بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع.
(سابقًا بنك صحار ش.م.ع.ع).
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تقرير حوكمة الشركات
 .1فلسفـة حوكمـة الشركـات
تـم تطويـر فلسفـة حوكمـة الشركـات في بنـك صحـار الدولي ش.م.ع.ع،،( .البنك ،،و/أو ،،صحار الدولي )،،وفـقًا لتوجيهـات البنـك المركـزي
العمانـي ،والهيئـة العامـة لسـوق المـال وقانـون الشركـات التجاريـة في سلطنـة عمـان ،وتشكـل القيـم العامـة األربعـة المرادفـة لحوكمـة الشركـات
 االلتـزام ،العـدل ،المسؤوليـة والشفافيـة جـزءًا ال يتجزّأ منهـا.وتعرف حوكمـة الشركـات بمجموعة من اآلليات ،والعـادات ،والسياسـات ،والقوانيـن والتطبيقـات التي تؤثـر على طريقـة توجيه وإدارة أو مراقبة
المؤسسة ،والمقصود بها هنا بنـك صحـار بالتحديد ،وتغطـي حوكمة الشركـات العالقـة بيـن مختلف األفراد والمؤسسات وكل ذوي العالقة
الذين تربطهم عالقة مع البنك ،وكذلك األهـداف والمواضيع التي تحكـم البنـك ،وتتمحور العالقـات الرئيسيـة في بنـك صحـار بيـن مساهمي
أما العالقـات األخـرى فتتمحور حول الزبائن وموظفـي البنـك ،والجهـات التنظيميـة ،والمورديـن ،والبيئـة
البنـك ،ومجلـس اإلدارة واإلدارة التنفيذيةّ ،
والمجتمـع الذي يعمـل في إطاره البنـك ،وذلك باإلضافة إلى النظـرة االقتصاديـة الفعالـة التي يهـدف من خاللهـا نظـام الحوكمـة إلى تعزيز النتائـج
االقتصاديـة وضمان مصلحـة المساهميـن.
يلتزم مجلس إدارة بنك صحار بتحقيق أعلى مستويات حوكمة الشركات ،ويحرص البنك ليكون نموذجًا يحتذى به في تطبيق نص وروح وثيقة
حوكمة الشركات الذي وضعته الهيئة العامة لسوق المال وأنظمة حوكمة الشركات للبنوك والمؤسسات المالية الصادرة عن البنك المركزي
العماني والتي تعتبر هي األنظمة والقواعد والمحركات الرئيسية لممارسات حوكمة الشركات في السلطنة ،ويتفق بنك صحار تمامًا مع جميع
أحكامها ،ما عدا تلك النصوص المشار إليها في بيان االلتزام الوارد في الفقرة ( )7من هذا التقرير ويمكن االطالع على ميثاق حوكمة الشركات
الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال على الموقع التالي www.cma.gov.om
ويتطلب اإلطار األساسي لحوكمـة الشركـات من مجلـس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية لنافذة الصيرفة اإلسالمية (صحار اإلسالمي) والمـدراء:
• العمـل باستمـرار على تحقيـق مستويـات أعلـى من حوكمـة الشركـات وااللتزام باللوائح.
• تعزيـز الشفافيـة ،والمسؤوليـة ،واالستجابـة السريعـة والمسؤوليـة االجتماعيـة.
• إدارة أعمال البنك مع المساهميـن ،والزبائن ،والموظفيـن ،والمستثمريـن ،ومزودي الخدمـات ،والحكومـة والمجتمـع بوجـه عـام بطريقـة عادلـة
وواضحـة وصريحة.
• خلـق صـورة للبنـك ككيـان ملتـزم قانونيـًا وأخالقيـًا.
.2

مجلـس اإلدارة

مهمته في السهر على ضمان مزاولة البنك ألعمالـه وفقـًا لقيـم البنـك األساسيـة
إن مجلس إدارة بنك صحار هو السلطة اإلدار ّية العليا ،وتتم ّثل
ّ
ّ
مما يجعلهم أفضل
وتطويـر هـذه القيـم بشكل مستمـر ودائـم ،يتألـف مجلـس اإلدارة من أعضـاء ذوي كفاءة عالية في مجاالت ووظائـف مختلفـة ّ
المم ّثلين للمساهميـن ،واإلدارييـن في عمليـة اتخـاذ القـرارت ،إن الحضور الكبير لألعضـاء المستقليـن قـد ّ
مكن المجلـس من إجراء نقاشـات
أن هنـاك فصـ ً
ال واضـحًا بيـن ملكيـة البنـك
مثمـرة واتخـاذ مواقـف غيـر متحيـزة حـول المسائـل المطروحة أمـام المجلـس .كما تجدر اإلشارة أيضًا إلى ّ
واإلدارة ،يتم فصل دور كل من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي من خالل توزيع واضح للمسؤوليات بين إدارة المجلس واإلدارة التنفيذية
لتسيير أعمال بنك صحار  ،كما أن مجلس اإلدارة هو المسؤول عن اإلشراف على كيفية اإلدارة التي تخدم المصالح طويلة األجل للمساهمين
وأصحاب المصلحة الرئيسيين اآلخرين.
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2.1

تشكيـل وتصنيـف مجلـس اإلدارة

يعد تشكيل مجلس اإلدارة والعملية االنتخابية ألعضاء المجلس ومصالح المساهمين هي من مجاالت االهتمام الرئيسي اللتزام البنك،
ويبين الجدول ( )1التالي تفاصيل أعضاء المجلس المنتخب:
الجدول رقم  : 1تشكيـل وتصنيـف مجلـس اإلدارة
الفئـة

الجهة التي يمثلهـا

الفاضـل محمد بن محفوظ العارضي( ،رئيس المجلـس)

غيـر تنفيـذي

مستقـل

اسـم العضـو
الفاضـل عبداهلل بن سالم الحارثي (نائب رئيس المجلس)

غيـر تنفيـذي

مستقل

الفاضـل عبداهلل بن حميد بن سعيد المعمـري (عضو)*

غيـر تنفيـذي

مستقـل

الفاضل سالـم بن محمد بن مسعود المشايخـي (عضو)

غيـر تنفيـذي

مستقـل

الفاضل طارق المغيري (عضو)

غيـر تنفيـذي

مستقـل

الفاضل سعيد بن أحمد صفرار (عضو)

غيـر تنفيـذي

مستقـل

المهندس أحمد بن حمد الصبحي (عضو)

غيـر تنفيـذي

غير مستقـل

الفاضل بيبين درامسي نانسي (عضو)**

غير تنفيذي

مستقل

* استقال من المجلس بتاريخ  5أبريل 2018م.
تم تعيينه كعضو بالمجلس في  1يوليو 2018م.
** ّ
2.2

