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تقرير رئي�س جمل�س الإدارة- 2012

امل�ساهمون الأعزاء

ي�سرين اأن اأعلن لكم عن نتائج البنك لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012. 

وقد اأظهر البنك اأداًء ق�يًا على الرغم من  التغيريات ال�سادرة م�ؤخرا من 

اجلهات الرقابية واملخاوف الدولية امل�ستمرة. 

القت�ساد العماين 

املحلي من�ًا  الناجت  اإجمايل  ق�يا حيث حقق  العماين من�ًا  االقت�ساد  �سهد 

تقدر ن�سبته بح�ايل 8,3% خالل العام 2012. وقد كان هذا النم� مدف�عًا 

يف االأ�سا�س بازدياد االإنفاق احلك�مي على خلفية ارتفاع اأ�سعار النفط. ظل 

معدل الت�سخم خالل العام 2012 يف حدود %3. 

العام  يف   %7 العماين  لالقت�ساد  امل�ازنة  يف  املقدرة  النم�  ن�سبة  كانت 

الت�ظيف  زيادة  مع  النم�  على  املحافظة  �سبل  يف  احلك�مة  تنظر   .2013

وذلك من خالل خم�س�سات عالية للم�ساريع الراأ�سمالية يف م�ازنة العام 

العام  م�ازنة  امل�افقة عليها يف  والتي متت  العامة،  النفقات  بلغت   .2013

2013، مبلغ 12,9 بلي�ن ريال، بزيادة بلغت ن�سبتها 29% باملقارنة مع العام 

2012. مت اأي�سًا تعزيز م�ازنة برامج النفقات التنم�ية لل�زارات وال�حدات 

احلك�مية بن�سبة 30% للم�ساعدة يف اإكمال م�ساريع البنية التحتية. 

املخ�س�سة  النفقات  يف   %40 ن�سبتها  زيادة  اجلديدة  امل�ازنة  تت�سمن 

للتعليم، وبرامج خلق ال�ظائف وم�ساريع الدعم االجتماعي، والتي يهدف 

يف  للدخ�ل  املطل�بة  باملهارات  العماين  ال�سباب  تزويد  اإىل  منها  العديد 

القطاع اخلا�س. 

الأداء املايل 

ريال  ملي�ن   40,7 بلغت  ال�سرائب  بعد خ�سم  اأرباحًا �سافية  البنك  حقق 

خالل االثني ع�سر �سهرا املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 مقارنة مببلغ  34,2 

ملي�ن ريال لنف�س الفرتة من عام 2011 وذلك بزيادة بلغت ن�سبتها %19. 

منت اأرباح الت�سغيل للبنك من 48,8 ملي�ن ريال لل�سنة املنتهية يف دي�سمرب 

ازدادت   .2012 دي�سمرب  يف  املنتهية  لل�سنة  ريال  ملي�ن   52,0 اإىل   2011

ال�سنة  92,2 ملي�ن ريال يف  98,6 ملي�ن ريال من  لتبلغ  الت�سغيل  ايرادات 

املا�سية، بزيادة بلغت ن�سبتها 6,9%، ويرجع ذلك يف االأ�سا�س اإىل الزيادة 

يف �سايف اإيرادات الفائدة النا�سئ عن االرتفاع يف منح القرو�س وانخفا�س 

تكلفة التم�يل. 

املنخف�سة  ال�دائع  يف  ريال  ملي�ن   180 قيمته  بلغت  الذي  االرتفاع  قاد 

التكلفة للبنك خالل العام اإىل انخفا�س �سامل يف تكلفة التم�يل من ن�سبة 

2012. بلغت ن�سبة �سايف  1,98% يف عام  2011 اإىل ن�سبة  2,13% يف عام 

هام�س الفائدة 3,09% لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012. 

بلغت م�سروفات الت�سغيل 46,7% ملي�ن ريال بزيادة 3,2 ملي�ن ريال اأو %7 

اأعلى من الن�سبة املحققة يف العام املا�سي. وترجع هذه الزيادة يف االأ�سا�س 

الرتفاع تكاليف امل�ظفني وم�سروفات الت�س�يق. 

دي�سمرب   31 يف  املنتهية  لل�سنة  ريال  ملي�ن   5,3 االئتمان  تكلفة  �سايف  بلغ 

2012، بن�سبة 48% اأقل من العام املا�سي، ويرجع ذلك ب�س�رة كبرية اإىل 

عمر ح�سني الفردان

رئي�س جمل�س االإدارة
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انخفا�س م�سروفات خ�سائر االئتمان وانخفا�س قيمة اال�ستثمارات. 

 1,9 اإىل  ريال  241 ملي�ن  للبنك مببلغ  وال�سلفيات  القرو�س  منى �سايف 

ن�سبتها  بلغت  بزيادة   2012 عام  من  دي�سمرب  نهاية  يف  كما  ريال  بلي�ن 

14,4% عن  العام 2011.  ازدادت ودائع العمالء بن�سبة 17,9% لتبلغ 1,9 

بلي�ن ريال كما يف 31  دي�سمرب 2012 باملقارنة مع 1,6 بلي�ن ريال كما 

يف نهاية عام 2011. 

البنك االآن يف مرحلة اخلروج من جمه�رية م�سر العربية، ووفقًا لذلك قام 

البنك بتخفي�س عدد فروعه من خم�سة خالل العام 2010 اإىل فرع واحد 

خالل العام 2012. 

وقد اأو�سى جمل�س االإدارة بت�زيع اأرباح نقدية مبقدار 0.0175 ريال لل�سهم 

ال�احد ا�ستنادا اإىل �سيا�سة ت�زيع االرباح التي وافق عليها املجل�س. 

راأ�س املال

ثان�يا مببلغ  البنك قر�سا  ا�ستقطب   ،2012 العام  الربع االأخري من  خالل 

7 ماليني ريال من خالل طرح خا�س لتق�ية راأ�سماله من  الدرجة الثانية. 

وقد بلغ راأ�س املال النظامي للبنك االآن  345 ملي�ن ريال. بلغت ن�سبة كفاية 

راأ�س املال 14,4 % كما يف 31 دي�سمرب 2012، وهي ن�سبة اأعلى بكثري من 

احلد االدنى املطل�ب من البنك املركزي العماين والبالغ %12.

م�سرف العام ب�سلطنة عمان – 2012 

يف عام 2012، ح�سل البنك على اجلائزة املرم�قة »م�سرف العام ب�سلطنة 

لقد  املتحدة.  اململكة  بانكر،  ذي  جملة  قبل  من  واملمن�حة   »2012 عمان 

القطاع  يف  التميز  تط�ير  اإىل  تهدف  والتي  اجلائزة،  هذه  البنك  منح  مت 

ال�سن�ات  املتميز خالل  اأدائه  على  له  تقديرًا  العامل،  نطاق  على  امل�سريف 

القليلة املا�سية. 

ال�سريفة الإ�سالمية 

مع  املت�افقة  االإ�سالمية  لل�سريفة  »ُمزن«  التجارية  عالمته  البنك  د�سن 

اأحكام ال�سريعة. تقدم مُزن باقة من املنتجات واخلدمات امل�سرفية التي 

ال�سغرية  وامل�ؤ�س�سات  وال�سركات  الهيئات،  من  العمالء  مبتطلبات  تفي 

واملت��سطة  واالأفراد. 

حوكمة ال�سركات 

الهيئة  عن  ال�سادر  ال�سركات  ح�كمة  ميثاق  يف  امل�سمنة  للت�جيهات  وفقا 

املبادئ  وفعالية  تطبيق  ح�ل  تقريرًا  البنك  اأدرج  املال،  ل�س�ق  العامة 

الت�جيهية، والت�جيهات والت��سيات اخلا�سة بح�كمة ال�سركات، واملعتمدة 

ح�سب االأ�س�ل من قبل املدققني اخلارجيني يف التقرير ال�سن�ي للبنك. 

اخلا�سة   2012 ال�سركات  ح�كمة  يف  االإجادة  جائزة  على  البنك  ح�سل 

بالبن�ك، ويعترب ذلك  تقديرا حقيقيا للجه�د امل�ستمرة التي يبذلها البنك 

لاللتزام مبمار�سات احل�كمة اجليدة. وهذه هي ال�سنة الرابعة على الت�ايل 

التي يح�سل فيها البنك على هذه اجلائزة.

امل�سئولية الجتماعية للموؤ�س�سة 

البنك  يق�م  التي  الطريقة  هي  االجتماعية  امل�سئ�لية  فاإن  االأ�سا�س،  يف 

ال�سرائح  اإيجابي �سامل يف املجتمع. وقد كانت  تاأثري  باإحداث  من خاللها 

الرئي�سية االأربع التي ركز البنك عليها من خالل م�سئ�ليته االجتماعية هي 

ال�سحة، واخلدمات االإن�سانية، واملجتمعات املدنية، وال�سباب والبيئة.

 2012 العام  خالل  املجتمع  يف  العماين  ال�طني  البنك  ا�ستثمارات  بلغت   

200,000 ريال. �سملت مبادرات امل�سئ�لية االجتماعية للبنك برامج  مبلغ 

احلالية  املنازل  وترميم  الثان�ية،  املدار�س  خريجي  من  لل�سباب  تدريبية 

لالأ�سر املحتاجة بالتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية اإىل جانب العديد 

من الربامج االأخرى. باالإ�سافة اإىل ذلك، �سارك م�ظف� البنك يف مبادرات 

امل�ظفني  برنامج  خالل  من  وذلك  االجتماعية  بامل�سئ�لية  اخلا�سة  البنك 

املتط�عني بالبنك ال�طني العماين. 

التطلعات امل�ستقبلية 

من املت�قع اأن يعزز امللمح االإيجابي لالقت�ساد العماين خالل العام 2013, 

من  التحتية،  البنية  م�ساريع  على  والرتكيز  احلك�مي  االنفاق  ازدياد  مع 

االإ�سالمية  ال�سريفة  عمليات  فاإن  كذلك،  االقت�سادية.  التنمية  عملية 

�ستفتح اأي�سًا فر�سًا جديدة للبنك يف ال�سن�ات القادمة.  

اال�ستثمار  بن�ك  اأعمال  واإدارة  للم�ؤ�س�سات  امل�سرفية  خدماتنا  �ست�ا�سل 

دعمها لتم�يل امل�ساريع املحلية وكافة االأن�سطة ذات ال�سلة، يف نف�س ال�قت 

واملت��سطة،  ال�سغرية  امل�ساريع  ووحدات  االإ�سكان،  قرو�س  فيه  تظل  الذي 

االأ�سا�سية  الرتكيز  نقطة  التكلفة  املنخف�سة  وال�دائع  البطاقات  واأعمال 

للخدمات امل�سرفية لالأفراد. 

اإن م�ساركتنا يف املعامالت املحلية الرئي�سية واالأن�سطة اخلارجية باال�سرتاك 

مع حليفنا اال�سرتاتيجي، البنك التجاري القطري، �ست�ستمر كعامل رئي�سي 

لرفع الكفاءات عن طريق تبادل اأف�سل املمار�سات العاملية املتاحة.  

�سكر وتقدير 

اإىل  اجلزيل  بال�سكر  نتقدم  اأن  االإدارة،  جمل�س  اأع�ساء  وكافة  ي�سرين 

عمالئنا االأعزاء، وبن�كنا املرا�سلة وكافة م�ساهمينا للثقة التي ظل�ا ي�ل�نها 

للبنك. 

كما نتقدم بال�سكر اإىل البنك املركزي العماين والهيئة العامة ل�س�ق املال 

لت�جيهاتهم احلكيمة وم�ساندتهم جله�دنا. 

كما ن�سكر اإدارة البنك وم�ظفيه على تفانيهم واإخال�سهم يف خدمة البنك. 

مل�النا  ال�سامي  للمقام  ال�سكر  بجزيل  نت�جه  اأن  ي�سعدنا  ذلك،  كل  وف�ق 

ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قاب��س بن �سعيد املعظم، لقيادته امللهمة 

وت�جيهاته احلكيمة التي ن�ستنري بها على طريق التقدم والنجاح. 

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل

عمر ح�سني الفردان

رئي�س جمل�س االإدارة
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جمل�س الإدارة

عمر ح�سني الفردان

رئي�س جمل�س االإدارة

 رئي�س جمل�س اإدارة البنك ال�طني العماين

ورئي�س اللجنة التنفيذية باملجل�س. 

ع�س� جمل�س اإدارة البنك التجاري القطري �س.م.ق ونائب رئي�س جمل�س 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  اي�سا  وه�  ال�سارقة.  املتحد،  العربي  البنك  اإدارة 

رئي�س جمل�س  ونائب  ، قطر؛  �س.م.ق.م  املناطق  لتربيد  القطرية  ال�سركة 

تنمية  للجرف �س.م.خ، قطر؛ ورئي�س �سركة  االأو�سط  ال�سرق  اإدارة �سركة 

املنتجعات ، قطر؛  ورئي�س جمم�عة الفردان القاب�سة �س.م.م، قطر وع�س� 

املتحدة  ال�سركة  اإدارة  لها؛ وع�س� جمل�س  التابعة  ال�سركات  اإدارة  جمل�س 

للتنمية، قطر؛ وع�س� جمل�س اإدارة مر�سى اريبيا، قطر وع�س� جمل�س اإدارة 

جمعية الهالل االأحمر القطري وجمل�س اأمناء اجلامعة االأمريكية بريوت.  

الفا�سل/ عمر الفردان حا�سل على درجة البكال�ري��س يف اإدارة االأعمال، 

ودرجة املاج�ستري يف التم�يل من جامعة ويب�سرت بجنيف.  

حممد حمفوظ العار�سي

نائب رئي�س جمل�س االإدارة 

 ع�س� جمل�س االإدارة منذ مار�س 2011

ورئي�س جلنة االئتمان مبجل�س االإدارة. 

املتحدة  ال�اليات  ني�ي�رك،  انف�ستك�رب،  بنك  اإدارة  وه� ع�س� يف جمل�س 

دي  وا�سنط�ن  بروكينجز،  ملعهد  العاملي  اال�ست�ساري  واملجل�س  االأمريكية، 

اإيزينهاور  زمالة  اأمناء  جمل�س  وع�س�  االأمريكية  املتحدة  ال�اليات  �سي، 

حمف�ظ  حممد  الفا�سل  التحق  االأمريكية.  املتحدة  ال�اليات  فيالديلفيا، 

�سلطنة  يف  العماين  ال�سلطاين  اجل�  ب�سالح  متقاعد،  ل�اء  وه�  العار�سي 

اجل�  ل�سالح  قائدا  ذلك  اأعقاب  يف  تعيينه  مت  وقد   1978 عام  يف  عمان 

ال�سلطاين العماين. يف �سنة 2000 منحه �ساحب اجلاللة ال�سلطان قاب��س 

يف  العل�م  بكال�ري��س  العار�سي  الفا�سل  يحمل  عمان«.  »و�سام  �سعيد  بن 

اأركان الق�ات امل�سلحة امللكية باململكة املتحدة،  العل�م الع�سكرية من كلية 

براكنيل، اجنلرتا ودرجة املاج�ستري يف ال�سيا�سة العامة من كلية ج�ن اإف 

كينيدي احلك�مية، جامعة هارفارد بال�اليات املتحدة االأمريكية.



6

جمل�س الإدارة

ال�سيدة/  روان بنت اأحمد  اآل �سعيد

ع�س�  جمل�س  االإدارة

ع�س� جمل�س االإدارة منذ اأبريل 2005. رئي�س جلنة التدقيق وع�س� اللجنة 

التنفيذية مبجل�س االإدارة. 

متلك ال�سيدة روان خربة 25 �سنة يف جمال اال�ستثمار يف كل من القطاعني العام واخلا�س. قبل 

القاب�سة  ال�طنية لال�ستثمار  العمانية  ال�سركة  التحاقها كع�س� منتدب ورئي�سة تنفيذية ملجم�عة 

للدولة.  العام  االحتياطي  تنفيذي يف �سندوق  رئي�س  نائب  روان وظيفة  ال�سيدة  �سغلت  �س.م.ع.ع 

ودول  عمان  �سلطنة  يف  املرم�قة  املالية  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  من  العديد  اإدارة  مبجال�س  ع�س� 

جمل�س التعاون اخلليجي. ال�سيدة/ روان حا�سلة على درجة املاج�ستري يف االقت�ساد والتم�يل من 

جامعة ل�غب�روه باململكة املتحدة ؛ كما اأنها حا�سلة على دبل�م عايل يف حتليل اال�ستثمار من جامعة 

ا�ستريلنج ودرجة البكال�ري��س يف االقت�ساد والعل�م ال�سيا�سية من اجلامعة االأمريكية بالقاهرة.

 اأنيل كومار نهار

ع�س� جمل�س االإدارة 

 ع�س� جمل�س االإدارة منذ ن�فمرب 2003

ع�س� جلنة التدقيق وجلنة املخاطر مبجل�س االإدارة.

يعمل اأنيل يف وظيفة املدير املايل ل�سركة به�ان الهند�سية، والتي ت�سكل جزءا من جمم�عة 

لطب  عمان  كلية  من  كل  اإدارة  مبجال�س  ع�س�  انه  كما  �س.م.م.  )القاب�سة(  به�ان  �سهيل 

االأ�سنان �س.م.ع.م.؛ وال�س�ادي للطاقة  �س م ع م؛ و�سركة الباطنة للطاقة �س.م.ع.م و�سركة 

القان�نيني  املحا�سبني  زمالة  على  حا�سل  اأنيل  الفا�سل/  �س.م.ع.م.  املياه  لتحلية  ال�سرقية 

بالهند ، كما اأنه حا�سل على درجة البكال�ري��س يف التجارة من جامعة فيكرام بالهند. 

ال�سيخ/  عبد اهلل بن علي بن جرب اآل ثاين

 ع�س� جمل�س االإدارة

 ع�س� جمل�س االإدارة منذ ي�لي� 2005

 وع�س� جلنة االئتمان مبجل�س االإدارة.  

نائب رئي�س جمل�س اإدارة البنك التجاري القطري �س.م.ق وع�س� جمل�س اإدارة البنك العربي 

املتحد بال�سارقة. ال�سيخ عبد اهلل بن علي بن جرب اآل ثاين حا�سل على درجة البكال�ري��س يف 

العل�م االجتماعية من جامعة قطر.
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 اآندرو ت�سارلز �ستيفن�س

 ع�س� جمل�س االإدارة 

ع�س� مبجل�س االإدارة منذ ي�لي� 2005. ع�س� اللجنة التنفيذية وجلنة 

االئتمان مبجل�س االإدارة.

ع�س� جمل�س اإدارة البنك العربي املتحد بال�سارقة؛ ورئي�س جمل�س اإدارة  اأورينت 1 املحدودة؛ 

وع�س� جمل�س اإدارة �سركة قطر للتاأمني العاملية والرئي�س التنفيذي ملجم�عة البنك التجاري 

ال�سرف(  )مرتبة  التجارة  بكال�ري��س  على  حا�سل  �ستفين�س  اأندرو  الفا�سل/  القطري. 

تخ�س�س م�سارف ومت�يل من جامعة بريمنجهام باململكة املتحدة.

�سيف �سعيد �سامل اليزيدي

 ع�س� جمل�س االإدارة

 ع�س� جمل�س االإدارة منذ مار�س 2008.

ع�س� جلنة االئتمان مبجل�س االإدارة.

م�سقط  و�سركة  واال�ستثمار،  للتنمية  الدولية  عمان  �سركة  من   كل  اإدارة  جمال�س  ع�س� 

للغازات. الفا�سل/ �سيف اليزيدي حا�سل على درجة البكال�ري��س يف عل�م االإدارة واملحا�سبة 

 ودرجة املاج�ستري يف اإدارة االأعمال، وه� مدير اإدارة  اال�ستثمار يف �سندوق تقاعد م�ظفي

اخلدمة املدنية.

�سالح نا�سر عبود احلب�سي

 ع�س� جمل�س االإدارة

ع�س� جمل�س االإدارة منذ  مار�س 2008. وع�س� جلنة االئتمان مبجل�س 

االإدارة. �سغل �سابقا من�سب رئي�س جلنة املخاطر مبجل�س اإدارة البنك.

لدى الفا�سل احلب�سي خربة تزيد عن 20 �سنة يف القطاع املايل وه� يعمل حاليا مديرا عاما ل�سندوق 

تقاعد م�ظفي وزارة الدفاع. ي�سغل الفا�سل احلب�سي من�سب نائب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة اخلليجية 

حلفظ االأوراق املالية بعمان وع�س� جمل�س اإدارة م�ؤ�س�سة قروث جيت، وهي �سركة اأ�سهم خا�سة اإقليمية 

كما اأنه ع�س� جلنة امل�ستثمرين ل�سندوق الت�ازن اال�ستثماري.  عمل الفا�سل احلب�سي �سابقا كرئي�س 

ملجل�س اإدارة �سندوق م�سقط وع�س� جمل�س اإدارة بنك ظفار �س.م.ع.ع اإ�سافة اإىل ال�سركة العمانية 

االأعمال  اإدارة  ماج�ستري  درجة  على  حا�سل  احلب�سي  �سالح  الفا�سل/  �س.م.ع.ع.  املالية  للخدمات 

ودرجة البكال�ري��س يف العل�م من جامعة ماريالند اأوف ك�ليدج بارك )ال�اليات املتحدة االأمريكية( 

وبكال�ري��س العل�م يف اإدارة االأعمال وبكال�ري��س االآداب من جامعة ب��سطن بال�اليات املتحدة االأمريكية.

جمل�س الإدارة



8

�سوري�س �سيفدا�ساين

ع�س� جمل�س االإدارة 

ع�س� جمل�س االإدارة منذ ي�ني� 2010. ع�س� كل من جلنة املخاطر 

واللجنة التنفيذية مبجل�س االإدارة. 

اأنه  كما   ، ع  ع  م  �س  الكيميائية  وال�سناعات  للي�ريا  الدولية  ل�سركة �سحار  املنتدب  الع�س� 

م�ست�سار لرئي�س جمل�س اإدارة جمم�عة �سهيل به�ان القاب�سة الفا�سل/ �س�ري�س �سيفدا�ساين 

بدلهي  للتقنية  الهندي  املعهد  من  الكهربائية  الهند�سة  التقنية يف  بكال�ري��س  على  حا�سل 

بالهند ودرجة املاج�ستري يف اإدارة االأعمال من جامعة ماكما�سرت بكندا. 

روبرت �سارب

ع�س� جمل�س اإدارة

 ع�س� جمل�س االإدارة منذ مار�س 2011 وه� رئي�س جلنة املخاطر

وع�س� جلنة التدقيق مبجل�س االإدارة.

البنك اإدارة  جمل�س  وع�س�   1 اأورينت  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  �سارب   الفا�سل 

العربي املتحد باالإمارات العربية املتحدة. ميلك روبرت خربة تزيد عن 35 عاما يف جمال 

امل�سارف. كما اأن لديه خربة كبرية كع�س� جمل�س اإدارة م�ستقل حيث عمل يف العديد من 

اإدارات ال�سركات املدرجة واخلا�سة يف اململكة املتحدة مت�سمنة ال�سركات التابعة  جمال�س 

لبنك باركليز واإت�س اإ�س بي �سي.

في�سل عبد اهلل الفار�سي

ع�س� جمل�س اإدارة

ع�س� جمل�س اإدارة منذ �سبتمرب 2011. ع�س� جلنة التدقيق وجلنة 

املخاطر مبجل�س االإدارة.

يف �سنة 1995 التحق الفا�سل في�سل بالهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية حيث �سغل خمتلف 

ال�ظائف التي تت�سمن رئي�س اإدارة املنافع التاأمينية ومدير باالإنابة للخدمات التاأمينية. كان 

التي تت�سمن  العامة  امل�ساهمة  اإدارة عدد من �سركات  الفا�سل/ في�سل ع�س�ا يف جمال�س 

ودرجة  العامة  االإدارة  يف  البكال�ري��س  درجة  على  حا�سل  في�سل  الفا�سل/  البن�ك.  

من�سب  احلايل  ال�قت  يف  في�سل   / الفا�سل  ي�سغل  الدولية.  التجارة  قان�ن  يف  املاج�ستري 

مدير اإدارة التخطيط يف الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية.

جمل�س الإدارة
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فريق الإدارة
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�صالم بن �صعيد ال�صق�صي  .1 

الرئي�س التنفيذي  

اأحمد بن جعفر امل�صلمي  .2

نائب الرئي�س التنفيذي  

هومايون كبري  .3

املدير العام للخدمات امل�سرفية للم�ؤ�س�سات  

هار�صديب منجال  4

املدير العام للخدمات امل�سرفية لالأفراد   

واخلدمات امل�سرفية اخلا�سة  

نا�صر بن حممد الهاجري  .5

رئي�س امل�ارد الب�سرية  

�صتيفن كاليتون  .6

رئي�س اإدارة املخاطر  

نا�صر بن �صامل الرا�صدي  .7

رئي�س اإدارة  التدقيق الداخلي  

من�صور بن دروي�س الرئي�صي  .8

نائب املدير العام –اإدارة االلتزام  

ف.  بال�صوبرامانيان  .9

رئي�س اإدارة املالية  

فريق الإدارة
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تقرير تنظيم واإدارة ال�صركة
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اإدارة  تتم من خاللها  التي  الطريقة  ال�سركة  واإدارة  يناق�س تقرير تنظيم 

ال�سركات، كما اأنه يحدد مهام اأع�ساء جمل�س االإدارة ويق�م ب�سياغة عملية 

الرقابة الداخلية بامل�ؤ�س�سة.

ودعم  بتبني  ملتزم  )البنك(  العماين  ال�طني  البنك  اإدارة  جمل�س  اإن 

االإدارة  جمل�س  يق�م  ذلك،  على  بناء  بالبنك.  �سليمة  ح�كمة  ثقافة 

وجلانه املتخ�س�سة ، وب�س�رة م�ستمرة، بتقييم مدى التزامهم وتقيدهم 

باملمار�سات، وال�سيا�سات واالإجراءات املتعلقة بهذه الثقافة و�سبل تط�يرها 

والتاأكد من قيام البنك بتطبيق املبادئ املن�س��س عليها يف ميثاق تنظيم 

الهيئة  من  ال�سادر  وتعديالته  )امليثاق(  العامة  امل�ساهمة  �سركات  اإدارة 

العامة ل�س�ق املال )»الهيئة«(، واخلا�س بال�سركات املدرجة ب�س�ق م�سقط 

امل�سارف  ح�كمة  بنظام  املتعلقة  الل�ائح  اإىل  باالإ�سافة  املالية،  لالأوراق 

وامل�ؤ�س�سات املالية ال�سادرة من البنك املركزي العماين. 

وكاعرتاف بتطبيقه الأف�سل املمار�سات واالإجراءات يف جمال احل�كمة، ت�ج 

البنك ال�طني العماين اإجنازاته للعام 2012 بح�س�له على جائزة م�سرف 

العام ـــ �سلطنة عمان 2012 من جملة ذي بانكر، باململكة املتحدة واأف�سل 

م�ؤ�س�سة يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية يف �سلطنة عمان لعام 2012 وجائزة 

االجتماعية  امل�س�ؤولية  قيادة  ج�ائز  من  م�ستدامة  اإ�سرتاتيجيات  تط�ير 

للم�ؤ�س�سات اال�سي�ية  2012 وجائزة االجادة يف ح�كمة ال�سركات 2012 . 

امل�ساهمة  �سركات  واإدارة  تنظيم   ميثاق  يف  ال�سادرة  للت�جيهات  ووفقا 

م�ستمر  ب�سكل  نق�م  فاإننا  املال  ل�س�ق  العامة  الهيئة  من  ال�سادر  العامة 

بت�سمني تقرير منف�سل عن تنظيم واإدارة البنك يف التقرير ال�سن�ي للبنك 

والذي تتم مراجعته من قبل املدققني اخلارجيني للبنك. 

جمل�س الإدارة  .1

جمل�س االإدارة ه� اجلهة امل�سئ�لة عن الت�جيه واالإ�سراف والرقابة 

االإدارة  ملجل�س  املحددة  امل�سئ�ليات  تت�سمن  البنك.  على  ال�ساملة 

على  وامل�افقة  واعتمادها،  البنك  باأعمال  اخلا�سة  االأهداف  و�سع 

حتقيق  اجل  من  تنفيذها  ينبغي  التي  وال�سيا�سات  اال�سرتاتيجيات 

وذلك  م�ستمر،  اأ�سا�س  على  البنك،  اأداء  ومراجعة  االأهداف،  هذه 

فيما يتعلق باأهدافه امل��س�عة باالإ�سافة اإىل التقيد بال�سيا�سات.

تعيني اأع�صاء جمل�س الإدارة  .2

يتك�ن جمل�س االإدارة من اأحد ع�سر ع�س�ا،  مت انتخابهم من قبل 

امل�ساهمني يف مار�س 2011 ملدة ثالث �سن�ات. �ستنتهي املدة احلالية 

لكافة االأع�ساء يف مار�س 2014. 

عملية تر�صيح اأع�صاء جمل�س الإدارة  .3

تخ�سع عملية تر�سيح اأع�ساء جمل�س االإدارة اإىل اأحكام امل�اد من 29 

اإىل 34 من النظام االأ�سا�سي للبنك.

ال�سرورية  واخل�ا�س  املهارات  مبراجعة  االإدارة  جمل�س  يق�م 

ت��سية  بتقدمي  يق�م  ثم  ومن  االإدارة  جمل�س  ع�س�  يف  املطل�بة 

للم�ساهمني ت�ستمل على بع�س االأ�سماء املنا�سبة للقيام بانتخابهم. 

يتمتع امل�ساهم�ن باحلق يف انتخاب اأي مر�سح ملجل�س االإدارة بغ�س 

النظر عما اإذا كان هذا املر�سح قد متت تزكيته اأو الت��سية عليه من 

قبل جمل�س االإدارة اأو خالفه. 

اخلوا�س واملوؤهالت الأ�صا�صية لأع�صاء جمل�س الإدارة  .4

يتمتع اأع�ساء جمل�س االإدارة وجلانه املتخ�س�سة برثوة من املعارف 

خالل  يقدم�نها  التي  امل�ستقلة  االأحكام  اإىل  باالإ�سافة  واخلربات 

اجتماعات جمل�س االإدارة وعند اإ�سدار القرارات. كما يتمتع اأع�ساء 

التجارية،  واخلربات  املهنية،  باملعرفة  جمتمعني  االإدارة  جمل�س 

واملعارف املتعلقة مبختلف اأن�اع ال�سناعات واخلربات املالية وذلك 

للقيام مب�سئ�لياتهم الرقابية على االإدارة التنفيذية واالإدارة العليا 

للبنك.  

املعلومات التي ُيزّود بها اأع�صاء جمل�س الإدارة:  .5

ال�قت  ويف  وافية  مبعل�مات  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  تزويد  يتم 

االأم�ر  على  والفعالة  الكاملة  ال�سيطرة  من  يتمكن�ا  حتى  املنا�سب 

االإ�سرتاتيجية واملالية والت�سغيلية واالأم�ر املتعلقة بالرقابة الداخلية 

يف  عليها  املن�س��س  للت�جيهات  وفقا  وذلك  ال�سركة،  وحاكمية 

امليثاق. 

البنك،  عن  معل�مات  تعيينه  عند  االأع�ساء  من  ع�س�  كل  يتلقى 

كما يتم اإطالعه على االلتزامات القان�نية، والرقابية وغريها من 

اإدارة  جمال�س  اأع�ساء  من  ع�س�  اأي  عاتق  على  امللقاة  االلتزامات 

ال�سركات املدرجة.

ت�صكيلة جمل�س الإدارة   .6

جمال�س  يف  ع�س�  ه�  من  االإدارة  جمل�س  اأع�ساء  بني  من  ي�جد  ال 

مقر  يك�ن  بن�ك  اأو  عامة  م�ساهمة  �سركات  اأربع  من  اأكرث  اإدارة 

ن�ساطها االأ�سا�سي ب�سلطنة عمان، اأو رئي�سا ملجال�س اإدارة اأكرث من 

�سركتني.

تقرير تنظيم واإدارة ال�صركة  للعام 2012
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ي��سح اجلدوالن التاليان مركز كل ع�س� من اأع�ساء جمل�س االإدارة مت�سيا مع متطلبات امليثاق:

جدول رقم 1

ت�سنيف الع�سو اجلهة التي ميثلهاا�سم ع�سو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي- غري م�ستقلنف�سه الفا�سل/ عمر ح�سني الفردان، رئي�س جمل�س االإدارة 

الفا�سل/ حممد حمف�ظ العار�سي، نائب رئي�س 

جمل�س االإدارة

غري تنفيذي - م�ستقلم�ساريع رمال لال�ستثمار  �س.م.م

غري تنفيذية - م�ستقلة نف�سهاال�سيدة/ روان بنت اأحمد اآل �سعيد 

غري تنفيذي- غري م�ستقلنف�سه الفا�سل/ اأنيل ك�مار نهار 

غري تنفيذي- غري م�ستقلالبنك التجاري القطري، م�ستثمر يف االأ�سهمال�سيخ/ عبد اهلل بن علي بن جرب اآل ثاين 

غري تنفيذي- غري م�ستقلنف�سهالفا�سل/ اندرو �سارل�س ا�ستيفنز 

غري تنفيذي- غري م�ستقلنف�سهالفا�سل/ روبرت �سارب 

غري تنفيذي- م�ستقلالهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية - م�ستثمر يف االأ�سهمالفا�سل/ في�سل عبد اهلل الفار�سي 

غري تنفيذي- م�ستقل�سندوق تقاعد وزارة الدفاع - م�ستثمر يف االأ�سهم الفا�سل/ �سالح نا�سر احلب�سي 

غري تنفيذي- م�ستقلنف�سه الفا�سل/ �سيف �سعيد اليزيدي  

غري تنفيذي- غري م�ستقل جمم�عة �سهيل به�ان )القاب�سة(الفا�سل/ �س�ري�س ام �سيفدا�ساين

جدول رقم 2

ع�سويته يف ا�سم ع�سو جمل�س الإدارة

اللجان الأخرى 

ملجل�س الإدارة 

ع�سويته يف 

جمال�س اإدارة 

�سركات امل�ساهمة 

العامة الأخرى

عدد الجتماعات 

التي ح�سرها

ح�سر اجلمعية 

العمومية الأخرية 

املنعقدة بتاريخ 25 

مار�س 2012 )نعم/ل/ 

ل ينطبق(

الفا�سل/ عمر ح�سني الفردان، رئي�س جمل�س 

االإدارة

ال5ال ت�جد التنفيذية

الفا�سل/ حممد حمف�ظ العار�سي، نائب رئي�س 

جمل�س االإدارة

نعم5ال ت�جد  االئتمان

نعم35التنفيذية، التدقيقال�سيدة/  روان اأحمد اآل �سعيد 

نعم6ال ت�جدالتدقيق، املخاطر الفا�سل/ اأنيل ك�مار نهار 

نعم3ال ت�جداالئتمانال�سيخ/ عبد اهلل بن علي بن جرب اآل ثاين

نعم 6ال ت�جد التنفيذية، االئتمان الفا�سل/ اندرو �سارل�س ا�ستيفنز 

نعم 6ال ت�جد االئتمان الفا�سل/ �سالح نا�سر احلب�سي

نعم25 االئتمانالفا�سل/ �سيف �سعيد اليزيدي 

نعم5ال ت�جدالتدقيق، املخاطرالفا�سل/ روبرت �سارب

نعم3ال ت�جداملخاطر، التنفيذيةالفا�سل/ �س�ري�س ام �سيفدا�ساين

نعم3ال ت�جدالتدقيق، املخاطرالفا�سل/ في�سل عبد اهلل الفار�سي
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عدد وتواريخ اجتماعات جمل�س الإدارة   .7

عقـد جمل�س اإدارة البنـك ال�طني العماين 6 اجتماعات خالل العام 2012 كانت بت�اريخ 23 يناير،  و25 مار�س، و29 اأبريل و10 ي�ني� و7 اأغ�سط�س و5 

دي�سمرب 2012. كانت اأط�ل فرتة بني اأي اجتماع واالآخر 117 ي�ما، وذلك وفقا للمادة 4 من امليثاق، والتي تتطلب اأال تتجاوز الفرتة بني االجتماعات 

اأربعة اأ�سهر كحد اأق�سى. 

اأتعاب اأع�صاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا للبنك  .8

بلغ جمم�ع املزايا )كالرواتب، والعالوات، وح�افز االأداء، واملكافاآت، ورواتب التقاعد الخ( التي دفعت الأع�ساء االإدارة العليا للبنك 1,231,980 رياال 

عمانيا وذلك خالل العام 2012. 

مدة عقد اخلدمة بالن�سبة للم�س�ؤولني االأجانب حمددة ب�سنتني ، اأما بالن�سبة للم�ظفني العمانيني فاإنها حمددة مب�جب قان�ن العمل العماين. مدة االإنذار 

الإنهاء اخلدمة ترتاوح ما بني �سهرين واأربعة اأ�سهر.

االأع�ساء غري  يتقا�سى  باالأداء.  اأو ح�افز مرتبطة  فاإنه ال تنطبق عليهم مكافاآت حمددة  تنفيذيني،  اأع�ساء غري  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  اأن كافة  مبا 

التنفيذيني اأتعابا حل�س�ر جل�سات املجل�س وجلان املجل�س. باالإ�سافة اإىل اأتعاب ح�س�ر اجلل�سات، بلغت املكافاآت التي �سيتم دفعها الأع�ساء جمل�س االإدارة 

121,200/000 رياال عمانيا خالل العام 2013 خا�سعة مل�افقة اجلمعية العم�مية ال�سن�ية للبنك املزمع عقدها بتاريخ 26 مار�س 2013.  

فيما يلي تفا�سيل اأتعاب ح�س�ر اجلل�سات التي مت دفعها اأو اأ�سبحت م�ستحقة الدفع الأع�ساء جمل�س االإدارة خالل العام 2012 :

جدول رقم 3

ا�سم ع�س� جمل�س االإدارة

جمم�ع االأتعاب

)ريال عماين(

مالحظات

5,100/000الفا�سل/ عمر ح�سني الفردان، رئي�س جمل�س االإدارة

7,900/000الفا�سل/ حممد حمف�ظ العار�سي، نائب رئي�س جمل�س االإدارة

7,300/000ال�سيدة/ روان بنت احمد اآل �سعيد

7,200/000الفا�سل/ اأنيل ك�مار نهار

6,500/000ال�سيخ/ عبد اهلل بن علي بن جرب اآل ثاين

10,000/000الفا�سل/ اأندرو ت�سارلز �ستيفنز 

8,600/000الفا�سل/ �سالح نا�سر احلب�سي 

8,500/000الفا�سل/ �سيف �سعيد اليزيدي 

7,100/000الفا�سل / روبرت �سارب

4,900/000الفا�سل/ �س�ري�س �سيفدا�ساين 

5,700/000الفا�سل/ في�سل عبد اهلل الفار�سي

78,800/000املجم�ع

بلغت االأم�ال املدف�عة للفنادق وال�سفر الأع�ساء جمل�س االإدارة 28,505 ريال عماين خالل العام 2012.

جلان جمل�س الإدارة   .9

كان ملجل�س االإدارة كما يف دي�سمرب 2012 اأربع جلان هي جلنة االئتمان، وجلنة التدقيق، وجلنة املخاطر، واللجنة التنفيذية.   

جلنة التدقيق   .10

تتك�ن جلنة التدقيق من اأربعة اأع�ساء. اجتمعت اللجنة 7 مرات خالل العام 2012. 

فيما يلي جدوال باأ�سماء اأع�ساء جلنة التدقيق وتفا�سيل االجتماعات التي ح�سروها: 

تقرير تنظيم واإدارة ال�صركة  للعام 2012
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اجلدول رقم )4(   

عدد الجتماعات التي املن�سبال�سم

ح�سروها

مالحظات

6رئي�سة اللجنة ال�سيدة/ روان احمد اآل �سعيد

7ع�س�الفا�سل/ اآنيل ك�مار نهار  

ا�ستقال يف ي�ني� 32012ع�س�الفا�سل/ �سيف �سعيد اليزيدي 

7ع�س� الفا�سل/ روبرت �سارب

6ع�س� الفا�سل/ في�سل عبد اهلل الفار�سي 

لدى جلنة التدقيق ميثاقها اخلا�س بها والذي يحدد �سالحيات وم�سئ�ليات اللجنة، والذي تتم اإجازته من قبل جمل�س االإدارة �سن�يا. 

تتمثل امل�س�ؤوليات واملهام االأ�سا�سية للجنة التدقيق فيما يلي:

• تقدمي امل�ساعدة للمجل�س لتمكينه من ال�فاء مب�س�ؤولياته التنظيمية/ االإ�سرافية ح�ل االأم�ر املالية واملحا�سبية. 	

• االإ�سراف على عملية تقدمي التقارير املالية نيابة عن املجل�س مبا يف ذلك مراجعة البيانات املالية ال�سن�ية والف�سلية وتقدمي ت��سية ملجل�س االإدارة 	

للم�افقة عليها. مراجعة التحفظات اإن وجدت، على م�س�دة البيانات املالية ومناق�سة املبادئ املحا�سبية. 

• ت��سيات 	 االإدارة ح�ل  املتخذة من قبل  االإجراءات  فعالية  والنظر يف  الداخليني  واملدققني  املدققني اخلارجيني  وتقارير  التدقيق  مراجعة خطط 

املدققني. 

• تقييم وتقدمي تقارير ملجل�س االإدارة ح�ل عمليات التدقيق التي يق�م بها املدقق�ن اخلارجي�ن واملدقق�ن الداخلي�ن، ومدى دقة وكفاية االإف�ساح عن 	

املعل�مات املقدمة لهم، ومدى مالئمة وج�دة نظام االإدارة وال�س�ابط الداخلية.

• مراجعة مدى ا�ستقاللية املدقق اخلارجي )خا�سة فيما يتعلق باأي خدمات خارجة عن نطاق التدقيق( واأتعاب و�سروط تعيني املدققني اخلارجيني 	

للبنك وتقدمي ت��سية باختيارهم اإىل جمل�س االإدارة قبل تعيينهم من قبل اجلمعية العم�مية ال�سن�ية. 

• مراجعة الئحة اإدارة التدقيق وامل�افقة عليها �سن�يا والتي حتدد عنا�سر ا�ستقاللية و�سالحيات ونطاق وم�سئ�ليات ومعايري مهام التدقيق الداخلي. 	

كما اأنها تعمل على ت�جيه اأن�سطة التدقيق الداخلي واالإ�سراف عليها. 

جلنة الئتمان   .11

تتك�ن جلنة االئتمان من 5 اأع�ساء، وقد عقدت 10 اجتماعات خالل العام 2012. فيما يلي جدول باأ�سماء اأع�ساء اللجنة، ومنا�سبهم وعدد االجتماعات 

التي ح�سروها:

اجلدول رقم )5(  

مالحظاتعدد الجتماعات التي ح�سرهااملن�سبال�سم 

9رئي�س اللجنة الفا�سل/ حممد حمف�ظ العار�سي

8ع�س�ا الفا�سل/ اندرو ت�سالز ا�ستيفنز

8ع�س�ا الفا�سل/ �سالح نا�سر احلب�سي 

7ع�س�ا ال�سيخ/ عبد اهلل بن علي بن جرب اآل ثاين 

8ع�س�ا الفا�سل/ �سيف �سعيد اليزيدي 

تتمثل امل�س�ؤوليات الرئي�سية للجنة االئتمان فيما يلي: 

امل�افقة على املعامالت �سمن احلدود القان�نية الق�س�ى للبنك مبا يف ذلك �سمان االلتزامات وبيع االأ�س�ل ل�سمان عدم جتاوز احلدود امل��س�عة.

التقارير  اإىل  العالية باالإ�سافة  التي تغطي اجتاهات حمفظة البنك مبا يف ذلك االأ�س�ل والت�سهيالت ذات املخاطر  مراجعة تقارير خماطر االأ�س�ل 

االأخرى كل ثالثة اأ�سهر على االأقل. 

مراجعة اإدارة ا�سرتاتيجيات التح�سيل للقرو�س املتعرثة وكفاية املخ�س�سات.
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جلنة املخاطر  .12

تتك�ن جلنة املخاطر من 4 اأع�ساء، وقد عقدت �ستة اجتماعات خالل العام 2012. ت�ستمل امل�سئ�ليات الرئي�سية للجنة املخاطر على حتديد املخاطر 

ومراجعتها، واإعداد �سيا�سات املخاطر، وحدود واإدارة ومراقبة املخاطر. فيما يلي جدوال باأ�سماء اأع�ساء جلنة املخاطر:

اجلدول رقم )6(

مالحظاتعدد الجتماعات التي ح�سرهااملن�سبال�سم 

عني رئي�سا للجنة يف 10 ي�ني� 62012رئي�س اللجنةالفا�سل/ روبرت �سارب

عني يف 10 ي�ني� 32012ع�س�االفا�سل/ في�سل الفار�سي

4ع�س�االفا�سل/ �س�ري�س �سيفدا�ساين

5ع�س�االفا�سل/ اأنيل نهار

ا�ستقال يف 10 ي�ني� 12012ع�س�االفا�سل/ حممد العار�سي

ا�ستقال يف 10 ي�ني� 22012ع�س�ا الفا�سل/ �سالح نا�سر احلب�سي

اللجنة التنفيذية   .13

اللجنة  اأع�ساء  اأ�سماء  ي��سح  التايل  اجلدول   .2012 العام  خالل  مرات   7 اجتمعت  وقد  اأع�ساء   4 من  االإدارة  مبجل�س  التنفيذية  اللجنة  تتك�ن 

ومنا�سبهم:

اجلدول رقم )7(

مالحظات عدد الجتماعات التي ح�سرها املن�سبال�سم

7رئي�س اللجنةالفا�سل/ عمر ح�سني الفردان 

7ع�س�اال�سيدة/ روان بنت احمد اآل �سعيد

7ع�س�االفا�سل/ اندرو ت�سارلز ا�ستيفنز

5ع�س�االفا�سل/ �س�ري�س �سيفدا�ساين

تتمثل امل�سئ�ليات الرئي�سية للجنة التنفيذية ملجل�س االإدارة فيما يلي: 

• و�سع االإ�سرتاتيجيات ط�يلة املدى للبنك على اأ�سا�س الظروف االقت�سادية وظروف ال�س�ق وروؤية املجل�س وتقدمي الت��سية ملجل�س االإدارة العتمادها.	

• مراجعة اأداء البنك يف مقابل االإ�سرتاتيجية وامل�ازنات املتفق عليها.	

• مراجعة وتقدمي الت��سية باالعتماد ملجل�س االإدارة عن امل�ازنة ال�سن�ية للبنك وخطط االأعمال مت�سمنة جميع امل�ازنات الت�سغيلية وم�ازنات النفقات 	

الراأ�سمالية للبنك مبا يتما�سى مع االإ�سرتاتيجية ط�يلة االأجل والتغريات يف البيئات االقت�سادية وال�س�قية والتنظيمية.

• مراجعة اأداء االأعمال امل�سرفية اال�ستثمارية مت�سمنة جميع تقارير اال�ستثمارات.	

• مراجعة واعتماد �سيا�سة ت�زيعات االأرباح للبنك وتقدمي الت��سية ملجل�س االإدارة عن مدف�عات ت�زيعات االأرباح املقرتحة.	

• تك�ن اللجنة م�س�ؤولة عن و�سع اإطار عمل املكافاآت الإدارة البنك وامل�ظفني.	

• مراجعة املكافاآت واملنافع ال�سائدة و�سمان االن�سجام مع اجتاهات ال�س�ق.	

• مراجعة واعتماد وتعديل ال�سيا�سات املتعلق مبكافاآت امل�ظفني وخطط احل�افز ذات ال�سلة باالأداء.	

• مراجعة �سيا�سات التعمني بالبنك وتط�ر التنفيذيني العمانيني يف االإدارة ال��سيطة والعليا بالبنك.	
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نبذة تعريفية عن اأع�صاء جمل�س الإدارة   .14

الفا�صل/ عمر ح�صني الفردان، رئي�س جمل�س الإدارة 

رئي�س جمل�س اإدارة البنك ال�طني العماين ورئي�س اللجنة التنفيذية 

باملجل�س. 

القطري �س.م.ق ونائب رئي�س  التجاري  البنك  اإدارة  ع�س� جمل�س 

جمل�س اإدارة البنك العربي املتحد، ال�سارقة.

املناطق  لتربيد  القطرية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اي�سا  وه� 

�س.م.ق.م ، قطر؛ ونائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ال�سرق االأو�سط 

قطر؛    ، املنتجعات  تنمية  �سركة  ورئي�س  قطر؛  �س.م.خ،  للجرف 

جمل�س  وع�س�  قطر  �س.م.م،  القاب�سة  الفردان  جمم�عة  ورئي�س 

املتحدة  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  وع�س�  لها؛  التابعة  ال�سركات  اإدارة 

وع�س�  قطر  اريبيا،  مر�سى  اإدارة  جمل�س  وع�س�  قطر؛  للتنمية، 

جمل�س اإدارة جمعية الهالل االأحمر القطري وجمل�س اأمناء اجلامعة 

االأمريكية بريوت. 

اإدارة  يف  البكال�ري��س  درجة  على  حا�سل  الفردان  عمر  الفا�سل/ 

االأعمال، ودرجة املاج�ستري يف التم�يل من جامعة ويب�سرت بجنيف.  

الفا�صل/ حممد حمفوظ العار�صي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة 

االئتمان  جلنة  ورئي�س   2011 مار�س  منذ  االإدارة  جمل�س  ع�س� 

مبجل�س االإدارة. 

ال�اليات  ني�ي�رك،  انف�ستك�رب،  بنك  اإدارة  جمل�س  يف  ع�س�  وه� 

بروكينجز،  ملعهد  العاملي  اال�ست�ساري  واملجل�س  االأمريكية،  املتحدة 

وا�سنط�ن دي �سي، ال�اليات املتحدة االأمريكية وع�س� جمل�س اأمناء 

زمالة اإيزينهاور فيالديلفيا، ال�اليات املتحدة االأمريكية.

التحق الفا�سل حممد حمف�ظ العار�سي وه� ل�اء متقاعد، ب�سالح 

مت  وقد   1978 عام  يف  عمان  �سلطنة  يف  العماين  ال�سلطاين  اجل� 

يف  العماين.  ال�سلطاين  اجل�  ل�سالح  قائدا  ذلك  اأعقاب  يف  تعيينه 

�سنة 2000 منحه �ساحب اجلاللة ال�سلطان قاب��س بن �سعيد »و�سام 

عمان«.

الع�سكرية  العل�م  يف  العل�م  بكال�ري��س  العار�سي  الفا�سل  يحمل 

براكنيل،  املتحدة،  باململكة  امللكية  امل�سلحة  الق�ات  اأركان  كلية  من 

اإف  ج�ن  كلية  من  العامة  ال�سيا�سة  يف  املاج�ستري  ودرجة  اجنلرتا 

كينيدي احلك�مية، جامعة هارفارد بال�اليات املتحدة االأمريكية.

ال�صيدة/  روان بنت اأحمد  اآل �صعيد، ع�صو  جمل�س  الإدارة

ع�س� جمل�س االإدارة منذ اأبريل 2005. رئي�س جلنة التدقيق وع�س� 

اللجنة التنفيذية مبجل�س االإدارة. 

من  كل  اال�ستثمار يف  �سنة يف جمال   25 روان خربة  ال�سيدة  متلك 

ورئي�سة  منتدب  كع�س�  التحاقها  قبل  واخلا�س.  العام  القطاعني 

القاب�سة  لال�ستثمار  ال�طنية  العمانية  ال�سركة  ملجم�عة  تنفيذية 

يف  تنفيذي  رئي�س  نائب  وظيفة  روان  ال�سيدة  �سغلت  �س.م.ع.ع 

�سندوق االحتياطي العام للدولة.

املالية  وامل�ؤ�س�سات  ال�سركات  من  العديد  اإدارة  مبجال�س  ع�س� 

املرم�قة يف �سلطنة عمان ودول جمل�س التعاون اخلليجي. 

