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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

عمر حسين الفردان 
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

المساهمون الكرام،

إنجازات  على  الضوء  أسلط  أن  اإلدارة  مجلس  عن  بالنيابة  يسرني 
البنك خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، حيث سجل 
للعام  إيجابية  توقعات  مع  قويًا  كليًا  أداًء  الفترة  هذه  خالل  البنك 

المقبل.

المحلي  الناتج  في  نموًا   2013 عام  في  العماني  االقتصاد  شهد 
اإلجمالي بنسبة 5%. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خالل عام 
أعلنت  وقد  مؤخرًا.  الصادرة  الميزانية  في  المبين  النحو  على   2014
الحكومة العمانية عن أكبر ميزانياتها حتى اليوم؛ إذ بلغت قيمة 
منها  كبير  جزء  تخصيص  تم  ريـال  مليار   13,5 المتوقعة  النفقات 
ومحطات  الحديدية،  والسكك  للطرقات،  التحتية  البنى  لتطوير 
تكرير النفط، والرعاية الصحية والتعليم. باإلضافة إلى ذلك، فإن من 
المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 1.4% في عام 2014 ليكون أدنى من 

المستوى الذي سّجله في عام 2013. 

حقق البنك  أرباحًا صافية بعد احتساب الضرائب تقدر بـ 41,4 مليون 
مع  بالمقارنة   2013 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  ريـال 
مبلغ 40,7 مليون ريـال عن نفس الفترة من عام 2012 وبزيادة قدرها 

 .%1.8

 52 من   2013 عام  في   %6.5 بواقع  للبنك  التشغيلية  األرباح  ارتفعت 
مليون ريـال في عام 2012 إلى 55,3 مليون ريـال خالل السنة المالية 
المنتهية في ديسمبر 2013. كما شهد صافي اإليرادات التشغيلية، 
نموًا  الفوائد،  غير  من  واإليرادات  الفائدة  صافي  من  يتكون  الذي 
بنسبة 5.3% إلى 103,9 مليون ريـال. وقد تحقق هذا اإلنجاز بالرغم من 
تراجع اإليرادات من غير الفوائد بواقع 8% ويرجع ذلك في األساس إلى 
التغيرات التي حدثت في السوق والمتعلقة “بالقروض المضمونة 
العائدات  تراجعت  كما   .2012 عام  في  إدخالها  تم  والتي  بالرواتب” 
البنك تمكن  أن  إال  السوق،  العام متأثرة بحركة  األصول خالل  على 
ذلك  أدى  وقد  الودائع.  تكاليف  في  مماثلة  تخفيضات  إجراء  من 
إلى نمو بنسبة تجاوزت 11% في صافي إيرادات الفوائد. وقد أصبحت 
الودائع في  قاعدة  اآلن 53.3% من  تمثل  التكلفة  الودائع منخفضة 

البنك مقارنة مع 46.1% في عام 2012.

مليون   48,6 إلى  لتصل   %4.1 بنسبة  التشغيلية  النفقات  وارتفعت 
ذلك  ويرجع   2013 ديسمبر  في  المنتهية  المالية  السنة  خالل  ريـال 

بصورة أساسية للتكاليف المرتبطة بالموظفين.

المالية  السنة  خالل  ريـال  مليون   8,4 االئتمان  تكلفة  صافي  بلغ 

 .2012 بعام  مقارنة   %58.6 بواقع  بزيادة   2013 ديسمبر  في  المنتهية 
قطاعات  أكبر  من  واحد  بدعم  البنك  قرار  إلى  االرتفاع  هذا  ويعود 
التصنيع في البالد حيث اتخذ البنك قرارًا متحفظًا بتوفير مخصصات 
له بالكامل. ومع نهاية العام، بلغت نسبة تغطية البنك للقروض 

المتعثرة %168.

بلغ صافي قروض وسلفيات البنك 2,068 مليار ريـال في 31 ديسمبر 
إيداعات  حققت  وبالمقابل،   .%8.2 بنسبة  نموًا  بذلك  مسجالً   2013

العمالء نموًا بواقع 15.5% لتصل إلى 2,18 مليار ريـال.

دبي،  في  له  فرع  الفتتاح  ترخيص  على  البنك  حصل  العام،  خالل 
ويتطلع لالستفادة من هذا التطور الواعد في عام 2014. 