لمحـة عن أعضـاء مجلـس اإلدارة الحاليين

محمد بن محفوظ العارضي -رئيس مجلس اإلدارة
يشغل الفاضل محمد بن محفوظ العارضي أيضًا منصب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي لـ ,,إنفستكورب ،,,المؤسسة المالية العالمية المتخصصة
في االستثمارات البديلة www.investcorp.com
العماني في العام 1978م ،مقدمًا خدماته حتى
وكان العارضي ،وهو اللواء الركن الطيار المتقاعد ،قد التحق في ما سبق بسالح الجو السلطاني ُ
العماني ،ك ّرمه صاحب الجاللة السلطان قابوس بن
تم تعيينه بمنصب قائد سالح الجو ،وتقديرًا لمساهماته الكبيرة لسالح الجو السلطاني ُ
سعيد في العام 2000م بمنحه وسام الشرف السلطاني.
وكان قد تمكن من تحقيق العديد من اإلنجازات في المناصب التي شغلها ،فعقب عامين من انضمامه لـ «إنفستكورب» ،تمكنت المؤسسة من
مضاعفة حجم أصولها تحت قيادته حتى بلغت  22مليار دوالر أميركي.
ويذكر بأن العارضي حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية القيادة واألركان في براكنيل بالمملكة المتحدة ،كما أنه
حاصل على درجتي ماجستير ،إحداهما في االستراتيجيات من كلية الحرب بجامعة الدفاع الوطني بواشنطن ،واألخرى في اإلدارة العامة من كلية
جون إف كينيدي بجامعة هارڤارد ،هذا وقد درس العارضي أيضًا في ,,الكلية الملكية للقوات الجوية ,,في كرانويل.
ويعتبر العارضي من المتحدثين الدائمين في مواضيع مثل التجارة الدولية والعالقة بين الشرق األوسط والغرب وأمن الخليج .هذا وقد قام
العارضي بتأليف ثالثة كتب ،األول بعنوان  - Arabs Down Under,,باإلنجليزية ،,,والثاني بعنوان ,,آللئ من جزيرة العرب ،,,فيما يحمل الثالث
عنوان كتاب ,,عرب بعيدين عن األنظار.,,
ويشغل العارضي حاليًا رئاسة وعضوية مجالس إدارات مجموعة من المؤسسات التي تشمل:
• رئاسة مجلس إدارة بنك صحار في مسقطُ ،عمان.
• عضوية المجلس االستشاري الدولي لمعهد بروكينغز في واشنطن العاصمة.
• عضوية مجلس أمناء برنامج أيزنهاور للزمالة في فالدلفيا.
• عضوية مجلس كلية جون إف كينيدي بجامعة هارڤارد بالواليات المتحدة األمريكية.
• عضوية مجلس إدارة معهد دول الخليج العربي بواشنطن.
• إضافة إلى منصبه كرئيس مجلس إدارة صحار الدولي ،يشغل منصب رئيس اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات واألجور للمجلس.
6
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الفاضـل عبداهلل بن سالم الحارثي -نائب رئيس مجلس إدارة
يشغل الفاضل عبداهلل بن سالم الحارثي منصب رئيس قطاع المالية بصندوق االحتياطي العام للدولة ،وتناط به مسؤولية الشؤون المالية
وعمليات االستثمار للصندوق ،وضمن منصبه ،يتولى الحارثي مسؤولية اإلشراف على وحدتي التخطيط االستراتيجي لألعمال
وتقنية المعلومات.
ويمتلك الحارثي خبرة تمتد ألكثر من  16عامًا أمضاها في العمل مع الصندوق وخدمته ،حيث تبوأ عددًا من المناصب واألدوار القيادية ،في إدارات
االستثمار واستراتيجيات األعمال ،متوليًا في العام 2010م ،رئاسة وحدة استراتيجية األعمال ،التي وضعت إطار توزيع أصول الصندوق ،وبناء القدرات
البحثية االقتصادية ،باإلضافة إلى إدارة المحافظ المالية المدارة داخليًا وخارجيًا ،ومنذ العام 2005م ،شارك الحارثي في العديد من المبادرات التي
تهدف إلى تأسيس عدد من المشاريع والشركات االستثمارية .بما في ذلك شراكات مع مؤسسات سيادية في فيتنام وبروناي،
العمانية لالستثمار ،كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مسقط الوطنية للتطوير
ويرأس الحارثي حاليًا مجلس إدارة الشركة الفيتنامية ُ
واالستثمار (أساس) ،وإلى جانب ذلك ،يشغل الحارثي عضوية مجلس إدارة كل من بورصة دبي للطاقة ،والشركة العمانية للتجارة ،ومؤسسة
عمان لالستثمار ،فض ً
ال عن صندوق الكوثر لألوراق المالية المدرجة خليجيًا.
ويذكر بأن الحارثي حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية  IMDللتطوير اإلداري بسويسرا ،كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس
في العلوم المالية من جامعة السلطان قابوس في عام 2001م ،ويعد الحارثي محل ً
ال ماليا معتمدًا ( )CFAمنذ عام 2004م ،كما أنه عضو في معهد
 ,,CFA,,بالواليات المتحدة األمريكية.
يشغل الحارثي في الوقت الراهن منصب نائب رئيس مجلس إدارة صحار الدولي ،رئيس لجنة التحقيق ،عضو في لجنة إدارة المخاطر وممثل لجنة
إدارة المخاطر في اللجنة التنفيذية والترشيحات واألجور.
الفاضل عبداهلل بن حميد بن سعيد المعمري* -عضو مجلس إدارة
يحمل الفاضل عبداهلل بن حميد بن سعيد المعمري درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة لينكوشير وهامبرسيد بالمملكة المتحدة.
كما أنه حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة الدولية في لندن ،ويشغل الفاضل المعمري حاليًا منصب عضو مجلس
إدارة صندوق تقاعد قوات السلطان الخاصة ( ،)SSFPFكما أنه يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية إلدارة الفنادق ،فض ً
ال عن
شغله عضوية مجلس إدارة كلية الشرق األوسط لتقنية المعلومات.
الفاضل عبداهلل المعمري هو عضو في اللجنة التنفيذية والترشيحات واألجور لمجلس اإلدارة ،وعضو في لجنة المصادقة على االئتمان،
*استقال من المجلس بتاريخ  5أبريل 2018م.
الفاضل سالم بن محمد بن مسعود المشايخي  -عضو مجلس إدارة
يحمل الفاضل سالم بن محمد بن مسعود المشايخي درجة البكالوريوس في الرياضيات ،ويعمل حاليًا في قسم النفقات في شؤون البالط
السلطاني ،كذلك ،فإن الفاضل المشايخي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق العماني للدخل الثابت.
يشغل الفاضل سالم المشايخي منصب عضو لجنة التدقيق الداخلي ولجنة إدارة المخاطر في صحار الدولي.
الفاضل سعيد بن أحمد صفرار  -عضو مجلس إدارة
يحمل الفاضل سعيد بن أحمد صفرار درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة هال في المملكة المتحدة ،كما أنه حاصل على دبلوم في
إدارة األعمال من الكلية الملكية في بورنموث في المملكة المتحدة ،ودبلوم تخصصي من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في
األردن ،ويمتلك الفاضل صفرار خبرة في القطاع المصرفي واالتصاالت تمتد لما يزيد على  24سنة ،ويشغل الفاضل صفرار حاليًا عضوية مجلس
اإلدارة في كل من شركة المركز المالي (فينكورب) ،وشركة ظفار للطاقة ،فض ً
ال عن شغله حاليًا لمنصب الرئيس التنفيذي لشركة عمان
لالستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع.
وباإلضافة إلى دوره كعضو في مجلس االدارة في صحار الدولي ،يتولى الفاضل سعيد بن أحمد صفرار رئاسة لجنة المصادقة على االئتمان
وعضوية اللجنة التنفيذية والترشيحات واألجور.
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المهندس أحمد بن حمد الصبحي -عضو مجلس إدارة
يتولّى المهندس أحمد بن حمد الصبحي حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع ،.ويذكر بأن المهندس الصبحي
حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ستراثكاليد ،مع درجتي دبلوم في الدراسات العليا في الهندسة مع مرتبة الشرف في
هندسة الطاقة الكهربائية.
ويعتبر المهندس الصبحي من الشخصيات المعروفة ضمن قطاع توليد الطاقة وتحلية المياه ،نظرًا لمسيرته المهنية الحافلة والتي شارك
عبرها بفعالية في تطوير وتنفيذ أكبر مشروع مستقل إلنتاج الطاقة وتحلية المياه وغيره من المشاريع األخرى المهمة على مستوى المنطقة.
ومع خبرته الكبيرة في العمليات التشغيلية والتي اكتسبها خالل مسيرته الحافلة التي أمضاها في خدمة عدة مؤسسات كبرى متعددة
الجنسيات ،تمكن المهندس الصبحي من وضع بصمته في إنجاح العديد من مشاريع التحول وإعادة الهيكلة لمجموعة من الشركات المرموقة،
ويذكر بأن المهندس الصبحي يشغل رئاسة وعضوية العديد من مجالس إدارات مجموعة من المؤسسات المدرجة في سوق مسقط لألوراق
المالية.
يشغل الفاضل أحمد الصبحي منصب رئيس لجنة إدارة المخاطر ،وعضو في لجنة التدقيق الداخلي في صحار الدولي.
الفاضل طارق المغيري -عضو مجلس إدارة
أول االستثمارات في مؤسسة ُعمان لالستثمار ش.م.ع.ع .وقبل انضمامه لمؤسسة ُعمان لالستثمار ،عمل الفاضل
الفاضل طارق المغيري هو مدير ّ
المغيري لدى عدد من الشركات العالمية مثل فيليبس لإللكترونيات التي عمل فيها في مجال استراتيجية الشركات واالندماج واالستحواذ،
وشركة جي بي مورغان التي عمل لديها في مجال الخدمات المصرفية االستثمارية حيث غطى مجال التكنولوجيا في أوروبا .هذا إلى جانب عمله
العمانية للغاز الطبيعي المسال ضمن فريق تمويل المشاريع.
في الشركة ُ
ويذكر بأن الفاضل المغيري حاصل على درجتي البكالوريوس في القانون والتجارة من جامعة أستراليا الغربية ،ويشغل الفاضل المغيري عضوية
العمانية ،وشركة تكافل ُعمان ،وشركة سيمبكورب صاللة للمياه والكهرباء،
مجالس إدارات عدد من الشركات التي تشمل شركة ابتكار للتنمية ُ
وشركة .TMK GIPI
يشغل الفاضل طارق المغيري منصب عضو لجنة المصادقة على االئتمان ،واللجنة التنفيذية والترشيحات واألجور في صحار الدولي.
الفاضل بيبين درامسي نانسي – عضو مجلس إدارة
الفاضل بيبين درامسي نانسي حائز على درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية ،ويتولى منصب مدير شركة درامسي نانسي منذ العام
 ،1977يعمل حاليًا مديرًا مستق ً
ال غير تنفيذي لشركة السوادي للطاقة وشركة مسقط للتأمين منذ  14يوليو  ،2007وعمل نائبًا لرئيس مجلس
إدارة إحدى البنوك المحلية في السلطنة ألكثر من  15عامًا.
يشغل الفاضل بيبين درامسي منصب عضو لجنة المصادقة على االئتمان.
2.3