ال�سيدة/  روان حا�سلة على درجة املاج�ستري يف االقت�ساد والتم�يل 

من جامعة ل�غب�روه باململكة املتحدة ؛ كما اأنها حا�سلة على دبل�م 

عايل يف حتليل اال�ستثمار من جامعة ا�ستريلنج ودرجة البكال�ري��س 

يف االقت�ساد والعل�م ال�سيا�سية من اجلامعة االأمريكية بالقاهرة.

الفا�صل/ اأنيل كومار نهار، ع�صو جمل�س الإدارة 

ع�س� جمل�س االإدارة منذ ن�فمرب 2003؛ ع�س� جلنة التدقيق وجلنة 

املخاطر مبجل�س االإدارة.

والتي  الهند�سية،  به�ان  ل�سركة  املايل  املدير  وظيفة  يف  اأنيل  يعمل 

ت�سكل جزءا من جمم�عة �سهيل به�ان )القاب�سة( �س.م.م. كما انه 

ع�س� مبجال�س اإدارة كل من كلية عمان لطب االأ�سنان �س.م.ع.م.؛ 

�س.م.ع.م  للطاقة  الباطنة  و�سركة  م؛  ع  م  �س  للطاقة   وال�س�ادي 

و�سركة ال�سرقية لتحلية املياه �س.م.ع.م 

الفا�سل/ اأنيل حا�سل على زمالة املحا�سبني القان�نيني بالهند ، كما 

التجارة من جامعة فيكرام  البكال�ري��س يف  اأنه حا�سل على درجة 

بالهند. 

ال�صيخ/  عبد اهلل بن علي بن جرب اآل ثاين، 

ع�صو جمل�س الإدارة

ع�س� جمل�س االإدارة منذ ي�لي� 2005؛ وع�س� جلنة االئتمان مبجل�س 

االإدارة.  

القطري �س.م.ق وع�س�  التجاري  البنك  اإدارة  نائب رئي�س جمل�س 

جمل�س اإدارة البنك العربي املتحد بال�سارقة.

درجة  على  حا�سل  ثاين  اآل  جرب  بن  علي  بن  اهلل  عبد  ال�سيخ 

البكال�ري��س يف العل�م االجتماعية من جامعة قطر.

الفا�صل/ اآندرو ت�صارلز �صتيفن�س، ع�صو جمل�س الإدارة 

التنفيذية  اللجنة  ع�س�   .2005 ي�لي�  منذ  االإدارة  مبجل�س  ع�س� 

وجلنة االئتمان مبجل�س االإدارة.

ع�س� جمل�س اإدارة البنك العربي املتحد بال�سارقة؛ ورئي�س جمل�س 

اإدارة  اأورينت 1 املحدودة؛ وع�س� جمل�س اإدارة �سركة قطر للتاأمني 

العاملية والرئي�س التنفيذي ملجم�عة البنك التجاري القطري.

اأندرو �ستفين�س حا�سل على بكال�ري��س التجارة )مرتبة  الفا�سل/ 

بريمنجهام  جامعة  من  ومت�يل  م�سارف  تخ�س�س  ال�سرف( 

باململكة املتحدة.
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الفا�صل/ �صالح نا�صر عبود احلب�صي، ع�صو جمل�س الإدارة

االئتمان  جلنة  وع�س�   .2008 مار�س  منذ   االإدارة  جمل�س  ع�س� 

مبجل�س االإدارة. �سغل �سابقا من�سب رئي�س جلنة املخاطر مبجل�س 

اإدارة البنك.

لدى الفا�سل احلب�سي خربة تزيد عن 20 �سنة يف القطاع املايل وه� 

يعمل حاليا مديرا عاما ل�سندوق تقاعد م�ظفي وزارة الدفاع.

ال�سركة  اإدارة  نائب رئي�س جمل�س  الفا�سل احلب�سي من�سب  ي�سغل 

اخلليجية حلفظ االأوراق املالية بعمان وع�س� جمل�س اإدارة م�ؤ�س�سة 

قروث جيت، وهي �سركة اأ�سهم خا�سة اإقليمية كما اأنه ع�س� جلنة 

امل�ستثمرين ل�سندوق الت�ازن اال�ستثماري. 

عمل الفا�سل احلب�سي �سابقا كرئي�س ملجل�س اإدارة �سندوق م�سقط 

ال�سركة  اإىل  اإ�سافة  �س.م.ع.ع  ظفار  بنك  اإدارة  جمل�س  وع�س� 

العمانية للخدمات املالية �س.م.ع.ع.

اإدارة  ماج�ستري  درجة  على  حا�سل  احلب�سي  �سالح  الفا�سل/ 

اأوف  ماريالند  العل�م من جامعة  البكال�ري��س يف  ودرجة  االأعمال 

ك�ليدج بارك )ال�اليات املتحدة االأمريكية( وبكال�ري��س العل�م يف 

بال�اليات  ب��سطن  جامعة  من  االآداب  وبكال�ري��س  االأعمال  اإدارة 

املتحدة االأمريكية.

جمل�س  ع�صو  اليزيدي،  �صامل  �صعيد  �صيف  الفا�صل/ 

الإدارة

ع�س� جمل�س االإدارة منذ مار�س 2008. ع�س� جلنة االئتمان مبجل�س 

االإدارة.

ع�س� جمال�س اإدارة كل من  �سركة عمان الدولية للتنمية واال�ستثمار، 

و�سركة م�سقط للغازات.

الفا�سل/ �سيف اليزيدي حا�سل على درجة البكال�ري��س يف عل�م 

وه� مدير  االأعمال،  اإدارة  املاج�ستري يف  ودرجة  واملحا�سبة  االإدارة 

اإدارة  اال�ستثمار يف �سندوق تقاعد م�ظفي اخلدمة املدنية.

الفا�صل/ �صوري�س �صيفدا�صاين، ع�صو جمل�س الإدارة 

ع�س� جمل�س االإدارة منذ ي�ني� 2010. ع�س� كل من جلنة املخاطر 

واللجنة التنفيذية مبجل�س االإدارة. 

وال�سناعات  للي�ريا  الدولية  �سحار  ل�سركة  املنتدب  الع�س� 

الكيميائية �س م ع ع ، كما اأنه م�ست�سار لرئي�س جمل�س اإدارة جمم�عة 

�سهيل به�ان القاب�سة.  

الفا�سل/ �س�ري�س �سيفدا�ساين حا�سل على بكال�ري��س التقنية يف 

الهند�سة الكهربائية من املعهد الهندي للتقنية بدلهي بالهند ودرجة 

املاج�ستري يف اإدارة االأعمال من جامعة ماكما�سرت بكندا. 

الفا�صل/ روبرت �صارب، ع�صو جمل�س اإدارة

املخاطر  جلنة  رئي�س  وه�   2011 مار�س  منذ  االإدارة  جمل�س  ع�س� 

نائب رئي�س  �سارب  الفا�سل  االإدارة.  التدقيق مبجل�س  وع�س� جلنة 

املتحد  العربي  البنك  اإدارة  1 وع�س� جمل�س  اأورينت  اإدارة  جمل�س 

35 عاما  باالإمارات العربية املتحدة. ميلك روبرت خربة تزيد عن 

يف جمال امل�سارف. كما اأن لديه خربة كبرية كع�س� جمل�س اإدارة 

م�ستقل حيث عمل يف العديد من جمال�س اإدارات ال�سركات املدرجة 

لبنك  التابعة  ال�سركات  مت�سمنة  املتحدة  اململكة  يف  واخلا�سة 

باركليز واإت�س اإ�س بي �سي.

الفا�صل/ في�صل عبد اهلل الفار�صي، ع�صو جمل�س اإدارة

ع�س� جمل�س اإدارة منذ �سبتمرب 2011. ع�س� جلنة التدقيق وجلنة 

في�سل  الفا�سل  التحق   1995 �سنة  يف  االإدارة.  مبجل�س  املخاطر 

ال�ظائف  للتاأمينات االجتماعية حيث �سغل خمتلف  العامة  بالهيئة 

التي تت�سمن رئي�س اإدارة املنافع التاأمينية ومدير باالإنابة للخدمات 

التاأمينية. 

�سركات  من  عدد  اإدارة  جمال�س  يف  ع�س�ا  في�سل  الفا�سل/  كان 

امل�ساهمة العامة التي تت�سمن البن�ك. 

الفا�سل/ في�سل حا�سل على درجة البكال�ري��س يف االإدارة العامة 

 / الفا�سل  ي�سغل  الدولية.  التجارة  قان�ن  يف  املاج�ستري  ودرجة 

الهيئة  التخطيط يف  اإدارة  ال�قت احلايل من�سب مدير  في�سل يف 

العامة للتاأمينات االجتماعية.
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ت�صكيلة الإدارة:  .15

يتك�ن الهيكل التنظيمي الإدارة البنك من رئي�س تنفيذي كاأعلى �سلطة تنفيذية بامل�ؤ�س�سة، يتم تعيينه، وحتديد مهامه وامتيازاته من قبل جمل�س االإدارة. 

باالإ�سافة اإىل ذلك يتم تعيني نائب الرئي�س التنفيذي ومديري العم�م من قبل جمل�س االإدارة مل�ساعدة الرئي�س التنفيذي ولت�يل قيادة جمم�عات العمل 

بالبنك. ي�ستمل الهيكل التنظيمي اأي�سا على ن�اب وم�ساعدين للمديرين العم�ميني باالإ�سافة اإىل مديري االإدارات. اجلدول التايل ي��سح اأ�سماء اأع�ساء  

االإدارة التنفيذية العليا للبنك  مع منا�سبهم:

جدول رقم )10(

املن�سب ال�سم 

الرئي�س التنفيذي �سالم بن �سعيد ال�سق�سي 

نائب الرئي�س التنفيذياأحمد جعفر امل�سلمي

مدير عام اخلدمات امل�سرفية للم�ؤ�س�سات همي�ن كبري

مدير عام املخاطر�ستيفن كليت�ن  

مدير عام اخلدمات امل�سرفية لالأفراد واخلا�سةهار�سديب منجال

مدير عام - تقنية املعل�ماتفي�سل حممد العدات 

بيانات عن اأ�صعار ال�صوق:  .16

يبني اجلدول التايل اأعلى واأدنى ومت��سط اأ�سعار اأ�سهم البنك، كما يقدم مقارنة الأداء البنك مع امل�ؤ�سر ال�سامل للبن�ك و�سركات اال�ستثمار خالل العام 

:2012

جدول رقم )11(

�سعر �سهم البنك الوطني العماينموؤ�سر البنوك و�سركات ال�ستثمار                     

الإغالقالأدنى الأعلىال�سهرالإغالقالأدنىالأعلى ال�سهر 

0.3270.3120.319يناير 6555.26317.596317.5912يناير 12

0.3200.3130.320فرباير 6516.286270.786504.9312فرباير 12

0.3200.2760.292مار�س 6974.746504.826642.6912مار�س 12

0.3070.2900.292اأبريل 7256.26646.976927.7612اأبريل 12

0.3000.2750.287ماي� 6928.466460.356671.7612ماي� 12

0.2930.2770.291ي�ني� 6687.416355.866384.4312ي�ني� 12

0.2900.2600.262ي�لي� 6428.395843.115894.0312ي�لي� 12

0.2680.2610.264اأغ�سط�س 6436.825892.746268.7112اأغ�سط�س 12

0.2720.2650.270�سبتمرب 6383.176164.766176.812�سبتمرب 12

0.2840.2720.274اأكت�بر 6366.376176.386215.9112اأكت�بر 12

0.2800.2710.275ن�فمرب 6335.46114.836123.312ن�فمرب 12

0.2870.2730.285دي�سمرب 6667.826123.36624.0612دي�سمرب 12

معامالت الأطراف ذات العالقة  .17

اأخرى ذات عالقة مبجل�س االإدارة  اأطراف  اأو  التي قد تنط�ي على م�سلحة حمتملة لع�س� يف جمل�س االإدارة و/  يتم تقدمي تفا�سيل كافة املعامالت 

ملراجعتها وامل�افقة عليها. وال يحق للع�س� املعني امل�ساركة يف النقا�س اأو الت�س�يت الذي يتم على مثل هذه املعامالت.
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يتم تقدمي تفا�سيل معامالت االأطراف ذات العالقة على اأ�سا�س ربع �سن�ي ملجل�س االإدارة ملراجعتها وامل�افقة عليها كجزء من امل�افقة على البيانات 

املالية ربع ال�سن�ية.     

يتم تقدمي التفا�سيل الكاملة املتعلقة بكافة معامالت االأطراف ذات العالقة اإىل كافة امل�ساهمني كجزء من البيانات املالية املقدمة للجمعية العم�مية 

ال�سن�ية للم�افقة عليها، م�سح�بة ببيان من جمل�س االإدارة ي�ؤكد اأن تلك املعامالت قد متت على اأ�سا�س جتاري حر وبدون حماباة وب�سكل معق�ل. 

تقرير الرقابة الداخلية  .18

اإن جمل�س االإدارة ي�يل اهتماما كبريًا باالحتفاظ ببيئة رقابية ق�ية، وقد غطت مراجعاتهم كافة العمليات الرقابية، مبا فيها الرقابة املالية، والرقابة 

على العمليات، والرقابة على االلتزام، والرقابة على اإدارة املخاطر.

تقع على كاهل جمل�س االإدارة امل�سئ�لية ب�س�رة جماعية عن و�سع ومراجعة وتعديل اأنظمة الرقابة الداخلية التي ت�فر �سمانا معق�ال لفعالية وكفاءة 

ان�سياب العمليات، والرقابة املالية الداخلية والتقيد وااللتزام بالق�انني والل�ائح ذات ال�سلة.

لقد قام جمل�س االإدارة ب��سع هيكل اإداري يحدد ب�سكل وا�سح االأدوار وامل�س�ؤوليات وتدرج امل�س�ؤوليات بالبنك. كما وافق على ال�سيا�سات التي مت حتديثها 

مبا يف ذلك �سيا�سة االئتمان، وامل�سروفات، واالإف�ساح، واحل�كمة وخالفها. 

يتم ب�سكل منتظم تقدمي تقارير اإىل جمل�س االإدارة ح�ل ال��سع املايل للبنك ونتائج العمليات واأن�سطة البنك.  كما تتم مراقبة ومتابعة االأداء الفعلي 

املحقق يف مقابل امل�ازنات واأداء الفرتة ال�سابقة واالأهداف املحددة.

يتم اأي�سا اإعداد املعل�مات املالية وفقا لل�سيا�سات املحا�سبية املنا�سبة والتي يتم تطبيقها بان�سجام. وقد مت و�سع االإجراءات وال�س�ابط اخلا�سة بالعمليات 

ال�سيا�سات واالإجراءات،  االأ�س�ل وذلك من خالل كتيبات  ب�سكل كامل ودقيق ويف وقتها املحدد ومبا ي�سمن حماية  املعامالت  تنفيذ  ت�سهيل  اأجل  من 

وتعليمات االأداء املكتبي والتعميمات االأخرى.

تت�سمن �سيا�سات االإف�ساح الداخلية اخلا�سة بالبنك تعريف فرتة م��سم االإغالق. لذلك يتم اإبالغ كافة املّطلعني بالبنك على اأ�سا�س ربع �سن�ي اأو عندما 

يك�ن ذلك مطل�با.

امل�صاهمون  .19

الت�ا�سل مع امل�ساهمني وامل�ستثمرين

اإن جمل�س االإدارة ملتزم بالتاأكد من اأنه يتم االإبالغ عن كافة املعل�مات اجل�هرية املتعلقة بن�ساط وعمليات البنك، وب�سكل دائم، اإىل امل�ساهمني واأفراد 

جمتمع امل�ستثمرين.

للبنك م�قعه اخلا�س على �سبكة االإنرتنت، حيث يتم ت�فري املعل�مات املتعلقة بالبنك ومنتجاته وعملياته وبياناته املالية ال�سن�ية و ربع ال�سن�ية. عن�ان 

.www.nbo.co.om :�م�قع البنك على �سبكة االإنرتنت ه

يتم ن�سر النتائج ربع ال�سن�ية، ون�سف ال�سن�ية، وال�سن�ية لعمليات البنك يف ال�سحف العربية واالإجنليزية الرئي�سية يف �سلطنة عمان. بعد االنتهاء من 

التدقيق اخلارجي، يتم اإر�سال التقرير ال�سن�ي مع ملخ�س البيانات املالية، عن طريق الربيد امل�سجل، اإىل امل�ساهمني، مع الدع�ة الجتماع اجلمعية 

العم�مية القادم للبنك. كذلك يتم اإبالغ امل�ساهمني باإمكانية االت�سال بالبنك يف حالة رغبتهم يف احل�س�ل على معل�مات حديثة ح�ل البنك اأو عملياته.

ي��سح اجلدول التايل االأرباح التي وزعها البنك على امل�ساهمني خالل اخلم�س �سن�ات املا�سية:

اجلدول رقم 12

الأ�سهم املجانية الأرباح النقدية ال�سنة 

ال �سيء2008%17,5

ال �سيء%12 2009

ال �سيء2010%15

2011 %17.5 %2.5

ال �سيء17.5% 2012 )مقرتحة - خا�سعة للح�س�ل على م�افقة امل�ساهمني(
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مبادرات امل�صئولية الجتماعية   .20

خالل العام 2012، وزع البنك تربعات للم�ؤ�س�سات اخلريية وغريها من امل�ؤ�س�سات غري الهادفة للربح و�ساهم يف مبادرات امل�سئ�لية االجتماعية مببلغ 

197,080/000 ريال عماين وفقا مل�افقة اجلمعية العم�مية العادية ال�سن�ية التي عقدت بتاريخ 25 مار�س 2012. 

ي��سح اجلدول التايل تفا�سيل التربعات ومبادرات امل�سئ�لية االجتماعية التي قدمها البنك ال�طني العماين خالل العام 2012: 

التفا�سيل املبلغ )ر.ع(

اجلمعية العمانية للمعاقني - مت�يل �سراء عدد 180 كر�سي متحرك و4 اأ�سرة ومعينات �سمعية18,000

6,791

اجلمعية ال�طنية للت�عية ح�ل ال�سرطان - مت�يل من االآن ف�ساعدا ل�سباق امل�سي الذي تقيمه اجلمعية ووحدة الت�س�ير 

االإ�سعاعي للثدي املتحركة 

اجلمعية العمانية للبيئة - مت�يل الت�عية لل��س�ل اإىل املجتمع من قبل الكليات واملدار�س وغريها3,500

جمعية اأوالدنا ل�سالمة الطرق - التم�يل من االآن ف�ساعدا لعدد 300 مقعد �سيارة لالأطفال وبرنامج الت�عية6,000

اأي اآي ئي اإ�س �سي ئي �سي  - خربة عملية لثالث طالب عمانيني يف لبنان - �سركات و�سائل االإعالم 2,500

جمعية التدخل املبكر  - برامج ت�عية6,000

دار العطاء - م�سروع مت�يل طالب جامعيني1,000

برنامج »حياتكم« - يغطي جميع امل�ا�سيع االجتماعية يف عمان مت�سمنة املخدرات وال�سالمة املرورية.8,000

به�ان �سايرب تيك - تدريب 15 �سابا عمانيا على اأعمال ال�سرافة - برنامج ملدة 7 اأ�سهر42,750

رحالت برية الإفطار �سائم - ال��س�ل اإىل االأ�سر الفقرية يف كل اأرجاء ال�سلطنة8,000

اإجناز عمان - تدريب طالب الكليات العمانيني على اإن�ساء االأعمال اخلا�سة بهم5,000

قمة التعليم املايل20,000

�سندباد الروؤية وحدة مكتبة متحركة )ت�سل اإىل جميع االأطفال يف �سلطنة عمان(2,000

كلية الدرا�سات امل�سرفية واملالية - برنامج التبادل الثقايف لثالث طالب عمانيني - جامعة براتف�رد1,000

جمعية املياه العمانية - برنامج الت�عية5,000

جامعة ال�سلطان قاب��س - كلية الطب - امل�ساركة يف م�سروع �سالمة املر�سى ملنظمة ال�سحة العاملية2,500

اجلمعية العمانية لريا�سة املعاقني5,000

م�سروفات متن�عة4,300

اأو �سي �سي - برنامج حافظ�ا على نظافة عمان يف مهرجان اخلريف2,000

خارج حدود عمان - تدريب 72 �سابا عمانيا من طالب املدار�س الثان�ية احلك�مية16,000

حملة ال�سالمة املرورية بالعامرات1,000

جتمع العيد لالأطفال1,000

دار احلنان - دعم التكاليف االإدارية ملر�سى �سرطان االأطفال من املنطقة2,000

م�ؤمتر االأمم املتحدة - الرتكيز على اال�ستدامة6,200

جامعة ال�سلطان قاب��س م�ؤمتر - برنامج ت�عية ح�ل امل�رثات5,000

فن احلياة - برنامج تط�ير قيادة ال�سباب5,000

10,000

ج�ائز رئي�س جمل�س االإدارة 2012 )االأ�سب�ع االأول من عام 2013( لالعرتاف باملتط�عني من م�ظفي البنك ال�طني 

العماين وال�سركاء من املدنيني 

م�ؤمتر امل�ست�سفى ال�سلطاين - امل�ؤمتر العاملي اخلام�س الأمرا�س الن�ساء وال�الدة - 7 دي�سمرب500

االإبداع الطف�يل500

ت�ريد مكيفات ه�اء ملنازل ال�سمان االجتماعي538.8

اإجمايل 197,080 
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توزيع ح�ص�س امل�صاهمة   .21

امل�ساهم�ن الرئي�سي�ن )5% فاأكرث(: 

ا�سم امل�ساهم 
عدد الأ�سهم كما يف 31 

دي�سمرب 2012
الن�سبة % يف راأ�س املال

34.90%386,699,095البنك التجاري القطري 

14.74%163,370,045جمم�عة �سهيل به�ان القاب�سة �س.م.م.

7.79%86,347,794�سندوق تقاعد م�ظفي اخلدمة املدنية 

7.66%84,847,347ح�ساب �سندوق التقاعد التابع ل�زارة الدفاع لدى ات�س اإ�س بي �سي 

5.99%66,425,447الهيئة العامة للتاأمينات االجتماعية 

منط ح�س�س امل�ساهمة كما يف 31 دي�سمرب 2012: 

الن�سبة املئوية يف راأ�س املال جمموع الأ�سهمعدد امل�ساهمنيعدد الأ�سهم

17985,951,03590من 7,000,000 فاأكرث 

731,371,2113من 3,000,000 اإىل 6,999,999

1223,373,5342من 1,500,000 اإىل 2,999,999

3227,566,6302من 500,000 اإىل 1,499,999

11425,824,7322من 100,000 اإىل 499,999

13,937,8581 6,565اأقل من 100,000

100%1,108,025,000املجموع

مت ت�زيع ن�سخة من تقرير مناق�سة وحتليل اأداء االإدارة كجزء من التقرير ال�سن�ي. 

ال ت�جد اإي�ساالت اإيداع عاملية / �سمانات اأو اأية اأدوات قابلة للتح�يل م�ستحقة.

املدققون   .22

تقييمًا  ت�فر  اأنهم يعدون جهات هامة  ال�سليمة، حيث  اأق�ياء يعترب جزءا من احل�كمة  باأن وج�د مدققني داخليني وخارجيني  االإدارة  يعرتف جمل�س 

م�ستقاًل وم�ستمرًا لكفاءة �سيا�سات واإجراءات البنك ومدى االلتزام بها.

كي بي اإم جي   .23

قام م�ساهم� البنك بتعيني كي بي اإم جي كمدققني للبنك ل�سنة 2012. كي بي اإم جي هي اإحدى م�ؤ�س�سات املحا�سبة الرائدة يف �سلطنة عمان. اإن مكتب 

كي بي اإم جي بعمان والذي ي�سكل جزء من كي بي اإم جي باخلليج االأدنى والذي مت تاأ�سي�سه يف عام 1974. ي�ظف مكتب كي بي اإم جي عمان اأكرث من 

اإم جي من امل�ؤ�س�سات  4 �سركاء و5 مديرين رئي�سيني و20 مديرا يت�سمن�ن م�ظفني عمانيني وهي مكتب ع�س� يف �سبكة كي بي  130 م�ظفا ي�سم�ن 

التدقيق  خدمات  بتقدمي  تق�م  التي  امل�ستقلة  امل�ؤ�س�سات  من  عاملية  �سبكة  هي  جي  اإم  بي  كي  اإن  التعاونية.  العاملية  جي  اإم  بي  لكي  املنت�سبة  امل�ستقلة 

وال�سرائب واال�ست�سارات ولديها اأكرث من 152,000 من املهنيني البارزين العاملني يف 156 دولة ح�ل العامل.

كي بي اإم جي عمان معتمدة من الهيئة العامة ل�س�ق املال لتدقيق �سركات امل�ساهمة العامة. خالل عام 2012 ح�سلت كي بي اإم جي على مبلغ 63,600 

ريال عماين مقابل اخلدمات املهنية املقدمة للبنك. 

اإقرار  .24

يقر جمل�س االدارة مب�سئ�ليته يف اإعداد البيانات املالية وفقا لل�ائح واملعايري املقب�لة.  

خالل ال�سنة قيد املراجعة  قام جمل�س االإدارة باإجراء مراجعة ملدى فعالية �سيا�سات واإجراءات الرقابة الداخلية يف البنك، وه� را�س عما مل�سه من ح�سن 

تطبيق اإجراءات الرقابة الداخلية  والتي تهدف اإىل تطبيق متطلبات امليثاق. 

وي�ؤكد جمل�س االإدارة باأنه ال ت�جد اأي م�سائل ج�هرية ميكن اأن ت�ؤثر على ا�ستمرارية ال�سركة وقدرتها على م�ا�سلة عملياتها خالل ال�سنة املالية القادمة. 

عمر ح�سني الفردان

رئي�س جمل�س االإدارة
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ال�صم: البنك الوطني العماين �س.م.ع.ع

كيان م�ستقل

هيكل راأ�س املال

كما يف 31 دي�سمرب 2012 كان راأ�س املال امل�سرح به للبنك 2,000,000,000 �سهم بقيمة مائة بي�سه لل�سهم.

 كما يف 31 دي�سمرب 2012 كان راأ�س املال امل�سدر واملدف�ع للبنك ه� 1,108,025,000�سهم بقيمة مائة بي�سه لل�سهم.

كان لدى البنك يف ال�سن�ات ال�سابقة ودائع يف كل من االإمارات العربية املتحدة وم�سر مببلغي 5.5 ملي�ن ريال عماين و19.25 ملي�ن ريال عماين على الت�ايل 

كراأ�سمال لدعم فروعه اخلارجية. ال ميكن �سحب هذه املبالغ بدون م�افقة البن�ك املركزية يف الدول املعنية.

كان هيكل راأ�سمال البنك كما يف تاريخ اإقفال 31 دي�سمرب 2012، ا�ستنادًا اإىل امل�جهات العامة للبنك املركزي العماين ال�سادرة بخ�س��س امل��س�ع املذك�ر 

على النح� التايل:

عنا�سر راأ�س املالم

املبلغ باآلف 

الريالت 

العمانية 

راأ�س املال من الطبقة 1

البنوك املحلية

110,803راأ�س املال املدف�ع1

34,465عالوة اإ�سدار2

39,586احتياطيات قان�نية3

4,419احتياطيات عامة4

25,800احتياطي قرو�س ثان�ية5

-ت�زيعات اأ�سهم6

65,069اأرباح مدورة7

-اأ�سهم ممتازة غري تراكمية دائمة8

-احتياطي اآخر غري قابل للت�زيع9

-بنوك اأجنبية

-راأ�سمال حم�ل10

-ودائع راأ�سمالية11

-اأرباح مدورة12

-اأم�ال بدون ف�ائد من املركز الرئي�سي 13

280,142جمموع اإجمايل راأ�س املال من الطبقة 1

مبالغ خم�سومة

-�سهرة14

)409(اأ�سل �سريبي م�ؤجل15

)54(اأ�س�ل غري ملم��سة مت�سمنة خ�سائر مرتاكمة غري حمققة مثبتة ب�سفة مبا�سرة يف حق�ق امللكية16

-راأ�سمال تباديل للبنك يف ح�ساب عابر م�سمم ب�س�رة ا�سطناعية لت�سخيم مركز راأ�سمال البنك17

)463(جمموع فرعي

279,679راأ�سمال الطبقة 1 بعد املبالغ املخ�س�مة اأعاله18

-50% من اال�ستثمارات يف راأ�سمال بن�ك وم�ؤ�س�سات مالية اأخرى، بخالف امل�ساهمة التبادلية يف راأ�سمال البنك19

20

50% من ا�ستثمارات االأقلية واالأكرثية الهامة يف كيانات جتارية والتي تتجاوز 5% من القيمة ال�سافية )حق�ق امللكية( 

-للبنك يف اال�ستثمارات الفردية الهامة و20% من القيمة ال�سافية للبنك يف اإجمايل تلك اال�ستثمارات

-50% من النق�س عن املتطلبات الت�سريعية لراأ�س املال يف الكيانات غري امل�حدة21
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هيكل راأ�س املال  )يتبع(

عنا�سر راأ�س املالم

املبلغ باآلف 

الريالت 

العمانية 

-50% من اال�ستثمارات يف �سركات م�سرفية ومالية تابعة غري م�حدة، �سقيقة اأو تابعة، وغريها22

-جمموع فرعي

279,679راأ�سمال الطبقة 1 بعد جميع املبالغ املخ�سومة 23

راأ�سمال الطبقة 2

-احتياطيات غري مف�سح عنها24

531احتياطيات اإعادة تقييم/ مكا�سب اأو خ�سائر القيمة العادلة الرتاكمية لال�ستثمارات املتاحة للبيع25

29,222خم�س�س خ�سائر قرو�س عامة/ احتياطي خ�سائر قرو�س عامة26

35,900دين ثان�ي27

-اأدوات راأ�سمال دين جامعة28

65,653اإجمايل راأ�سمال الطبقة 292

مبالغ خم�سومة

-50% من اال�ستثمارات يف راأ�سمال بن�ك وم�ؤ�س�سات مالية اأخرى، بخالف امل�ساهمة التبادلية يف راأ�سمال البنك30

31

50% من ا�ستثمارات االأقلية واالأكرثية الهامة يف كيانات جتارية والتي تتجاوز 5% من القيمة ال�سافية )حق�ق امللكية ( للبنك 

يف اال�ستثمارات الفردية الهامة و20% من القيمة ال�سافية للبنك يف اإجمايل تلك اال�ستثمارات

-

-50% من النق�س عن املتطلبات الت�سريعية لراأ�س املال يف الكيانات غري امل�حدة32

-50% من اال�ستثمارات يف �سركات م�سرفية ومالية تابعة غري م�حدة، �سقيقة اأو تابعة، وخالفها33

-اإجمايل اخل�سم من الطبقة 2 من راأ�س املال

65,653الطبقة 2 من راأ�س املال )ال�سايف(

-الطبقة 3 من راأ�س املال امل�ستويف لل�سروط )املقبول(34

345,332اإجمايل راأ�س املال النظامي35

مالحظة: االأرباح املحتجزة بعد خ�سم مبلغ 19.4 ملي�ن ريال عماين الذي ميثل ت�زيعات االأرباح النقدية املقرتحة.

كفاية راأ�س املال

الإف�ساح النوعي:

تتك�ن االأهداف الكلية الإدارة راأ�س املال من ثالثة اأفرع:

• �سمان ا�ستقرار البنك عن طريق االحتفاظ براأ�سماٍل كاٍف لتغطية اخل�سائر غري املت�قعة.	

• غري 	 ب�س�رة  جدًا  كثري  »فائ�س«  بـ  االحتفاظ  عدم  �سمان  )وبالتايل  التجميع  مراحل  خمتلف  يف  للمخاطر  املعدل  العائد  بزيادة  البنك  كفاءة  تعزيز 

�سرورية(.

• اتخاذ القرار الت�سجيعي املطلع واإدارة للمخاطر ب�س�رة ا�ستباقية عرب التخ�سي�س الفعال والكف�ء لراأ�س املال عرب جميع قطاعات الن�ساط.	

ت�ستند خطة اإدارة راأ�س املال ال�اردة يف الت�س�ر على االإطار العملي الت�سريعي ملخاطر راأ�س املال من بازل 2 وبا�ستخدام منهج قيا�سي الحت�ساب كل من خماطر 

االئتمان وال�س�ق ومنهج امل�ؤ�سر االأ�سا�سي ملخاطر الت�سغيل ح�سبما ه� من�س��س عليه من جانب البنك املركزي العماين.

تهدف �سيا�سة اإدارة راأ�س املال بالبنك ل�سمان اأنه ووفقا للعائد على راأ�س املال املعدل باملخاطر فاإنه قد مت تخ�سي�س مبلغ منا�سب من راأ�س املال خلط�ط 

االأعمال الفردية. مت تنفيذ من�ذج العائد على راأ�س املال املعدل باملخاطر )RAROC( لكل املحفظة با�ستثناء اخلدمات امل�سرفية لالأفراد حيث حدد البنك 

املركزي العماين �سق�فا ملعدالت الفائدة ينبغي االلتزام بها. يف معظم احلاالت يتم تخ�سي�س راأ�س املال لتحقيق اأف�سل ا�ستخدام يت�سم بالكفاءة. برغم ذلك 

ت�جد حاالت �سيق�م البنك بتخ�سي�س راأ�سمال فيها خلط عمل وذلك الأ�سباب اإ�سرتاتيجية.
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كفاية راأ�س املال )يتبع(

يف ال�قت احلايل تق�م جلنة االأ�س�ل وااللتزامات مبراجعة ور�سد كفاية راأ�س املال واال�سرتاطات على اأ�سا�س م�ستمر. يتم اإعداد احت�ساب كفاية راأ�س املال 

وتقدميه للجنة االأ�س�ل وااللتزامات بغر�س املراجعة �سهريا. يتم مراجعة خمتلف ال�سيناري�هات ال�سعبة باالأخذ يف احل�سبان تقلبات العائدات واأثر خماطر 

االئتمان وال�س�ق بجانب تخ�سي�س راأ�س املال مبا يتما�سى مع االأعمال يف هذه االجتماعات.

الإف�ساح الكمي

مت اقرتاح جمم�عة من املبادرات كجزء من اإدارة راأ�س املال لتزويد البنك بنظام اإنذار مبكر من حيث م�ست�يات راأ�سماله لتمكينه من اتخاذ تدابري منا�سبة يف 

مرحلة مبكرة ملنع انخفا�س راأ�س املال اإىل ما دون احلدود املقب�لة.

قام البنك باإعداد م�ستند )اأ�سل�ب اإجراءات التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال( متا�سيا مع م�جهات بازل 2 بهدف تقييم كافة املخاطر على م�ست�ى امل�ؤ�س�سة 

التي مل يتم تناولها بالكامل يف خماطر بازل 1. يعالج هذا امل�ستند من خالل تقييم م��س�عي وذاتي كفاية راأ�س املال بعد و�سع اعتبار لتاأثري املخاطر االإ�سافية 

مثل خماطر االئتمان اخلفية، وعمليات تخفيف خماطر االئتمان اخلفية، وخماطر االئتمان اخلفية املتعلقة باالأ�سهم، خماطر ال�س�ق اخلفية املتعلقة بالعمالت، 

وخماطر تركيز االئتمان، وخماطر ال�سي�لة، وخماطر معدالت الفائدة بالدفاتر البنكية، وخماطر الت�س�ية، وخماطر ال�سمعة، واملخاطر االإ�سرتاتيجية وخماطر 

االلتزام باالإ�سافة اإىل نتائج اختبارات االإجهاد. تتم مراجعة واعتماد اأ�سل�ب اإجراءات التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال من قبل جمل�س االإدارة. يف اأعقاب 

امل�جهات ال�سادرة من البنك املركزي العماين يف دي�سمرب 2011 �سيتم القيام بالتقييم مب�جب اأ�سل�ب اإجراءات التقييم الداخلي لكفاية راأ�س املال وتقدميه 

اإىل البنك املركزي العماين ح�سبما ه� م��سى به يف امل�جهات.

الإف�ساح الكمي

املركز كما يف 31 دي�سمرب 2012 

باآالف الرياالت العمانية

املبلغ التفا�سيلم

279,679راأ�سمال الطبقة 1 )بعد اخل�سومات الإ�سرافية(1

65,653راأ�سمال الطبقة 2 )بعد اخل�سومات الإ�سرافية وحتى احلدود امل�ستوفاة(2

-راأ�سمال الطبقة 3 )حتى احلدود التي ال تتجاوز فيها الطبقة 2 والطبقة 3 للطبقة 1(3

-منها اإجمايل حد راأ�سمال الطبقة 3 امل�ست�فى4

2,220,927الأ�سول املرجحة باملخاطر ـــ دفرت البنك5

166,651الأ�سول املرجحة باملخاطر ـــ املخاطر الت�سغيلية6

2,387,578اإجمايل الأ�سول املرجحة باملخاطر ـــ دفرت البنك + املخاطر الت�سغيلية7

286,509احلد االأدنى لراأ�س املال املطل�ب لدعم االأ�س�ل املرجحة باملخاطر لدفرت البنك واملخاطر الت�سغيلية8

220,856احلد االأدنى املطل�ب لراأ�سمال الطبقة 1 لدفرت البنك وخماطر الت�سغيل( 1)

65,653راأ�سمال الطبقة 2 املطل�ب لدفرت البنك وخماطر الت�سغيل( 2)

58,823راأ�سمال الطبقة 1 املتاح لدعم دفرت املتاجرة9

-راأ�سمال الطبقة 2 املتاح لدعم دفرت املتاجرة10

10,041االأ�س�ل املرجحة باملخاطر ـــ دفرت املتاجرة11

1,205اإجمايل راأ�س املال املطل�ب لدعم دفرت املتاجرة12

343احلد االأدنى لراأ�سمال الطبقة 1 املطل�ب لدعم دفرت املتاجرة13

-راأ�سمال الطبقة 3 امل�ست�يف لل�سروط )املقب�ل( امل�ستخدم14

345,332اإجمايل راأ�س املال النظامي15

2,397,619اإجمايل الأ�سول املرجحة باملخاطر ـــ البنك باأكمله16

14.4معدل كفاية راأ�س املال ح�سب بنك الت�سويات الدولية )بي اآي اإ�س(17

-راأ�سمال الطبقة 3 غري امل�ستخدم ولكنه م�ست�ف لل�سروط )مقب�ل(18
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كفاية راأ�س املال )يتبع(

مت تقدمي بع�س االف�ساحات االإ�سافية عن كفاية راأ�س املال كما ه� وارد اأدناه:

املركز كما يف 31 دي�سمرب 2012

باآالف الرياالت العمانية

التفا�سيلم
اإجمايل الر�سيد )القيمة 

الدفرتية(

�سايف الر�سيد 

)القيمة الدفرتية(
الأ�سول املرجحة باملخاطر

2,580,3232,488,1231,867,296بند داخل امليزانية العم�مية1

390,106390,106334,341بند خارج امليزانية العم�مية2

19,29019,29019,290م�ستقات3

166,651--خماطر الت�سغيل4

10,041--خماطر ال�س�ق5

2,989,7192,897,5192,397,619الإجمايل4

--279,679راأ�سمال الطبقة 61

--65,653راأ�سمال الطبقة 72

---راأ�سمال الطبقة 83

--345,332اإجمايل راأ�س املال النظامي9

--266,511متطلبات راأ�س املال ملخاطر االئتمان1/9

--1,205متطلبات راأ�س املال ملخاطر ال�س�ق2/9

--19,998متطلبات راأ�س املال ملخاطر الت�سغيل3/9

--287,714اإجمايل راأ�س املال املطلوب10

--11.7معدل الطبقة 111

--14.4اإجمايل معدل راأ�س املال12

التعر�س للمخاطر والتقييم

اإدارة املخاطر

الهدف االأ�سا�سي الإدارة املخاطر ه� حماية م�ارد البنك من خمتلف املخاطر الت�سغيلية وغري الت�سغيلية التي ي�اجهها. ت�ستمل جمم�عة املخاطر على خماطر 

ائتمان امل�ؤ�س�سات، وخماطر ائتمان االأفراد، وخماطر ال�س�ق، واملخاطر الت�سغيلية، وخماطر اأمن املعل�مات وا�ستمرارية الن�ساط واآلية مراجعة القرو�س، واإدارة 

معاجلة القرو�س املتعرثة. تتبع كافة وحدات اإدارة املخاطر لرئي�س جمم�عة املخاطر وهي م�ستقلة عن وحدات االأعمال. 

تهدف اإ�سرتاتيجية خماطر االئتمان بالبنك اإىل تبني منهج للنم� االئتماين واإىل عدم الرتكيز على جماالت تعترب ن�سبيا عالية املخاطر بناءا على االأح�ال 

ال�س�قية ال�سائدة واملت�قعة. 

اأف�سل املمار�سات العاملية، وت��سيات جلنة بازل وامل�جهات ال�سادرة من البنك  االإطار االإداري وال�سيا�سات واالإجراءات املطبقة الإدارة املخاطر مبنية على 

املركزي العماين.  

يتعر�س البنك للمخاطر التالية:

خماطر الئتمان

الإف�ساح النوعي

خماطر االئتمان هي خماطر اخل�سارة املالية التي يتكبدها البنك يف حالة عجز عميل اأو طرف مقابل يف االأداة املالية عن ال�فاء بالتزاماته التعاقدية وهي تن�ساأ 

ب�سفة اأ�سا�سية من القرو�س وال�سلف التي يقدمها البنك للعمالء والبن�ك االأخرى واالأوراق املالية اال�ستثمارية. الأغرا�س التقارير عن اإدارة املخاطر يدر�س 

البنك وي�حد جميع بن�د التعر�س ملخاطر االئتمان )مثل خماطر عجز طرف ملتزم اأو خماطر بلد اأو قطاع(.
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خماطر الئتمان )يتبع(

فرد(  فردية وجماعية )ملتزم  مقابلة  اأطراف  قب�لها من  يرغب يف  التي  املخاطر  لكمية  داخلية  ب��سع حدود  عليها  وي�سيطر  االئتمان  البنك خماطر  يدير 

وقطاعات �سناعية مت�سيا مع امل�جهات ال�سادرة من البنك املركزي العماين. يق�م البنك بح�ساب اخل�سائر املت�قعة للتعر�سات االئتمانية على اأ�سا�س ت�سنيف 

املخاطر لكال ن�عي القرو�س املمن�حة لل�سركات واالأفراد بالفئة املتعرثة بناءا على امل�جهات ال�سادرة من البنك املركزي العماين. يهدف البنك من اإدارة 

خماطر االئتمان اإىل حماية ج�دة االئتمان يف عملياته االئتمانية. تدار خماطر االئتمان يف اإطار املتطلبات التنظيمية ال�سادرة عن البنك املركزي العماين 

واإطار عمل املخاطر املن�س��س عليه يف الئحة املخاطر و�سيا�سات واإجراءات االئتمان.

تق�م جلنتي املخاطر باالإدارة وجمل�س االإدارة على نح� دوري مبراجعة ال�سيا�سات واالإجراءات للتاأكد من اأنها مالئمة الأف�سل املمار�سات ال�سائدة. تتم امل�افقة 

على التعر�سات عن طريق �سالحيات مف��سة بناءا على تف�ي�س من جلنتي االئتمان باالإدارة وجمل�س االإدارة. يك�ن تف�ي�س ال�سالحيات مبنيا على حجم 

تعر�س امللتزم الفرد، ون�عية االئتمان )التقييم الداخلي واخلارجي( باالإ�سافة اإىل م�ست�ى تخفيف خماطر االئتمان )ال�سمان والكفالة الخ( للتعر�سات 

املقرتحة. تتم عمليات ال�سيطرة والرقابة على التعر�سات االئتمانية واإدارتها بالتعاون مع وحدات الن�ساط املعنية وفقا لالإجراءات ال�سائدة. 

لدى البنك هيكل اإدارة خماطر ائتمان ق�ي ي�ستمل على اإدارات خماطر ائتمان ال�سركات، وخماطر ائتمان االأفراد، واآلية مراجعة القرو�س، ومعاجلة القرو�س 

املتعرثة واإدارة ومراقبة االئتمان. 

خماطر ائتمان ال�سركات

اإدارة خماطر ائتمان ال�سركات م�سئ�لة عن اإدارة كافة املخاطر ذات العالقة بتعر�سات ال�سركات وامل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة، وامل�ؤ�س�سات املالية. تق�م هذه 

االإدارة مبراجعة وتقييم خماطر االئتمان جلميع التعر�سات املقرتحة قبل االلتزام بتقدمي الت�سهيالت االئتمانية للعمالء من جانب وحدات العمل املعنية. تخ�سع 

عمليات التجديد واملراجعة للت�سهيالت لنف�س تلك االإجراءات. يتم اأي�سا تقييم كل عر�س فيما يخت�س بحدود الرتكيز القائمة لكافة القطاعات االقت�سادية، 

والدول، ودرجات املخاطر الخ حيث يتم اإبراز اأي خمالفات، اإن وجدت. يتم اأي�سا ت�سنيف كافة العمالء من امل�ؤ�س�سات ال�سغرية واملت��سطة داخليا للمخاطر 

لت�سنيف خماطر  االأجنبية  بالعمالت  لل�دائع  االأجل  ا�ستخدام ت�سنيفات م�دي ط�يلة  يتم  املعتمدة.  االئتمان  واإجراءات  و�سيا�سة  اإىل ن�سائح م�دي  ا�ستنادا 

امل�ؤ�س�سات املالية واملخاطر على م�ست�ى القطر. ي�ستخدم البنك من�ذج العائد على راأ�س املال املعدل باملخاطر )RAROC( للت�سعري امل�ستند اإىل املخاطر ويتم 

يتعلق بحدود الرتكيزات  تقييم كل مقرتح فيما  يتم  باملخاطر املطل�بة. كما  املعدلة  للعائدات  ا�سرت�سادية داخلية  اإىل نقاط  ا�ستنادا  ائتمان  تقييم كل مقرتح 

امل��س�عة ملختلف القطاعات االقت�سادية والبلدان وخالفها مبا يتما�سى مع الت�جيهات النظامية.

يتم اعتماد املقرتحات من جانب ال�سلطات املف��سة ا�ستنادا اإىل اإجمايل مبلغ الت�سهيالت للملتزم الفردي اأو جمم�عة امللتزمني )الذين لديهم ملكية م�سرتكة 

اأو �سيطرة اإدارية ح�سب الت�جيهات الداخلية والنظامية( وت�سنيف خماطر امللتزم وال�سمانات.

تتم اإدارة خماطر االئتمان بالبنك يف بعدين وهما م�ست�ى املحفظة وم�ست�ى امللتزم. بهدف اإدارة خماطر الرتكيز مت الن�س على حدود من حيث القطاع يف 

�سيا�سة خماطر االئتمان. مت و�سع احلدود للمخاطر اخلارجية واملخاطر داخل الدولة.

خماطر ائتمان الأفراد

منهج  يحت�ي  املنتجات.  برامج  اإىل  ا�ستنادا  االأفراد  للعمالء  االئتمان  ت�سهيالت  منح  يتم  التجزئة.  االئتمان يف حمفظة  االأفراد خماطر  ائتمان  ق�سم  يدير 

االإقرا�س املربمج على معايري قب�ل باملخاطر قيا�سية وممار�سات معاجلة القرو�س بغر�س احل�س�ل على اأف�سل كفاءة وخماطر/ ح�افز لهذه املحافظ. يتم 

اعتماد برامج املنتجات من جانب جلنة املخاطر مبجل�س االإدارة ويتم ر�سد اأدائها ومراجعتها على نح� منتظم.

ا�ستنادا اإىل الظروف ال�سائدة بال�س�ق حافظ البنك على ر�سده امل�ستمر للمحفظة وقام مبراجعة معايري االإقرا�س باملراجعة ال�ساملة ل�سيا�سة االئتمان/ برنامج 

املنتج. تتم مراجعة الت�سهيالت االئتمانية خارج �سيا�سة االئتمان / برامج املنتج ب�س�رة فردية وتقييمها من جانب ق�سم اخلدمات امل�سرفية لالأفراد وق�سم 

خماطر ائتمان االأفراد.

مت اإدخال العديد من التعزيزات على النظام واملعاجلات اجلديدة يف خمتلف االأن�سطة احل�سا�سة لتح�سني ج�دة وكفاءة املعاجلة وتعزيز منهجيات اال�سرتداد 

يف حمفظة التجزئة. قام البنك بتنفيذ نظام حت�سيل قرو�س اآيل بغر�س تعزيز عمليات التح�سيل واال�سرتداد. كما اأنه قد قام اأي�سا ب�سدد تنفيذ نظام تنظيم 

قرو�س اآيل الإدخال املزيد من التعزيزات على اإطار عمل خماطر ائتمان التجزئة.

اآلية مراجعة القرو�س

يق�م ق�سم اآلية مراجعة قرو�س م�ستقل بتقييم ج�دة دفرت البنك وامل�ازنة بني املخاطر واحل�افز وه� يدخل حت�سينات ن�عية يف اإدارة االئتمان. يق�م الق�سم 

بتقييم فعالية اإدارة القر�س و�سالمة اأ�سل�ب تدرج االئتمان وتقييم خم�س�سات خ�سائر القرو�س العامة واخلا�سة وج�دة املحفظة وخالفها.
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خماطر الئتمان )يتبع(

اإدارة املعاجلة

اإن اإدارة املعاجلة م�س�ؤولة عن املتابعة املت�ا�سلة لكل ح�ساب متعرث با�ستخدام جميع التدابري املتاحة لتخفي�س التعر�س ملجم�عات املخاطر العالية مل�ساعفة 

حاالت اال�سرتداد واإعادة تاأهيل هذه العالقات بحيث ميكن اإرجاعها مرة اأخرى اإىل خط�ط اأعمالها التجارية كح�سابات عاملة ب�سكل تام والتح�سني املت�ا�سل 

ملركز املحفظة.

اإدارة والرقابة على املخاطر

ي�سمن ق�سم اإدارة والرقابة على االئتمان:

• اإكمال عملية ت�ثيق جميع القرو�س وتنفيذها واالحتفاظ بها بال�س�رة ال�سحيحة	

• اعتماد خط�ط االئتمان من قبل جهة االعتماد ال�سحيحة وت�سجيل التفا�سيل ب�س�رة �سحيحة اأي�سا	

• ا�ستخراج التقارير املنا�سبة والدقيقة التي تغطي خمتلف جماالت التعر�س ملخاطر االئتمان	

• االإبالغ عن املخالفات واتخاذ االإجراءات الت�سحيحية	

• مراجعة عمليات طرح اأي منتج جديد / قائم من جانب البنك وامل�ساركة فيها	

• اإعداد خمتلف التقارير الداخلية واخلارجية على نح� دوري	

• اأنه قد مت اإدخال جميع احلدود امل�سرح بها يف النظام ح�سب مفه�م “امل�سدر وامل�سحح”	

• اأنه قد مت التف�ي�س املالئم ب�سرف جميع االأم�ال يف جميع حاالت التعر�س ملخاطر االئتمان املعتمدة	

الإبالغ عن اخلطر واأنظمة القيا�س

نطاق وطبيعة االإبالغ عن اخلطر و/ اأو نظام القيا�س على النح� التايل:

الإبالغ عن اخلطر

يتم اإجراء مراجعة �ساملة ملحفظة ائتمان ال�سركات على نح� ربع �سن�ي وتقدمي تقرير اإىل االإدارة العليا وجلنة املخاطر باملجل�س. تت�سمن املجاالت البارزة يف 

مراجعة املخاطر ما يلي:

• حاالت التعر�س املخف�سة الدرجة/ املرحلة �سلبيًا	

• ملمح درجة املت��سط املرجح لالئتمان	

• تركيز/ اأداء املحفظة	

• مركز املخاطر التي اأعيد تنظيمها	

• مركز املخاطر التي جتاوزت م�عد ا�ستحقاقها	

• املخاطر امل�سم�نة باأ�سهم	

• خماطر قطاعي العقارات والتاأجري	

• املخاطر اجلماعية	

• العالقات اجلديدة	

• خماطر التعامل مع املقرت�سني من كبار االأع�ساء وغري املقيمني	

• خماطر الدول/ امل�ؤ�س�سات املالية	

باالإ�سافة اإىل ذلك يق�م البنك باإجراء درا�سات �سناعة يف خمتلف القطاعات التي تعترب على اأن لها تاأثري على ج�دة حمفظة االئتمان مثل العقارات والتاأجري 

�سن�ية  ربع  اإجهاد ومراجعات  اختبارات  باإجراء  البنك  يق�م  املالية  امل�ؤ�س�سات  للتعر�سات ملجم�عة  بالن�سبة  ال�سلع.  اأ�سعار  بالتقلبات يف  املتاأثرة  والقطاعات 

للت�سنيفات واملالمح املرحلة �سلبيًا مبا يتما�سى مع اأف�سل املمار�سات وامل�جهات التنظيمية. تتم مراجعة هذه التقارير ب�س�رة دورية من جانب االإدارة العليا 

وجلنة املخاطر مبجل�س االإدارة.
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خماطر الئتمان )يتبع(

يتم اإجراء مراجعة �سهرية ملحفظة االئتمان اال�ستهالكي ويتم تقدميها اإىل االإدارة العليا وجلنة املخاطر مبجل�س االإدارة ويف كل ربع �سنة يتم عر�س اآخر تقرير 

على جلنة املخاطر مبجل�س االإدارة. املجاالت البارزة التي تغطيها املراجعة هي:

• مراجعة املحفظة	

• ملخ�س االإدارة واجتاهات التاأخر يف االأداء واالأ�س�ل غري العاملة )مت�سمنة حتليل التاأخر من حيث املنتج وحتليل فينيتج Vintage Analysis وحاالت 	

التعرث يف االأداء عرب خمتلف معايري االئتمان وخالفها(

• امل�ساريع التي تتم مبا�سرتها/ ال�فاء بها خالل ال�سهر	

• حاالت اال�سرتداد	

القيا�س

يف ال�قت احلايل يحت�سب البنك اخل�سائر املت�قعة على خماطر ائتمانه على اأ�سا�س ت�سنيف اخلطر يف كل من القرو�س لل�سركات واالأفراد للفئة املتعرثة ا�ستنادًا 

اإىل امل�جهات امل�ج�دة ال�سادرة عن البنك املركزي.