بيسة   15 بمقدار  نقدية  أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  أوصى  وقد 
للسهم الواحد وأسهم مجانية بنسبة 10% )سهم واحد لكل عشرة 
التي  األرباح  توزيع  إلى سياسة  المساهم( استنادا  أسهم يملكها 

وافق عليها مجلس إدارة البنك. 

في 31 ديسمبر 2013،  بلغ رأس المال المؤهل للبنك 378 مليون  
ريـال ، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 14.6% بالمقارنة مع نسبة 
14.4 % المحققة  في 31 ديسمبر 2012، وهي نسبة أعلى بكثير من 

الحد األدنى المطلوب والبالغ %12

والتي  الشركات  حوكمة  قانون  في  الواردة  للتوجيهات  تنفيذًا 
طرحتها “الهيئة العامة لسوق المال”، يقوم البنك بتضمين تقرير 
حول تنفيذ وفعالية إرشادات وتوجيهات وتوصيات الحوكمة مصدقة 
حسب األصول من قبل المدققين القانونيين ومدرجة ضمن التقرير 

السنوي للبنك.

أعماله  البنك  بها  يدير  التي  الطريقة  االجتماعية  المسؤولية  تعتبر 
في المجتمعات الكبرى، والتي يؤثر فيها وتؤثر فيه.  

التي  االجتماعية  بالمسؤولية  الخاصة  البنك في مبادراته  وقد ركز 
أطلقها في عام 2013 على تطوير الشباب وذلك انسجامًا مع خطته 

العتماد مبادرات أكثر استدامة ومقّيمة بعناية.

للبنك  االجتماعية  المسؤولية  لمبادرات  اإلجمالية  التكلفة  وصلت 
خالل العام 2013 إلى 184 ألف ريـال.

الوطني  البنك  لبطولة  البنك  استضافة  األخرى،  البارزة  األحداث  من 
أواخر  في  للجولف  الموج  بملعب  للجولف  الكالسيكية  العماني 
عام 2013، حيث كانت تلك هي المرة األولى التي يتم فيها تنظيم 

جولة التحدي األوروبي بالسلطنة. وقد شهدت الفعالية، والتي 
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حقق البنك آرباحًا صافية قبل 
الضرائب بلغت 41،4 مليون ريال 

عماني للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2013 مقارنة بـ40،7 

مليون ريال عماني في عام 2012، 
محققًا نسبة زيادة قدرها 1،8 %

استمرت لمدة أربعة أيام، مشاركة  84 من العبي جولة التحدي في 
واحدة من أنجح المنافسات في موسم الجولة. حقق الحدث نجاحا 
كبيرا في المواءمة بين البنك وواحد من األحداث الرياضية العالمية 
للتواصل  مثالية  فرصة  للبنك  المنافسة  هذه  وفرت  حيث  الرائدة 
مع العمالء الكرام وغيرهم من الزوار في جو غير رسمي بملعب 

الجولف الشهير على ساحل مسقط الخالب. 

وأن  خاصًة  إيجابية،  مؤشرات  على  العماني  االقتصاد  آفاق  تنطوي 
التحتية  البنى  مشاريع  على  يركز  الذي  الحكومي  اإلنفاق  ازدياد 
هذا  آثار  تقتصر  أال  المتوقع  ومن  االقتصادي.  النمو  بتعزيز  كفيل 
اإلنفاق على مجرد زيادة الفرص االستثمارية بل تتعداها إلى وحدات 
تقييم  على  البنك  ويواظب  أيضًا.  الصغيرة  والمشاريع  الشركات 
موارده  تخصيص  كفاءة  رفع  بهدف  متواصل  بشكل  استراتيجيته 
لمساهميه.  مستدامة  عائدات  توفير  وضمان  األعمال،  لمختلف 
عالوًة على ذلك، يواصل البنك مساعيه في البحث عن سبل لتعزيز 
القطري”  التجاري  “البنك  االستراتيجي  شريكه  مع  وتعاونه  صالته 

وفروعه في معامالت تجارية وتبادل أفضل الممارسات. 

والتقدير  الشكر  بجزيل  اإلدارة  مجلس  أعضاء  عن  بالنيابة  أتوجه 
دعمهم  على  والمساهمين  المراسلة  والبنوك  الكرام،  لعمالئنا 

وثقتهم المستمرة بالبنك. 

