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الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية

تأسس بنك ظفار ش.م.ع.ع ("البنك") في سلطنة ُعمان كشركة مساهمة ُعمانية عامة ونشاطه الرئيسي هو تقديم
الخدمات المصرفية لقطاع الشركات واألفراد وكذا في مجال اإلستثمار .إن نافذة البنك للصيرفة االسالمية ،ميسرة
للخدمات المصرفية اإلسالمية لديها رأسمال مخصص بمقدار  04مليون لاير عماني من راسماله االساسي المدفوع من قبل
المساهمين كما في  13ديسمبر  .5432تدرج أسهم البنك العادية ضمن األسهم الرئيسية المتداولة في سوق مسقط

لألوراق المالية ،وتدرج رأس المال اإلضافي من المستوي األول في السوق اإليرلندي لألوراق المالية .كما أن عمل البنك
األساسي هو المركز الرئيسي الواقع في الحي المالي التجاري ،بمسقط  ،سلطنة ُعمان.
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إدارة المخاطر
إن أهم أنواع المخاطر المالية التي يتعرض لها البنك هي مخاطر االئتمان والسيولة والسوق ,قسم إدارة المخاطر في
البنك وحدة مستقلة ومخصصة لهذا الغرض وتتبع مباشرة للجنة المخاطر بمجلس اإلدارة ,إن المهام األساسية لهذا القسم
هي تقييم ومراقبة والتوصية بإستراتيجيات مراقبة مخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ,فاإلبالغ المباشر
لقسم إدارة المخاطر إلى لجنة إدارة المخاطر والعضوية الدائمة في جميع لجان المخاطر في البنك من بين العوامل التي

تعكس استقالل عمل قسم إدارة المخاطر ودوره الرئيسي في البنك.

يتمح ووور إط ووار عم وول إدارة المخ وواطر ض وومن مجموع ووة كبيو ورة م وون اللج ووان باإلض ووافة إل ووى اإلدارة التنفيذي ووة ومجل ووس اإلدارة
ألغراض الموافقة والتقرير ,يملك مجلس اإلدارة السلطة العامة للموافقة على اإلستراتيجيات والسياسات التي تطبقها مختلف
لجان ووه الفرعي ووة ,لجن ووة إدارة المخ وواطر ف ووي مجل ووس اإلدارة مس ووئولة ع وون إس ووتعراض جمي ووع السياس ووات واإلجو و ار ات الخاص ووة
بالمخوواطر ووضووع توصووياتها لمجلووس اإلدارة للموافقووة عليهووا ,كمووا تقوووم لجنووة المخوواطر أيضووا بإسووتعراض سووجل المخوواطر
الخاص بالبنك المقدم من قسم إدارة المخاطر وعرضه على مجلس اإلدارة في إجتماعاته الدورية.

أ -مخاطر االئتمان
إن أهم المخاطر التي يتعرض لهوا البنوك هوي مخواطر االئتموان ,مون أجول الوتحكم فوي مسوتوط مخواطر االئتموان يقووم البنوك
بالتعامل مع األطراف المقابلة ذات الموقف الجدير باالئتمان.
تعد لجنة اإلئتمان في مجلس اإلدارة بمثابة سلطة الموافقة على اإلئتموان بالبنوك ،وهوي مسو ولة بشوكل رئيسوي عون الموافقوة
على جميع مقترحات اإلئتموان التوي تخورج عون نطواق صوالحيات اإلدارة .كموا تعود هوذه اللجنوة أيضوا بمثابوة سولطة الموافقوة
النهائيووة علووى اإلسووتثمارات التووي تخوورج عوون نطوواق صووالحيات اإلدارة ,لجنووة إدارة اإلئتمووان هووي الجهووة المسو ولة عوون إتخوواذ

ق اررات اإلدارة وهي مخولة بالنظر في كافة المسائل المتعلقة باإلئتمان وصوال إلى حدود معينة.