هناك �سيا�سات للتح�ط و/ اأو تخفيف املخاطر واالإ�سرتاتيجيات واالأ�ساليب اخلا�سة بر�سد ا�ستمرار فعالية التغطية اأو التح�ط من/ تخفيف املخاطر. يح�سل 

البنك على �سمانات اإ�سافية/ خمففات لالئتمان يف مقابل القرو�س وال�سلف املمن�حة للعمالء يف �سكل منافع رهن على عقارات اأو حجز على نقد/ اأوراق مالية 

اأو �سمانات اأو خالفها. ت�ستند تقديرات القيمة العادلة على قيمة ال�سمان االإ�سايف املُقيم يف وقت االقرتا�س وعلى فرتات منتظمة ح�سب االإجراءات املعتمدة 

داخليا، اأي مبعدل كل ثالث �سن�ات بالن�سبة للممتلكات وي�ميا بالن�سبة لالأ�سهم وخالفها. يف الغالب ال يتم االحتفاظ ب�سمان اإ�سايف مقابل القرو�س اأو ال�سلف 

املمن�حة للبن�ك.

تعريف ما جتاوز ا�ستحقاقه وما انخف�ست قيمته )لأغرا�س املحا�سبة(:  

يعترب القر�س الذي مت م�سبقًا حتديد مدف�عات �سداد اأ�سله وف�ائده على اأنه قد جتاوز م�عد ا�ستحقاقه عندما ال يتم دفعه يف تاريخ اال�ستحقاق الذي يحدده 

البنك �سمن �سروط منح القر�س.

يجب اأن تعامل ت�سهيالت االئتمان كامل�سح�بات على املك�س�ف وحدود الت�سهيالت االئتمانية وخالفها على اأنها قد جتاوزت م�عد ا�ستحقاقها:

• اإذا ظل الر�سيد القائم يزيد ب�س�رة م�ستمرة عن ن�سبة 10% من احلد املمن�ح/ امل�سرح به؛ اأو	

• يف احلالة التي يك�ن فيها الر�سيد القائم يف ح�ساب الت�سغيل االأ�سا�سي اأقل من احلد املمن�ح/ امل�سرح به ولكن لي�ست هناك اإيداعات كافية يف احل�ساب 	

لتغطية الفائدة املحت�سبة، اأو

• يف احلاالت التي ي�سمح فيها ب�س�رة متكررة بعمليات �سحب غري م�سرح بها؛	

• بالن�سبة للكمبياالت التي تظل غري مدف�عة يف ت�اريخ اال�ستحقاق، يجب اأن تعترب على اأنها قد جتاوزت م�عد ا�ستحقاقها.	

جميع القرو�س وال�سلف التي ت�سنف على اأنها حتت املالحظة اأو م�سك�ك فيها اأو خ�سارة يتم و�سعها يف فئة القرو�س غري العاملة، اأي اأنها اأ�س�ل انخف�ست 

قيمتها.

يتم اإجراء تقييم على نح� م�ستمر، ب�س�رة ربع �سن�ية على االأقل، لتحديد ما اإذا كان هناك م�ؤ�سر م��س�عي على انخفا�س قيمة اأحد االأ�س�ل املالية. يف حالة 

وج�د مثل ذلك امل�ؤ�سر يتم حتديد القيمة القابلة لال�سرتداد لالأ�سل ويتم اإدراج اأية خ�سارة انخفا�س يف قيمة االأ�سل، ا�ستنادًا للقيمة احلالية للتدفقات النقدية 

امل�ستقبلية، يف قائمة الدخل.

�سيا�سة اإدارة خماطر الئتمان

ي�فر دليل �سيا�سات واإجراءات خماطر ائتمان ال�سركات ال�سامل م�جهات مف�سلة تت�سمن احلدود التنظيمية/ الداخلية. اإ�سافة اإىل ذلك ين�س دليل االإجراءات 

على م�جهات مف�سلة عن اأ�سل�ب االئتمان وال�سيغ التي يجب ا�ستخدامها ملعاجلة طلبات االئتمان الفردية. يدار االئتمان املقدم ملجم�عة امل�ؤ�س�سات املالية 

ح�سب م�جهات �سيا�سات امل�ؤ�س�سات املالية. ت�رد �سيا�سة االئتمان للتجزئة اخلط�ط العري�سة مل�جهات ال�سيا�سة ذات ال�سلة باالأعمال امل�سرفية للتجزئة وهي 

تغطي برامج املنتجات واملعايري ذات ال�سلة بالقرو�س املرتبطة بالرواتب والره�ن وبطاقات االئتمان وبرامج منتجات التجزئة االأخرى. تتم مراجعة �سيا�سات 

واإجراءات االئتمان ب�سفة دورية للتاأكد من اأنها تتما�سى مع م�جهات ال�س�ق وامل�جهات التنظيمية.
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خماطر الئتمان )يتبع(

الإف�ساح الكمي

)1(  اإجمايل جمم�ع خماطر االئتمان م�سافًا اإليه املت��سط الي�مي الإجمايل التعر�س للمخاطر على مدى الفرتة املق�سمة ح�سب االأن�اع الرئي�سية ملخاطر 

االئتمان كما يف 31 دي�سمرب 2012: 

باآالف الرياالت العمانية

الإجمايل الكلي للتعر�س للمخاطر كما يفمتو�سط الإجمايل للتعر�س للمخاطرنوع التعر�س ملخاطر الئتمانم

31 دي�سمرب 312011 دي�سمرب 2012ال�سنة املا�سيةال�سنة احلالية 

45,60647,25939,63043,051م�سح�بات على املك�س�ف1

883,158696,029963,568780,272قرو�س �سخ�سية2

49,48740,08257,28638,723قرو�س مقابل اإي�ساالت اأمانة3

896,679802,981906,332852,025قرو�س اأخرى4

25,14515,47119,57619,617كمبياالت م�سرتاة/ خم�س�مة5

----اأخرى6

1,900,0751,601,8221,986,3921,733,688الإجمايل

الت�زيع اجلغرايف للمخاطر مق�سمة ح�سب املنطقة املهمة وفًقا الأن�اع التعر�س ملخاطر االئتمان كما يف 31 دي�سمرب 2012:   )2(

باآالف الرياالت العمانية

عماننوع التعر�س ملخاطر الئتمانم

دول جمل�س 

التعاون 

الأخرى

دول منظمة 

التعاون 

القت�سادي 

والتنمية 

املجموعاأخرىباك�ستانالهند

23439,630---32,5446,852م�سح�بات على املك�س�ف1

592963,568---960,9652,011قرو�س �سخ�سية2

57,286----52,5044,782قرو�س مقابل اإي�ساالت اأمانة3

1,662906,332---847,25857,412قرو�س اأخرى4

19,576-----19,576كمبياالت م�سرتاة/ خم�س�مة5

-------اأخرى6

2,4881,986,392---1,912,84771,057الإجمايل
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خماطر الئتمان )يتبع(

الت�زيع ح�سب ن�ع جمال الن�ساط اأو الطرف املقابل للمخاطر مق�سما ح�سب االأن�اع الرئي�سية ملخاطر االئتمان كما يف 31 دي�سمرب 2012:   )3(

باآالف الرياالت العمانية

م
القطاع القت�سادي

ال�سحب على 

القرو�س املك�سوف

كمبيالت 

م�سرتاة/ 

خم�سومة
املجموع اأخرى

املخاطر خارج 

امليزانية 

العمومية

52,50452,50431---جتارة اال�سترياد1

-327--327-جتارة الت�سدير2

9,150103,2335034,523117,40943,050جتارة اجلملة والتجزئة3

36,195736-83734,530828التعدين واملعادن4

5,356138,17910,182259153,976139,110االإن�ساءات5

139,20633,936-3,744135,212250الت�سنيع6

90,17849,356-89,929249-الكهرباء والغاز واملاء7

113,3795,798--389112,990النقل واالت�ساالت8

94,450188,126--9,79984,651امل�ؤ�س�سات املالية9

114,13028,688-2,114108,2823,734اخلدمات10

963,568195--963,568-القرو�س ال�سخ�سية11

12,780368-93111,80841الزراعة واالأن�سطة التابعة12

41714,092--32385احلك�مة13

-32,835--32,835-القرو�س غري املقيمة14

65,03813,137-7,27853,9713,789جميع االأخرى15

39,6301,863,90019,57657,2861,986,392516,623الإجمايل

)4(  القيمة التعاقدية الباقية كما يف 31 دي�سمرب 2012 وفقًا للت�جيهات العامة ال�سادرة عن البنك املركزي العماين، تق�سيم املحفظة بكاملها، م�زعا ح�سب 

االأن�اع الرئي�سية ملخاطر االئتمان على النح� التايل: 

باآالف الرياالت العمانية

م
الفرتة الزمنية

�سحب على 

قرو�س املك�سوف

كمبيالت 

م�سرتاة/ 

خم�سومة
املجموع اأخرى

املخاطر خارج 

امليزانية 

العمومية

1,982147,94510,33220,688180,94794,719حتى �سهر واحد1

11,982250,3088,02120,287280,598138,853-3 �سه�ر2

31,98236,2341,22316,09355,53277,447-6 �سه�ر3

21826,74891,411-61,98224,548-9 �سه�ر4

84,22955,564--91,98282,247-12 �سهرًا5

195,89941,725--19,907185,992-3 �سن�ات6

158,4503,424--39,907148,543-5 �سن�ات7

1,003,98913,480--9,906994,083اأكرث من 5 �سن�ات8

39,6301,869,90019,57657,2861,986,392516,623الإجمايل
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خماطر الئتمان )يتبع(

اإجمايل القرو�س مق�سمة ح�سب ن�ع املجال الرئي�سي اأو الطرف املقابل كما يف 31 دي�سمرب 2012:   )5(

باآالف الرياالت العمانية

م
القطاع القت�سادي

اإجمايل 

القرو�س

القرو�س غري 

العاملة

املخ�س�سات 

العامة 

املحتفظ بها

املخ�س�سات 

اخلا�سة 

املحتفظ بها

فائدة جمنبة

خم�س�سات 

مكونة خالل 

ال�سنة

�سلف 

م�سطوبة 

خالل ال�سنة

----525-52,504جتارة اال�سترياد1

---327-327327جتارة الت�سدير2

117,40911,7271,0573,8366,16574933جتارة اجلملة والتجزئة3

----362-36,195التعدين واملعادن4

153,9768,7591,4525,6554,20425529االإن�ساءات5

139,2065,5991,3364,3462,6602,47575الت�سنيع6

706---902-90,178الكهرباء والغاز واملاء7

-113,3791,6731,117663407301النقل واالت�ساالت8

----945-94,450امل�ؤ�س�سات املالية9

114,1301,0151,13145848123114اخلدمات10

963,56816,17318,9506,6321,3909,4335,760القرو�س ال�سخ�سية11

-12,7805,23975476742150الزراعة واالأن�سطة ذات ال�سلة12

----4-417احلك�مة13

----328-32,835القرو�س غري املقيمة14

-65,0382,6861,0386,3867803,555االأخرى جميعا15

1,986,39253,19829,22228,77916,82916,9416,717الإجمايل

املخ�س�سات اخلا�سة  الهامة مت�سمنة مبالغ  املناطق اجلغرافية  ن�ع  دي�سمرب 2012 مق�سمة ح�سب   31 قيمتها كما يف  انخف�ست  التي  القرو�س  )6(  مبلغ 

والعامة املتعلقة بكل منطقة جغرافية: 

باآالف الرياالت العمانية

م
املنطقة اجلغرافية

اإجمايل 

القرو�س

القرو�س 

غري العاملة

املخ�س�سات 

العامة 

املحتفظ بها

املخ�س�سات 

اخلا�سة 

املحتفظ بها

فائدة

جمنبة

خم�س�سات 

مكونة خالل 

ال�سنة

�سلف 

م�سطوبة 

خالل ال�سنة

1,912,84737,96128,53319,14313,31915,8596,246عمان1

71,04512,7796887,2523,4081,079186دول جمل�س التعاون االأخرى2

3
دول منظمة التعاون االقت�سادي 

والتنمية
-------

-------الهند4

-------باك�ستان5

2,4882,45812,3841023285اأخرى6

1,986,39253,19829,22228,77916,82916,9416,717املجموع
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خماطر الئتمان )يتبع(

احلركة يف اإجمايل القرو�س   )7(

باآالف الرياالت العمانية

احلركة يف اإجمايل القرو�س خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

القرو�س غري العاملةالقرو�س العاملةالتفا�سيلم

اإجمايلخ�سارة م�سكوك فيهاغري قيا�سيةبطيئة احلركةقيا�سية

1,590,17179,48015,80020,28227,9551,733,688ر�سيد افتتاحي1

-10,031)997(24,7393,022)36,795(الرتحيل/ التغريات )+/-(2

808,3207631231,6522,963813,821قرو�س جديدة3

)554,400()6,418()2,542()11,956()38,370()495,114(ا�سرتداد قرو�س4

)6,717()6,717(----قرو�س م�سط�بة5

1,866,58266,6126,98918,39527,8141,986,392ر�سيد االإقفال6

28,4298,6441,8106,40912,70958,001خم�س�سات حمتفظ بها7

2,8692831,73711,94016,829-فائدة جمنبة8

خماطر الئتمان ـــ الإف�ساح عن املحافظ اخلا�سعة للمنهج القيا�سي

الإف�ساح النوعي

• يتبع البنك ت�سنيف م�ودي لكل من التعامالت )املخاطر( املحلية وفيما بني البن�ك بينما يعامل باقي املخاطر على اأنها خماطر غري م�سنفة بن�سبة 	

خطر %100.

• مب�افقة البنك املركزي العماين، ي�ستخدم البنك تقديره يف معاملة القرو�س وال�سلف غري امل�سنفة مبخاطر مرجحة بن�سبة 100%، فيما عدا قرو�س 	

االإ�سكان التي هي مبخاطر مرجحة بن�سبة 35%، وذلك ا�ستنادًا اإىل اال�سرتاطات املن�س��س عليها يف امل�جهات ال�سادرة عن البنك املركزي العماين.

• ب�س�رة مماثلة ومع م�افقة البنك املركزي العماين ي�ستخدم البنك تقديره يف املنهج الب�سيط الإثبات ال�سمانات االإ�سافية.	
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الإف�ساح النوعي )يتبع(

الإف�ساح الكمي

مبلغ املخاطرة بعد تخفيف اخلطر كما يف 31 دي�سمرب 2012، وفقًا للمنهج القيا�سي كما يلي:

باآالف الرياالت العمانية

بن�سبة 0%املنتج/ الت�سنيفم
بن�سبة 

%20

بن�سبة 

%35

بن�سبة 

%50

بن�سبة 

%100

بن�سبة 

%150
املجموع

م�سنفة

333,635-1,268---332,367حملية 1

68,45561,5676,592246,052-109,438-بن�ك2

غري م�سنفة

756,520-707,872--48,648-ال�سركات1

780,609-780,609----االأفراد2

176,742-21,444-155,298--مطالبات م�سم�نة بعقارات �سكنية3

142,998-142,998----مطالبات م�سم�نة بعقارات جتارية4

48,015-48,015----قرو�س جتاوزت م�عد ا�ستحقاقها5

48,2659,90792,269--31,1752,922اأ�س�ل اأخرى6

3,4833,483-----ا�ستثمارات يف اأ�سهم خا�سة7

409,396-87,744307,491-2,81811,343بن�د خارج امليزانية العم�مية8

366,360172,351155,298156,1992,119,52919,9822,989,719اإجمايل دفرت البنك

تخفيف خماطر الئتمان

الإف�ساح النوعي

يحتفظ البنك ب�سمانات اإ�سافية مقابل القرو�س وال�سلف املمن�حة للعمالء وذلك يف �سكل نقد اأو �سندات تنمية حك�مية اأو اأوراق مالية مقب�لة ومنفعة رهن على 

ممتلكات وره�ن م�سجلة اأخرى على االأ�س�ل و�سمانات. ت�ستند تقديرات القيمة العادلة على قيمة ال�سمان االإ�سايف املقيم على نح� م�ستمر. 

تبنى البنك منهجًا ب�سيطًا بالن�سبة لل�سمانات االإ�سافية. 

الإف�ساح الكمي

املبلغالتفا�سيلم

40,001ال�سركات 100% نقدًا1

52,199خم�س�سات حمددة لقرو�س و�سلف وم�ستحقات من بن�ك2

92,200الإجمايل3

كما يف 31 دي�سمرب 2012 كانت ا�سرتاطات راأ�س املال على خماطر االئتمان 266,511 األف ريال عماين.

خماطر ال�سوق

تن�ساأ خماطر ال�س�ق من التقلبات يف اأ�سعار الفائدة واأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية واأ�سعار االأ�سهم. قام جمل�س االإدارة ب��سع حدود للم�ست�يات املقب�لة من 

خماطر ال�س�ق. تق�م جلنة االأ�س�ل وااللتزامات بر�سد ذلك على نح� منتظم. تدار خماطر ال�س�ق ا�ستنادا اإىل م�جهات البنك املركزي العماين و�سيا�سة 

خماطر ال�س�ق املعتمدة والتي يتم تنقيحها ب�س�رة دورية من جانب جلنة املخاطر مبجل�س االإدارة. ت�جد �سيا�سات خماطر �س�ق منف�سلة للعمليات الت�سغيلية 

للبنك يف م�سر ودولة االإمارات العربية املتحدة بغر�س جعلها تتما�سى مع الت�سريعات وبيئات الت�سغيل املحلية. يتم اإجراء اختبارات للجهد على نح� دوري 

لتحليل اأثر االأزمات املحددة للبنك وال�س�ق على عائدات وراأ�س مال البنك. تت�سمن املتغريات حتركات يف �سعر االأ�سهم و�سرف العمالت االأجنبية وخالفها. تتم 

مراجعة النتائج من جانب االإدارة وجلان املجل�س.

ي�فر ق�سم خماطر ال�س�ق ترجيحات للمخاطر ملنتجات اخلزينة مبا يتما�سى مع اأف�سل املمار�سات ا�ستنادا اإىل املخاطر امل�ستقبلية. يق�م املكتب االأو�سط بجانب 

اخلزينة واالأعمال امل�سرفية اال�ستثمارية بر�سد مراكز خماطر ال�س�ق بالبنك.
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خماطر ال�سوق )يتبع(

دفرت املتاجرة

تت�سمن املخاطر يف دفرت املتاجرة خماطر �سغرية ن�سبيا ل�سرف العمالت االأجنبية تن�ساأ اأ�سا�سا من االحتفاظ مبراكز نهاية الي�م للعمالت يف الليل واالأدوات 

ذات ال�سلة مبعدالت الفائدة. تتم مقارنة قيمة اخلطر كل �سهر جلميع العمالت املرب�طة التي يزيد فيها مركز البنك يف نهاية الي�م عن ال�سقف االأدنى. تتم 

مراجعة قيمة اخلطر من جانب جلنة االأ�س�ل وااللتزامات وجلنة املخاطر باالإدارة وجلنة املخاطر مبجل�س االإدارة.

االإجراء: لغر�س تكاليف راأ�س املال يتم اأخذ مت��سط ثالثة اأ�سهر ملبلغ �سايف املراكز الق�سرية اأو �سايف املراكز الط�يلة، اأيهما اأعلى. يتم احت�ساب املت��سط 

يتم  التقرير.  لتاريخ  ال�سابقة مبا�سرة  الثالثة  االأ�سهر  الفعلية خالل فرتة  العمل  اأيام  يتم احل�س�ل عليها يف جميع  التي  الفعلية  املراكز  اأ�سا�س  اإىل  ا�ستنادًا 

احت�ساب تكاليف راأ�س املال بن�سبة 12% لتعك�س خماطر ال�س�ق العامة.

راأ�س املال املطل�ب لدفرت املتاجرة كما يف 31 دي�سمرب 2012:

خماطر العمالت االأجنبية 1,205 األف ريال عماين.

دفرت البنك

خماطر �سعر ال�سهم

يتم االحتفاظ مبراكز حق�ق ملكية االأ�سهم يف فئة »متاحة للبيع« ولي�س يف فئة »حمتفظ بها للمتاجرة«. لذا ال يتم احت�ساب قيمة اخلطر على ا�ستثمارات البنك 

يف حق�ق ملكية كما ه� احلال بالن�سبة ملحفظة حق�ق امللكية يف جمملها املحتفظ بها يف فئة »متاحة للبيع« بهدف جني االإيراد مت��سط وط�يل االأجل والزيادة 

الراأ�سمالية. يتم ر�سد خماطر ال�س�ق من خالل تقارير ال�س�ق الي�مية التي يتم ت�زيعها على االإدارة ويتم اتخاذ االإجراءات، اإن وجدت، على نح� عاجل ح�سب 

�سيا�سة اال�ستثمار، والتي ت�فر، �سمن اأم�ر اأخرى، حدودا لرتكيز القطاع وم�ست�يات االإطالق وم�جهات اأخرى لالإدارة احل�سيفة للمحفظة.

خماطر اأ�سعار الفائدة 

اخلطر ال�س�قي االأ�سا�سي الذي تتعر�س له املحفظة لغري املتاجرة ه� خطر اخل�سارة الناجتة عن التقلبات يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية اأو القيم العادلة 

لالأدوات املالية ب�سبب التغريات يف اأ�سعار الفائدة بال�س�ق. تن�ساأ خماطر اأ�سعار الفائدة من احتمال اأن ت�ؤثر التغيريات يف �سعر الفائدة على الربحية امل�ستقبلية 

اأو القيم العادلة لالأدوات املالية. يتعر�س البنك ملخاطر اأ�سعار العمالت نتيجة للفج�ة يف اإعادة ت�سعري اأ�سعار الفائدة بالن�سبة لالأ�س�ل وااللتزامات. 

تتم اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة بر�سد ح�سا�سية االأ�س�ل وااللتزامات املالية للبنك ملختلف ال�سيناري�هات القيا�سية الأ�سعار الفائدة. تت�سمن ال�سيناري�هات 

القيمة االقت�سادية  االأثر على  العائدات ملراجعة  اأ�سا�س يف منحنيات  200 نقطة  بـ  ارتفاع مت�ازي  اأو  التي تتم درا�ستها على نح� �سهري انخفا�س  القيا�سية 

لالأ�س�ل وااللتزامات وحق�ق ملكية البنك هب�طا اأو ارتفاعا مت�ازي بـ 200 نقط اأ�سا�س يف منحنى العائدات لفرتة زمنية قد ت�سل ل�سنة واحدة ملراجعة اأثرها 

على عائدات البنك.

فيما يتعلق بر�سد اأثر التغريات يف اأ�سعار الفائدة للبنك قام البنك ب��سع حدود داخلية. يتم ر�سد املراكز على نح� �سهري ويتم ا�ستخدام اإ�سرتاتيجيات تغطية 

)حت�ط( ل�سمان املحافظة على املراكز يف اإطار احلدود امل��س�عة.

الطرق واالفرتا�سات امل�ستخدمة يف اإعداد حتليل احل�سا�سية: طرق حتليل ح�سا�سية �سعر الفائدة هي: حتليل فج�ة اال�ستحقاق التقليدي )لقيا�س ح�سا�سية �سعر 

الفائدة بالن�سبة للعائدات(، والفرتة )لقيا�س ح�سا�سية �سعر الفائدة بالن�سبة لراأ�س املال(: املنهج املقدم من جانب بنك الت�س�يات الدولية يف ورقته »املبادئ 

الإدارة واالإ�سراف على خماطر �سعر الفائدة« ال�سادرة يف ي�لي� 2004.

الإف�ساح الكمي

االفرتا�سات امل�ستخدمة لقيا�س احل�سا�سية هي تناوب مت�ازي يف �سعر الفائدة بـ 200 نقطة اأ�سا�س لقيا�س ح�سا�سية الفائدة للعائد وح�سا�سية �سعر الفائدة 

لراأ�س املال.

200 نقطة اأ�سا�س نق�سان200 نقطة اأ�سا�س زيادةكما يف 31 دي�سمرب 2012 

)9,087(9,087اأثر العائدات - األف ريال عماين

)23,602(23,602اأثر العائدات - األف دوالر اأمريكي

ظل البنك يق�م وبثبات با�ستخدام الطرق/ االفرتا�سات اأعاله الإجراء حتليل ح�سا�سية �سعر الفائدة. يتم اإجراء حتليل احل�سا�سية اأعاله على فرتات �سهرية ومت 

ر�سد نتائجه يف مقابل احلدود امل��س�عة داخليًا كما تتم مناق�سة النتائج ب�س�رة ن�سطة يف اجتماعات جلنة االأ�س�ل وااللتزامات. مل تكن هناك اأية تغيريات 

ج�هرية يف اأ�سل�ب اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة بالبنك خالل ال�سنة. 
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خماطر اأ�سعار الفائدة )يتبع(

كان مركز ح�سا�سية الفائدة بالبنك، مبا يتما�سى مع امل�جهات ال�سادرة عن البنك املركزي العماين، ا�ستنادًا اإىل ترتيبات اإعادة الت�سعري التعاقدية يف 31 

دي�سمرب 2012 على النح� التايل:

متو�سط معدل 

�سعر الفائدة 

الفعلي

حتت الطلب 

خالل 3 اأ�سهر

األف ر.ع

من 3 اإىل 12 

�سهراً

األف ر.ع

ما بني �سنة 

اإيل 5 �سنوات

األف ر.ع

اأكرث من

5 �سنوات

غري ح�سا�س 

ل�سعر 

الفائدة

األف ر.ع

الإجمايل

األف ر.ع

187,184215,738---0.0828,554%نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية

م�ستحقات من بن�ك وودائع اأ�س�اق مالية 

اأخرى
%1.53195,37321,888---217,261

5.67822,246296,461361,907393,07737,8711,911,562%قرو�س و�سلف )بال�سايف(

20,737110,722-3.006,87010,00073,115%اأدوات مالية لغري املتاجرة

20,49820,498----ال ينطبقمن�ساآت ومعدات

409409----ال ينطبقاأ�س�ل �سريبة م�ؤجلة

61,62861,628----ال ينطبقاأ�س�ل اأخرى

1,053,043328,349435,022393,077328,3272,537,818اإجمايل الأ�سول

210,447----1.59210,447%م�ستحقات لبن�ك وودائع اأ�س�اق مالية اأخرى

643,8561,886,754-1.89212,521686,977343,400%ودائع عمالء

68,77868,778----ال ينطبقالتزامات اأخرى

5,6875,687----ال ينطبق�سريبة

61,700-54,7007,000--6.55%اأم�ال ثان�ية

304,452304,452----ال ينطبقحق�ق امللكية

422,968686,977398,1007,0001,022,7732,537,818اإجمايل اللتزامات وحقوق امللكية

-)694,446(36,922386,077)358,628(630,075اإجمايل فجوة ح�سا�سية �سعر الفائدة

--630,075271,447308,369694,446اإجمايل فجوة ح�سا�سية �سعر الفائدة الرتاكمي

خماطر ال�سيولة

الإف�ساح النوعي

ميكن تعريف ال�سي�لة باأنها مقدرة البنك على �سمان ت�فر االأم�ال لل�فاء بجميع االرتباطات داخل امليزانية العم�مية وخارج امليزانية العم�مية ب�سعر 

معق�ل. كما ميكن تعريف خماطر ال�سي�لة بدورها باأنها املخاطر على العائدات وراأ�س املال النا�سئة من احتمال عدم مقدرة البنك على ال�فاء بالتزاماته 

عندما ت�سبح م�ستحقة. وب�س�رة مقابلة فاإن خماطر ال�سي�لة تربز يف �سكل فقدان الفر�س الناجتة عن االحتفاظ ب�سي�لة فائ�سة باملقارنة مع االلتزامات.

اأن يتاأكد، ما  اإدارة خماطر ال�سي�لة هي  اإدارة خماطر ال�سي�لة هي تقلي�س االأثر الناجت على عائدات البنك. منهج البنك يف  اإ�سرتاتيجية البنك يف 

اأمكن ذلك، من اأنه �سيك�ن هناك على الدوام �سي�لة كافية ملقابلة التزاماته عند حل�ل م�عد ا�ستحقاقها يف ظل كل من الظروف العادية وال�سعبة بدون 

تكبد خ�سائر غري مقب�لة اأو املخاطر ب�سمعة البنك. يق�م البنك باإدارة خماطر ال�سي�لة ا�ستنادا اإىل م�جهات البنك املركزي العماين و�سيا�سة خماطر 

ال�سي�لة و�سيا�سة خماطر ال�سي�لة الطارئة.

االأ�سل�ب: يتخذ البنك ال�طني العماين منهج مك�ن من م�ست�يني الإدارة خماطر ال�سي�لة:

اإدارة خماطر ال�سي�لة على اأ�سا�س مبداأ اال�ستمرار: اإدارة مركز ال�سي�لة يف اإطار املعايري املحددة ل�سمان اأنه ميكن مقابلة جميع االلتزامات يف وقتها.



40

بازل II - املرتكز الثالث تقرير 2012

خماطر ال�سيولة )يتبع(

اإدارة خماطر ال�سي�لة الطارئة: التاأكد من مقدرة البنك، يف حالة احلدث الذي يك�ن اإما خا�سًا مب�ؤ�س�سة معينة اأو حدث عام بال�س�ق، على احل�س�ل على �سي�لة 

كافية مل�اجهة اأية اأزمة �سي�لة لفرتة ق�سرية. تت�سمن اإدارة خماطر ال�سي�لة الطارئة االأدوات التالية:

• اختبار اجلهد: حتليل كمي الأثر ال�سي�لة للعديد من اأزمات ال�سي�لة )بال�س�ق واخلا�سة بالبنك(.	

• معادل )منظم( ال�سي�لة: يتم تخفيف خطر حدث ما عرب تقدمي �سي�لة بديلة جاهزة من البنك املركزي يف �سكل �سمانات اإ�سافية غري مثقلة باأعباء 	

وم�ست�فية لل�سروط )مقب�لة( وخط�ط بديلة جاهزة.

• خطة التم�يل الطارئة: وهي خطة �سي�لة �ساملة عند الط�ارئ م�ج�دة لدى البنك.	

تتم املحافظة على املخاطر الكلية لل�سي�لة يف ذلك امل�ست�ى الذي يك�ن فيه البنك ال�طني العماين قادرًا على معاودة ن�ساطه بعد اأزمة حمددة.

يتلقى ق�سم اخلزينة بالبنك املعل�مات من وحدات العمل االأخرى بخ�س��س ملمح ال�سي�لة الأ�س�لها والتزاماتها وتفا�سيل التدفقات النقدية املت�قعة االأخرى 

النا�سئة من الن�ساط التجاري امل�ستقبلي. يحتفظ ق�سم اخلزينة مبحفظة من االأ�س�ل ال�سائلة ق�سرية االأجل واملك�نة على نح� وا�سع من اأوراق مالية ا�ستثمارية 

�سائلة ق�سرية االأجل وت�سهيالت فيما بني البن�ك ل�سمان املحافظة على �سي�لة كافية بالبنك ككل.

يخ�سع البنك حلدود ال�سي�لة التي ن�س عليها البنك املركزي العماين. باالإ�سافة اإىل ذلك قام البنك ب��سع حدود للفج�ة الداخلية بالعمل واحلدود ل�سمان 

كفاية ال�سي�لة لل�فاء با�ستحقاقات االلتزامات ق�سرية االأجل. 

يتم ر�سد قائمة مركز ال�سي�لة ال�سهرية ال�ستحقاقات االأ�س�ل وااللتزامات للتاأكد من اأن فج�ة احلدود تقع يف اإطار احلدود التي ن�س عليها امل�سرع واحلدود 

امل��س�عة داخليا. يق�م البنك اأي�سا ب�س�رة دورية باإجراء اختبار اجلهد على ال�سي�لة ا�ستنادا اإىل كل من االأحداث بال�س�ق وتلك اخلا�سة بالبنك.

تق�م االإدارة وعلى نح� دوري مبراجعة االإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات املتعلقة باإدارة ال�سي�لة والتاأكد من تنفيذ اخلط�ات ال�سرورية لر�سد وال�سيطرة على خماطر 

ال�سي�لة. 

اإدارة خماطر �سي�لة ممتاز ي�ستمل على جلنة اأ�س�ل والتزامات ن�سطة جتتمع �سهريًا ويف اأي وقت عند احلاجة لذلك. يتم اإطالع جلنة االأ�س�ل  لدى البنك هيكل 

وااللتزامات بانتظام عن و�سع ال�سي�لة بالبنك واإطالعها على الف�ر اإذا كانت هناك اأية تغيريات ج�هرية يف املركز احلايل اأو امل�ستقبلي ل�سي�لة البنك.

نطاق وطبيعة الإبالغ عن املخاطر و/ اأو نظام القيا�س

نطاق وطبيعة الإبالغ عن املخاطر

القائمة: يتم اإعداد ا�ستحقاقات االأ�س�ل وااللتزامات على نح� �سهري اأو اأكرث تكرارا، ح�سب مقت�سى احلال، من جانب ق�سم الرقابة املالية وهي حتت�ي على 

الفج�ات الرتاكمية يف م�اجهة االلتزامات  القائمة على تقرير عن  العم�مية. حتت�ي  امليزانية  والبن�د خارج  االأ�س�ل وااللتزامات  ملمح اال�ستحقاق ملختلف 

االأ�س�ل  جلنة  اإىل  القائمة  هذه  تقدم  داخليًا.  وامل��س�عة  التنظيمية  احلدود  م�اجهة  يف  الفج�ات  هذه  ومركز  عليه  من�س��س  زمني  نطاق  لكل  الرتاكمية 

للمزيد من  التخطيط  ويتم  وااللتزامات بجانب تقدمي حتليل  االأ�س�ل  اإىل جلنة  يتم رفع ذلك  اأي حد فج�ة  اأثناء اجتماعاتها ويف حالة جتاوز  وااللتزامات 

االإجراءات بغر�س اإرجاع املركز اإىل احلدود امل��س�عة. 

كما يتم اأي�سا اإعداد قائمة خط�ط �سي�لة ا�ستنادا اإىل االفرتا�سات ال�اردة يف �سيا�سة ال�سي�لة لتقييم مقدرة البنك على ال�فاء بالتزاماته التي ت�ستحق خالل 

فرتة زمنية ل�سهر واحد. كما اأنه يتم تقييم ال�سي�لة لدى البنك يف ظل �سيناري�هات االإجهاد اخلا�سة بالبنك وتلك اخلا�سة بال�س�ق ويتم تقييم االأثر على مراكز 

الفج�ة وخط�ط ال�سي�لة. يتم ا�ستخدام تقرير خماطر ي�مي لر�سد املعدالت والفج�ات الي�مية وم�ؤ�سرات االإنذار املبكر لتقييم اأي اأثر حمتمل لل�سي�لة من 

امل�ؤ�سرات الرائدة. تتم مراجعة تلك التقارير على نح� منتظم من جانب جلنة االأ�س�ل وااللتزامات وجلنة املخاطر باالإدارة وجلنة املخاطر مبجل�س االإدارة. 

القيا�س

يتم القيام بر�سد والرقابة على خماطر ال�سي�لة على نح� م�ستمر. ي�ستخدم البنك منهج �سلم اال�ستحقاق الذي يحت�سب الفائ�س اأو العجز الرتاكمي لالأم�ال 

يف نطاقات زمنية خمتارة. يتم و�سع التدفقات النقدية يف نطاقات زمنية خمتلفة ا�ستنادًا لل�سل�ك امل�ستقبلي لالأ�س�ل وااللتزامات واملراكز خارج امليزانية 

العم�مية. بغر�س �سمان وحدة معاجلة االأمناط ال�سل�كية لالأ�س�ل وااللتزامات واملراكز خارج امليزانية العم�مية قام البنك املركزي بتط�ير اإطار عمل وا�سع 

اإىل ذلك، يق�م البنك وب�س�رة منتظمة بتقييم مركز ال�سي�لة لديه فيما يتعلق مبعدالت ال�سي�لة املن�س��س عليها يف �سيا�سة  ي�سارك فيه البنك. باالإ�سافة 

خماطر ال�سي�لة.
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خماطر ال�سيولة )يتبع(

�سيا�سات التغطية )التحوط( و/ اأو تخفيف املخاطر واإ�سرتاتيجيات واأ�ساليب ر�سد الفعالية امل�ستمرة للتغطية/ العوامل املخففة.

قام البنك ب��سع »�سيا�سة ملخاطر ال�سي�لة« و»خطة للمخاطر الطارئة لل�سي�لة« معتمدة بال�س�رة املطل�بة من جانب جلنة املخاطر مبجل�س االإدارة وهي ت�فر 

هيكلة  واإعادة  ال�س�ق  اإىل  وال��س�ل  االأ�س�ل  ملبيعات  )اأزرق(  ذاتي  ن�سخ  ال�سيا�سة  ت�فر  حالة طارئة  اأية  املخاطر. يف  لتخفيف  املف�سلة  االإر�سادية  اخلط�ط 

اال�ستحقاق وتركيبة االأ�س�ل وااللتزامات.

يت�فر لدى البنك كاأداة خمففة م�ستمرة لدعم ت�فر ال�سي�لة يف �سكل خط�ط ائتمان مرتبط بها وترتيبات متبادلة. يعترب ا�ستمرار ت�فر نافذة ال�سي�لة من البنك 

املركزي العماين والتي مت اإدخالها يف ذروة االأزمة املالية العاملية اأي�سا اإحدى املخففات ملخاطر ال�سي�لة. باالإ�سافة اإىل ذلك ي�سمن البنك �سي�لة بع�س االأ�س�ل 

ح�سب خطة املخاطر الطارئة لل�سي�لة كجبهة �سد الأحداث ال�سي�لة. 

كما اأنه تت�فر لدى البنك اأي�سا �سيا�سات خماطر للبلد والتح�يالت بهدف الرقابة االأ�سا�سية والر�سد للمخاطر العابرة للحدود.

الإف�ساح الكمي

ملمح ا�ستحقاق االأ�س�ل وااللتزامات التي تتما�سى مع اخلط�ط االإر�سادية ال�سادرة عن البنك املركزي العماين كما يف 31 دي�سمرب 2012 كما يلي:

عند الطلب 

خالل 3 اأ�سهر

12-3

�سهراً

جمموع فرعي 

اقل من 12 

�سهر

مابني �سنه 

اإىل خم�سه 

�سنوات

اأكرث من

 5 �سنوات

جمموع فرعي 

اأكرث من 12 

املجموع�سهر

األف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.عاألف ر.ع

128,29634,973163,26932,45620,01352,469215,738نقد واأر�سدة لدى بن�ك مركزية

م�ستحقات من بن�ك وودائع باأ�س�اق 

217,261---168,51248,749217,261مالية اأخرى

461,545110,386571,931354,349985,2821,339,6311,911,562قرو�س و�سلف )بال�سايف(

20,737110,722-89,98520,737-89,985ا�ستثمارات مالية لغري املتاجرة

20,49820,49820,498----من�ساآت ومعدات

409---409-409اأ�س�ل �سريبة م�ؤجلة

9461,628-59,7371,79761,53494اأ�س�ل اأخرى

908,484195,9051,104,389407,6361,025,7931,433,4292,537,818اإجمايل الأ�سول

م�ستحقات لبن�ك واأ�س�اق مالية 

96,250210,447-104,5729,625114,19796,250اأخرى

409,083597,1541,006,237540,303340,214880,5171,886,754ودائع  عمالء

3,49368,778-58,0917,19465,2853,493التزامات اأخرى

5,687---5,687-5,687�سريبة

54,7007,00061,70061,700---اأم�ال ثان�ية

304,452304,452304,452----حق�ق امللكية 

577,433613,9731,191,406694,746651,6661,346,4122,537,818اإجمايل اللتزامات وحقوق امللكية
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خماطر الت�صغيل

خماطر الت�سغيل هي خماطر اخل�سارة الناجتة عن ف�سل االأنظمة اأو االأخطاء الب�سرية اأو االحتيال اأو االأحداث اخلارجية. يف حالة ف�سل ال�س�ابط يف العمل ميكن 

للمخاطر الت�سغيلية اأن تت�سبب يف �سرر لل�سمعة وقد يك�ن لها اآثار قان�نية وتنظيمية اأو قد ت�ؤدي اإىل خ�سارة مالية. ال يت�قع البنك اإزالة جميع املخاطر الت�سغيلية 

ولكنه ميكن ومن خالل اإطار عمل رقابة وبر�سد وم�اجهة املخاطر املحتملة �سيتمكن البنك من اإدارة املخاطر. تت�سمن ال�س�ابط الف�سل الفعال لل�اجبات 

واإجراءات ال��س�ل والتف�ي�س والت�س�ية وتدريب امل�ظفني وتقييم العمليات مت�سمنة ا�ستخدام التدقيق الداخلي.

يتبع البنك منهج امل�ؤ�سر االأ�سا�سي لتحديد خماطر الت�سغيل.

ال�سن�ات  �سنة من  لكل   ،%15 ن�سبة  الدخل م�سروبًا يف  اإجمايل  مت��سط  باأخذ  االأ�سا�سي  امل�ؤ�سر  الت�سغيل حتت منهج  املال ملخاطر  راأ�س  تكلفة  احت�ساب  يتم 

املالية الثالث ال�سابقة، با�ستثناء ال�سن�ات التي يك�ن دخلها االإجمايل �سلبيًا اأو �سفرُا. الدخل االإجمايل ه� �سايف اإيراد الف�ائد )+( الدخل بخالف الف�ائد 

)+( املخ�س�سات للف�ائد غري املدف�عة )-( الربح املحقق من بيع ا�ستثمارات حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق وا�ستثمارات متاحة للبيع )-( بن�د الدخل غري 

االعتيادية/ غري املنتظمة.

متطلبات راأ�س املال ملخاطر الت�سغيل ح�سب بازل 2 هي 19,998 األف ريال عماين.

للمم�لني  العام  ال�سمان  التاأمينية مثل  التغطية  اأن�اع  البنك على  الت�سغيلية. يح�سل  للمخاطر  البنك كمخفف  امل�ستخدمة من قبل  االأدوات  اأحد  التاأمني ه� 

واجلرائم االإلكرتونية وعن طريق الكمبي�تر و�سمان التع�ي�س املهني واملعامالت غري املكتملة وخالفها بغر�س حماية نف�سه من املخاطر بالغة اخلط�رة بتخفيف 

اأثرها املايل.

الت�سغيلية يتم يف مقابله ر�سد  الت�سغيلية فقد قام البنك ب��سع حد معني للمخاطر  اأعاله وبغر�س الرقابة على االأحداث / اخل�سائر  اإىل ما ذكر  باالإ�سافة 

االأحداث / اخل�سائر الت�سغيلية بانتظام لل�ق�ف على جميع حاالت اخلرق املمكنة وو�سع املخففات املنا�سبة لذلك.

مت الت�سريح بن�سر هذا التقرير عن اإف�ساحات بازل 2 وال�ارد على ال�سفحات من 1 اإىل 18 من جانب جمل�س االإدارة بتاريخ 24 يناير 2013.

عمر ح�صني الفردان

رئي�س جمل�س االإدارة 



43

تقرير مناق�صات وحتليل الإدارة 

ل�صنة 2012



44

تقرير مناق�صات وحتليل الإدارة ل�صنة 2012

التطور القت�صادي

بح�ايل  قدر  املحلي  الناجت  اإجمايل  ق�يا يف  العماين من�ا  االقت�ساد  �سهد 

8.3% يف �سنة 2012.  كان ت��سع االإنفاق احلك�مي والطلب املحلي املعزز 

دوالر   109 ح�ايل  اإىل  املتاجرة  يف  ا�ستمرت  والتي  العالية  النفط  باأ�سعار 

اأمريكي للربميل حتى دي�سمرب مبثابة املحفز االأ�سا�سي. ظل معدل الت�سخم 

خالل عام 2012 �سمن احلد امل�ستهدف من قبل احلك�مة وه� ح�ايل %3. 

منا اإجمايل االئتمان بن�سبة 14.4%، يف حني ارتفع اإجمايل ال�دائع بن�سبة 

12.7% خالل عام 2012.

ت�سعى احلك�مة اإىل املحافظة على النم� وزيادة العمالة خالل هذه ال�سنة 

عام  م�ازنة  يف  الراأ�سمالية  االأعمال  مل�ساريع  عالية  خم�س�سات  و�سع  مع 

 12.9 اإىل مبلغ   2013 املعتمد يف م�ازنة عام  العام  االإنفاق  2013. و�سل 

مليار ريال عماين اأي بزيادة بلغت 29% مقارنة بعام 2011. كما متت زيادة 

امل�ازنة مل�ساريع االإنفاق على التنمية من قبل ال�زارات وال�حدات احلك�مية 

بن�سبة 30% للم�ساعدة على اإكمال م�ساريع البنية التحتية.

تت�سمن امل�ازنة اجلديدة اأي�سا زيادة بن�سبة 40% يف االإنفاق على التعليم 

وبرامج الفر�س ال�ظيفية وبرامج الدعم االجتماعي ويهدف العديد منها 

القطاع  يف  للدخ�ل  ت�ؤهلهم  التي  باملهارات  العماين  ال�سباب  تزويد  اإىل 

اخلا�س. وبالنظر اإىل الع�امل املذك�رة اأعاله يت�قع من� االقت�ساد العماين 

بن�سبة 7% يف عام 2013.

هيكل ال�صناعة والتنمية

مت ت�سنيف القطاع املايل يف �سلطنة عمان على نح� وا�سع يف الفئات التالية:

البنك املركزي العماين ●

البن�ك التجارية واملتخ�س�سة ●

امل�ؤ�س�سات املالية غري امل�سرفية ●

بي�ت ال��ساطة والتم�يل ●

�سركات ال�سرافة ●

على  التنظيمي  واالإ�سراف  الرقابة  بت�فري  العماين  املركزي  البنك  يق�م 

�سركات التم�يل امل�سرفية وغري امل�سرفية.

اخلدمات  من  وا�سعة  ت�سكيلة  عمان  �سلطنة  يف  التجارية  البن�ك  تقدم 

امل�سرفية بكل من العملة املحلية والعمالت االأجنبية للم�ؤ�س�سات واالأفراد، 

كما تق�م بع�س هذه البن�ك اأي�سًا بتقدمي اخلدمات اال�ستثمارية مت�سمنة 

غري  املالية  امل�ؤ�س�سات  تلعب  املالية.  لالأوراق  م�سقط  �س�ق  يف  ال��ساطة 

اإىل  اإ�سافة  احلجم  �سغري  التم�يل  يف  التقليدي  التجزئة  دور  امل�سرفية 

ال�سراء التم�يلي ومت�يل واإيجار ال�سيارات.

ترعاها احلك�مة  التي  ال�سناديق  مت�سمنة  االأخرى،  امل�ؤ�س�سات  تلعب  كما 

امل�سرتكة،  وال�سناديق  التاأمني  و�سركات  املدنية  تقاعد اخلدمة  و�سناديق 

و�سع  مت  عمان.  �سلطنة  يف  وال�سي�لة  املال  لراأ�س  الكلي  الت�فري  يف  دورا 

معايري ل�س�ابط الرقابة على ال�سركات من جانب الهيئة العامة ل�س�ق املال 

االإدارية  بالت�سهيالت  املالية،  لالأوراق  م�سقط  �س�ق  بجانب  تق�م،  والتي 

ل�س�ق االأوراق املالية املحلية اإ�سافة اإىل اإ�سدار االأوراق املالية اجلديدة.

يف  ا�سالميني  مل�سرفني  منحت  م�افقات  املركزي  البنك  �سجالت  وتظهر 

�سلطنة عمان، اإاًل ان اأعمال الت�سغيل �ستبداأ يف عام 2013.

�سهد االقت�ساد العماين من�ا ق�يا يف اإجمايل الناجت املحلي قدر 

احلك�مي  االإنفاق  ت��سع  كان    .2012 �سنة  يف   %8.3 بح�ايل 

ا�ستمرت يف  والتي  العالية  النفط  باأ�سعار  املعزز  املحلي  والطلب 

دي�سمرب  حتى  للربميل  اأمريكي  دوالر   109 ح�ايل  اإىل  املتاجرة 

 2012 عام  خالل  الت�سخم  معدل  ظل  االأ�سا�سي.  املحفز  مبثابة 

�سمن احلد امل�ستهدف من قبل احلك�مة وه� ح�ايل %3.

�صهد القت�صاد العماين
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القطاع امل�صريف العماين - �صنة 2012

اأعلن القطاع امل�سريف العماين عن من� ق�ي خالل �سنة 2012. زاد اإجمايل 

االأ�س�ل لي�سل اإىل مبلغ 20.96 مليار ريال عماين كما يف دي�سمرب 2012 

مقارنة مببلغ 18.4 مليار ريال عماين يف دي�سمرب 2011 اأي بزيادة قدرها 

13.9%. ظل النقد بال�سندوق وودائع البن�ك التجارية لدى البنك املركزي 

مقارنة   2012 دي�سمرب  نهاية  يف  عماين  ريال  مليار   1.57 مببلغ  العماين 

مببلغ 978  ملي�ن ريال عماين لنف�س الفرتة من العام املا�سي. منا اإجمايل 

14.3 مليار ريال عماين كما يف  14.4% لي�سل اإىل مبلغ  االئتمان بن�سبة 

ال�قت  يف  االأ�س�ل.  اإجمايل  من   %68 ن�سبة  ميثل  ما  وه�   2012 دي�سمرب 

الذي انخف�س فيه االئتمان املقدم للحك�مة بن�سبة 4.9% فقد زاد االئتمان 

للم�ؤ�س�سات العامة والقطاع اخلا�س بن�سبة 16.4% و14.9% على الت�ايل. 

املالية  االأوراق  يف  التجارية  للبن�ك  الكلية  اال�ستثمارات  اإجمايل  انخف�س 

الفرتة من  بنف�س  2012 مقارنة  دي�سمرب  ال�سنة حتى  3.2% خالل  بن�سبة 

العام املا�سي. 