ونوّد أيضًا أن نتقدم بالشكر واالمتنان لـ “البنك المركزي العماني” 
و”الهيئة العامة لسوق المال” إلشرافهما وتوجيهاتهما الحفيصة. 

والتزامهم  إلخالصهم  الموظفين  وفريق  البنك  إدارة  نشكر  كما 
وتفانيهم في العمل. 

وختامًا، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير للمقام السامي لحضرة 
اهلل  حفظه  المعظم،  سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب 
ورعاه، لقيادته ورؤيته الملهمة وتوجيهاته الحكيمة التي تساعدنا 

على مواصلة مسيرة تطورنا ونجاحنا. 

عمر حسين الفردان 

رئيس مجلس اإلدارة

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة 

الفاضل/ محمد محفوظ العارضي، 

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

االئتمان  لجنة  ورئيس   2011 مارس  منذ  اإلدارة  مجلس  عضو 
بمجلس اإلدارة. 

الواليات  نيويورك،  انفستكورب،  بنك  إدارة  مجلس  عضو  وهو 
لمعهد  العالمي  االستشاري  والمجلس  األمريكية،  المتحدة 
األمريكية  المتحدة  الواليات  سي،  دي  واشنطون  بروكينجز، 
وعضو مجلس أمناء زمالة إيزينهاور، فيالديلفيا، الواليات المتحدة 

األمريكية.

الفاضل محمد محفوظ العارضي لواء متقاعد، وكان قد التحق 
عام  في  عمان  سلطنة  في  العماني  السلطاني  الجو  بسالح 
السلطاني  الجو  لسالح  قائدا  بعد  فيما  تعيينه  تم  وقد   1978
السلطان  الجاللة  صاحب  حضرة  منحه   2000 سنة  في  العماني. 

قابوس بن سعيد “وسام عمان”.

الفاضل العارضي حاصل على بكالوريوس العلوم في العلوم 
الملكية  المسلحة  القوات  أركان  كلية  من  العسكرية 
في  الماجستير  ودرجة  انجلترا  براكنيل،  المتحدة،  بالمملكة 
السياسة العامة من كلية جون إف كينيدي الحكومية، جامعة 

هارفارد بالواليات المتحدة األمريكية.

الفاضل/ عمر حسين الفردان، 

رئيس مجلس اإلدارة 

مجلس  رئيس  منصب  الفردان  حسين  عمر  الفاضل/  يشغل 
اللجنة  ورئيس  )ش.م.ع.ع.(  العماني  الوطني  البنك  إدارة 
البنك  إدارة  مجلس  عضو  أيضًا  وهو  بالمجلس.  التنفيذية 
البنك  إدارة  مجلس  رئيس  ونائب  ش.م.ق  القطري  التجاري 

العربي المتحد، الشارقة ورئيس اللجنة التنفيذية بالمجلس.

والمناصب  اإلدارة  مجالس  وعضوية  رئاسة  مناصب  تشمل 
أيضًا منصب  الفردان  الفاضل/ عمر  يتوالها  التي  األخرى  العليا 
الفردان  مجموعة  من  لكل  التنفيذي  والرئيس  الرئيس 
ومجموعة  والمنتجعات  للفنادق  الفردان  وشركة  القابضة، 
جانب  إلى  عمان  وسلطنة  قطر  من  بكل  للسيارات  الفردان 
الفردان للعقارات بقطر. كما يشغل الفاضل/ عمر الفردان أيضًا 
لمجموعة  التابعة  الشركات  في  أخرى  مهمة  إدارية  مناصب 
العربية  والمملكة  قطر  )في  المجوهرات  إدارة  مثل  الفردان، 
من  وغيرها  بقطر  والمالحة  االستثمار  وإدارات  السعودية(، 
عضو   منصب  أيضًا  الفردان  عمر  الفاضل/  يشغل  الشركات. 
قطر،   للتنمية-  المتحدة  الشركة  من  كل  إدارة  مجلس 
ومرسى اريبيا- قطر، إلى جانب أنه  عضو بمجلس إدارة جمعية 
في  األمريكية  الجامعة  أمناء  ومجلس  القطري  األحمر  الهالل 

بيروت. 