مجلـس إدارة صحار الدولي  -الصالحيـات التنفيذيـة

• يمتلك المجلس صالحيـات اإلشـراف العـام ،وتوجيـه وإدارة شؤون وأعمـال البنـك.
• المسؤوليـة الكاملـة على االلتزام الشامل ،واإلدارة العامـة للبنـك.
وفعالـة.
• توجيـه البنـك لتحقيـق أهدافـه بطريقـة حكيمة
ّ
وأن اإلفصـاح يتـم حسـب التشريعات.
• المسؤوليـة عن ضمان قانونيـة جميـع المعامـالت الماليـةّ ،
• وضـع قواعـد السلوك المهني التي تشمل جميـع أعضـاء مجلـس اإلدارة ،واإلدارة العليـا للبنـك ،والتي يجـب اتباعها في جميـع الظـروف.
• اعتمـاد تفويـض الصالحيـات لإلدارة التنفيذيـة ولألعضـاء المرشحيـن للجـان الفرعيـة وتحديـد أدوارهـم ومسؤولياتهـم وسلطاتهـم.
• تفويـض اإلدارة بتنفيـذ استراتيجيـة البنـك الهادفة لتعزيـز استثمارات المساهميـن.
• تطويـر االستراتيجيـات إلدارة المخاطـر المرتبطـة بالعمـل ومواجهـة التحديـات التي يفرضها المنافسون.
• تطويـر رؤيـة استطالع ّية لألزمـات ،والقيام بإجراءات استباق ّية عنـد الضـرورة.
وأن البنـك تحـت سيطـرة وإدارة وإشراف المجلـس.
• ضمان وصول المعلومات إلى اإلدارة العليا وتفويض الصالحيـات إلى المرؤوسينّ ،
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قـام مجلـس اإلدارة خـالل هـذه السنـة:
• بمراجعـة واعتمـاد األهداف المالية للبنك ،الخطط المستقبلية والسياسات المنظمة ألعماله.
• مراجعـة وتقييم أداء البنـك.
• تقييـم مستوى إدارة أعمال البنك وما إذا كـانت متوافقة مع أهـداف البنـك.
• التأكـد من التزام البنك بالقوانيـن واللوائـح من خـالل أنظمـة الرقابـة الداخليـة الفعالـة.
• مراجعة كفاءة وفعال ّية أنظمة الرقابة الداخل ّية وضمان التزامها مع السياسات واللوائح الداخل ّية.
أجاز مجلـس اإلدارة قواعـد السلوك المهني للبنـك بما في ذلـك قواعـد السلـوك لإلدارة العليـا للبنـك ،والهدف من هذه القواعد هو ضمان أكبر
قدر ممكن من المصداق ّية ،والنزاهة المهنية ،والسلوك األخالقي ،وااللتزام القانوني.
قـام البنك باعتمـاد ثالثة تقاريـر ربع سنوية والبيانـات الماليـة السنويـة وإبـالغ المساهميـن بالتقريـر السنـوي حـول وضـع البنـك مـع االفتراضـات
الداعمـة والتحفظات الالزمـة.
اتخـذ المجلـس خطوات للتقيـد بجميع القوانيـن واللوائـح المعتمدة من الجهات الرقابية المعنية ،كما قام بمراجعـة تقاريـر االلتـزام المعـدة من
قبـل إدارة البنك تحت جميع أحكام القانون المعمول بها.
وقد قام مجلـس إدارة صحـار الدولي بممارسـة جميـع هـذه الصالحيـات واألعمـال المفـوض بممارستهـا.
يقوم البنك بإعداد تقرير مناقشات اإلدارة والتحليل والتي يتم تضمينها باعتبارها جزءًا منفص ً
ال في التقرير السنوي.
وخالل العام 2018م ،أصدر البنك  178٫464٫624سهمًا مجانيًا جديدًا بقيمة  100بيسة للسهم ،وذلك بما يعادل  17٫846مليون ريال ُعماني كجزء من
عملية توزيع األرباح المتحققة في العام 2017م على شكل أسهم.
وكان البنك  ،خالل شهر إبريل من العام 2018م ،قد قام بتحويل الثلث الثالث واألخير من السندات القابلة للتحويل إلزاميًا إلى أسهم عادية والتي
كان قد أصدرها سابقًا بمبلغ وقدره  2٫38مليون ريال ُعماني ،ما أسفر عن إصدار إجمالي أسهم  19٫535٫525سهما بقيمة  1٫95مليون ريال عماني
للسهم ،مع قيد ما قيمته  0٫430مليون ريال عماني في حساب عالوة اإلصدار.
2.4

اجتماعـات ومكافـآت مجلـس اإلدارة

يجتمـع مجلـس اإلدارة بإنتظـام ،يراقـب اإلدارة التنفيذيـة ويقـوم بممارسـة الرقابـة الالزمـة على أداء البنـك ،كما يقـوم المجلـس بمزاولـة
أعمالـه في االجتماعـات الرسميـة ،وفي اجتماعـات مجلـس اإلدارة يتـم احتسـاب األغلبيـة المطلقـة لألعضـاء الحاضريـن شخصيـًا أو المفوضين
عند التصويت.
بلغ إجمالي عدد اجتماعات المجلس كاملة النصاب لعام 2018م تسعة اجتماعات ،وقد التزم المجلس بالعمل ضمن الحد األقصى للفترة الزمنية
الفاصلة بين أي اجتماعين وفقًا ألحكام البند  10من المبدأ الثاني من وثيقة حوكمة الشركات ،والذي يتطلب عقد االجتماعات بفاصل زمني مع حد
أقصى ال يتجاوز  4أشهر ،وكانت مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة ،واللجان الفرعية خالل العام 2018م على النحو التالي:
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الجـدول رقم  : 2اجتماعـات مجلـس اإلدارة المنعقـدة في عـام  2018تواريـخ هـذه االجتماعـات،
 7يناير

اسم العضـو
الفاضل عبداهلل المعمري*

✔

الفاضـل محمد العارضي

 29يناير

 29مارس

 23إبريل

 27مايو

 29يوليو

 29أكتوبر

 19نوفمبر

 4نوفمبر

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

الفاضل عبداهلل الحارثي

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

الفاضل سالم المشايخي

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

الفاضل سعيد بن أحمد صفرار

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

المهندس أحمد الصبحي

✔

✔

✔

✔

✔

الفاضل طارق المغيري

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

الفاضل بيبين دارامسي**

✔
✔

✔

✔

* استقال من مجلس اإلدارة اعتبارًا من الخامس من إبريل 2018م
** ُع ّين في األول من يوليو 2018م
ُحدد الرسـوم ضمـن الحـدود المنصـوص عليهـا في
ويتـم دفـع رسـوم عن حضـور األعضاء الجتماعـات مجلـس اإلدارة واجتماعـات لجان المجلـس ،وت ّ
قانـون الشركـات التجاريـة ووفـق توجيهـات الهيئـة العامـة لسوق المـال.