بالريال  ال�دائع  اإجمايل  �سهد  العم�مية  بامليزانية  االلتزامات  ناحية  من 

مبلغ  اإىل  لي�سل   %12.7 بن�سبة  �سن�يا  من�ا  االأجنبية  والعمالت  العماين 

ريال  مليار   12.6 مبلغ  من   2012 دي�سمرب  يف  عماين  ريال  مليار   14.2

 %12.3 بن�سبة  اخلا�س  القطاع  ودائع  زادت   .2011 دي�سمرب  يف  عماين 

لتقفل على مبلغ 9 مليار ريال عماين يف دي�سمرب 2012 مقابل 8 مليار ريال 

بينما   %17.3 بن�سبة  احلك�مية  ال�دائع  زادت  املا�سي.  العام  يف  عماين 

0.01 مليار ريال  اأظهرت ودائع امل�ؤ�س�سات العامة انخفا�سا طفيفا مببلغ 

عماين لتقفل على مبلغ 0.97 مليار ريال عماين ل�سنة 2012.

يف  امل�سريف  القطاع  اأن  اإىل  ت�سري  ال�س�ق  معطيات  فاإن  �سامل  نح�  على 

2013. وكما ا�سري �سابقا فمن املت�قع  ال�سلطنة �سي�سهد من�ا ق�يا يف عام 

اأن ي�ؤدي االإنفاق احلك�مي الكبري اإىل من� ملح�ظ يف معدالت االئتمان. كما 

يت�قع اأي�سا اأن جتلب البن�ك والن�افذ امل�سرفية االإ�سالمية التي يت�قع اأن 

�سي�سكل  بالتاأكيد  جديدة.  حتديات  ال�سنة  خالل  الت�سغيلية  عملياتها  تبداأ 

االلتزام باحلد االأدنى من متطلبات راأ�س املال االإلزامي للبن�ك التقليدية 

واالإ�سالمية على حد �س�اء م��س�عا هاما ملعظم البن�ك خالل عام 2013.

البنك الوطني العماين 2012 

يف دي�سمرب 2012 قامت م�ؤ�س�سة فيت�س العاملية مبنح البنك ال�طني العماين 

B B B + مع ت�قعات باال�ستقرار. ي�سلط التقرير ال�س�ء  ت�سنيف من فئة 

على اأداء البنك والقرارات االإ�سرتاتيجية التي تركزت ح�ل الت��سع باالأعمال 

والتن�ع باخلدمات واملنتجات امل�سرفية. كما ي�سلط التقرير ال�س�ء على اأن 

البنك قد زاد من ن�سب االإقرا�س يف قطاع التجزئة كما زاد من ح�سته يف 

ق�ية  �سي�لة  البنك قد حقق م�ست�يات   اأن  التكلفة. ومبا  ال�دائع منخف�سة 

امتيازه  تن�يع  يف  البنك  اأهداف  اأن  التقرير  يذكر  العم�مية،  امليزانية  يف 

البنك  اأداء  على  ايجابية  نتائج  له  �سيك�ن  قطاعات جديدة  نح�  بالتحرك 

ب�سكل عام..

التجاري  البنك  الإ�صرتاتيجي،  ال�صريك  مع  التعاون 

القطري 

ي�ستمر البنك ال�طني العماين يف العمل عن كثب مع حليفه االإ�سرتاتيجي البنك 

االإقليمية  املعامالت  تت�سمن  التي  املجاالت  من  العديد  يف  القطري  التجاري 

وتبادل اخلربات واأف�سل املمار�سات من حيث املنتجات واخلدمات  واالأنظمة.

 .2012 اأعلن القطاع امل�سريف العماين عن من� ق�ي خالل �سنة 

زاد اإجمايل االأ�س�ل لي�سل اإىل مبلغ 20.96 مليار ريال عماين 

كما يف دي�سمرب 2012 مقارنة مببلغ 18.4 مليار ريال عماين يف 

دي�سمرب 2011 اأي بزيادة قدرها %13.9.

منو قوي خالل �صنة 2012
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الأعمال امل�صرفية الإ�صالمية

للبنك  التابعة  االإ�سالمية  امل�سرفية  النافذة  »مزن«،  باإطالق  البنك  قام 

امل�سرفية  واخلدمات  املنتجات  من  باقة  مزن  ت�فر  العماين.  ال�طني 

املطابقة لل�سريعة االإ�سالمية، والتي تلبي احتياجات العمالء من امل�ؤ�س�سات 

وال�سركات واالأفراد. ويخطط البنك ال�طني العماين  فتح املزيد من فروع 

مزن يف جميع مناطق ال�سلطنة اإ�ستجابة الحتياجات العمالء.

الأداء املايل

حقق البنك �سايف ربح بعد ال�سريبة مببلغ 40.7 ملي�ن ريال عماين لفرتة 

 34.2 مببلغ  مقارنة   2012 دي�سمرب   31 يف  املنتهية  �سهرا  ع�سر  االأثني 

ملي�ن ريال عماين يف عام 2011 اأي بزيادة بلغت 19%. ا�ستمرت العمليات 

ملي�ن   0.9 باإ�سافة  للبنك  الكلي  الربح  امل�ساهمة يف �سايف  اخلارجية يف 

ريال عماين لل�سنة احلالية. وقد قام البنك ال�طني العماين باإغالق فرعني 

2012، وذلك �سمن خطته اال�سرتاتيجية لالن�سحاب  له يف م�سر يف عام 

اال�ستثنائية  الظروف  املقبلة وذلك يف ظل  الفرتة  امل�سرية يف  ال�س�ق  من 

التي ت�سهدها املنطقة. زاد ربح الت�سغيل للبنك من مبلغ 48.8 ملي�ن ريال 

عماين يف عام 2011 اإىل مبلغ 52.0 ملي�ن ريال عماين لل�سنة املنتهية يف 

92.2 ملي�ن ريال عماين يف  اإيراد الت�سغيل من مبلغ  دي�سمرب 2012. زاد 

العام املا�سي اإىل مبلغ 98.6 ملي�ن ريال عماين وهي زيادة بن�سبة %6.9 

ويعزى ذلك ب�سفة اأ�سا�سية اإىل الزيادة يف �سايف اإيراد الفائدة الناجت من 

مدف�عات القرو�س العالية وانخفا�س تكلفة التم�يل.

التكلفة  منخف�سة  ال�دائع  يف  عماين  ريال  ملي�ن   180 مببلغ  الزيادة  اأدت 

خالل عام 2012 اإىل انخفا�س كلي يف تكلفة التم�يل من 2.13% يف اإقفال 

�سنة 2011 اإىل 1.98% يف اإقفال �سنة 2012. ظل �سايف اله�ام�س يف ن�سبة 

3.09% كما يف دي�سمرب 2012.

 3.2 ريال وقد زادت مببلغ  46.7 ملي�ن  الت�سغيل مببلغ  ظلت م�سروفات 

ملي�ن ريال عماين اأي بن�سبة 7% عن ال�سنة املا�سية. ميكن اأن تعزى الزيادة 

ب�سفة اأ�سا�سية اإىل تكاليف امل�ظفني العالية وم�سروفات الت�س�يق.

انخف�س �سايف تكلفة االئتمان مببلغ 5.3 ملي�ن ريال عماين يف نهاية �سهر 

دي�سمرب من عام 2012 بن�سبة 48% عن العام ال�سابق ويعزى ذلك يف الغالب 

اإىل تخفي�س يف م�سروف خ�سارة االئتمان وانخفا�س قيمة اال�ستثمارات.

زاد البنك من �سايف ال�سلف مببلغ 241 ملي�ن ريال عماين لت�سل اإىل 1.9 

 %14.4 بن�سبة  زيادة  وهي   2012 دي�سمرب  نهاية  يف  عماين  ريال  ملي�ن 

مبلغ  اإىل  لت�سل   %17.9 بن�سبة  العمالء  ودائع  زادت   .2011 بعام  مقارنة 

1.6 مليار  2012 مقارنة مببلغ  1.9 مليار ريال عماين كما يف نهاية عام 

ريال عماين يف 31 دي�سمرب 2011.

حتت  املالية  البيانات  يف  بالتف�سيل  القطاعات  خمتلف  اأداء  تغطية  متت 

املعل�مات القطاعية )اإي�ساح رقم 31( على البيانات املالية لل�سنة املنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2012.

التطورات الرئي�صية - القطاعات املركزية

الأعمال امل�صرفية ال�صتهالكية واخلا�صة

اأداء  واخلارجية  واخلا�سة  اال�ستهالكية  امل�سرفية  االأعمال  اإدارة  حققت 

والق�انني  والل�ائح  احلادة  املناف�سة  من  الرغم  على  الت�قعات  كل  فاق 

ال�سادرة بهذا ال�سدد خالل هذه الفرتة. كما�سهد ق�سم االأعمال امل�سرفية 

لنم�  امل��س�عة  القيا�سية  لالأرقام  بالن�سبة  ملح�ظا  حت�سنا  اال�ستهالكية 

م�سرفية  حل�ل  منتجات  باإدخال  اأي�سا  الق�سم  وقام  والربحية.   االأعمال 

اأ�س�ل ذات ج�دة  مبتكرة مت تلقيها بحما�س من قبل العمالء. مت ت�سجيل 

املنخف�سة  التكلفة  ذات  ال�دائع  من  ال�س�قية  احل�سة  يف  وزيادة  عالية 

وقرو�س االإ�سكان ب�سكل كبري.

ا�ستمر البنك، من خالل اإدارة االأعمال امل�سرفية اال�ستهالكية يف اال�ستثمار 

على نح� كبري يف مبادرات للعمالء والتي ت�سمنت زيادة ت��سع انت�سار �سبكة 

 .2012 دي�سمرب  يف  كما  فرعا   66 اإىل  والت�زيع  الكثافة  حيث  من  البنك 

الكاملة« ملاكينات  باإطالق مبادرة«ال�ظيفة  البنك  بداأ  اإىل ذلك  باالإ�سافة 

ال�سراف االآيل التي تعمل على  عمليات ال�سحب واالإيداع على حد �س�اء. 

وب�سفته االأول من ن�عه يف عمان فقد ا�ستمر مركز االت�سال يف العمل على 

مدار 24 �ساعة لتلبية طلبات عمالئنا. كما مت اأي�سا اطالق خدمة االأعمال 

امل�سرفية عرب الهاتف وفرع البنك املتنقل  وخدمات اعادة ال�سحن  ودفع 

الف�اتري والتي تلقى ترحيبا كبريا من قبل عمالء البنك ال�طني العماين.

اأدخل ق�سم اإدارة الرثوات لدى البنك خدماته امل�سرفية اخلا�سة اجلديدة 

كخدمة  اأخرى  ومرة  جديد.  ثروات  اإدارة  نظام  بنجاح  طرحت  التي 

اإدارة »املحفظة  تقدم الأول مرة يف عمان يق�م هذا الق�سم بتقدمي خدمة 

اجلالية  من  املقيمني  وغري  العمانيني  جلميع  بها  امل�ث�ق  اال�ستثمارية 

وخدمات  اإنفينيتي  بطاقة  باإطالق  اأي�سا  قام  قد  الق�سم  اأن  كما  الهندية. 

االإيداع املبا�سر واإدخال برنامج اآفاق الذي يحفز جميع عمالء �سدارة من 

كبار رجال االأعمال بعرو�س ح�سرية. تت�سمن املبادرات االأخرى خدمات  

التاأمني عرب الهاتف اإ�سافة اإىل وحدة االأعمال ال�سغرية والتي تركز على 

م�ساعدة ال�سركات ال�سغرية على تنمية اأعمالها اإىل امل�ست�ى التايل. 

اأرقام  تقدمي  يف  لالدخار  امللي�نري  والكنز  النخبة  م�سروع  من  كل  ا�ستمر 

قيا�سية جديدة مع النم� امل�ستمر يف ح�سة ال�س�ق خالل عام 2012. ومع 

اال�ستهالكية  امل�سرفية  االأعمال  ق�سم  متكن  فقد  الرائدة  املنتجات  هذه 

يعترب   املائة.  يف  ثالثة  من  باأكرث  بنجاح  ال�س�قية  ح�سته  زيادة  واخلا�سة 

امتام  �سرعة  حبث  من  عمان  يف  الرائد  االإ�سكان  مت�يل  منتج  »املنزل« 

املعاملة ومعدالت الفائدة االأكرث تناف�سية.

اأدخل ق�سم اإدارة الرثوات لدى البنك خدماته امل�سرفية اخلا�سة 

ومرة  جديد.  ثروات  اإدارة  نظام  بنجاح  طرحت  التي  اجلديدة 

اأخرى كخدمة تقدم الأول مرة يف عمان يق�م هذا الق�سم بتقدمي 

خدمة اإدارة »املحفظة اال�ستثمارية امل�ث�ق بها جلميع العمانيني 

وغري املقيمني من اجلالية الهندية.

نظام اإدارة ثروات جديد
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مت طرح حمالت ترويجية الأربع بطاقات ائتمان بنجاح يف �سيف عام 2012 

بينما مت و�سع عالمات جديدة لكل من بطاقات االئتمان وبطاقات اخل�سم 

كما مت طرح بطاقة االئتمان غري املحدودة لعدد من العمالء املميزين . 

�سي�ستمر البنك يف �سنة 2013 يف تركيزه على تقدمي اأف�سل خدمات للعمالء 

تتبعه  الرئي�سي  الرتكيز  جمال  ه�  الكنز  �سيظل  املنتجات،  ناحية  من  اأما 

اأعمال الرهن ومت�يل امل�ساكن وبطاقات االئتمان واخل�سم واإدارة الرثوات 

والتاأمني امل�سريف. 

الأعمال امل�صرفية لل�صركات

الأعمال امل�صرفية لل�صركات

كانت �سنة 2012 �سنة تغيريات رئي�سية و�سخمة من حيث حجم العمليات 

تعدت قيمة  اأنه  لل�سركات حيث  امل�سرفية  االأعمال  لق�سم  بالن�سبة  ون�عها 

املعامالت امل�سرفية لهذه ال�حدة مبلغ  املليار ريال عماين من الت�سهيالت 

يف  لل�سركات  امل�سرفية  االأعمال  ق�سم  لل�سركات.و�سي�ستمر  املمن�حة 

ال�سركات  تنمية قرو�س  العمل على  الرتكيز على ثالثة حماور هامة وهي 

ا�ستهداف قطاعات هامة من  اإىل  باالإ�سافة  يتنا�سب مع احتياجاتها،  مبا 

خدمات  بتقدمي  واال�ستمرار  للنم�  جديدة  جماالت  فتح  بهدف  االقت�ساد 

وحل�ل م�سرفية مبتكرة ذات ج�دة عالية لعمالء البنك من ال�سركات.

والتزاما  الت�ظيف،  ق�سم  مع  العماين  ال�طني  البنك  ادارة  وعملت 

اأق�سام  عدة  يف  العماين  ال�سباب  من  عدد  بت�ظيف  البنك،  با�سرتاتيجية 

يف البنك، وذلك لدعم النم� الذي ت�سهده عدد من القطاعات. ومت اأي�سا 

اإن�ساء وحدة متفرغة الإدارة قرو�س ال�سركات بالق�سم للعمل كحلقة و�سل 

وذلك  بالبنك،  واالئتمان  املخاطر  واإدارات  العمالء  اإدارات عالقات  بني  

للرفع من م�ست�ى اجل�دة يف اخلدمات املقدمة واإجناز معامالت ال�سركات 

يف اق�سر فرتة زمنية. كما مت تط�ير اأنظمة واإجراءات للزيادة من فاعلية 

اأداء االإدارات واالأق�سام بالبنك يف التعامل مع العمالء من ال�سركات كما مت 

اأي�سا و�سع اتفاقيات م�ست�ى اخلدمة ل�سمان االلتزام بذلك.

مع  التعاون  حاالت  ا�ستخدام  هي  االأخرى  الهامة  االإ�سرتاتيجية  املبادرة 

يف  معها  بال�سراكة  كبرية  وم�ساريع  عمالء  ال�ستهداف  احلليفة  البن�ك 

معامالت حمددة. لقد كان ذلك مبثابة جناح يف خدمة كبار العمالء من 

يف  املجمعة  الق�ة  ا�ستخدام  يتم  كما  لديهم  االئتمانية  االحتياجات  حيث 

امليزانية العم�مية للبن�ك احلليفة لهذا الغر�س.

وتدرك اإدارة البنك ال�طني العماين  اأن هناك اإمكانات �سخمة يف قطاع 

بعد.  املطل�ب  بال�سكل  اإليها  يلتفت  مل  والتي  احلجم  املت��سطة  امل�ؤ�س�سات 

امل�سرفية  االأعمال  دائرة  �سمن  متفرغ  ق�سم  باإن�ساء  االإدارة  قامت  ولذا، 

القادمة.  ال�سن�ات  خالل  اأكرب  ب�س�رة  القطاع  هذا  ال�ستهداف  لل�سركات 

العمالء  بيانات  قاعدة  من  ال�سركات  بتحديد  االإدارة  هذه  قامت  وقد 

احلالية والتي تلبي معايري امل�ؤ�س�سات مت��سطة احلجم و�سيقدم البنك باقة 

التغريات  ظل  يف  ال�سركات  هذه  واحتياجات  تتما�سى  التي  اخلدمات  من 

لهذا  ايجابية  نتائج  تظهر  اأن  املت�قع  العماين..ومن  ال�س�ق  ي�سهدها  التي 

الق�سم خالل عام 2013. 

حجما  تطلبت  وطنية  اأهمية  ذات  مل�ساريع  الناجح  بالتم�يل  البنك  قام 

البنية  على  تركيزه  على  ال�قت  نف�س  يف  واملحافظة  التم�يل  من  كبريا 

التحتية والنفط والغاز واملقاوالت والتي ظلت مبثابة املحرك الرئي�سي لنم� 

االقت�ساد العماين.

مدينة  ب�سفتها  الدقم  مدينة  مع  كثب  عن  بالعمل  اأي�سا  البنك  قام  كما 

اأخرى  �سخمة  م�ساريع  اإىل  بجدية  البنك  ينظر  �ساعد.  وميناء  �سناعية 

�سيتم طرحها يف الدقم يف عام 2013. كما ظل البنك يق�م اأي�سا بالعمل 

اخلدمات  لتقدمي  والغاز  النفط  قطاع  يف  ال�سركات  كربى  مع  كثب  عن 

اال�ست�سارية مبا يتعلق باالأم�ر املالية وامل�سرفية..

اأعمال بنوك ال�صتثمار 

انتع�ست اأ�س�اق العامل ب�س�رة جيدة خالل ال�سنة املالية 2012 حيث بداأت 

ثقة العمالء يف الع�دة اإىل ق�تها. برغم ذلك فقد ا�ستمر �س�ق املال العماين 

العام  اإنهاء  من  متكن  قد  انه  اإال   2012 عام  خالل  حتديات  م�اجهة  يف 

مبركز اإيجابي مع حتقيق مك�سب بن�سبة %1.15. 

بالرغم من ا�ستمرار �س�ق االأ�سهم املحلي يف اختبار مهارات اأف�سل مديري 

اإيراد  و�سجل  ق�يا  اال�ستثمار  بن�ك  اأعمال  ق�سم  اأداء  كان  فقد  ال�سناديق 

الراأ�سمالية يف حمفظة  املكا�سب  اأرباح ق�ي وم�ست�ى معق�ل من  ت�زيعات 

البنك.

االآن  وهي  لعمالئها  ق�ي  اأداء  حتقيق  يف  االأ�س�ل  اإدارة  وحدة  ا�ستمرت 

�ستزودها  القادمة  ال�سنة  يف  جديدة  ا�ستثمارية  منتجات  اإدخال  ب�سدد 

ب�ج�د وا�سع يف املنطقة.

فازت وحدة اال�ست�سارات بعدد من امل�ساريع  يف جمال اال�ست�سارات املالية 

وال�دائع، كما تت�قع اإدارة ال�حدة من�ا ق�يا خالل 2013. و زاد الق�سم من 

واإدارة  حفظ  اأعمال  يف  الريادي  مركزه  بتعزيز  قام  كما  ال�س�قية  ح�سته 

ال�سناديق حيث قام ببناء مركز ق�ي خالل فرتة زمنية ق�سرية. ا�ستمرت 

الت�ظيف،  ق�سم  مع  العماين  ال�طني  البنك  ادارة  وعملت 

والتزاما با�سرتاتيجية البنك، بت�ظيف عدد من ال�سباب العماين 

ت�سهده الذي  النم�  لدعم  وذلك  البنك،  يف  اأق�سام  عدة   يف 

عدد من القطاعات.

ادارة البنك الوطني العماين مع ق�صم التوظيف

 

 2012 املالية  ال�سنة  ب�س�رة جيدة خالل  العامل  اأ�س�اق  انتع�ست 

فقد  ذلك  برغم  ق�تها.  اإىل  الع�دة  يف  العمالء  ثقة  بداأت  حيث 

عام  خالل  حتديات  م�اجهة  يف  العماين  املال  �س�ق  ا�ستمر 

 2012 اإال انه قد متكن من اإنهاء العام مبركز اإيجابي مع حتقيق

مك�سب بن�سبة %1.15. 

�صوق املال العماين

 



48

تقرير مناق�صات وحتليل الإدارة ل�صنة 2012

وحدة ال��ساطة يف تقدمي اأداء ق�ي انعك�س يف ت�سنيفها اجليد خالل ال�سنة 

املالية 2012 ويت�قع منها اأن ت�ؤدي اأداء اأكرب يف العام املقبل. 

اخلزينة

يتعلق  مبا  للعمالء  حل�ال  العماين  ال�طني  البنك  يف  اخلزينة  ق�سم  ي�فر 

باملعامالت املالية بالعمالت االأجنبية وامل�ستقات املالية ويعد البنك ال�طني 

العماين  العبا رئي�سيا يف هذا القطاع. تهدف هذه املنتجات واخلدمات اإىل 

اإدارة احتياجات العمالت االأجنبية والتح�ط لدى العمالء من خالل العق�د 

االآجلة وعق�د التبادل واملنتجات االأخرى التي ط�رت لتتنا�سب واحتياجات 

العمالء اخلا�سة.. لقد اأدت اجله�د امل�ستمرة لق�سم اخلزينة العمل الدوؤوب  

من  العمالء  لكبار  رئي�سي  اإ�سرتاتيجي  كالعب  املحلي  ال�س�ق  يف  لظه�ره 

ال�سركات.

الأعمال امل�صرفية العاملية - جمموعة املوؤ�ص�صات املالية 

جنحت جمم�عة امل�ؤ�س�سات املالية للبنك ال�طني العماين ببناء �سبكة كبرية 

من البن�ك املحلية والعاملية االأمر الذي �ساعد على تط�ير عدد من املنتجات 

العماين لعمالئه  البنك ال�طني  الفريدة والتي يقدمها  واحلل�ل امل�سرفية 

من ال�سركات وامل�ؤ�س�سات مبا يتعلق بعدد من االأن�سطة التجارية مثل:

تاأكيد خطابات االعتماد ل�سالح العمالء يف عمان ●

●  / االعتماد  خلطابات  املم�لة  غري  املم�لة/  املخاطر  يف  امل�ساركة 

قرو�س التجارة / القرو�س امل�سرتكة. 

اإىل  ● لتقدميها  للبن�ك  للتم�يل  الالحق  التم�يل   / امل�سرتي  ائتمان 

م�ست�رديها

ال�سراء يف ال�س�ق الثان�ي للقرو�س امل�سرتكة  ●

اإ�سدار ال�سمانات يف مقابل ال�سمانات املقابلة للبن�ك املرا�سلة ●

وبجانب الدول التي تغطيها جمم�عة امل�ؤ�س�سات املالية ي�سعى الق�سم لت��سيع 

اأعماله التجارية يف دول اأخرى.

اإدارة املخاطر

مبراجعة  العماين   ال�طني  البنك  يف  املالية  املخاطر  اإدارة  ق�سم  قام 

ال�سيا�سات واالإجراءات واعتمادها كما مت اطالق  مبادرات جديدة لتعزيز 

ممار�سات اإدارة املخاطر يف جماالت االئتمان وال�س�ق واملخاطر الت�سغيلية  

واأمن املعل�مات وا�ستمرارية االأعمال والتح�سيل.  كجزء من املبادرات التي 

الق�سم  قام  وقد  املتقدمة،   2 بازل  مناهج  باجتاه  للتحرك  بها  القيام  يتم 

باإجراء تقييم جلميع املخاطر يف كل اأق�سام امل�ؤ�س�سة كجزء من اال�ستعداد 

لعملية تقييم راأ�س املال الداخلي ومت اإجراء ت�سغيل جتريبي ح�سب الت��سية 

الرقابية  والت��سيات  املمار�سات  اأف�سل  مع  يتما�سى  2012 مبا  عام  خالل 

بتف�ي�س  القرو�س  مراجعة  الآلية  م�ستقل  ق�سم  باإن�ساء  البنك  قام  حيث 

للتقييم امل�ستمر جل�دة دفرت الدي�ن و�سالمة عمليات االئتمان لدينا.

خماطر ائتمان ال�صركات

عمل الق�سم على تط�ير اإ�سرتاتيجية خماطر ائتمان ال�سركات بهدف اإتباع 

منهج منظم لنم� االئتمان والتقليل يف نف�س ال�قت من التاأثريات املحتملة 

لبع�س ج�انب االأعمال التي  كانت تعترب خماطر عالية ن�سبيا ا�ستنادا اإىل 

ال�قت الذي يتم اال�ستمرار فيه مبمار�سات  لل�س�ق. ويف  املت�قعة  الظروف 

ال�سركات  قطاع  يف  امل�ستحقة  امل�ؤ�س�سات  بدعم  البنك  قام  فقد  االئتمان 

ال�سغرية واملت��سطة بت�سهيالت ائتمانية منا�سبة لتلبية احتياجات اأعمالها. 

وال�اليات  اأوروبا  يف  وخ�س��سا  العاملية،  االأ�س�اق  يف  امل�ستمر  ال�سغط  اإن 

املتحدة االأمريكية، قد نتج عنه انخفا�س غري م�سب�ق يف الت�سنيف للعديد 

من البن�ك وحك�مات بع�س الدول من قبل وكاالت الت�سنيف العاملية. لذا 

لتفادي هذه  اال�ستباقي  للرت�سيد  الف�رية  التدابري  اتخاذ  البنك على  عمل 

منتظمة  ب�س�رة  االئتمان  ملخاطر  التعر�س  بر�سد  قام   كما   . الظاهرة 

والتعر�س  املخاطر  وتركيز  االئتمان  حمفظة  ج�دة  متابعة  اإىل  باالإ�سافة 

حلاالت  اإجهاد  اختبارات  باإجراء  ويق�م  احل�سا�سة  القطاعات  ملخاطر 

االئتمان ال�سعيف. 

خماطر الئتمان لعمالء التجزئة

يتم منح الت�سهيالت االئتمانية لعمالء التجزئة ب�سفة اأ�سا�سية ا�ستنادا اإىل 

برامج املنتجات التي حتت�ي على معايري قب�ل خماطر قيا�سية وممار�سة 

ع�ائد  خماطر  و  الكفاءة  لتح�سني  املنهج  اإتباع  يتم  قرو�س.  معاجلة 

املحفظة. تتم مراجعة برامج املنتج من قبل جميع املجم�عات مبا يف ذلك 

اإدارات  املخاطر وااللتزام واملالية واإدارة االئتمان ويتم اعتمادها من قبل 

برامج  خارج  االئتمانية  الت�سهيالت  تقييم  ويتم  باملجل�س.  املخاطر  جلنة 

امل�ستهلكني  ائتمان  خماطر  اإدارة  ق�سم  جانب  من  فردية  ب�س�رة  املنتج 

االإقرا�س  معايري  مراجعة  تتم  املف��سة.  ال�سالحيات  ح�سب  واعتمادها 

ب�س�رة م�ستمرة مع االأخذ بعني االإعتبار اأداء برنامج املنتج وظروف ال�س�ق.

تت�سمن  منتظمة.  ب�س�رة  االأفراد  ائتمان  ملحفظة  مراجعة  اإجراء  مت 

ال�سداد واجتاهات  التاأخر يف  التي متت تغطيتها، حتليل  البارزة  املجاالت 

التح�سينات  من  العديد  اإدخال  مت  اال�سرتداد.  وعمليات  املتعرثة  االأ�س�ل 

على خمتلف االأن�سطة احل�سا�سة لتح�سني ج�دة املعاجلة والكفاءة ولتعزيز 

مناهج اال�سرتداد يف حمفظة التجزئة.

قام البنك بتنفيذ نظام التح�سيل التلقائي للقرو�س بغر�س تعزيز عمليات 

التح�سيل لديه واأ�ساليب اال�سرتداد. كما اأنه قد مت اأي�سا تنفيذ نظام ن�س�ء 

القر�س لتعزيز اإطار عمل خماطر االئتمان.

للقرو�س  التلقائي  التح�سيل  نظام  بتنفيذ  البنك  قام 

اال�سرتداد.  واأ�ساليب  لديه  التح�سيل  عمليات  تعزيز  بغر�س 

لتعزيز القر�س  ن�س�ء  نظام  تنفيذ  اأي�سا  مت  قد  اأنه   كما 

اإطار عمل خماطر االئتمان.

نظام التح�صيل التلقائي للقرو�س
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اإدارة خماطر ال�صيولة

املميزة  االإ�سارات  بع�س  العاملية  االأ�س�اق  يف  ال�سي�لة  ظروف  اأظهرت 

باملقارنة مع  ال�سي�لة  انعك�س على حت�سن  ال�سنة مما  بالتح�سن عند تقدم 

االأوروبية  ال�سيادية  الدي�ن  اأزمة  ظلت  فقد  ذلك  برغم  ال�سابقة.  ال�سنة 

اإىل م�ست�ياتها االعتيادية  بال�س�ق مل ت�سل  ال�سي�لة  م�سدر قلق وال زالت 

بعد. يف نف�س ال�قت هناك وفرة يف الرياالت العمانية لفرتات ق�سرية يف 

النظام امل�سريف مما اأدى اإىل عائدات مقاربة لال �سيء يف �سهادات اإيداع 

البنك املركزي العماين.

يف نف�س ال�قت �سهدت ال�سنة فائ�سا م�ستمرا بالرياالت العمانية لفرتات ق�سرية 

اال�سطراب  مع  لل�سفر  مقارب  عائدات  اإىل  اأدى  مما  امل�سريف  النظام  يف 

امل�ستمر والبطء يف تعايف االأ�س�اق العاملية، وخ�س��سا يف اأوربا، ا�ستمر البنك 

يف م�اجهة حتديات اإدارة مركز ال�سي�لة لديه يف ظل الت�فر املحدود للتم�يل 

ط�يل االأجل مبعدالت معق�لة بكل من الريال العماين والدوالر االأمريكي.

الرياالت  من  لكل  بالن�سبة  اال�ستحقاق  لفج�ات  املنتظمة  الت�قعات  اأدت 

وااللتزامات  االأ�س�ل  جلنة  متكني  اإىل  االأمريكية  والدوالرات  العمانية 

اإدارة  اإىل متكينه من  اأدى  وقتها مما  بالبنك من �سياغة خطط عمل يف 

مركز ال�سي�لة لديه  ب�س�رة فعالة من خالل مزيج من التدابري املتاحة.

حتليل  خالل  من  منتظم  نح�  على  ال�سي�لة  خماطر  مركز  ر�سد  ا�ستمر 

ال�سي�لة  وخط�ط  وااللتزامات  االأ�س�ل  ا�ستحقاق  مثل  التقارير  خمتلف 

وم�ؤ�سرات االإنذار املبكر ومعدالت االأ�س�اق وحماكاة فج�ات الريال العماين 

والدوالر االأمريكي  واختبارات اجلهد وتقرير املخاطر املالية الي�مي.

اإدارة خماطر ال�صوق

واأعمال  اخلزينة  بجانب  ال�س�ق  خماطر  بق�سم  املركزي  املكتب  ا�ستمر 

بالعمالت  ال�س�ق  خماطر  ملراكز  الي�مي  الر�سد  يف  اال�ستثمارية  البن�ك 

االأجنبية واال�ستثمارات لدى البنك. 

العمالء  عن  بالنيابة  امل�ستقات  خيارات  هياكل  بع�س  يف  البنك  تعامل 

يف  مقابلة  ب�سمانات  واملغطاة  للمخاطر  لتعر�سهم  التح�ط  يف  الراغبني 

اأ�س�اق ما بني البن�ك. مت ر�سد خماطر ائتمان الطرف املقابل الناجتة عن 

هذه املعامالت ح�سب ال�سيا�سة املعتمدة لدى البنك.

منتظمة  فرتات  على  البنك  دفاتر  يف  الفائدة  معدالت  خماطر  حتليل  مت 

القيمة  اأثر  اإىل  ا�ستنادا  وااللتزامات  االأ�س�ل  جلنة  على  وعر�سها 

املت�ازي  االنتقال  ب�سبب  املخاطر  حتت  العائدات  اإىل  اإ�سافة  االقت�سادية 

االإر�سادية  اخلط�ط  اإىل  ا�ستنادا  التحليل  اإجراء  مت  الفائدة.  معدالت  يف 

اختبارات  اإجراء  اأي�سا  مت  كما  العماين.  املركزي  والبنك  بازل  جلنة  من 

جهد �سهرية لدرا�سة التحركات غري االإيجابية يف اأ�سعار العملة اإ�سافة اإىل 

خماطر االنخفا�س يف قيمة اال�ستثمارات.

اأمامي مدمج  البنك يف مرحلة متقدمة من اختيار البائعني لتنفيذ مكتب 

اكت�ساف  لتعزيز  جديد  خلفي  ومكتب  مركزي  مكتب  ونظام  للخزينة 

ور�سد خماطر ال�س�ق على اأ�سا�س ال�قت احلقيقي مبا يتما�سى مع اأف�سل 

املمار�سات واال�سرتاطات التنظيمية.

اإدارة املعاجلة 

اإدارة املعاجلة م�س�ؤولة عن املالحقة احلثيثة لكل ح�ساب متاأخر با�ستخدام 

عالية  املجم�عات  ملخاطر  التعر�س  لتخفي�س  املتاحة  التدابري  جميع 

يتم  العالقات بحيث  وتاأهيل هذه  اخلط�رة وم�ساعفة عمليات اال�سرتداد 

مركز  وحت�سني  بالكامل  عاملة  كح�سابات  االأعمال  خط�ط  اإىل  اإرجاعها 

املحفظة ب�س�رة مت�ا�سلة. انعك�س هذا يف انخفا�س معدل القرو�س غري 

العاملة.

كما �ساعدت جه�د الق�سم على تخفي�س البنك ل�سايف خ�سائر االنخفا�س 

يف القيمة مبلغ 10 ملي�ن ريال عماين يف عام 2011 اإىل 5.2 ملي�ن ريال 

عماين يف عام 2012.

اللتزام

ي�سعى كل من جمل�س  ا�ستباقيا.   االلتزام منهجا  الإدارة  البنك  ظل منهج 

اأعمال البنك من�سجما مع  اأداء  اأن يك�ن  االإدارة واإدارة البنك اإىل �سمان 

الق�انني والل�ائح ب�سلطنة عمان واالأ�س�اق االأخرى التي ميار�س فيها البنك 

امل�سدرة  والل�ائح  الق�انني  على،  يقت�سر  ال  ولكنه  هذا،  يت�سمن  اأعماله. 

اإىل  اإ�سافة  املال  ل�س�ق  العامة  والهيئة  العماين  املركزي  البنك  قبل  من 

اأف�سل املمار�سات واملبادئ املقب�لة على م�ست�ى العامل. يرعى البنك ثقافة 

االلتزام والتي ميكن مالحظتها لي�س فقط كا�سرتاط قان�ين بل وكممار�سة 

عملية جيدة اأي�سًا. واحلال كذلك تتم طماأنة عمالء البنك ال�طني العماين 

على حق�قهم وامتيازاتهم.

البنك واخلدمات  واإجراءات  �سيا�سات  االلتزام يف مراجعة  اإدارة  ت�سارك 

واأف�سل  والل�ائح  الق�انني  مبختلف  االلتزام  �سمان  بهدف  واملنتجات 

املمار�سات العاملية املقب�لة.

ظل البنك ملتزما مبكافحة غ�سيل االأم�ال ومت�يل االإرهاب بتح�سني تدابري 

الرقابة حيث اأن البيئة التنظيمية اأ�سبحت اأكرث تطلبا. ويف هذا اخل�س��س 

ملكافحة  ممتاز  ونظام  وجاهزة  �ساملة  واإجراءات  �سيا�سات  البنك  لدى 

املعامالت  واكت�ساف  ر�سد  على  البنك  مقدرة  عزز  مما  االأم�ال  غ�سيل 

امل�سب�هة ب�س�رة فعالة. 

مع  متنا�سبة  م�ظفيه  ومهارات  معرفة  تك�ن  اأن  اأي�سا  البنك  ي�سمن  كما 

البنك،  ميلك  لذلك  االإرهاب.  ومت�يل  االأم�ال  غ�سيل  مبكافحة  التزامه 

باالإ�سافة اإىل التدريب الداخلي وعلى راأ�س العمل، برنامج تدريب اإلكرتوين 

على مكافحة غ�سيل االأم�ال وه� برنامج اإلزامي جلميع م�ظفي البنك.

العمليات 

لق�سم  بالن�سبة  باالأحداث  وحافلة  ناجحة  �سنة   2012 �سنة  كانت  لقد 

العمليات من حيث تنفيذ تغيري اإيجابي يف اخلدمات الت�سغيلية. لعب الق�سم 

دورا رئي�سيا يف دعم خط�ط االأعمال يف م�سعاه للت��سع يف االأ�س�ل. 

االئتمان  اإدارة  العمليات مركزية يف جماالت  تنفيذ جعل  ال�سنة مت  خالل 

وعمليات اخلدمة التجارية وقد مت ارجتال اأ�سل�ب معاجلة بالن�سبة لعمليات 

التح�يل. كما مت تب�سيط عمليات الرهن لت�فري من� قيا�سي خالل ال�سنة. 
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ال�قت  حت�سني  بهدف  وتعديلها  االأمامي  املكتب  عمليات  مراجعة  متت 

امل�ستغرق يف تقدمي اخلدمة.

االإنرتنت من خالل خادمات  الت�قيعات عرب  تبادل  البنك يف عملية  دخل 

بن�ك  وعمليات  اخلزينة  قدمت  املرا�سلة.  البن�ك  مع  ماأم�نة  اإنرتنت 

ودعم  اال�ستثماري  واحلافظ  اخلزينة  منتجات  لتقدمي  الدعم  اال�ستثمار 

االإدارة التي تت�سم باجل�دة للتف�ي�سات اجلديدة خالل ال�سنة.

تقنية املعلومات

ينظر البنك اإىل اإدارة تقنية املعل�مات على اأنها �سريك رئي�سي يعمل على 

ت�فري البنية التحتية التقنية التي ت�ساعد البنك على القيام باأعماله ب�س�رة 

لثالث  تقنية  اإ�سرتاتيجية  ب��سع  املعل�مات  تقنية  ق�سم  قام  فاعلية.  اأكرث 

�سن�ات تتما�سى ب�س�رة تامة مع اإ�سرتاتيجية االأعمال وهي تقع يف لب تنفيذ 

وظيفة  وذات  مبتكرة  بنكية  اأنظمة  تنفيذ  تغطي  التي  املبادرات  من  عدد 

لفعالية  معاجلاته  وتعزيز  التقنية  التحتية  البنية  بتحديث  قام  كما  غنية 

تقنية  الب�سرية. ويعمل ق�سم  املرم�قة من م�ارده  امل�اهب  وتط�ير ورعاية 

قيامه  ل�سمان  االأعمال  امل�ساركة معه يف  االأطراف  املعل�مات عن كثب مع 

بال�فاء بكل من االأهداف االإ�سرتاتيجية والت�سغيلية لالأعمال. تت�سمن بع�س 

مبادرات عام 2012 ما يلي:

تنفيذ اأنظمة تقنية  مكر�سة بالكامل لالأعمال امل�سرفية االإ�سالمية ●

التعزيز الكبري على اخت�سار الزمن وال�سفافية من خالل تنفيذ نظام  ●

معاجلة القرو�س

تنفيذ من�سة اإدارة ثروات لقطاع �سدارة املزدهر ●

وم�ستقبلي  ● لالأطفال  )االآمال  جديدة  مبتكرة  جتزئة  منتجات  طرح 

وغريها(

االإنرتنت  ● عرب  امل�سرفية  االأعمال  ملن�سات  ال�ظيفية  التعزيزات 

لل�سركات واالأفراد

حتديث البنيات التحتية من خالل ت�حيد االفرتا�سات والتخزين ●

امل�ارد الب�سرية ●

بالقيام  الب�سرية  امل�ارد  دائرة  قامت  حيث  هامة  �سنة   2012 �سنة  كانت 

اأهداف  بالعديد من املبادرات الرئي�سية والتي ظلت تتما�سى عن كثب مع 

البنك ووظائف االأعمال التجارية.

الب�سرية  امل�ارد  اإ�سرتاتيجية  حت�ل  عملية  تنفيذ  مت   2012 �سنة  يف 

املبادرات  تت�سمن   .2011 �سنة  يف  الب�سرية  امل�ارد  قيم  ا�سرتجاع  بعد 

االإ�سرتاتيجية:

ثقافة م�صتندة اإىل الأداء املبدع من خالل اإ�سالح فل�سفة اإدارة  ●

االأداء احلالية

تتما�صى  ● العماين  الوطني  بالبنك  الب�صرية  املوارد  جعل 

الب�سرية  امل�ارد  �سيا�سة  مراجعة  متت  وقد  املمار�صات  اأف�صل  مع 

وتنفيذها بجانب هيكل الدرجات والرواتب املنقح للبنك.

خلق موؤ�ص�صة تعليم وتتطوير من خالل اإن�ساء اأكادميية للتميز  ●

املنقحة  اجلديدة/  والربامج  اجلديد  الدرا�سي  احلرم  حيث  من 

ل�سمان ت�فري اأف�سل بيئة تعليمية.

اإ�صالح امل�صميات الوظيفية وخلق اإطار عمل للكفاءة بغر�س  ●

مت�فر  ه�  ما  مقابل  الفارقة يف  والعالمات  ال�ظائف  و�س�ح  �سمان 

بال�س�ق. كما �ستق�م بالتاأكد من اأن تط�ير االأفراد ي�ستند اإىل منهج 

حتليل فج�ة املهارات العلمي واملجرب.

املوارد  ● خدمات  حتديث  الإلكرتونية:  الب�صرية  املوارد 

عالية  ج�دة  ذات  خدمات  �سمان  بغر�س  )املنافع(  الب�صرية 

و�سريعة جلميع م�ظفينا.

املالية

املعايري  مع  تتفق  التي  بال�س�رة  املالية  البيانات  اإعداد  الق�سم  ي�سمن 

الدولية للتقارير املالية.

الفعالة  االإدارة  تعزيز   2012 �سنة  خالل  الرئي�سية  املبادرات  تت�سمن 

يف  رئي�سي  دور  لعب  يف  الق�سم  ي�ستمر  وت�س�ياتها.  التاأمينية  للمطالبات 

ومديري  التنفيذية  لالإدارة  والتحليالت  االإدارة  معل�مات  تقارير  تقدمي 

االأعمال ومديري اخلط�ط من خالل خمتلف التقارير الت�سغيلية والتكتيكية 

واالإ�سرتاتيجية. كما اأنه ي�سمن اأي�سا ت�فر املعل�مات املنظمة والكافية يف 

جميع االأوقات بحيث ي�سبح اإ�سدار التقارير املطلعة ممكنا.

خالل عام 2012 كان لدى الق�سم دور ن�سط يف حت�سيل االأم�ال من خالل 

الت�سهيالت اجلماعية والدين الثان�ي الذي يعزز راأ�س املال من الفئة 2.

امل�صوؤوليات الجتماعية وات�صالت ال�صركة

اإدارة  كيفية  ح�ل  ج�هره  يف  ه�  واالت�سال   االجتماعية  امل�س�ؤوليات  ق�سم  اإن 

البنك اأ�ساليب اأعماله خللق اأثر اإيجابي �سامل على املجتمع. القطاعات االأربعة 

الرئي�سية التي ركز عليها البنك يف امل�س�ؤوليات االجتماعية وات�ساالت ال�سركة 

هي حتديدا ال�سحة واخلدمات االإن�سانية واملدنية وال�سباب والبيئة.

يف عام 2012 كان اال�ستثمار االجتماعي للبنك مببلغ 200,000 ريال عماين. 

برامج   2012 عام  خالل  للبنك  االجتماعية  امل�س�ؤوليات  مبادرات  ت�سمنت 

تدريب ل�سباب عماين من خريجي املدار�س الثان�ية وجتديد منازل قائمة الأ�سر 

اجلهات  من  والعديد  االجتماعية  التنمية  وزارة  بالتن�سيق  فعلية  حاجة  ذات 

امل�س�ؤوليات  مبادرات  يف  البنك  م�ظف�  �سارك  ذلك  اإىل  باالإ�سافة  االأخرى. 

االجتماعية بالبنك من خالل برامج م�ساركة املتط�عني من البنك.

التدقيق الداخلي

جمل�س  اأمام  م�س�ؤولة  بالكامل  م�ستقلة  اإدارة  هي  الداخلي  التدقيق  اإدارة 

م�س�ؤوليات  مع  االإدارة  ملجل�س  التابعة  التدقيق  جلنة  خالل  من  االإدارة 

حمددة اأمام الرئي�سي التنفيذي لالأغرا�س االإدارية.

ي�ستخدم الق�سم منهج التدقيق امل�ستند اإىل املخاطر لفح�س وتقييم فعالية 

وكفاية اأنظمة رقابة االإدارة املقدمة من قبل البنك لت�جيه اأن�سطته باجتاه 

اإجناز اأهدافه وفقا ل�سيا�سات وخطط البنك �سمن اإطار العمل التنظيمي.
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جلنة  عمل  اإطار  مع  لتتما�سى  الداخلي  التدقيق  منهج  هيكلة  اإعادة  متت 

نظام  تقييم  فاإن  ذلك  على  بناء  »تريدواي«.  مبف��سية  امل�ؤ�س�سات  رعاية 

العمليات  وكفاءة  فعالية   )1( ل�سمان  ت�سميمه  مت  قد  الداخلية  الرقابة 

املطبقة.  والل�ائح  بالق�انني  االلتزام  و )3(  املالية  التقارير  )2( م�ث�قية 

يتم تقييم هذه االأهداف حتت خم�س عنا�سر اأال وهي بيئة الرقابة وتقييم 

املخاطر واملعل�مات واالت�ساالت واأن�سطة الرقابة والر�سد.

تغطي خطة التدقيق مراجعة جميع اأق�سام املركز الرئي�سي والفروع املحلية 

واخلارجية للبنك اإ�سافة اإىل القيام باإجراء حتقيقات يف االحتيال.

قام الق�سم بتنفيذ ب�ابة �س�ابط تدقيق داخلي معرتف بها عامليا اأدت اإىل 

متكني جعل عملية التدقيق اأوت�ماتيكية من تقييم املخاطر خالل التقارير 

عملية  تغذي  التي  الرئي�سية  والتنظيمات  العمليات  على  املخاطر  وربط 

تخطيط التدقيق وت�سهيل دمج التدقيق الداخلي يف برنامج �س�ابط الرقابة 

واإدارة املخاطر وااللتزام. 

مراجعة �صمان جودة التدقيق الداخلي

قام الق�سم ب��سع واالحتفاظ بربنامج ل�سبط اجل�دة والتح�سني )الداخلي 

واخلارجي( يغطي جميع اأوجه ن�ساط التدقيق الداخلي.

اأنظمة الرقابة الداخلية وكفايتها

تعي االإدارة مب�سئ�لياتها جتاه خمتلف ذوي امل�سلحة يف البنك. كجزء من 

الت�سغيل بالبنك ب�س�رة  اإدارة جميع جماالت  ال�فاء مب�سئ�لياتها و�سمان 

الداخلية  الرقابة  اأنظمة  م�ستمرة على  تعزيزات  اإدخال  وبكفاءة مت  فعالة 

للبنك خالل ال�سنة وقد ت�سمن ذلك �سيا�سات واإجراءات جديدة ومراجعات 

�سبط اجل�دة وال�س�ابط املعززة ذات ال�سلة.

االإدارة م�ستمرة يف اتخاذ اخلط�ات لتعزيز اأنظمة الرقابة الداخلية لدعم 

امل�سلحة.  ذوي  كافة  م�سالح  حماية  و�سمان  التجارية  االأهداف  حتقيق 

التدقيق  وق�سم  االلتزام  ق�سم  يلعبه  الذي  الدور  االإدارة  تدرك  واأخريًا 

الداخلي وت��سياتهما.

امللمح 

2013 مع زيادة االإنفاق  اإيجابي ل�سنة  اإن االقت�ساد العماين ي�سرق مبلمح 

احلك�مي يف م�ساريع البنية التحتية بال�س�رة التي يت�قع اأن ت�ؤدي اإىل تعزيز 

االإ�سالمية  امل�سرفية  االأعمال  عمليات  افتتاح  �سي�ؤدي  االقت�سادي.  النم� 

اأي�سا اإىل فتح فر�س جديدة للبن�ك يف ال�سن�ات القادمة.

امل�ستدام  النم�  البنك يف تركيزه على  ي�ستمر  البيئة االقت�سادية  ويف هذه 

خلقها من خالل  التي مت  النم�  فر�س  مزايا  من  اال�ستفادة  يفكر يف  وه� 

املبادرات احلك�مية املذك�رة اأعاله.

و�سي�ا�سل  القادمة  ال�سنة  يف  للبنك  االأ�سا�سي  الرتكيز  هي  عمان  �ستظل 

كنقطة  املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  يف  االمتيازات  يف  الر�سملة  البنك 

للمخاطر  الق�ية  االإدارة  �ستظل  العمانيني.  لعمالئنا  اإ�سافية  خدمة 

رحلته  على  البنك  يع�ل  حيث  املحتملة  املخاطر  لتخفيف  املفتاح  هي 

االإ�سرتاتيجية املتمثلة يف من� االإيرادات املتن�عة واإدارة التكلفة.

وكملخ�س ملا ذكر فاإننا نتطلع لعام 2013 بتفاوؤل حيث اأنه يت�قع اأن ي�ؤدي 

الفر�س  وخلق  النم�  زخم  على  املحافظة  اإىل  امل�ستمر  احلك�مي  االإنفاق 

املنا�سبة لقطاع البن�ك.

�صالم  بن �صعيد ال�صق�صي

الرئي�س التنفيذي
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ُمزن لل�صريفة الإ�صالمية

ُمزن لل�سريفة االإ�سالمية هي النافذة املرخ�سة لل�سريفة االإ�سالمية اخلا�سة بالبنك ال�طني العماين ب�سلطنة عمان. ومن املعروف اأن البنك ال�طني العماين 

ه� اأول بنك حملي تقليدي مت تاأ�سي�سه يف ال�سلطنة يف عام 1973.    

اإن هدفنا يتمثل يف خلق قيمة اأخالقية لعمالئنا الكرام وذلك من خالل تقدمي منتجات وخدمات تّتفق مع مبادئ ال�سريعة اال�سالمية. 

من جانب اآخر، فاإن ر�سالتنا هي ان ن�فر منتجات وخدمات اإ�سالمية ابتكارية عالية اجل�دة وقادرة على املناف�سة؛ ب�س�رة ت�سمن �سه�لة ال��س�ل اإليها وفهمها 

من قبل كافة امل�ستخدمني. 

اإن روؤيتنا هي اأن ن�سبح املزود الرائد للخدمات املالية االإ�سالمية بال�سلطنة.  

ت�سرف على ُمزن هيئة م�ستقلة للرقابة ال�سرعية وهي عبارة عن جمل�س خارجي للرقابة ال�سرعية يتاألف من جمم�عة من علماء ال�سريعة امل�ستقلني امل�سه�رين 

والذين �سيق�م�ن بت�جيه مُزن لل�سريفة االإ�سالمية والتاأكد من اأن كافة خدماتها، ومنتجاتها وعملياتها تتم وفقًا ملبادئ ال�سريعة االإ�سالمية. تتك�ن هيئة الرقابة 

ال�سرعية ملُزن من ثالثة علماء م�سه�رين، هم: 

• ال�سيخ الدكتور حممد بن علي القري وه� اأ�ستاذ يف االقت�ساد اال�سالمي بجامعة امللك عبد العزيز، جدة، اململكة العربية ال�سع�دية وخبري بكل من 	

اأكادميية الفقه اال�سالمي التابعة ملنظمة امل�ؤمتر االإ�سالمي واأكادميية الفقه االإ�سالمي التابعة لرابطة العامل االإ�سالمي، كما اأنه ع�س� مبجل�س االإفتاء 

ال�سرعي بهيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية االإ�سالمية AAOFI. ي�سغل الدكت�ر القري من�سب رئي�س هيئة الرقابة ال�سرعية ملُزن، كما اأنه ع�س� 

مبجال�س اإدارة  العديد من امل�سارف االإ�سالمية و�سركات التكافل ال�سهرية. 