تدار مخاطر اإلئتمان بواسطة قسوم إدارة المخواطر مون خوالل نظوام مسوتقل لتقيويم المخواطر فوي مقترحوات اإلئتموان قبول أن
يتم النظر فيها من قبل الجهات التي تملك سلطة الموافقة النهائية .يطبوق البنوك نظاموا لتصونيف المخواطر مون أجول تحليول
المخوواطر المصوواحبة لائتمووان ،ممووا يسوواعد الجهووات التووي تملووك سوولطة الموافقووة علووى إتخوواذ الق و اررات الخاصووة باإلئتمووان,
باإلضافة إلى ذلك،
يقوم قسم إدارة المخاطر بالمساعدة في  /إسوتعراض تصونيفات الملتوزمين والقيوام بتحلويالت كبيورة منتظموة لمحفظوة اإلئتموان
ومراقبة حدود تركيز اإلئتمان ,تم تحديد نسبة المخاطر القصوط لألفراد /المجموعات المقابلة ب و  %32مون رأس موال البنوك
وفقوا لمووا هووو مقورر موون قبوول البنوك المركووزي العموواني ،علوى أن يووتم الحصووول علوى موافقتووه المسووبقة إذا تطلور األموور وضووع
حدود أعلى بالنسبة للمشاريع الوطنية الهامة.

يطبق البنك أيضا نموذج التقييم الداخلي للتصنيف اإلئتماني المتعلقة بالحدود اإلئتمانية الموضوعة للبلدان من أجل
ضمان تنويع المحفظة اإلئتمانية من ناحية معدالت المخاطر الرئيسية والمخاطر الجغرافية .تمت الموافقة على هذه

الحدود من قبل مجلس اإلدارة .القروض الفردية متفقة إتفاقا تاما مع توجيهات البنك المركزي العماني
ب  -مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي عدم مقدرة البنك المستقبلية للوفا بإلتزاماته والتي تسدد بتسليم مبالغ نقدية او اصل مالي آخر عند
إستحقاقها ،وتنشأ هذه المخاطر عند عدم قدرة البنك في الحصول على السيولة لمواجهة النقص في الودائع أو الزيادة في
األصول.
إدارة مخاطر سيولة البنك تعمل وفقا لوثيقة سياسة إدارة األصول واإللتزامات التي أقرها مجلس اإلدارة إلى جانر
توجيهات البنك المركزي العماني المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة .تتضمن سياسة الخزينة أيضا خطط طوارط واج ار ات

من شأنها أن تجعل البنك دائما في وضع يمكنه من الوفا بإلتزاماته إضافة إلى تمويل نمو األصول والعمليات التجارية.
تتضمن خطة الطوارط م راقبة فعالة للتدفقات النقدية بشكل يومي واإلحتفاظ بأصول تجارية نوعية ذات سيولة عالية
يمكن بيعها بسهولة بمبالغ مالية مماثلة .يحتفظ البنك بمصادر إئتمان كافية من بنوك محلية ودولية لتلبية أي متطلبات
سيولة غير متوقعة.
يراقر البنك مخاطر السيولة الخاصة به من خالل منهج التدفق النقدي ومنهج المخزون ,وفقا لمنهج التدفق النقدي

ينشى البنك تقرير إستحقاقات األصول واإللتزامات الذي يقوم بتصنيف جميع األصول وااللتزامات إلى فترات زمنية

تتراوح من شهر حتى  2سنوات .وفي هذا الشأن يلتزم البنك إلتزاما تاما بنسبة  %32على االلتزامات المتراكمة (التدفقات
الخارجية) على عجز السيولة المحددة من قبل البنك المركزي للفترات حتى سنة واحدة .باإلضافة إلى ذلك فقد وضع
البنك نسبة داخلية للعجز في السيولة للفترات التي تزيد عن سنة واحدة ,وفقا لمنهج المخزون ،يراقر البنك مخاطر

السيولة من خالل نسر السيولة والتي تعكس السيولة المضمنة في قائمة المركز المالي.

