـة
السابعـة لسلطنـة عمـان والممتدة حتـى عـام 2010م
توفـر قاعـدة لنمـو إقتصـادي قـوي عن طريـق المزيـد
من المرونة في القوانين واألنظمة ومواصلـة التنميـة
بخطـى سريعـة .
وخـالل هـذا العـام 2007م شهـدت السلطنة هبـوط في
قيمـة الدوالر األمريكـي وارتفـاع في نسبة التضخـم
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محليـًا  .إن االنخفـاض في قيمـة ال��دوالر األمريكـي ،
وآثـار أزمـة الرهـن العقـاري وتهديـد التضخـم سيستمـر
وتحـدد الطريقـة التي تعمـل بهـا البنـوك .
أكـدت سلطنـة عمـان بضرورة التركيـز على الصـادرات
غيـر النفطيـة ال سيمـا من الصناعـات المرتبطـة بالغـاز
والتي سيتـم إنشـاؤهـا في صحـار وصاللـة  .وفي نفـس
الوقـت  ،ستستمـر سيطـرة قطـاع النفـط على اقتصـاد
السلطنة  .وقد ساهمـت صـادرات النفـط والغـاز بنسبـة
 ٪ 81من إجمالي إيـرادات الصـادرات خـالل عام 2006م .
وفي الوقـت الذي تقدم فيه الحكومة الرشيدة الدعم
للقطـاع غير النفطـي  ،فإنها تعمـل في نفس الوقت
في منـح امتيـازات وتراخيـص جديـدة الستكشـاف
النفـط والغـاز .وهـذه الجهـود تعتبـر هامـة في رفـع
وتعزيـز عائـدات النفـط من المعـدل الحالـي  738ألف
برميـل يوميـًا إلي ( )1مليـون برميـل يوميـًا بحلـول عام
2012م علما بأن تكلفـة استخـراج النفـط بموجـب هذه
االمتيـازات الجديـدة ليست نفـس التكلفـة للحقـول
القائمـة  .سيظـل أداء االقتصـاد العمانـي معتمدا على
حركـة األسعـار العالميـة في قطـاع النفـط .
شهدت صـادرات المنتجـات الغيـر نفطيـة نموا قويا
في عـامي 2006م و 2007م حيث بلغـت الصـادرات الغيـر
نفطيـة 3ر 420مليـون ري��ال عمانـي في عـام 2004م
ووصلـت إلي 5ر 812مليـون ريال عمانـي في نهايـة عام
2006م  .كما شهدت سلـة صـادرات المنتجـات الغيـر
نفطيـة تغيير في المـواد المكونة لها ألسباب كثيرة
وأصبح من الضروري متابعة هذه التغييرات  .يستهـدف
المركـز العمانـي لترويـج االستثمـار وتنميـة الصـادرات
الوصـول إلي صـادرات غيـر نفطيـة تصـل إلي 750ر2
مليـون ريـال عماني بحلـول عام 2010م أي زيـادة سبعـة

تقريـر نقـاش ,تحليل اإلدارة

أضعـاف عن مستـوى عـام 2004م  .وتـم تصنيف هذه
األهداف إلى أربـع فئـات هـي منتجـات القيمـة العاليـة،
ومنتجـات القيمـة المتوسطـة  ،ومنتجـات القيمـة
المتدنيـة  ،وفئـة خاصـة للمـواد التي تـم تحديدهـا
على أنها من المحتمل أن تشهد نسب نمـو جيـدة .تـم
إنشـاء صناعـات كبيـرة برؤوس أمـوال أجنبيـة كبيـرة في
صحـار ومن المتوقع أن ترفـع وتعـزز هذه الصناعات
من نتائج الصـادرات الغيـر نفطيـة  .ومـع ذلـك فإن
فئـات القيمـة المتوسطـة والقيمـة المتدنيـة بحاجـة
إلي تنشيـط وتفعيـل .

العـام  .إزدادت إجمالـي الودائـع البنكيـة بحـدود 8ر٪31
إلي 1/944ر 5مليـون ريـال عمانـي بنهايـة سبتمبـر .2007
إزداد نمـو إيداعـات القطـاع الخـاص والتي تشكـل ٪ 80
من إجمالي الودائـع وإزدادت ودائـع التوفيـر والودائـع
الوقتيـة بحـدود 2ر ٪45و 9ر ٪32و 9ر ٪16على التوالـي.
األرقـام الغيـر نهائيـة لصافـي أربـاح البنـوك التجاريـة
في سلطنة عمـان ( بعـد المخصصـات والضرائـب )
بلغـت 4ر 145مليـون ريال عمانـي لفتـرة التسعـة أشهـر
األولـى من عـام  2007مسجلـة نمـو بنسبـة 1ر ٪27مقارنـة
بنفـس الفتـرة من عـام . 2006

استمـرت برامـج الخصخصـة التي تبنتها الحكومـة
وتقدمـت لألمـام خـالل عـام 2007م  .وهنـاك جهـود
لتطويـر البنيـة التحتيـة والتي من شأنهـا أن تسـرع من
عمليـة التنـوع االقتصادي  .وقد تـم تخصيـص ميزانيـات
كبيـرة لتوسيـع المطـارات  ،تطويـر مبانـي الموانـي
القائمـة والجديـدة  ،المرافـق البحريـة  ،بنـاء مشاريـع
كهربـاء جديـدة  ،محطـات تحليـة ميـاه  ،إنشـاء شبكـات
الصـرف الصحـي وزيـادة شبكـة الطـرق.

 .3فـرص االستثمـار والتحديـات

إن منـاخ االستثمـار المتمبز قد اجتذب العديد من
الشركـات العالميـة الرائـدة إلى سلطنـة عمـان  ،وسوف
تزداد عدد هذه الشركات مع إزدياد فـرص االستثمـار
في السلطنة  .وقد بـدأت أعمـال التشييـد في البنيـة
التحتيـة إلنشـاء مرافـق بحريـة جديـدة  ،مرافـق
بتروكيماويـة ومرافـق صناعيـة وسياحيـة أخـرى والتي
يتـم تطويرهـا حاليـًا في منطقـة الوسطـى  .واآلفـاق
االجتماعيـة واالقتصاديـة لهـذه التطـورات خـالل
مرحلـة تنفيـذ المشـروع وعلى المـدى البعيـد تعتبـر
مثيـرة .

 .2القطاع المصرفي
شهـد القطاع المصرفي نمـو كبيـر ف��ي جميـع
المجـاالت الهامـة بما في ذل��ك االئتمـان  ،األصـول
األجنبيـة  ،اإليـداعات  ،رؤوس األمـوال  ،االحتياطيـات
والربـح التشغيلـي .وشهـدت البنـوك نمـوًا ملموسـًا
في إيـرادات الرسوم والعموالت نتيجـة للزيـادة في
خطابـات االعتمـاد  ،خطابـات الضمـان ونشاطـات
الخدمـات األخـرى .كماارتفـع حجـم األعمـال نتيجـة
للنمـو العـام في النشـاط االقتصـادي .وقـد ساعـد
كـل ذلـك البنـوك التجاريـة على تعزيـز صافـي إيراداتهـا
هـذا العـام .
ارتفعـت إجمالـي أصـول البنـوك التجاريـة بحـدود
 ٪ 34إلي 983ر 8مليـون ريـال عماني بنهايـة سبتمبـر 2007
واالئتمـان الذي يستحـوذ على نسبـة  ٪ 64من إجمالي
أصـول البنـوك ارتفـع بحوالـي  ٪ 28.6ليصـل إلي 3ر5707
مليـون ريـال عمانـي  .واستجابـة إلي التفـاوت في سعـر
الفائـدة قصيـرة األجـل لمصلحـة ال��دوالر األمريكـي
وكذلـك أوض��اع السيولـة المحليـة السهلـة  ،فقـد
زادت البنـوك التجاريـة محفظـة أصولهـا األجنبيـة من
5/376ر 1مليـون ريـال عمانـي بنهاية سبتمبـر  2006إلي
7/869ر 1مليـون ريـال عمانـي لنفـس الفتـرة من هـذا

من المتوقـع أن يسجـل عـام  2008زيـادة في النشـاط
االقتصـادي  .تبين االحصائيـات األوليـة الصـادرة من وزارة
االقتصـاد الوطنـي لفتـرة الستـة أشهـر األولـى من عـام
 2007أن إجمالي المنتجـات المحليـة للقطاعات النفطيـة
والغيـر نفطيـة في سلطنـة عمـان باألسعـار الراهنـة
قـد إزدادت بحـدود 4/266ر 7مليـون ريـال عمانـي مقابـل
1/708ر 6مليـون ريـال عمانـي لنفـس الفتـرة من عـام 2006
وهـذا يشكـل ارتفـاع بنسبـة 3ر. ٪8
هنـاك زيـادة في الناتـج المحلـي اإلجمالـي لقطـاع
الزراعـة واألسماك خـالل فتـرة الستـة أشهـر األولـى
من عـام  2007والتي بلغـت 2ر 89مليـون ريـال عمانـي
مقابـل 4ر 84مليـون ريال عمانـي خـالل نفـس الفتـرة
من عـام  . 2006كما سجـل قطـاع الخدمـات زيـادة في
الناتـج المحلـي اإلجمالـي في النصـف األول من عـام
 2007لتصـل إلي 923ر 2مليـون ريال عمانـي مقابـل 500ر2
مليون ريـال عمانـي خـالل النصـف األول من عـام . 2006
وارتفعـت الزيـادة في الناتـج المحلـي اإلجمالـي
للنشاطـات الغيـر نفطيـة للنصـف األول من عـام 2007
بنسبـة 9ر ٪16لتصـل إلي 5/983ر 3مليـون ريـال عمانـي
مقابـل 2/408ر 3مليـون ريـال عمانـي للنصـف األول من
عـام  . 2006كما ارتفـع النشـاط الصناعـي لنفـس الفتـرة
بنسبـة 9ر ٪17ليصـل إلي 3ر 971مليون ريـال عمانـي
مقابـل 8ر 823مليـون ريـال عمانـي في النصـف األول
من عـام . 2006
تـم افتتـاح عدد من البنـوك التجارية الجدبيدة في
سلطنـة عمـان  ،األم��ر ال��ذي ي��ؤدي إل��ى ال��زي��ادة في
المنافسـة على اكتساب األعمال  .تعتبر الزيـادة في
المنافسـة عامـل صحـي يقـدم الكثيـر من الخيـارات
للعمـالء  .كما أدت المنافسـة أيضـًا إلي االبـداع في
طرح المنتجـات الجديدة  ،والخدمـات وقنـوات توصيل
هـذه الخدمـات  .وجميـع هـذه التطـورات سـوف تعـود
بالفائـدة على العميـل .
إن جـذب واالحتفـاظ بالموظفيـن المؤهليـن بتكلفـة
مناسبـة مـع االلتـزام طويـل األجـل أصبـح عمليـة تزداد
صعوبـة بسـبب عوامـل مختلفـة  .على البنـك تطويـر
استراتيجيات واضحـة لتلبيـة متطلبـات الموظفيـن
المؤهليـن  .وف��ي نفـس الوقـت يجـب على البنـك
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تطويـر األساليـب لالحتفـاظ بالموارد البشريـة  .وهذا
يتضمـن عـرض خيـارات عمـل ممتـازة  ،راتـب تنافسـي،
نظـام مزايـا وفوائـد مغري  ،احتمـاالت التطور والنمو
والتدريـب المهنـي .

 .4العمليـات
باشـر البنـك عملياته في سـوق يتسـم بالمنافسـة
العاليـة بجانـب بنـوك تمتلـك خبـرة تشغيليـة لسنـوات
كثيـرة وتتمتـع بوجـود قـوي ف��ي ال��س��وق .ومنـذ
البدايـة كـان التركيـز على ثالثـة مجاالت رئيسيـة وهـي
الموظفيـن  ،التقنيـة والكفـاءة  .هـذه االستراتيجيـات
الواضحـة وهـدف تعزيـز المنتجـات والتركيـز على
خدمـة العميـل قـد مكنـت البنـك من خلـق انطبـاع
إيجابـي ف��ي ال��س��ـ��وق ووس��ـ��ط العمـالء حتى في
السنـة األولـى من العمليـات  .أنـه نفـس التركيـز الذي
سيضـع البنـك في المقدمـة في السنـوات القادمـة
ويمنحنـا الريـادة في قطـاع البنـوك العمانيـة .للبنـك
فهـم واضـح لقطـاعات االقتصـاد التي تدعـم النمـو
والقطاعـات التي من المتوقـع أن توجـه أعمالنـا في
المستقبـل.

 4.1قسم بنـوك التجزئـة
استراتيجيـة بنـك صحـار فيما يتعلـق ببنـوك التجزئـة
هـي تلبيـة توقعـات جميـع العمـالء م��ن خـالل
المنتجـات والخدمـات التي تلبـي طموحاتهـم وتلبيـة
متطلبـات أسلـوب الحيـاة لألفـراد  .يتـم جـذب العمـالء
في سلطنـة عمـان تدريجيـًا إلي حلـول " أسلـوب الحيـاة
" المالـي  .وفي خـالل فتـرة زمنيـة قصيـرة أصبحـت
منتجـات قسـم بنـوك التجزئـة معروفـة في السـوق.
وفي السنـة القادمـة  ،سـوف يستمـر قسـم بنـوك
التجزئـة في زيـادة حصـة السـوق للودائـع وتقديـم
المزيـد من الحلـول الماليـة ومنتجـات ودائـع جديـدة .
قـام البنـك بإنشـاء خمـس فـروع – ثالثـة في منطقـة
العاصمـة وواح��ـ��د في كـل من منطقـة الباطنـة
والداخليـة  .وبالرغـم من شبكـة الفـروع المحـدودة،
أصبـح بمقـدور عمـالء البنـك الدخـول السهـل إلي
أموالهـم والتمتـع باإلمتيـازات الخاصـة  .هنـاك دخـول
مجانـي ألكثـر من  480جهـاز ص��رف آلـي من خـالل
شبكـة عمـان تقـع في جميـع مناطـق سلطنـة عمان.
ويخـطط البنـك في السنـة القادمـة لتوسيـع شبكـة
الفـروع لتغطـي المناطـق المهمـة لعمـل البنـك .
يمتلـك البنـك خبـرة في تقديـم أفضـل أنـواع االقـراض
للعميـل .وقـد وجـد البنـك ميـول من العمـالء لتجميـع
قروضهـم لـدى بنـك أو أكثـر والتحول لالقتـراض من
بنـك صحار  .وفي بيئـة السـوق التنافـسية ينظـر البنـك
للعميـل كمستفيـد رئيسـي بالطريقـة التي يتـم بها
تقديـم هـذه المنتجـات والخدمـات.
وخـالل الربـع األول من العمليـات  ،استطـاع بنـك صحـار
جـذب اهتمـام العمـالء عنـد طـرح منتجاتـه وهـي
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حسـاب المميـز  .حسـاب المميـز يمنـح العميـل فرصـة
الدخـول لجميـع منتجـات وخدمـات بنـك صحـار
بوثيقـة واحـدة  .حزمـة المنافـع الخاصـة ببرنامـج
توفيـر حسـاب المميـز تزود العمـالء بخبـرة جديـدة في
بنـوك التجزئـة  .استجـاب السـوق بشكـل جيـد للمنتـج.
وواصـل البنـك جهـوده لغـرس ثقافـة التوفيـر في
األطفـال من عمـر مبكـر مـع حسـاب توفيـر المميـز
لألطفـال.
قـام البنـك بتطويـر برنامـج المميـز للخدمـات التعليميـة
مـع الوضـع في االعتبـار متطلبـات البلـد المستمـرة
لموظفيـن متدربيـن وطموحـات الطالـب العمانـي
والموظفيـن الراغبيـن في االستثمـار في التعليـم
العالـي سـواء داخـل سلطنـة عمـان أو خارجهـا.
تـم تقديـم بطاقـة أكسـل المدفوعـة مسبقـًا من
قبـل بنـك صحـار في الربـع الثالـث ووجـدت استجابـة
جيـدة من السـوق .البطاقـة المدفوعـة مسبقـ ُ ًا
بطاقـة عالميـة مقبولـة في جميـع أنحـاء العالـم ألداء
المدفوعـات.

 4.2قسم بنـوك الشركـات
مجموعـة بنـوك الشركات مصممـة لتلعـب دور رئيسـي
وهـام في تطويـر النظـام المالـي في سلطنـة عمـان.
وقد تـم بنـاء عـروض لمنتجـات البنـك والحلـول الماليـة
على أسـاس ثابت مبني على المعرفـة  ،المسئوليـة
األخـالق  ،احتـرام األفـراد  ،المسئوليـة االجتماعيـة ،فريـق
العمـل وفـوق كـل ذلـك الشقـف لإلبـداع والتميـز .
يتمتـع قسـم بنـوك الشركات ببنـك صحـار بوجـود
موظفيـن من أصحـاب الكفـاءة العاليـة والخبـرة
الواسعـة في هـذه الصناعـة  .وقـد كـان التأكيـد في
السنة األولـى من العمليـات منصبـًا على مساعـدة
عمالؤنـا على تطويـر تدفقاتهـم النقديـة طويلـة األجـل
من خـالل الخبـرة في هـذه الصناعـة .ويتـم دعـم هـذا
النشـاط بالتمويـل وخدمـات إدارة الخزينـة  .ركـز البنـك
على قطـاع المشاريـع الصغيـرة والمتوسطـة والتي
لـم تجـد حظهـا من االهتمـام لفتـرة طويلـة  .ونجـاح
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البنـك سيكـون مميـزًا في السـوق.
تبنـت دائ��ـ��رة تمويـل التجـارة ببنـك صحـار بعـض
الخطـوات لتفعيـل األعمـال .وكجـزء من المبـادرات
الفعالـة لوضـع العمـالء أمـام التطـورات العالميـة في
تطبيقـات التجـارة  ،بـدأت دائـرة تمويـل التجـارة تنظيـم
نـدوات ميدانيـة وتسهيـالت أخـرى للعمـالء .وسـوف
تستمـر هـذه المبـادرات وتكـرارها في مواقـع العديـد
من الشركـات في السنـة القادمـة .