الفاضل/ عمر الفردان حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة 
ويبستر  جامعة  من  التمويل  في  الماجستير  ودرجة  األعمال، 

بجنيف.  
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السيدة/  روان بنت أحمد  آل سعيد، 

عضو  مجلس  اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة منذ أبريل 2005. رئيس لجنة التدقيق وعضو اللجنة التنفيذية بمجلس اإلدارة. 

تملك السيدة روان خبرة 25 سنة في مجال االستثمار في كال القطاعين العام والخاص. قبل التحاقها بمجموعة الشركة 
القابضة ش.م.ع.ع. كعضو منتدب ورئيس تنفيذي للمجموعة ، شغلت السيدة روان منصب  العمانية الوطنية لالستثمار 

نائب رئيس تنفيذي لإلستثمارات في صندوق االحتياطي العام للدولة.

عضو بمجالس إدارة العديد من الشركات والمؤسسات المالية المرموقة في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي. 

السيدة روان عضو أيضا في لجنة االستثمار بالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية، ورئيسة مجلس إدارة صندوق الكوثر )وهو 
صندوق متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية(، وعضو لجنة االستثمار بصناديق األيتام والمعاقين بوزارة العدل. 

في عام 2011، تم منح السيدة روان جائزة رائدة األعمال التجارية المهنية )BizPro(، وفي عام 2012 تم تصنيفها في المرتبة 14 من 
قبل فوربس الشرق األوسط Forbes Middle East )كأقوى سيدة أعمال عربية في الشركات المدرجة(. 

السيدة/  روان حاصلة على درجة الماجستير في االقتصاد والتمويل من جامعة لوبروه بالمملكة المتحدة ؛ كما أنها حاصلة 
على دبلوم عالي في تحليل االستثمار من جامعة ستيرلنج، المملكة المتحدة ودرجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم 

السياسية من الجامعة األمريكية بالقاهرة.

الفاضل/ آندرو تشارلز ستيفنس،

عضو مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة منذ يوليو 2005. عضو اللجنة التنفيذية ولجنة االئتمان بمجلس اإلدارة.

يشغل الفاضل ستيفنس منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري القطري )ش م ق(، ومنصب نائب 
رئيس مجلس إدارة التيرناتيف بانك إيه إس، تركيا، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة البنك العربي المتحد بالشارقة. 
من المهام العليا األخرى التي يتوالها الفاضل ستيفنس منصب رئيس مجلس إدارة أورينت المحدودة؛ ونائب 
رئيس مجلس إدارة البنك التجاري القطري للتمويل المحدود، وعضو مجلس إدارة شركة قطر للتأمين العالمية 

ش.م.م.، كما أنه عضو بالمجلس األعلى لعمالء فيزا إنترناشونال.  

التجارة )مرتبة  المتحدة بدرجة بكالوريوس  بالمملكة  بيرمنجهام  أندرو ستفينس من جامعة  الفاضل/  تخرج 
الشرف( تخصص مصارف وتمويل. عمل سابقًا ببنك ستاندرد شارترد بكل من إيرالندا، وهونج كونج، والبحرين 

ويوغندا. 

الشيخ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني، 

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة منذ يوليو 2005؛ وعضو لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة.  

نائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري القطري ش.م.ق وعضو مجلس إدارة البنك العربي المتحد بالشارقة.

الشيخ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم االجتماعية من جامعة قطر.

أعضاء مجلس اإلدارة 
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أعضاء مجلس اإلدارة 

الفاضل/ صالح ناصر عبود الحبسي،

عضو مجلس اإلدارة

لجنة  رئيس  منصب  سابقا  شغل  اإلدارة.  بمجلس  االئتمان  لجنة  وعضو   ،2008 مارس  منذ  اإلدارة  مجلس  عضو 
المخاطر بمجلس إدارة البنك.

بخبرات امتدت ألكثر من 21 عامًا في القطاع المالي، يعمل الفاضل الحبسي حاليا مديرا عاما لصندوق تقاعد 
موظفي وزارة الدفاع.

لجنة  عضو  أنه  كما  إقليمية  خاصة  أسهم  شركة  وهي  كابيتال،  جيت  غروث  مؤسسة  إدارة  مجلس  عضو 
المستثمرين لصندوق التوازن االستثماري. 

الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  ونائب  مسقط،  صندوق  إدارة  لمجلس  كرئيس  سابقا  الحبسي  الفاضل  عمل 
العمانية  الشركة  إلى  إضافة  بنك ظفار ش.م.ع.ع  إدارة  –عمان، وعضو مجلس  المالية  األوراق  لحفظ  الخليجية 

للخدمات المالية ش.م.ع.ع.

التمويل  في  العلوم  بكالوريوس  ودرجة  األعمال  إدارة  ماجستير  درجة  على  حاصل  الحبسي  صالح  الفاضل/ 
وكالهما من جامعة ماريالند )الواليات المتحدة األمريكية( وبكالوريوس العلوم في إدارة األعمال وبكالوريوس 
اآلداب من جامعة بوسطن بالواليات المتحدة األمريكية. حضر أيضًا برنامجًا لإلدارة العليا بمدرسة لندن لألعمال 

وبرنامجًا حول مجالس اإلدارة ذات األداء المتفوق من IMD بسويسرا. 

الفاضل/ سوريش شيفداساني،

عضو مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة منذ يونيو 2010. عضو كل من لجنة المخاطر واللجنة التنفيذية بمجلس اإلدارة. 

لرئيس  مستشار  أنه  كما   ، ع  ع  م  ش  الكيميائية  والصناعات  لليوريا  الدولية  صحار  لشركة  المنتدب  العضو 
مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان القابضة.  

الفاضل/ سوريش شيفداساني حاصل على بكالوريوس التقنية في الهندسة الكهربائية من المعهد الهندي 
للتقنية بدلهي بالهند ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ماكماستر بكندا. 

الفاضل/ سيف سعيد سالم اليزيدي،

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة منذ مارس 2008، وعضو لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة ومدير إدارة االستثمار بصندوق تقاعد 
موظفي الخدمة المدنية. 

يتمتع الفاضل اليزيدي بخبرة تجاوزت السبعة عشر عامًا في إدارة األصول، غطت مختلف فئات االستثمار مثل 
أسواق المال، والدخل الثابت واالستثمارات البديلة. عضو مجالس إدارة عدد من شركات القطاعين العام والخاص 

داخل وخارج السلطنة. 

الفاضل/ سيف اليزيدي حاصل على درجة البكالوريوس في علوم اإلدارة، والمحاسبة كما أنه حاصل على درجة 
الماجستير في إدارة األعمال.
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الفاضل/ روبرت شارب،

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة منذ مارس 2011 وهو رئيس لجنة المخاطر وعضو لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة. 

المتحد  العربي  البنك  إدارة  مجلس  وعضو  بتركيا،  إس  إيه  بانك  ألتيرناتيف  إدارة  مجلس  عضو  شارب  الفاضل 
مستوى  على  المصارف  مجال  في  عاما   36 عن  تزيد  خبرة  شارب  الفاضل  يملك  المتحدة.  العربية  باإلمارات 
إدارة مستقل حيث عمل في  لديه خبرة كبيرة كعضو مجلس  أن  التنفيذيين. كما  والرؤساء  اإلدارة  مجالس 
العديد من مجالس إدارة الشركات المدرجة والخاصة في المملكة المتحدة متضمنة الشركات التابعة لبنك 

باركليز وإتش إس بي سي. الفاضل شارب مقيم بمسقط. 

الفاضل/ عمر سهيل سالم بهوان،

عضو مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة منذ مايو 2013؛ عضو لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة منذ يونيو 2013.

بهوان  لشركة  ومديرا  ش.م.م.،  القابضة  بهوان  سهيل  بمجموعة  االستثمار  إلدارة  مديرًا  عمر  الفاضل  يعمل 
الهندسية ش.م.م. 

الشرقية  الدراسات  السياسية من مدرسة  االقتصاد والعلوم  اآلداب في  الفاضل/ عمر حاصل على بكالوريوس 
واآلسيوية، لندن.

الفاضل/ فيصل عبد اهلل الفارسي،

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة منذ سبتمبر 2011. عضو لجنة التدقيق ولجنة المخاطر بمجلس اإلدارة. في سنة 1995 التحق 
إدارة  رئيس  تضمنت  التي  الوظائف  مختلف  شغل  حيث  االجتماعية  للتأمينات  العامة  بالهيئة  فيصل  الفاضل 

المنافع التأمينية ومدير الخدمات التأمينية باإلنابة. 