اسم العضـو

عدد اجتماعات
مجلس اإلدارة
التي حضرها

العضوية في
لجان مجلس
اإلدارة

الفاضل محمد العارضي

9

1

اللجنة التنفيذية ولجنة
الترشيحات واألجور

العضوية في اللجان الفرعية
لمجلس اإلدارة

عدد اجتماعات اللجان
الفرعية التي حضرها
7

مجموع رسوم
حضور االجتماعات
2018

حضور إجتماع الجمعية
العامة السنوية-مارس
2018

7٫300-/

✔

الفاضل عبداهلل الحارثي

9

3

اللجنة التنفيذية ولجنة
الترشيحات واألجور
لجنة التدقيق
لجنة إدارة المخاطر

اللجنة التنفيذية ولجنة
الترشيحات واألجور 6
لجنة التدقيق 5
لجنة إدارة المخاطر 3

10٫000

الفاضل سالم
المشايخي

9

2

لجنة التدقيق
لجنة إدارة المخاطر
اللجنة التنفيذية ولجنة
الترشيحات واألجور*
لجنة المصادقة على
االئتمان*

لجنة التدقيق 4
لجنة إدارة المخاطر 4
اللجنة التنفيذية ولجنة
الترشيحات واألجور 1
لجنة المصادقة على
االئتمان 1

8٫500/-

الفاضل سعيد صفرار

8

2

اللجنة التنفيذية ولجنة
الترشيحات واألجور
لجنة المصادقة على االئتمان

اللجنة التنفيذية ولجنة
الترشيحات واألجور 7
لجنة المصادقة على
االئتمان 5

8٫400/-

المهندس أحمد
الصبحي

6

2

لجنة إدارة المخاطر
لجنة التدقيق
اللجنة التنفيذية ولجنة
الترشيحات واألجور*

الفاضل طارق المغيري

9

2

اللجنة التنفيذية ولجنة
الترشيحات واألجور
لجنة المصادقة على االئتمان

الفاضل بيبين درامسي

3

1

لجنة المصادقة على االئتمان

الفاضل عبداهلل
المعمري

1

2

اللجنة التنفيذية ولجنة
الترشيحات واألجور
لجنة المصادقة على االئتمان

لجنة إدارة المخاطر 4
لجنة التدقيق 5
اللجنة التنفيذية ولجنة
الترشيحات واألجور 1
اللجنة التنفيذية ولجنة
الترشيحات واألجور 6
لجنة المصادقة على
االئتمان 5
اللجنة التنفيذية ولجنة
الترشيحات واألجور 2
لجنة المصادقة على
االئتمان 3

✔

✔

✔

6٫200/-

8٫500/✔

1٫500/-

-

3٫300/-

حضر االجتماع كبديل مؤقت لعضو مستقيل.
وتم دفع هذه المبالغ ضمن
تم دفع مبلغ  130٫500ريال ُعماني في عام 2018م كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة للعام المنتهي في  31ديسمبر 2018مّ ،
المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (.)2005/99
الحدود المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية رقم ()1974/4
ّ
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تفاصيل مكافـآت مجلـس االدارة في 2018م

مجموع رسوم حضور االجتماعات 2018

اسم العضـو
1

الفاضل عبداهلل بن حميد المعمري

3٫300

2

الفاضل سالم بن محمد المشايخي

8٫500

3

الفاضل سعيد بن أحمد صفرار

8٫400

4

المهندس أحمد الصبحي

6٫200

5

الفاضل محمد العارضي

7٫300

6

الفاضل عبداهلل الحارثي

10٫000

7

الفاضل طارق المغيري

8٫500

8

الفاضل بيبين درامسي نانسي

1٫500

المجموع
2.5

53٫700

قياس أداء مجلس اإلدارة

وافق المساهمون الكرام في شهر مارس من العام 2018م على تولي شركة ،،كي بي إم جي ،،وتقييم أداء مجلس إدارة البنك وفقًا للمعايير
والمقاييس المعتمدة من قبل الجمعية العمومية ،وبما يتماشى مع متطلبات ميثاق حوكمة الشركات الخاص بالشركات المدرجة في سوق
األوراق المالية ،باشرت شركة ،،كي بي إم جي ،،عملها بتقييم أداء المجلس وسيصدر تقريرهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية.
2.6

لجـان مجلـس اإلدارة

فوضة للنظر في المسائل
محددة ،وهذه اللجان
مرجعي ،ومسؤوليات واضحة ،وأهداف
أنشأ مجلس اإلدارة لجانًا فرع ّية ذات إطار
مختصةُ ،
ّ
وم ّ
ّ
ّ
المتع ّلقة بحوكمة البنك ،وتشكـل هذه اللجان المختلفـة لمجلس اإلدارة ،باإلضافة لقسم التدقيـق الداخلـي للبنك ودائـرة االلتـزام ،آل ّية هامـة في
المؤسسة ،وجاءت اللجان الفرعية والمسؤوليات األساسية على النحو التالي:
عمليـة حوكمـة
ّ
مبين أدناه:
الهيكل اإلداري لحوكمة المؤسسة الخاص بصحار الدولي كما هو
ّ

مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق

لجنة المصادقة
على االئتمان

لجنة إدارة المخاطر

اللجنة التنفيذية ولجنة
الترشيحات األجور
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الجـدول رقم :اجتماعات مجلس اللجان الفرعية /الحضور في عام 2018م
اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات واألجور

لجنة التدقيق

لجنة المصادقة على االئتمان

لجنة إدارة المخاطر

الفاضل عبداهلل بن حميد المعمري

2

-

3

-

اسم العضـو

الفاضل سالم بن محمد المشايخي

1

4

1

4

الفاضل سعيد بن أحمد صفرار

7

-

5

-

الفاضل أحمد الصبحي

1

5

-

4

الفاضل محمد محفوظ العارضي

7

-

-

-

الفاضل طارق المغيري

6

-

5

-

الفاضل عبد اهلل الحارثي

6

5

-

3

الفاضل بيبين درامسي نانسي

-

-

-

-

2.6

(أ) اللجنـة التنفيذيـة ولجنة الترشيحات واألجور

اللجنـة التنفيذيـة ولجنة الترشيحات واألجور هي لجنة فرعية من لجان مجلس اإلدارة وتساعد مجلس اإلدارة على القيام بدوره والوفاء بمسؤولياته
المتع ّلقة باإلشراف والرقابة على:
.١الجوانب المتعلقة باألداء العام للبنك ،مثل في ضمان وضع وتنفيـذ استراتيجيـة األعمال والسياسـات واإلجـراءات التي يتبعها البنـك ،عمل
التوصيات الالزمة بخصوص الميزانية السنوية ،تقنية المعلومات وبشكل عام تقوم اللجنة بمساعدة المجلس في مراجعة مهمة مراجعة األداء
الفعلي للبنك وخطة العمل ومراجعة المقترحات األخرى المتع ّلقة بأعمال البنك والتي تتط ّلب دراسة وتحلي ً
ال تفصيليًا.
.٢الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية والترشيحات ،كإعطاء التوجيهات الالزمة للتأكد من أن البنك لديه الرئيس التنفيذي وفريق اإلدارة
المناسبين وتقديم الدعم والتوجيه للبنك وفريق اإلدارة وغيره من شركاء المصلحة لضمان المحافظة على حقوقهم.
2.6

(ب) لجنـة التدقيـق

صحة ،وشمولية ،ومصداق ّية البيانـات
من
المهام الرئيسية للجنـة التدقيـق هـي تقييـم ومراجعـة نظـام التقاريـر الماليـة للبنـك للتأكـد من ّ
ّ
الماليـّة .هذا وتقوم اللجنة بمراجعة البيانات والقوائم الماليـة الفصلية (ربـع السنويـة) والسنويـة قبـل تقديمها لالعتمـاد والمصادقة عليها
من قبل مجلس اإلدارة ،كما وتقـوم اللجنـة أيضـًا بمراجعـة فاعل ّيـة أنظمـة االلتـزام وكفاءتها ،وبمراجعة التقاريـر التنظيميـة والرقابية ،وأنظمـة
الرقابـة الداخليـة لهيكـل قسم التدقيـق الداخلـي والتزام موظفـيه ،فض ً
ال عن قيامها بتولي مهمة التحاور مـع مدققي الحسابات الداخلييـن
والخارجييـن حـول النتائـج الهامـة بشأن بيئـة الرقابـة.
فعال ،أما رئيس دائرة االلتزام فيتمحور دوره في
ويقوم رئيس دائرة التدقيق الداخلـي بالتأكـد من أن إطار الرقابة اإلدارية المتبعة تعمل على نحو ّ
ضمان أن البنـك ملتـزم بجميـع القوانيـن و التعليمات واللوائـح الساريـة بموجـب إطـار العمـل التنظيمـي في سلطنـة عمـان وأفضل الممارسات
الدولية ،ويقوم رئيسا كال الدائرتين برفع تقاريرهما مباشرة للجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة.
2.6