البنـك سيتمثـل في أسلوبنـا في أن نصبـح شركـاء أكثـر
من مزودي خدمـات بنكيـة  .وقـررنا استنسـاخ العديـد
من قصـص النجـاح في قطـاع المشاريـع الصغيـرة
والمتوسطـة في السنـوات القادمـة.
ومنـذ التأسيـس  ،عمـل قسـم بنـوك الشركات على
وضـع موطـيء قـدم في الشركـات الجيـدة  .وتعمـل
مجموعـة بنـوك الشركـات على خلـق قاعـدة عمـل في
الحكومـة والقطـاع العـام  .وحـدات بنـوك الشركـات
في الفـروع المفتوحـة حديثـًا تركـز بشكـل مشابه
على هـذه الجهـات في مناطقهـا.
مجـال التركيـز الرئيسـي لبنـوك الشركـات هـو المشاريـع
الصغيـرة والمتوسطـة وهـي مركـز عمليـات البنـك .
وقـد خصـص البنـك الكثيـر من الطاقـات في السنـة
الحاليـة لفهـم وخدمـة المتطلبـات الماليـة للمشاريـع
الصغيـرة والمتوسطـة .أعمـال المشاريـع الصغيـرة
والمتوسطـة ستكـون مجـال التركيـز بعيـد األجـل .
سيقـوم البنـك بتطويـر الخبـرة القطاعيـة ويمتلـك
المتخصصيـن في القطـاع بنـاءًا على طبيعـة الجهـة
– شركـة كبيـرة  ،متوسطـة  ،صغيـرة .متخصصـي
القطـاع هـم شركاء المعرفـة بأعمـال المشاريـع
الصغيـرة والمتوسطـة .الهـدف الواضـح للبنـك هـو
تحقيـق النجـاح للمشاريـع الصغيرة والمتوسطـة
في سلطنـة عمـان .كما ينظـر بنـك صحـار لقطـاع
المشاريـع الصغيـرة والمتوسطـة كمكـان للعمـل
ووسيلـة لتحقيـق التنـوع االقتصـادي من خـالل دعـم
المشاريـع العمانيـة .
وفي فتـرة التسعـة أشهـر من العمليـات  ،قـام البنـك
بتغطيـة العديـد من قطاعـات المشاريـع الصغيـرة
والمتوسطـة كالصناعيـة  ،العقـارات  ،المقـاوالت
ودعـم البنيـة التحتيـة  ،الصحـة  ،التقنيـة  ،الخدمـات
السياحيـة  ،صناعـات التمويـن والقطاعـات األخـرى  .تـم
أيضـًا بـذل الجهـود لتنويـع أعمـال المشاريـع الصغيـرة
والمتوسطـة لتخفيـف المخاطـر وتعزيـز ربحيـة البنـك.
وبالتسعيـر الجيـد مـع القاعـدة المعرفيـة ومنـح
المشاريـع الصغيـرة والمتوسطـة حـق الشراكة فإن

ونتيجـة للنمـو الكبيـر في محفظـة القـروض وضـرورة
التقيـد بمتطلبـات االقـراض والسيولـة  ،قـام بنـك صحـار
بإصـدار شهـادات ودائـع بمبلـغ 1ر 79مليـون ريـال عمانـي
خـالل الربـع الثانـي والثالـث  .ووافـق البنـك المركـزي
العمانـي إصـدار شهـادات ودائـع بمبلـغ  100مليـون ريال
عمانـي متوفـرة حتى  31ديسمبـر . 2007

 4.3قسم المالية
يـزود فريـق المالية ببنـك صحـار مجلـس اإلدارة وفريـق
اإلدارة بالمعلومـات الجوهريـة التخـاذ القرارات الخاصـة
بعمـل البنـك  .إن أنظمـة إدارة المعلومـات بالبنـك

تمكـن فريق المالية من العمـل بفاعليـة  .وتساعـد
النتائـج التحليليـة للبنـك في طـرح خدمات ومنتجات
جديـدة وتقييـم ربحيـة المنتجـات القائمـة  .يسهـل
فريـق المالية عمليـة تكامـل وتطويـر سياسـة إطـار
عمـل الوحـدات ودعـم الوحـدات إلنشـاء قاعـدة
تقديـم الخدمـات والمنتجـات.

 4.4المـوارد البشريـة
يؤكد البنـك ب��أن المصـدر الوحيـد لميـزة التنافـس
المستمـر ألي شركـة هـو الموظفيـن  .وبهـذا المفهوم،
قـام البنـك باالستثمـار في موظفيـن من أصحـاب
الكفـاءة والخبـرة العاليـة إلدارة البنـك  .لبنـك صحـار
فريـق إدارة مؤهـل ومتميـز  .وفي المستـوى األعلى
التخـاذ القـرارات  ،يتمتـع البنـك بفريـق عمـل يمتلـك
خبـرة دوليـة ألكثـر من  170سنـة  .ويتم دعم كافة
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 4.5تقنيـة المعلومـات والعمليـات
تمثـل تقنيـة المعلومـات اليـوم حالـة مركزيـة للبنـوك
والتميـز التشغيلـي عامـل هـام في التميـز الفعـال في
البيئـة التنافسيـة  .تم وضـع التقنيـة في بنـك صحـار
لتكون الموجـه ألعمـال البنـك .ليـس لبنـك صحـار
أنظمـة موروثـة وقامـت بتشغيـل أحـدث انـواع التقنيـة
في شبكـات وعمليـات البنـك .وعمليـات بنـوك التجزئـة
ومعامـالت الشركـات تعتبـر األفضـل واألكثـر فعاليـة
في البلـد .

توجهـات العمـل والحلـول قيـد الدراسـة والقـرارات التي
يتـم اتخـاذها على جميـع المستويـات بالخبـرة المعـززة
بمعرفـة القطـاع  ،البحـوث والتحليـل .تستنـد سياسـة
الموارد البشريـة على أفضـل التطبيقـات العالميـة
المصممـة لتقديـم وسيلـة ممتـازة لموظفـي البنـك .
إن فريـق ال��م��ـ��وارد البشريـة ببنـك صحـار ملتـزم
بتقديـم الدعـم والوسائـل لتعزيـز المواهـب الفرديـة
وديناميكيـة فريـق العمـل  .يعتقـد البنـك أن التدريـب
عامـل مهـم لتعزيـز وتحديـث المعرفـة المهنيـة ،
المهـارات والسلـوك  .وبهـذا الهـدف تـم إنشـاء مركـز
التدريـب بأحـدث التقنيـات والمرافـق.
يتألف فريـق البنك من  219موظـف مؤهـل حيث
وصلت نسبة التعميـن 5ر ٪ 85متجـاوزًا أهـداف التعميـن
المطلوبـة للسنـة األولـى من العمليـات .ومـع ازدياد
المنافسـة ومتطلبـات االحتفـاظ بمستويـات التعميـن،
سيكون هنـاك طلـب متزايـد لموظفـي البنـوك
المؤهليـن من الجنسيـة العمانيـة .والبنـك ملتـزم
بالتدريـب المستمـر للموظفيـن لتلبيـة متطلبـات
تطويـر ثقافـة االحتفـاظ بالموارد البشريـة في مركـز
التدريـب التابـع للبنـك والذي تـم إنشـاءه في القـرم .
ونتطلـع مـع الوقـت إلي أن نصبـح أفضـل ُمشغـل في
قطـاع البنـوك العمانيـة.
القيـم األساسيـة في إدارة الموظفيـن هـي االنصـاف،
الشفافيـة  ،األمانـة  ،الثقـة والـوالء .تستنـد سياسـة
المـوارد البشريـة للبنـك على أفضـل التطبيقـات
العالميـة المصممـة لتلبيـة الطموحـات طويلة األجـل
للموظفيـن .أخالقيـات العمـل في بنـك صحـار هـي
التوجـه نحـو ثقافـة مـع تركيـز على تقيـم الخدمـات
وااللتـزام  .وفي بنـك صحـار ،فإن االلتـزام بتقديـم
الخدمـات للعميـل مسألـة غيـر قابلـة للتفـاوض وهـي
مستنبطـة من االلتـزام الطوعـي والمسئوليـة .
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ومن المهـم اإلشـارة إلي أن هـدف البنـك هـو استخـدام
التقنيـة ذات المعنـى للعميـل – التقنيـة الحدسيـة أو
البديهيـة  .وخبرتنـا أن البنوك تعـرض منتجـات وخدمـات
واسعـة إال أن العمـالء ال زالـوا على غيـر إلمـام بالمنتجات
بخـالف تلـك المستخدمـة بإنتظـام  .ويهـدف بنـك
صحار إلي استخـدام التقنيـة الكسـاب العميـل خبـرة
ومعرفة أكثـر بالمنتجـات بطريقـة فعالـة ومريحة
وكفـوءة  .وفي فتـرة قصيـرة سيتـم تزويـد العمـالء
بتسهيـالت خدمـة الرسائـل البنكيـة القصيـرة حتى
يتمكنـوا من رؤيـة كشوفات حساباتهـم في الموقـع
االلكترونـي والقـدرة على ارسـال بريـد الكترونـي آمـن.
الهاتـف النقـال سيصبـح محـور الحيـاة الماليـة لعمـالء
بنـك صحـار.

تبنـى بنـك ص��ح��ـ��ار ن��ظ��ـ��ام حمايـة المعلومـات
وواستراتيجيـة النطـاق األمنـي التي تعـرف باسـم "Defens
 "se-in Depthواستراتيجيـات  D-in-Dتسمـح لمـدراء
تقنيـة المعلومـات بربـط استراتيجيـات شبكـاتهـم
بسياسـة مراقبـة المعلومـات لجميـع عمليـات البنـك .
وخـالل فتـرة قصيـرة سيتم تزويـد العمـالء بتسهيـالت
خدمـة الرسائـل البنكيـة القصيـرة حتى يتمكنـوا من
رؤيـة كشوفات حساباتهـم في الموقـع االلكترونـي
والقـدرة على ارسـال بريـد الكترونـي آمـن .
عـرض بنـك صحـار في السنـة األول��ى من العمليـات
نمـوذج عمليـات يركـز على خدمـات العميـل المركزيـة.
وفي بيئـة السـوق التنافسيـة  ،ينظـر البنـك للعميـل
كمستفيـد رئيسـي بالطريقـة التي تطور تقديـم هـذه
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المنتجـات والخدمـات  .سيظـل العميـل دائمـًا عميـل
للبنـك أكثـر من كونـه عميـل لفـرع من فـروع البنـك.
وفي السنـوات القادمـة يهـدف البنـك إلي التركيـز على
التميـز التشغيلـي  ،فهـم العميـل وتطويـر العالقـة
مـع العميـل .وهـذا يؤكـد على أن العميـل يعـود دائمـًا
للبنـك  .وباإلضافـة إلي معـدالت االحتفـاظ الجيـدة
بالعمـالء  ،فإن هـذا التوجـه يقـدم أيضـًا أفضـل عائـد
ممكـن للبنـك .
تمكـن البنـك من حيـازة أحـدث التقنيـات لتقديـم
منتجات بنـوك التجزئـة  ،تعزيـز عالقـات العمـالء  ،توفيـر
الراحـة للعمـالء وتقديـم معلومـات اإلدارة  .وفي
السنـوات القادمـة ستمكـن تقنيـة المعلومـات البنـك
من مضاعفـة أعمالـه  ،جـذب أحـدث األجهـزة الرقميـة،
التأكيـد على سرعـة انجـاز المعامـالت والسيطـرة
الفعالة على التكاليـف .
التقنيـة تكمـل سياسـة السريـة لبنـك صحـار  .وهـذا
يؤكـد أن المعلومـات الشخصيـة تظـل سريـة وخاصـة.
يؤكـد البنـك على سالمـة معلومـات العمـالء في
جميـع األوقـات من خـالل اتخـاذ إجـراءات مناسبـة
لحمايتهـا من سـوء االستخـدام أو الدخـول الغيـر
مفـوض.
قـام البنـك بتشكيـل فريـق تشغيلـي للتأكيـد على أن
خدمـة العمـالء ال تتأثـر بسـبب أي ظـروف غيـر متوقعـة
وأن موقـع  DRPسيكـون في حالـة تشغيـل بحلـول
ينايـر  2008في واحـة المعرفـة بمسقـط .

 .5هيكـل رأس المـال
أصـدر بنـك صحـار  100مليـون سهـم بقيمـة  1ريـال
عمانـي للسهـم لالكتتـاب في ديسمبـر  . 2006المبلـغ
المستحـق الدفـع عنـد تقديـم طلـب االكتتـاب
كان  500بيسـة والمبلـغ المتبقـي  500بيسـة للسهـم
سيكـون مستحـق الدفـع من قبـل المساهميـن في
فتـرة ال تتجـاوز  3سنـوات من تاريـخ التأسيـس .يتضمـن
االحتياطـي القانونـي المتراكـم مصاريـف إصـدار
بمبلـغ  20بيسـة للسهـم تـم تحصيلهـا من مساهمي
بنـك صحـار .

 .6إدارة المخاطـر الماليـة
للبنـك وحـدة إدارة مخاطـر جيـدة التأسيـس مـع فريـق
من الموظفيـن يتمتـع بالخبـرة والكفـاءة .ينظـر البنـك
لوظيفـة إدارة المخاطـر " ك��أدارة مخاطـر مشـروع "
مسئوليتـه الرئيسيـة هـو التأكيـد على وجـود وااللتـزام
بإطـار العمـل الفعـال إلدارة المخاطـر في سيـاق أعمـال
البنـك وبيئـة التشغيـل .وهـي تتضمـن تحديـد  ،قيـاس،
تخفيـف ومراقبـة مختلـف المخاطـر بالطريقـة التي
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 .وبالرغـم من أن المسئوليـة الرئيسيـة
لوحـدة إدارة المخاطـر ومن أجـل التأكيـد على الرقابـة
فيما يتصـل بالمخاطـر  ،فإن هـذه المسئوليـة تقـع على
عاتـق جميـع وحـدات العمـل بالبنـك .للبنـك سياسـة
موثقـة إلدارة المخاطـر مفصلـة في بيانـات سياسـة
المخاطـر .يتـم مراجعـة هـذه البيانـات سنويـًا من قبـل
لجـان اإلدارة المذكـورة أدنـاه ومن قبـل مجلـس اإلدارة
حتى تنسجـم مـع االتجاهـات االقتصاديـة وبيئـة
العمـل .تـم تنفيـذ موجهـات المخاطـر عن طريـق
حـدود المخاطـر.
يتألـف هيكـل إدارة المخاطـر من مجلـس اإلدارة ،
لجنـة االئتمـان والمخاطـر  ،لجنـة األصـول وااللتـزامـات
المسئولـة عن السـوق ومخاطـر السيولـة ووحـدة
إدارة المخاطـر .تقـع على مجلـس اإلدارة المسئوليـة
الكاملـة في إنشـاء ومراقبـة إطـار عمـل إدارة المخاطـر
في البنـك .

 6.1مخاطـر رأس المـال
للبنـك قاعـدة مساهميـن قويـة ومتنوعـة تمنـح البنـك
الثقـة الالزمـة في القـدرة على زيـادة رأس المـال عنـد
الحاجـة .

 6.2مخاطـر االئتمـان
مخاطـر االئتمـان هـي المخاطـر التي يفشـل فيها
العميـل ف��ي تلبيـة التزاماتـه تجـاه البنـك عنـد
استحقاقهـا .تنشـأ مخاطـر االئتمـان بشكـل أساسـي
من القـروض واالئمـان اآلخـر المتعلـق بالمنتجـات
مثـل تسهيـالت الحسـاب الجـاري وبطاقـات االئتمـان
المتوفـرة لعمـالء التجزئـة والقـروض للعمـالء التجارييـن
ومن السيولـة وأصـول االستثمـار المحتفـظ بهـا من
قبـل قسـم الخزينـة  .يتـم إدارة مخاطـر االئتمـان في
ثالث مراحـل – في مرحلـة النشـوء  ،مرحلـة الموافقـة
ومرحلـة المعاملـة  /مراقبـة المحفظـة  .تـم اعتمـاد
سياسـة البنـك الخاصـة باالئتمـان من قبـل مجلـس
اإلدارة  .حـددت هـذه السياسـة هيكـل الموافقـة على
االئتمـان بصالحيـات معينـة.
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والتزامـًا بالموجهـات العامـة الصـادرة من البنـك
المركـزي العمانـي حـول تنفيـذ توصيـات  BASEL 11في
حالـة مخاطـر االئتمـان  ،يتبـع البنـك األسلـوب القياسـي
لمرجـح المخاطـر  100%لجميع األص��ـ��ول وأسلـوب
التخفيـف الشامـل للمخاطـر  .البنـك في طريقـة
لتبنـي نمـوذج التصنيـف القياسـي لالئتمان المعتـرف
بـه من قبـل البنـك المركـزي العمانـي الستخدامـه
كمصفـاة ائتمـان ومؤشـر لنوعيـة األصـول الفرديـة
وكذلـك نوعيـة المحفظـة.

تجتمـع لجنـة األصـول وااللتزامـات كـل اسبوعيـن
لمناقشـة االستحقـاقات الغير متطابقـة ومخاطـر
السيولة التي يتعـرض لها بنـك صحـار التخـاذ الخطوات
الالزمـة لتجـاوز هـذه المخاطـر  .تناقـش لجنـة األصـول
وااللتزامـات وتستكمـل الخـطط إلدارة مخاطـر سعـر
الفائـدة  .وبتوجيـه من لجنـة األصـول وااللتزامـات  ،تقـوم
دائـرة الخزينـة بالبنـك بإدارة سعـر الفائـدة ومخاطـر
صـرف العملـة األجنبيـة  ،التمسـك بالموجهـات العامـة
للسياسـة التي تضـع الحـدود المناسبـة .

برامـج الحاسـب اآللـي البنكيـة المستخدمـة في
البنـك لهـا القـدرة على تصنيـف األصـول على أسـاس
يومـي  .ووفقـًا لذلـك  ،تـم عمـل احتياطـات معينـة
حسـب موجهـات البنـك المركـزي العمانـي  .تـم
عمـل احتياطـات غيـر معينـة لألصـول القياسية حسـب
موجهـات البنـك المركـزي العمانـي .ويعمـل البنـك
اآلن على بنـاء نظـام قـوي إلدارة المعلومـات من برامـج
الحاسـب اآللـي والتي توفـر إدارة فعالـة لمخاطـر
االئتمـان.

 6.4مخاطـر السيولـة

 6.3مخاطـر السـوق
مخاطـر السـوق هـي المخاطـر التي تتغيـر فيهـا
القيمـة أو الدخـل الناتـج من أصـول والتزامات البنـك
نتيجـة التغييـرات في أسعـار الفائـدة أو أسعـار الصـرف.
تتضمـن مخاطـر السـوق مجموعـة من المخاطـر
لكـن العوامـل الرئيسيـة هـي مخاطـر سعـر الفائـدة
ومخاطـر العملـة األجنبيـة .
تنشـأ مخاطـر سعـر الفائـدة من الرهـن والوفـورات
والمنتجـات والخدمـات الماليـة األخـرى التي نقدمهـا.
اختـالف ميـزات سعـر الفائـدة واالستحقـاقات على
هـذه المنتجـات واستخـدام أمـوال البيـع بالجملـة
لدعـم هـذه المنتجـات  ،التعـرض لمخاطـر سعـر
الفائـدة بسـبب المطابقـة الغيـر كاملـة بيـن األدوات
الماليـة المختلفـة وفروقـات الوقـت على إعـادة
تسعيـر األصـول وااللتزامـات .يتـم إدارة هـذه المخاطـر
عن طريق استخـدام األدوات الماليـة المناسبـة .
تنشـأ مخاطـر العملـة األجنبيـة نتيجـة النشـاط الذي
يقـوم بـه البنـك عنـد زيـادة و استثمـار أمـوال في
عمـالت غيـر االسترلينـي والتي تتـم من أجـل إدارة
تمويـل تكاليـف البيـع بالجملـة والعائـد على األصـول
السائلـة وتقديـم اختـالف في التمويـل وأسـواق
االستثمـار .يتـم إدارة مخاطـر العملـة بشكـل أساسـي
عن طريـق استخـدام مبـادلة العملـة وتقديـم عقـود
الصـرف األجنبـي  .كمـا يتـم أيضـًا إدارة المخاطـر
بالتزامـات صـرف العملـة األجنبيـة التي تتـم مطابقتهـا
مع األصـول المخصصـة في نفـس العملـة األجنبيـة .
والتزامـًا بالموجهـات العامـة الصـادرة من البنـك
المركـزي العمانـي حـول تنفيـذ توصيـات  BASEL 11في
حالـة مخاطـر السـوق  ،يتبـع البنـك األسلـوب والفنيـات
حسـب الموجهـات العامـة.
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مخاطـر السيولـة هي المخاطـر التي ال يستطيـع
معهـا البنـك تلبيـة التزاماتـه الماليـة عنـد االستحقـاق
أو تلبيتهـا بتكلفـة باهظـة  .هـدف البنـك من سياسـة
السيولـة هي تمكيـن البنـك من االحتفـاظ بأصول
سائلـة كافيـة لتغطيـة عـدم التوازن في التدفـق
النقـدي والتقلبـات في التمويـل  ،المحافظـة الكاملـة
على ثقـة الجمهـور في أعمـال البنـك وتمكيننـا من
تلبيـة جميـع االلتزامـات الماليـة.
اإلدارة اليوميـة للسيولـة من مسئوليـة قسـم الخزينـة
الذي يديـر محفظـة األصـول السائلـة وخطـط التمويـل
الطـاريء  .يتـم مراقبـة سياسـة مخاطـر السيولـة
في البنـك من قبـل لجنـة األصـول وااللتزامـات  ،التي
تستقبـل التقاريـر المنتظمـة حـول وضـع السيولـة
بالبنـك  .نلتـزم أيضـًا بالموجهـات التنظيميـة التي
تحكـم مجـال وطبيعـة أصـول البنـك السائلـة  .تحـدد
سياسـة الخزينـة الموجهـات العامـة الخاصـة بإدارة
مخاطـر السيولـة مثـل حـدود الفجـوة ومعـدل الحـد
األدنى من السيولـة  .يتـم تعقـب السيولـة الديناميكيـة
بالمبالـغ المدفوعـة مقدمـًا من وحـدات العمـل عنـد
الصـرف والحصـول على االئتمـان .