• ال�سيخ الدكتور حممد داوؤود بكر عامل ماليزي متخ�س�س يف النظرية القان�نية االإ�سالمية، وال�سريفة والتم�يل االإ�سالمي، وقان�ن الزكاة االإ�سالمي. 	

ُن�ِسر لل�سيخ الدكت�ر بكر اأكرث من ثالثني مقااًل يف الدوريات االإ�سالمية. ي�سغل ال�سيخ الدكت�ر بكر من�سب رئي�س جمل�س اإدارة املجل�س املركزي لال�ست�سارات 

املالية  للعديد من امل�سارف وامل�ؤ�س�سات  ال�سرعية  الرقابة  اأنه ع�س� يف هيئات  املاليزية، كما  املالية  االأوراق  املاليزي، وهيئة  بالبنك املركزي  ال�سرعية 

االإ�سالمية على نطاق العامل.  

• ال�سيخ/ خلفان العي�سري، اأحد العلماء العمانيني الرواد يف الفقه ال�سرعي االإ�سالمي، واأحد املتحدثني املرم�قني. باالإ�سافة اإىل ذلك، فه� مدرب يف 	

جمال القيادة ال�سخ�سية ولديه معرفة وا�سعة وخربات ثرة يف اإدارة الثقافات املتعددة وال�سل�ك التنظيمي. يتمتع ال�سيخ/ خلفان العي�سري اأي�سًا بخربات 

وا�سعة يف اأحكام ال�سريعة االإ�سالمية، وقد كان ي�سهم دائمًا يف تدري�س املبادئ ال�سرعية ملختلف فئات املجتمع ب�سلطنة عمان. 

اأتعاب اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية ملُزن لعام 2012: 

بلغت القيمة االإجمالية للمبالغ التي دفعت كاأتعاب للعلماء الثالثة 20,596/97 ريال خالل العام 2012

وذلك ح�سب التفا�سيل التالية:  

ملحوظة اإجمايل الأتعاب )ريال( ا�سم ع�سو هيئة الرقابة ال�سرعية

مت تعيينه بتاريخ 10 ي�ني� 2012 7,699/800 ال�سيخ الدكت�ر حممد بن علي القري 

مت تعيينه بتاريخ 10 ي�ني� 2012 6,641/080 ال�سيخ خلفان بن حممد العي�سري

مت تعيينه بتاريخ 10 ي�ني� 2012 6,256/090 الدكت�ر حممد داوؤود بكر

20,596/970 املبلغ الإجمايل )ريال(
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قائمة املركز املايل

يف 31 دي�سمرب 2012

2011

األف دولر اأمريكي 

2012

األف دولر اأمريكي 
اإي�ساح

2012

األف ر.ع

2011

األف ر.ع

573.431 560.358 النقدية واالأر�سدة لدى البن�ك املركزية 4 215.738 220.771

416.997 564.314 �سايف امل�ستحق من البن�ك واإيداعات اأخرى يف اأ�س�اق املال 5 217.261 160.544

4.339.683 4.965.096 �سايف القرو�س وال�سلفيات اإىل العمالء  6 1.911.562 1.670.778

246.810 287.590 االإ�ستثمارات املالية املحتفظ بها الأغرا�س غري املتاجرة 7 110.722 95.022

53.260 53.242 املمتلكات واملعدات 8 20.498 20.505

1.252 1.062 اأ�سل �سريبي م�ؤجل 13 409 482

158.365 160.073 االأ�س�ل االأخرى 9 61.628 60.970

اإجمايل الأ�سول  6.591.735 5.789.798  2.537.818  2.229.072

الإلتزامات والدين الثانوي وحقوق امل�ساهمني

الإلتزامات

579.608 546.616 امل�ستحق للبن�ك واإيداعات اأخرى من اأ�س�اق املال 10 210.447 223.149

4.155.387 4.900.660 ودائع العمالء 11 1.886.754 1.599.824

168.655 178.644 االلتزامات االأخرى 12 68.778 64.932

13.610 14.771 ال�سرائب 13 5.687 5.240

4.917.260 5.640.691 اإجمايل الإلتزامات  2.171.666 1.893.145

الدين الثانوي

142.078 160.260 الدين الثانوي 14 61.700 54.700

حق�ق امل�ساهمني

280.779 287.799 راأ�س املال  15 110.803 108.100

89.519 89.519 عالوة اإ�سدار االأ�سهم 16 34.465 34.465

100.369 102.821 االحتياطي القان�ين 17 39.586 38.642

11.478 11.478 االحتياطي العام 18 4.419 4.419

47.527 79.790 اإحتياطيات اأخرى غري قابلة للت�زيع  19 30.719 18.298

49.138 50.366 ت�زيعات اأرباح نقدية مقرتحة 20 19.391 18.918

7.021 - ت�زيعات اأرباح اأ�سهم منحة مقرتحة 20 - 2.703

144.629 169.011 االأرباح املحتجزة 65.069 55.682

730.460 790.784 304.452  اإجمايل حقوق امل�ساهمني 281.227

5.789.798 6.591.735 اإجمايل الإلتزامات والدين الثانوي وحقوق امل�ساهمني 2.537.818 2.229.072

اإعتمد جمل�س االإدارة  هذه الق�ائم املالية  و�سرح با�سدارها  وفقا لقراره  بتاريخ 24 يناير 2013

الرئي�س التنفيذي                                                                                                                         رئي�س جمل�س الإدارة

 ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزًءا من هذه الق�ائم املالية.
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قائمة الدخل ال�صامل

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

2011

األف دولر اأمريكي 

2012

األف دولر اأمريكي 
اإي�ساح

2012

األف ر.ع

2011

األف ر.ع

242.483 278.184 اإيرادات الف�ائد 22 107.101 93.356

)91.348( )103.693( م�سروفات الف�ائد 23 )39.922( )35.169(

151.135 174.491 �سايف اإيرادات الفوائد  67.179 58.187

88.436 81.729 اإيرادات الت�سغيل الأخرى 24 31.466 34.048

239.571 256.220 اإيرادات الت�سغيل   98.645 92.235

م�سروفات الت�سغيل

)64.624( )68.917( تكاليف امل�ظفني )26.533( )24.880(

)37.322( )42.665( م�سروفات الت�سغيل االأخرى 25 )16.426( )14.369(

)10.927( )9.678( اال�ستهالك 8 )3.726( )4.207(

)112.873( )121.260( )46.685( )43.456(

126.698 134.960
الربح من العمليات قبل خ�سائر 

اإنخفا�س القيمة وال�سريبة  
51.960 48.779

)49.174( )44.002( –  قرو�س العمالء  م�سروف خ�سائر االإئتمان  6 )16.941( )18.932(

19.546 9.039 املبالغ امل�سرتدة واملفرج عنها من خم�س�س خ�سائر االإئتمان 6 3.480 7.525

11.236 25.252 املبالغ امل�سرتدة من القرو�س وال�سلفيات امل�سط�بة  9.722 4.326

)5.943( )4.003( خ�سائر اإنخفا�س قيمة االإ�ستثمارات املتاحة للبيع  7 )1.541( )2.288(

)1.849( - خم�س�سات – اأخرى - )712(

)26.184( )13.714( )5.280(  جمموع خ�سائر اإنخفا�س القيمة )بال�سايف( )10.081(

100.514 121.246 الربح قبل ال�سريبة  46.680 38.698

)11.678( )15.630( ال�سريبة  13 )6.018( )4.496(

88.836 105.616 ربح ال�سنة  40.662 34.202

اإيرادات �ساملة اأخرى

)6.750( 3.868 �سايف احلركة لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع 1.489 )2.599(

75 )21( االأثر ال�سريبي ل�سايف نتائج االإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع  )8( 29

)6.675( 3.847 )م�سروفات( اإيرادات �ساملة اأخرى لل�سنة  1.481 )2.570(

82.161 109.463 جمم�ع االإيرادات ال�ساملة لل�سنة  42.143 31.632

العائد لل�سهم:

0.08 0.10 �س لل�سنة املن�سوب حلملة الأ�سهم  الربح الأ�سا�سي واملُخفَّ 27 0.037 0.031

 ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزًءا من هذه الق�ائم املالية.



58

قائمة التغريات يف حقوق امل�صاهمني

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012
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قائمة التدفق النقدي

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

2011

األف ر.ع

2012

األف ر.ع
اإي�ساح

2012

األف دولر اأمريكي

2011

األف دولر اأمريكي

االأن�ســطــة الـتـ�سـغيـلـية

121.246100.514الربح قبل ال�سريبة38.69846.680

التعديالت للبن�د التالية : 

9.67810.927اال�ستهالك4.2073.7268

)15.836(30.961)�سايف( خم�س�س  خ�سائر االإئتمان 11.920)6.097(

4.0035.943خ�سائر اإنخفا�س قيمة االإ�ستثمارات املتاحة للبيع 2.2881.5417

1.177-خم�س�س مقابل االأ�س�ل امل�سم�نة -453

)694()790(�سايف اأرباح بيع معدات)304()267(

)2.130()990( اأرباح بيع ا�ستثمارت 24)381()820(

)7.488()8.402(اإيرادات اال�ستثمارات )3.235()2.883(

35.57959.947
اأرباح الت�سغيل قبل التغريات يف الأ�سول والإلتزامات 

الت�سغيلية
155.70692.413

855)88.184(امل�ستحق من البن�ك واإيداعات اأخرى يف اأ�س�اق املال  )33.951(329

18.000)68.000(امل�ستحق للبن�ك واإيداعات اأخرى من اأ�س�اق املال  )26.180(6.930

)782.647()656.374(القرو�س وال�سلفيات اإىل العمالء  )252.704()301.319(

)44.314()1.709(االأ�س�ل االأخرى )658()17.061(

745.273714.114ودائع العمالء 274.934286.930

9.99046.358االإلتزامات االأخرى 17.8483.846

96.70244.779النقدية من الت�سغيل17.24037.230

)9.990()14.247(ال�سرائب املدف�عة )5.485()3.846(

82.45534.789�سايف النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية13.39431.745

الأنــ�سـطــة ال�سـتـثـمـاريـة

)115.877()55.514(�سراء ا�ستثمارات حمتفظ بها الأغرا�س غري املتاجرة)21.373()44.613(

8.5645.836
املتح�سل من بيع اإ�ستثمارات حمتفظ بها الأغرا�س غري 

املتاجرة
15.15822.244

)6.629()10.171(�سراء املباين واملعدات 8)3.916()2.552(

1.2651.151املتح�سل من بيع املباين واملعدات443487

5.9923.990اإيرادات من ال�سندات و االإ�ستثمار االأخرى1.5362.30724

2.4103.498اإيرادات ت�زيعات االأرباح 1.34792824

416185 فروقات حت�يل العملة االأجنبية للمباين واملعدات وال�سريبة 71160

)91.438()40.444(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة ال�ستثمارية)15.571()35.204(

الأنـ�ســطــة الـتــمـويلـيـة

)42.117()49.138(ت�زيعات االأرباح املدف�عة )18.918()16.215(

18.18262.597�سايف احلركة يف الدين الثان�ي24.1007.00014

20.480)30.956(�سايف النقدية من )امل�ستخدمة يف( االأن�سطة التم�يلية)11.918(7.885

)36.169(11.055)النق�س( الزيادة يف النقد وما يف حكم النقد 4.256)13.925(

714.083750.251النقد وما يف حكم النقد يف بداية ال�سنة288.847274.922

725.138714.082النقد وما يف حكم النقد يف نهاية ال�سنة274.922279.178

ممثلة يف

559.060572.132النقدية يف ال�سندوق واالأر�سدة لدى البن�ك املركزية 220.271215.2384

54.65163.940
�سايف ال�دائع واالأر�سدة لدى البن�ك و امل�ؤ�س�سات املالية 

االأخرى 
166.078141.950

274.922279.178725.138714.082

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 34 جزًءا من هذه الق�ائم املالية.
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اإي�صاحات حول القوائم املالية

يف 31 دي�سمرب 2012

ال�صكل القانوين والأن�صطة الرئي�صية   1

�سلطنة  يف  )البنك(  )�س.م.ع.ع(  العماين  ال�طني  البنك  تاأ�س�س 

عمان �سنة 1973 ك�سركة م�ساهمة عامة، ويق�م البنك ب�سكل رئي�سي 

االإ�ستثمار  وخدمات  امل�سرفية  واجلملة  التجزئة  خدمات  بتقدمي 

امل�سرفية يف �سلطنة عمان وله فروع بكل من دولة االإمارات العربية 

املتحدة وجمه�رية م�سر العربية. ميار�س البنك اأعماله برتخي�س 

ال�دائع  تاأمني  نظام  يف  ع�س�  وه�  العماين،  املركزي  البنك  من 

ه�  املُ�سجل  البنك  عن�ان  العماين.  املركزي  البنك  لدى  امل�سرفية 

�سندوق بريد 751، روي، رمز بريدي 112، م�سقط، �سلطنة عمان. 

م�سقط  �س�ق  يف   املُدرجة  الرئي�سية  االأ�سهم  من  البنك  اأ�سهم  اإن 

لالأوراق املالية.

يعمل لدى البنك 1.352م�ظف كما يف 31 دي�سمرب 2012 )2011- 

1.339 م�ظف(.

 

اأ�ص�س الإعداد  2

اأ�صا�س القيا�س  

الإدراج  املعدلة  التاريخية  التكلفة  ملبداأ  وفقا  املالية  الق�ائم  عدت 
ُ
اأ

اإعادة تقييم االأرا�سي بامللكية احلرة واملباين وقيا�س بالقيمة العادلة 

والقيمة  للبيع  كاملتاحة  امل�سنفة  واال�ستثمارات  املالية  امل�ستقات 

العادلة خالل االأرباح اأو اخل�سائر.

عملة العر�س و الت�صغيل  

مت عر�س هذه الق�ائم املالية بالريال العماين املقربة الأقرب الف، 

ما عدا مايذكر خالف ذلك. العمالت الت�سغيلية لعمليات البنك كما 

يلي:

الريال العماين  : �سلطنة عمان 

الدرهم االإماراتي  : االإمارات العربية املتحدة 

الدوالر االأمريكي.  : م�سر 

اأرقام الدوالر االأمريكي املبينة يف الق�ائم املالية قد مت حت�يلها من 

دوالر  لكل  ريال عماين   0.385 قدره  ب�سعر �سرف  العماين  الريال 

اأمريكي واحد، ويتم عر�سها بغية التي�سري على القارئ فقط. 

فقرة الإلتزام  

ول�ائح  الدولية  املالية  التقارير  ملعايري  وفقًا  املالية  الق�ائم  اأعدت 

البنك املركزي العماين املطبقة ومتطلبات قان�ن ال�سركات التجارية 

والهيئة العامة ل�س�ق املال يف �سلطنة ُعمان.

يعر�س البنك قائمة مركزه املايل ب�سكل عام ُمرتبًا بح�سب ال�سي�لة.

  

الأحكام والتقديرات املحا�صبية الهامة  

االإدارة  اأ�سدرت  للبنك،  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تطبيق  خالل عملية 

اأحكام واأجرت تقديرات من اأجل حتديد املبالغ املدرجة يف الق�ائم 

املالية. اإن غالبية االأحكام والتقديرات الهامة هي كالتايل:

فر�صية اإ�صتمرارية البنك

البقاء  على  البنك  لقدرة  تقييم  باإجراء  البنك  اإدارة  قامت  لقد 

امل�ارد لالإ�ستمرار  البنك لديه  باأن  كم�ؤ�س�سة م�ستمرة وهي مقتنعة 

يف االأعمال للم�ستقبل املنظ�ر. عالوًة على ذلك، فاإن االإدارة لي�ست 

د ج�هرية التي قد تلقي �سك�كًا كبرية  على علم باأية حاالت عدم تاأكُّ

يف قدرة البنك على البقاء كم�ؤ�س�سة م�ستمرة. لذلك، في�ستمر اإعداد 

الق�ائم املالية على اأ�سا�س فر�سية اإ�ستمرارية البنك.

خ�صائر اإنخفا�س قيمة القرو�س وال�صلفيات  

فرديًا  الهامة  وال�سلفيات  القرو�س  ح�سابات  مبراجعة  البنك  يق�م 

لتقييم مااإذا كان يجب ت�سجيل خ�سارة  بتاريخ قائمة املركز املايل 

اإنخفا�س قيمة القرو�س يف قائمة الدخل ال�سامل لل�سنة . يتطلب من 

القيمة  تقدير  قرار هام عند  تتخذ  اأن  التحديد،  وجه  االإدارة على 

وذلك  القرو�س  تلك  من  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  وت�قيت 

التدفقات  هذه  تقدير  عند  القيمة.  اإنخفا�س  خ�سارة  حتديد  عند 

النقدية، ي�سدر البنك اأحكام ح�ل ال��سع املايل للمقرت�سني و�سايف 

على  التقديرات  ت�ستند هذه  لل�سمانات.  لالإ�سرتداد  القابلة  القيمة 

النتائج الفعلية،  اأن تختلف  اإفرتا�سات ح�ل عدة ع�امل كما يج�ز 

ا ينتج يف تغريات م�ستقبلية للمخ�س�س.  مِمَّ

ال  اأنه  وتبني  فردي  ب�سكل  تقييمها  مت  التي  وال�سلفيات  القرو�س 

غري  فردي  ب�سكل  وال�سلف  القرو�س  وجميع  قيمتها  تخفي�س  يجب 

االأ�س�ل  من  جمم�عة  يف  جماعي،  ب�سكل  تقييمها  مت  ثم  ج�هرية 

ينبغي  كان  اإذا  ما  لتحديد  للمخاطر،  مماثلة  خ�سائ�س  ذات 

تك�ين خم�س�س ب�سبب خ�سائر االأحداث املتكبدة حيث ي�جد دليل 

م��س�عي ولكن اآثارها ال تزال غري وا�سحة. التقييم اجلماعي ياأخذ 

االئتمان،  ج�دة  )مثل  القرو�س  حمفظة  من  الق�ائم  االعتبار  يف 

ال�سمان  لن�سب  قر�س  االئتمان،  واإ�ستخدام  املتاأخرات،  وم�ست�يات 

الخ(، وتركيزات املخاطر .

اإنخفا�س قيمة الإ�صتثمارات يف الأ�صهم

قيمتها  كمنخف�سة  للبيع  املتاحة  االأ�سهم  اإ�ستثمارات  البنك  يعامل 

عندما يك�ن هناك اإنخفا�س ج�هري اأو ممدد يف القيمة العادلة اأقل 

من تكلفتها اأو يف حال وج�د دليل م��س�عي اآخر الإنخفا�س القيمة. 

اإن حتديد ما ه� »ج�هري« اأو »ممدد« يتطلب تقديرات. 

القيمة العادلة لالأدوات املالية

يف  امل�سجلة  املالية  واملطل�بات  للم�ج�دات  العادلة  القيم  اأن  حيث 

قائمة املركز املايل ال ميكن اأن تك�ن م�ستقة من االأ�س�اق الن�سطة، 

التقييم  تقنيات  من  متن�عة  جمم�عة  با�ستخدام  م�سمم�ن  وهم 

النماذج  هذه  مدخالت  الريا�سية.  النماذج  ا�ستخدام  ت�سمل  التي 

ذلك  كان  حيثما  لالإطالع  القابلة  ال�س�ق  قائمةات  من  م�ستمدة 

ممكنا، ولكن حيث اأن الق�ائم التي ميكن مالحظتها يف ال�س�ق غري 

مت�فرة، يتطلب اإ�سدار حكم لتحديد القيم العادلة.
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اأ�ص�س الإعداد )يتبع(  2

موجودات ال�صريبة املوؤجلة

غري  ال�سريبية  اخل�سائر  لكافة  امل�ؤجلة  ال�سريبة  م�ج�دات  تدرج 

امل�ستخدمة اإىل مدى ما ه� حمتمل باأن االأرباح اخلا�سعة لل�سريبة 

�ستك�ن متاحة مقابل اإمكانية اإ�ستخدام اخل�سائر. يتطلب تقديرات 

هامة من االإدارة من اأجل حتديد قيمة م�ج�دات ال�سريبة امل�ؤجلة 

االأرباح  وم�ست�ى  املحتمل  الت�قيت  اأ�سا�س  على  اإدراجها  التي ميكن 

التخطيط  اإ�سرتاتيجات  جانب  اإىل  لل�سريبة  اخلا�سعة  امل�ستقبلية 

ال�سريبية امل�ستقبلية.

ت�صبح   مل  التي  والتف�صريات  عليها  والتعديالت    املعايري 

�صارية  والتي مل يتبناها البنك مبكرا  

• الق�ائم 	 ح�ل  الدولية   املالية  التقارير  معايري  من   10 املعيار 

املالية امل�حدة )الذي �سي�سبح نافذا يف  او بعد 1 يناير 2013( .

• املعيار 11 من معايري التقارير املالية الدولية ح�ل الرتتيبات 	

امل�سرتكة )الذي �سي�سبح نافذا يف  او بعد 1 يناير 2013( .

• الدولية ح�ل االف�ساح 	 املالية  التقارير  12 من معايري  املعيار 

نافذا يف   �سي�سبح  الكيانات االخرى )الذي  امل�سلحة يف  عن 

او بعد 1 يناير 2013( .

• املعيار 13 من معايري التقارير املالية الدولية ح�ل قيا�س القيمة 	

العادلة )الذي �سي�سبح نافذا يف  او بعد 1 يناير 2013( .

• 	 :)2011( امل�ظفني  منافع  ح�ل    19 الدويل  املحا�سبة  معيار 

)الذي �سي�سبح نافذا يف  او بعد 1 يناير 2013( .

ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة   3

تاريخ الإعرتاف  

بتاريخ  املالية  واملطل�بات  امل�ج�دات  بجميع  االإعرتاف  مبدئيًا  يتم 

املتاجرة، اأي التاريخ الذي ي�سبح البنك طرفا يف االأحكام التعاقدية 

بيع  اأو  �سراء   : للمتاجرة«  العادية  “الطريقة  ي�سمل  وهذا  لالأداة. 

االإطار  خالل  امل�ج�دات  ت�سليم  تتطلب  التي  املالية  امل�ج�دات 

الزمني ب�سكل عام عن طريق الل�ائح اأو املمار�سات املتعارف عليها 

يف ال�س�ق.

القيا�س الأويل لالأدوات املالية  

ت�سنيف االأدوات املالية يف االعرتاف االأويل يت�قف على الغر�س ونية 

االإدارة لالأدوات املالية التي مت احل�س�ل عليها وخ�سائ�سها. جميع 

االأدوات املالية تقا�س يف البداية على اأ�سا�س القيمة العادلة م�سافا 

واملطل�بات  امل�ج�دات  حالة  يف  عدا  ما  املعامالت،  تكاليف  اإليها 

املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة من خالل االأرباح اأو اخل�سائر.

النقد وما يف حكم النقد   

ي�ستمل النقد وما يف حكم النقد على النقدية يف ال�سندوق واالأر�سدة 

لدى البن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية االأخرى وودائع واإيداعات يف اأ�س�اق 

املال و�سندات اخلزينة و�سهادات االإيداع التي ت�ستحق خالل ثالثة 

اأ�سهر من تاريخ اال�ستح�اذ.

العادلة  بالقيمة  املدرجة  املالية  واملطلوبات    املوجودات 

من خالل الأرباح اأو اخل�صائر

امل�ج�دات واملطل�بات املالية يتم ت�سنيفها من قبل االإدارة يف هذا 

الن�ع يف االإثبات االأويل عندما يتم اإ�ستيفاء املعايري التالية:

• الت�سنيف يلغي اأو يقلل اإىل حد كبري عدم الثبات يف املعاجلة 	

التي خالفًا لذلك �سينجم من قيا�س امل�ج�دات اأو املطل�بات 

اأو االإعرتاف باالأرباح اأو اخل�سائر على اأ�س�س خمتلفة؛ اأو 

• امل�ج�دات 	 جمم�عة  من  جزء  هي  واملطل�بات  امل�ج�دات 

اأو كليهما التي يتم اإدارتها وتقييم  املالية، املطل�بات املالية 

اأو  الإدارة خماطر  وفقًا  العادلة،  القيمة  اأ�سا�س  على  اأداوؤها 

اإ�سرتاتيجية اإ�ستثمار م�ثقة. 

• حال 	 يف  اإال  �سمنية،  مالية  م�ستقات  املالية  االأدوات  حتت�ي 

امل�ستقات املالية ال تعدل ج�هريًا التدفقات النقدية اأو تبدو 

جلية مع قليل من التحليل اأو بدونه، وال يتم ت�سجيلها ب�سكل 

منف�سل.

االأرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املالية  واملطل�بات  امل�ج�دات 

اأو اخل�سائر يتم ت�سجيلها يف قائمة املركز املايل بالقيمة العادلة. 

الت�سغيل  »اإيرادات  يف  ت�سجيلها  يتم  العادلة  القيمة  يف  التغريات 

يف  تخ�سي�سها  يتم  املتكبدة  اأو  املكت�سبة  الفائدة  االأخرى«. 

وذلك  الت�ايل،  على  الف�ائد«،  »م�سروفات  اأو  الف�ائد«  »اإيرادات 

با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي، يف حني اإيرادات ت�زيعات اأرباح 

احلق  ين�ساأ  عندما  االأخرى:  الت�سغيل  اإيرادات  يف  ت�سجيلها  يتم 

لالإ�ستالم

الإ�صتثمارات املحتفظ بها حتى الإ�صتحقاق  

االإ�ستثمارات  تلك  هي  لالإ�ستحقاق  بها  املحتفظ  االإ�ستثمارات  اإن 

التي  ثابت  واإ�ستحقاق  للتحديد  قابلة  اأو  ثابتة  دفعات  لديها  التي 

بعد  االإ�ستحقاق.  حتى  بها  لالإحتفاظ  القدرة  ولديه  البنك  ين�ي 

القيا�س املبدئي ، يتم قيا�س االإ�ستثمارات املالية املحتفظ بها حتى 

االإ�ستحقاق الحقًا بالتكلفة املطفاأة باإ�ستخدام طريقة �سعر الفائدة 

التكلفة  اإحت�ساب  يتم  القيمة.  اإنخفا�س  ال�سائدناق�سًا خم�س�س 

من  اإ�سدار  اأو عالوة  اأي خ�سم  احل�سبان  االأخذ يف  بعد  املطفاأة 

التملك ور�س�م التي متثل جزءا ال يتجزء من �سعر الفائدة ال�سائد. 

يدرج االإطفاء �سمن »اإيرادات الف�ائد« يف قائمة الدخل لل�سنة .  

يتم  االإ�ستثمارات  لتلك  القيمة  اإنخفا�س  من  النا�سئة  واخل�سائر 

اإدراجها يف قائمة الدخل  لل�سنة.

اإذا كان على البنك بيع اأو اإعادة ت�سنيف اأكرث من قدر �سئيل من 

االإ�ستحقاق )ما عدا  قبل  لال�ستحقاق  بها  املحتفظ  اال�ستثمارات 

يف ظروف معينة(، فاإن فئة كاملة �سيتم معاقبتها ويجب اأن يعاد 

ت�سنيفها كا�ستثمارات مت�فرة للبيع. وعالوة على ذلك، �سيحظر 

على البنك ت�سنيف اأي اأ�سل مايل كمحتفظ به لال�ستحقاق خالل 

ال�سنتني التاليتني.

اإي�صاحات حول القوائم املالية

يف 31 دي�سمرب 2012
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الإ�صتثمارات املتاحة للبيع   

املالية.  واالأوراق  االأ�سهم  للبيع  املتاحة  اال�ستثمارات  تت�سمن 

ا�ستثمارات االأ�سهم امل�سنفة على اأنها متاحة للبيع هي اال�ستثمارات 

بالقيمة  اأو  املتاجرة  لغر�س  بها  حمتفظ  اأنها  على  ت�سنف  ال  التي 

الفئة هي  الدين يف هذه  �سندات  الدخل.  قائمة  العادلة من خالل 

تلك التي ين�ى  البنك االإحتفاظ بها لفرتة غري حمددة من الزمن 

للتغريات يف  اأو  ال�سي�لة  والتي ميكن بيعها يف ا�ستجابة الحتياجات 

ظروف ال�س�ق. مل يحدد البنك اأي قرو�س اأو مدينني كمت�فرة للبيع.

بعد القيا�س املبدئي ، يتم قيا�س االإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع 

ب�سكل  العادلة  القيمة  يتعذر حتديدا  العادلة، ما مل  بالقيمة  الحقًا 

م�ث�ق يف هذه احلالة يتم قيا�سها بالتكلفة ناق�سًا اإنخفا�س القيمة. 

العادلة  القيمة  عن   التقرير  يتم   العادلة،  القيمة  يف  التغريات 

اإلغاء  يتم  حتى  امل�ساهمني  حق�ق  من  منف�سل  كعن�سر  للتغريات 

اال�ستثمار اأو يتقرر باأنه منخف�س القيمه. عند االإلغاء اأو االإنخفا�س 

يف القيمة، االأرباح اأو اخل�سائر املرتاكمة املدرجة �سابقا “كالتغريات 

املرتاكمة يف القيمة العادلة” �سمن حق�ق امل�ساهمني، يتم اإدراجها 

االإحتفاظ  اأثناء  املكت�سبة  الف�ائد  لل�سنة.  اخل�سائر  اأو  االأرباح  يف 

كاإيرادات  عنها  التقرير  يتم  للبيع  املتاحة  املالية  باالإ�ستثمارات 

املكت�سبة  االأرباح  ت�زيعات  الفعلي.  الفائدة  �سعر  باإ�ستخدام  ف�ائد 

اأثناء االإحتفاظ باالإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع يتم اإدراجها يف 

االأخرى” عندما  الت�سغيل  “كاإيرادات  لل�سنة   اخل�سائر  اأو  االأرباح 

قيمة  انخفا�س  الناجمة عن  اخل�سائر  الدفع.  اإن�ساء احلق يف  يتم 

يف  لل�سنة   اخل�سائر  اأو  االأرباح  يف  اإدراجها  يتم  اال�ستثمارات  هذه 

من  حت�يلها  ويتم  املالية’  اال�ستثمارات  قيمة  اإنخفا�س  ‘خ�سائر 
املتاحة للبيع”. االإ�ستثمارات  “اإحتياطي 

امل�صتحق من البنوك والقرو�س وال�صلف اإىل العمالء  

هي  العمالء«  اإىل  وال�سلف  »القرو�س  و  البن�ك«  من  »امل�ستحق  اإن 

التي  ثابت  واإ�ستحقاق  للتحديد  قابلة  اأو  ثابتة  اأ�س�ل مالية بدفعات 

اأو  الف�ر  على  بيعها  اإعادة  بق�سد  تربم  ال  ن�سط.  �س�ق  يف  تدرج  ال 

ب�سروط ق�سرية االأجل. بعد القيا�س االأويل، »امل�ستحق من البن�ك« و 

»القرو�س وال�سلف اإىل العمالء« يتم قيا�سها الحقًا بالتكلفة املطفاأة 

باإ�ستخدام طريقة �سعر الفائدة ال�سائدة ناق�سًا خم�س�س اإنخفا�س 

اأي  احل�سبان  يف  االأخذ  بعد  املطفاأة  التكلفة  اإحت�ساب  يتم  القيمة. 

خ�سم اأو عالوة اإ�سدار من التملك ور�س�م التي هي جزء ال يتجزء 

الف�ائد  »اإيرادات  �سمن  االإطفاء  يدرج  ال�سائد.  الفائدة  �سعر  من 

واالإيرادات املماثلة« يف قائمة الدخل. اخل�سائر النا�سئة من اإنخفا�س 

القيمة يتم اإدراجها يف قائمة الدخل حتت بند »م�سروفات خ�سائر 

اإئتمانية«.

  حتديد القيم العادلة

القيمة العادلة لالأدوات املالية املتداولة يف االأ�س�اق الن�سطة يف تاريخ 

قائمة املركز املايل ت�ستند على �سعرها يف ال�س�ق اأو ق�ائم االأ�سعار 

املدرجة، اأو اأ�سعار ال��سطاء، دون اأي خ�سم لتكاليف املعاملة.

ن�سطة،  �س�ق  يف  املتداولة  غري  االأخرى  املالية  االأدوات  جلميع  بالن�سبة 

ت�سمل  املنا�سبة.  التقييم  تقنيات  با�ستخدام  العادلة  القيمة  حتديد  يتم 

اأدوات  مقارنة   ، املخ�س�مة  النقدية  التدفقات  طريقة  التقييم  تقنيات 

مماثلة الأ�سعار ال�س�ق امل�ج�دة و التي ميكن مالحظتها، وخيارات مناذج 

الت�سعري، ومناذج االئتمان وغريها من مناذج التقييم ذات ال�سلة.

با�ستخدام  العادلة  بالقيمة  ت�سجيلها  يتم  املالية  االأدوات  بع�س 

تقنيات التقييم حينما تك�ن  يف املعامالت احلالية لل�س�ق اأو  عندما 

القيمة  حتديد  ويتم  املالحظة.  ممكنة  ال�س�ق  بيانات  تت�فر   ال 

العادلة با�ستخدام من�ذج التقييم.

املباين  واملعدات   

مبدئيا يتم قيد املباين واملعدات بالتكلفة اأو بالتكلفة املطفئة . يجري 

تقييم املباين من قبل مثمن م�ستقل كل خم�س �سن�ات وفقا الأ�سعار 

الفائ�س  �سايف  يقيد  لها.  احلايل  اال�ستعمال  اأ�سا�س  على  ال�س�ق 

الراأ�سمايل  االإحتياطي  ح�ساب  يف  التقييم  اعادة  عن  النا�سيء 

التقييم  اعادة  عن  الناجتة  الزيادة  تلك  اإثبات  يتم  اأنه  با�ستثناء 

كاإيراد اىل احلد الذي تعك�س فيه خ�سارة نتجت عن تقييم االأ�س�ل 

التي حملت  �سابقا كم�سروف يف قائمة الدخل. 

به  يعرتف  فانه  التقييم  اعادة  الناجت عن  لالنخفا�س  بالن�سبة  اأما 

اعادة  يف  فائ�س  اأي  على  مبا�سرة  حمل  ما  با�ستثناء  كم�سروف 

التقييم اخلا�س به اىل احلد الذي ال يزيد هذا االنخفا�س عن املبلغ 

االأ�سل. وعند  لنف�س  بالن�سبة  التقييم  اعادة  به يف فائ�س  املحتفظ 

الت�سرف باالأ�س�ل املعنية يح�ل فائ�س اعادة التقييم اخلا�س بتلك 

االأ�س�ل اىل االأرباح املحتجزة .

يتم احت�ساب اال�ستهالك بالق�سط الثابت على مدى العمر االإنتاجي 

املقدر جلميع املباين واملعدات بخالف االأر�س اململ�كة للبنك والتي 

لي�س لها عمر حمدد، واالأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ. مت تقدير 

معدالت االإ�ستهالك على االأعمار االإنتاجية كالتايل: 

25 �سنةمباين على اأرا�سي بامللك احلر  للبنك 

10 �سن�اتمباين على اأرا�سي م�ستاأجرة   

من 3 اإىل 5 �سن�ات حت�سينات على اأماكن م�ستاأجرة 

4 �سن�اتال�سيارات 

10 �سن�اتاالأثاث 

5 �سن�اتاملعدات 

  تتم مراجعة  وتعديل القيمة املتبقية و العمر االإنتاجي لالأ�س�ل اإذا 

اقت�ست احلاجة يف تاريخ كل قائمة مركز مايل.
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اإلغاء الإعرتاف بال�صول  والإلتزامات املالية  

امل�ج�دات املالية:

يتم اإلغاء االإعرتاف باالأ�سل املايل )اأو حيث يك�ن منطبق جزء من 

االأ�سل املايل اأو جزء من جمم�عة اأ�س�ل مالية م�سابهة( عندما:

• ينتهي احلق من اإ�ستالم التدفقات النقدية من االأ�سل؛ اأو	

• النقدية 	 التدفقات  الإ�ستالم  حق�قه  بتح�يل  البنك  يق�م 

امل�ستلمة  النقدية  التدفقات  دفع  اإلتزام  ل  حتمَّ اأو  االأ�سل  من 

مبقت�سى  ثالث  طرف  اإىل  ج�هري  تاأخري  اأي  دون  بالكامل 

ترتيبات »مترير من خالل«؛ و

• املخاطر 	 لكافة  ج�هري  بتح�يل  البنك  قام  لقد   )1( اإماَّ 

ومنافع امللكية، اأو )2( مل يقم البنك بتح�يل كما مل يحتفظ 

قام  ولكن  االأ�س�ل  ملكية  ومنافع  املخاطر  بكافة  ج�هريًا 

بتح�يل الرقابة وال�سيطرة على االأ�س�ل اأو جزءًا من االأ�س�ل.  

عندما قام البنك بنقل حق�قه يف احل�س�ل على التدفقات النقدية 

من االأ�س�ل اأو اإبرم ترتيبات مترير، ومل يقم بتح�يل اأو االحتفاظ 

ال�سيطرة على  نقل  اأو  امل�ج�دات  ومنافع   املخاطر  بجميع  ج�هريًا 

امل�ج�دات، ُتدرج امل�ج�دات اإىل مدى ا�ستمرار البنك يف امل�ساركة 

اإدراج  يف  اأي�سًا  البنك  يق�م  احلالة،  هذه  ويف  امل�ج�دات.  يف 

املرتبطة  واالإلتزامات  املنق�لة  امل�ج�دات  اإن  املرتبطة.  االإلتزامات 

اأ�سا�س اأن تعك�س احلق�ق واالإلتزامات التي يحتفظ بها  تقا�س على 

امل�ج�دات  �سكل �سمان على  تاأخذ  التي  امل�ستمرة  امل�ساركة  البنك. 

االأ�سا�سية  الدفرتية  القيمة  بني  االأقل  باملبلغ  قيا�سها  يتم  املنق�لة 

لالأ�س�ل واحلد االأق�سى للمقابل الذي قد يطلب من البنك �سداده.

االإلتزامات املالية

اأو  التعاقدي  االإلتزام  اإ�ستيفاء  يتم  املايل عندما  االإلتزام  اإلغاء  يتم 

اإلغاوؤه اأو تنتهي مدته. عندما يتم اإ�ستبدال اإلتزام مايل باإلتزام اآخر 

االإلتزام  ب�سروط  اأو  ج�هريًا،  خمتلفة  ب�سروط  املقر�س  نف�س  من 

يتم  التعديل  اأو  االإ�ستبدال  ذلك  اإن  ج�هريًا،  تعديله  ويتم  احلايل 

معاملته كاإلغاء لالإلتزام االأ�سلي واإعرتاف باالإلتزام اجلديد،  ويتم 

ادراج الفرق يف القيم الدفرتية بتاريخ قائمة الدخل  لل�سنة.

�سمانات ب�سدد البيع

القرو�س  لبع�س  كت�س�ية  عقارات  االأحيان  بع�س  يف  البنك  يقتني 

القابلة  القيمة  �سايف  اأ�سا�س  على  العقارات  تظهر  وال�سلفيات. 

للتحقق للقرو�س وال�سلفيات املتعلقة  اأو القيمة العادلة احلالية لتلك 

االإ�ستبعاد،  من  الناجتة  اخل�سائر  اأو  االأرباح  اأقل.  اأيهما  االأ�س�ل، 

يف  بها  االإعرتاف  يتم  التقييم،  اإعادة  من  املحققة  غري  واخل�سائر 

االأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة 

 ال�دائع 

املطفئة  بالتكلفة  والعمالء  املال  اأ�س�اق  ودائع  جميع  اإدراج  يتم 

باإ�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي.

اأم�ال مقرت�سة اأخرى

اخلا�سة  الثان�ية  االإيداعات  مت�سمنًة  االأخرى  االإقرتا�سات  تدرج 

الحقًا  االإقرتا�سات  وتدرج  اإ�سدارها.  مبتح�سالت  مبدئي  ب�سكل 

بالتكلفة املطفاأة، ويدرج اأي فرق بني املتح�سالت، خم�س�مًا منها 

تكاليف املعاملة، وقيمة االإ�سرتداد باالأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة  على 

مدار فرتة االإقرتا�سات باإ�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي.

ال�سرائب احلالية وامل�ؤجلة

يتم تك�ين خم�س�س لل�سرائب وفقا لق�انني ال�سريبة املعم�ل بها 

يف كل بلد ميار�س فيه البنك اأعماله. 

حالية  �سريبة  على  ال�سنة  خ�سائر  اأو  اأرباح  على  ال�سريبة  ت�ستمل 

فيما  الدخل  قائمة  يف  الدخل  �سريبة  اإثبات  يتم  م�ؤجلة.  و�سريبة 

عدا القدر الذي تتعلق فيه ببن�د يتم اثباتها ب�سكل مبا�سر يف حق�ق 

امللكية عندها  يتم اإثباتها  يف حق�ق امللكية. 

على  املحت�سب  ال�سريبي  االإلتزام  على  احلالية  ال�سريبة  ت�ستمل 

با�ستخدام معدالت  لل�سنة  لل�سريبة  املت�قع اخلا�سع  الدخل  اأ�سا�س 

ال�سريبة املطبقة اأو التي يتم تطبيقها على نح� وا�سع يف تاريخ قائمة 

املركز املايل واأية تعديالت اأخرى على االإلتزام ال�سريبي امل�ستحق 

الدفع عن ال�سن�ات ال�سابقة.

بقائمة  االلتزام  طريقة  با�ستخدام  امل�ؤجلة  ال�سريبة  اإحت�ساب  يتم 

بالدفاتر  املثبة  املبالغ  بني  امل�ؤقتة  الفروق  جميع  املاليعلى  املركز 

املبالغ  بني  و  املالية  التقارير  الأغرا�س  االإلتزامات  و  لالأ�س�ل 

خم�س�س  مبلغ  اإحت�ساب  ي�ستند  ال�سريبة.  الأغرا�س  امل�ستخدمة 

ال�سريبة امل�ؤجلة على الن�سق املت�قع لتحقق اأو �سداد القيمة الدفرتية 

لالأ�س�ل واالإلتزامات باإ�ستخدام املعدالت ال�سريبية املطبقة اأو التي 

�ستطبق ب�سكل وا�سع يف تاريخ قائمة املركز املايل.

معه  تت�افر  الذي  باملقدار  فقط  امل�ؤجلة  ال�سريبة  اأ�سل  اإثبات  يتم 

يتم  مقابلها.  يف  االأ�سل  اإ�ستغالل  ميكن  م�ستقبلية  �سريبية  اأرباح 

تخفي�س االأ�س�ل ال�سريبية امل�ؤجلة بالقدر الذي ال ميكن معه حتقق 

املنفعة ال�سريبية ذات ال�سلة. 

م�ستقات االأدوات املالية وحما�سبة التغطية 

اأ�سعار  خماطر  الإدارة  املالية  االأدوات  م�ستقات  البنك  ي�ستخدم 

الفائدة واأ�سعار �سرف العملة االأجنبية وخماطر االإئتمان، مت�سمنًة 

خماطر  اإدارة  اأجل  من  املت�قعة.  املعامالت  من  النا�سئة  املخاطر 

معينة، يق�م البنك بتطبيق حما�سبة التغطية  للمعامالت التي تفي 

ب�سروط حمددة.
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اإلغاء الإعرتاف بال�صول  والإلتزامات املالية )يتبع(  

بني  العالقة  بت�ثيق  ر�سميًا  البنك  يق�م   ، التغطية  عالقة  بدء  عند 

طبيعة  مت�سمنًة   ، التغطية  قيد  واالأداة  تغطيته  متت  الذي  البند 

املخاطر، وهدف واإ�سرتاتيجية اإدارة التغطية والطريقة التي �سيتم 

اإ�ستخدامها لتقييم فاعلية عالقة التغطية.

د  للتاأكُّ ر�سمي  تقييم  اإجراء  يتم  التغطية،  عالقة  بدء  عند  اأي�سًا 

فعالة جدًا يف  تك�ن  اأن  تغطيتها  متت  التي  االأداة  من  يت�قع  باأنه 

تقا�س املخاطر املحددة يف البند قيد التغطية . يتم تقييم التغطية 

يف  جدًا  فعال  اأنه  على  التغطية  اإعتبار  يتم  �سنة.  ربع  كل  ر�سميًا 

املن�س�بة  النقدية  التدفقات  اأو  العادلة  القيمة  يف  التغريات  حال 

اإىل املخاطر التي متت تغطيتها خالل الفرتة التي يتم تغطيتها، 

للحاالت  بالن�سبة   .%125 اإىل   %80 من  املدى  يف  تقا�سها  يت�قع 

بها،  ُمتنباأ  عملية  عبارة عن  تغطيته  التي متت  البند  يك�ن  حيث 

يق�م البنك بتقييم �س�اء اأن املعاملة حُمتملة اإىل حد كبري وُتقدم 

تعر�سًا للتغريات يف التدفقات النقدية التي ميكنها يف النهاية اأن 

ت�ؤثر على االأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة.

ال�فاء  عدم  مبادالت  مت�سمنة  امل�ستقة  املالية  االدوات  ت�سجل 

العادلة  بالقيمة   ، كتغطيات  وامل�ؤهلة   امل�سنفة  غري  االئتماين، 

وت�سمن املكا�سب واخل�سائر بارباح وخ�سائر ال�سنة.

االأ�س�ل االئتمانية

 ال تعامل االأ�س�ل، التي يحتفظ بها البنك كاأمانة اأو ب�سفة ائتمانية، 

كاأ�س�ل للبنك وبالتايل مل يتم اإدراجها يف هذه الق�ائم املالية.

الكفاالت املالية

تدرج  مالية.  كفاالت  العادية،  االأعمال  �سياق  �سمن  البنك  ي�سدر 

يف  العادلة،  بالقيمة  املالية  الق�ائم  يف  مبدئيًا  املالية  الكفاالت 

»االإلتزامات االأخرى«. الحقًا لالإدراج املبدئي ، يق�م البنك مب�جب 

القيمة  من  االأعلى  بالقيمة  كفالة  كل  قيا�س  باإعادة  الكفاالت  تلك 

املرتاكم  االإطفاء  منا�سبًا،  يك�ن  عندما  ناق�سًا،  املبدئية  العادلة 

لل�سنة يف »�سايف  اأو اخل�سائر  االأرباح  الر�س�م يف  املحت�سب الإدراج 

واأف�سل  الكفالة،  �سروط  مدى  على  والعم�لة«  الر�س�م  اإيرادات 

نا�سئة  مالية  اإلتزامات  اأية  ل�سداد  املطل�بة  امل�ساريف  تقديرات 

كنتيجة للكفالة.

اأية زيادة يف االإلتزامات املتعلقة بالكفاالت املالية يتم حت�يلها اإىل 

االأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة . اأية اإلتزامات مالية متبقية من الكفاالت 

يتم اإدراجها يف االأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة  عندما يتم �سداد، اإلغاء 

اأو اإنتهاء الكفالة.

املخ�س�سات

)قان�ين  التزام  اأي  البنك  على  كان  اإذا  املخ�س�سات  اإثبات  يتم   

اأو مت�قع( ناجت عن حدث �سابق واإن تكلفة ت�س�ية االإلتزام حمتملة 

وميكن قيا�سها مب�ث�قية.

 اإنخفا�س قيمة امل�ج�دات املالية

دليل  هناك  ي�جد  �س�اء  عم�مية  ميزانية  كل  بتاريخ  البنك  يقيم 

تخفي�س  يتم  مالية  اأ�س�ل  جمم�عة  اأو  مايل  اأ�سل  باأن  م��س�عي 

باأن  يفرت�س  مالية  اأ�س�ل  جمم�عة  اأو  مايل  اأ�سل  اإن  قيمتها. 

م��س�عي  دليل  ي�جد  حال،  يف  وفقط  حال،  يف  قيمتها  تنخف�س 

االإدراج  بعد  وقعت  اأكرث  اأو  واحد  حلدث  نتيجًة  القيمة  الإنخفا�س 

)اأو  حدث  خ�سارة  واإن  حدث«(  »خ�سارة  )تكبد  لالأ�سل  املبدئي 

اأحداث( لديها تاأثري على التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية 

لالأ�سل املايل اأو جمم�عة االأ�س�ل املالية التي ميكن تقديرها ب�سكل 

م�ث�ق. يج�ز اأن يت�سمن دليل االإنخفا�س يف القيمة م�ؤ�سرات باأن 

هامة،  مالية  �سع�بة  ي�اجه�ن  املقرت�سني  جمم�عة  اأو  املقرت�س 

اأن  القر�س، ويحتمل  اأ�سل  اأو  الفائدة  تاأخري يف دفعات  اأو  تق�سري 

تدل  اأخرى وحيث  مالية  تنظيم  اإعادة  اأو عملية  االإفال�س  ي�اجه�ا 

يف  للقيا�س  قابل  اإنخفا�س  هناك  ي�جد  باأنه  املالحظة  الق�ائم 

التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية، مثل التغريات يف متاأخرات 

يتم  الدفع،  بالتخلف عن  املرتبطة  االإقت�سادية  الظروف  اأو  الدفع 

اإدراج خ�سائر اإنخفا�س القيمة يف االأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة .

امل�ستحق من البن�ك والقرو�س وال�سلف اإىل العمالء

اإىل  وال�سلف  والقرو�س  البن�ك  من  امل�ستحقة  للمبالغ  بالن�سبة 

ما  بتقييم  اأواًل  البنك  يق�م  املطفاأة،  بالتكلفة  املدرجة  العمالء 

اإذا كان ي�جد دليل م��س�عي على اإنخفا�س القيمة ب�سكل منفرد 

اأو  منفرد  وب�سكل  منفرد،  ب�سكل  هامة  تعترب  التي  املالية  لالأ�س�ل 

جماعي لالأ�س�ل املالية التي ال تعترب هامة ب�سكل منفرد. واإذا حدد 

البنك عدم وج�د دليل م��س�عي على اإنخفا�س القيمة الأ�سل مايل 

بت�سمني  يق�م  ال،  اأم  كبريًا  كان  �س�اء  منفرد،  ب�سكل  تقييمه  يتم 

االأ�سل يف جمم�عة من االأ�س�ل املالية ذات �سمات م�سابهة ملخاطر 

ُت�سمل  ال  القيمة.  الإنخفا�س  جماعي  ب�سكل  وُيقيِّمهم  االإئتمان 

االأ�س�ل التي يتم تقييمها ب�سكل منفرد الإنخفا�س القيمة والتي يتم 

يف  بها  اخلا�سة  القيمة  االإنخفا�س  بخ�سائر  االإعرتاف  ي�ستمر  اأو 

التقييم اجلماعي الإنخفا�س القيمة. 

القيمة  اإنخفا�س  خ�سارة  باأن  م��س�عي  دليل  هناك  ي�جد  حال  يف 

قد مت تكبدها، يتم قيا�س قيمة اخل�سارة على اأنها الفرق بني القيمة 

امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة  لالأ�سل  الدفرتية 

التقديرية )باإ�ستئناء اخل�سائر االإئتمانية امل�ستقبلية املت�قعة التي مل 

يتم تكبدها بعد(. يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�سل من خالل 

اإ�ستخدام ح�ساب خم�س�س وتدرج قيمة اخل�سارة يف قائمة الدخل. 