(ج) لجنـة المصادقة على االئتمـان

لجنة المصادقة على االئتمان هي لجنة فرعية لمجلس اإلدارة تقوم باعتماد القروض التي تتعدى قيمتها صالحيات اإلدارة التنفيذية ،وتراجع
سياسات المنتجات االئتمانية ،وسياسة االئتمان ومحفظة القروض والتسهيالت االئتمانية الجارية بشكل سنوي.
2.6

(د) لجنـة المجلس إلدارة المخاطر

الخاصة بالبنك،
تتمحور مهام لجنة إدارة المخاطر في مساعدة مجلس اإلدارة على أداء مسؤول ّيات المجلس المتع ّلقة بالرقابة وإدارة المخاطر
ّ
إضافة إلى تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة بخصوص المخاطر االئتمان ّية للبنك ،وأسعار الفائدة ،والسيولة ومخاطر التشغيل.
فعال ضمن البنك يضمن
كما يقع على عاتق اللجنة التأكّ د من تنفيذ استراتيج ّية وسياسة البنك المتع ّلقة بالمخاطر ،ووجود إطار ّ
وتقد م اللجنة أيضًا المشورة والتوجيه بشأن سياسات ومخاطر االئتمان ،والسوق ،وسعر الفائدة،
الجودة ،والعوائد التشغيل ّية لألصول،
ّ
والسيولة والتشغيل.
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.٣

هيئة الرقابة الشرعية لصحار اإلسالمي (النافذة اإلسالمية لصحار الدولي)

لمحة عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لصحار اإلسالمي
الدكتور حسين حامد حسان
يحمل المكرم الدكتور حسين درجة الدكتوراه في مجال الشريعة من جامعة األزهر -جمهورية مصر العربية ،ولديه ماجستير في الفقه المقارن
من جامعة نيويورك -الواليات المتحدة األمريكية ،وهو خريج كلية القانون واالقتصاد من جامعة القاهرة .تزيد خبرة الدكتور حسين في مجال
الصيرفة اإلسالمية على  50عامًا ،ويشغل منصب رئيس مجلس استشارات الشريعة ألكثر من  40مؤسسة مصرفية ومالية ،لدى الدكتور حسين
ما يزيد على  50مؤلفًا وبحثا في هذا اإلطار ،وقد نشر ما يزيد على الـ  400مقال في هذا المجال ،وأشرف على أحد أكبر مشاريع الترجمة الذي نقل
 200مؤلف من المؤلفات اإلسالمية إلى مختلف لغات العالم ،كما عمل على إدخال مفاهيم وعمليات الصيرفة اإلسالمية لعدد كبير من البنوك.
الدكتور مدثر صديقي
يعتبر الدكتور مدثر صديقي خبيرًا عالميًا في مجال الدراسات اإلسالمية والقوانين الغربية ،حصل على درجة الدكتوراه في القانون من كلية
شيكاغو كنت للقانون في الواليات المتحدة األمريكية ،كما يحمل درجة الماجستير في القانون من جامعة هارفارد للقانون من الواليات المتحدة
األمريكية أيضًا .تخرج صديقي باختصاص الدراسات اإلسالمية من جامعة المدينة المنورة اإلسالمية في المملكة العربية السعودية ،وهو عضو
هيئة المحاسبة والمراجعة للمنظمات اإلسالمية والمجلس الفقهي لشمال أمريكا ،ومسجل كباحث في األكاديمية الدولية لألبحاث الشرعية
في التمويل اإلسالمي في ماليزيا ،وتزيد خبرته على  30عاما في مجال تقديم استشارات الشريعة والقانون وتوثيق الصيرفة اإلسالمية واألبحاث
والمحاضرات والتحكيم ألكثر من  40منظمة عالمية باإلضافة إلى الجامعات ومراكز األبحاث.
الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري
يحمل الشيخ عزان بن ناصر بن فرفور العامري شهادة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية باختصاص الفقه ،كما عمل نائبًا للمفتي العام
للسلطنة في مجال اإلفتاء منذ  ،2001وهو ضليع في قانون الشريعة ،إذ قدم عددًا من المحاضرات في هذا المجال وشارك في ورش عمل
ومؤتمرات كثيرة ذات صلة بالقوانين الشرعية.
الشيخ فهد بن محمد بن هالل الخليلي
تخ ّرج الشيخ فهد من جامعه فلوريدا أتلنتك في الواليات المتحده األمريكية ،وانضم بعدها إلى البنك المركزي العماني ،حيث كان
ضمن قسم الخزينة واالستثمار ،وبعد ذلك انضم الشيخ فهد إلى شركة المدينة لالستثمارات حيث أصبح نائب المدير العام للخدمات
المصرفية لالستثمار .وشملت مسؤولياته األساسية إدارة السندات التجارية ،والترويج للمشروعات في القطاع الزراعي والتعامل مع أصحاب
الثروات .حديثًا أسس الشيخ فهد شركة بيان لالستثمار ،التي تركز على بناء العالقات طويلة األمد من خالل تقديم الخدمات االستثمارية
واالستشارية في مختلف المجاالت.
اجتماعـات ومكافـآت مجلـس الرقابة الشرعية
الجدول  :5الحضور والمكافآت -الهيئة الشرعية

عدد
الحضور

الرسوم السنوية بما
في ذلك رسوم حضور
الجلسات بالريال
العماني
15٫400

 14إبريل

 ٨يوليو

 22أكتوبر

 19نوفمبر

2018

2018

2018

2018

الدكتور حسين حامد حسن

✔

✔

✔

✔

4

الدكتور مدثر صديقي

✔

✔

✔

✔

4

11٫550

الشيخ عزان بن ناصر العامري

✔

✔

✔

✔

4

7٫700

الشيخ فهد بن محمد الخليلي

✔

✔

✔

✔

4

7٫700

اسم العضو
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.4

فريـق اإلدارة

يقوم بإدارة البنـك فريق إدارة نال ثقة مجلس إدارة البنك ،يمتلـك فريـق اإلدارة العليـا مجتمعين خبـرة بنكيـة واسعة تزيد على الـ  200عام ،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 إلى االلتـزام الجيـد .تقـوم اإلدارة العليـا بوضـع جميـع المعلومـات الهامـة أمـام
المجلـس والتي تشكـل جـزءًا من أوراق جـدول األعمـال.
1 .4