كان الفاضل/ فيصل عضوا في مجالس إدارة عدد من شركات المساهمة العامة التي تتضمن البنوك. 

الفاضل/ فيصل حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة العامة ودرجة الماجستير في قانون التجارة الدولية. 
يشغل الفاضل / فيصل في الوقت الحالي منصب مدير إدارة التخطيط في الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية.

أعضاء مجلس اإلدارة 
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اإلدارة التنفيذية
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اإلدارة التنفيذية
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اإلدارة التنفيذية

1.    سالم بن سعيد الشقصي 
      الرئيس التنفيذي 

2.   أحمد جعفر المسلمي
      نائب الرئيس التنفيذي

3.   ستيفن كليتون  
      مدير عام - المخاطر

4.   هميون كبير
      مدير عام - الخدمات المصرفية التجارية 

5.   ناصر سالم الراشدي
      مدير عام - التدقيق الداخلي 

6.   ناصر محمد الهاجري
      مدير عام - الموارد البشرية

7.   فيصل محمد أليداث  
      مدير عام - تقنية المعلومات

8.  أنانثرامان باتاي فنكات 
      مدير عام - اإلدارة المالية 

9.  منصور درويش الرئيسي
      رئيس االلتزام 

10.   موسى مسعود الجديدي 
      رئيس الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية 

      الخاصة بالوكالة 

١ ٢
٣

٨

٩

٥

٤

٧١٠

٦



البنك الوطني العماني التقرير السنوي 182013

تقرير تنظيم وإدارة الشركة  للعام- 2013





البنك الوطني العماني التقرير السنوي 202013

يناقش تقرير تنظيم وإدارة الشركة الطريقة التي تتم من خاللها 
ويقوم  اإلدارة  أعضاء مجلس  يحدد مهام  أنه  الشركات، كما  إدارة 

بصياغة عملية الرقابة الداخلية بالمؤسسة.

بتبني  ملتزم  )“البنك”(  العماني  الوطني  البنك  إدارة  مجلس  إن 
ودعم ثقافة حوكمة سليمة بالبنك. بناء على ذلك، يقوم مجلس 
اإلدارة ولجانه المتخصصة ، وبصورة مستمرة، بتقييم مدى التزامهم 
بهذه  المتعلقة  واإلجراءات  والسياسات  بالممارسات،  وتقيدهم 
البنك بتطبيق المبادئ  الثقافة وسبل تطويرها والتأكد من قيام 
المساهمة  شركات  إدارة  تنظيم  ميثاق  في  عليها  المنصوص 
العامة )“الميثاق”( وتعديالته الصادر من الهيئة العامة لسوق المال 
لألوراق  مسقط  بسوق  المدرجة  بالشركات  والخاص  )“الهيئة”(، 
المصارف  حوكمة  بنظام  المتعلقة  اللوائح  إلى  باإلضافة  المالية، 

والمؤسسات المالية الصادرة من البنك المركزي العماني. 

مجال  في  واإلجراءات  الممارسات  ألفضل  بتطبيقه  وكاعتراف 
الحوكمة، توج البنك الوطني العماني إنجازاته للعام 2013 بحصوله 
الشركات”،  حوكمة  في  األولى  الدرجة  من  الشرف  “مرتبة  على 
العربية  اإلمارات  دبي،  “حوكمة”،  الشركات  حوكمة  معهد  من 
و  2013.؛  يونيو  في  التوالي  على  الخامسة  للمرة  وذلك  المتحدة، 
آي  بي  “سي  قبل  من  األفراد”  لخدمات  جديد  منتج  “أفضل  جائزة 
فاينانشال” خالل حفل توزيع جوائز مجلة “ذا بانكر الشرق األوسط 
البشرية 2013” خالل حفل توزيع  الموارد  2013”؛ وجائزة “القيادة في 
العالمي  “المؤتمر  نظمها  والتي   2013 اآلسيوية  القيادة  جوائز 
 – المصرفية  الخدمات  “التميز في  البشرية”؛ وجائزة  الموارد  إلدارة 
عمان 2013” خالل النسخة الثالثة من “جوائز التميز العالمية” التي 
 IAIRنظمتها مجلة “إنترناشيونال ألتيرناتيف إنفستمنت ريفيو”  و
مجلة  قبل  من   ”2013 عمان  في  أصول  مدير  “أفضل  جائزة  وأخيرًا 
تقديرًا   ”Middle East and North Africa )MENA( Fund Manager  “

لتميز البنك في إدارة األصول.