الدفرتية القيمة  على  الف�ائد  الإيرادات  خم�س�س  تك�ين  ي�ستمر 
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لالأ�سل.  ال�سائدة  االأ�سلية  الفائدة  �سعر  اأ�سا�س  على  املنخف�سة   

يتم �سطب القرو�س مع املخ�س�س املتعلق عندما ال ي�جد هناك 

ال�سمانات قد مت  وكافة  امل�ستقبلي  التح�سيل  ب�ساأن  واقعي  تط�ر 

حتقيقها اأو  قد مت حت�يلها اإىل ال�سركة. يف حال يف �سنة الحقة، 

ب�سبب  تنق�س  اأو  تزداد  التقديرية  القيمة  اإنخفا�س  خ�سارة 

اإنخفا�س  خ�سارة  فاإن  القيمة،  اإنخفا�س  اإدراج  بعد  حدث  وق�ع 

بتعديل  وذلك  تخفي�سها  اأو  زيادتها  يتم  �سابقًا  املدرجة  القيمة 

ح�ساب املخ�س�س. يف حال يتم الحقًا اإ�سرتداد مبلغ م�سط�ب يف 

امل�ستقبل، فيتم قيد املبلغ امل�سرتد اإىل اجلانب الدائن »امل�سرتدات 

من القرو�س وال�سلف امل�سط�بة«.

يتم  التقديرية  امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  القيمة 

حال  يف  املايل.  لالأ�سل  االأ�سلي  ال�سائد  الفائدة  ب�سعر  خ�سمها 

اأية  لقيا�س  اخل�سم  معدل  فاإن  متغري،  فائدة  �سعر  القر�س  لدى 

خ�سائر اإنخفا�س قيمة ه� �سعر الفائدة ال�سائد احلايل. اإحت�ساب 

لالأ�سل  التقديرية  امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  القيمة 

اأن تنتج من  التي يج�ز  النقدية  التدفقات  املايل امل�سم�ن يعك�س 

�س�اء  وبيعه،  ال�سمان  تكاليف احل�س�ل على  ناق�سًا  الرهن  غلق 

كان غلق الرهن ممكنًا اأم ال.

االأ�س�ل  جمع  يتم  القيمة،  الإنخفا�س  اجلماعي  التقييم  لغر�س 

الذي  االإئتمان  لت�سنيف  الداخلي  البنك  نظام  اأ�سا�س  على  املالية 

االأ�سل  ن�ع  مثل  االإئتمان  ملخاطر  املت�سابهة  اخل�سائ�س  يعترب 

اإ�ستحقاق الدفع  وال�سناعة وامل�قع اجلغرايف ون�ع ال�سمان وو�سع 

�سابقًا والع�امل االأخرى ذات ال�سلة.

االأ�س�ل  جمم�عة  يف  امل�ستقبلية  النقدية  التدفقات  تقدير  يتم 

املالية التي يتم تقييمها ب�سكل جماعي على اأ�سا�س تاريخ اخل�سائر 

لالأ�س�ل التي لها خ�سائ�س خماطر اإئتمان م�سابهة لتلك التي يف 

املالية  الق�ائم  اأ�سا�س  على  اخل�سائر  تاريخ  تعديل  يتم  املجم�عة. 

ت�ؤثر على  التي مل  اآثار الظروف احلالية  لتعك�س  امللح�ظة احلالية 

يف  الظروف  اآثار  واإلغاء  اخل�سائر  تاريخ  اإليها  ي�ستند  التي  ال�سنة 

الفرتة التاريخية التي ال ت�جد حاليًا. تعك�س تقديرات التغريات يف 

مع،  االإجتاهات  حيث  من  وتن�سجم  امل�ستقبلية،  النقدية  التدفقات 

اأخرى  اإىل  �سنة  من  العالقة  ذات  امللح�ظة  الق�ائم  يف  التغريات 

)مثل التغريات يف معدالت البطالة واأ�سعار املمتلكات وحالة الدفع 

املجم�عة  يف  املتكبدة  اخل�سائر  اإىل  ت�سري  التي  االأخرى  والع�امل 

واأهميتها(. تتم مراجعة املنهجية واالإفرتا�سات امل�ستخدمة لتقدير 

التدفقات النقدية امل�ستقبلية ب�سكل منتظم لتقليل االإختالفات بني 

تقديرات اخل�سائر وجتارب اخل�سارة الفعلية.

االإ�ستثمارات املالية املحتفظ بها حتى االإ�ستحقاق

يق�م  االإ�ستحقاق  حتى  بها  املحتفظ  املالية  لالإ�ستثمارات  بالن�سبة 

اإذا كان ي�جد دليل م��س�عي على  البنك ب�سكل منفرد بتقييم ما 

اإنخفا�س القيمة. يف حال ي�جد هناك دليل م��س�عي باأن خ�سارة 

على  اخل�سارة  قيمة  قيا�س  يتم  تكبدها،  مت  قد  القيمة  اإنخفا�س 

اأنها الفرق بني القيمة الدفرتية لالأ�سل والقيمة احلالية للتدفقات 

النقدية امل�ستقبلية التقديرية. يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�سل 

وتدرج قيمة اخل�سارة يف االأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة .

الحقة،  �سنة  يف  التقديرية  القيمة  يف  االإنخفا�س  خ�سارة  حال  يف 

فاإن خ�سارة   ، القيمة  االإنخفا�س يف  اإدراج  بعد  وق�ع حدث  ب�سبب 

االإنخفا�س يف القيمة املدرجة �سابقًا يتم قيدها اإىل اجلانب الدائن 

»مل�سروفات اإنخفا�س قيمة االإ�ستثمارات املالية«.

اإنخفا�س قيمة االأ�س�ل املالية

االإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع

بالن�سبة لالإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع، يقيم البنك بتاريخ كل 

مركز مايل ملعرفة مدى وج�د دليل م��س�عي ي�سري اىل االنخفا�س 

يف قيمة  االإ�ستثمار اأو جمم�عة االإ�ستثمارات.

يف حالة االإ�ستثمارات يف االأ�سهم امل�سنفة كمت�فرة للبيع، يت�سمن 

اأو ممدد يف القيمة العادلة  اإنخفا�س ج�هري  الدليل امل��س�عي 

لالإ�ستثمار اىل اأقل من تكلفته. يف حال ت�فر دليل على االإنخفا�س 

الفرق  اأنها  قيا�سها على  يتم  املرتاكمة  فاإن اخل�سارة  القيمة،  يف 

خ�سائر  اأية  ناق�سًا  احلالية،  العادلة  والقيمة  التملك  تكلفة  بني 

اإنخفا�س قيمة لذلك االإ�ستثمار التي مت اإدراجها �سابقًا يف قائمة 

الدخل، يتم اإ�ستبعادها من حق�ق امل�ساهمني واإدراجها يف االأرباح 

يف  االإ�ستثمارات  قيمة  اإنخفا�س  خ�سائر   . لل�سنة  اخل�سائر  اأو 

االأ�سهم ال يتم عك�س قيدها من خالل االأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة 

اإدراجها  يتم  القيمة  اإنخفا�س  بعد  العادلة  قيمها  يف  الزيادة   ،

مبا�سرًة يف حق�ق امل�ساهمني.

يف حالة اأدوات الدين امل�سنفة كمت�فرة للبيع، يقيم اإنخفا�س القيمة 

على اأ�سا�س نف�س معيار امل�ج�دات املالية املدرجة بالتكلفة املطفاأة. 

ي�ستمر بتك�ين خم�س�س للف�ائد على اأ�سا�س �سعر الفائدة ال�سائد 

اإدراجه  ويتم  لالأ�سل  املنخف�سة  الدفرتية  القيمة  على  االأ�سلي 

كجزء من »اإيرادات الف�ائد واالإيرادات املماثلة«. يف حال يف �سنة 

الحقة، زادت القيمة العادلة الأداة الدين وميكن ربط الزيادة ب�سكل 

م��س�عي بحادث وقع بعد اإدراج خ�سارة اإنخفا�س القيمة يف االأرباح 

القيمة من  اإنخفا�س  ، فيتم عك�س قيد خ�سارة  لل�سنة  اأو اخل�سائر 

خالل االأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة .
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القرو�س املعاد التفاو�س ب�ساأنها 

ي�سعى البنك حيث اأمكن باإعادة هيكلة القرو�س بداًل من احل�س�ل 

على ال�سمانات. يج�ز اأن ي�سمل هذا متديد ترتيبات الدفع واإبرام 

ب�ساأن  التفاو�س  اإعادة  يتم  حينما  جديدة.  قر�س  ب�سروط  اإتفاقية 

عن  ومتاأخر  م�ستحق  اأنه  على  القر�س  ُيعترب  لن  �س�ف  ال�سروط، 

املعاد  القرو�س  مبراجعة  م�ستمرة  ب�س�رة  االإدارة  تق�م  الدفع. 

واأن  اإ�ستيفاوؤها  مت  قد  املعايري  كافة  باأن  للتاأكد  ب�ساأنها  التفاو�س 

باخل�س�ع  القرو�س  ت�ستمر  حدوثها.  يحتمل  امل�ستقبلية  الدفعات 

اإحت�سابه  اأو اجلماعي الإنخفا�س القيمة، ويتم  التقييم الفردي  اإىل 

باإ�ستخدام �سعر الفائدة ال�سائد االأ�سلي للقر�س.

املقا�سة

عن  التقرير  ويتم  فقط  املالية  واالإلتزامات  االأ�س�ل  مقا�سة  تتم 

ال�سايف يف قائمة املركز املايل اإذا كانت هناك حق�ق قان�نية قابلة 

التنفيذ ملقا�سة املبالغ املعرتف بها وين�ي البنك اإما اأن ي�سدد على 

اأ�سا�س �سايف املبلغ اأو اأن يتم حتقق االأ�سل و�سداد االإلتزام يف نف�س 

ال�قت.

االعرتاف باالإيرادات

يدرج االإيراد اإىل حد اأنه من املحتمل اأن املنافع االقت�سادية �س�ف 

تتدفق اىل البنك واالإيرادات ميكن قيا�سها ب�س�رة م�ث�قة. وال بد 

من االإ�ستيفاء باملعايري التالية قبل اإدراج االإيراد.

الف�ائد واالإيرادات وامل�سروفات املماثلة

بالن�سبة جلميع االأدوات املالية املقا�سة بالتكلفة املطفاأة، وامل�ج�دات 

للبيع  مت�فرة  مالية  كاأدوات  امل�سنفة  فائدة  حتمل  التي  املالية 

اأو  االأرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  املحددة  املالية  واالأدوات 

با�ستخدام  الف�ائد  م�سروفات  اأو  اإيرادات  ت�سجيل  يتم  اخل�سائر، 

الدفعات  بال�سبط  يخ�سم  الذي  املعدل  وه�  الفعلي،  الفائدة  �سعر 

اأو املقب��سات النقدية امل�ستقبلية التقديرية من خالل العمر املت�قع 

القيمة  �سايف  اإىل  االقت�ساء،  عند  اأق�سر،  فرتة  اأو  املالية  لالأداة 

ياأخذ  احل�ساب  املالية.  االإلتزامات  اأو  املالية  للم�ج�دات  الدفرتية 

اأي  وي�سمل  املالية،  لالأداة  التعاقدية  ال�سروط  جميع  االعتبار  بعني 

ر�س�م اأو التكاليف االإ�سافية املن�س�بة مبا�سرة اإىل االأداة وهي جزء 

ال يتجزاأ من �سعر الفائدة الفعلي، ولكن لي�س هناك خ�سائر اإئتمانية 

م�ستقبلية.

اإن القيم الدفرتية لالأ�س�ل اأو االإلتزامات املالية يتم تعديلها اإذا  قام 

اإحت�ساب  ويتم  املقب��سات.  اأو  للمدف�عات  تقديراته  بتعديل  البنك 

الفعلي،  الفائدة  �سعر  اأ�سل  اأ�سا�س  على  املعدلة  الدفرتية  القيمة 

والتغري يف القيمة الدفرتية يتم ت�سجيله ›كاإيرادات ت�سغيل اأخرى‹.

اإيرادات الر�س�م والعم�الت

من  متن�عة  جمم�عة  من  وعم�الت  ر�س�م  اإيرادات  البنك  يحقق 

اخلدمات التي يقدمها لعمالئه. ميكن تق�سيم اإيرادات الر�س�م اإىل 

الفئتني التاليتني:

• اإيرادات الر�س�م املحققة من اخلدمات التي يتم تقدميها على 	

مدى فرتة معينة من الزمن

• معينة 	 فرتة  مدى  على  خدمات  تقدمي  من  املحققة  الر�س�م 

واإدارة  العم�الت  اإيرادات  الر�س�م  هذه  وت�سمل  الزمن،  من 

االأ�س�ل، واإدارة �سناديق االأمانة وغريها من ر�س�م اخلدمات 

اال�ست�سارية.

�سحب  يك�ن  اأن  املحتمل  من  التي  للقرو�س  قر�س  التزام  ر�س�م 

القرو�س والر�س�م االأخرى ذات ال�سلة باالإئتمان هي م�ؤجلة )جنبا 

ل�سعر  كتعديل  اإدراجها  ويتم  اإ�سافية(  تكاليف  اأي  مع  جنب  اإىل 

اأن  املرجح  غري  من  يك�ن  عندما  القر�س.  على  الفعلي  الفائدة 

مدى  على  القر�س  التزام  ر�س�م  اإدراج  يتم  �سحبه،  �سيتم  القر�س 

فرتة االلتزام على اأ�سا�س الق�سط الثابت.

اإيرادات الر�س�م من تقدمي خدمات املعامالت

الر�س�م النا�سئة عن التفاو�س اأو امل�ساركة يف التفاو�س على ال�سفقة 

اأو غريها  اأ�سهم  ل�سالح طرف ثالث، مثل هذا الرتتيب من اقتناء 

من االأوراق املالية اأو �سراء اأو بيع ال�سركات، وبيع منتجات التاأمني 

مك�نات  اأو  ر�س�م  ال�سلة.  ذات  ال�سفقة  اإمتام  عند  اإدراجها  يتم 

الر�س�م التي ترتبط على اأداء معني يتم اإدراجها بعد ال�فاء باملعايري 

ذات ال�سلة.

اإيرادات ت�زيعات اأرباح

يف  البنك  حق  ين�ساأ  عندما  االأرباح  ت�زيعات  اإيرادات  اإدراج  يتم 

اإ�ستالم الدفعة.

العمالت االأجنبية

1(  يجري قيد املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية اإىل الريال 

العماين وفقا الأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ املعاملة .

اإىل  االأجنبية  بالعمالت  امل�سجلة  واالإلتزامات  االأ�س�ل  2(  حت�ل 

الريال العماين وفقا الأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ قائمة 

املركز املايل ويتم    اإدراج االأرباح اأو  اخل�سائر املحققة وغري 

املحققة الناجتة عن هذا التح�يل يف االأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة.

3(  كما يف تاريخ قائمة املركز املايل، يتم حت�يل االأ�س�ل واخل�س�م 

من الفروع يف اخلارج، اإىل العملة التي يعر�س بها البنك ق�ائمه 

املالية ب�سعر ال�سرف املعم�ل به يف تاريخ قائمة املركز املايل، 

الأ�سعار  املرجح  باملت��سط  حت�يله  يتم  ال�سامل  دخلهم  وقائمة 

ال�سرف لل�سنة. فروقات التح�يل النا�سئة من التح�يالت يتم
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ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة )يتبع(  3

اإلغاء الإعرتاف بال�صول  والإلتزامات املالية )يتبع(  

العمالت االأجنبية  )تابع(

 اإدراجها مبا�سرة حتت بند منف�سل يف حق�ق امل�ساهمني. عند بيع 

كيان اأجنبي، فاإن املبلغ امل�ؤجل الرتاكمي املدرج يف حق�ق امل�ساهمني 

اأو  االأرباح  يف  اإدراجه  يتم  اخلا�سة  االأجنبية  العملية  بتلك  املتعلق 

›اإيرادات  اأو  االأخرى‹  الت�سغيل  ›م�سروفات  يف  لل�سنة   اخل�سائر 

يف  البنك  لفروع  امل�ستخدمة  العمالت  اأن  مبا  االأخرى‹.  الت�سغيل 

ت�جد  فال  العماين،  الريال  �سرف  �سعر  مقابل  ثابتة  هي  اخلارج 

هناك فروقات اأ�سعار �سرف رئي�سية تن�ساأ عن التح�يالت.

عق�د اإعادة ال�سراء والبيع 

تاريخ  يف  �سرائها  باإعادة  التعهد  مع  املباعة  االأ�س�ل  اإدراج  يتم 

م�ستقبلي حمدد )repos( يف قائمة املركز املالي�يتم تقييمها وفقًا 

االأوراق  اأو  للتداول  املالية  باالأوراق  املتعلقة  املحا�سبية  لل�سيا�سات 

لهذه  امل�ستلمة  باملبالغ  املتعلقة  االإلتزامات  تدرج  لال�ستثمار.  املالية 

العق�د �سمن االأر�سدة امل�ستحقة للبن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية االأخرى. 

يتم معاجلـة الفرق بني �سعر البيع و�سعر اإعادة ال�سراء كم�سروفات 

امل�سرتاه مع  االأ�س�ل  اأما  العقد.  ويتم قيدها على مدى فرتة  ف�ائد 

 )reverse repo( تاريخ م�ستقبلي حمدد باإعادة بيعها يف  التعهد 

فال يتم اإدراجها يف قائمة املركز املالي�تدرج املبالغ املدف�عة املتعلقة 

بهذه العق�د �سمن ال�دائع

 لدى البن�ك وامل�ؤ�س�سات املالية االأخرى. يتم معاجلة الفرق بني �سعر 

مدى  على  قيدها  ويتم  ف�ائد  كاإيرادات  البيع  اإعادة  و�سعر  ال�سراء 

فرتة العقد.

عق�د االإيجار

قائمة  �سمن   كم�سروف  الت�سغيلية  االإيجارات  مدف�عات  حُتت�سب 

الدخل ال�سامل على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة االإيجار.

مكافاأة نهاية اخلدمة للم�ظفني

لقان�ن  وفقًا  العمانيني  للم�ظفني  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  تدرج 

دولة  يف  للم�ظفني  بالن�سبة  العماين.  االجتماعية  التاأمينات 

امل�ظفني  لعق�د  وفقا  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  حتت�سب  يتم  االإمارات 

وطبقا لق�انني العمل املطبقة بدولة االمارات. وبالن�سبة للم�ظفني 

التاأمينات  لقان�ن  طبقًا  اخلدمة  نهاية  مكافاأة  حتت�سب  امل�سريني 

االجتماعية يف جمه�رية م�سر العربية. 

التقارير القطاعية

التالية:  الت�سغيل  قطاعات  اإىل  للبنك  القطاعية  التقارير  ت�ستند 

لل�سركات،  امل�سرفية  واخلدمات  لالأفراد،  امل�سرفية  اخلدمات 

امل�سرفية  واالن�سطة  اخلزينة  و  اال�ستثمارية،  امل�سرفية  اخلدمات 

قطاعات  نتائج  عن  التقرير  يتم  الرئي�سي.  املركز  ومهام  الدولية 

الت�سغيل  قرار   متخذ  )وه�  للبنك  التنفيذي  الرئي�س  اىل  الت�سغيل 

التي  تلك  و  بالقطاعات  مبا�سرة  تتعلق  بن�دا  وتت�سمن  الرئي�سي( 

ميكن ت�زيعها على ا�س�س منا�سبة.

ت�زيعات االأرباح من االأ�سهم العادية

تدرج ت�زيعات االأرباح من االأ�سهم العادية كاإلتزامات وتخ�سم من 

تخ�سم  ال�سركة.  م�ساهمي  من  اإعتمادها  عند  امل�ساهمني  حق�ق 

ت�زيعات االأرباح املرحلية من حق�ق  امل�ساهمني عند دفعها. 

اإعتمادها بعد تاريخ قائمة املركز  ت�زيعات االأرباح لل�سنة التي يتم 

املايل  و يتم معاملتها كحدث بعد تاريخ قائمة املركز املايل.

 مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة

يتم تك�ين خم�س�س ملكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة �سمن ال�سقف 

املقرر من قبل الهيئة العامة ل�س�ق املال ومتطلبات قان�ن ال�سركات 

التجارية يف �سلطنة ُعمان. 

االنخفا�س يف قيمة اال�س�ل غري املالية

خالفا  املالية  غري  ال�س�له  الدفرتية  للقيم  مراجعة  البنك  يجري 

تقرير  كل  بتاريخ  امل�ؤجلة  ال�سريبة  وا�س�ل  اال�ستثمارية  للممتلكات 

القيمة.  يف  االنخفا�س  على   م�ؤ�سرات  اي  وج�د  مدى  لتحديد 

وتدرج خ�سائر االنخفا�س يف القيمة فقط احلد الذي ال تتجاوز فية 

االر�سدة الدفرتية لال�س�ل االر�سدة الدفرتية التي ميكن حتديدها 

بعد خ�سم اال�ستهالك او االإطفاء  اإذا مل تدرج خ�سارة االنخفا�س 

يف القيمة.
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النقدية والأر�صدة لدى البنوك املركزية      4

2011 2012 2012 2011

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف ر.ع األف ر.ع

66.974 80.974 النقدية 31.175 25.785

14.919 9.234 �سندات خزينة لدى البن�ك املركزية 3.555 5.744

233.766 64.935 �سهادات اإيداع لدى البن�ك املركزية 25.000 90.000

256.473 403.916 االأر�سدة االأخرى لدى البن�ك املركزية 155.508 98.742

572.132 559.059 النقد وما يف حكم النقد  215.238 220.271

1.299 1.299 وديعة راأ�س املال لدى البنك املركزي العماين 500 500

573.431 560.358 النقدية والأر�سدة لدى البنوك املركزية 215 738 220.771

ال يج�ز �سحب وديعة راأ�س املال وتاأمني ال�دائع لدى البنك املركزي العماين بدون م�افقة البنك املركزي العماين.

�صايف امل�صتحق من البنوك واإيداعات اأخرى يف اأ�صواق املال  5

2011 2012 2012 2011

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف ر.ع األف ر.ع

59.657 212.636 القرو�س وال�سلفيات للبن�ك  81.865 22.968

330.257 295.722 اإيداعات لدى البن�ك االأخرى 113.853 127.149

44.200 73.073 اأر�سدة حتت الطلب  28.133 17.017

434.114 581.431 امل�ستحق من البنوك واإيداعات اأخرى يف اأ�سواق املال 223.851 167.134

)16.940( )16.940(
ناق�س: خم�س�س خ�سائر االإئتمان )الرجاء الرج�ع اإىل 

االإي�ساح اأدناه(

)6.522( )6.522(

)177( )177( ناق�س: الف�ائد املحف�ظة )68( )68(

416.997 564.314 �سايف امل�ستحق من البنوك واإيداعات اأخرى يف اأ�سواق املال 217.261 160.544

كما يف 31 دي�سمرب 2012، اأ�سبح لدى البنك متعر�س ملخاطر حمدودة مببلغ 6.6 ملي�ن ريال عماين  )6.6 ملي�ن ريال عماين عام 2011( مقابل 

االإثنني من املجم�عات االإقليمية اللذين تعرثا يف �سداد التزاماتهما. لقد قام البنك بت�سجيل خم�س�س بن�سبة 100% لهذين احل�سابني.  

القرو�س وال�صلفيات   6

2011 2012 2012 2011

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي األف ر.ع األف ر.ع

111.821 102.935 ح�سابات ال�سحب على املك�س�ف  39.630 43.051

2.026.681 2.502.774 القرو�س ال�سخ�سية 963.568 780.272

2.213.052 2.354.109 قرو�س اأخرى  906.332 852.025

100.579 148.795 قرو�س مقابل اإي�ساالت االأمانة  57.286 38.723

50.953 50.847 �سندات خم�س�مة    19.576 19.617

4.503.086 5.159.460 اإجمايل القرو�س وال�سلفيات 1.986.392 1.733.688

)128.460( )150.652( خم�س�س خ�سائر االإئتمان  )58.001( )49.457(

)34.943( )43.712( الف�ائد املحف�ظة  )16.829( )13.453(

4.339.683 4.965.096 �سايف القرو�س وال�سلفيات 1.911.562 1.670.778
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القرو�س وال�صلفيات )يتبع(     6

اإن حركة خم�س�س خ�سائر االإئتمان والف�ائد املحف�ظة هي كالتايل:

2011 2012 2012 2011

األف دوالر اأمريكي األف دوالر اأمريكي األف ر.ع األف ر.ع

خم�س�س خ�سائر االإئتمان 

149.257 128.460 الر�سيد يف بداية ال�سنة  49.457 57.464 

49.174 44.002 املخ�س�س خالل ال�سنة 16.941 18.932 

)18.382( )8.153( انتفت احلاجة اإليها/ امل�سرتدة خالل ال�سنة )3.139( )7.077( 

)39.561( )13.426( امل�سط�ب خالل ال�سنة )5.169( )15.231( 

)11.416( - املح�ل خالل ال�سنة - )4.395( 

)612( )231( فروقات حت�يل العملة االأجنبية  )89( )236(

128.460 150.652 الر�سيد يف نهاية ال�سنة  58.001 49.457

الفوائد املحفوظة 

29.982 34.943 الر�سيد يف بداية ال�سنة  13.453 11.543

8.951 14.197 املحف�ظة خالل ال�سنة  5.466 3.446

)1.164( )886( انتفت احلاجة اإليها/ امل�سرتدة خالل ال�سنة )341( )448(

)400( )506( انتفت احلاجة اإليها/ امل�سرتدة خالل ال�سنة اىل ايراد الفائدة )195( )154(

)2.413( )4.021( امل�سط�ب خالل ال�سنة )1.548( )929(

)13( )15( فروقات حت�يل العملة االأجنبية )6( )5(

34.943 43.712 الر�سيد يف نهاية ال�سنة  16.829 13.453

حتليل اإ�سايف ملخ�س�س خ�سائر االإئتمان يتم اإظهاره فيما يلي:

2011 2012 2012 2011

األف دوالر اأمريكي األف دوالر اأمريكي األف ر.ع األف ر.ع

64.735 74.751 اإنخفا�س قيمة حمدد   28.779 24.923

63.725 75.901 اإنخفا�س قيمة جماعي  29.222 24.534

128.460 150.652 الر�سيد يف نهاية ال�سنة  58.001 49.457

 

قبل  معدلة  باأ�سعار  واالأخرى  ثابت  ب�سعر  بع�سها  ان  عليها،  حيث  املتفق  الفرتات  على  اال�ستناد  وال�سلفيات  القرو�س  كافة  الف�ائد عن  �سداد  يتطلب 

اال�ستحقاق. بلغت القرو�س وال�سلفيات التي مل تدرج ف�ائدها اأو التي مت االحتفاظ بف�ائدها مبلغ 79 ملي�ن ريال عماين – 205.2 ملي�ن دوالر اأمريكي 

–  64   ملي�ن ريال عماين – 166.2 ملي�ن دوالر اأمريكي(. كما يف 31 دي�سمرب 2012 )2011 

خالل العام، قام البنك ب�سطب قرو�س مت تك�ين خم�س�سات لها بالكامل تبلغ قيمتها 6.7 ملي�ن ريال عماين – 17.4 ملي�ن دوالر اأمريكي )2011 

املتعلقة  البنك يف حماوالته  ا�سرتدادها �سعيفة. و�سي�ستمر  امكانية  اأن  البنك  يعتقد  اأمريكي( حيث  – 42.1 ملي�ن دوالر  : 16.2 ملي�ن ريال عماين 

با�سرتداد هذه القرو�س من خالل كافة ال��سائل املتاحة، و�سيتم اإثبات اأي مبلغ يح�سل م�ستقبال من هذه القرو�س امل�سط�بة يف االأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة . 

تظهر تركزات خماطر االئتمان عندما تتعامل جمم�عة من االأطراف يف اأن�سطة جتارية مت�سابهه اأو يف اأن�سطة �سمن منطقة جغرافية واحدة، اأو عندما 

تك�ن لها نف�س ال�سمات االقت�سادية مما ي�ؤثر على مقدرتها لل�فاء بالتزاماتها التعاقدية ب�سكل م�سابه يف حالة بروز تغريات اقت�سادية اأو �سيا�سية اأو اأية 

تغريات اأخرى. وت�سيـر تركزات خماطر االإئتمان اإىل احل�سا�سية الن�سبية الداء البنك جتاه التط�رات التي قد تطراأ على قطاع اأعمال معني اأو منطقة 

جغرافية معينة.
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يف 31 دي�سمرب 2012

القرو�س وال�صلفيات )يتبع(  6

فيما يلي حتليل القرو�س وال�سلفيات طبقا للقطاعات املختلفة:

جمموع

2011

جمموع

2012

جمموع

2012

جمموع

2011

األف دولر اأمريكي األف دولر اأمريكي    األف ر.ع   األف ر.ع

2.026.681 2.502.774 ال�سخ�سية 963.568 780.272

322.813 399.938 االإن�ساءات 153.976 124.283

477.039 361.574 الت�سنيع 139.206 183.660

287.558 304.958 جتارة اجلملة والتجزئة 117.409 110.710

254.520 296.442 اخلدمات 114.130 97.990

325.484 294.491 النقل واالإت�ساالت 113.379 125.312

257.901 254.216 اأخرى 97.873 99.291

250.940 245.325 امل�ؤ�س�سات املالية 94.450 96.612

82.735 234.229 الكهرباء والغاز املياه 90.178 31.853

90.340 136.374 جتارة ال�اردات 52.504 34.781

94.473 94.013 التعدين واملحاجر 36.195 36.372

31.574 33.195 الزراعة 12.780 12.156

18 1.082 احلك�مة 417 7

1.010 849 جتارة ال�سادرات 327 389

4.503.086 5.159.460 املجموع 1.986.392 1.733.688

الت�زيع اجلغرايف للقرو�س وال�سلفيات للعمالء، اإ�ستنادًا اإىل م�قع املقرت�س والقطاع ال�سناعي ميكن حتليله كالتايل:

20112012 2012 2011

األف دولر اأمريكياألف دولر اأمريكياألف ر.ع

4.968.4344.268.271�سلطنة عمان1.650.2141.912.847

143.829151.091دولة االإمارات العربية املتحدة58.17055.374

6.4638.525جمه�رية م�سر العربية3.2822.488

40.73457.199اأخرى22.02215.683

1.733.6881.986.3925.159.4604.503.086
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يف 31 دي�سمرب 2012

الإ�صتثمارات املالية املحتفظ بها لأغرا�س غري املتاجرة    7

القيمة 

الدفرتية
التكلفة

القيمة 

الدفرتية
التكلفة

2012/12/312012/12/312011/12/312011/12/31

   األف ر.ع   األف ر.ع   األف ر.ع   األف ر.ع

الإ�ستثمارات املتاحة للبيع

الإ�ستثمارات املدرجة - عمان        

7417581.3471.464قطاع البن�ك واال�ستثمار

1.1629731.6922.384قطاع ال�سناعة

8.3657.9836.8848.004قطاع اخلدمات

86.17086.17074.40574.405�سندات التنمية احلك�مية

96.43895.88484.32886.257

الإ�ستثمارات املدرجة - اأجنبية

3.5933.6563.6493.830�سندات التنمية احلكومية

االإ�ستثمارات غري املدرجة 

6.9207.3866.7767.386قطاع البن�ك واال�ستثمار

--3.4833.483قطاع ال�سناعة

288288269269قطاع اخلدمات

10.69111.1577.0457.655

110.722110.69795.02297.742جمموع الإ�ستثمارات املتاحة للبيع

جمموع الإ�ستثمارات املحتفظ بها لأغرا�س غري املتاجرة

األف د اأم  
287.590287.525246.810253.875

تت�سمن اال�ستثمارات الغري مدرجة ا�ستثمارات مت�فرة للبيع بقيمة 3.91 ملي�ن ريال عماين 10.16 ملي�ن دوالر اأمريكي )2011- 0.40 ملي�ن ريال 

عماين 1.05 ملي�ن دوالر اأمريكي( والتي مت اإظهارها بالتكلفة ناق�سا اأية خ�سائر اإنخفا�س يف القيمة نظرا لعدم القدرة على التنب�ؤ بطبيعة التدفقات 

النقدية امل�ستقبلية وعدم ت�فر طرق منا�سبة اأخرى لل��س�ل اإىل القيمة العادلة لهذه اال�ستثمارات والتي ميكن ال�ث�ق و االعتماد عليها. كافة االإ�ستثمارات 

االأخرى املتاحة للبيع يتم اإدراجها بالقيمة العادلة. 

قام البنك خالل ال�سنة بت�سجيل 1.54 ملي�ن ريال عماين 4.0 ملي�ن دوالر اأمريكي )2011- 2.29 ملي�ن ريال عماين 5.94 ملي�ن دوالر اأمريكي( 

ا بالنظر لالإنخفا�س اجل�هري  كخ�سائر اإنخفا�س قيمة مقابل اإ�ستثماراته املتاحة للبيع. يتم اإدراج خ�سائر اإنخفا�س قيمة االإ�ستثمارات املتاحة للبيع اإمَّ

ل يف القيمة العادلة لالإ�ستثمارات اأقل من التكلفة. اأو املُط�َّ
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يف 31 دي�سمرب 2012

الإ�صتثمارات املالية املحتفظ بها لأغرا�س غري املتاجرة )يتبع(     7

تفا�سيل اال�ستثمارات اجل�هرية

فيما يلي ن�رد تفا�سيل اال�ستثمارات التي تزيد عن 10% من القيمة الدفرتية ملحفظة البنك لالإ�ستثمارت املتاحة للبيع.

المتالك31 دي�سمرب 2012 

%

القيمة الدفرتية

األف ريال عماين

التكلفة

األف ريال عماين

القيمة الدفرتية

األف ريال عماين

التكلفة

األف ريال عماين

77.886.17086.170223.818223.818�سندات التنمية احلكومية العمانية 

31 دي�سمرب 2011 

78.3074.40574.405193.260193.260�سندات التنمية احلك�مية العمانية 

املباين واملعدات     8

                    

ت�سوية القيمة الدفرتية:

ارا�سي ومباين  

مملوكة للبنك                

و حت�سينات على             

اأمالك م�ستاأجرة

األف ر.ع

ال�سيارات 

والأثــاث واملعدات

األف ر.ع

اأعمال راأ�سماليه

 قيد التنفيذ

األف ر.ع

املجموع

األف ر.ع

13.0096.50898820.505الر�سيد يف 1 يناير 2012 بعد خ�سم الإ�ستهالك املرتاكم

1339402.8433.916االأ�سافات

)183()19()23()141(امل�ستبعدات

-)1.453(1.010443املح�ل

)14(-2)16(فروقات حت�يل العملة االأجنبية 

)3.726(-)2.427()1.299(االإ�ستهالك

الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012 بعد 

خ�سم الإ�ستهالك املرتاكم
12.6965.4432.35920.498

21.84424.5652.35948.768بالتكلفة

3.766--3.766باإعادة التقييم 

)32.036(-)19.122()12.914(االإ�ستهالك املرتاكم 

12.6965.4432.35920.498�سايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 2012

�سايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 2012 –األف  دولر 

اأمريكي
32.97714.1386.12753.242
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يف 31 دي�سمرب 2012

املمتلكات واملعدات  )يتبع(    8

ارا�سي ومباين  

مملوكة للبنك                

و حت�سينات على             

اأمالك م�ستاأجرة

ال�سيارات 

والأثــاث واملعدات

اأعمال راأ�سماليه

املجموع قيد التنفيذ

21.81123.82798846.626بالتكلفة

3.766--3.766باإعادة التقييم 

)29.887(-)17.319()12.568(االإ�ستهالك املرتاكم 

13.0096.50898820.505�سايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 2011

�سايف القيمة الدفرتية

يف 31 دي�سمرب 2011 –األف  دولر اأمريكي
33.79016.9042.56653.260

ال يتم ا�ستهالك تكلفة االأر�س اململ�كة للبنك البالغة  8.56 ملي�ن ريال عماين )22.22 ملي�ن دوالر اأمريكي(  )2011-  8.56 ملي�ن ريال عماين 

-22.22 ملي�ن دوالر اأمريكي(. تت�سمن االأرا�سي واملباين ثالثة مبان مت ت�سييدها على اأر�س ممل�كة للبنك مت اإعادة تقييمها من قبل مثمن م�ستقل كما  

يف 31 اأكت�بر 2010 مببلغ 3.77 ملي�ن ريال عماين )9.79 ملي�ن دوالر اأمريكي(  على اأ�سا�س �سعر ال�س�ق احلر واال�ستخدام احلايل وذلك من القيمة 

القائمة وقدرها 2.81 ملي�ن ريال عماين )7.30 ملي�ن دوالر اأمريكي(. عند اإعادة التقييم مت اإعادة قيد القيمة الدفرتية االإجمالية لكل املباين املعاد 

تقييمها بحيث �سارت القيمة الدفرتية ال�سافية ت�ساوي مبلغ اإعادة التقييم، ل� �سجلت املباين بالتكلفة ناق�سا اال�ستهالك لبلغ �سايف القيمة الدفرتية 

0.88 ملي�ن ريال عماين – 2.29 ملي�ن دوالر اأمريكي(  )2011-1.12 ملي�ن  ريال عماين- )2.91ملي�ن دوالر اأمريكي(. 

الأ�صول الأخرى  9

2011

األف دولر اأمريكي

2012

األف دولر اأمريكي

2012

   األف ر.ع

2011

   األف ر.ع

59.811 58.988 ذمم  ف�ائد مدينة  وذمم اأخرى م�ستحقة القب�س  22.710 23.027

28.681 28.753 �سايف القيمة العادلة امل�جبة للم�ستقات املالية )اإي�ساح 32 ( 11.070 11.042

69.873 72.332 م�ستحق من العمالء مقابل اأوراق القب�ل  27.848 26.901

158.365 160.073 61.628 60.970

8.982 4.652 املـبالغ امل�ستحقة من بـنـك االعـتـماد والتجارة الدويل 1.791 3.458

)8.982( )4.652( ناق�س: خم�س�س للمبلغ امل�ستحق من بـنـك االعـتـماد والتجارة الدويل )1.791( )3.458(

- - - -

مت خالل ال�سنة ا�ستالم  مبلغ 1.7 ملي�ن ريال عماين  من )بنك االعتماد والتجارة الدويل باخلارج (  عن ت�زيعات نهائية لالرباح . مت ادراج خم�س�س 

عن االنخفا�س الكامل للمبالغ املتبقية وامل�ستحقة على بنك االعتماد والتجارة الدويل .

امل�صتحق للبنوك واإيداعات اأخرى من اأ�صواق املال    10

2011

األف دولر اأمريكي

2012

األف دولر اأمريكي

2012

   األف ر.ع

2011

   األف ر.ع

549.223 528.000 قب�الت وقرو�س   203.280 211.451

30.385 18.616 اأر�سدة اأخرى 7.167 11.698

579.608 546.616 210.447 223.149
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يف 31 دي�سمرب 2012

11           ودائع العمالء 

2011

األف دولر اأمريكي

2012

األف دولر اأمريكي

2012

األف ر.ع

2011

األف ر.ع

810.584 1.002.504 احل�سابات اجلارية 385.964 312.075

978.899 1.254.400 ح�سابات الت�فري 482.944 376.876

2.258.631 2.630.769 ال�دائع الأجل 1.012.846 869.573

107.273 12.987 �سهادات اإيداع 5.000 41.300

4.155.387 4.900.660 1.886.754 1.599.824

12    الإلتزامات الأخرى

2011

األف دولر اأمريكي

2012

األف دولر اأمريكي

2012

األف ر.ع

2011

األف ر.ع

67.436 74.281 ف�ائد م�ستحقة الدفع واأخرى 28.598 25.963

2.629 3.026 حق�ق امل�ظفني 1.165 1.012

69.873 72.332 اإلتزامات اوراق القب�ل  27.848 26.901

28.717 29.005 القيمة ال�سالبة للم�ستقات ) اإي�ساح 33( 11.167 11.056

168.655 178.644 68.778 64.932

حق�ق امل�ظفني كما يلي:

2.291 2.652 1.021  مكافاأة نهاية اخلدمة للم�ظفني  882

338 374 144  االإلتزامات االأخرى 130

2.629 3.026 1.165 1.012

لقد كانت احلركة يف اإلتزامات مكافاأة نهاية اخلدمة خالل 

ال�سنة كما يلي:

2.501 2.291 882  االإلتزامات كما يف 1 يناير 963

494 704 271  م�سروف مدرج يف االأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة   190

)704( )343( )132(  مكافاأة نهاية اخلدمة املدف�عة  )271(

2.291 2.652 1.021  الإلتزامات كما يف  31 دي�سمرب 882

13     ال�صرائب 

2011

األف ر.ع

2012

األف ر.ع

2012

األف دولر اأمريكي

2011

األف دولر اأمريكي

م�سروف ال�سريبية احلالية:

15.46212.836    ال�سنة احلالية4.9425.953

)1.158(168    تعديل �سريبة م�ؤجلة65)446(

4.4966.01815.63011.678
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13    ال�صرائب )يتبع(

البنك ملزم مب�سروفات �سريبية للدخل ح�سب الن�سب التالية:

• 12% من اإجمايل الدخل املجمع الذي يزيد عن 30.000 ريال عماين	  : �سلطنة عمان  

• 20% من الدخل اخلا�سع لل�سريبة 	  : دولة االإمارات العربية املتحدة 

• 20% من  الدخل اخلا�سع لل�سريبة	  : م�سر  

اأدناه �سرح للت�س�ية بني �سريبية الدخل ح�سب الربح املحا�سبي وم�سروف �سريبة الدخل لل�سنة:  

2011

األف ر.ع

2012

األف ر.ع

2012

األف دولر اأمريكي

2011

األف دولر اأمريكي

121.246100.514الربح املحا�سبي38.69846.680

14.54012.062ال�سريبة ح�سب الن�سبة املقررة يف عمان4.6445.598

7641.364م�سروفات غري قابلة للخ�سم525294

)917()857(اإيرادات معفاة من ال�سريبة )330()353(

)831(1.183اأخرى456)320(

4.4966.01815.63011.678

االإلتزامات ال�سريبية للبنك يف �سلطنة ُعمان قد مت ربطها حتى العام املنتهي يف 31 دي�سمرب 2007. 

اإن الرب�ط ال�سريبية لعمليات جمه�رية م�سر العربية اخلا�سة بال�سرائب املختلفة املطبقة هي يف مراحل خمتلفة من االإكمال لدى ال�سلطات ال�سريبية 

املعنية. اإن اإلتزام البنك ب�ساأن فرعه يف اأب� ظبي قد مت االإتفاق عليه مع ال�سلطات ال�سريبية حتى 31 دي�سمرب 2011.

2011

األف ر.ع

2012

األف ر.ع

2012

األف دولر اأمريكي

2011

األف دولر اأمريكي

االإلتزامات ال�سريبية 

ال�سنة احلالية

15.46212.836�سريبة الدخل و �سرائب اأخرى4.9425.953

ال�سنة ال�سابقة

774)691(�سريبة الدخل و �سرائب اأخرى)266(298

5.2405.68714.77013.610

الأ�سول والإلتزامات ال�سريبية املوؤجلة املعرتف بها:

2011

األف ر.ع

2012

األف ر.ع

2012

األف دولر اأمريكي

2011

األف دولر اأمريكي

االأ�س�ل ال�سريبية امل�ؤجلة  من�س�بة للتايل:

 9901.158 خم�س�سات الفروق امل�ؤقتة القابلة للخ�سم446381

7294اإ�ستثمارات مت�فرة للبيع يف اخلارج  3628

4824091.0621.252

يتم تك�ين خم�س�س لل�سريبة امل�ؤجلة ب�اقع %12 )2011- %12(.

ا�سول ال�سريبة املوؤجلة  مت اإلغاوؤها

2011

األف ر.ع

2012

األف ر.ع

2012

األف دولر اأمريكي

2011

األف دولر اأمريكي

-168خم�س�سات الفروق املوؤقتة القابلة للخ�سم65-
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دين ثانوي  14

2011

األف ر.ع

2012

األف ر.ع

2012

األف دولر اأمريكي

2011

األف دولر اأمريكي

142.07879.481يف 1 يناير30.60054.700

18.18262.597م�ستلمة خالل ال�سنة24.1007.000

54.70061.700160.260142.078

)1(  االإيداعات التي مت اإ�ستالمها يف �سنة 2012 ت�ستحق ال�سداد يف دمي�سرب2018.

)2(  االإيداعات التي مت اإ�ستالمها يف ال�سن�ات ال�سابقة ت�ستحق ال�سداد حتى عام 2017.

راأ�س املال  15

2011

األف ر.ع

2012

األف ر.ع

2012

األف دولر اأمريكي

2011

األف دوالر اأمريكي

امل�سرح به – اأ�سهم عادية بقيمة 0.100 ريال عماين لل�سهم 160.000200.000

ال�احد 

519.481415.584

امل�سدر واملدف�ع بالكامل – اأ�سهم عادية بقيمة 0.100 ريال 108.100110.803

عماين لل�سهم ال�احد

287.799280.779

الزيادة يف راأ�س املال امل�سرح به متت يف �س�ؤ الت��سعات املزمع القيام بها ب�سدد اإن�ساء نافذة لل�سريفة اال�سالمية

ميتلك امل�ساهم�ن املذك�رون اأدناه ن�سبة 10% اأو اأكرث من راأ�سمال البنك كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2012.       

عدد الأ�سهم 

بالألف 

ن�سبة الإمتالك من 

راأ�س مال البنك

34.90%386.699البنك التجاري القطري

14.74%163.370جمم�عة �سهيل به�ان القاب�سةِ �س.م.م 

يتم اإحت�ساب ن�سبة االإمتالك بناءًا على اإجمايل اأ�سهم البنك القائمة يف تاريخ قائمة املركز املايل. 

اإحتياطي عالوة الإ�صدار   16

متثل عالوة اإ�سدار االأ�سهم البالغة 34.5 ملي�ن ريال عماين )89.5 ملي�ن دوالر اأمريكي( العالوة املح�سلة من اإ�سدار 10 ماليني �سهم من قبل البنك 

اأثناء جمعيتهم  البنك  امل�افقة عليه من قبل م�ساهمي  الذي متت  لل�سهم،  اأمريكي(  4.45 ريال عماين )11.56 دوالر  ب�سعر  من خالل طرح خا�س 

ال�سن�ية غري العادية املنعقدة بتاريخ 25 ي�ني� 2005، ويف ذلك ال�قت بلغت القيمة االإ�سمية ل�سهم البنك قدرها 1 ريال عماين.

17       الحتياطي القانوين

يدرج االحتياطي القان�ين الغري قابل للت�زيع وفقا الأحكام قان�ن ال�سركات التجارية يف �سلطنة عمان ووفقا للقان�ن االحتادي رقم 10 يف اأب�ظبي. يجب 

حت�يل �سن�يا ما ال يقل عن 10% من االأرباح ال�سن�ية للبنك حتى يبلغ االحتياطي القان�ين ما مقداره ثلث راأ�س املال على االأقل يف �سلطنة عمان ون�سف 

راأ�س مال الفرع يف اأب�ظبي. كما يف 31 دي�سمرب 2012 لقد و�سل االإحتياطي القان�ين يف �سلطنة ُعمان ثلث راأ�س املال امل�سدر.

18        الحتياطي العام

مت تك�ين االإحتياطي العام بتاريخ 9 ماي� 2006 عن طريق حت�يل من اإحتياطي الدين الثان�ي اىل االأحتياطي العام. مت التح�يل على ح�ساب املدف�عات 

ا نتج عن فائ�س يف اإحتياطي الدين الثان�ي. هذا االإحتياطي  قابل للت�زيع. املقدمة لبع�س الدي�ن الثان�ية خالل �سنة 2006 مِمَّ
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19       اإحتياطيات اأخرى غري قابلة للتوزيع  

اإحتياطي 

الإ�ستثمارات 

املتاحة للبيع 

األف ر ع 

اإحتياطي اإعادة 

التقييم 

األف ر ع

اإحتياطي الدين 

الثانوي 

األف ر ع

املجموع

األف ر ع

3.76614.86018.298)328(يف 1 يناير 2011

1.489--1.489�سايف حركة قي�د اإ�ستثمارات مت�فرة للبيع 

)8(--)8(تاأثري �سريبة �سايف اخل�سائر على االإ�ستثمارات املالية املتاحة للبيع 

10.94010.940--املُح�ل اإىل اإحتياطي الدين الثان�ي 

1533.76625.80030.719, 1يف 31 دي�سمرب 2011 )ر ع(

2.9959.78267.01379.790يف 31 دي�سمرب 2011 )األف دولر اأمريكي(

)1(    ميثل االإحتياطي الفائ�س من اإعادة تقييم االأرا�سي واملباين وه� غري قابل للت�زيع حلني بيع اأو اإ�ستخدام االأ�س�ل املتعلقة.  

)2(     ميثل اإحتياطي الدين الثان�ي حت�يل �سن�ي مقابل الدين الثان�ية الذي ي�ستحق خالل فرتة اخلم�س �سن�ات التالية )اإي�ساح 13(. االإحتياطي مت�فر 

الإعادة حت�يله اإىل االأرباح املحتجزة عند اإ�ستحقاق االإيداع اخلا�س.  

توزيع الأرباح املدفوعة واملقرتحة     20

اإقرتح جمل�س االإدارة ت�زيع اأرباح نقدية ب�اقع 0.0175ريال عماين لكل �سهم  تبلغ يف جمم�عها  19.4 ملي�ن ريال عماين ) 50.4 ملي�ن دوالر اأمريكي 

ب�اقع 0.045 دوالر اأمريكي لكل �سهم( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012  ، وهي خا�سعة للم�افقة عليها من قبل امل�ساهمني يف اإجتماع اجلمعية العامة 

ال�سن�ية املزمع عقده يف  مار�س 2013.

لل�سهم  0.0175 ريال عماين  اأرباح نقدية ب�اقع  امل�افقة على ودفع الحقًا، ت�زيعات   ،2012 ال�سن�ية املنعقد يف مار�س  العامة  اإجتماع اجلمعية  مت يف 

جمم�عها 18.9 ملي�ن ريال عماين )0.045 دوالر اأمريكي لل�سهم جمم�عها 1 49 ملي�ن دوالر اأمريكي( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011  و ت�زيعات 

ا�سهم جمانية قدرها 0.0025 ريال عماين باجمايل 7, 2 ملي�ن ريال عماين )006, 0 د اأم باجمايل 7 ملي�ن د اأم ( متت امل�افة عليها ودفعها بعد ذلك .

الرتباطات واللتزامات الحتمالية الطارئة   21

قام البنك، من اأجل تلبية االإحتياجات املالية للعمالء ، باإبرام اإرتباطات خمتلفة غري قابلة لالإلغاء واإلتزامات اإحتمالية طارئة. بالرغم من اأن هذه 

االإلتزامات ال  يج�ز اإدراجها يف قائمة املركز املايل، فاإنها تت�سمن على خماطر اإئتمانية وبالتايل فهي جزء من اإجمايل خماطر البنك. 

ت�ستمل االرتباطات املتعلقة بالت�سهيالت االإئتمانية على االرتباطات اخلا�سة بتقدمي الت�سهيالت االئتمانية واالعتمادات امل�ستندية حتت الطلب وخطابات 

ال�سمان لتلبية احتياجات عمالء البنك.

ت�اريخ  االرتباطات  لهذه  يك�ن  ما  تلقائيًا. وعادة  وت�سهيالت جتدد  لتقدمي قرو�س  التعاقدية  االرتباطات  اإئتمانية  ت�سهيالت  بتقدمي  االرتباطات  متثل 

�سالحية حمددة، اأو ت�ستمل على �سروط اللغائها، وتتطلب دفع ر�سـ�م. ونظرًا المكانية انتهاء �سالحية هذه العق�د دون القيام ب�سحب الت�سهيالت، فاإن 

القيـم التعاقدية ال متثل بال�سرورة التزامات مالية م�ستقبلية. 

يلتزم البنك مب�جب االعتمادات امل�ستندية حتت الطلب وخطابات ال�سمان القائمة بالدفع نـيابة عن عمالئه يف حالة عدم قيام العميل بال�فاء بالتزاماته 

وفقًا ل�سروط العقد.