 6.5مخاطـر التشغيـل
مخاطـر التشغيـل هـي مخاطـر الخسائـر الناشئـة من
فشـل أو عـدم كفـاءة العمليات أو األنظمـة الداخليـة،
األخطـاء البشريـة أو أحـداث خارجيـة  .نقـوم بإدارة
مخاطـر التشغيـل من خـالل وحـدات عمـل البنـك مـع
مسئوليـة اإلدارة العليـا في فهـم كيفيـة تأثيـر مخاطـر
التشغيـل على وحـدات عملهـم ووضـع أنظمـة رقابـة
مالئمـة أو إجـراءات تخفيـف أخـرى وعلى سبيـل المثـال
التأميـن  .وحـدات العمـل مدعومـة بقسـم إدارة
ً
حاليـًا على تطويـر إطـار عمـل
المخاطـر  .ويعمـل البنـك
مخاطـر التشغيـل من أجـل تعقـب المخاطـر وإبعادهـا
عن أسلـوب المؤشـر القاعـدي لتحوطـات رأس المـال
حسـب موجهـات . BASEL 11

 6.6الرقابـة الداخليـة
يساهم وجـود أنظمـة الرقابـة الداخليـة الفعالـة في
اإلدارة الفعالـة لكـل من مجلـس اإلدارة وإدارة البنـك .
وفي بنـك صحـار تعتبـر الرقابـة الداخليـة عنصـر أساسـي
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إلدارة المخاطـر  .تقـر إدارة البنـك بأن الرقابـة الداخليـة
السليمـة تعتبـر جوهريـة لعمليـات البنـك ومن خاللهـا
يتحقـق االستقـرار في النظـام البنكـي ككـل  .وكبنـك
جديـد  ،قـام بنـك صحـار بوضـع آليـة لرقابـة النشاطـات
على المستـوى المركزي وعلى مستـوى الوحـدة مـع
األهـداف التاليـة -:
l

فعاليـة وكفـاءة العمليـات

l

وثوقيـة التقاريـر الماليـة

l

االلتـزام بالقوانيـن واللوائـح الساريـة

الرقابـة الداخليـة لفعاليـة وكفـاءة العمليـات تهتـم
بأهـداف اعمـال البنـك األساسيـة بما في ذلـك األداء
وأهـداف الربحيـة وحمايـة مـوارد البنـك  .العنصـر الهـام
لنظـام الرقابـة الداخليـة هـو تطبيـق نظـام محاسبـي
ونظـام معلومـات قـوي يتضمن إعـداد بيانـات ماليـة
موثـوق بهـا والمعلومـات الماليـة األخـرى .تـم وضـع
الرقابـة الداخليـة لاللتـزام للتأكيـد على أن البنـك
يتمسـك بالقوانيـن واللوائـح ومن خـالل القيـام بذلـك
يتجنـب األضـرار والنتائـج السلبيـة .
تـم تصميـم الرقابـة الداخليـة في بنـك صحـار مـع
جميـع أنـواع الرقابـة الالزمـة لتقديـم تأكيـد معقـول
حـول إنجـاز األهـداف  .وكبنـك جديـد يتبـع بنـك صحـار
خارطـة طريـق لتقييـم تصميـم وفعاليـة عمـل أنظمـة
الرقابـة الداخليـة بالبنـك .
الهـدف  ،المخاطـر وتحديـد وتقييـم الرقابـة
l

تحديـد وتقييـم عمليـة األه��ـ��داف واأله��ـ��داف
الفرعيـة

l

المخاطـر التي تؤثـر على إنجـاز األهـداف التي تـم
تحديدهـا وتقييمهـا .

l

أنظمـة الرقابـة الموجـودة  ،تخفيـف المخاطـر
المحـددة .

توثيـق العمليـة
l

تحديـد وتوثيـق الحسابـات الماليـة الرئيسيـة
ووحـدات العمـل الرئيسيـة بالبنـك

l

تحديـد وتوثيـق جميـع العمليـات والعمليـات
الفرعيـة ذات الصلة بالحسابـات الهامـة.

مخاطـر الرقابـة
l

التصميـم وفعاليـة التشغيـل المختبـرة وتحديـد
الفجـوات

l

خـطط التخفيـف إلزالـة الفجـوات

l

التصميـم وزيـادة جوانـب ضعـف التشغيـل وإبـالغ
مجلـس اإلدارة

l

التغييـر في العمليـات  ،تحديـد المخاطـر والرقابـة
وإبـالغ المجلـس .

 .7المراجعـة الماليـة لعـام 2007
بلغـت صافـي خسائـر الفتـرة المنتهيـة في  31ديسمبـر
 2007مبلغ 486ر 2مليـون ريـال عمانـي  .وتـم الوصـول
إل��ي ذل��ك بعـد مخصـص خسائـر االئتمـان للفتـرة
والبالغـة 403ر 4مليـون ريـال عمانـي ومصاريـف ما قبـل
التأسيـس البالغـة 947ر 0مليـون ريـال عمانـي  .وقبـل
عمـل التسويـات أعـاله  ،حقـق البنـك أربـاح تشغيـل
بمبلـغ 864ر 2مليـون ريـال عمانـي  .وتـم تحقيـق ذلـك
بشكـل أساسـي من االرتفـاع السريـع في نمـو ائتمـان
العمـالء الناتـج من استراتيجيـة التقسيـم مـع التركيـز
المعـادل على االقـراض والنشاطـات المستنـدة على
الرسـوم.
وفي هـذه الفتـرة قـام البنـك ببنـاء إجمالـي ائتمـان
العمـالء بمبلـغ 339ر 303مليـون ريال عمانـي وإيـداعات
العمـالء بمبلـغ 922ر 333مليـون ريـال عمانـي وخدمـة
ما مجموعـه 544ر 12عميـل .بلغـت ودائـع التوفيـر
094ر 26مليـون ريـال عمانـي  .تمكـن البنـك من زيـادة
حصـة السـوق بشكـل ثابـت خـالل السنـة حيث حصل
على نسبـة  ٪ 4.03من ائتمـان القطـاع الخـاص و ٪ 4.12
من ودائـع القطـاع الخـاص حسب آخر المعلومات
الصادرة عن شهر نوفمبر . 2007
بلـغت الخسارة األساسـية للسهـم 86ر 24ريال عمانـي
للسهـم الواحـد.
 7.1صافـي إيـرادات الدخـل
بلغـت صافـي إي��ـ��رادات الفائدة 716ر 3مليـون ريـال
عمانـي بسـبب النمـو السريـع في محفظة القـروض.
وتـم تحقيـق ذلـك بشكـل أساسـي من االرتفـاع
السريـع في نمـو ائتمـان العمـالء الناتـج من المنتجـات
الجديـدة التي وجـدت قبـول جيـد من السـوق .وبعـد
الحصـول على موافقـة البنـك المركـزي العمانـي
إلصـدار شهـادات ودائـع بمبلـغ  100مليـون ريـال عمانـي،
قـام البنـك بإصـدار  91مليـون ريـال عماني كما في
 31ديسمبـر  . 2007بلـغ إجمالـي متوسـط األصـول 207
مليـون ريـال عمانـي  .بلـغ متوسـط صافـي هامـش
الفوائـد  ٪ 2.40مـع متوسـط عائـد فوائـد بنسبـة ٪ 6.02
وإجمالـي متوسـط تكلفة الفوائـد بنسبـة . ٪ 4.73
 7.2اإليـرادات األخـرى
بلغـت اإليـرادات األخـرى 709ر 4مليـون ريـال عمانـي .
تتضمـن الرسـوم والعمولـة حسـاب رسـوم الخدمـة ،
رسـوم االئتمـان  ،الرسـوم االستشـاريـة ورسـوم اإلدارة
األخـرى  ،عمولـة المبيعـات  ،رسـوم اإلصـدار ورسـوم
البيـع  .تركيـز البنـك يتمثـل في الزيادة الكبيـرة في
الرسـوم المستنـدة على الدخـل.
 7.3مصاريـف التشغيـل
بلغـت مصاريـف البنـك التشغيليـة 561ر 5مليـون ريـال
عمانـي في عـام  . 2007تتضمـن مصاريـف التشغيـل
تكلفـة شبكـة البنـك لخمـسة فـروع تشغيليـة  ،تـم
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طـرح أربعـة منهـا خـالل الربـع المنتهـي في  30سبتمبـر
 . 2007تمثلـت مصاريـف التشغيـل بشكل رئيسـي
في تكلفـة الموظفين  ،اإلهـالك والتكاليـف اإلداريـة
األخـرى .بلغـت متوسـط قـوة الموظفيـن في عـام 2007
 . 178تمثلـت التكاليـف اإلداريـة األخـرى بشكـل أساسـي
في االعالنـات  ،االتصـاالت  ،التعييـن وإجـراءات تقنيـة
المعلومـات  .بلغـت تكلفـة البنـك لمعـدل الدخـل ٪ 60
في عـام . 2007
 7.4المخصصـات
قـام البنـك بعمـل مخصصـات غيـر معينـة بمبلـغ
403ر 4مليـون ريـال عمانـي للخسائـر المحتملـة في
االئتمـان المصاحبـة للقـروض ومبالـغ المحفظـة
المدفوعـة مقدمـًا في عام  . 2007وفي غيـاب أي تاريـخ
سابـق  ،تبنـى البنك معاييـر البنك المركـزي العمانـي
لعمـل مخصـص مقابـل القـروض والمبالـغ المدفوعـة
مقدمـًا التي تمثـل خسائـر محتملـة.
 7.5األصـول
بلغـت إجمالـي األصول كما في  31ديسمبـر  2007مبلغ
342ر 420مليـون ريـال عمانـي .وهـي تتألـف بشكـل
أساسـي من النقـد ورصيـد البنـك المركـزي العمانـي ،
إيـداعات وأرصـدة لـدى البنوك األخـرى  ،قـروض ومبالـغ
مدفوعـة مقدمـًا واص��ـ��ول ثابتـة  .وم��ن مجمـوع
األصـول ،بلغـت صافـي القـروض والمبالـغ المدفوعـة
مقدمـًا كما في  31ديسمبـر  2007مبلغ 936ر 298مليون
ريـال عمانـي.
 7.6كفايـة رأس المـال
تـم احتسـاب معـدل كفايـة رأس المال للبنـك وفقـًا
للموجهـات المحـددة من بنـك التسويـة الدولـي
والذي بلـغ  ٪ 14.52كما في  31ديسمبـر  . 2007وحيـث أن
المتطلبـات الدوليـة حسـب بنـك التسويـة الدولـي تبلـغ
 ، ٪ 8حـددت لوائـح البنـك المركـزي العمانـي أن على
البنـوك المحليـة االحتفـاظ بمعـدل . ٪ 10
بلغـت درجـة رأس المـال  1مبلغ 774ر 49مليون ريـال
عمانـي ودرجـة رأس المـال  2مبلغ 403ر 4مليـون ريـال
عماني بسـبب مخصـص خسـائر القـروض .
 7.7إدارة السيولـة
مخاطـر السيولـة هي المخاطـر التي ال يكون معهـا
البنـك قـادرًا على تلبيـة التزاماتـه عنـد االستحقـاق .
ولتقييـد هـذه المخاطـر ،قامـت اإلدارة بترتيـب مصـادر
تمويـل متنوعـة  ،إدارة األصـول مـع وضـع السيولـة في
االعتبـار ومراقبـة السيولـة على أسـاس يومـي.
بلغـت نسبـة النقـد واألرصـدة لـدى البنـك المركزي ،
كمبياالت الخزينـة  ،شهـادات الودائـع الصـادرة من
قبـل البنـك المركـزي العمانـي واإليـداعات لـدى البنـوك
 ٪ 26.73من إجمالي األصـول و  ٪ 33.64من إجمالي
اإليداعـات كما في  31ديسمبـر . 2007
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 7.8إدارة مخاطـر سعـر الفائـدة
تقـوم لجنـة األص��ـ��ول وااللتزامـات ب���إدارة مخاطـر
سعـر الفائـدة  .البنـك معرض لمخاطـر سعـر الفائـدة
نتيجـة لتفـاوت إعـادة تسعيـر سعـر الفائـدة لألصـول
وااللتزامـات  .يقـوم البنـك ب��إدارة مخاطـر السيولـة
وف��ـ��ق متطلبـات م��ص��ادر التمويـل لتتطابـق مـع
االستحقاقـات.

ومع الطفرة االقتصادية التي تشهدها السلطنة في الوقت الحالي
واآلفاق الجديدة التي ترتبت عليها ومع النمو الذي من المتوقع أن
العماني خالل السنوات القليلة القادمة يواجه
يشهده االقتصاد ُ
قطاع البنوك تحديات ومتطلبات متزايدة لتمويل هذا التطور في
المستقبل القريب.
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متطلبات االفصاح االجبارية وفقا الطار عمل بازل 2
كما في 2007/12/31م

 .1مقدمة
ان االفصاحات التالية تتم وفقا لقواعد كفاية رأس المال المعدل ووفقا الطار عمل بازل  2الذي اصدره البنك
المركزي العماني في سبتمبر  .)9001 MB( 6002 ،ان هذه االفصاحات تهدف الى امداد المتعاملين في السوق
بمعلومات هامة من حيث الكم والكيف عن االخطار التي يتعرض لها بنك صحار وكذلك استراتيجية واجراءات
ادارة المخاطر وكفاية رأس المال.

 .2الشركات التابعة واستثمارات هامة
كما في تاريخ التقرير ال توجد شركات تابعة او زميلة يتم تجميع نتائجها مع نتائج البنك.

 .3هيكل رأس المال
أصـدر بنـك صحـار  001مليـون سهـم بقيمـة  1ريـال عمانـي للسهـم لالكتتـاب في ديسمبـر  . 6002المبلـغ المستحـق
الدفـع عنـد تقديـم طلـب االكتتـاب كان  005بيسـة والمبلـغ المتبقـي  005بيسـة للسهـم سيكـون مستحـق
الدفـع من قبـل المساهميـن في فتـرة ال تتجـاوز  3سنـوات من تاريـخ التأسيـس .يتضمـن االحتياطـي القانونـي
المتراكـم مصاريـف إصـدار بمبلـغ  02بيسـة للسهـم تـم تحصيلهـا من مساهمي بنـك صحـار .
البنك يمتلك قاعدة عريضه ومتنوعة من المساهمين مما يتيح الفرصة الالزمة لرفع رأس مال اضافي عند الضروره.
الف ريال عماني

هيكل رأس المال
حصة رأس المال المدفوع

50 000

		
االحتياطي القانوني

1 760

خسائر متراكمة

()2 486

حقوق اقلية في رأس مال شركات تابعة

-

أدوات مبتكرة

-

اداوات اخرى لرأس المال

-

حساب مبالغ الفروقات التنظيمية تخصم من رأس المال -المستوى االول

-

غ��ي��ره��ا م��ن ال��م��ب��ال��غ المقتطعه م��ن رأس ال���م���ال -ال��م��س��ت��وى االول  ،ب��م��ا ف��ي��ه��ا ال��ش��ه��رة ،
والضرائب المؤجله واالستثمارات

-

المبلغ االجمالي رأس المال -المستوى الثاني

4 403

المبلغ االجمالي رأس المال -المستوى الثالث

-

المبلغ االجمالي رأس المال المستوى الثاني والثالث

4 403

االستقطاعات االخرى من رأس المال

-

اجمالي رأس المال المؤهل

53 677

 .4معدل كفاية رأس المال
نسبة كفاية رأس المال بالبنك  -وتحسب وفقا للمبادئ التوجيهيه التي حددها بنك التسويات الدولية  -هي
 .٪93،41ان المتطلبات الدولية لمعدل كفاية رأس المال وفق بنك التسويات الدولية هو  ، ٪ 8في حين تنص لوائح
البنك المركزي العماني للمصارف على ضرورة الحفاظ على حد ادنى من نسبة كفاية رأس المال .٪01
ان استراتيجية البنك هي االحتفاظ برأس المال كاف يمكن البنك من العمل في ظروف عكسية والتي تمكنه من
استعياب خسائر غير متوقعة اوالغير المنظوره.
ان البنك لديه طريقة لتقييم كفاية رأس المال والتي من خاللها تقيم االدارة العليا رأس مال البنك تجاه مخاطره.
يتم تقييم كفاية رأس المال من خالل لجنة االصول وااللتزامات استنادا الى توقعات الربع التالي ومعطيات
المخاطر .ان إدارة البنك تنتهج مبدء المبادرة وبالتالي قررت البدء باجراء عملية اضافة مزيد من رأس المال عند
اقتراب نسبة كفاية رأس المال الى  %21وهذا يتيح لالدارة العليا الضمان ان البنك يمتلك الراس المال الكافي
لتقديم الدعم المادي لمجيع المخاطر التي يتعرض لها البنك في الوقت ذاته تحقيق النمو التجاري المنشود.
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متطلبات االفصاح االجبارية وفقا الطار عمل بازل 2
كما في 2007/12/31م
ان البنك تبنى المدخل القياسي وفقا لتعليمات بازل  2كما تم تحديدها من قبل البنك المركزي العماني لجميع
المصارف وذلك بداية  1يناير 7002م
		
المجموع ونسبة رأس المال-المستوى االول واالصول المرجحه بالمخاطر.
رقم

الف ريال عماني

ارصدة اجمالية
(القيمه
الدفتريه)