لمحـة عن كبـار المسؤولين في اإلدارة التنفيذية

الفاضل أحمد المسلمي :الرئيس التنفيذي
يتمتع الفاضل أحمد المسلمي بخبرة واسعة ،تتعدى العشرين عامًا ،في مراكز قيادية في مؤسسات مالية مرموقة ،وتضم خبرته الواسعة في
القطاع المصرفي مجاالت الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات ،والخدمات المصرفية للشركات ،والشركات الصغيرة والمتوسطة ،والخزينة،
والتمويل التجاري ،وأسواق رأس المال ،وتقنية المعلومات ،والموارد البشرية واستراتيجية تخطيط األعمال.
العمانية ،وعضو في كلية الدراسات المصرفية والمالية وعضو لجنة إدارة نظام
والمسلمي هو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصرفيين ُ
تأمين الودائع المصرفية في البنك المركزي العماني ،باإلضافة إلى عضويته في مجالس إدارة مؤسسات مرموقة مثل المجموعة العمانية للطيران
وهيئة المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم ،وكلية مجان وتكافل عمان.
وقد أكمل الفاضل /أحمد المسلمي برنامج كلية هارفارد المتقدم إلدارة األعمال وهو حاصل على شهادة الماجستير في إدارة األعمال مع مرتبة
الشرف من جامعة لوتن في المملكة المتحدة ،ودبلوم دولي في الخدمات المالية ،والمسلمي محلل أسواق معتمد ومحلل مالي مجاز ،باإلضافة
إلى كونه مدير محافظ معتمدًا ومدير ثروات معتمدًا .كما يحمل شهادة زمالة األكاديمية األمريكية لإلدارة المالية ،وأكمل العديد من البرامج
التدريبية المتقدمة منها دورة القيادة واإلدارة من معهد التطوير اإلداري في سويسرا.
الفاضل خليل الهديفي :المدير العام رئيس التجزئة المصرفية
يتمتع الفاضل خليل بن سالم الهديفي بخبرة تزيد على  18عامًا في مجال التجزئة المصرفية بالقطاع المصرفي ،وإدارة الثروات ،والتخطيط
االستراتيجي ،وإدارة المنتجات واألفراد ،ويحمل الفاضل خليل الهديفي درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة نورثامبتون في المملكة
المتحدة ،وشغل سابقًا منصب نائب المدير العام  -نائب رئيس قسم التجزئة في أحد البنوك المحلية.
الفاضل مجاهد بن سعيد الزدجالي :نائب مدير عام تقنية المعلومات والخدمات اإللكترونية ورئيس اللجنة التقنية
الفاضل مجاهد بن سعيد الزدجالي يشغل منصب نائب مدير عام تقنية المعلومات والخدمات اإللكترونية ،لديه أكثر من ثمانية عشر عامًا()18
خبرة ميدانية ،تحت قيادة الفاضل مجاهد لدائرة تقنية المعلومات بالبنك .نال البنك العديد من الجوائز في هذا المجال .الفاضل مجاهد حاصل
على شهادة البكالوريوس في علوم الحاسوب من الهند وعلى درجة الماجستير في إداراة األعمال من جامعة لوتون بالمملكة المتحدة باإلضافة
لشهادة اإلدارة العامة من جامعة هارفارد لألعمال وشهادة الدبلوم في القيادة واإلدارة من أي إل إم في المملكة المتحدة .في العام  2016م ،تم
اختيار الفاضل مجاهد لبرنامج الرئيس التنفيذي الوطني والذي يتم تحت رعاية ديوان البالط السلطاني.
الفاضل سالم بن خميس المسكري :نائب المدير العام ورئيس صحار اإلسالمي
انضم الفاضل سالم المسكري إلى بنك صحار في العام  2007في منصب مساعد المدير العام لشؤون الفروع ،خبرة سالم في إدارة الفروع
المصرفية تصل إلى  30عامًا ،كما يملك معرفة واسعة في أعمال التجزئة وتسويق منتجات البيع لألفراد ،وإدارة عمليات الفروع ،يحمل المسكري
درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة هال ،ودرجة الدبلوم في اللغة اإلنجليزية لألعمال ،من معهد تدريب األعمال في المملكة المتحدة
التي حصل منها أيضًا على درجة الدبلوم من معهد اإلدارة والقيادة ،كما يملك إجازة خاصة في الصيرفة اإلسالمية ومنتجات التكافل .قبل
انضمامه إلى بنك صحار تولى المسكري عددًا من المناصب الرفيعة في بنك مسقط وبنك ُعمان الدولي.
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عبدالعلي اللواتي :مساعد مدير عام أول  -رئيس الموارد البشرية واإلسناد بالوكالة
عاما من الخبرة
انضم الفاضل عبدالعلي اللواتي إلى البنك في عام  2008بعد عقود من الخبرة في العديد من الوظائف اإلدارية ،حيث يمتلك ً 38
المتنوعة في التعليم واإلدارة والحوكمة المؤسسية والدعم المؤسسي وتكنولوجيا المعلومات واإلدارة العامة والموارد البشرية ،يترأس حاليًا
إدارة الموارد البشرية والدعم المؤسسي وقد شارك في معظم المبادرات االستراتيجية للبنك.
أكمل عبدالعلي دبلوم إدارة  ILM IMQفي اإلدارة ،كما حصل على "دبلوم المستوى  7في اإلدارة االستراتيجية والقيادة" من معهد اإلدارة
المعتمد ( )CMIبالمملكة المتحدة ،وهو عضو وزميل في .CMI
نظ ًرا لخبرته الطويلة والمتنوعة ،فقد شارك في إعادة الهيكلة وتنفيذ االستراتيجيات وتيسير إدارة التغيير في البنك ،وهو مصرفي إسالمي
جزءا من لجنة تكوين الصيرفة اإلسالمية.
معتمد وكان
ً
رئيسا باإلنابة للموارد البشرية والدعم المؤسسي
وبالنظر إلى مشاركته في العديد من جوانب األعمال ،فقد تم تعيين الفاضل عبدالعلي اللواتي
ً
بعد أن شغل منصب أمين عام مجلس اإلدارة ألكثر من  5سنوات.
الفاضل كامران حيدر :مساعد أول للمدير العام ورئيس قسم التدقيق الداخلي
يشغل الفاضل كامران حيدر منصب مساعد أول للمدير العام ورئيس قسم التدقيق الداخلي ببنك صحار ،وقد أثرى البنك بخبرته التي تمتد
ألكثر من سبعة عشر عامًا اكتسبها خالل عمله في القطاع المالي والمصرفي ،وهو محاسب قانوني ومدقق داخلي معتمد .وقبل توليه لمنصبه
الحالي عمل كامران بمنصب نائب رئيس وحدة التدقيق الداخلي بالبنك األول في المملكة العربية السعودية ،كما شغل عددًا من المناصب في
الشركات األربع الكبرى عالميًا في مجال التدقيق مثل شركة كيه بي إم جي في المملكة العربية السعودية وباكستان ،وبرايسواتر هاوس كوبرز
في أيرلندا .ولدى كامران خبرة واسعة في مجال المحاسبة المالية ،وإعداد التقارير المالية ،وأنظمة الرقابة الداخلية ،وقانون ساربانيس أوكسلي،
والتدقيق الداخلي والخارجي ،والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وتوحيد القوائم.
الفاضل كريغ بارينجتون بيل :المدير المالي للبنك
انضم الفاضل كريغ بارينجتون بيل إلى صحار الدولي بمنصب المدير المالي في يناير 2019م حام ً
ال معه خبرة تزيد على  25عامًا في القطاع
المصرفي ،حيث قضى  15عامًا منها بمنصب المدير المالي في كل من مجموعة إتش إس بي سي وبنك دويتشه ( .)Deutsche Bankباإلضافة
إلى  3أعوام بصفة المدير المالي للبنك السعودي البريطاني ،ويمتلك الفاضل بيل خلفية مالية وخبرة واسعة في إدارة األعمال الدولية المعقدة
عبر األسواق الديناميكية والمتغيرة ،وقد بدأ مسيرته المصرفية في العام 1985م مع سيتي بنك ،حيث يمتلك الفاضل بيل مجموعة واسعة
من الخبرات الفنية واإلدارية في عدة مجاالت منها المالية والتنظيمية واإلدارية ،والتحليل المالي ،والبنية التحتية للنظم وكيفية التحكم بها،
وإدارة الميزانية ،والتخطيط االستراتيجي ،وعالقات المستثمرين ،والضرائب .وقبل انضمامه إلى صحار الدولي ،عمل الفاضل بيل ألكثر من عامين
بصفة المدير المالي لدى مصرف الهالل (أبوظبي) .كما أنه عضو بارز في معهد المحاسبين القانونيين في أستراليا ونيوزيلندا ،ويحمل درجة
البكالوريوس في التجارة من جامعة أوكالند مع تخصص في المحاسبة.
الفاضل كريم فايق محمد :مدبر دائرة إدارة المخاطر
يشغل الفاضل كريم فايق محمد حاليًا منصب مساعد أول للمدير العام ورئيس قسم إدارة المخاطر في بنك صحار ،ويتمتع الفاضل كريم
بمسيرة حافلة في المجال المصرفي تمتد إلى  18عامًا أمضاها في العمل في مجال الخدمات المصرفية الدولية وإدارة المخاطر المالية ،وكان
الفاضل كريم قد اكتسب خالل مسيرته خبرة كبيرة في عمل المصارف التقليدية واإلسالمية ضمن منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق
األوسط وشمال أفريقيا باإلضافة ألفغانستان وباكستان.
وتتكامل معارف الفاضل كريم المصرفية بفضل عمله الذي تنوع في مجال الخدمات الموجهة للشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة ،والخدمات
الموجهة لألفراد ،باإلضافة للخدمات المصرفية االستثمارية بما فيها تلك المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،ونظرًا لهذا التنوع ،فإن الفاضل
كريم يمتلك دراية عميقة في إدارة مخاطر االئتمان ،وإدارة المخاطر التشغيلية ،وإدارة مخاطر السوق ،وإدار مخاطر السيولة ،وإدارة األصول
والخصوم ،وإدارة استمرارية األعمال ،والتخطيط الرأسمالي ،وتحليل المخاطر وأطر العمل ،وتحديد مدى تقبل المخاطر ،والحوكمة التنظيمية
للمخاطر من أجل تعزيز ثقافة المخاطر.
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وقد شغل الفاضل كريم سابقًا لمنصبه الحالي العديد من المناصب التي كان من آخرها منصب نائب الرئيس األول ورئيس قسم إدارة المخاطر
في بنك االتحاد الوطني.
ويذكر بأن الفاضل كريم حاصل على درجة الماجستير في اإلدارة المالية من األكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية ،كما أنه بصدد
الحصول على درجة الدكتوراه في االستقرار المصرفي والنظم المالية من المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية  ESLSCAبباريس.
الفاضل خالد بن خلفان الصبحي :مساعد المدير عام ورئيس دائرة االلتزام
قبل انضمامه الى بنك صحار عمل الفاضل خالد الصبحي في بنك المركزي العماني ولديه خبرة  19عامًا في القطاع المصرفي ،وقد عمل خالل
هذه السنوات كمفتش مالي في البنك والشركات التمويلية إضافة إلى مراقبة القطاع المصرفي والمالي والنوافذ اإلسالمية ،يحمل خالد درجة
البكالوريس في العلوم المالية والمصرفية تخصص العلوم المالية والمصرفية من األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.
الفاضل السموأل عبدالهادي إدريس  :مساعد المدير عام ورئيس الشؤون القانونية وسكرتير مجلس اإلدارة
قبل االنضمام لبنك صحار ،عمل الفاضل السموأل لعدد من البنوك ومكاتب المحاماة في السودان ،ويمتلك حوالي سبعة عشر عامًا من الخبرة
في مجال المحاماة والقانون ،الفاضل السموأل حاصل على شهادتي البكالوريوس والماجستير في القانون من جامعة الخرطوم.
2 .4