يتولى قسم الخزينة بالبنك ضبط ومراقبة مخاطر السيولة وضمان عدم تعرض البنك لخاطر السيولة وفي نفس الوقت
اإلستغالل األمثل ألموال البنك .ويراقر المكتر األوسط في قسم إدارة المخاطر أيضا وضع سيولة البنك وابالغ قسم

الخزينة بفجوة السيولة لمعالجتها.

ج  -مخاطر معدالت الفائدة (معدالت التمويل)
تخضوع عمليوات البنووك إلوى مخواطر تذبووذر سوعر الفائودة إلووى المودط الوذي تصووب فيوه األصوول التووي تجنوي فوائود واإللت ازمووات
التي تحتسر عنها فائدة مستحقة في أوقات مختلفة ,تهدف أنشطة إدارة المخاطر إلى ترشويد صوافي دخول الفوائود شوريطة أن
تكووون مع وودالت سووعر الفائ وودة بالسوووق متناسووقة مووع اإلس ووتراتيجيات التجاريووة للبنووك .يق وووم البن ووك بمعالجووة االختالفووات بإتب وواع
إرشادات السياسات وتقليل المخاطر بمقاربة إعادة تسعير األصول واإللتزامات ,يتم عرض التفاصويل المتعلقوة بإعوادة تسوعير
اإلختالفات ومخواطر معودالت الفائودة علوى لجنوة األصوول واإللت ازموات خوالل إجتماعاتهوا العاديوة ،وتعورض كوذلك علوى لجنوة

المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

 - 3إدارة مخاطر رأس المال
كفاية رأس المال
معدل حقوق الملكية إلى األصول المرجحة بمعامل المخاطر حسب صيغة لجنة بازل 5ولجنة بازل  1للسنة المنتهية في  13ديسمبر
 5432هو  ٪30,42( %30,44عام .)5430
قاعدة رأس المال
(فئة االسهم العامة  / )3رأس المال فئة 3
رأس المال المدفوع
اإلحتياطي القانوني
عالوة إصدار
احتياطي خاص
إحتياطي قرض ثانوي
أرباح محتجزة
أسهم مجانية مقترحة
(فئة االسهم العامة  / )3رأس المال فئة 3
تعديالت إضافية نظامية لفئة 3
أصول ضريبة مؤجلة
ناقصا الشهرة
ناقصا اإلحتياطي السالب إلعادة تقييم اإلستثمار
إجمالي رأس مال فئة االسهم العامة 3
رأس المال فئة  3إضافي
إجمالي رأس مال فئة 3
رأس المال فئة 5
إحتياطي إعادة تقييم إستثمار

5132
ألف لاير عماني

5430
ألف لاير عماني

324,453
41,534
41,134
34,444
55,152
5,455
32,445
---------335,233

310,150
12,214
04,430
30,000
03,524
50,001
54,301
--------130,800

()55
()3,645
()414
---------334,679
---------332,211
---------421,356
----------

()5,101
()3,810
----------130,813
----------------130,813
---------

444

854

مخصص عام
قروض ثانوية
إجمالي رأس المال فئة 5
إجمالي راس المال المؤهل

34,513
33,311
---------53,542
---------253,654
=======

15,400
85,852
--------18,411
--------034,880
=======

المخاطر المرجحة لألصول
سجل /دفاتر البنك
سجل /دفاتر المتاجرة
مخاطر التشغيل
المجموع
إجمالي رأس المال فئة 3
رأس المال فئة 5
رأس المال فئة 1
إجمالي رأس المال النظامي
نسبة االسهم العامة الفئة 3
نسبة رأس مال الفئة 3
إجمالي نسبة راس المال

3,536,615
333,156
364,513
-----------3,246,544
--------------421,356
53,542
-------------253,654
-------------٪9,43
-----------٪12,68
-----------٪34,51
=======

5,840,083
44,124
340,034
------------5,151,812
------------130,813
18,411
-----------034,880
-----------٪34,48
----------٪34,48
----------٪30,42
=======