تفاصيل

االصول
المرجحة
بالمخاطر

صافي االرصده
(القيمه
الدفتريه)*

1

بنود – في الميزانية

424 745

420 342

313 880

2

بنود – خارج الميزانية

81 140

81 140

26 141

3

المشتقات

33 328

33 328

1 412

4

المجموع لمخاطر االئتمان

539 213

534 810

341 433

5

متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

15 975

6

متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيليه

15 630

7

مجموع رأس المال المطلوب للمخاطر

373 038

8

رأس المال – المستوى االول

-

49 274

-

9

رأس المال – المستوى الثاني

-

4 403

-

10

رأس المال – المستوى الثالث

-

-

-

11

مجموع رأس المال التنظيمي

-

53 677

-

11.1

متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان

-

-

34 143

11.2

متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

-

-

1 598

11.3

متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيليه

-

-

1 563

12

مجموع رأس المال المطلوب

-

-

37 304

13

نسبة رأس المال – المستوى االول

-

-

٪ 13.21

14

نسبة رأس المال االجمالي

-

-

٪ 14.39

*

صافي بعد خصم المخصصات

 .5التعرض للمخاطر والتقييم
 1-5النهج والسياسة
ان انشطه البنك تتعرض الى مجموعة متنوعة من المخاطر المالية  ،وتلك االنشطه التي تنطوي على التحليل
والتقييم  ،واالدارة لقبول درجة معينة من المخاطرة أو مزيج من المخاطر .اتخاذ المخاطرة المالية يعتبر اساسي
للقطاع المالي  ،والمخاطر التشغيليه هي نتيجة حتميه للتواجد ضمن منظمومة االعمال التجارية.
ان البنك يهدف بالتالي الى تحقيق توازن مناسب بين المخاطرة وتعظيم الربحية وتقليل االثار العكسية المحتملة
على األداء المالي للبنك.
مخاطـر االئتمـان هـي المخاطـر التي يفشـل فيها العميـل في تلبيـة التزاماتـه تجـاه البنـك عنـد استحقاقهـا.
تنشـأ مخاطـر االئتمـان بشكـل أساسـي من القـروض واالئمـان اآلخـر المتعلـق بالمنتجـات مثـل تسهيـالت
الحسـاب الجـاري وبطاقـات االئتمـان المتوفـرة لعمـالء التجزئـة والقـروض للعمـالء التجارييـن ومن السيولـة
وأصـول االستثمـار المحتفـظ بهـا من قبـل قسـم الخزينـة  .يتـم إدارة مخاطـر االئتمـان في ثالث مراحـل – في
مرحلـة النشـوء  ،مرحلـة الموافقـة ومرحلـة المعاملـة  /مراقبـة المحفظـة  .تـم اعتمـاد سياسـة البنـك الخاصـة
باالئتمـان من قبـل مجلـس اإلدارة  .حـددت هـذه السياسـة هيكـل الموافقـة على االئتمـان بصالحيـات معينـة.
والتزامـًا بالموجهـات العامـة الصـادرة من البنـك المركـزي العمانـي حـول تنفيـذ توصيـات بازل  2في حالـة مخاطـر
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متطلبات االفصاح االجبارية وفقا الطار عمل بازل 2
كما في 2007/12/31م
االئتمـان  ،يتبـع البنـك األسلـوب القياسـي لمرجـح المخاطـر  ٪ 001لجميع األصـول وأسلـوب التخفيـف الشامـل للمخا
طـر .البنـك في طريقـة لتبنـي نمـوذج التصنيـف القياسـي لالئتمان المعتـرف بـه من قبـل البنـك المركـزي العمانـي
الستخدامـه كمصفـاة ائتمـان ومؤشـر لنوعيـة األصـول الفرديـة وكذلـك نوعيـة المحفظـة.
برامـج الحاسـب اآللـي البنكيـة المستخدمـة في البنـك لهـا القـدرة على تصنيـف األصـول على أسـاس يومـي .
ووفقـًا لذلـك  ،تـم عمـل احتياطـات معينـة حسـب موجهـات البنـك المركـزي العمانـي  .تـم عمـل احتياطـات
غيـر معينـة لألصـول القياسية حسـب موجهـات البنـك المركـزي العمانـي .ويعمـل البنـك اآلن على بنـاء نظـام
قـوي إلدارة المعلومـات من برامـج الحاسـب اآللـي والتي توفـر إدارة فعالـة لمخاطـر االئتمـان.
 2-5قياس مخاطر االئتمان
يقوم البنك بقياس مخاطر االئتمان في ضوء شروط جودة االصول باستخدام طريقتين هما قياس نسبة
المخصصات وقياس نسبة القروض غير المنتظمة .نسبة المخصصات هي تحميل سنوي للمخصصات كنسبة
من اجمالي القروض  ،اما نسبة القروض غير المنتظمة هي نسبة قروض غير المنتظمة الى اجمالي القروض.
بجانب ذلك  ،فان حركة المخاطر يتم تتبعها من خالل تحليل المحافظ مع التركيز على التجمعات.
 3-5تعاريف تجاوز فترة االستحقاق واالنخفاض في القيمة
يتبع البنك في تصنيف االئتمان لتحديد االنخفاض في القيمة التسهيالت االئتمانية  ،وفقا لتعميم البنك المركزي
العماني  779 MBمؤرخ في  52سبتمبر 4002م.
 4-5اجمالي تسهيالت مخاطراالئتمان  ،باالضافة إلى متوسط اجمالي التسهيالت خالل الفترة الموزعة
حسب أنواع رئيسية من التسهيالت االئتمان
الف ريال عماني
متوسط
اجمالي التسهيالت
الفترة الحالية

نوع التسهيالت االئتمانية

رقم

اجمالي التسهيالت
كما في
31/12/2007م

1

السحب على المكشوف

11 697

26 819

2

القروض الشخصية غير شاملة السحب على المكشوف

78 981

136 075

3

قروض مقابل ايصاالت امانة

555

2 562

4

قروض اخرى

43 496

137 487

5

فواتير مخصومة

108

396

6

اية اخرى

-

-

7

المجموع

134 837

303 339

 5-5التوزيع الجغرافي للتسهيالت  ،موزعة حسب مناطق رئيسة وحسب نوع التسهيالت االئتمانية
الف ريال عماني
رقم

نوع التسهالت االئتمانية

دول ا
الدول االخرى
سلطنة عمان بمجلس التعاون منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية
الخليجي

الهند

اخرى

باكستان

المجموع

1

السحب على المكشوف

26 819

-

-

-

-

-

26 819

2

القروض الشخصية غير شاملة
السحب على المكشوف

136 075

-

-

-

-

-

136 075

3

قروض مقابل ايصاالت امانة

2 562

-

-

-

-

-

2 562

4

قروض اخرى

122 306

10 010

-

4 760

-

411

137 487

5

فواتير مخصومة

396

-

-

-

-

-

396

6

اية اخرى

-

-

-

-

-

-

7

المجموع

10 010

-

4 760

-

411

303 339

288 158
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متطلبات االفصاح االجبارية وفقا الطار عمل بازل 2
كما في 2007/12/31م
 6-5التوزيع حسب القطاع االقتصادي  ،موزعة حسب أنواع رئيسية من التسهيالت االئتمانية
										
الف ريال عماني
المجموع

خارج
الميزانية

1

تجارة االستيراد

42

17 437

-

123

17 602

786

2

تجارة التصدير

383

-

-

-

383

999

3

تجارة الجملة والتجزئة

-

-

-

-

-

-

4

التعدين والمحاجر

-

509

-

-

509

-

5

االنشاءات

1 404

19 910

321

1 467

23 102

7 990

6

الصناعة

548

11 442

-

52

12 042

2 984

7

الكهرباء /الغاز/المياه

-

-

-

-

-

-

8

النقل واالتصاالت

-

-

-

-

-

4 595

9

المؤسسات المالية

-

17 000

-

-

17 000

-

10

الخدمات

5 854

1 508

-

-

7 362

106

11

قروض شخصية

825

136 075

-

-

136 900

-

12

الزراعة وما يرتبط بها

-

-

-

652

652

-

13

الحكومة

-

24 082

-

-

24 082

8 616

14

قروض الوافدين

-

14 971

-

-

14 971

-

15

اخرى

17 763

30 628

75

268

48 734

852

16

المجموع

26 819

273 562

396

2 562

303 339

26 928

رقم

سحب على
المكشوف

القطاع االقتصادي

فواتير
مخصومة

قروض

اخرى

 7-5تفاصيل االستحقاق التعاقدي الجزاء المحفظة موزعة حسب انواع التسهيالت االئتمانية
										
الف ريال عماني
رقم

34

الفترة الزمنية

سحب على
المكشوف

قروض

فواتير
مخصومة

اخرى

المجموع

خارج
الميزانية

1

حتى شهر

26 819

30 682

396

2 562

60 459

1 110

2

من  1الى  3اشهر

-

4 896

-

-

4 896

8 174

3

من  3الى  6اشهر

-

3 238

-

-

3 238

697

4

من  6الى  9اشهر

-

8 808

-

-

8 808

611

5

من  9الى  12شهر

-

46 620

-

-

46 620

3 752

6

من  1الى  3سنوات

-

37 965

-

-

37 965

12 584

7

من  3الى  5سنوات

-

24 299

-

-

24 299

-

8

ما يفوق  5سنوات

-

117 054

-

-

117 054

-

9

المجموع

26 819

273 562

396

2 562

303 339

26 928
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متطلبات االفصاح االجبارية وفقا الطار عمل بازل 2
كما في 2007/12/31م
 8-5التوزيع حسب القطاع االقتصادي
				
الف ريال عماني
رقم

القطاع االقتصادي

اجمالي
القروض

مخصص
منها
مخصص
محدد
قروض غير
عام محتجز
محتجز
منتظمة

تسهيالت
مخصص
فوائد
محمل خالل تم شطبها
محتجزة
خالل الفترة
الفترة

1

تجارة االستيراد

17 602

-

176

-

-

-

-

2

تجارة التصدير

383

-

4

-

-

-

-

3

تجارة الجملة والتجزئة

-

-

-

-

-

-

-

4

التعدين والمحاجر

509

-

5

-

-

-

-

5

االنشاءات

23 102

-

231

-

-

-

-

6

الصناعة

12 042

-

120

-

-

-

-

7

الكهرباء /الغاز/المياه

-

-

-

-

-

-

-

8

النقل واالتصاالت

-

-

-

-

-

-

-

9

المؤسسات المالية

17 000

-

170

-

-

-

-

10

الخدمات

7 362

-

74

-

-

-

-

11

قروض شخصية

136 900

-

2 738

-

-

-

-

12

الزراعة وما يرتبط بها

652

-

7

-

-

-

-

13

الحكومة

24 082

-

241

-

-

-

-

14

قروض الوافدين

14 971

-

150

-

-

-

-

15

اخرى

48 734

-

487

-

-

-

-

16

المجموع

303 339

-

4 403

-

-

-

-

 9-5مبلغ القروض الغير منتظمة  ،اذا كانت متاحة  ،قروض تعدت استحقاقها موزعة حسب المناطق
الجغرافية الهامة بما في ذلك مبالغ محددة وعامة للمخصصات المتعلقة بكل منطقة جغرافيه		
الف ريال عماني
رقم

القطاع االقتصادي

اجمالي
القروض

1

سلطنة عمان

288 158

2

منها قروض مخصص
غير منتظمة عام محتجز
-

4 251

مخصص
محدد
محتجز

فوائد
محتجزة

-

-

تسهيالت
مخصص
محمل خالل تم شطبها
خالل الفترة
الفترة
-

-

الدول االخرى بمجلس
التعاون الخليجي

10 010

-

100

-

-

-

-

3

دول – منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية

-

-

-

-

-

-

-

4

الهند

4 760

-

48

-

-

-

-

5

الباكستان

-

-

-

-

-

-

-

6

اخرى

411

-

4

-

-

-

-

7

المجموع

303 339

-

4 403

-

-

-

-
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متطلبات االفصاح االجبارية وفقا الطار عمل بازل 2
كما في 2007/12/31م
 10-5حركة اجمالي القروض
						
الف ريال عماني
تفاصيل

رقم

قروض منتظمة
معيار

تحت
المالحظة

قروض غير منتظمة
دون المعيار

مشكوك
فيه

خسارة

مجموع

1

الرصيد االفتتاحي

-

-

-

-

-

-

2

اندماج/تغيير

-

-

-

-

-

-

3

قروض جديدة

372 373

-

-

-

-

372 373

4

تحصيل القروض

69 034

-

-

-

-

69 034

5

قروض مشطوبة

-

-

-

-

-

-

6

الرصيد الختامي

303 339

-

-

-

-

303 339

7

مخصص محتجز

-

-

-

-

-

-

8

فوائد محتجزة

-

-

-

-

-

-

 .6مخاطر االئتمان  :االفصاحات للمحافظ وفقا للمدخل القياسي
 1-6االفصاح النوعي
للمحافظ تحت اطار المدخل القياسي :
ينتهج البنك منهج المدخل القياسي لتقييم متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر االئتمان .فيما يخص المخاطر
السيادية يكون وزن التعرض للمخاطر صفر وفق المسموح به في المنهج  ،في حين المخاطر على المصارف فان
وزن التعرض للمخاطر يتوقف على تصنيف المصارف من قبل موديز وتخضع لتصنيف كل بلد .في حالة غياب
التصنيف الخارجي لمعظم الشركات  ،تعامل جميع الشركات كونها غير مصنفة ويطبق وزن التعرض للمخاطر
 ٪ 001على االلتزامات المالية الممولة في الميزانية .االلتزامات خارج الميزانية يتم تطبيق عوامل تحويل ذات الصلة
لجميع المصارف و الشركات حسب مقتضى الحال ويتم تطبيق الوزن التعرض للمخاطر وفق المشار اليه اعاله.
 2-6االفصاح الكمي
البنك يتبع منهج موحد لجميع الشركات كونها غير مقيمة ويطبق  ٪ 001للمخاطرة.

 .7تخفيف المخاطر االئتمانية:
البنك ال يقوم بعمل مقاصة سواء في الميزانية او خارج الميزانية .ان السياسة االقراضية للبنك تحدد انواع
الضمانات المطلوبة  ،مصدر التقييم وتكرار التقييم مرة واحدة كل ثالث سنوات للعقارات المرهونة .ان الضمانات
المقبولة هي النقد  ،ضمانات بنكية  ،اسهم شركات مدرجة بسوق مسقط لالوراق المالية والعقارات .ان النوع
الرئيسي من الضمانات هم االفراد والشركات .البنك يأخذ فقط االيداعات النقدية واالسهم لغرض التخفيف
من حدة المخاطر  ،ولكن في الوقت الحاضر لم يعتبر هذا الضمان من اجل التوصل الى الموجودات المرجحه
المخاطر  ،في اطار المدخل القياسي.
الف ريال عماني
تفاصيل

رقم
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اجمالي التسهيالت قبل خصم الضمانات المالية المؤهلة بعد
تنفيذ القص
المخاطر وعامل تحويل االئتمان

الضمانات المؤهلة

مطالبات الحكومة

69 116

-

-

مطالبات البنوك

36 915

-

-

مطالبات الشركات

160 939

-

-

قروض التجزئة

136 900

-

-

اخرى

135 343

-

-

المجموع

539 213

-

-
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متطلبات االفصاح االجبارية وفقا الطار عمل بازل 2
كما في 2007/12/31م

 .8مخاطر السوق في الدفاتر التجارية
مخاطـر السـوق هـي المخاطـر التي تتغيـر فيهـا القيمـة أو الدخـل الناتـج من أصـول والتزامات البنـك نتيجـة
التغييـرات في أسعـار الفائـدة أو أسعـار الصـرف .تتضمـن مخاطـر السـوق مجموعـة من المخاطـر لكـن
العوامـل الرئيسيـة هـي مخاطـر سعـر الفائـدة ومخاطـر العملـة األجنبيـة .
تنشـأ مخاطـر سعـر الفائـدة من الرهـن والوفـورات والمنتجـات والخدمـات الماليـة األخـرى التي نقدمهـا .
اختـالف ميـزات سعـر الفائـدة واالستحقـاقات على هـذه المنتجـات واستخـدام أمـوال البيـع بالجملـة لدعـم
هـذه المنتجـات  ،التعـرض لمخاطـر سعـر الفائـدة بسـبب المطابقـة الغيـر كاملـة بيـن األدوات الماليـة المختلفـة
وفروقـات الوقـت على إعـادة تسعيـر األصـول وااللتزامـات .يتـم إدارة هـذه المخاطـر عن طريق استخـدام األدوات
الماليـة المناسبـة .
تنشـأ مخاطـر العملـة األجنبيـة نتيجـة النشـاط الذي يقـوم بـه البنـك عنـد زيـادة و استثمـار أمـوال في عمـالت غيـر
الريال العماني والتي تتـم من أجـل إدارة تمويـل تكاليـف البيـع بالجملـة والعائـد على األصـول السائلـة وتقديـم
اختـالف في التمويـل وأسـواق االستثمـار .يتـم إدارة مخاطـر العملـة بشكـل أساسـي عن طريـق استخـدام
مبـادلة العملـة وتقديـم عقـود الصـرف األجنبـي  .كمـا يتـم أيضـًا إدارة المخاطـر بالتزامـات صـرف العملـة
األجنبيـة التي تتـم مطابقتهـا مع األصـول المخصصـة في نفـس العملـة األجنبيـة .
والتزامـًا بالموجهـات العامـة الصـادرة من البنـك المركـزي العمانـي حـول تنفيـذ توصيـات بازل  2في حالـة
مخاطـر السـوق  ،يتبـع البنـك األسلـوب والفنيـات حسـب الموجهـات العامـة.
تجتمـع لجنـة األصـول وااللتزامـات كـل اسبوعيـن لمناقشـة االستحقـاقات الغير متطابقـة ومخاطـر السيولة
التي يتعـرض لها بنـك صحـار التخـاذ الخطوات الالزمـة لتجـاوز هـذه المخاطـر  .تناقـش لجنـة األصـول وااللتزامـات
وتستكمـل الخـطط إلدارة مخاطـر سعـر الفائـدة  .وبتوجيـه من لجنـة األصـول وااللتزامـات  ،تقـوم دائـرة الخزينـة
بالبنـك بإدارة سعـر الفائـدة ومخاطـر صـرف العملـة األجنبيـة  ،التمسـك بالموجهـات العامـة للسياسـة التي
تضـع الحـدود المناسبـة .
الجدول التالي يوضح سعر رأس المال المطبق للمخاطر السوق.
االفصاح الكمي

الف ريال عماني

مخاطر اسعار الفائدة

-

مخاطر السيولة

-

مخاطر العمالت االجنبية

1598

مخاطر التجارة

-

 .9مخاطر اسعار الفاءده في الدفاتر البنكية
تقـوم لجنـة األصـول وااللتزامـات بإدارة مخاطـر سعـر الفائـدة  .البنـك معرض لمخاطـر سعـر الفائـدة نتيجـة
لتفـاوت إعـادة تسعيـر سعـر الفائـدة لألصـول وااللتزامـات  .يقـوم البنـك بإدارة مخاطـر السيولـة وفـق متطلبـات
مصادر التمويـل لتتطابـق مـع االستحقاقـات .بيان بشأن حساسيه االصول وااللتزمات وقد اعد وفقا للمبادئ
التوجيهيه المنصوص عليها في التعميم  559 MBمؤرخ  7مايو  .3002حساب معدل الحساسية فجوة االصول
وااللتزامات وحساسيه الدخل الى صدمات في حدود  spb 002مرفق في الملحق  .1تأثير تحليل الحساسية الى
الدخل هو في حدود  ٪ 02من رأس المال التنظيمي .بيد ان حساسيه للدخل باعتبارها  ٪من صافي ايرادات الفوائد
هي اعلى بسبب كون بنك صحار بنك جديد وكان هناك االلتواء في تراكم األصول نحو نهاية السنة.
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متطلبات االفصاح االجبارية وفقا الطار عمل بازل 2
كما في 2007/12/31م

الف ريال
عماني
حتى شهر
واحد

 1الى 3
اشهر

 3الى 6
اشهر

 6الى12
اشهر

 1الى 3
سنوات

غير معرض
لمخاطر
ما يفوق 3
أسعار
سنوات
الفائدة

المجموع

نقدية

-

-

-

-

-

-

1 296

1 296

أرصدة لدى البنك المركزي

-

-

-

-

-

-

19 126

19 126

مستحقات من بنوك وودائع أخرى
بسوق النقد

33 875

3 039

385

-

-

-

-

37 299

استثمارات

45 000

5 000

5 000

-

-

-

-

55 000

فواتير مخصومة وايصاالت امانة

-

396

-

-

-

-

-

396

السحب على المكشوف

26 817

-

-

-

-

-

-

26 817

قروض وسلفيات

-

136 078

-

139 664

-

-

-

275 742

أصول ثابتة

-

-

-

-

-

-

4 637

4 637

فوائد متراكمة

-

-

-

-

-

-

2 225

2 225

اصول اخرى

-

-

-

-

-

-

791

791

مجموع االصول

105 692

144 513

5 385

139 664

-

-

28 075

423 329

ودائع باخطار

-

-

-

-

-

-

33 957

33 957

ودائع التوفير

-

-

-

-

-

-

26 094

26 094

ودائع الجل

11 568

26 716

53 038

61 017

25 022

5 250

-

182 611

ودائع اخرى

160

-

-

-

-

-

-

160

مستحقات لبنوك اخرى

5 314

3 000

8 000

10 800

1 500

-

-

28 614

شهادات ايداع

-

-

-

-

91 100

-

-

91 100

فوائد مدفوعة

-

-

-

-

-

-

3 013

3 013

مخصصات والتزامات اخرى

-

-

-

-

-

-

4 103

4 103

رأس المال

-

-

-

-

-

-

50 000

50 000

احيتاطي

-

-

-

-

-

-

6 163

6 163

ارباح محتجزة

-

-

-

-

-

-

()2 486

()2 486

مجموع راس المال وااللتزامات

17 042

29 716

61 038

71 817

117 622

5 250

120 844

423 329

الفجوة

88 650

114 797

()55 653

67 847

()117 622

()5 250

()92 769

-

الحساسية على الدخل صدمات
bps 200

71

367

401

970

3 852

322

-

5 983

 .10مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي المخاطر أن يواجه البنك صعوبة في مقابلة التزاماته عن طريق التزاماته المالية.
الغرض من منهج البنك إلدارة مخاطر السيولة هو لضمان ،ما أمكن ذلك ،أنه سيكون لديه على الدوام سيولة
كافية للوفاء بالتزاماته عند حلول موعد استحقاقها ،تحت الظروف العادية والصعبة ،بدون تكبد خسائر غير
مقبولة أو المخاطرة بتدمير سمعة البنك.