		مكافـأة كبـار المـدراء لعـام 2018

تتضمـن مكافـأة اإلدارة العليـا كافة المبالـغ التي حصـل عليهـا أعلى ثمانية ( )٨مراكز لإلدارة العليا على شكل رواتـب ورسـوم ومكافـآت .وكان
إجمالي المكافآت في عام  2018مبلغ  1٫310٫105ريال عماني.
.5

إجـراءات الترشيـح لمجلـس اإلدارة

يقوم مساهمو البنك بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعية العامة السنوية ،تسري عضوية المجلس فترة أقصاها ثالث سنوات من
تاريخ اإلنتخاب وهي قابلة للتجديد ،و تمنح تقارير المجلس للمساهمين في االجتماع السنوي للجمعية العمومية أو تعقد خصيصًا االجتماعات
العامة للمساهمين .وتعقد اجتماعات المساهمين بعد إعطاء مهلة كافية ومالحظات تفصيلية حول جدول األعمال التي يتم إرسالها لهم
ويتألف المجلس من سبعة أعضاء تم انتخابهم من قبل المساهمين في الجمعية العامة العادية في البنك في  31مارس  2016لمدة ثالث سنوات.
تتم االنتخابات عن طريق التصويت السري من مساهمي البنك ،حيث يحق للمساهم بالتصويت للمرشحين بحدود عدد األسهم التي يمتلكها.
يحق للمساهم التصويت بجميع أسهمه لمرشح واحد فقط أو بتقسيم األسهم التي يمتلكها للتصويت على عدد من المرشحين ،شريطة أن
ال تتجاوز عدد األصوات التي قدمها في التصويت عدد األسهم التي يمتلكها.
عملية الترشيح واالنتخاب بما في ذلك معيار األهلية تنظمها المواد  19إلى  21من النظام األساسي للبنك ،كما تمتثل لألحكام ذات الصلة من
قانون الشركات التجارية للسلطنة ،وميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال ،والتعميمات ذات الصلة
الصادرة من البنك المركزي العماني.
.6

سياسة توزيع األرباح

العماني ،وهيئة سوق المال ،ويتبع مجلس اإلدارة سياسة توزيع
تتماشى سياسة توزيع األرباح مع المعايير الموضوعة من قبل البنك المركزي ُ
النمو
األرباح بدقة شديدة ،ويقوم بتقديم التوصية الخاصة بتوزيع األرباح على المساهمين مع مراعاة األنظمة التشريعية الموضوعة ،وتوقعات
ّ
المحتملة ،إضافة إلى اعتبارات أخرى.
.7

بيـان االلتـزام

تـم تعييـن مجلـس إدارة البنـك وفقًا لألطر العامة لقانـون الشركات التجاريـة ،الصادر في عام  1974ووفقـًا للوائـح البنـك المركـزي العمانـي ،التـزم
مجلـس اإلدارة بجميـع األطر العامة الخاصـة بتعييـن األعضاء والمحـددة بموجـب قانـون الشركات التجاريـة العمانـي لعام  1974ولوائـح البنـك
المركـزي العمانـي.
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يتألـف مجلـس إدارة البنـك من سبعة أعضـاء من المساهميـن وغيـر المساهميـن ،ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أنه ليس هناك من بين األعضاء:
• موظف في صحـار الدولي أو موظف في أي بنـك آخـر في سلطنـة عمـان.
• عضو بمجلس اإلدارة في أي بنـك آخـر مسجـل في سلطنـة عمـان.
• عضو بمجلس إدارة أكثر من أربـع شركـات مساهمـة عامـة مسجلـة في السلطنة.
• يشغـل منصـب رئيـس مجلـس اإلدارة ألكثـر من شركتيـن من شركـات المساهمـة العامـة مسجلة في سلطنـة عمـان.
خـالل السنـة التي يشملها التقرير ،التـزم صحـار الدولي بتوجيهـات البنـك المركـزي العمانـي ،و بلوائـح اإلفصـاح الخاصـة بإصـدار األوراق الماليـة
والتداول الداخلـي ،والمبادئ التوجيهية العامة لقانـون الشركـات التجاريـة وبميثـاق تنظيـم الشركـات الصـادر من الهيئـة العامـة لسوق
المـال للشركـات المدرجـة فيما عدا:
• أن رئيس لجنة التدقيق هو أيضًا عضو في لجنة إدارة المخاطر واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات واألجور لمجلس اإلدارة ،الجدير بالذكر أن هذا
الوضع ناشئ عن محدودية عدد أعضاء مجلس اإلدارة مقارنة بعدد اللجان المطلوب تشكيلها من قبل مجلس اإلدارة.
• ال تزال عملية تقييم أداء مجلس إدارة البنك مستمرة وسيصدر التقرير الخاص بذلك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة.
ّ
لكل من البنك المركزي العماني والهيئة
دفع البنك خالل الثالث سنوات الماضية مبلغًا إجماليًا وقدرة  190٫000ريال عماني كغرامات على البنك
العامة لسوق المال .وقد جاءت هذه الغرامات الخاصة بالبنك المركزي العماني في أغلبيتها عن مخالفات وردت في تقارير التدقيق السنوي التي
يقوم بها البنك المركزي العماني وتصنيف هذه المخالفات يقع ضمن (منخفض) و(متوسط) ،ومنها مخالفات متعلقة بإلسقوفات المحددة
لألصول ،الرسوم ،االستعانة بموارد خارجية  ، outsourcingمراجعة السياسات وأمور متعلقة باألنظمة.
.8

قنـوات االتصـال بالمساهميـن والمستثمريـن

يبـذل صحـار الدولي الجهـود الالزمـة لخلـق عالقـة مثمـرة مـع المساهميـن والمستثمريـن ،كما يلتزم البنك بالتأكد من تقديم اإلفصاحات الالزمة في األوقات
المحددةوتوصيلكافةالمعلوماتالجوهريةللمساهمينوالجهاتالرقابيةوالمنظمةلعملياتالسوق،وقدقامالبنكبتقديمالتقاريرالماليةالربعالسنوية
والنصفسنويةوالتقريرالسنويوفقًاللقوانينواللوائحالمطبقةوالبنودالخاصةبعقدالتأسيسوعقدإدراجأسهمالبنكبالسوق.
يتضمـن التقريـر السنـوي ،تقريـر مجلـس اإلدارة ،تقريـر حوكمـة الشركـات ،تقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـل والنتائـج الماليـة للتدقيق ،إدارة البنـك
مسؤولـة عن اإلعـداد ونزاهة والتقديـم العادل للبيانـات الماليـة والمعلومـات األخـرى في التقريـر السنـوي للبنـك ،وتماشيـًا مـع اللوائـح الصـادرة
من قبـل الهيئـة العامـة لسـوق المـال سيتم إرسال ملخص التقريـر السنـوي لجميـع مساهمي البنـك ،كما ينشر البنك البيانات المالية في موقع
البنك على الشبكة العالمية لإلنترنت على عنوان www.SoharInternational.com
1 .8