الإلتزامات الإحتمالية الطارئة 

بلغت التزامات البنك بالنيابة عن العمالء التي لها مقابل من التزامات العمالء بتاريخ قائمة املركز املايل كالتايل:

2011

األف دولر اأمريكي

2012

األف دولر اأمريكي

2012

األف ر.ع

2011

األف ر.ع

1.134.769 1.186.288 �سمانات 456.721 436.886

184.229 155.590 اعتمادات م�ستندية 59.902 70.928

1.318.998 1.341.878 516.623 507.814
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الرتباطات واللتزامات الحتمالية الطارئة )يتبع(   21

ي��سح اجلدول التايل تركيز االلتزامات االإحتمالية الطارئة طبقا للقطاع االقت�سادي:

2011

األف دولر اأمريكي

2012

األف دولر اأمريكي

2012

األف ر.ع

2011

األف ر.ع

548.179 488.639 امل�ؤ�س�سات املالية 188.126 211.049

302.369 361.325 االإن�ساءات 139.110 116.412

129.481 128.197 الكهرباء والغاز واملياه 49.356 49.850

96.709 111.818 جتارة اجلملة والتجزئة 43.050 37.233

92.192 88.145 الت�سنيع  33.936 35.494

27.961 74.514 اخلدمات 28.688 10.765

65.351 70.725 اأخرى 27.229 25.160

45.875 15.060 النقل واالإت�ساالت 5.798 17.662

9.810 1.912 التعدين واملحاجر  736 3.777

421 956 الزراعة 368 162

356 506 ال�سخ�سية 195 137

294 81 جتارة ال�اردات 31 113

1.318.998 1.341.878 516.623 507.814

– 0.3 ملي�ن دوالر  2011  : 0.1 ملي�ن ريال عماين  اأمريكي ) دي�سمرب  – 0.3 ملي�ن دوالر  0.1 ملي�ن ريال عماين  ت�ستمل ال�سمانات على مبلغ 

اأمريكي( تتعلق بقرو�س متعرثة.

الإرتباطات 

2011

األف دولر اأمريكي

2012

األف دولر اأمريكي

2012

األف ر.ع

2011

األف ر.ع

197.977 388.639 اإرتباطات غري م�سح�بة  149.626 76.221

735 2.114 امل�سروفات الراأ�سمالية 814 283

8.114 7.218 اإلتزامات عقود الإيجار الت�سغيلية   2.779 3.124

احلد الأدنى ملدفوعات العقود امل�ستقبلية:

3.312 3.096 اأقل من �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل 1.192 1.275

4.558 4.122 من �سنة اإىل خم�س �سن�ات من تاريخ قائمة املركز املايل 1.587 1.755

244 - اأكرث من خم�س �سن�ات  - 94

8.114 7.128
امل�سروفات الإجمالية لعقود الإيجار الت�سغيلية املتعاقد عليها 

يف تاريخ قائمة املركز املايل
2.779 3.124

الفروع

قام البنك باإيداع راأ�س املال الالزم يف البلدان التالية وذلك لدعم فروعه يف اخلارج. هذه املبالغ ال ميكن �سحبها بدون م�افقة من البن�ك املركزية 

للبلدان املعنية:

2011

األف دولر اأمريكي

2012

األف دولر اأمريكي

2012

األف ر.ع

2011

األف ر.ع

14.294 14.294 فرع اأب�ظبي  5.503 5.503

50.000 50.000 فروع جمه�رية م�سر العربية  19.250 19.250

64.294 64.294 24.753 24.753
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الرتباطات واللتزامات الحتمالية الطارئة )يتبع(   21

املطالبات القانونية 

مبجرد  القان�نية.  املطالبات  هذه  مثل  مع  للتعامل  ثابت  بروت�ك�ل  البنك  لدى  ي�جد  اأعماله.  لطبيعة  نظرًا  امل�سريف  القطاع  يف  �سائع  اأمر  التقا�سي 

احل�س�ل على امل�س�رة املهنية، ومت تقدير قيمة االأ�سرار ب�س�رة معق�لة، يق�م البنك باإجراء التعديالت الإحت�ساب مطالبات االأ�سرار التي يج�ز اأن تك�ن 

لها تاأثري معاك�س على مركزه املايل. كما يف نهاية ال�سنة، ي�جد لدى البنك بع�س مطالبات قان�نية مل يتم حلها والتي ال يت�قع اأن يك�ن لها اأي تاأثري 

ج�هري على الق�ائم املالية للبنك.

الأ�سول الإئتمانية

اأمريكي  – 153.43 ملي�ن دوالر  59.07 ملي�ن ريال عماين  31 دي�سمرب 2012 املحتفظ بها كاأمانة للعمالء يبلغ قدرها  قيمة االأوراق املالية كما يف 

)2011- 50.40 ملي�ن ريال عماين – 130.91 ملي�ن دوالر اأمريكي(.

اإيرادات الفوائد:  22

2011

األف ر.ع

2012

األف ر.ع

2012

األف دولر اأمريكي

2011

األف دولر اأمريكي

270.865237.631الفائدة من العمالء 91.488104.283

7.3194.852الفائدة من البن�ك 1.8682.818

93.356107.101278.184242.483

االأ�س�ل التي حتت�سب لها ف�ائد، بخالف اال�ستثمارات، حققت ف�ائد اإجمالية مبعدل فائدة فعلي �سن�ي يبلغ 5.07% لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 

)مقارنة بن�سبة 5.31% لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011(.

م�صروفات الفوائد:  23

2011

األف ر.ع

2012

األف ر.ع

2012

األف دولر اأمريكي

2011

األف دولر اأمريكي

94.97987.618الفائدة للعمالء 33.73336.567

8.7143.730الفائدة للبن�ك 1.4363.355

35.16939.922103.69391.348

بلغ املت��سط الفعلي االإجمايل التكلفة ال�سن�ية لالأم�ال بالن�سبة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 ن�سبة 1.98 % )مقارنة بن�سبة 2.13% لل�سنة  املنتهية 

يف 31 دي�سمرب 2011(. 

اإيرادات الت�صغيل الأخرى   24

2011

األف دولر اأمريكي

2012

األف دولر اأمريكي

2012

األف ر.ع

2011

األف ر.ع

26.995 25.083 اإيرادات الر�س�م والعم�الت  9.657 10.393

)47( )55( م�سروفات الر�س�م والعم�الت  )21( )18(

26.948 25.028 �سايف الر�سوم والعمولت  9.636 10.375

42.016 37.426 ر�س�م اخلدمات 14.409 16.176

2.130 990 اأرباح بيع ا�ستثمارات  381 820

8.005 8.504 �سايف االأرباح من عمليات �سرف العملة االأجنبية 3.274 3.082

1.849 1.379 اإيرادات متن�عة 531 712

3.990 5.992 االإيرادات من �سندات واأخرى  2.307 1.536

3.498 2.410 ت�زيعات االأرباح  928 1.347

88.436 81.729 31.466 34.048
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م�صروفات الت�صغيل الأخرى    25

2011

األف دولر اأمريكي

2012

األف دولر اأمريكي

2012

األف ر.ع

2011

األف ر.ع

12.262 12.013 م�سروفات التاأ�سي�س 4.625 4.721

24.707 30.338 م�سروفات الت�سغيل وامل�سروفات االإدارية 11.680 9.512

353 314 مكافاآت جمل�س االإدارة  121 136

37.322 42.665 16.426 14.369

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة   26

اإتفاقية  خدمات اإدارة مع م�ساهم 

لقد اأبرم جمل�س اإدارة البنك ال�طني العماين )�س.م.ع.ع( )البنك( يف �سنة 2005 اتفاقية خدمات اإدارة مع �سريكه االإ�سرتاتيجي، البنك التجاري 

القطري من اأجل تقدمي خدمات اإدارة للبنك. مبا اأن االإدارة وعمليات البنك قد مت تق�يتها ب�سكل كبري خالل ال�ستة �سن�ات املا�سية، فقد اأبلغ البنك 

التجاري القطري البنك عن عدم رغبته يف متديد فرتة االإتفاقية عند اإنتهائها يف مار�س 2011. 

معامالت اأخرى مع اأطراف ذات عالقة 

يق�م البنك باإجراء معامالت يف ظل ظروف جتارية اإعتيادية مع بع�س املدراء التنفيذيني اأو امل�ساهمني اأو اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو ال�سركات التي لهم 

فيها نف�ذ ق�ي. اإن اإجمايل مبالغ االأر�سدة مع تلك االأطراف ذات العالقة هي كالتايل:

20122011

م�ساهم 

رئي�سي

األف ر ع

اأخرى 

األف ر ع 

املجموع 

األف ر ع 

م�ساهم 

رئي�سي

األف ر ع 

اأخرى 

األف ر ع 

املجموع 

األف ر ع 

33.39833.398-53.67753.677-القرو�س وال�سلفيات

9.3539.353-9.6319.631-ودائع العمالء

14-34.68214-34.682امل�ستحق من البن�ك

9.68313.47523.15825.08312.42337.506امل�ستحق للبن�ك

2.5002.500-5.5005.500-دين ثان�ي 

2.1772.7244.9011.5005.7967.296خطابات م�ستندية، �سمانات واأوراق قب�ل 

77.000-77.00077.000-77.000ت�سهيالت اإئتمانية متجددة ح�سب الطلب 

8.0008.000-5464.0004.546�سمانات �سد املخاطر م�ستلمة 

يت�سمن االأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة  املبالغ التالية املتعلقة باملعامالت مع االأطراف ذات العالقة:

20122011

م�ساهم 

رئي�سي

األف ر ع

اأخرى 

األف ر ع 

املجموع 

األف ر ع 

م�ساهم 

رئي�سي

األف ر ع 

اأخرى 

األف ر ع 

املجموع 

األف ر ع 

131.4601.473111.1711.182اإيرادات الف�ائد

2121-51924اإيرادات العم�لة 

353355708261421682م�سروفات الف�ائد 

2051.1481.353120872992م�سروفات اأخرى 

مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة واأتعاب ح�س�ر 

200200-200200-اجلل�سات 
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26     املعامالت مع الأطراف ذات العالقة )يتبع(

20122011

م�ساهم 

رئي�سي

األف دولر 

اأمريكي 

اأخرى 

األف دولر 

اأمريكي

املجموع 

األف دولر 

اأمريكي

م�ساهم 

رئي�سي

األف دولر 

اأمريكي 

اأخرى

األف دولر 

اأمريكي

املجموع 

األف دولر 

اأمريكي

86.74886.748-139.421139.421-القرو�س وال�سلفيات

24.29424.294-25.01625.016-ودائع العمالء

36-90.08236-90.082امل�ستحق من البن�ك

25.15235.00060.15265.15132.26897.419امل�ستحق للبن�ك

6.4946.494-14.28614.286-دين ثان�ي 

5.6557.07512.7303.89615.05518.951خطابات م�ستندية، �سمانات واأوراق قب�ل 

200.000-200.000200.000-200.000ت�سهيالت اإئتمانية متجددة ح�سب الطلب 

20.77920.779-1.41810.39011.808�سمانات �سد املخاطر م�ستلمة 

يت�سمن االأرباح اأو اخل�سائر لل�سنة  املبالغ التالية املتعلقة باملعامالت مع االأطراف ذات العالقة:

20112010

م�ساهم 

رئي�سي

األف دولر 

اأمريكي 

اأخرى 

األف دولر 

اأمريكي

املجموع 

األف دولر 

اأمريكي

م�ساهم 

رئي�سي

األف دولر 

اأمريكي 

اأخرى

األف دولر 

اأمريكي

املجموع 

األف دولر 

اأمريكي

333.7933.826293.0423.071اإيرادات الف�ائد

5555-134962اإيرادات العم�لة 

9169221.8386781.0941.772م�سروفات الف�ائد 

5332.9833.5163122.2652.577م�سروفات اأخرى 

مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة واأتعاب ح�س�ر 

519519-519519-اجلل�سات 

تفا�سيل مزايا االإدارة العليا هي كالتايل:

2011

األف دولر 

اأمريكي

2012

األف دولر 

اأمريكي

2012

األف ر.ع

2011

األف ر.ع

رواتب ومزايا ق�سرية االجل اأخرى 

4.972 5.147 1.981    -ثابتة 1.914

1.005 1.652 636   - غري ثابتة 387

5.977 6.799 2.617 2.301
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العائد الأ�صا�صي  واملخفف لل�صهم الواحد     27

يحت�سب عائد ال�سهم ال�احد بتق�سيم ربح ال�سنة على املت��سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة خالل ال�سنة كما يلي:

2011

األف دولر اأمريكي

2012

األف دولر اأمريكي

2012

األف ر.ع

2011

األف ر.ع

88.836 105.616 ربح ال�سنة  40.662 34.202

1.108.025 1.108.025 املت��سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة خالل ال�سنة باالألف   1.108.025 1.108.025

  0.08  

دولر امريكي

 0.10

دولر اأمريكي العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد

0.037

ر.ع

0.031 

ر.ع

2.7 ملي�ن ريال عماين  0.0025 لل�سهم ال�احد تبلغ يف جمم�عها  31 دي�سمرب 2012 ا�سهم جمانية ب�اقع   ا�سدر البنك خالل ال�سنة املنتهية يف 

7.0 ملي�ن دوالر امريكي( اىل امل�ساهمني احلاليني. حيث ان اال�سهم قد  0.006 دوالر امريكي امريكي لل�سهم ال�احد تبلغ يف جمم�عها  )ب�اقع 

مت ا�سدارها دون مقابل ، فقد مت تعديل اال�سهم القائمة للتغيري الن�سبي يف عدد اال�سهم االعتيادية القائمة كاأمنا حدث هذا التغيري يف بداية فرتة 

االف�ساح.

مل يتم عر�س العائد اال�سا�سي لل�سهم  ال�احد املخفف ، حيث مل ي�سدر البنك اأي ادوات مالية قد ت�ؤثر على العائد عند ممار�سته.

28     كفاية راأ�س املال

باإ�ستخدام  البنك  راأ�سمال  كفاية  مراقبة  يتم  كما  االأعمال.   يف  املتاأ�سلة  املخاطر  لتغطية  ن�سط  ب�سكل  ُتدار  مال  راأ�س  بقاعدة  البنك  يحتفظ 

العماين  املركزي  البنك  بتبنيها  قام  والتي  امل�سارف  على  االإ�سراف  ح�ل  بازل  جلنة  اأ�سدرتها  التي  والن�سب  الق�انني  اأخرى،  مقايي�س   �سمن 

يف اإ�سرافه على البنك. 

اإلتزم البنك خالل ال�سنة املا�سية بالكامل بكافة املتطلبات اخلارجية  املفرو�سة  على البنك  و املتعلقة براأ�س املال. 

اإدارة راأ�س املال

اإن الغر�س الرئي�سي الإدارة راأ�س مال البنك ه� التاأكد باأن البنك يتقيد مبتطلبات راأ�س املال اخلارجية املفرو�سة واإن البنك يحتفظ بدرجات اإئتمان ق�ية 

ون�سبة راأ�س مال جيدة من اأجل دعم اأعماله ورفع قيمة امل�ساهمني اإىل احلد االأق�سى.

اأجل  اأن�سطته. من  االإقت�سادية وخ�سائ�س خماطر  الظروف  التغيريات يف  التعديالت عليها، على �س�ء  واإجراء  راأ�سماله  باإدارة هيكلية  البنك  يق�م 

احلفاظ اأو تعديل هيكلية راأ�س املال، يج�ز للبنك اأن يق�م بتعديل قيمة ت�زيعات االأرباح املدف�عة اإىل امل�ساهمني اأو اإ�سدار، عائد راأ�س مال اإىل امل�ساهمني 

اأو اإ�سدار اأوراق مالية راأ�سمالية. مت تعديل �سيا�سة اإدارة راأ�س املال خالل ال�سنة لت�سمل التغيريات التنظيمية.

املايل  باالأ�س�ل املدرجة والغري مدرجة يف قائمة املركز  املال  راأ�س  الذي يقارن  االأ�س�ل  املال ه� معدل خماطر  راأ�س  لتقييم كفاية  الدويل  املعيار  اإن 

املرجحة لفئات عري�سة من املخاطر.
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كفاية راأ�س املال )يتبع(  28

لقد مت اإحت�ساب معدل خماطر االأ�س�ل وفقًا الإر�سادات كفاية راأ�س املال ال�سادرة من بنك الت�س�يات الدولية كما يلي:

2011

األف دولر اأمريكي 

2012

األف دولر اأمريكي 

2012

األف ر.ع

2011

األف ر.ع

قاعدة را�س املال

670.288 726.439 فئة 1 – اأم�ال امل�ساهمني  279.679 258.061

167.205 170.527
فئة 2 –الدين الثان�ي و االإيداع اخلا�س واملخ�س�سات املجمعة 

خل�سائر االإنخفا�س يف القيمة
65.653 64.374

837.493 896.966 اإجمايل قاعدة راأ�س املال 345.332 322.435

مرجح التعر�س ملخاطر االأ�س�ل

5.004.016 5.768.641 خماطر االأئتمان 2.220.927 1.926.546

402.166 432.860 خماطر الت�سغيل 166.651 154.834

63.735 26.081 خماطر ال�س�ق 10.041 24.538

5.469.917 6.227.582 اإجمايل مرجح التعر�س ملخاطر الأ�سول 2.397.619 2.105.918

% 15.3 %14.4 معدل خماطر الأ�سول )معايري بازل 2(  %14.4 % 15.3

اإدارة املخاطر  29

الهدف الرئي�سي من اإدارة املخاطر ه� حماية م�ارد البنك من خمتلف املخاطر التي يتعر�س لها البنك. تتاألف جمم�عة املخاطر من خماطر االئتمان 

واملخاطر  التجارية  االأعمال  واإ�ستمرارية  املعل�مات  اأمن  وخماطر  الت�سغيلية،  واملخاطر  ال�س�ق،  وخماطر  االإ�ستهالكي  االئتمان  وخماطر  لل�سركات، 

القان�نية وخماطر اآلية مراجعة القرو�س واالإدارة العالجية. وظائف اإدارة كافة املخاطر يتم رفع تقرير بها اإىل رئي�س ق�سم املخاطر وتك�ن م�ستقلة عن 

وحدات االأعمال. يتعر�س البنك للمخاطر التالية:

خماطر الئتمان  

التعاقدية. يق�م  بالتزاماته  ال�فاء  اأداة مالية يف  اأو طرف مماثل يف  العميل  للبنك يف حالة ف�سل  املالية  تتمثل خماطر االئتمان يف خماطر اخل�سارة 

البنك باإدارة والرقابة على خماطر االإئتمان ب��سع �سق�ف داخلية على مبالغ املخاطر التي �سيقبلها لالأفراد واملجم�عات والقطاعات ال�سناعية مت�سيًا 

مع اإر�سادات البنك املركزي العماين. يق�م البنك باإحت�ساب اخل�سائر املت�قعة من خماطر االإئتمان على اأ�سا�س خماطر الت�سنيف لقرو�س ال�سركات 

واالأفراد يف الفئة املتعرثة على اأ�سا�س اإر�سادات البنك املركزي العماين.

اإدارة خماطر الإئتمان

املجل�س  من  املعتمد  املخاطر  ميثاق  يف  عليه  املن�س��س  املخاطر  واإطار  العماين،  املركزي  للبنك  التنظيمية  املتطلبات  �سمن  االئتمان  خماطر  تدار 

و�سيا�سات واإجراءات االإئتمان املعتمدة من املجل�س. ال�سيا�سات واالإجراءات تتم مراجعتها دوريا من قبل جلنة االإدارة واملخاطر التابعة للمجل�س للتاأكد 

اأ�سا�س تف�ي�س من جلنة املخاطر التابعة  اأف�سل املمار�سات احلالية. خماطر االإئتمان يتم امل�افقة عليها من ال�سلطات املف��سة على  من ت�افقها مع 

للمجل�س. ت�في�س ال�سلطات يق�م على اأ�سا�س حجم خماطر االإلتزام الفردي، وج�دة االئتمان )التقييم الداخلي واخلارجي(، وكذلك م�ست�ى تخفيف 

خماطر االئتمان )�سمانات ، وكفاالت ، وغريها( حلاالت املخاطر املقرتحة. بالن�سبة ملخاطر جتارة التجزئة، ي�جد هناك تف�ي�س ال�سلطة للتعامل 

مع ا�ستثناءات برنامج االإقرا�س املعتمدة. الرقابة والر�سد واإدارة املخاطر االئتمانية تتم بالتن�سيق مع وحدات االأعمال ح�سب االإجراءات امل��س�عة.

الإئتمان لل�سركات

ق�سم خماطر االئتمان لل�سركات م�س�ؤول عن التقييم امل�ستقل والرقابة للمخاطر املتعلقة بجميع ال�سركات، وال�سركات ال�سغرية واملت��سطة وامل�ؤ�س�سات 

املعنية.  االأعمال  وحدات  خالل  من  للعمالء  بالت�سهيالت  االإلتزام  قبل  املقرتحة  للتعر�سات  االئتمان  خماطر  وتقييم  مبراجعة  الق�سم  يق�م  املالية. 

التجديدات ومراجعة الت�سهيالت تخ�سع لنف�س العملية. كل عر�س اإئتماين ه� اأي�سا يتم تقييمه فيما يتعلق ب�سق�ف الرتكيزات املقررة ملختلف القطاعات 

االقت�سادية، والبلدان ، ودرجات املخاطر ، وغريها ، واالنحراف، اإن وجد، يتم ت�سليط ال�س�ء عليه. لقد قدم البنك �سيا�سة ت�سعري على اأ�سا�س املخاطر، 

كما اأن كل عر�س اإئتمان يتم تقييمه على اأ�سا�س املعايري الداخلية للع�ائد املعدلة املطل�بة للمخاطر. كما قام البنك خالل ال�سنة مبالءمة النم�ذج م�ديز 

حملل املخاطر مع متطلبات البنك وقام بالتغري اإىل هذا النم�ذج ملخاطر ت�سنيف ال�سركات املقرت�سة. يقدم ق�سم االئتمان لل�سركات امل�س�رة لت�جيه 

وحدات االأعمال لتعزيز اأف�سل املمار�سات يف خمتلف اأنحاء البنك يف اإدارة خماطر االئتمان.
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اإدارة املخاطر )يتبع(  29

خماطر الئتمان )يتبع(  

الإئتمان لل�سركات )يتبع(

اأي�سًا مراجعات متكررة حل�سابات قائمة املراقبة، وال�سركات  لت�سهيالت كل �سركة، يتم  الر�سمية  ال�سن�ية  اإىل مراجعات خماطر االئتمان  باالإ�سافة 

امل�ساهمة العامة واملخاطر الكبرية. كذلك، قام البنك باإدخال اختبارات التحمل اجلديدة واملراجعة الربع �سن�ية لتغريات الت�سنيف ال�سلبية وت�قعات 

خماطر جمم�عة امل�ؤ�س�سة املالية مت�سيًا مع اأف�سل املمار�سات واإر�سادات الل�ائح التنظيمية.

يتم اإجراء مراجعة مف�سلة �ساملة ملحفظة الت�سهيالت االئتمانية لل�سركات كل ثالثة اأ�سهر ويتم تقدمي التقرير اإىل االإدارة العليا وجلنة املخاطر التابعة 

ملجل�س االإدارة. تتمثل جماالت مراجعة املخاطر يف االآتي: 

• تخفي�س املخاطر/نقلها ب�سكل �سلبي 	

•  ملمح املت��سط املرجح لدرجة  االئتمان 	

• تركيز/اأداء املحفظة	

• و�سع املخاطر املتعلقة بالدي�ن املتاأخرة	

• املخاطر امل�سم�نة باالأ�سهم املدرجة يف �س�ق م�سقط لالأوراق املالية	

• خماطر قطاع العقارات وقطاع التاأجري	

• املخاطر امل�سرتكة	

• العالقات اجلديدة	

• تعر�سات خماطر كبار االأع�ساء واملقر�سني غري املقيمني	

• تعر�سات خماطر البلدان / امل�ؤ�س�سات املالية.	

• اإقرا�س بدون �سمان وخماطر االإقرا�س على اأ�سا�س اإ�سم املقرت�س  	

اإئتمان جتارة التجزئة

يدير ق�سم اإئتمان جتارة التجزئة خماطر االئتمان يف حمفظة التجزئة. الت�سهيالت االئتمانية يتم تقدميها ب�سكل رئي�سي لعمالء التجزئة على اأ�سا�س 

برامج املنتج امل�افق عليها من قبل جلنة املخاطر التابعة للمجل�س. معايري االإقرا�س لهذه الربامج يتم مراجعتها وتعديلها دوريًا، اإذا لزم االأمر، ا�ستنادا 

اإىل حتليل م�ستمر الأداء املنتج وج�دة حمفظة االإئتمان واملخاطر املت�قعة. الت�سهيالت االئتمانية خارج برامج املنتج يتم تقييمها ب�سكل فردي من قبل 

ق�سم خماطر االئتمان االإ�ستهالكي وتعتمدها ال�سلطات املف��سة.

تتم مراجعة ملحفظة اإئتمان جتارة التجزئة على اأ�سا�س �سهري، وتقدم اإىل جلنة اإدارة املخاطر التابعة، ويرفع التقرير ربع ال�سن�ي  عن ال�سهر ال�سابق 

اإىل جلنة املخاطر التابعة للمجل�س. ت�سمل النقاط الهامة التي تغطيها املراجعة ما يلي:

مراجعة املحفظة

م�جز االإدارة لالإنحراف واإجتاهات تعرث االداء )الذي يت�سمن حتليل االنحراف ح�سب املنتج، وحتليل النتائج ، والتاخري  عرب معايري االئتمان املختلفة، 

الخ.(

امل�ساريع املتعهد القيام بها / والتي مت ال�فاء بها خالل ال�سهر

الإ�سرتداد 

التح�سيل  منهجيات  وتعزيز  والكفاءة،  التجهيز  لتح�سني ج�دة  الهامة  االأن�سطة  عمليات جديدة يف جميع  اإدخال  ومت  للنظام  اأدخلت حت�سينات عدة 

ملحفظة التجزئة. لقد قام البنك باإعادة �سياغة ا�سرتاتيجيته ب�ساأن االإقرا�س من خالل اعتماد معايري اإقرا�س اأكرث �سرامة والر�سد امل�ستمر للمحفظة 

وه� ب�سدد تنفيذ نظام ن�ساأة القر�س، ومن�ذج تقييم االئتمان وحل�ل التح�سيالت لتعزيز اإطار عمل خماطر االئتمان االإ�ستهالكي.

اآلية مراجعة القرو�س

واإحداث  والت�ازن بني املخاطر واملكافاأة،  القرو�س؛  امل�ستمر جل�دة حمفظة  للتقييم  ت�سريع  القرو�س مع  البنك ق�سم م�ستقل الآلية مراجعة  اأن�ساأ  لقد 

حت�سينات ن�عية يف اإدارة االئتمان. يق�م الق�سم بتقييم فعالية اإدارة القرو�س، ونزاهة عملية الت�سنيف االإئتمانية، وتقييم خم�س�سات خ�سائر القرو�س 

العامة واخلا�سة، وج�دة املحفظة، الخ.
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الإدارة العالجية

ر، وذلك با�ستخدام جميع التدابري املتاحة للحد من التعر�س للمخاطر وزيادة  ي�سعى ق�سم االإدارة العالجية يف البنك بال ه�ادة مبتابعة كل ح�ساب ُمق�سِّ

املبالغ امل�سرتدة لتح�سني حالة املحفظة تدريجيًا وكلما كان ذلك منا�سبًا تاأهيل هذه العالقات بحيث ميكن اعادتها اىل خط�ط االأعمال كح�سابات  ذات 

اأداء مكتمل .

�سيا�سات تخفيف املخاطر

بتحديد  البنك  يق�م  والبلدان.  ال�سناعية  والقطاعات  واملجم�عات  لالأفراد  معني  ب�سكل  االإئتمان  خماطر  تركيزات  من  ويحد  ويراقب  البنك   يدير 

والقطاعات  املقرت�سني،  من  جمم�عة  اأو  واحد،  مبقرت�س  املتعلقة  املقب�لة  املخاطر  م�ست�يات  على  �سق�ف  ب��سع  وذلك  االإئتمان  خماطر  م�ست�يات 

اجلغرافية واالإقت�سادية. يتم التحكم بتلك املخاطر ومراجعتها دوريًا من قبل جلنة اإدارة االإئتمان، وجلنة املخاطر التابعة ملجل�س االإدارة.

اإجمايل احلد االأق�سى للمخاطر

اإجمايل احلد 

الأق�سى 

للمخاطر

2011

األف دولر اأمريكي 

اإجمايل احلد 

الأق�سى 

للمخاطر

2012

األف دولر اأمريكي 

اإجمايل احلد 

الأق�سى 

للمخاطر 

2012

   األف ر.ع

اإجمايل احلد 

الأق�سى 

للمخاطر 

2011

   األف ر.ع

506.457 479.385 اأر�سدة لدى البن�ك املركزية 184.563 194.986

416.997 564.314 امل�ستحق من البن�ك واإيداعات اأخرى يف اأ�س�اق املال  217.261 160.544

4.339.683 4.965.096 �سايف القرو�س وال�سلفيات اإىل العمالء 1.911.562 1.670.778

246.810 287.590 االإ�ستثمارات املالية املحتفظ بها الأغرا�س غري املتاجرة  110.722 95.022

158.365 160.073 االأ�س�ل االأخرى 61.628 60.970

5.668.312 6.456.458 اإجمايل املخاطر لبنود داخل قائمة املركز املايل 2.485.736 2.182.300

1.134.769 1.186.288 خطابات ال�سمان 456.721 436.886

184.229 155.590 خطابات االإعتماد 59.902 70.928

197.977 388.639 اإلتزامات غري م�سح�بة 149.626 76.221

15.000 - مقاي�سات التخلف االإئتمانية  - 5.775

1.531.974 1.730.517 اإجمايل املخاطر لبنود خارج  قائمة املركز املايل 666.249 589.810

اآخذين يف احل�سبان  31 دي�سمرب 2011 غري  و  31 دي�سمرب 2012  البنك يف  له  يتعر�س  الذي  االإئتمان  االأ�س�اأ ملخاطر  ال�سيناري�  اأعاله  ميثل اجلدول 

للقيا�س والتحكم مبخاطر االإئتمان.  ال�سيا�سة املالئمة  باأن البنك لديه  اإن االإدارة على ثقة  التعزيزات االإئتمانية االأخرى.  اأو  ال�سمانات املحتفظ بها 

باالإ�سافة اإىل ذلك، يتم تخفيف خماطر االإئتمان من خالل ال�سمانات ب�سكل ره�نات وكفاالت حيث يتطلب ذلك. 
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حتليل ج�دة اإئتمان القرو�س وال�سلفيات يتم اإظهارها فيما يلي: 

القرو�س 

الفاعلة )لي�ست 

م�ستحقة �سابقاً 

اأو منخف�سة 

القيمة(

األف ر.ع

قرو�س م�ستحقة 

�سابقاً ومل ُتدفع 

ومل تخف�س 

قيمتها

األف ر.ع

قرو�س غري 

فاعلة

األف ر.ع

اإجمايل القرو�س

األف ر.ع

1.637.36832.28364.0371.733.688الر�سيد يف 1 يناير 2011

515.527280.50317.791813.821االإ�سافات خالل ال�سنة

)554.400()21.913()292.428()240.059(العجز خالل ال�سنة 

)6.717()6.717(--م�سط�ب خالل ال�سنة

1.912.83620.35853.1981.986.392الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2012

4.968.40552.878138.1775.159.460الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2012- األف دولر اأمريكي

1.637.36832.28364.0371.733.688الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2011

4.252.90483.852166.3304.503.086الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2011- األف دوالر اأمريكي

حتليل اأعمار قرو�س البنك املتاأخرة عن الدفع ومل يتم تخفي�س قيمتها يتم اإظهارها فيما يلي:

قرو�س متاأخرة 

عن الدفع من 1 

اإىل 30 يوم

األف ر.ع

قرو�س متاأخرة 

عن الدفع من 31 

اإىل 60 يوم

األف ر.ع

قرو�س متاأخرة 

عن الدفع من 61 

اإىل 89 يوم

األف ر.ع

املجموع 

األف ر.ع

�سايف القرو�س وال�سلفيات اإىل العمالء يف 

312.43811.4706.45020.358 دي�سمرب 2012

316.33229.79216.75452.878 دي�سمرب 2012 بالدولر المريكي

12.01712.9217.34532.283يف 31 دي�سمرب 2011 

3131.21333.56119.07882.852 دي�سمرب 2011 بالدوالر االمريكي

ال�سمانات والتعزيزات الإئتمانية الأخرى

يق�م البنك ب��سع عدة �سيا�سات وممار�سات من اأجل تخفيف خماطر االإئتمان. اإن املمار�سة التقليدية هي احل�س�ل على �سمان لالأم�ال املقدمة، وهي 

ممار�سة �سائعة. يق�م البنك بتطبيق االإر�سادات ح�ل قب�ل اأن�اع حمددة من ال�سمانات اأو تخفيف خماطر االإئتمان. اأن�اع ال�سمانات الرئي�سية للقرو�س 

وال�سلفيات هي كالتايل:

• الره�نات على اأ�س�ل االأعمال مثل العقارات واملخزون واملدينني؛	

• حجز ال�دائع الثابتة؛	

• ه�ام�س نقدية؛	

• الره�نات على املمتلكات ال�سكنية والتجارية؛	

• رهن االأ�سهم واالأوراق املالية املتداولة.	

• يتم �سمان القرو�س االإ�سكانية برهن املمتلكات ال�سكنية.	

تتحكم االإدارة بالقيمة ال�س�قية لل�سمانات، وتطلب �سمانات اإ�سافية وفقًا لالإتفاقية املعنية، وتتحكم بالقيمة ال�س�قية لل�سمانات التي مت احل�س�ل عليها 

خالل مراجعتها لكفاية خم�س�س خ�سائر اإنخفا�س القيمة.
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تتمثل �سيا�سة البنك يف بيع املمتلكات املحتفظ بها ب�سكل منتظم. يتم اإ�ستخدام ح�سيلة البيع لتخفي�س اأو �سداد املطالبة غري املدف�عة. عامًة، ال يقتني 

البنك املمتلكات املحتفظ بها الإ�ستخدامها الغرا�س االأعمال. 

حتليل ال�سمانات والتعزيزات االإئتمانية االأخرى املحتفظ بها مقابل القرو�س وال�سلفيات املمن�حة هي كالتايل:

القرو�س 

الفاعلة )لي�ست 

م�ستحقة �سابقاً 

اأو منخف�سة 

القيمة(

األف ر.ع

قرو�س م�ستحقة 

�سابقاً ومل ُتدفع

األف ر.ع

قرو�س غري 

فاعلة

األف ر.ع

اإجمايل القرو�س

األف ر.ع

913.13841.73711.117965.992ال�سمانات االإ�سافية املتاحة

28.024--28.024الكفاالت املتاحة

5.18210.798-5.616قرو�س حك�مية مي�سرة *

946.77841.73716.2991.004.814الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012

2.459.163108.40842.3552.609.906الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012 – األف دولر اأمريكي 

881.5978.71416.160906.471الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2011

2.289.86222.63441.9742.354.470الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2011 – األف دوالر اأمريكي 

*ت�سمن احلك�مة القرو�س املي�سرة مبقدار مبلغ االأ�سل غري املدف�ع. 

اإجمايل القرو�س و ال�سلف غري امل�سم�نة  هي اأقل يف قيمها من القيمة االإجمالية لل�سمانات املحتفظ بها كما ه� م��سح اأعاله 

�سيا�سة تكوين املخ�س�سات واإنخفا�س القيمة 

يتم اإجراء تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد �س�اء ي�جد هناك دليل م��س�عي باأن اأ�سل مايل حمدد يج�ز تخفي�س قيمته. يف حال وج�د مثل 

ذلك الدليل، يتم حتديد املبلغ التقديري القابل لالإ�سرتداد واأية خ�سائر اإنخفا�س للقيمة، بناءًا على �سايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املت�قعة 

امل�ستقبلية، املدرجة يف قائمة الدخل. باالإ�سافة اإىل ذلك، يق�م البنك بتك�ين خم�س�س جماعي. 

حتليل اإ�سايف لقرو�س البنك املتعرثة طبقًا لت�سنيف البنك املركزي العماين يتم اإظهارها فيما يلي: 

دون امل�ستوى

األف ر.ع

م�سكوك فيها

األف ر.ع

خ�سارة

األف ر.ع

املجموع

األف ر.ع

15.80020.28227.95564.037الر�سيد يف 1 يناير 2012 

3.1451.65212.99417.791االإ�سافات خالل ال�سنة 

)21.913()6.418()3.539()11.956(العجز خالل ال�سنة

)6.717()6.717(--م�سط�ب خالل ال�سنة

6.98918.39527.81453.198الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2012

18.15347.77972.245138.177الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2012 األف دولر اأمريكي 

15.80020.28227.95564.037الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2011

41.03952.68172.610166.330الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2011 األف دوالر اأمريكي 
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احلركة يف القرو�س املعادة جدولتها  

2012

األف ر.ع

2011

األف ر.ع

78.05388.695الر�سيد يف 1 يناير 

3.61121.392االإ�سافات خالل ال�سنة

)32.034()27.408(العجز خالل ال�سنة

54.25678.053الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 

140.925202.735الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب األف دولر اأمريكي 

خماطر ال�سيولة  

خماطر ال�سي�لة هي املخاطر حيث ال يتمكن البنك من تلبية اإلتزامات الدفع عند اإ�ستحقاقها حتت الظروف العادية وال�ساغطة. من اأجل احلد من 

هذه املخاطر، قامت االإدارة باإجراء ترتيبات مت�يل من م�سادر متن�عة باالإ�سافة اإىل القاعدة االأ�سا�سية لالإيداع، واإدارة االأ�س�ل اآخذة ال�سي�لة يف عني 

االإعتبار، والتحكم بالتدفقات النقدية امل�ستقبلية وال�سي�لة على اأ�سا�س ي�مي. اإن هذا يت�سمن تقييم للتدفقات النقدية املت�قعة وت�افر درجة عاليه من 

ال�سمان التي ميكن اإ�ستخدامها ل�سمان مت�يل اإ�سايف عند الطلب. 

يحتفظ البنك بال�سي�لة باأن يق�م ب�س�رة م�ستمرة بتقييم وحتديد والتحكم بتغريات حاجات التم�يل املطل�بة لتلبية االأهداف االإ�سرتاتيجية بالن�سبة 

لالإ�سرتاتيجية االإجمالية. باالإ�سافة اإىل ذلك، يحتفظ البنك ببع�س االأ�س�ل ال�سائلة كجزء من اإ�سرتاتيجيته الإدارة خماطر ال�سي�لة.

ومراجعتها  عليها  امل�افقة  يتم  التي  ال�سي�لة،  ط�ارئ  و�سيا�سات  وال�سي�لة  العماين  املركزي  البنك  اإر�سادات  على  بناءًا  ال�سي�لة  خماطر  البنك  يدير 

اإ�ستحقاقات االأ�س�ل  لتقارير خمتلفة، مثل،  ال�سي�لة دوريًا من خالل حتليل  للمجل�س. يتم ر�سد م�قف خماطر  التابعة  دوريا من قبل جلنة املخاطر 

ال�سي�لة  اأي�سا ب�س�رة دورية اختبارات ال�سغط على  ال�سي�لة، وم�ؤ�سرات لالإنذار املبكر، ون�سب االأ�سهم. كذلك، يجري البنك  واالإلتزامات، وخط�ط 

النقدية على اأ�سا�س ال�س�ق واأحداث حمددة للبنك مت�سيا مع ت��سيات جلنة بازل. و�سع ال�سي�لة يف البنك و�سيناري�هات اختبار ال�سغط يتم مراجعتها 

دوريًا من قبل االإدارة وكذلك يتم مناق�ستها يف قبل جلنة املخاطر التابعة للمجل�س.



89

اإي�صاحات حول القوائم املالية

يف 31 دي�سمرب 2012

اإدارة املخاطر )يتبع(  29

خماطر ال�سيولة )يتبع(  

فيما يلي م�جز اال�ستحقاق لالأ�س�ل وااللتزامات كما يف 31 دي�سمرب 2012:

حتت الطلب

حتى 3 اأ�سهر

   األف ر.ع

3 اإىل

12 �سهر

األف ر.ع

املجموع 

الفرعي اأقل 

من 12 �سهر

األف ر.ع

من �سنة

 اإىل 5

�سنوات

األف ر.ع

اأكرث من 5 

�سنوات 

األف ر.ع

املجموع 

الفرعي اأكرث 

من 12 �سهر

األف ر.ع

املجموع

األف ر.ع

128.29634.973163.26932.45620.01352.469215.738النقدية واالأر�سدة لدى البن�ك املركزية 

�سايف امل�ستحق من البن�ك واإيداعات اأخرى 

باأ�س�اق املال
168.51248.749217.261---217.261

461.545110.386571.931354.349985.2821.339.6311.911.562�سايف القرو�س وال�سلفيات 

20.737110.722-89.98520.737-89.985االإ�ستثمارات بادوات مالية  لغري اغرا�س املتاجرة

20.49820.49820.498----املباين  واملعدات

409---409-409االأ�سل ال�سريبي امل�ؤجل

9461.628-59.7371.79761.53494االأ�س�ل االأخرى 

908.484195.9051.104.389407.6361.025.7931.433.4292.537.818 جمموع الأ�سول 

�سايف امل�ستحق للبن�ك واإيداعات اأخرى 

باأ�س�اق املال
104.5729.625114.19796.250-96.250210.447

5171.886.754 409.083597.1541.006.237540.303340.214880ودائع العمالء

3.49368.778-58.0917.19465.2853.493االإلتزامات االأخرى 

5.687---5.687-5.687ال�سرائب

54.7007.00061.70061.700---الدين الثان�ي

304.452304.452304.452----حق�ق امل�ساهمني

577.433613.9731.191.406694.746651.6661.346.4122.537.818 جمموع الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني 

حتت الطلب 

حتى 3 اأ�سهر 

األف د.اأم

3 اإىل 

12 �سهر

األف د.اأم

املجموع 

الفرعي اأقل 

من 12 �سهر

األف د.اأم

من �سنة

اإىل 5

�سنوات

األف د.اأم

اأكرث من 5 

�سنوات 

األف د.اأم

املجموع 

الفرعي اأكرث 

من 12 �سهر

األف د.اأم

املجموع

األف د.اأم

333.23690.839424.07584.30151.982136.283560.358النقدية واالأر�سدة لدى البن�ك املركزية 

564.314---437.693126.621564.314امل�ستحق من البن�ك واإيداعات اأخرى يف اأ�س�اق املال

1.198.818286.7171.485.535920.3872.559.1743.479.5614.965.096�سايف القرو�س وال�سلفيات 

53.862287.590-233.72853.862-233.728االإ�ستثمارات املحتفظ بها الأغرا�س غري املتاجرة

53.24253.24253.242----املمتلكات واملعدات

1.062---1.062-1.062االأ�سل ال�سريبي امل�ؤجل

244160.073-155.1614.668159.829244االأ�س�ل االأخرى 

2.359.698508.8452.868.5431.058.7942.664.3983.723.1926.591.735الأ�سول الإجمالية

250.000546.616-271.61625.000296.616250.000امل�ستحق للبن�ك واإيداعات اأخرى من اأ�س�اق املال

1.062.5541.551.0492.613.6031.403.384883.6732.287.0574.900.660ودائع العمالء

9.073178.644-150.88518.686169.5719.073االإلتزامات االأخرى 

14.771---14.771-14.771ال�سرائب

142.07818.182160.260160.260---الدين الثان�ي

790.784790.784790.784----حق�ق امل�ساهمني

1.499.8261.594.7353.094.5611.804.5351.692.6393.497.1746.591.735االإلتزامات االإجمالية وحق�ق امل�ساهمني 
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اإدارة املخاطر )يتبع(  29

خماطر ال�سيولة )يتبع(  

م�جز اال�ستحقاق لالأ�س�ل وااللتزامات كما يف 31 دي�سمرب 2011:

حتت الطلب

حتى 3

اأ�سهر

األف ر.ع

3 اإىل

12 �سهر

األف ر.ع

املجموع 

الفرعي اأقل 

من 12 �سهر

األف ر.ع

من �سنة

اإىل 5

�سنوات

األف ر.ع

اأكرث 

من 5

�سنوات 

األف ر.ع

املجموع 

الفرعي اأكرث 

من 12 �سهر

األف ر.ع

املجموع

   األف ر.ع

147.60127.989175.59029.46715.71445.181220.771النقدية واالأر�سدة لدى البن�ك املركزية 

11.550160.544-145.7463.248148.99411.550امل�ستحق من البن�ك واإيداعات اأخرى يف اأ�س�اق املال

346.923182.198529.121339.762801.8951.141.6571.670778�سايف القرو�س وال�سلفيات 

16.76695.022-78.25616.766-78.256االإ�ستثمارات املحتفظ بها الأغرا�س غري املتاجرة

20.50520.50520.505----املمتلكات واملعدات

482---482-482االأ�سل ال�سريبي امل�ؤجل

20460.970-58.9551.81160.766204االأ�س�ل االأخرى 

777.963215.246993.209397.749838.1141.235.8632.229.072الأ�سول الإجمالية

223.149---91.094132.055223.149امل�ستحق للبن�ك واإيداعات اأخرى من اأ�س�اق املال

371.258454.444825.702509.060265.062774.1221.599.824ودائع العمالء

1.89064.932-56.2106.83263.0421.890االإلتزامات االأخرى 

5.240---5.240-5.240ال�سرائب

30.60024.10054.70054.700---الدين الثان�ي

281.227281.227281.227----حق�ق امل�ساهمني

523.802593.3311.117.133541.550570.3891.111.9392.229.072الإلتزامات الإجمالية وحقوق امل�ساهمني 

حتت الطلب

حتى 3

اأ�سهر

األف ر.ع

األف د.اأم

3 اإىل

12 �سهر

األف ر.ع

األف د.اأم

املجموع 

الفرعي اأقل 

من 12 �سهر

األف ر.ع

األف د.اأم

من �سنة

اإىل 5

�سنوات

األف ر.ع

األف د.اأم

اأكرث 

من 5

�سنوات 

األف ر.ع

األف د.اأم

املجموع 

الفرعي اأكرث 

من 12 �سهر

األف ر.ع

األف د.اأم

املجموع

   األف ر.ع

األف د.اأم

383.37872.699456.07776.53840.816117.354573.431النقدية واالأر�سدة لدى البن�ك املركزية 

30.000416.997-378.5618.436386.99730.000امل�ستحق من البن�ك واإيداعات اأخرى يف اأ�س�اق املال

901.098473.2421.374.340882.4992.082.8442.965.3434.339.683�سايف القرو�س وال�سلفيات 

43.548246.810-203.26243.548-203.262االإ�ستثمارات املحتفظ بها الأغرا�س غري املتاجرة

53.26053.26053.260----املمتلكات واملعدات

1.252---1.252-1.252االأ�سل ال�سريبي امل�ؤجل

530158.365-153.1314.704157.835530االأ�س�ل االأخرى 

2.020.682559.0812.579.7631.033.1152.176.9203.210.0355.789.798الأ�سول الإجمالية

579.608---236.608343.000579.608امل�ستحق للبن�ك واإيداعات اأخرى من اأ�س�اق املال

964.3061.180.3742.144.6801.322.234688.4732.010.7074.155.387ودائع العمالء

4.909168.655-146.00017.746163.7464.909االإلتزامات االأخرى 

13.610---13.610-13.610ال�سرائب

79.48162.597142.078142.078---الدين الثان�ي

730.460730.460730.460----حق�ق امل�ساهمني

1.360.5241.541.1202.901.6441.406.6241.481.5302.888.1545.789.798الإلتزامات الإجمالية وحقوق امل�ساهمني 
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اإدارة املخاطر )يتبع(  29

خماطر ال�سوق  

اأ�سعار  اأن القيمة العادلة للم�ج�دات املالية املحتفظ بها البنك �س�ف تتقلب ب�سبب التغيريات يف  يتعر�س البنك ملخاطر ال�س�ق، وهي املخاطر حيث 

ال�س�ق. تن�ساأ خماطر ال�س�ق من تغريات يف القيمة العادلة للمراكز املفت�حة املحتفظ بها يف النقد االأجنبي، و�سعر الفائدة ، واأ�سعار �سرف العمالت 

االأجنبية، واأ�سعار االأ�سهم، وه�ام�س االئتمان، اإلخ. تدار خماطر ال�س�ق على اأ�سا�س اإر�سادات البنك املركزي العماين و �سيا�سة خماطر ال�س�ق، التي 

يتم امل�افقة عليها و مراجعتها دوريا من قبل جلنة املخاطر التابعة للمجل�س و اختبارات ال�سغط باإدماج احلركات ال�سلبية يف قيمة االأ�سهم، والعمالت 

االأجنبية، اإلخ يتم اأي�سا ب�سكل دوري اإجراوؤها ومراجعتها من قبل االإدارة وجلنة املخاطر التابعة للمجل�س.

يقدم البنك منتجات التغطية لعمالئه لتغطية خماطرهم احلقيقية، املتعلقة مبخاطر اأ�سعار الفائدة، وخماطر ال�سرف االأجنبي وخماطر ال�سلع. يتم 

تقييم خماطر االئتمان املقابل ملثل هذه املعامالت )مقاي�سة �سعر الفائدة وعق�د ال�سلع والعمالت االآجلة واخليارات، اإلخ( على اأ�سا�س القيم امل�جبة 

امللح�ظة يف ال�س�ق للعق�د وحاالت املخاطر امل�ستقبلية املحتملة. لقد قدم البنك اأوزان خماطر جديدة تتما�سى مع اأف�سل املمار�سات املتبعة من قبل 

البن�ك االأخرى لتغطية خماطر االئتمان املتعلقة بهذه املخاطر ال�اردة خارج قائمة املركز املايل.

خماطر �سعر ال�سهم

اأو�ساع ملكية االأ�سهم يحتفظ بها يف فئة »مت�فرة للبيع«. يتم ر�سد خماطر ال�س�ق من خالل اأ�سعار ال�س�ق الي�مية و تقارير ال�س�ق التي يتم ت�زيعها على 

االإدارة واالإجراءات املطل�بة، اإن وجدت، التي يتم اإتخاذها على وجه ال�سرعة. كذلك تر�سد وتدار املحفظة وفقا ل�سيا�سة اال�ستثمار امل�افق عليها من 

قبل جلنة املخاطر التابعة للمجل�س.

  خماطر �سعر الفائدة 

اأو القيم العادلة  خماطر ال�س�ق الرئي�سية التي تتعر�س لها املحفظة غري املتداولة هي خماطر اخل�سارة من التقلب يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية 

لالأدوات املالية ب�سبب التغيريات يف اأ�سعار الفائدة بال�س�ق.

تن�ساأ خماطر اأ�سعار الفائدة من احتمال اأن ت�ؤثر تلك التغيريات يف �سعر الفائدة الربحية امل�ستقبلية اأو القيمة العادلة لالأدوات املالية. البنك معر�س 

ملخاطر اأ�سعار الفائدة نتيجة الختالف اإعادة ت�سعري اأ�سعار الفائدة لالأ�س�ل وااللتزامات. 

ت�ستخدم الطرق واالفرتا�سات يف اإعداد حتليل احل�سا�سية: فيما يلي طرق حتليل ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة: حتليل فج�ة اال�ستحقاق التقليدي )لقيا�س 

عائدات ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة(، واملدة )لقيا�س راأ�سمال ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة(: قدمت الطريقة ورقة بنك الت�س�يات الدويل)BIS(  ح�ل »مبادئ 

اإدارة واالإ�سراف على خماطر اأ�سعار الفائدة« ال�سادرة يف ي�لي� 2004.   

 خماطر اأ�سعار الفائدة تدار عن طريق ر�سد ح�سا�سية االأ�س�ل وااللتزامات املالية للبنك جتاه �سدمات اأ�سعار الفائدة القيا�سية. معيار ال�سدمات ت�سمل 

اأ�سا�س  حت�الت م�ازية يف منحنيات العائد. واأثر هذه ال�سدمات يتم حتليلها يف �سياق تاأثريها على االأرباح والقيمة  200 نقطة  اأ�سا�س و  100 نقطة 

يتم دوريًا ب�س�رة منتظمة  بازل.  العماين و جلان  البنك املركزي  الإر�سادات  التي �سيغت وفقا  الداخلية  ال�سق�ف  يتم مقارنته مع  االأثر  االقت�سادية. 