تتلقى الخزينة المركزية معلومات من وحدات النشاط األخرى بخصوص ملمح السيولة ألصولها والتزاماتها
المالية وتفاصيل التدفقات النقدية المتوقعة األخرى التي تنشأ من النشاط المستقبلي .من ثم تحتفظ الخزينة
المركزية بمحفظة مكونة من 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
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متطلبات االفصاح االجبارية وفقا الطار عمل بازل 2
كما في 2007/12/31م
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 .حساب فجوة السيوله على استحقاق
لالصول وااللتزامات هو مرفق في الملحق  .2الحساب قد اعد وفقا للمبادئ التوجيهيه المنصوص عليها في
التعميم  559 MBمؤرخ  7مايو .3002
الف ريال عماني
حتى شهر
واحد

 1الى 3
اشهر

 3الى 6
اشهر

 6الى 9
اشهر

 9الى 12
أشهر

 1الى 3
سنوات

ما يفوق 3
سنوات

المجموع

نقدية

1 296

-

-

-

-

-

-

1 296

أرصدة لدى البنك المركزي

19 076

-

-

-

-

-

50

19 126

مستحقات من بنوك وودائع أخرى
بسوق النقد

33 875

3 039

385

-

-

-

-

37 299

استثمارات

45 000

5 000

5 000

-

-

-

-

55 000

فواتير مخصومة وايصاالت امانة

-

396

-

-

-

-

-

396

السحب على المكشوف

1 341

1 341

1 341

1 341

1 341

6 704

13 408

26 817

قروض وسلفيات

57 261

7 191

9 173

3 370

7 895

27 254

163 598

275 742

-

-

-

-

-

4 637

4 637

فوائد متراكمة

2 225

-

-

-

-

-

-

2 225

أصول ثابتة
اصول اخرى

791

-

-

-

-

-

-

791

المقايضات

-

-

-

-

2 401

21 693

-

24 094

شراء اجل لعمالت اجنبية

1 441

675

5 775

-

-

-

-

7 891

ضمانات واعتمادات مستندية

4 683

3 484

1 860

1 096

12 020

5 202

-

28 345

مجموع االصول

166 989

21 126

23 534

5 807

23 657

60 853

181 693

483 659

ودائع جارية

6 791

6 791

5 094

3 396

3 396

-

8 489

33 957

ودائع التوفير

1 305

1 305

1 305

1 305

1 305

6 524

13 045

26 094

ودائع الجل

11 889

32 264

37 526

16 451

32 699

23 929

27 853

182 611

ودائع اخرى

160

-

-

-

-

-

-

160

مستحقات لبنوك اخرى

5 314

3 000

8 000

2 700

8 100

1 500

-

28 614

شهادات ايداع

-

-

-

-

-

91 100

-

91 100

فوائد مدفوعة

3 013

-

-

-

-

-

-

3 013

مخصصات والتزامات اخرى

4 103

-

-

-

-

-

-

4 103

المقايضات

-

-

-

-

2 349

23 100

-

25 449

شراء اجل لعمالت اجنبية

1 443

674

5 762

-

-

-

-

7 879

ضمانات واعتمادات مستندية

4 683

3 484

1 860

1 096

12 020

5 202

-

28 345

رأس المال

-

-

-

-

-

-

50 000

50 000

احيتاطي

-

-

-

-

-

-

6 163

6 163

ارباح محتجزة

-

-

-

-

-

-

()2 486

()2 486

مجموع راس المال وااللتزامات

38 701

47 518

59 547

24 948

59 869

151 355

103 064

485 002

رأس المال وااللتزامات تراكمية

38 701

86 219

145 766

170 714

230 583

381 938

485 002

-

الفجوة

128 288

()26 392

()36 013

()19 141

()36 212

()90 502

78 629

()1 343

الفجوة التراكمية

128 288

101 896

65 883

46 742

10 530

()79 972

()1 343

-

الفجوة التراكمية كنسبة ()٪
االلتزامات التراكمية

331

118

45

27

5

()21

-

-

 .11مخاطر العمليات
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من تشكيلة واسعة من األسباب
المصاحبة لعمليات البنك ،والموظفين والتقنيات والبنيات األساسية ومن العوامل الخارجية بخالف مخاطر
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متطلبات االفصاح االجبارية وفقا الطار عمل بازل 2
كما في 2007/12/31م
االئتمان والسوق والسيولة مثل تلك التي تنشأ من المتطلبات القانونية 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.
المسئولية األساسية عن وضع وتنفيذ الضوابط التي تعالج المخاطر التشغيلية مسندة إلى اإلدارة العليا داخل
كل وحدة نشاط .يدعم هذه المسئولية تطوير المعايير الكلية للبنك إلدارة مخاطر التشغيل في المجاالت
التالية:
l

متطلبات الفصل المناسب للمهام متضمنة التفويض المستقل بالمعامالت؛

l

متطلبات تسوية ورصد المعامالت؛

l

االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى؛

l

توثيق الضوابط واإلجراءات؛

l

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط واإلجراءات للتعامل مع
هذه المخاطر التي تم تحديدها؛

l

متطلبات التقارير عن الخسائر التشغيلية وإجراءات العالج المقترحة؛

l

وضع خطط الطوارئ؛

l

التدريب والتطوير المهني؛

l

المعايير األخالقية والتجارية؛

l

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.
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ومع الطفرة االقتصادية التي تشهدها السلطنة في الوقت الحالي
واآلفاق الجديدة التي ترتبت عليها ومع النمو الذي من المتوقع أن
العماني خالل السنوات القليلة القادمة يواجه
يشهده االقتصاد ُ
قطاع البنوك تحديات ومتطلبات متزايدة لتمويل هذا التطور في
المستقبل القريب.
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القوائم المالية خاضعة لموافقة البنك المركزي العماني
تقرير مراجعي الحسابات المستقلين إلى مساهمي بنك صحار (ش.م.ع.ع)
تقرير عن القوائم المالية
لقد راجعنا القوائم المالية لبنك صحار ش م ع ع («البنك») الواردة على الصفحات من  2إلى  34والتي تشتمل على
الميزانية العمومية كما في 31ديسمبر  2007وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفق
النقدي للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخصًا عن السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى.
مسئولية إدارة البنك عن القوائم المالية
إن مسئولية إدارة البنك عن اإلعداد والعرض العادل لهذه القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية
ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية لسنة  1974وتعديالته .تتضمن
هذه المسئولية التصميم والتنفيذ واالحتفاظ بضوابط للرقابة الداخلية ذات الصلة باإلعداد والعرض العادل لقوائم
مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ؛ واختيار وتطبيق السياسات المحاسبية
المناسبة والقيام بالتقديرات المحاسبية المعقولة في مثل هذه الظروف.
مسئولية مراجعي الحسابات
مسئوليتنا هي إبداء الرأي على هذه القوائم المالية بناءا على المراجعة التي نقوم بها .لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
لمعايير المراجعة الدولية والتي تتطلب منا االلتزام بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة وتخطيط وتنفيذ أعمال
المراجعة بهدف التوصل إلى درجة مقبولة من القناعة عما إذ كانت القوائم المالية تخلو من أخطاء جوهرية.
تتضمن أعمال المراجعة القيام بإجراءات بغرض الحصول على أدلة مراجعة عن المبالغ واإلفصاحات الواردة في
القوائم المالية .تعتمد اإلج��راءات المختارة على حكم وتقدير المراجع ويتضمن ذلك تقييم لمخاطر التحريف
الجوهرية بالقوائم المالية سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ .عند القيام بإجراءات تقييم لهذه المخاطر يأخذ
المراجع في االعتبار ضوابط الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام الشركة باإلعداد والعرض العادل للقوائم المالية
وذلك بغرض تصميم إجراءات المراجعة المناسبة في سياق هذه الظروف وليس بغرض إبداء الرأي عن مدى فعالية
ضوابط الرقابة الداخلية للبنك .كما تتضمن المراجعة أيضًا تقييما لمدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة
ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي وضعتها إدارة البنك إضافة إلى تقييم للعرض الكلي للقوائم المالية.
في اعتقادنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأي المراجعة الذي نقوم بإبدائه.
الرأي
في رأينا أن القوائم المالية تعبر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،عن المركز المالي لبنك صحار ش م ع
ع كما في  31ديسمبر  2007وعن أدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير
المالية الدولية.
تقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
في رأينا أن القوائم المالية لبنك صحار ش م ع ع كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2007ومن جميع النواحي
الجوهرية:
قد أعدت بصورة مناسبة وفقًا لمتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال؛ و
•
تلبي متطلبات قانون الشركات التجارية لعام  1974وتعديالته.
•

							
كي بي ام جي
2008
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الميزانية العمومية
للفترة من  9ابريل  2007حتى  31ديسمبر 2007
النتائج خاضعة لموافقة البنك المركزي العماني

2007
إيضاح

ألف ريال عماني

األصول
نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

ب1

20 427

مستحقات من بنوك وودائع أخرى بسوق النقد

ب2

36 914

قروض وسلف (بالصافي)

ب3

298 936

استثمارات متاحة للبيع

ب4

55 000

معدات وتركيبات

ب5

4 637

أصول أخرى

ب6

4 428

——————

420 342
==========

االلتزامات
مستحقات لبنوك وودائع أخرى بسوق النقد

ب7

28 614

شهادات ودائع

ب8

91 100

ودائع العمالء

ب9

242 822

التزامات أخرى

ب 10

8 532
——————

371 068
——————

حقوق الملكية
رأس المال

ب 11

50 000

االحتياطي القانوني

ب 12

1 760
()2 486

الخسائر المتراكمة

——————

49 274
——————

420 342
===========

صافي األصول للسهم الواحد (بالبيسة)

ب 14

االلتزامات العرضية

ب 15

االرتباطات

ب 15

492.74
===========

26 928
===========

54 212
===========

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية وصرح بإصدارها في  13يناير  2008ووقعها بالنيابة عنه كل من:
						
ـــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـ ـــــ
						
رئيس مجلس اإلدارة

ــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــ
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 .1
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قائمة الدخل
كما في  31ديسمبر 2007
2007
إيضاح

ألف ريال عماني

إيرادات الفوائد

ج1

9 353

مصروفات الفوائد

ج2

()5 637
——————

صافي إيرادات الفوائد
إيرادات أخرى

3 716
ج3

4 709
——————

8 425

إيرادات التشغيل

——————

مصروفات التشغيل
()2 957

تكاليف الموظفين
المصروفات األخرى للتشغيل

ج4

()2 266

االستهالك

ب5

()338
——————

()5 561
——————

2 864

ربح التشغيل
صافي مصروف ما قبل التأسيس

ج5

()683

صافي مصروف ما قبل التشغيل

ج6

()264

خسائر انخفاض في القيمة على أساس المحفظة

ب3

()4 403
——————

()2 486

الخسارة من التشغيل بعد المخصصات

——————

()2 486

صافي خسارة الفترة

===========

الخسارة األساسية للسهم الواحد عن الفترة  -بالبيسة

ج8

خسارة الفترة للسهم الواحد (على أساس سنوي) بالبيسة

ج8

()24.86
===========

()30.51
===========

اإليضاحات المرفقة من أ 1/إلى د 6/تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير المراجعين وارد بالصفحة رقم .1
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للفترة من  9ابريل  2007حتى  31ديسمبر 2007

إصدار أسهم

رأس المال

االحتياطي
القانوني

الخسائر
المتراكمة

ألف ريال عماني

ألف ريال عماني

ألف ريال عماني

50 000

-

المجموع
ألف ريال عماني

-

50 000

()2 486

()2 486

مصروفات إصدار أسهم محصلة

-

2 000

-

2 000

مصروفات إصدار أسهم

-

()240

-

()240

صافي خسارة الفترة

——————
الرصيد كما في  31ديسمبر 2007

50 000
===========

——————
1 760
===========

——————
()2 486
===========

——————
49 274
===========

إليضاحات المرفقة من أ 1/إلى د 6/تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير المراجعين وارد بالصفحة رقم .1
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قائمة التدفق النقدي
كما في  31ديسمبر 2007
2007
ألف ريال عماني
أنشطة التشغيل
صافي الخسارة بعد الضرائب

()2 486

تعديالت لـ:
االستهالك

341

مخصص خسائر انخفاض في القيمة على أساس المحفظة

4 403

ربح بيع استثمارات في أوراق مالية

()89

فوائد من استثمارات

()1 011
——————

أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل:

1 158

إجمالي القروض والسلف

()303 339

أصول أخرى

()4 428

إصدار شهادات ودائع

91 100

ودائع العمالء

242 822

مستحقات إلى بنوك وودائع أخرى بسوق النقد

20 300

التزامات أخرى

8 532
——————

صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

56 145
——————

أنشطة االستثمار
شراء استثمارات

()171 593

حصيلة بيع  /استرداد استثمارات

166 682

شراء معدات وتركيبات

()4 978

فوائد مستلمة عن شهادات ودائع وأذون خزانة

1 011
——————

صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()8 878
——————

أنشطة التمويل
إصدار رأس المال

50 000

صافي مصروفات إصدار أسهم محصلة

1 760
——————

صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل

51 760
——————

النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة

99 027
===========

ممث ً
ال في:
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

20 427

مستحقات من بنوك ومبالغ أخرى بسوق النقد

36 914

استثمارات متاحة للبيع

50 000

مستحقات إلى بنوك وودائع أخرى بسوق النقد

()8 314
——————
99 027
===========

إليضاحات المرفقة من أ 1/إلى د 6/تشكل جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير المراجعين وارد بالصفحة رقم .1
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007

أ 1/الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية
تم تأسيس بنك صحار ش م ع ع ("البنك") في سلطنة
عمان في  4مارس  2007كشركة مساهمة عمانية عامة
وهو يقوم بصفة أساسية بمزاولة األنشطة المصرفية
وتقديمها للشركات ولألفراد في سلطنة عمان .يقوم
البنك بالعمل ف��ي سلطنة عمان بموجب ترخيص
مصرفي صادر عن البنك المركزي العماني وهو مشمول
بنظام البنك المركزي لتأمين الودائع المصرفية .بدأ
البنك عملياته التشغيلية في  9أبريل  - 2007العنوان
المسجل للبنك هو ص.ب  44حي الميناء رمز بريدي ،114
مسقط ،سلطنة عمان .يعمل بالبنك  219موظفًا كما
في  31ديسمبر .2007

أ 2/السياسات المحاسبية الهامة
فقرة االلتزام
أ1/2/
تم إعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية
الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية لعام 1974
وتعديالته ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة
لسوق المال ولوائح البنك المركزي العماني المطبقة.
عند إع��داد ه��ذه القوائم المالية تبنى البنك المعيار
 7من معايير التقارير المالية الدولية ،األدوات المالية:
اإلفصاحات .أثر تبني المعيار  7من معايير التقارير المالية
الدولية على نمط ومقدار اإلفصاح المقدم في هذه
القوائم المالية ولكنه لم يؤثر على األرب��اح أو المركز
المالي للبنك كما هو وارد بالقوائم المالية.
اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية بتاريخ  13يناير
.2008
أ 2/2/أساس القياس
تم إعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية
فيما عدا القياس بالقيمة العادلة لما يلي:
l

األدوات المالية المشتقة،

l

األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل،

l

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.
استخدام التقديرات واألحكام
أ4/2/
يتطلب إع���داد ال��ق��وائ��م المالية م��ن اإلدارة القيام
بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق
السياسات المحاسبية ومبالغ األص��ول وااللتزامات
والدخل والمصروفات الصادر عنها التقرير .قد تختلف
النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تستند التقديرات واالفتراضات المصاحبة لها على البيانات

التاريخية 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.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها
بشكل مستمر .يتم إثبات تعديالت التقديرات المحاسبية
في الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير إذا كان التعديل
مؤثرًا على تلك الفترة فقط أو في فترة التعديل والفترات
المستقبلية إذا كان التعديل مؤثرًا على الفترة الحالية
والفترات المستقبلية .تتكون التقديرات  ،التي يعتبر البنك
أن لها مخاطر جوهرية في تعديالت هامة في الفترات
الالحقة  ،بشكل مبدئي من مخصصات االنخفاض في
قيمة القروض والسلف.
أ 3/السياسات المحاسبية الهامة
ق��ام البنك بتطبيق السياسات المحاسبية التالية
بانتظام.
العمالت األجنبية
أ1/3/
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال
العماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ
المعاملة .يتم تحويل األص��ول واالل��ت��زام��ات النقدية
بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني بأسعار الصرف
السائدة في تاريخ الميزانية العمومية .تعالج األرب��اح
والخسائر المحققة وغير المحققة في قائمة الدخل.
مكاسب أو خسائر العملة األجنبية على البنود النقدية
هي الفرق بين التكلفة المطفأة لعملة التشغيل في
بداية الفترة معدلة بسعر الفائدة الحقيقي والمدفوعات
خالل الفترة.
أ 2/3/إثبات اإليرادات والمصروفات
أ/2/3/أ إيراد ومصروف الفائدة
يتم إثبات إي��راد ومصروف الفائدة في قائمة الدخل
باستخدام طريقة معدل الفائدة الحقيقي .معدل
الفائدة الحقيقي هو المعدل ال��ذي يجعل خصم
المدفوعات النقدية المستقبلية والمقبوضات المقدرة
طوال العمر المقدر لألصل أو االلتزام المالي (أو لفترة
أقصر ،إن كان ذلك مالئمًا) مساويًا للقيمة الدفترية
لألصل أو االلتزام المالي .يتم تحديد معدل الفائدة
الحقيقي عند اإلثبات المبدئي لألصل  /االلتزام المالي
وال يتم تعديله في وقت الحق .يتضمن إيراد ومصروف
الفائدة المعروض في قائمة الدخل:
l