أسهـم صحـار الدولي

أدرجت في الجدول أدناه تداول سهم بنك صحار في سوق مسقط لألوراق المالية و مؤشر قطاع البنوك وشركات اإلستثمار في سوق مسقط
لألوراق المالية ،حيث تتوفر هذه المعلومات من وكاالت األنباء ويتم نشرها ،وتدرج هنا كجزء من متطلبات قانون حوكمة الشركات للشركات
المدرجة ضمن سوق مسقط لألوراق المالية.
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يجب قراءة الجدول أدناه مع األخذ في االعتبار تجزئة القيمة االسمية للسهم العادي  100( ،بيسة/للسهم)
الجـدول رقم  : 6أسهـم صحـار الدولي – سعـر السـوق
الشهـر  2018م

إغالق مؤشر البنوك
وشركات االستثمار

سعر سهم بنك صحار بالريال العماني
أعلـى

أدنـى

اإلغـالق

 31ينايـر

0,157

0,156

0,156

7،375،74

 28فبراير

0,155

0،155

0،155

7،364،51

 29مارس

0,153

0,152

0,153

7،212،43

 30أبريل

0,149

0,146

0,147

7،266،84

 31مايـو

0,137

0,135

0,135

7،184،28

 28يونيو

0,123

0,137

0,137

7،056،29

 31يوليـو

0,13

0,123

0,123

6،737،50

 30أغسطـس

0,13

0,127

0,129

6،891،94

 30سبتمبـر

0,174

0,127

0,128

7،032،54

 31أكتوبـر

0,127

0,125

0,126

6،925،43

 29نوفمبـر

0,122

0,122

122٫0

6،890،27

 31ديسمبـر

0,112

0,11

0,111

6،827،20

2. 8

توزيـع ملكيـة األسهـم

يتكون رأس مال البنك المرخص به من  4٫000٫000٫000سهم بقيمة  100بيسة للسهم الواحد 2٫000٫000٫000( ،سهم بقيمة  100بيسة للسهم في  31ديسمبر
 ،)2017رأس مال البنك المصدر والمدفوع هو  1٫982٫646٫391سهم بقيمة  100بيسة للسهم الواحد 1٫784٫646٫242( ،سهم بقيمة  100بيسة للسهم
في  31ديسمبر 2017م) ،يتم تداول أسهم البنك في سوق مسقط لألوراق المالية ويبين الجدول التالي
قائمة المساهمين الذين يملكون نسبة  ٪5أو أكثر من رأسمال البنك كما هو عليه في  31ديسمبر 2018م:
اسـم المساهـم
شركه عمان لالستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع
شؤون البـالط السلطانـي
القمر السابع لالستثمار المحدودة
نيبتون الوطنية لالستثمار المحدودة
الصندوق العمانى لالستثمار

.9

نسبـة التملـك
٪ 15٫36909
٪ 14٫56903
9٫02803
٪ 7٫81079
٪ 7٫629

الحسابـات القانونيـة

تبنـى صحـار الدولي معاييـر التقاريـر الماليـة الدوليـة في إعـداد الحسابـات والبيانـات الماليـة.
.10

لمحـة عن المدققيـن

 EYهي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والمعامالت والخدمات االستشارية ،تلتزم  EYعلى القيام بدورها في بناء عالم
أفضل للعمل ،إن الرؤى والخدمات عالية الجودة التي تقوم  EYبتقديمها تُساعد في بناء الثقة في أسواق رأس المال واالقتصادات في جميع
أنحاء العالم.
إن ممارسة  MENAالشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا من  EYقد كانت تعمل في المنطقة منذ سنة  1923وتوظف أكثر من  6٫700مهني ،وقد كانت
 EYتعمل في سلطنة ُعمان منذ سنة  1974وهي الشركة الرائدة في مجال الخدمات المهنية في البالد .تشكل  EYMENAالشرق األوسط وشمال
أفريقيا وآسيا جزءًا من ممارسة  EMEIAأوروبا والشرق األوسط والهند وأفريقيا من  ،EYمع أكثر من  4٫500شريك وما يقارب  106٫079مهني ،على الصعيد
العالمي ،تعمل  EYفي أكثر من  150بلدًا وت ِّ
ُوظف  256٫500مهني في  728مكتبًا ،يرجى زيارة الموقع  ey،comلمزيد من المعلومات حول .EY
وخالل سنة  2018تم تغطية نفقات المد ّققين الخارجيين بمبلغ  79٫000ريال ُعماني وذلك مقابل تقديم خدمات للبنك (71٫000ريال عماني لعمليات
التدقيق ،و 7٫500ريال مقابل تقديم خدمات لبنك صحار االسالمي و 1٫400ريال لخدمة الضرائب)
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حقوق المساهمين

تتساوى جميع أسهم البنك المتأصلة في ملكيتها في الحقوق ،أي الحق في الحصول على أرباح األسهم المعلنة والمعتمدة في االجتماع العام،
والحق في األفضلية لالكتتاب ألسهم جديدة ،والحق في الحصول على حصة في توزيع البنك لألصول عند التصفية ،والحق في نقل األسهم
وفقًا ألحكام القانون ،والحق في االطالع على البيان المالي للبنك ،بيان الدخل الشامل وسجل المساهمين ،والحق في الحصول على إشعار
والحق في المشاركة والتصويت في االجتماعات شخصيًا أو بواسطة وكيل ،والحق في تقديم طلب للحصول على إبطال أي قرار تتخذه الجمعية
العمومية أو مجلس االدارة ،و ما يتعارض مع القانون أو النظام األساسي للبنك أو اللوائح ،والحق في إقامة الدعاوى ضد االدارة ومدققي الحسابات
للبنك نيابة عن المساهمين أو نيابة عن البنك وفقًا ألحكام المادة ( )110من قانون الشركات التجارية رقم (  )1974/4وتعديالته ،ويولي بنك صحار
مساهمي األقلية أهمية قصوى من حيث الحفاظ على مصالحهم وضمان أن تنعكس وجهات نظرهم في اجتماعات المساهمين ،وينطبق مبدأ
«سهم واحد صوت واحد» لجميع المساهمين بحيث يمكن لمساهمي األقلية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة ويمكن اتخاذ إجراءات ضد المجلس
أو اإلدارة إذا كانت تصرفات مجلس اإلدارة تمس مصالحهم بأي طريقة.
.12

المعامالت والتعامالت والسياسات مع األطراف ذات العالقة

هناك سياسة شاملة بشأن التعامالت مع األطراف ذات العالقة ،والعمليات واإلجراءات المنصوص عليها والمتبعة في هذا الشأن فيما يتعلق
بالقروض الممنوحة للمدراء واألطراف ذات العالقة بهم ،وكذلك أي معامالت مع الشركات التي تكون لهم فيها مصالح هامة ،وتأتي تفاصيل
القروض والسلف ،إن وجدت ،والتي تمنح للمدير أو األطراف ذات الصلة محتوية على التفاصيل الكاملة والمالحظات على البيانات المالية الواردة
في التقرير السنوي ،واإلفصاحات العامة ،ويتم اإلفصاح عن أية معامالت أخرى نفذت لإلدارة في سياق األعمال االعتيادية ودون أي معاملة تفضيلية
للمساهمين إلى جانب مالحظات جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية.
.13

الخاتمة

يقـر مجلـس اإلدارة بأن إعـداد التقريـر السنـوي للبنـك مـع تقريـر نقـاش اإلدارة والتحليـل ،تقريـر حوكمـة الشركـات والميزانيـة العموميـة المدققـة
قـد تمـت بمعرفـة المجلـس الكاملـة وطبقـًا لمعاييـر المحاسبـة واللوائـح القانونيـة التي تحكـم اإلفصـاح والصـادرة من الهيئـة العامـة لسـوق المـال
والبنـك المركـزي العمانـي.
كما يقـر مجلـس اإلدارة مراجعة كفاءة وفعال ّية أنظمة الرقابة الداخل ّية وضمان التزامها مع السياسات واللوائح الداخل ّية
كما يقـر مجلـس اإلدارة بعـدم وجـود معلومـات أو عوائق ملموسة يمكـن أن تؤثـر على استمـرار أعمـال البنـك في السنـة الماليـة القادمـة.
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