مراجعة التحليل من قبل االإدارة وجلنة املخاطر التابعة للمجل�س.

اأثر عائد 200 نقطة اأ�سا�س حت�ل م�از يف اأ�سعار الفائدة مبني فيما يلي:

كما يف دي�سمرب 2012

200 ا�سا�س 

لقيا�س  ح�سا�سية 

الفائدة ـــ الزيادة

200 ا�سا�س لقيا�س 

ح�سا�سية الفائدة ـــ 

النخفا�س

)9087(9.087تاأثري االإيرادات- األف ريال عماين 

)23.602(23.602تاأثري الإيرادات- األف دولر اأمريكي

باالإ�سافة اإىل ذلك، يتم حتليل ال�سيناري�هات للحاالت الطارئة على اأ�سا�س اأحداث حمددة اأو اإ�سطرابات ال�س�ق كما يتم عر�س التحليل يف االإجتماعات 

ال�سهرية للجنة اإدارة االأ�س�ل واالإلتزامات من اأجل تقدير تاأثريه على ال�سي�لة والعائدات. 

يق�م البنك بثبات باإ�ستخدام الطرق / االإفرتا�سات اأعاله الإجراء حتليل ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة. يتم اإجراء حتليل احل�سا�سية اأعاله على ا�سا�س �سهري 

ويتم مراقبة النتائج مقابل ال�سق�ف املحددة داخليًا، كذلك يتم تداول النتائج ب�سكل ن�سط يف اإجتماعات جلنة اإدارة االأ�س�ل واالإلتزامات. 
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خماطر ال�سوق )يتبع(  

ال ي�جد هناك تغيريات ج�هرية يف عملية اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة يف البنك خالل ال�سنة.

فيما يلي و�سع ح�سا�سية الفائدة البنكية على الرتتيبات التعاقدية املعاد ت�سعريها  يف 31 دي�سمرب 2012:

متو�سط 

ن�سبة الفائدة 

ال�سارية

عند الطلب 

خالل 3 �سهور

)األف ر.ع(

3-12 �سهر

)األف ر.ع(

من �سنة واحد 

اإىل 5 �سنوات

)األف ر.ع(

اأكرث من 5 

�سنوات

)األف ر.ع(

غري ح�سا�سة 

للفائدة

)األف ر.ع(

املجموع

)األف ر.ع(

187.184215.738---0.0828.554%النقدية واالأر�سدة لدى البن�ك املركزية 

 امل�ستحق من البن�ك واإيداعات اأخرى يف 

اأ�س�اق  املال )�سايف(
%1.53195.37321.888---217.261

5.67822.246296.461361.907393.07737.8711.911.562%�سايف القرو�س وال�سلفيات 

االإ�ستثمارات املحتفظ بها الأغرا�س غري 

املتاجرة
%3.006.87010.00073.115-20.737110.722

20.49820.498----ل ينطبقاملمتلكات واملعدات

409409----ل ينطبقاالأ�سل ال�سريبي امل�ؤجل

61.62861.628----ل ينطبقاالأ�س�ل االأخرى 

1.053.043328.349435.022393.077328.3272.537.818اإجمايل الأ�سول

امل�ستحق للبن�ك واإيداعات اأخرى من اأ�س�اق 

املال
%1.59210.447----210.447

643.8561.886.754-1.89212.521686.977343.400%ودائع العمالء

68.77868.778----ل ينطبقاالإلتزامات االأخرى 

5.6875.687----ل ينطبقال�سرائب

61.700-54.7007.000--6.55%الدين الثان�ي

304.452304.452----ل ينطبقحق�ق امل�ساهمني

422.968686.977398.1007.0001.022.7732.537.818اإجمايل اللتزامات وحقوق امل�ساهمني

-)694.446(36.922386.077)358.628(630.075اإجمايل فرق ح�سا�سية �سعر الفائدة

--630.075271.447308.369694.446الفرق الرتاكمي حل�سا�سية �سعر الفائدة
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اإدارة املخاطر ) يتبع(  29

خماطر ال�سوق )يتبع(  

فيما يلي و�سع ح�سا�سية الفائدة البنكية على الرتتيبات التعاقدية املعاد ت�سعريها  يف 31 دي�سمرب 2012:

متو�سط 

ن�سبة الفائدة 

ال�سارية

عند الطلب 

خالل 3 �سهور

)األف د.اأ(

3-12 �سهر

)األف د.اأ(

من �سنة 

واحدة اإىل 5 

�سنوات

)األف د.اأ(

اأكرث من 5 

�سنوات

)األف د.اأ(

غري ح�سا�سة 

للفائدة

املجموع )األف د.اأ(

486.192560.358---0.0874.166%النقدية واالأر�سدة لدى البن�ك املركزية 

امل�ستحق من البن�ك واإيداعات اأخرى يف

 اأ�س�اق املال )�سايف(
%1.53507.46256.852---564.314

5.672.135.704770.029940.0181.020.97998.3664.965.096%�سايف القرو�س وال�سلفيات 

االإ�ستثمارات املحتفظ بها الأغرا�س غري 

املتاجرة
%3.0017.84425.974189.909-53.863287.590

53.24253.242----ل ينطبقاملمتلكات واملعدات

1.0621.062----ل ينطبقاالأ�سل ال�سريبي امل�ؤجل

160.073160.073----ل ينطبقاالأ�س�ل االأخرى 

2.735.176852.8551.129.9271.020.979852.7986.591.735اإجمايل الأ�سول

امل�ستحق للبن�ك واإيداعات اأخرى من

 اأ�س�اق املال
%1.59546.616----546.616

1.672.3534.900.660-1.89552.0031.784.356891.948%ودائع العمالء

178.644178.644----ل ينطبقاالإلتزامات االأخرى 

14.77114.771----ل ينطبقال�سرائب

160.260-142.07818.182--6.55%الدين الثان�ي 

790.784790.784----ل ينطبقحق�ق امل�ساهمني

1.098.6191.784.3561.034.02618.1822.656.5526.591.735اإجمايل اللتزامات وحقوق امل�ساهمني

-)1.803.754(95.9011.002.797)931.501(1.636.557اإجمايل فرق ح�سا�سية �سعر الفائدة

--1.636.557705.056800.9571.803.754الفرق الرتاكمي حل�سا�سية �سعر الفائدة
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اإدارة املخاطر )يتبع(  29

خماطر ال�سوق )يتبع(  

فيما يلي و�سع ح�سا�سية الفائدة البنكية على الرتتيبات التعاقدية املعاد ت�سعريها  يف 31 دي�سمرب 2011:

متو�سط

 ن�سبة

 الفائدة 

ال�سارية

عند الطلب 

خالل 

3 �سهور

)األف ر.ع(

12-3

�سهر

)األف ر.ع(

من �سنة

واحد اإىل

 5 �سنوات

)األف ر.ع(

اأكرث من

 5 �سنوات

)األف ر.ع(

غري ح�سا�سة 

للفائدة

)األف ر.ع(

املجموع

)األف ر.ع(

125.027220.771---0.0595.744%النقدية واالأر�سدة لدى البن�ك املركزية 

 امل�ستحق من البن�ك واإيداعات اأخرى

يف اأ�س�اق  املال )�سايف(
%1.60160.184360---160.544

5.92691.848292.283286.118379.42721.1021.670.778%�سايف القرو�س وال�سلفيات 

االإ�ستثمارات املحتفظ بها الأغرا�س غري 

املتاجرة
%3.62--78.257-16.76595.022

20.50520.505----ال ينطبقاملمتلكات واملعدات

482482----ال ينطبقاالأ�سل ال�سريبي امل�ؤجل

60.97060.970----ال ينطبقاالأ�س�ل االأخرى 

947.776292.643364.375379.427244.8512.229.072اإجمايل الأ�سول

امل�ستحق للبن�ك واإيداعات اأخرى 

من اأ�س�اق املال
%0.75216.2196.930---223.149

524.9061.599.824-2.19216.000494.645364.273%ودائع العمالء

64.93264.932----ال ينطبقاالإلتزامات االأخرى 

5.2405.240----ال ينطبقال�سرائب

54.700-30.60024.100--7.26%الدين الثان�ي

281.227281.227----ال ينطبقحق�ق امل�ساهمني

432.219501.575394.87324.100876.3052.229.072اإجمايل اللتزامات وحقوق امل�ساهمني

-)631.454(355.327)30.498()208.932(515.557اإجمايل فرق ح�سا�سية �سعر الفائدة

--515.557306.625276.127631.454الفرق الرتاكمي حل�سا�سية �سعر الفائدة
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اإدارة املخاطر )يتبع(  29

خماطر ال�سوق )يتبع(  

فيما يلي و�سع ح�سا�سية الفائدة البنكية على الرتتيبات التعاقدية املعاد ت�سعريها  يف 31 دي�سمرب 2011:

متو�سط

 ن�سبة

 الفائدة 

ال�سارية

عند الطلب 

خالل 3 

�سهور

)األف د.اأ(

3-12 �سهر

)األف د.اأ(

من �سنة 

واحدة اإىل

 5 �سنوات

)األف د.اأ(

اأكرث

 من 5

�سنوات

)األف د.اأ(

غري 

ح�سا�سة 

للفائدة

املجموع )األف د.اأ(

324.745573.431---0.05248.686%النقدية واالأر�سدة لدى البن�ك املركزية 

امل�ستحق من البن�ك واإيداعات اأخرى 

يف اأ�س�اق املال )�سايف(
%1.60416.062935---416.997

5.921.797.007759.177743.164985.52554.8104.339.683%�سايف القرو�س وال�سلفيات 

االإ�ستثمارات املحتفظ بها الأغرا�س غري 

املتاجرة
%3.62--203.264-43.546246.810

53.26053.260----ال ينطبقاملمتلكات واملعدات

1.2521.252----ال ينطبقاالأ�سل ال�سريبي امل�ؤجل

158.365158.365----ال ينطبقاالأ�س�ل االأخرى 

2.461.755760.112946.428985.525635.9785.789.798اإجمايل الأ�سول

امل�ستحق للبن�ك واإيداعات اأخرى 

من اأ�س�اق املال
%0.75561.60818.000---579.608

1.363.3924.155.387-2.19561.0391.284.792946.164%ودائع العمالء

168.655168.655----ال ينطبقاالإلتزامات االأخرى 

13.61013.610----ال ينطبقال�سرائب

142.078-79.48162.597--7.26%الدين الثان�ي 

730.460730.460----ال ينطبقحق�ق امل�ساهمني

1.122.6471.302.7921.025.64562.5972.276.1175.789.798اإجمايل اللتزامات وحقوق امل�ساهمني

-)1.640.139(922.928)79.217()542.680(1.339.108اإجمايل فرق ح�سا�سية �سعر الفائدة

--1.339.108796.428717.2111.640.139الفرق الرتاكمي حل�سا�سية �سعر الفائدة

خماطر العمالت

تتمثل خماطر العمالت يف خماطر تقلب قيمة اأداة مالية ب�سبب التغيريات يف اأ�سعار ال�سرف االأجنبي. حدد جمل�س االإدارة حدود ب�ساأن االأو�ساع ح�سب 

العملة. تتم مراقبة االأو�ساع ب�سكل ي�مي حيث ت�ستخدم اإ�سرتاتيجيات التح�ط ل�سمان املحافظة على االأو�ساع �سمن احلدود امل��س�عة. 

يتم االحتفاظ باأو�ساع ال�سرف االأجنبي يف دفاتر البنك ب�سكل رئي�سي ب�سبب العمالء والذين يتحمل�ن اأي اختالفات يف اأ�سعار ال�سرف االأجنبي.

حت�سب مبالغ العمالت االأجنبية املعر�سة للمخاطر �سهريًا جلميع العمالت غري الثابتة على م�ست�ى ثقة مبقدار 99 % وفرتة اإحتفاظ قدرها 10 اأيام. 

باالإ�سافة اإىل ذلك، تاأثري اأرباح قدرها 15 % حلركة معاك�سة يف اأ�سعار ال�سرف جلميع املراكز املفت�حة يتم اإحت�سابها يف اختبارات ال�سغط ال�سهرية.

كان للبنك املخاطر ال�سافية الهامة التالية معرّب عنها بالعمالت االأجنبية: 

2011

األف ر.ع

2012

األف ر.ع

2012

األف د.اأ

2011

األف د.اأ

6.97152.260دوالر اأمريكي20.1202.684

2.57422.556درهم اإماراتي8.684991

13.392984اأخرى 3795.156
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اإدارة املخاطر )يتبع(  29

خماطر الت�سغيل  

خماطر الت�سغيل هي خماطر خ�سارة نا�سئة من اإخفاق االأنظمة واخلطاأ الب�سري واالإحتيال اأو اأحداث خارجية. عند عجز �س�ابط الرقابة من االأداء، فاإن 

خماطر الت�سغيل ميكن اأن ت�سبب �سرر لل�سمعة، وبالتايل يك�ن لديها اآثار قان�نية اأو رقابية، اأو ت�ؤدي اإىل خ�سارة مالية. ال ميكن للبنك ت�قع حذف كافة 

املخاطر الت�سغيلية، ولكن من خالل اإطار عمل رقابي وبالرقابة واالإ�ستجابة للمخاطر املحتملة، يتمكن البنك من اإدارة املخاطر. تت�سمن �س�ابط الرقابة 

على ف�سل ال�اجبات واأحقية ال��س�ل والتف�ي�س واإجراءات الت�س�ية، وعمليات تدريب وتقييم العاملني، مت�سمنًا اإ�ستخدام التدقيق الداخلي. كذلك اأن�ساأ 

البنك االآن  قائمة بت�قعات اخل�سارة الت�سغيلية لر�سد اخل�سائر الت�سغيلية حتت فئات خمتلفة واأي انتهاكات  لل�سق�ف املحددة �سيتم االإبالغ  عنها  اىل 

جلنة  املخاطر التابعة اىل جمل�س االإدارة . وباالإ�سافة اإىل ذلك، فاإن البنك لديه قاعدة بيانات لالإبالغ عن اخل�سارة الت�سغيلية.

الرتكيزات    30

يف اإدارته ملخاطر االإئتمان ي�سعى البنك لتن�يع اأن�سطته االإئتمانيه لتفادي الرتكيز غري املرغ�ب فيه للمخاطر يف اأفراد اأو جمم�عات من العمالء يف 

منطقة اأو جتارة معينة. كما ت�ؤخذ ال�سمانات كلما كان ذلك �سروريا.

فيما يلي الت�زيع اجلغرايف لالأ�س�ل واالإلتزامات والبن�د غري املدرجة يف قائمة املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2012.

�سلطنة

عمان

األف ر.ع

دولة الإمارات 

العربية

املتحدة

األف ر.ع

جمهورية

م�سر

العربية

األف ر.ع

اأخرى

األف ر.ع

املجموع

األف ر.ع

215.738-201.9197.7376.082النقدية واالأر�سدة لدى البن�ك املركزية

10.3592.560204.342217.261-امل�ستحق من البن�ك واإيداعات اأخرى يف اأ�س�اق املال

15.1601.911.562-1.851.79044.612�سايف القرو�س وال�سلفيات 

3.5931.022110.722-106.107االإ�ستثمارات املحتفظ بها الأغرا�س غري املتاجرة

20.498-19.809286403املباين واملعدات 

409---409االأ�سل ال�سريبي امل�ؤجل

53.6441.3408105.83461.628االأ�س�ل االأخرى 

2.233.67864.33413.448226.3582.537.818اإجمايل الأ�سول

5.84036.7064.620163.281210.447امل�ستحق للبن�ك واإيداعات اأخرى من اأ�س�اق املال

1.790.93643.69218.85233.2741.886.754ودائع العمالء

60.7811.7953685.83468.778االإلتزامات االأخرى 

5.687-5.15298437ال�سرائب

61.700---61.700الدين الثان�ي

304.452-299.2154.818419حق�ق امل�ساهمني

2.223.62487.10924.696202.3892.537.818الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني 

313.26036.427574166.362516.623الإلتزامات الإحتمالية الطارئة  
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الرتكيزات )يتبع(   30

�سلطنة

عمان 

األف د.اأم

دولة الإمارات 

العربية 

املتحدة 

األف د.اأم

جمهورية 

م�سر

العربية

األف د.اأم

 اأخرى 

األف د.اأم

املجموع

األف د.اأم

560.358-524.46520.09615.797النقدية واالأر�سدة لدى البن�ك املركزية

26.9066.649530.759564.314-امل�ستحق من البن�ك واإيداعات اأخرى يف اأ�س�اق املال

39.3774.965.096-4.809.844115.875�سايف القرو�س وال�سلفيات 

9.3322.655287.590-275.603االإ�ستثمارات املحتفظ بها الأغرا�س غري املتاجرة

53.242-51.4527431.047املباين واملعدات 

1.062---1.062االأ�سل ال�سريبي امل�ؤجل

139.3353.4812.10415.153160.073االأ�س�ل االأخرى 

5.801.761167.10134.929587.9446.591.735اإجمايل الأ�سول

15.16995.34012.000424.107546.616امل�ستحق للبن�ك واإيداعات اأخرى من اأ�س�اق املال

4.651.782113.48648.96686.4264.900.660ودائع العمالء

157.8734.66295615.153178.644االإلتزامات االأخرى 

14.771-13.3812551.135ال�سرائب

160.260---160.260الدين الثان�ي

790.784-777.18212.5141.088حق�ق امل�ساهمني

5.775.647226.25764.145525.6866.591.735الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني 

813.66294.6161.491432.1091.341.878الإلتزامات الإحتمالية الطارئة  

فيما يلي الت�زيع اجلغرايف لالأ�س�ل واالإلتزامات والبن�د غري املدرجة يف قائمة املركز املاليكما يف 31 دي�سمرب 2011: 

�سلطنة 

عمان

األف ر.ع

دولة الإمارات 

العربية 

املتحدة

األف ر.ع

جمهورية 

م�سر

العربية

األف ر.ع

اأخرى

األف ر.ع

املجموع

األف ر.ع

220.771               -206.0845.5809.107النقدية واالأر�سدة لدى البن�ك املركزية

25.283271134.990160.544-امل�ستحق من البن�ك واإيداعات اأخرى يف اأ�س�اق املال

1.599.27949.30617122.0221.670.778�سايف القرو�س وال�سلفيات 

3.6491.07995.022-90.294االإ�ستثمارات املحتفظ بها الأغرا�س غري املتاجرة

20.505-19.744126635املمتلكات واملعدات 

482---482االأ�سل ال�سريبي امل�ؤجل

52.3727466937.15960.970االأ�س�ل االأخرى 

1.968.25581.04114.526165.2502.229.072اإجمايل الأ�سول

183.002223.149-8.50831.639امل�ستحق للبن�ك واإيداعات اأخرى من اأ�س�اق املال

1.501.61132.13026.72539.3581.599.824ودائع العمالء

56.0011.1316417.15964.932االإلتزامات االأخرى 

5.240-3.349242649ال�سرائب

54.700---54.700الدين الثان�ي

281.227-261.0464.38315.798حق�ق امل�ساهمني

1.886.21569.52543.813229.5192.229.072الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني 

293.03735.625824178.328507.814الإلتزامات الإحتمالية الطارئة  
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الرتكيزات )يتبع(   30

فيما يلي الت�زيع اجلغرايف لالأ�س�ل واالإلتزامات والبن�د غري املدرجة يف قائمة املركز املايل كما يف 31 دي�سمرب 2011: 

�سلطنة

عمان 

األف د.اأم

دولة الإمارات 

العربية 

املتحدة 

األف د.اأم

جمهورية 

م�سر

العربية

األف د.اأم

 اأخرى 

األف د.اأم

املجموع

األف د.اأم

573.431-535.28214.49423.655النقدية واالأر�سدة لدى البن�ك املركزية

65.670704350.623416.997-امل�ستحق من البن�ك واإيداعات اأخرى يف اأ�س�اق املال

4.153.971128.06844457.2004.339.683�سايف القرو�س وال�سلفيات 

9.4782.803246.810-234.529االإ�ستثمارات املحتفظ بها الأغرا�س غري املتاجرة

53.260-51.2843271.649املمتلكات واملعدات 

1.252---1.252االأ�سل ال�سريبي امل�ؤجل

136.0321.9381.80018.595158.365االأ�س�ل االأخرى 

5.112.350210.49737.730429.2215.789.798اإجمايل الأ�سول

475.330579.608-22.09982.179امل�ستحق للبن�ك واإيداعات اأخرى من اأ�س�اق املال

3.900.28783.45569.416102.2294.155.387ودائع العمالء

145.4572.9381.66518.595168.655االإلتزامات االأخرى 

13.610-11.2956291.686ال�سرائب

142.078---142.078الدين الثان�ي

730.460-678.04211.38441.034حق�ق امل�ساهمني

4.899.258180.585113.801596.1545.789.798الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني 

761.13692.5322.140463.1901.318.998الإلتزامات الإحتمالية الطارئة  
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التحليل القطاعي    31

 الأغرا�س االإدارة ينظم البنك اىل اأربع اأق�سام تبعا ل�حدات العمل على النح� التايل:

• يق�م ق�سم اخلدمات امل�سرفية اال�ستهالكية بعرو�س ائتمانية لالفراد لتلبية االحتياجات امل�سرفية الي�مية	

• وقب�ل 	 القرو�س  ت�سمل  التي  ال�سركات  للعمالء من  واخلدمات  املنتجات  متن�عة من  بت�فري جمم�عة  لل�سركات  امل�سرفية  ق�سم اخلدمات  يق�م 

ال�دائع والتجارة املالية والعمالت االجنبية .

• يق�م ق�سم اال�ستثمار بتقدمي املنتجات اال�ستثمارية مثل ادارة اال�س�ل واال�ست�سارات وخدمات ال��ساطة للعمالء من االفراد وكذلك من اأ�سحاب 	

الرثوات وعمالء امل�ؤ�س�سات .

• يق�م ق�سم اخلزانة بتقدمي جمم�عة كاملة من منتجات وخدمات اخلزينة مبا فيها ا�س�اق املال والعمالت االجنبية لعمالئها باال�سافة اىل ادارة 	

ال�سي�لة وخماطر ال�س�ق .

• يق�م ق�سم اخلدمات امل�سرفية الدولية بخدمات مثل ا�سدار �سمان املخاطر و امل�ساركة والقرو�س الخ ......	

يق�م االدارة بح�ساب نتائج الت�سغيل للقطاعات التي تعمل ب�سكل منف�سل من اجل اتخاذ القرارات املتعلقة بتخ�سي�س امل�ارد وتقييم االداء. يتم تقييم 

اأداء القطاع على اأ�سا�س الربح اأو اخل�سارة الت�سغيلية التي يف بع�س الن�احي تقا�س بطريقة خمتلفة عن الربح اأو اخل�سارة الت�سغيلية يف الق�ائم املالية. 

التكاليف التي تتكبدها املهام املركزية يتم اإدارتها على اأ�سا�س جمم�عة وال تخ�س�س لقطاعات الت�سغيل.

التحليل القطاعي ح�سب التايل :

ال�سنة املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2012 

ق�سم جتارة 

التجزئة 

امل�سرفية 

الف ر . ع

ق�سم اخلدمات 

امل�سرفية 

لل�سركات

الف ر . ع

ق�سم

 ال�ستثمار

الف ر . ع

ق�سم اخلزانة 

واخلدمات 

امل�سرفية 

الدولية

الف ر . ع

املركز

 الرئي�سي

الف ر . ع

املجموع

الف ر . ع

9623.87767.179)338(37.46225.216�سايف اإيرادات الف�ائد

18.6155.2292.0963.6121.91431.466اإيرادات اأخرى

51.960)16.140(35.16627.6631.0014.270ربح الت�سغيل 

)5.280(1.596-)1.471()2.930()2.475(�سايف خم�س�سات اإنخفا�س القيمة

40.662)20.562(4.270)470(32.69124.733الربح

936.151993.94720.959106.146480.6152.537.818اإجمايل الأ�سول

692.8361.152.23534.1935.834652.7202.537.818اإجمايل الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني

ال�سنة املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2012 

ق�سم

جتارة

التجزئة 

امل�سرفية 

الف دولر 

اأمريكي

ق�سم

اخلدمات 

امل�سرفية

الف دولر

 اأمريكي

ق�سم

ال�ستثمار

الف دولر

 اأمريكي

ق�سم اخلزانة 

واخلدمات 

امل�سرفية 

الدولية

الف دولر

 اأمريكي

املركز

الرئي�سي

الف دولر

 اأمريكي

املجموع

الف دولر 

اأمريكي

2.49910.070174.491)878(97.30465.496�سايف اإيرادات الف�ائد

48.35013.5825.4449.3824.97181.729اإيرادات اأخرى

134.960)41.922(91.33971.8522.60011.091ربح الت�سغيل 

)13.714(4.146-)3.821()7.610()6.429(�سايف خم�س�سات اإنخفا�س القيمة

105.616)53.408(11.091)1.221(84.91264.242الربح

2.431.5612.581.68154.439275.7041.248.3506.591.735اإجمايل الأ�سول

1.799.5742.992.81888.81315.1531.695.3776.591.735اإجمايل الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني 

الأغرا�س االإدارة يق�م البنك باإعداد تقاريره عن التحليل القطاعي الرئي�سي لعملياته طبقًا للم�اقع اجلغرافية التالية:

)1(  �سلطنة عمان ،

)2(  دولة االإمارات العربية املتحدة ،

)3(  جمه�رية م�سر العربية 

يتم تنفيذ املعامالت بني القطاعات اأعاله وفقًا الأ�سعار ال�س�ق التقديرية على اأ�سا�س جتاري �سمن �سياق االأعمال العادية للبنك. 
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يف 31 دي�سمرب 2012

التحليل القطاعي )يتبع(    31

املعل�مات القطاعية كما يلي: 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

�سلطنة عمان 

   األف ر.ع

دولة الإمارات 

العربية املتحدة 

   األف ر.ع

جمهورية م�سر 

العربية 

   األف ر.ع

املجموع 

   األف ر.ع

اإيرادات القطاع

104.0471.8571.197107.101اإيرادات الف�ائد – )اأطراف خارجية(

401.6361.676-اإيرادات الف�ائد – بني املركز الرئي�سي وفروع البنك  

29.97163086531.466اإيرادات الت�سغيل – )اأطراف خارجية(

191--191اإيرادات الت�سغيل – بني املركز الرئي�سي وفروع البنك

134.2092.5273.698140.434املجموع

م�سروفات القطاع

38.40254697439.922م�سروفات الف�ائد – )اأطراف خارجية(

243881.3451.676م�سروفات الف�ائد – بني املركز الرئي�سي وفروع البنك 

40.5161.3791.06442.959م�سروفات  اأخرى للت�سغيل – )اأطراف خارجية(

62129191-م�سروفات الت�سغيل  اأخرى – بني املركز الرئي�سي وفروع 

3.515127843.726االإ�ستهالك

15.8591.079316.941م�سروف خ�سائر االإئتمان- قر�س عميل

701.541-1.471خ�سائر اإنخفا�س قيمة اإ�ستثمارات مت�فرة للبيع  

)13.202()676()1.244()11.282(املبالغ امل�سرتدة

5.677542876.018�سريبة

94.4012.0913.28099.772املجموع

39.80843641840.662ربح القطاع لل�سنة 

املعلومات الأخرى

2.448.60553.25835.9552.537.818اأ�سول القطاع 

3.612289153.916م�سروفات القطاع الراأ�سمالية 
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يف 31 دي�سمرب 2012

التحليل القطاعي )يتبع(    31

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012

�سلطنة عمان 

األف د.اأم

دولة الإمارات 

العربية املتحدة

األف د.اأم

جمهورية م�سر 

العربية

األف د.اأم

املجموع 

األف د.اأم

اإيرادات القطاع

270.2524.8233.109278.184اإيرادات الف�ائد – )اأطراف خارجية(

1044.2494.353-اإيرادات الف�ائد – بني املركز الرئي�سي وفروع البنك  

77.8471.6362.24681.729اإيرادات الت�سغيل – )اأطراف خارجية(

496--496اإيرادات الت�سغيل – بني املركز الرئي�سي وفروع البنك

348.5956.5639.604364.952املجموع

م�سروفات القطاع

99.7451.4182.530103.693م�سروفات الف�ائد – )اأطراف خارجية(

6302293.4944.353م�سروفات الف�ائد – بني املركز الرئي�سي وفروع البنك 

105.2363.5822.764111.582م�سروفات الت�سغيل – )اأطراف خارجية(

161335496-م�سروفات الت�سغيل – بني املركز الرئي�سي وفروع 

9.1303302189.678اال�ستهالك

41.1932.802744.002خ�سائر االإئتمان- خم�س�س قرو�س العمالء

1814.003-3.822خ�سائر اإنخفا�س قيمة اإ�ستثمارات مت�فرة للبيع  

)34.291()1.756()3.231()29.304(املبالغ امل�سرتدة 

14.74514074515.630�سريبة 

245.1975.4318.518259.146املجموع

103.3981.1321.086105.616ربح القطاع لل�سنة 

املعلومات الأخرى

6.360.014138.33293.3906.591.736اأ�سول القطاع 

9.3827513910.172م�سروفات القطاع الراأ�سمالية 

التحليل القطاعي ح�سب التايل :

ال�سنة املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2011 

ق�سم 

امل�سرفية 

ال�ستهالكية

الف ر . ع

ق�سم

اخلدمات 

امل�سرفية

لل�سركات

الف ر . ع

ق�سم

ال�ستثمار

الف ر . ع

ق�سم اخلزانة 

واخلدمات 

امل�سرفية 

الدولية

الف ر . ع

املركز

الرئي�سي

الف ر . ع

املجموع

الف ر . ع

3683.83158.187)536(28.13826.386�سايف اإيرادات الف�ائد

20.7985.3792.9353.6801.25634.048اإيرادات اأخرى

48.779)15.054(30.57528.6581.5883.012ربح الت�سغيل 

)10.081(--)2.285()5.030()2.766(�سايف خم�س�سات اإنخفا�س القيمة

34.202)19.550(3.012)697(27.80923.628الربح

756.724927.10016.96842.493485.7872.229.072اإجمايل الأ�سول

581.682856.35018.41236.575736.0532.229.072اإجمايل الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني 
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التحليل القطاعي )يتبع(    31

ال�سنة املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2011 

ق�سم 

امل�سرفية 

ال�ستهالكية

الف دولر 

اأمريكي

ق�سم 

اخلدمات 

امل�سرفية

الف دولر 

اأمريكي

ق�سم 

ال�ستثمار

الف دولر 

اأمريكي

ق�سم اخلزانة 

واخلدمات 

امل�سرفية 

الدولية

الف دولر 

اأمريكي

املركز 

الرئي�سي

الف دولر 

اأمريكي

املجموع

الف دولر 

اأمريكي

9569.951151.135)1.392(73.08568.535�سايف اإيرادات الف�ائد

54.02213.9717.6239.5583.26288.436اإيرادات اأخرى

126.698)39.102(79.41674.4364.1257.823ربح الت�سغيل 

)26.184(--)5.935()13.065()7.184(�سايف خم�س�سات اإنخفا�س القيمة

88.836)50.780(7.823)1.810(72.23261.371الربح

1.965.5172.408.05244.073110.3711.261.7855.789.798اإجمايل الأ�سول

1.510.8622.224.28647.82395.0001.911.8275.789.798اإجمايل الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011

�سلطنة عمان 

   األف ر.ع

دولة الإمارات 

العربية املتحدة 

   األف ر.ع

جمهورية

م�سر العربية 

   األف ر.ع

املجموع 

   األف ر.ع

اإيرادات القطاع

89.2073.0401.10993.356اإيرادات الف�ائد – )اأطراف خارجية(

122.1212.133-اإيرادات الف�ائد – بني املركز الرئي�سي وفروع البنك  

32.76360168434.048اإيرادات الت�سغيل – )اأطراف خارجية(

199--199اإيرادات الت�سغيل – بني املركز الرئي�سي وفروع البنك

122.1693.6533.914129.736املجموع

م�سروفات القطاع

33.5885611.02035.169م�سروفات الف�ائد – )اأطراف خارجية(

4221421.5692.133م�سروفات الف�ائد – بني املركز الرئي�سي وفروع البنك 

37.0101.36987039.249م�سروفات الت�سغيل – )اأطراف خارجية(

91108199-م�سروفات الت�سغيل – بني املركز الرئي�سي وفروع البنك

4.08431924.207االإ�ستهالك

17.2431.54214718.932خ�سائر االإئتمان- خم�س�س قرو�س العمالء

712712--خم�س�س اأخرى

2.288--2.288خ�سائر اإنخفا�س قيمة اإ�ستثمارات مت�فرة للبيع  

)11.851()1.751()1.074()9.026(املبالغ امل�سرتدة 

4.0891992084.496�سريبة 

89.6982.8612.97595.534املجموع

32.47179293934.202ربح القطاع لل�سنة 

املعل�مات االأخرى

2.134.61459.61734.8412.229.072اأ�سول القطاع 

2.4519292.552م�سروفات القطاع الراأ�سمالية 
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التحليل القطاعي )يتبع(    31

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011

�سلطنة عمان 

األف د.اأم

دولة االإمارات 

العربية املتحدة

األف د.اأم

جمه�رية

م�سر العربية

األف د.اأم

املجم�ع 

األف د.اأم

اإيرادات القطاع

231.7067.8962.881242.483اإيرادات الف�ائد – )اأطراف خارجية(

315.5095.540-اإيرادات الف�ائد – بني املركز الرئي�سي وفروع البنك  

85.0981.5611.77788.436اإيرادات الت�سغيل – )اأطراف خارجية(

517--517اإيرادات الت�سغيل – بني املركز الرئي�سي وفروع البنك

317.3219.48810.167336.976املجم�ع

م�سروفات القطاع

87.2421.4572.64991.348م�سروفات الف�ائد – )اأطراف خارجية(

1.0963694.0755.540م�سروفات الف�ائد – بني املركز الرئي�سي وفروع البنك 

96.1303.5562.260101.946م�سروفات الت�سغيل – )اأطراف خارجية(

236281517-م�سروفات الت�سغيل – بني املركز الرئي�سي وفروع 

10.6078123910.927االإ�ستهالك

44.7874.00538249.174خ�سائر االإئتمان- خم�س�س قرو�س العمالء

1.8491.849--خم�س�س اأخرى

5.943--5.943خ�سائر اإنخفا�س قيمة اإ�ستثمارات مت�فرة للبيع  

)30.782()4.548()2.790()23.444(املبالغ امل�سرتدة

10.62151754011.678�سريبة

232.9827.4317.727248.140املجم�ع

84.3392.0572.44088.836ربح القطاع لل�سنة 

املعل�مات االأخرى

5.544.453154.84990.4965.789.798اأ�س�ل القطاع 

6.366239236.628م�سروفات القطاع الراأ�سمالية 

القيمة العادلة لالأدوات املالية   32

للقرو�س  العادلة  القيمة  اإىل  ال��س�ل  يتم  لذلك،  ونتيجة  ا�ستحقاقها.  تاريخ  العمالء حتى  اإىل  املمن�حة  وال�سلفيات  بالقرو�س  االحتفاظ  البنك  ين�ي 

املنتظمة با�ستخدام حتليل التدفقات النقدية املخ�س�مة املبنية على اأ�سا�س ن�سبة اخل�سم التي ت�ساوي االأ�سعار ال�س�قية ال�سائدة للف�ائد على القرو�س 

ذات ال�سروط واال�ستحقاقات امل�سابهة. يعتقد البنك اأن القيمة العادلة لالأدوات املالية كما يف 31 دي�سمرب 2012 و 2011 ال تختلف ج�هريًا عن القيمة 

الدفرتية يف كال التاريخني. 

القيمة العادلة لالأدوات املالية

ي�ستخدم البنك الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد االإف�ساح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية عن طريق اأ�سل�ب التقييم:

امل�ست�ى 1 : االأ�سعار )غري املعدلة( املدرجة يف االأ�س�اق الن�سطة لالأ�س�ل اأو االإلتزامات امل�سابهة؛

امل�ست�ى 2 : تقنيات اأخرى جلميع املدخالت التي لها تاأثري كبري على القيمة العادلة امل�سجلة ميكن مالحظتها ، اإما ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر؛

امل�ست�ى 3 : التقنيات التي ت�ستخدم املدخالت التي لها تاأثري كبري على القيمة العادلة امل�سجلة التي ال ت�ستند اإىل قائمةات ال�س�ق التي ميكن مالحظتها.
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يبني اجلدول التايل حتليل االأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة ح�سب القيمة العادلة الهرمي:

31 دي�سمرب 2012

امل�ستوى 1

األف ر ع

امل�ستوى 2

األف ر ع

امل�ستوى 3

األف ر ع

املجموع

األف ر ع

املوجودات املالية

اإ�ستثمارات متوفرة للبيع:

89.763--89.763�سندات التنمية احلك�مية

10.268--10.268اأ�سهم مدرجة 

10.691-10.691-اأ�سهم غري مدرجة اأخرى

110.722-100.03110.691املجموع

الأدوات املالية امل�ستقة:

66.657-66.657-عق�د �سراء 

66.657-66.657-عق�د بيع

138.276-138.276-مقاي�سات اأ�سعار الفائدة

45.483-45.483-خيارات العملة

51.161-51.161-حت�طات ال�سلع

364.200-368.234-املجموع 

478.956-100.031378.925جمموع املوجودات املالية 

1.244.042-259.821984,221جمموع املوجودات املالية باألف الدولر الأمريكي 

31 دي�سمرب 2011

امل�ست�ى 1

األف ر ع

امل�ست�ى 2

األف ر ع

امل�ست�ى 3

األف ر ع

املجم�ع

األف ر ع

امل�ج�دات املالية

اإ�ستثمارات مت�فرة للبيع:

78.054--78.054�سندات التنمية احلك�مية

9.923--9.923اأ�سهم مدرجة 

7.045-7.045-اأ�سهم غري مدرجة اأخرى

95.022-87.9777.045املجم�ع

االأدوات املالية امل�ستقة:

79.169-79.169-عق�د �سراء 

79.169-79.169-عق�د بيع

152.076-152.076-مقاي�سات اأ�سعار الفائدة

142-142-احلدود الق�س�ى الأ�سعار الفائدة

5.775-5.775-مقاي�سة العجز عن �سداد االإئتمان 

31.076-31.076-خيارات العملة 

16.793-16.793-حت�طات ال�سلع 

364.200-364.200-املجم�ع 

459.222-87.977371.245جمم�ع امل�ج�دات املالية 

1.192.784-228.511964.273جمم�ع امل�ج�دات املالية باألف الدوالر االأمريكي 
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خالل فرتة التقرير املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 و 31 دي�سمرب 2011، مل يكن هناك حت�يالت بني قيا�سات القيمة العادلة امل�ست�ى 1 وامل�ست�ى 2، كما 

مل يكن هناك حت�يالت اإىل ومن قيا�سات القيمة العادلة امل�ست�ى 3.

امل�صتقات املالية    33

يدخل البنك من خالل اأعماله االإعتيادية يف معامالت متن�عة ي�ستخدم فيها االأدوات املالية امل�ستقة. االأداة املالية امل�ستقة هي عقد مايل بني طرفني حيث 

تعتمد املدف�عات على حتركات االأ�سعار يف واحدة اأو اأكرث من االأدوات املالية، باالإ�سارة اإىل ال�سعر اأو امل�ؤ�سر. ي�ستخدم البنك االأدوات املالية امل�ستقة التالية:

اأنواع امل�ستقات املالية

العق�د االآجلة وامل�ستقبلية هي ترتيبات تعاقدية اإما ل�سراء اأو بيع عمالت حمددة، �سلع اأو اأدوات مالية باأ�سعار حمددة يف تاريخ م�ستقبلي . اأن العق�د 

االآجلة معدة للتعامل بها يف ال�س�ق الف�ري.

عق�د مقاي�سات هي اإتفاقيات تعاقدية تتم بني طرفني لتبادل حركة اأ�سعار الفائدة اأو العمالت االأجنبية وم�ؤ�سرات االأ�سهم، )ويف حالة عجز مقاي�سات 

االإئتمان( من اأداء الدفعات ب�ساأن اأحداث اإئتمانية معينة على اأ�سا�س مبالغ اإعتبارية حمددة. 

عق�د اخليارات هي اتفاقيات تعاقدية تعطي احلق ولي�س االلتزام ل�سراء اأو بيع مبلغ حمدد من ال�سلع، العمالت االأجنبية اأو االأدوات املالية ب�سعر ثابت 

بتاريخ م�ستقبلي معل�م اأو �سمن فرتة زمنية م�ستقبلية حمددة . يق�م البنك مبعامالت يف عق�د خيارات العمالت لعمالئه فقط.

م�ستقات مالية حمتفظ بها اأو �سادرة لأغرا�س التغطية 

كجزء من عملية اإدارة االأ�س�ل واالإلتزامات ي�ستخدم البنك امل�ستقات املالية الأغرا�س التح�ط لتقليل تعر�سه ملخاطر العملة واأ�سعار الفائدة . يتحقق هذا 

من خالل تغطية اأدوات مالية حمددة ومعامالت معينة باالإ�سافة اإىل التغطية اال�سرتاتيجي �سد خماطر قائمة املركز املايل ككل.

ي�ستخدم البنك عق�د �سرف العملة االأجنبية باالأجل وعق�د خيارات عمالت اأجنبية ومقاي�سات العمالت للتح�ط �سد خماطر عملة معروفة وحمددة . 

باالإ�سافة اإىل ذلك، ي�ستخدم البنك عق�د مقاي�سات اأ�سعار الفائدة للتح�ط �سد التغريات يف القيمة العادلة النا�سئة من بع�س القرو�س وال�دائع ذات 

اأ�سعار الفائدة الثابتة.

الفائدة  اأ�سعار  مقاي�سات  بعق�د  والدخ�ل  املالية  واالإلتزامات  االأ�س�ل  ت�سعري  اإعادة  على  بالرقابة  الفائدة  اأ�سعار  ملخاطر  اال�سرتاتيجي  التح�ط  يتم 

لتح�يط جزء من خماطر اأ�سعار الفائدة . مبا اأن التح�ط اال�سرتاتيجي غري م�ؤهل باأن يك�ن حت�ط خا�س للمحا�سبة ، لذلك فاإن امل�ستقات املالية املتعلقة 

يتم اإحت�سابها كاأدوات مالية للمتاجرة.

يبني اجلدول اأدناه القيم العادلة امل�جبة وال�سالبة لالأدوات املالية امل�ستقة، التي ت�ساوي القيم ال�س�قية مع القيمة االعتبارية حمللة وفقًا لفرتة �سروط 

اال�ستحقاق. اإن القيمة االعتبارية هي قيمة االأ�سل املتعلقة بامل�ستقات املالية باالإ�سارة اإىل اأ�سعار ال�س�ق اأو امل�ؤ�سر وه� االأ�سا�س الذي يتم مب�جبه قيا�س 

التغريات يف قيمة امل�ستقات املالية.

القيمة العتبارية وفقاً ل�سروط ال�ستحقاق

اإجمايل 

القيمة 

العتبارية

   األف ر.ع

القيمة 

العادلة 

ال�سالبة 

   األف ر.ع

)اإي�ساح 11(

القيمة 

العادلة 

املوجبة 

   األف ر.ع

)اإي�ساح 8( 31 دي�سمرب 2012:

من �سنة 

واحدة اإىل 5 

�سنوات 

األف ر.ع

من 3 اإىل 12 

�سهر

األف ر.ع

القيمة خالل 

3  ا�سهر 

األف ر.ع

126.613 6.901 4.762 138.276 )9.753( 9.753 عق�د مقاي�سات اأ�سعار الفائدة

- 17.941 48.716 66.657 )361( 64 عق�د �سراء عمالت اأجنبية اآجلة

- 18.008 48.649 66.657 )170( 370 عق�د بيع عمالت اأجنبية اآجلة

- 12.330 33.253 45.483 )325( 325 خيارات العملة 

- 20.181 30.980 51.161 )558( 558 حت�طات ال�سلع 

126.613 75.261 166.360 368.234 )11.167( 11.070 املجموع

328.865 195.483 432.104 956.452 )29.005( 28.753 املجموع- األف دولر اأمريكي
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اإي�صاحات حول القوائم املالية

يف 31 دي�سمرب 2012

امل�صتقات املالية )يتبع(   33

القيمة العتبارية وفقاً ل�سروط ال�ستحقاق اإجمايل 

القيمة 

العتبارية

   األف ر.ع

القيمة 

العادلة 

ال�سالبة 

   األف ر.ع

)اإي�ساح 11(

القيمة 

العادلة 

املوجبة 

   األف ر.ع

)اإي�ساح 8(

31 دي�سمرب 2011:

من �سنة 

واحدة اإىل 5 

�سنوات 

   األف ر.ع

من 3 اإىل 12 

�سهر

   األف ر.ع

القيمة خالل 

3  ا�سهر 

   األف ر.ع

137.873 8.166 6.037 152.076 )9.453( 9.453 عق�د مقاي�سات اأ�سعار الفائدة

- - 5.775 5.775 )26( - مقاي�سة العجز عن �سداد االإئتمان

- 6.773 72.396 79.169 )341( 41 عق�د �سراء عمالت اأجنبية اآجلة

- 6.768 72.401 79.169 )36( 348 عق�د بيع عمالت اأجنبية اآجلة

- 62 80 142 - - مبادالت ا�سعار الفائدة

- 15.416 15.660 31.076 )320( 320 خيارات العملة 

- 298 16.495 16.793 )880( 880 حت�طات ال�سلع 

137.873 37.483 188.844 364.200 )11.056( 11.042 املجموع

358.112 97.258 490.504 945.974 )28.717( 28.681 املجموع- األف دولر اأمريكي

اأرقام املقارنة   34

مت اإعادة ت�سنيف بع�س االأرقام املقابلة لعام 2011 لتت�افق مع العر�س لل�سنة احلالية. متت عملية اإعادة الت�سنيف �سمن نف�س االإي�ساحات ح�ل الق�ائم 

املالية وهي ال ت�ؤثر على االأرباح اأو حق�ق امل�ساهمني التي مت قائمةها �سابقًا.

لقد اأجريت هذه الت�سنيفات نتيجًة لتبني املعايري والتف�سريات اجلديدة ومن اأجل حت�سني ج�دة املعل�مات املقدمة. اإن عملية اإعادة الت�سنيف ال ت�ؤثر 

على االأرباح التي مت قائمةها لعام 2011.
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فروع البنك الوطني العماين

66 فرعاً يف �سلطنة ُعمان 

فرع واحد يف جمهورية م�سر العربية

 فرع واحد يف دولة الإمارات العربية

املتحدة )اأبوظبي(

7 مراكز لل�سدارة لإدارة  الرثوات
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حمافظة م�صقط )جنوب(

احلي التجاري/الفرع الرئي�صي

الهاتف: 24778352/24778350

فرع املوؤ�ص�صات – بناية جيتكو 

الهاتف: 24778060/ 24778055/

24778059 /24778056 

م�صقط

الهاتف: 24737837/ 24740595

احلمرية

 الهاتف: 24833792/ 24831520 /

24835221 / 24835223 

بيت الفلج

الهاتف: 24700166/ 24702130

الكورني�س

الهاتف: 24715103/ 24714245

ميناء الفحل

الهاتف: 24677020/ 24565561

الوطية

الهاتف: 24563830/ 24560585

القرم

الهاتف: 24562615/ 24560050

�صاطي القرم 

الهاتف: 24607023/24607161

العامرات 

الهاتف: 24877379/24875766

حمافظة م�صقط )�صمال(

مطار م�صقط الدويل

الهاتف: 24510007/ 24510543/ 24519626/24521448

بو�صر

الهاتف: 24587291/ 24587294 / 24587293

فرع املوؤ�ص�صات

هاتف: 24510049 / 24510137

مدينة ال�صيب

الهاتف: 24423511/ 24423512/ 24421773/24420441

اخلوير

الهاتف: 24486481/ 24486441 / 24486479

دوار العذيبة 

الهاتف: 24591341/ 24597855 / 24590145

العذيبة ال�صمالية 

الهاتف: 24527262/ 24527272

املعبيلة

الهاتف: 24455957/ 24453314

 املوالح

الهاتف:  24511164/ 24511165/ 24511167

دوار الغربة 

الهاتف: 24497229/24491062

اخلوير ال�صمالية 

مبنى وزارة ال�سحة

الهاتف: 24602763/ 24692310/ 24692309

قريات

الهاتف: 24846415/24846100

اخلو�س

الهاتف: 24537950/ 24537951

حمافظة م�صندم

خ�صب 

الهاتف: 26730467/ 26731442

بخا 

الهاتف: 26828014

حمافظتي الداخلية والظاهرة

نزوى

الهاتف: 25413169/25410043/25410072

نزوى فرق

الهاتف: 25432149/2531140

عربي

الهاتف: 25691161/ 25690782

العراقي

الهاتف: 25694342/25694141 

بهالء 

الهاتف: 25420772/25419673

�صمائل

الهاتف: 25350355/25351483

فنجاء

الهاتف: 25361190/25360444

احلمراء

الهاتف: 25423121/25422008

�صنك

الهاتف: 25676603

حمافظة الربميي

الربميي

الهاتف : 25653037/ 25655226

حمافظة الباطنة

�صحم

الهاتف: 26855299/26855146/ 26857979
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حمافظة الباطنة )تابع(

اخلابورة

 الهاتف: 26805155 / 26802970/

26802380 /26802232 

بداية 

الهاتف: 26709340/26709240

�صنا�س

الهاتف: 26748394/26747663

لوى

الهاتف: 26762073/26762075/26762073

�صحار الهمبار

الهاتف: 26859106/26859104

منطقة �صحار ال�صناعية

الهاتف: 26751925 /26751309

ال�صويق

الهاتف: 26860518 /26862764

بركاء

الهاتف: 26882007/26882368

امل�صنعة 

الهاتف: 26868136/26868145

امللدة 

الهاتف: 26870182/26871118

الر�صتاق

الهاتف: 26878334/26878332

الر�صتاق اجلديد

الهاتف: 26875254/26875241

اأيف

الهاتف: 26780972

حمافظة ظفار

الفرع الرئي�صي �صاللة 

الهاتف: 23291604/ 23290170/ 23290710

�صاللة – �صارع 23 يوليو

الهاتف: 23298027/23298019

احلافة

الهاتف: 23291940/23291952

م�صت�صفى ال�صلطان قابو�س – �صاللة

الهاتف: 23211092/23211042

ميناء �صاللة

الهاتف: 23219373/23219024

مرباط

الهاتف: 23268345/23268346

ال�صعادة 

الهاتف: 23226031 / 23225283

حمافظة جنوب ال�صرقية

�صور

الهاتف: 25545158/25540246

بالد بني بو علي

الهاتف: 25554015 /25554138

جعالن

هاتف: 25550110/25550950

م�صرية

الهاتف: 25504516/25504026

الكامل

الهاتف: 25557770/25557524

حمافظة �صمال ال�صرقية

اإبراء

الهاتف: 25570144/25570015 

امل�صيبي

الهاتف: 25578484/25578014

�صناو

الهاتف: 25524223/25524212

الدقم

هاتف: 25427101/ 25427172/25427130

مراكز »ال�صدارة« 

مركز الفرع الرئي�صي باحلي التجاري

هاتف  24778009، فاك�س 24778500

مركز اخلوير

هاتف  24487356، فاك�س 24487355

مركز �صاطئ القرم 

هاتف  24607679، فاك�س 24693620

مركز ميناء الفحل 

هاتف  24567223، فاك�س 26859110

مركز �صحار 

هاتف  26859103، فاك�س 26859110

مركز �صاللة 

هاتف  23298092، فاك�س 23297135

�صور

هاتف  25545414، فاك�س 25542046

الفروع اخلارجية

م�صر

مكتب  االدارة االقليمية

الهاتف: 22900413  )202+(    

الإمارات العربية املتحدة

اأبوظبي

الهاتف: 6348111/ 6393028 )9712+(
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