الفائدة على األص��ول وااللتزامات المالية بالتكلفة
المطفأة على أساس معدل الفائدة الحقيقي ؛

l

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

l

التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المؤهلة
(متضمنة عدم فعالية التغطية) والبنود المغطاة
ذات الصلة عندما يكون خطر معدل الفائدة هو
الخطر المغطى.
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
أ/2/3/ب مكاسب وخسائر القيمة العادلة
يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات
المحتفظ بها ألغراض إدارة المخاطر واألص��ول المالية
األخ��رى بخالف القروض والسلف بالقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل ويتم عرضها في "صافي الدخل
من األدوات المالية األخرى المثبتة بالقيمة العادلة" في
قائمة الدخل.
يتعلق صافي الدخل من األدوات المالية بالقيمة العادلة
بمشتقات مالية غير مؤهلة محتفظ بها ألغراض إدارة
المخاطر وأص��ول مالية مخصصة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل وهي تتضمن جميع التغيرات
المحققة وغير المحققة في القيمة العادلة والفائدة
وتوزيعات األرباح وفروق صرف العمالت األجنبية.
أ/2/3/ج إيراد توزيعات األرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم
اإليراد.
أ/2/3/د الرسوم والعموالت
يتم إدراج إيراد ومصروفات الرسوم والعموالت والتي
تشكل جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الحقيقي لألصل
أو االلتزام المالي في قياس معدل الفائدة الحقيقي.
يتضمن إيراد الرسوم والعموالت أتعاب خدمة الحسابات
وال��رس��وم ذات الصلة باالئتمان ورس��وم االستشارات
والرسوم اإلداري��ة األخ��رى وعموالت المبيعات ورسوم
الودائع ورس��وم القروض المشتركة .يتم إثبات هذه
الرسوم والعموالت عند أداء الخدمات ذات الصلة.
أ/2/3/هـ المخصصات
يتم إث��ب��ات المخصص عند وج��ود ال��ت��زام قانوني أو
استداللي حالي يمكن قياسه بصورة موثوق بها على
البنك نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يطلب تدفق
منافع اقتصادية خارجة لسداد االلتزام .المخصصات
تعادل القيمة المطفأة لاللتزامات المستقبلية.
/2/3/و مقاصة اإليراد والمصروف
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
أ/3/3/أ اإلثبات
مبدئيًا يقوم البنك بإثبات القروض والسلف والودائع
واألوراق المالية المصدرة للديون في التاريخ الذي تنشأ
فيه .يتم إثبات جميع األصول وااللتزامات المالية األخرى
(متضمنة األصول وااللتزامات المخصصة بالقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل) مبدئيًا في تاريخ المتاجرة الذي
يصبح فيه البنك طرفًا في النصوص التعاقدية لألداة.
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أ/3/3/ب اإلستبعاد
يقوم البنك بإستبعاد أصل مالي عندما ينتهي مفعول
الحقوق التعاقدية في التدفق النقدي من األصل أو عند
تحويل الحقوق في قبض التدفقات النقدية التعاقدية
من األص��ل المالي في معاملة يتم فيها التحويل
الجوهري لجميع مخاطر وعوائد الملكية لألصل المالي.
يقوم البنك بإستبعاد االلتزام المالي عندما يتفرغ من
التزاماته التعاقدية أو إلغائها أو انتهاء أمدها.
أ/3/3/ج مقاصة األصول وااللتزامات
تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية وعرض صافي
المبلغ في الميزانية العمومية ،فقط عندما يكون لدى
البنك حق قانوني في مقاصة جميع المبالغ وأن يكون
راغبًا إما في السداد على أساس الصافي أو تحقق األصل
وسداد االلتزام في نفس الوقت.
أ/3/3/د قياس التكلفة المطفأة
التكلفة المطفأة لألصل أو االلتزام المالي هو المبلغ الذي
يتم به 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 إلى التدفقات النقدية المخصومة
باستخدام م��ع��دالت ال��ف��ائ��دة للبنود ذات ال��ش��روط
والخصائص المماثلة .بالنسبة لالستثمارات التي ال يوجد
لها سعر سوقي مدرج يتم تحديد تقدير معقول بالرجوع
إلى القيمة الحالية بالسوق الستثمار مماثل أو تستند إلى
التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة .ال يتم خصم
االستثمارات ذات فترات االستحقاق القصيرة.
أ/3/3/و القروض والسلف
القروض والسلف هي أص��ول مالية غير مشتقة ذات
دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها وغير مدرجة في سوق
نشط وال يرغب البنك في بيعها ف��ورًا أو على المدى
القصير .يتم إثبات القروض والسلف بالتكلفة المطفأة
ناقصًا المبالغ المحددة على وجه مخصوص بعد السماح
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.

إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
أ/3/3/ز تحديد وقياس خسارة االنخفاض في
القيمة
يتم االح��ت��ف��اظ بالمخصصات الجماعية النخفاض
القيمة فيما يتعلق بالخسائر المتكبدة والتي لم يتم
تحديدها بعد على وج��ه الخصوص ف��ي محفظة
القروض والسلف .تحتسب القيمة الدفترية للقروض
والسلف بالقيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية
المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدة الحقيقي األصلي.
ال يتم خصم األرصدة ذات الفترات القصيرة.
عند العلم بعدم قابلية القرض للتحصيل واكتمال
جميع اإلجراءات القانونية وتحديد الخسارة النهائية يتم
شطب القرض مباشرة في قائمة الدخل.
يتم تكوين المخصصات غير المحددة للوفاء بمخاطر
االئتمان المتأصلة في محفظة القروض والسلف .يتم
وضع هذا المخصص لتغطية انخفاض القيمة المحتمل
والذي بالرغم من أنه غير محدد على وجه الخصوص إال
أنه يكون موجودًا في محفظة البنك في تاريخ الميزانية
العمومية.
أ/3/3/ح النقد وما في حكم النقد
يتكون النقد وما في حكم النقد من نقد بالصندوق
وأرصدة غير مقيدة يتم االحتفاظ بها لدى البنك المركزي
وأصول مالية عالية السيولة ذات فترات استحقاق تقل
عن الثالثة أشهر والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية فيما
تعلق بالتغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها
من جانب البنك في إدارة ارتباطاته قصيرة األجل .يتم
إثبات النقد وما في حكم النقد بالتكلفة المطفأة في
الميزانية العمومية.
أ/3/3/ط أرصدة مستحقة من البنوك وودائع أسواق
النقد األخرى
يتم إثباتها بالتكلفة المطفأة ناقصًا أي مخصص
النخفاض القيمة.
أ/3/3/ي التخصيص بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
تتضمن هذه الفئة تلك األصول وااللتزامات المثبتة مبدئيًا
بالتكلفة والمعاد قياسها بالقيمة العادلة .تدرج جميع
المكاسب والخسائر المحققة وغير المحققة ذات
الصلة في قائمة الدخل في الفترة التي تنشأ فيها.
أ/3/3/ك األصول وااللتزامات للمتاجرة
األصول وااللتزامات للمتاجرة هي تلك األصول وااللتزامات
التي يقتنيها أو يتكبدها البنك بصفة أساسية بغرض
البيع أو إعادة الشراء على المدى القريب أو يحتفظ بها
كمحفظة تدار بصورة مشتركة للربح قصير األمد أو أخذ
المراكز.
يتم إثبات األصول وااللتزامات للمتاجرة مبدئيًا وتقاس

الحقًا بالقيمة العادلة في الميزانية العمومية مع أخذ
تكاليف المعاملة مباشرة إلى قائمة الدخل .يتم إثبات
جميع التغيرات في القيمة العادلة المحققة أو غير
المحققة كجزء من صافي إيراد المتاجرة في 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.
أ/3/3/ل االستثمارات المحتفظ بها لغير أغراض
المتاجرة
يتم تصنيف هذه االستثمارات على النحو التالي:
 lمتاحة للبيع؛
 lمحتفظ بها لتاريخ االستحقاق.
تدرج جميع االستثمارات لغير المتاجرة مبدئيًا بالتكلفة،
ً
متضمنة
التي تمثل القيمة العادلة للمقابل المدفوع
مصروفات االقتناء.

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 وقروض.
يمكن بيع تلك االستثمارات استجابة الحتياجات السيولة
أو للتغيرات في ظروف السوق .تتضمن تلك االستثمارات
أدوات في حقوق الملكية أو أوراق في سوق النقد أو أية
أدوات دين أخرى.
في أعقاب القياس المبدئي يتم قياس االستثمارات
المتاحة للبيع بالقيمة العادلة ويتم إثبات المكاسب
أو الخسائر غير المحققة مباشرة في حقوق الملكية
في "احتياطي المتاحة للبيع" .عند بيع الورقة 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 بأكثر من استثمار
واحد في نفس الورقة المالية فإنها تعتبر على أنه يتم
استبعادها بطريقة الوارد أو ً
ال يصرف أو ً
ال .يتم اإلعالن عن
الفائدة المكتسبة أثناء االحتفاظ باالستثمارات المالية
المتاحة للبيع على أنه إي��راد فوائد باستخدام معدل
الفائدة الحقيقي .يتم إثبات توزيعات األرباح المكتسبة
خالل فترة االحتفاظ باالستثمارات المالية المتاحة للبيع
في قائمة الدخل على أنها "إيرادات تشغيلية أخرى" عند
نشوء الحق 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
االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ استحقاقها هي أصول
غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد وفترة
استحقاق ثابتة ويكون لدى البنك النية اإليجابية والمقدرة
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007

على االحتفاظ باألصول المالية لتاريخ استحقاقها فيتم
إثباتها بالتكلفة المطفأة ناقصًا خسائر االنخفاض في
القيمة .قد ينتج عن أي بيع أو إع��ادة تصنيف لمقدار
كبير من االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ استحقاقها
وال يقارب فترات استحقاقها إع��ادة تصنيف لجميع
الستثمارات المحتفظ بها لتاريخ استحقاقها على أنها
متاحة للبيع ويمتنع البنك من تصنيف األوراق المالية
االستثمارية على أنها محتفظ بها لتاريخ استحقاقها
للسنة الحالية والسنتين التاليتين.

في حالة انتهاء مدة األداة المالية المشتقة أو بيعها
أو إنهائها أو استخدامها أو في حالة ع��دم وفائها
بمعايير المحاسبة لتغطية القيمة العادلة أو في حالة
إلغاء التخصيص يتم التوقف عن 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.

أ/3/3/م عقود إعادة الشراء وإعادة البيع
يتم إدراج األص��ول المباعة مع التعهد الفوري بإعادة
شرائها ف��ي ت��اري��خ مستقبلي محدد ف��ي الميزانية
العمومية ويتم تقييمها وفقًا للسياسات المحاسبية
لألوراق المالية للمتاجرة أو الستثمار األوراق المالية .تدرج
االلتزامات المقابلة المتعلقة بالمبالغ المستلمة لهذه
العقود في المستحقات للبنوك والمؤسسات المالية
األخ���رى .تتم معاملة الفرق بين البيع وسعر إع��ادة
الشراء كمصروف فائدة وهو يستحق على مدى عمر
إعادة الشراء .أما األصول المشتراة مع 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.

تغطية النقدي
عندما يتم تخصيص أداة مالية مشتقة كتغطية
للتقلب في التدفقات النقدية المنسوبة لخطر محدد
مصاحب لألصل أو االلتزام المثبت أو لتنبؤ عالي االحتمال
لمعاملة قد تؤثر على الربح أو الخسارة فإن الجزء الفعال
من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقة يتم إثباته
مباشرة في حقوق الملكية .يتم استبعاد المبلغ المثبت
في حقوق الملكية وإدراج��ه 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.

أ/3/3/ن أوراق القبول
بموجب المعيار  39م��ن معايير المحاسبة الدولية
(المعدل) يتم اإلفصاح عن أوراق القبول في الميزانية
العمومية تحت األصول األخرى مع اإلفصاح عن االلتزام
المقابل لها في االلتزامات األخ��رى .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 .تعتمد معالجة التغيرات في القيمة العادلة
على تصنيف الفئات 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.
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في حالة انتهاء مدة األداة المالية المشتقة أو بيعها
أو إنهائها أو استخراجها أو في حالة ع��دم وفائها
بمعايير محاسبة لتغطية التدفق النقدي أو في حالة
إلغاء التخصيص يتم التوقف عن استخدام محاسبة
التغطية ويظل المبلغ المثبت في حقوق الملكية
في نفس حقوق الملكية إلى الوقت ال��ذي تؤثر فيه
المعاملة المتوقعة على قائمة الدخل .إذا أصبح من غير
المحتمل حدوث المعاملة المتوقعة عندها يتم إيقاف
المحاسبة عن التغطية ويتم إدراج المتبقي في حقوق
الملكية مباشرة في قائمة الدخل.
األدوات المالية المشتقة األخرى لغير المتاجرة
عندما ال يتم االحتفاظ بأداة مالية مشتقة للمتاجرة وال
يتم تخصيصها في عالقة تغطية مؤهلة يتم إثبات
جميع التغييرات في قيمتها العادلة مباشرة في قائمة
الدخل كأحد مكونات صافي الدخل من األدوات المالية
األخرى المثبتة بالقيمة العادلة.
أ/3/3/ع المعدات والتركيبات
يتم قياس بنود المعدات والتركيبات بالتكلفة ناقصًا
االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة.
تتضمن التكلفة المصروفات التي تنسب بصفة مباشرة
إل��ى اقتناء األص��ل .يتم احتساب االستهالك بطريقة
القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للمعدات
والتركيبات .األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية على

إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
النحو التالي:
السيارات

عدد السنوات
3

األثاث والتركيبات

3

معدات المكتب

7-6

برمجيات اإلنتاج

7-6

تتم مراجعة القيمة الباقية لألصول واألعمار اإلنتاجية
المقدرة وط��رق االستهالك وتسويتها ،إن ك��ان ذلك
مالئمًا ،في تاريخ كل ميزانية عمومية.
أ/3/3/ف الودائع وأوراق الدين وااللتزامات الثانوية
يتم إثبات ودائع سوق النقد والعمالء بالتكلفة المطفأة.
ُتقاس الودائع وأوراق الدين المصدرة وااللتزامات الثانوية
بتكلفتها المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة
الحقيقي .يقوم البنك بتصنيف األدوات المالية الرأسمالية
ك��أدوات التزامات مالية أو أدوات حقوق ملكية وفقًا
لجوهر البنود التعاقدية لألداة.
أ/3/3/ص انخفاض قيمة األصول المالية
والمخصصات
يتم إجراء تقييم في تاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد
ما إذا كان هناك أي مؤشر موضوعي على االنخفاض في
قيمة أصل مالي محدد .في حالة وجود أي مؤشر على
انخفاض القيمة يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد
المقدرة لذلك األصل ويتم إثبات أية خسارة انخفاض
في القيمة ،استنادًا إلى صافي القيمة الحالية للتدفقات
النقدية المستقبلية المتوقعة في قائمة الدخل.
يتم إثبات مخصص للعقود المتعثرة عندما تكون
المنافع المتوقع أن يجنيها البنك من العقد أقل
من التكلفة التي ال يمكن تفاديها في سبيل الوفاء
بالتزاماته بموجب العقد .يتم قياس المخصص بالقيمة
الحالية للتكلفة المتوقعة إلنهاء العقد أو صافي
القيمة المتوقعة لالستمرار في العقد ،أيهما أقل .كما
يقوم البنك أيضًا بإثبات أي خسائر انخفاض في القيمة
لألصل المصاحب للعقد قبل 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
القدر الذي يتعلق ببنود مثبتة بصفة مباشرة في حقوق
الملكية عندها يتم إثبات الضريبة في حقوق الملكية.
الضريبة الحالية هي الضريبة المستحقة الدفع محسوبة
باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على
نحو واسع في تاريخ الميزانية العمومية وأية تعديالت
على الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة.

يتم تكوين مخصص الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة
االلتزام بالميزانية العمومية لجميع الفروق المؤقتة بين
المبالغ المسجلة لألصول واإللتزامات ألغراض التقارير
المالية والمبالغ المستخدمة ألغ��راض الضريبة .يتم
قياس أص��ول والتزامات الضريبة المؤجلة بمعدالت
الضريبة المتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عندما
يتم عكسها طبقًا للقوانين المطبقة أو التي تطبق
على نحو واسع في تاريخ الميزانية العمومية.
يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي
يكون من المحتمل معه توفر ربح ضريبي مستقبلي
كاف يمكن في مقابله 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
تم تصنيف المصروف المتكبد ،بالصافي من إي��راد
الفائدة ،قبل تأسيس البنك وحتى  3مارس  2007على أنه
مصروفات ما قبل التأسيس وتم شطبه في قائمة
الدخل.
أ 7/3/مصروف ما قبل التشغيل
تم تصنيف المصروف المتكبد ،بالصافي من إي��راد
الفائدة ،بعد تأسيس البنك في  4مارس  2007وحتى بدء
النشاط التجاري في  9أبريل  2007على 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 .المشتريات والمبيعات العادية
هي تلك التي تتعلق باألصول المالية التي تتطلب تسليم
ً
عامة في
األصول خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه
القوانين أو حسب األعراف السائدة في السوق.
أ 9/3/إيجارات
يتم إثبات مدفوعات اإليجارات التشغيلية كمصروف
في قائمة الدخل على أساس القسط الثابت على مدى
فترة اإليجار.
أ 10/3/الضمانات المالية
الضمانات المالية هي العقود التي يُطلب من البنك
القيام بموجبها بمدفوعات محددة لتعويض مالكها
عن الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل مدين محدد
في القيام بالدفع عند حلول موعد استحقاقه وفقًا
لبنود أداة الدين.
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
يتم إثبات التزامات الضمان المالي مبدئيًا بقيمتها العادل
وإطفاء القيمة العادلة المبدئية على مدى عمر الضمان
المالي .في أعقاب ذلك يتم إثبات التزام الضمان بالمبلغ
المطفأ أو القيمة الحالية ألي��ة مدفوعات متوقعة
(عندما يصبح الدفعة بموجب الضمانة محتمل) أيهما
أعلى .يتم إدراج القيمة غير المطفأة أو القيمة الحالية
للمدفوعات المتوقعة الناشئة من الضمان ،حسب
مقتضى الحال ،في االلتزامات األخرى.
أ 11/3/منافع الموظفين
أ/11/3/أ منافع نهاية الخدمة
يتم استحقاق لمنافع نهاية الخدمة للموظفين
العمانيين وفقا لقانون التأمينات االجتماعية بسلطنة
عمان لعام  1991ويتم إثباتها كمصروف في قائمة
الدخل عند تكبدها.
ال��ت��زام البنك فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة
للموظفين غير العمانيين بموجب خطة منافع تقاعد
محددة وغير ممولة هو مبلغ المنفعة المستقبلية
التي اكتسبها أولئك الموظفون في مقابل خدماتهم
في الفترات الحالية والسابقة .يتم احتساب االلتزام
باستخدام طريقة وح��دة االئتمان المتوقعة ويتم
خصمه إلى قيمته الحالية.
أ/11/3/ب المنافع قصيرة األجل
يتم قياس االلتزامات عن المنافع قصيرة األج��ل في
األس��اس ب��دون خصم ويتم تحميلها علي المصروف
عند تقديم الخدمة ذات الصلة .يتم إثبات مخصص
للمبلغ المتوقع دفعه في الحالة التي يوجد فيها
علي البنك التزام حالي أو استداللي لدفع هذا المبلغ
نتيجة لخدمات سابقة مقدمة من جانب الموظف ومن
الممكن قياس االلتزام بصورة موثوق بها.
أ 12/3/عائد السهم الواحد
يقوم البنك بعرض بيانات العائد األساسي والعائد
المخفف ألسهمه ال��ع��ادي��ة .يتم اح��ت��س��اب العائد
األساسي للسهم بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة
إل��ى حاملي األسهم العادية للبنك على المتوسط
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة .يتم
احتساب العائد علي أساس سنوي للسهم عن طريق
احتساب العائد للسهم الواحد علي أس��اس سنوي
للسنة بالكامل .يحدد العائد المخفف للسهم بتعديل
الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حاملي األسهم العادية
والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بتأثير
جميع األسهم العادية المحتملة المخففة والتي
تشتمل على أوراق قابلة للتحويل إلى أسهم أو أدوات
مماثلة.
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أ 13/3/تقارير القطاعات
القطاع هو مكون متميز للبنك الذي يعمل في تقديم
منتجات أو خدمات (قطاع نشاط) تخضع إلى مخاطر
وع��وائ��د تختلف عن تلك الموجودة في القطاعات
األخرى .تستند صيغة التقرير األساسية لتقارير القطاعات
على مراكز المسئولية التركيز على العمالء.

إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
أ 14/3/أرقام المقارنة
تم تسجيل البنك لدى وزارة التجارة والصناعة في  4مارس  .2007لذا ليست هناك أرقام مقارنة للفترة السابقة لمقارنتها
فيما عدا أرقام ما قبل التأسيس المدققة حتى  11يناير  2007والتي تم تقديمها على النحو التالي:
ألف ريال عماني
إيراد فوائد

204

مصروفات

()839

صافي مصروفات ما قبل التشغيل

()635

——————

===========

إجمالي األصول

158 956

االلتزامات

()107 143

صافي األصول

51 813

——————

===========

ممثلة في
رأس المال

50 000

احتياطي قانوني

1 813

——————

51 813
===========

ب1/

النقدية واألرصدة لدى البنك المركزي
2007
ألف ريال عماني

النقدية

1 296

وديعة تأمين لدى البنك المركزي العماني

5

وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني

50

األرصدة األخرى لدى البنك المركزي

19 076
——————

20 427
===========

ال يمكن سحب وديعة رأس المال ووديعة التأمين لدى البنك المركزي العماني بدون موافقة البنك المركزي
العماني.
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
ب2/

مستحقات من بنوك وودائع أخرى بسوق النقد
2007
ألف ريال عماني

بالعملة المحلية
مستحقات من بنوك أخرى

16 475
——————

16 475
——————

بالعملة األجنبية
مستحقات من بنوك أخرى

9 867

أرصدة البنك لدى بنوك أخرى

10 572
——————

20 439
——————

المجموع

36 914
===========

ب3/

القروض والسلف
2007
ألف ريال عماني

قروض لشركات

166 439

قروض شخصية

136 900
——————

إجمالي القروض والسلف

303 339

مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة

()4 403
——————

صافي القروض والسلف

298 936
===========

تتضمن القروض الشخصية مبلغ  5 714 902ريال عماني تم تقديمه للموظفين على أساس تفضيلي.
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007

ب3/

القروض والسلف (تابع)

تتكون القروض والسلف مما يلي :
2007
ألف ريال عماني
قروض

273 562

سحب على المكشوف

26 819

قروض مقابل إيصاالت أمانة

2 562

فواتير مخصومة

396
——————

إجمالي القروض والسلف

303 339

مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة

()4 403
——————

صافي القروض والسلف

298 936
===========

تحليل الحركة في مخصص خسائر انخفاض القيمة أدناه :
مخصص خسائر القروض
مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة
رصيد بداية الفترة

-

المخصص خالل الفترة

4 403
——————

رصيد نهاية الفترة

4 403
===========

تم تكوين مخصص خسائر االنخفاض في القيمة لمقابلة مخاطر االئتمان المتأصلة في القروض والسلف على
أساس المحفظة.
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007

ب3/

القروض والسلف (تابع)

يحلل الجدول أدناه تركيز القروض والسلف حسب القطاعات االقتصادية
2007
ألف ريال عماني
الزراعة

652

الحكومة

24 082

اإلنشاءات

23 102

المؤسسات المالية

17 000

تجارة االستيراد

17 602

تجارة التصدير

383

الصناعة

12 042

األفراد

136 900

الخدمات

7 362

الوافدين

14 971

التعدين والمحاجر

509

أخرى

48 734
——————

303 339
===========

ب4/

االستثمارات المتاحة للبيع
القيمة الدفترية/
العادلة 2007

التكلفة
2007

ألف ريال عماني

ألف ريال عماني

استثمارات غير مدرجة
شهادة إيداع  -ريال عماني
الرصيد كما في  31ديسمبر 2007

55 000

55 000

——————

——————

55 000

55 000

===========

===========

في السابق تم عرض أذون الخزانة وشهادات اإليداع على أنها محتفظ بها لتاريخ االستحقاق وتقييمها بالتكلفة
المطفأة .خالل الفترة 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.
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007

ب5/

معدات وتركيبات
معدات

برمجيات
إنتاج

أثاث
وتركيبات

مكتب

سيارات

ألف ريال
عماني

ألف ريال
عماني

ألف ريال
عماني

ألف ريال
عماني

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ

المجموع

ألف ريال

ألف ريال عماني

عماني

بالتكلفة :
إضافات

2 502

استهالك
صافي القيمة الدفترية في
 31ديسمبر 2007

336

858

145

4 978

1 137

()210

()61

()48

()22

-

()341

———

———

———

———

———

———

2 292

275

810

123

1 137

4 637

======

======

======

======

======

======

اإلهالك بمبلغ  340 799ريال عماني يتضمن مبلغ  3 414ريال عماني تم تحميله على مصروفات ما قبل التشغيل
ومبلغ  337 385ريال عماني تم تحميلها على قائمة الدخل كجزء من مصروفات التشغيل الحالية.د
إب6/

أصول أخرى
2007
ألف ريال عماني

فوائد مستحقة التحصيل

2 225

مدفوعات مقدمًا وودائع

540

أوراق قبول

1 417

أخرى

246
——————

4 428
===========

ب7/

مستحقات لبنوك وودائع أخرى بسوق النقد
2007
ألف ريال عماني

بالعملة المحلية
قروض من سوق النقد

28 600
——————

28 600
——————

بالعملة األجنبية
أرصدة البنوك األخرى لدى لبنك

14
——————

14
——————

المجموع

28 614
===========
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
ب 8/شهادات ودائع
تلقى البنك الموافقات المطلوبة من البنك المركزي العماني إلصدار شهادات ودائع حتى حدود  100مليون ريال
عماني .تم إستالم لموافقات بتاريخ أول يوليو  2007وهي صالحة حتى  31ديسمبر .2007
كان إصدار شهدات الودائع مفتوحًا لجميع المستثمرين من األفراد والشركات .كان شهادات اإليداع بالريال
العماني وتراوحت فترات استحقاقها ما بين  2الى  5سنوات وحسبت عليها فائدة بمعدل ثانت.
ب9/

ودائع العمالء
2007
ألف ريال عماني

حسابات جارية

12 027

حسابات جارية بإخطار

21 930

حسابات توفير

26 094

ودائع ألجل

182 611

حسابات هامش ضمان

160

——————

242 822
===========

2007
ألف ريال عماني
األفراد :
ودائع جارية

2 157

ودائع توفير

26 094

الشركات :
ودائع ألجل

182 611

ودائع جارية

9 870

ودائع بإخطار

21 930

أخرى

160
——————

242 822
===========
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
ب10/

التزامات أخرى
2007
ألف ريال عماني

فوائد مستحقة الدفع

3 164

مستحقات لموظفين *

48

أوراق قبول

1 417

حسابات مستحقة الدفع معلقة

13

مستحقات أخرى ومخصصات

3 390

——————

8 032
===========

* مستحقات الموظفين التي تتضمن مبلغ  26 288ريال عماني المتعلقة بمنافع نهاية خدمة الموظفين تم
تحميلها في قائمة الدخل .لم يتم سداد أي مدفوعات لمنافع نهاية خدمة الموظفين خالل الفترة.
رأس المال
ب11/
يتكون رأسمال البنك المرخص به من  100 000 000سهم بقيمة ريال عماني واحد للسهم .يتكون رأس المال المصدر
والمدفوع للبنك من  100 000 000سهم بقيمة  0.500ريال عماني للسهم.
قام البنك بإصدار  100 000 000سهم بقيمة ريال عماني واحد للسهم للجمهور في ديسمبر  .2006كان المبلغ المستحق
الدفع عند التقدم بطلب االكتتاب هو  0.500ريال عماني للسهم مع رسوم إصدار بواقع  0.020ريال عماني .يصبح الرصيد
المتبقي بواقع  0.500ريال عماني للسهم مستحقًا للدفع خالل فترة ال تتجاوز الثالث سنوات من تاريخ التأسيس.
كما في  31ديسمبر  2007كان المساهمون الذين يملكون نسبة  %10أو أكثر من رأسمال البنك بصفة شخصية أو مع
أفراد عائالتهم كالتالي:
عدد األسهم

نسبة المساهمة %

شئون البالط السلطاني

14 569 034

%14.57

الغدير العربية ش م م

12 000 000

%12

ب 12/احتياطي قانوني
وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية العماني لعام  1974يجب على البنك تحويل  %10من صافي ربح السنة إلى
االحتياطي القانوني إلى أن يبلغ الرصيد المتراكم لالحتياطي القانوني ثلث رأسمال البنك على األقل .لم يتم تحويل
مخصص خالل الفترة إذ أن البنك لم يحقق صافي ربح .يتضمن االحتياطي القانوني مصروفات إصدار بمبلغ  20بيسة
للسهم التي تم تحصيلها من مساهمي البنك بالصافي من مصروفات اإلص��دار .تم اإلفصاح عن الحركة في
االحتياطي في قائمة التغيرات في حقوق الملكية.
ب 13/احتياطي القيمة العادلة
يتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي التغير التراكمي للقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع إلى حين استبعاد
أو انخفاض قيمة االستثمار.
ب 14/صافي األصول للسهم الواحد
يستند احتساب صافي األصول للسهم الواحد على صافي األصول في  31ديسمبر  2007المنسوبة إلى حاملي األسهم
العادية بمبلغ  49 274 000ريال عماني وعلى عدد  100 000 000سهم عادي.
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
ب 1/15/االلتزامات العرضية
تؤدي خطابات االعتماد المستندي والضمانات القائمة إلى إرتباط البنك بالدفع بالنيابة عن عمالء في حالة عجز
العميل عن األداء بموجب بنود العقد.
2007
ألف ريال عماني
ضمانات

11 991

اعتمادات مستندية

14 937
——————

26 928
===========

يحلل الجدول أدناه تركيز االلتزامات العرضية حسب القطاع االقتصادي
2007
ألف ريال عماني
االلتزامات الطارئة
حكومة

8 616

مقاوالت

7 990

تجارة اإلستيراد

786

تجارة التصدير

999

تصنيع

2 984

نقل واتصاالت

4 595

خدمات

106

أخرى

852
——————

26 928
===========

ب 2/15/االرتباطات
االرتباطات التعاقدية متضمنة العقود لشراء وبيع عمالت أجنبية يتم إثباتها كارتباطات بالقيمة العادلة .تتضمن
االرتباطات المتعلقة باالئتمان 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.
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
ب 2/15/ارتباطات (تابع)
2007
ألف ريال عماني
ارتباطات رأسمالية

216

ارتباطات متعلقة باالئتمان

53 996
——————

54 212
===========

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
ب16/
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 مخصص فيما يتعلق بالقروض الممنوحة ألطراف ذات عالقة.
إجمالي مبالغ األرصدة واإليرادات والمصروفات الناتجة عن األطراف ذات العالقة على النحو التالي:
2007
ألف ريال عماني
(أ) القروض والسلفيات
قروض ممنوحة خالل الفترة

14 484

سداد قروض خالل الفترة

()7 775
——————

الرصيد في  31ديسمبر 2007

6 709
===========

(ب) الودائع
ودائع مستلمة خالل الفترة

64 457

ودائع مسددة خالل الفترة

()48 070
——————

الرصيد في  31ديسمبر 2007

16 387
===========

(ج) قائمة الدخل
إيرادات فوائد

101

مصروفات فوائد

()313
===========

(د) مكافآت اإلدارة العليا
رواتب ومنافع قصيرة األجل

1 052
===========

(هـ) مكافآت حضور جلسات مجلس اإلدارة

62
===========
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
ب 17/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  31ديسمبر : 2007
النقد

قروض
وذمم
مدينة

التكلفة
المطفأة

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

مجموع القيمة
المتاح للبيع
الدفترية
ألف ر.ع

ألف ر.ع

القيمة العادلة
ألف ر.ع

نقد وما في حكم النقد

1 296

19 131

-

-

20 427

20 427

مستحق من بنوك وودائع أخرى
بسوق النقد

-

36 914

-

-

36 914

36 914

قروض وسلف

-

298 936

-

-

298 936

298 936

استثمارات

————

————

————

55 000
————

55 000
————

55 000
————

المجموع

1 296
=======

354 981
=======

=======

55 000
=======

411 277
=======

411 277
=======

مستحق إلي بنوك وودائع أخرى
بسوق النقد

-

-

28 614

-

28 614

28 614

شهادات ودائع

-

-

91 100

-

91 100

91 100

ودائع من العمالء

————

————

242 822
————

————

242 822
————

242 822
————

المجموع

=======

=======

362 536
=======

=======

362 536
=======

362 536
=======

ب18/

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 1/18/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.

62

التقـــرير الســنوي لبنك صحــــــار 2007

إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
ب 2/18/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.
يستخدم البنك عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة والخيارات ومقايضة العمالت للتغطية ضد مخاطر عمالت
محددة .باإلضافة إلى ذلك يستخدم البنك مقايضة معدالت الفائدة للتغطية ضد مخاطر التدفقات النقدية
الناشئة عن بعض القروض والودائع ذات معدالت الفائدة الثابتة.
بالنسبة لمخاطر معدالت الفائدة يتم القيام بإجراء تغطية إستراتيجية عن طريق رصد إعادة تسعير األصول
وااللتزامات المالية والدخول في 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.
المبالغ التقديرية حسب الفترة واالستحقاق
المبالغ
التقديرية

خالل
ثالثة أشهر

ألف ريال عماني

ألف ريال عماني

من  3أشهر
إلى  12شهر
ألف ريال عماني

من  1إلي
 5سنوات
ألف ريال عماني

عقود شراء آجل لعمالت أجنبية

10 292

2 116

8 176

-

عقود بيع آجل لعمالت أجنبية

33 328

2 116

8 112

23 100
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007

ج 1/إيرادات الفوائد
2007
ألف ريال عماني
مستحقات من بنوك

938

قروض وسلف للعمالء

7 404

استثمارات في أوراق مالية

1 011
——————

9 353
===========

ج2/

مصروفات الفوائد
2007
ألف ريال عماني

ودائع من بنوك

525

ودائع من العمالء

5 112
——————

5 637
===========

ج3/

إيرادات التشغيل األخرى
2007
ألف ريال عماني

صافي أرباح من التعامالت بعمالت أجنبية

31

أتعاب وعموالت

4 589

أرباح من استثمارات مالية من خالل حقوق الملكية

74

أرباح من استثمارات مالية مفرج عنها من خالل قائمة الدخل

15
——————

4 709
===========

ج4/

مصروفات التشغيل األخرى
2007
ألف ريال عماني

تكاليف التأسيس

321

مصروفات تشغيل وإدارة

1 895

أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

50
——————

2 266
===========
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007

ج5/

صافي مصروفات ما قبل التأسيس
للفترة المنتهية
في  3مارس
2007
ألف ريال عماني

مصروفات تأسيس

85

مصروفات تشغيل وإدارة

808

تكاليف الموظفين

219
——————

1 112
ناقصًا :إيرادات الفوائد

()429
——————

683
===========

ج6/

صافي مصروفات ما قبل التشغيل
للفترة
من  4مارس
 2007إلى
 8أبريل 2007
ألف ريال عماني

مصروفات تأسيس

22

مصروفات تشغيل وإدارة

148

تكاليف الموظفين

210

استهالك

3
——————

383
ناقصًا :إيرادات الفوائد

()119
——————

264
===========

ج7/

ضريبة الدخل

يخضع البنك لضريبة الدخل بمعدل  %12على ما يزيد عن  30ألف ريال عماني من الدخل الخاضع للضريبة .ال يوجد
إلتزام للضريبة على البنك بسبب الخسائر التي تكبدها خالل الفترة.
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007

ج8/

الخسارة األساسية للسهم

يتم إحتساب الخسارة األساسية للسهم بقسمة صافي خسارة الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم
القائمة خالل الفترة .الخسارة السنوية للسهم  30.51بيسة للفترة وبدون مصروفات ما قبل التأسيس ومصروفات
ما قبل التشغيل للسهم والخسارة السنوية للسهم عن الفترة (بدون مصروفات ما قبل التأسيس ،ومصروفات ما
قبل التشغيل).

2007
ألف ريال عماني
خسارة الفترة

()2 486
——————

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة ( باأللف )

100 000
——————

خسارة السهم عن الفترة (بالبيسة)

()24.86
===========

خسارة السهم عن الفترة على أساس سنوي (بالبيسة)

()30.51
===========

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.
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:
l

مخاطر االئتمان

l

مخاطر السيولة

l

مخاطر السوق

 lالمخاطر التشغيلية
تقع على مجلس اإلدارة المسئولية الكلية عن وضع ومراقبة إطار عمل إدارة المخاطر بالبنك .قام المجلس بتكوين
لجنة األصول وااللتزامات 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 بالحدود .تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات
في ظروف السوق والمنتجات والخدمات المقدمة .يهدف البنك من خالل إجراءات التدريب واإلدارة لديه إلى تطوير
بيئة رقابة بناءة يفهم فيها جميع الموظفون أدوارهم والتزاماتهم.
لجنة التدقيق بالبنك مسئولة عن رصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالبنك وعن مراجعة كفاية إطار
عمل إدارة 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.
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007

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 الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من القروض والسلف التي يقدمها البنك
للعمالء والبنوك األخرى واألوراق المالية االستثمارية .ألغراض التقارير عن إدارة المخاطر يقوم البنك بدراسة وتجميع
كل عناصر التعرض لمخاطر االئتمان (مثل مخاطر اإلخالل من جانب فرد ومخاطر القطاع ومخاطر البلد).
إدارة مخاطر االئتمان
د1/1/
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:
l

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

l

وضع هيكل التفويض العتماد وتجديد تسهيالت االئتمان.

l

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.

l

الحد من تركيز الملمح مع أطراف مقابلة أو لقطاعات جغرافية أو صناعية (بالنسبة للقروض والسلف) ومع
المصدر وسيولة السوق والبلد (بالنسبة لألوراق المالية االستثمارية).

l

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.

l

مراجعة التزام وحدات النشاط بحدود المخاطر المتفق عليها متضمنة تلك الخاصة بمجاالت مختارة ومخاطر
البلد وأنواع المنتجات .التأكد على الدوام من البقاء في داخل حدود الملتزم الفردي وداخل حدود تركيزات
المخاطر لمختلف القطاعات التي يتم رصدها بصفة مستمرة.

 lتقديم المشورة واإلرشاد والمهارات التخصصية لوحدات العمل لنشر أفضل الممارسات في البنك بأكمله في
مجال إدارة 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.
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
د 2/1/مخاطر التعرض لالئتمان
مخاطر التعرض لالئتمان كما في تاريخ التقرير على النحو التالي:

القيمة الدفترية

إجمالي القروض
والسلف
للعمالء

ودائع لدى
بنوك

استثمارات في
أوراق مالية

ألف ريال
عماني

ألف ريال
عماني

ألف ريال
عماني

303 339

36 914

55 000

=========

=========

=========

المبالغ التي تجاوزت االستحقاق ولم تنخفض قيمتها
من صفر –  30يوم
القيمة الدفترية
الضمانات لم تتجاوز االستحقاق وغير
منخفضة القيمة

د3/1/

254

-

-

—————

—————

—————

254

-

-

—————

—————

—————

303 085

36 914

55 000

=========

=========

=========

القروض واألوراق المالية التي تنخفض قيمتها

القروض والضمانات التي تنخفض قيمتها هي تلك التي يحدد البنك بأنه من غير المحتمل أن يصبح المبلغ األصلي
والفائدة 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 مستق ً
ال عن األداء المرضي بعد إعادة الهيكلة.

د/3/1/ج مخصصات االنخفاض في القيمة
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.

د/3/1/د سياسة الشطب
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 السترداد القيمة الكاملة .بالنسبة للقروض القياسية ذات األرصدة الصغيرة
تستند قرارات الشطب عمومًا على حالة للمبالغ المتأخرة فيما يتعلق بأحد المنتجات.
لم يتم وضع مخصصات محددة لالنخفاض في القيمة خالل الفترة قيد التقرير.
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007

د4/1/

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

إجمالي القروض والسلف
ألف ريال عماني
مقابل ما تجاوز استحقاقه ولم تنخفض قيمته
ممتلكات

387

ودائع ثابتة

10
——————

397
——————

مقابل ما لم يتجاوز استحقاقه ولم تنخفض قيمته
ممتلكات

72 055

ودائع ثابتة

5 644

حقوق ملكية

10 104
——————

87 803
——————

المجموع

88 200
===========

د5/1/

مخاطر السداد

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.
لتفادي مخاطر السداد يجب أن تحافظ جميع أنظمة الرقابة بالضرورة على أدنى حد من األخطاء إذ أن أي من تلك
األخطاء قد يؤدي إلى خسائر ضخمة لألطراف المقابلة ذات الصلة .برغم ذلك فإن جميع الموظفين في البنك
المشاركين في عمل الخزينة يجب أن يكونوا حذرين بصورة دائمة للتأكد من عدم وجود أخطاء محتملة.
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007

د6/1/

التركيزات

يقوم البنك برصد تركيز مخاطر االئتمان حسب القطاع والموقع الجغرافي .تم توضيح تحليل لتركيز مخاطر
االئتمان في تاريخ التقرير فيما يلي:
إجمالي القروض
والسلف للعمالء أقساط بالبنوك
ألف ريال عماني ألف ريال عماني

استثمارات
في أوراق مالية
ألف ريال عماني

التركيز حسب القطاع:
الشركات

166 439

-

-

األفراد

136 900

-

-

الدولة

-

-

55 000

بنوك

-

36 914

-

——————

——————

——————

303 339

36 914

55 000

===========

===========

===========

التركيز حسب الموقع:
الشرق األوسط

298 168

30 031

55 000

أوروبا

-

266

-

أمريكا الشمالية

-

6 610

-

جنوب آسيا

4 760

-

-

أواسط آسيا

411

7

-

——————

——————

——————

303 339

36 914

55 000

===========

===========

===========

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 البنك إلدارة مخاطر االئتمان عبر تنويع أنشطة اإلقراض لتفادي التركيزات غير المرغوب فيها للمخاطر لدى
البنك أو لدى العمالء بعملة معينة .كما أنه يحصل على ضمانة ،متى كان ذلك مالئمًا.

د2/

مخاطر السيولة

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

د1/2/

إدارة مخاطر السيولة

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

70

التقـــرير الســنوي لبنك صحــــــار 2007

إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007

د1/2/

إدارة مخاطر السيولة (تابع)

تتلقى الخزينة المركزية معلومات من وحدات النشاط األخرى بخصوص ملمح السيولة ألصولها والتزاماتها المالية
وتفاصيل التدفقات النقدية المتوقعة األخرى التي تنشأ من النشاط المستقبلي .من ثم تحتفظ الخزينة المركزية
بمحفظة مكونة من 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 الخطوط اإلرشادية التنظيمية .داخليًا يتم وضع معدل اإلقراض على أساس أكثر تحفظًا مما هو
مطلوب بموجب اللوائح .كما يقوم البنك أيضًا بإدارة مخاطر السيولة لديه على نحو شهري برصد معدل صافي
األصول السائلة إلى إجمالي األصول .لهذا 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  31ديسمبر  2007على النحو التالي:

معدل اإلقراض

معدل السيولة

المتوسط عن الفترة

٪ 73.25

٪ 40.11

الحد األقصى عن الفترة

٪ 87.5

٪ 86.12

الحد األدنى عن الفترة

صفر ٪

٪ 26.73

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:
القيمة
الدفترية

إجمالي التدفق
االسمي الخارجي

خالل ثالثة
أشهر

من  3إلي 12
شهرًا

أكثر من سنة
واحدة

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

التزامات غير مشتقة
مستحقات لبنوك

28 614

29 469

8 354

19 548

1 567

شهادات ودائع

91 100

102 868

579

4 408

97 881

ودائع عمالء

242 822

251 883

111 869

108 091

31 923

التزامات أخرى
مجموع

8 532

8 532

8 532

-

-

—————

—————

—————

—————

—————

371 068

392 752

129 334

132 047

131 371

=========

=========

=========

=========

=========
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
إد 2/2/التعرض لمخاطر السيولة (تابع)
يقوم البنك بإعداد تقرير فجوة السيولة لرصد مركز السيولة قصير األجل للبنك لألصول وااللتزامات بالريال العماني
في فترات في كل شهر .يجب تسوية الفجوة عند توفر أدوات إعادة الشراء أو إعادة التمويل وعن خطوط االئتمان
غير المستغلة أيضًا ،إن وجدت .يجب التقرير عن قائمة السيولة قصيرة األجل إلى لجنة األصول واإللتزامات أو كل
شهر ومن ثم التقرير عنها إلى لجنة االئتمان والمخاطر.

د3/

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي تلك المخاطر التي تنشأ من التقلبات في األسعار بالسوق مثل معدالت الفائدة وأسعار األسهم
ومعدالت 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.

د1/3/

قياس مخاطر السوق

بدأ البنك عملياته التشغيلية في أبريل  2007وهو 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 المخاطر فقط عبر تحليل الحساسية .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 لغير المتاجرة
تنشأ مخاطر معدالت الفائدة من احتمال وجود تغييرات في معدالت الفائدة تؤثر على الربحية المستقبلية أو
القيم العادلة لألدوات المالية .يتعرض البنك لمخاطر معدالت الفائدة نتيجة إلى عدم التماثل فيما بين إعادة تسعير
معدالت الفائدة لألصول وااللتزامات.
معدل الفائدة الحقيقي (الغلة الحقيقية) لألداة المالية هو المعدل المستخدم في احتساب القيمة الحالية والتي
ينتج عنها 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 المكلفة برصد االلتزام بهذه الحدود يساعدها في ذلك دائرة
المخاطر في األنشطة اليومية للرصد .تم تقديم ملخص لمركز فجوة معدل الفائدة بالبنك بالنسبة للمحافظ
لغير المتاجرة في الصفحة التالية:
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
د 3/3/التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  -المحافظ غير المتاجرة (تابع)
كان مركز حساسية سعر الفائدة استنادًا إلى ترتيبات إعادة تسعير تعاقدية في  31ديسمبر  2007على النحو التالي:
غير معرض
عند الطلب
خالل  3من  3إلى  12ما يزيد عن لمخاطر أسعار
الفائدة
سنة واحدة
شهر
أشهر

نقدية وأرصدة لدى البنك المركزي

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

-

-

-

ألف ر.ع
20 427

المجموع
ألف ر.ع
20 427

مستحقات من بنوك وودائع أخرى
بسوق النقد
أقسات

36 914

36 914

قروض وسلف

163 291

140 048

-

-

303 339

استثمارات

50 000

5 000

-

-

55 000

معدات وتركيبات

-

-

-

4 637

4 637

أصول أخرى

-

مجموع األصول

————

-

————

-

————

4 428

————

4 428

————

250 205

145 048

0

29 492

424 745

=======

=======

=======

=======

=======

مستحقات لبنوك وودائع أخرى من
سوق النقد

8 314

18 800

1 500

-

28 614

شهادات ودائع

-

-

91 100

-

91 100

ودائع العمالء

38 444

114 055

30 272

60 051

242 822

التزامات أخرى

-

-

-

8 532

8 532

مخصص انخفاض القيمة على
أساس المحفظة

-

-

-

4 403

4 403

حقوق الملكية

————

-

————

————

————

————

-

مجموع االلتزامات وحقوق
الملكية

46 758

132 855

122 872

122 260

424 745

————

————

————

————

————

فجوة حساسية سعر الفائدة

————

203 447

————

()122 872

————

()92 768

-

الفجوة التراكمية لحساسية
سعر الفائدة

203 447

215 640

92 768

-

-

=======

=======

=======

=======

=======

12 193

-

49 274

————

49 274

————
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
د 3/3/التعرض لمخاطر معدالت الفائدة  -المحافظ غير المتاجرة (تابع)
يتم القيام بالنشاط الحالي من خالل المنتجات األساسية .تدار المخاطر بأخذ وجهات نظر عن التحركات في معدالت
الفائدة للسنة وإعادة تصفيف محافظ وتعهدات اإلقراض للمبادأة وتقليص أية آثار سلبية .الممارسة المعيارية
الحالية المتاحة في عمان هي معدل االئتمان  28يومًا من البنك المركزي العماني .تم تقديم إحصاءات الحركة
في المعدل أدناه:
ابريل
2007

مايو
2007

يونيو
2007

يوليو
2007

أغسطس
2007

سبتمبر
2007

أكتوبر
2007

نوفمبر
2007

ديسمبر
2007

٪ 3.63

٪ 3.63

٪ 3.59

٪ 3.29

٪ 3.15

٪ 3.10

٪ 2.70

٪ 2.15

٪ 1.95

يالحظ وجود اتجاه انخفاض حاد في الممارسة المعيارية بسبب السيولة العالية السائدة في السوق .كما يالحظ
االتجاه المنخفض أيضًا في السوق العالمي مع تخفيض في المعدل من جانب البنوك المركزية في العديد من
الدول .يرى البنك بأنه من المحتمل أن يستمر مركز السيولة العالية في السنة القادمة ونتيجة لذلك فمن المحتمل
أن تظل اتجاهات معدالت الفائدة سلسة.
حسب سيناريو أسعار الفائدة المنخفضة ومع وجود القروض طويلة األجل لدى البنك ،ومعظمها ذات معدالت
فائدة ثابتة ،قد ال يواجه البنك مخاطر فقدان إي��رادات .في نفس الوقت ،سيكون لدى البنك الفرصة في إعادة
التسعير المناسبة لإللتزامات استحقاقها.

د 4/3/التعرض لمخاطر السوق األخرى  -المحافظ لغير المتاجرة
مخاطر إنتشار االئتمان بالنسبة ألوراق الدين التي تحتفظ بها الخزينة المركزية ومخاطر أسعار األسهم تخضع إلى
رصد منتظم من جانب إدارة المخاطر ولكنها ليست هامة في الوقت الحالي بالمقارنة مع النتائج الكلية والمركز
المالي للبنك.

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 البنك 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:
أصول
ألف ر.ع

التزامات
ألف ر.ع

صافي األصول
ألف ر.ع

دوالر أمريكي

74 574

75 919

()1 345

ريال سعودي

7 011

-

7 011

يورو

493

400

93

درهم إماراتي

6 549

50

6 499

ين ياباني

2 421

2 417

4

جنيه استرليني

28

10

18

روبية هندية

7

-

7

أخرى

73

-

73

يقوم البنك بأخذ التعرض للمخاطر آلثار التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية السائدة على مركزه المالي
وتدفقاتها النقدية .يقوم المجلس بوضع الحدود لمستوى التعرض للمخاطر حسب العملة وإلجمالي المراكز
الليلية واليومية التي يتم رصدها على نحو يومي:
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
د 5/3/التعرض لمخاطر العملة (تابع)

العملة

مركز
العملة
األجنبية
باأللف

النسبة
خطر
المئوية
ألقصى حد المعدل
للتغير في المطبق
بي بي
2007

التغير +
بي بي
بالعملة
األجنبية
باأللف

100 -/+

68 964

ريال سعودي 68 281

٪ 0.8597

صافي المركز المفتوح

المعادل
ألف ر.ع
7 081

—————

التغير
– بي بي
بالعملة
األجنبية
باأللف المعادل ألف ر.ع
67 598

6 941

—————

7 081

6 941

=========

=========

٪ 30.61

٪ 30.33

صافي المركز المفتوح بنسبة  %30.47كما في  31ديسمبر  2007يتأثر بالتغير بي بي الموجب /السالب كما هو موضح
أعاله.
كانت العمالت األجنبية التي نشأت عنها مخاطر كما في  31ديسمبر  2007هي الريال السعودي .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  %40إضافة إلى الحد الداخلي وهو  .%35لم 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.

د4/

المخاطر التشغيلية

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناشئة من تشكيلة واسعة من األسباب
المصاحبة لعمليات البنك ،والموظفين والتقنيات والبنيات األساسية ومن العوامل الخارجية بخالف مخاطر االئتمان
والسوق والسيولة مثل تلك التي تنشأ من المتطلبات القانونية 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.
المسئولية األساسية عن وضع وتنفيذ الضوابط التي تعالج المخاطر التشغيلية مسندة إلى اإلدارة العليا داخل كل
وحدة نشاط .يدعم هذه المسئولية تطوير المعايير الكلية للبنك إلدارة مخاطر التشغيل في المجاالت التالية:
l

متطلبات الفصل المناسب للمهام متضمنة التفويض المستقل بالمعامالت؛

l

متطلبات تسوية ورصد المعامالت؛

l

االلتزام بالمتطلبات التنظيمية والقانونية األخرى؛

l

توثيق الضوابط واإلجراءات؛

l

متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تتم مواجهتها وكفاية الضوابط واإلجراءات للتعامل مع
هذه المخاطر التي تم تحديدها؛

l

متطلبات التقارير عن الخسائر التشغيلية وإجراءات العالج المقترحة؛

l

وضع خطط الطوارئ؛

l

التدريب والتطوير المهني؛

l

المعايير األخالقية والتجارية؛

l

تخفيف المخاطر متضمنة التأمين متى كان ذلك فعاال.
التقـــرير الســنوي لبنك صحــــــار 2007

75

إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
د 4/المخاطر التشغيلية (تابع)
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.

د5/

إدارة رأس المال

د 1/5/رأس المال النظامي
تقوم الجهة الرقابية األساسية للبنك وهو البنك المركزي العماني بوضع ورصد متطلبات رأس المال للبنك في
مجمله .لتنفيذ المتطلبات الحالية لرأس المال يتطلب البنك المركزي العماني في الوقت الحالي االحتفاظ بالنسبة
المقررة إلجمالي رأس المال 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.
تم تحليل رأس المال النظامي للبنك إلى ثالث فئات:
l

منشآت مستقلة

 -ال شيء

l

بنوك

 -المخاطر المرجحة بناءًا على التصنيف الذي تم بمعرفته األفاضل "مودي"

l

قروض األفراد والشركات  -في غياب نموذج تصنيف إئتمان يتم إستخدام ترجيح ٪ 001
المفردات خارج الميزانية العمومية  -حسب عوامل تحويل اإلئتمان والمخاطر المرجحة حسب البنك المركزي
العماني.

l

رأسمال الفئة  1ويتضمن رأس المال األسهم العادية وعالوة اإلصدار والسندات الدائمة (التي يتم تصنيفها على
أنها أوراق مالية مبتكرة في الفئة  )1واألرباح المحتجزة واحتياطي ترجمة العمالت األجنبية وحقوق األقلية بعد
خصم الشهرة واألصول غير الملموسة والتسويات التنظيمية األخرى المتعلقة بالبنود ال��واردة في حقوق
الملكية ولكن تتم معامالتها بصورة مختلفة بالنسبة ألغراض كفاية رأس المال.

l

يتضمن رأسمال الفئة  2االلتزامات الثانوية المؤهلة والمخصص التجميعي لالنخفاض في القيمة وعنصر
احتياطي القيمة العادلة المتعلق بالمكاسب غير المحققة أو بأدوات حقوق الملكية المصنفة على أنها متاحة
للبيع.

l

يتضمن رأسمال الفئة  3الديون الثانوية والتي اذا 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
 1نسبة  15في المائة من إجمالي رأسمال الفئة  1ويجب أن ال يزيد رأس المال المؤهل في الفئة  2عن الفئة  1كما يجب
أن ال تزيد القروض الثانوية ألجل المؤهلة  50في المائة من رأسمال الفئة  .1كما أن هناك قيودًا على مبلغ إجمالي
مخصصات االنخفاض في القيمة التي يتم إدراجها كجزء من رأسمال الفئة  .2تتضمن الخصومات األخرى 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 العمومية.
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.
إلحتساب تحميل رأس المال لمخاطر التشغيل فقد أخذ البنك في االعتبار الدخل اإلجمالي لفترة التسعة أشهر حيث
أنها الفترة األولى للتشغيل ،مع دعم وجود أي بيانات عن الثالث سنوات السابقة حسبما هو مطلوب طبقًا لمدخل
المؤشر األساسي إلحتساب رأس المال لمخاطر التشغيل.
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
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.
د 1/5/رأس المال النظامي (تابع)
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  .تم حساب
معدل رأس المال المخاطر طبقًا إلرشادات البنك عن المعيار الدولي وكفاية رأس المال كما يلي :
2007
ألف ريال عماني
رأس المال الفئة 1
أسهم عادية

50 000

احتياطي قانوني

1 760
()2 486

خسائر متراكمة

—————

49 274

المجموع

—————

رأس المال الفئة 2
4 403

مخصص انخفاض في القيمة على أساس المحفظة

—————

4 403

المجموع

—————

53 677

مجموع رأس المال النظامي

—————

األصول يالمخاطر المرجحة
العمليات المصرفية لإلفراد والشركات ومخاطر السوق

357 408

مخاطر التشغيل

15 630
—————

373 038

مجموع األصول المرجحة بالمخاطر

—————

معدل كفاية رأس المال
مجموع رأس المال النظامي معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة
بالمخاطر

٪ 14.39

مجموع رأسمال الفئة  1معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة
بالمخاطر

٪ 13.21

يتم احتساب معدل كفاية رأس المال وفقًا لمعايير معاهدة بازل  .2كما هو مطابق من قبل البنك المركزي
العماني
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إيضاحات على القوائم المالية
كما في  31ديسمبر 2007
د 2/5/تخصيص رأس المال
تخصيص رأس المال بين عمليات تشغيلية وأنشطة محددة تحفزه ،إلى حد بعيد ،عملية تحقيق عائدات أفضل على
رأس المال المخصص .مبلغ رأس المال المخصص لكل عملية تشغيلية أو نشاط يستند بصفة أساسية إلى رأس
المال النظامي ،ولكن وفي بعض الحاالت فإن المتطلبات 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.
د 2/5/تخصيص رأس المال (تابع)
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.
د 6/المعلومات القطاعية
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:
l

الشركات :ويتضمن القروض والودائع واألرصدة لدى العمالء من الشركات .كما تقوم الوحدة أيضًا بتولي التمويل
من خالل القروض وإصدار أوراق الديون واستخدام األدوات المالية المشتقة ألغراض إدارة المخاطر والنشاط
التجاري للشركات والديون الحكومية .كما يقوم تمويل الشركات أيضًا بتعامالت أخرى في أنشطة غير تمويلية
مع عمالء البنك.

 lالعمليات المصرفية لألفراد :وتتضمن القروض والودائع والتعامالت األخرى واألرصدة لدى عمالء األفراد.
معلومات القطاعات على النحو التالي:
أفراد

شركات

أخرى

المجموع

للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2007

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

ألف ر.ع

إيرادات العمليات

6 924

1 501

-

8 425

مصروفات العمليات

()4 627

()934

-

()5 561

ربح العمليات

2 297

567

-

2 864

————

————

————

————

صافي مصروفات ما قبل التأسيس

-

-

()683

()683

صافي مصروفات ما قبل التشغيل

-

-

()264

()264

االنخفاض على أساس السندات
صافي خسارة القطاع عن الفترة

78

()2 738

()1 665

-

()4 403

————

————

————

————

()441

()1 098

()947

()2 486

=======

=======

=======

=======

أصول القطاع

141 142

279 200

-

420 342

التزامات القطاع

144 991

275 351

-

420 342

=======

=======

=======

=======
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ً
صحار بثبات ويرتقي آلفاق جديدة من
ووفقا للخطة المضطردة الموضوعة يتوسع بنك ُ
التميُّز والتطور ومن أمثلة هذا التطور وجود  10ماكينات للصرف اآللي نصفها في مركز البنك
الرئيسي ونصفها اآلخر في مناطق متفرقة كما أنه يرتبط بشبكة عُ مان وبالتالي يرتبط بعدد
 480ماكينة صرف آلي في كل أنحاء السلطنة كما يرتبط بشبكة الخليج وبالتالي بماكينات
صحار لوضع ماكينات صرف
الصرف اآللي في دول مجلس التعاون الخليجي ،ويخطط بنك ُ
آلي جديدة لتوفير المزيد من الراحة لكم حيثما كنتم.
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