شركات  وإدارة  تنظيم   ميثاق  في  الصادرة  للتوجيهات  ووفقا 
فإننا  المال  لسوق  العامة  الهيئة  من  الصادر  العامة  المساهمة 
تقرير منفصل عن تنظيم وإدارة  نقوم بشكل مستمر بتضمين 

البنك في التقرير السنوي للبنك والذي تتم مراجعته واعتماده من 
قبل المدققين الخارجيين للبنك. 

مجلس اإلدارة

والرقابة  واإلشراف  التوجيه  المسئولة عن  الجهة  اإلدارة هو  مجلس 
لمجلس  المحددة  المسئوليات  تتضمن  البنك.  على  الشاملة 
على  والموافقة   ، البنك  بأعمال  الخاصة  األهداف  اعتماد  اإلدارة 
تحقيق  اجل  من  اتباعها  ينبغي  التي  والسياسات  االستراتيجيات 
هذه األهداف، ومراجعة أداء البنك، على أساس مستمر، وذلك فيما 

يتعلق بأهدافه الموضوعة باإلضافة إلى التقيد بالسياسات.

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

يتكون مجلس اإلدارة من أحد عشر عضوا،  تم انتخابهم من قبل 
المدة  ستنتهي  سنوات.  ثالث  لمدة   2011 مارس  في  المساهمين 

الحالية لكافة األعضاء في مارس 2014. 

عملية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

تخضع عملية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة إلى أحكام المواد من 29 
إلى 34 من النظام األساسي للبنك.

الضرورية  والخواص  المهارات  بمراجعة  اإلدارة  مجلس  يقوم 
المطلوبة في عضو مجلس اإلدارة ومن ثم يقوم بتقديم توصية 
للقيام  المناسبة  األسماء  بعض  على  تشتمل  للمساهمين 
مرشح  أي  انتخاب  في  بالحق  المساهمون  يتمتع  بانتخابهم. 
تمت  قد  المرشح  هذا  كان  إذا  عما  النظر  بغض  اإلدارة  لمجلس 

تزكيته أو التوصية عليه من قبل مجلس اإلدارة أو خالفه. 

 

الخواص والمؤهالت األساسية ألعضاء مجلس اإلدارة

يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المتخصصة بثروة من المعارف 
خالل  يقدمونها  التي  المستقلة  األحكام  إلى  باإلضافة  والخبرات 
أعضاء  يتمتع  كما  القرارات.  إصدار  وعند  اإلدارة  مجلس  اجتماعات 
التجارية،  والخبرات  المهنية،  بالمعرفة  مجتمعين  اإلدارة  مجلس 
للقيام  وذلك  المالية  والدراية  بالقطاع  المتعلقة  والمعارف 

تقرير تنظيم وإدارة الشركة  للعام- 2013
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بمسئولياتهم الرقابية على اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا للبنك.  

المعلومات التي ُيزّود بها أعضاء مجلس اإلدارة:

الوقت  وفي  وافية  بمعلومات  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تزويد  يتم 
على  والفعالة  الكاملة  السيطرة  من  يتمكنوا  حتى  المناسب 
المتعلقة  واألمور  والتشغيلية،  والمالية،  االستراتيجية،  األمور 
للتوجيهات  وفقا  وذلك  الشركة،  وحاكمية  الداخلية  بالرقابة 

المنصوص عليها في الميثاق. 

البنك،  عن  معلومات  تعيينه  عند  األعضاء  من  عضو  كل  يتلقى 
من  وغيرها  والرقابية  القانونية،  االلتزامات  على  اطالعه  يتم  كما 

إدارة  مجالس  أعضاء  من  عضو  أي  عاتق  على  الملقاة  االلتزامات 
الشركات المدرجة.

تشكيلة مجلس اإلدارة 

مجالس  في  عضو  هو  من  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بين  من  يوجد  ال 
مقر  يكون  بنوك  أو  عامة  مساهمة  شركات  أربع  من  أكثر  إدارة 
أكثر  إدارة  لمجالس  رئيسا  أو  عمان،  بسلطنة  األساسي  نشاطها 

من شركتين.

اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  كل  مركز  التاليان  الجدوالن  يوضح 
الحالي تمشيا مع متطلبات الميثاق:

الجدول رقم 1

التعميم رقم 9/2013 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2013 من قبل الهيئة العامة لسوق المال بشأن تعريف “العضو المستقل” و “األطراف ذات العالقة”  
لم يجعل التعريف إلزاميًا )كما كان في التعميم رقم 14/2012/خ بتاريخ 24 أكتوبر 2012(. وفقا لهذا المبدأ التوجيهي، فإن خمسة من أعضاء 
المجلس الحالي يعتبرون مستقلين )وهو عدد يزيد عن ثلث أعضاء المجلس حسب الحد األدنى المطلوب من األعضاء المستقلين كما ورد 

في النظام األساسي للبنك وقانون الشركات التجارية(. 

اسم عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ عمر حسين الفردان، رئيس مجلس اإلدارة 

الفاضل/ محمد محفوظ العارضي، نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيدة/ روان بنت أحمد آل سعيد 

الفاضل/ عمر سهيل بهوان 

الشيخ/ عبد اهلل بن علي آل ثاني 

الفاضل/ اندرو شارلس استيفنز 

الفاضل/ روبرت شارب 

الفاضل/ فيصل عبد اهلل الفارسي 

الفاضل/ صالح ناصر الحبسي 

الفاضل/ سيف سعيد اليزيدي  

الفاضل/ سوريش ام شيفداساني

الجهة التي يمثلها

نفسه 

مشاريع رمال لالستثمار  ش.م.م - مستثمر في األسهم

نفسها

نفسه 

البنك التجاري القطري، مستثمر في األسهم

نفسه

نفسه

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية - مستثمر في األسهم

صندوق تقاعد وزارة الدفاع - مستثمر في األسهم 

نفسه 

مجموعة سهيل بهوان )القابضة( - مستثمر في األسهم

تصنيف العضو

 

غير تنفيذي- غير مستقل

غير تنفيذي - مستقل

غير تنفيذية - مستقلة 

غير تنفيذي- غير مستقل

غير تنفيذي- غير مستقل

غير تنفيذي- غير مستقل

غير تنفيذي- غير مستقل

غير تنفيذي- مستقل

غير تنفيذي- مستقل

غير تنفيذي- مستقل

غير تنفيذي- غير مستقل 
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أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك

األداء،  وحوافز  والعالوات،  )كالرواتب،  المزايا  مجموع  بلغ 

العليا  اإلدارة  ألعضاء  دفعت  التي  الخ(  التقاعد  ورواتب  والمكافآت، 

للبنك 1,427,362 رياال وذلك خالل العام 2013. 

مدة عقد الخدمة بالنسبة للموظفين األجانب محددة بسنتين ، أما 

بالنسبة للموظفين العمانيين فإنها محددة بموجب قانون العمل 

تتراوح  الحالية  للعقود  بالنسبة  الخدمة  إلنهاء  اإلنذار  العماني. مدة 

لإلدارة  توجيهات  اإلدارة  مجلس  أصدر  أشهر.  وأربعة  شهرين  بين  ما 

من  للموظفين  أشهر  ستة  مدتها  جديدة  إشعار  فترات  بتضمين 

مستوى مساعد مدير عام فأعلى. 

بما أن كافة أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء غير تنفيذيين، فإنه ال تنطبق 

األعضاء  باألداء. يتقاضى  أو حوافز مرتبطة  عليهم مكافآت محددة 

عدد وتواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة 

عقـد مجلس إدارة البنـك الوطني العماني 6 اجتماعات خالل العام 2013 كانت بتواريخ 24 يناير، و 26 مارس، و26 مايو،  و18 سبتمبر، و8 ديسمبر 
و12 ديسمبر 2013. كانت أطول فترة بين أي اجتماع واآلخر 114 يوما، وذلك وفقا للمادة 4 من الالئحة، والتي تتطلب أال تتجاوز الفترة بين االجتماعات 

أربعة أشهر كحد أقصى. 
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غير التنفيذيين أتعاب حضور جلسات إضافة إلى المصروفات الخاصة 

تم  التي  األتعاب  إلى  وباإلضافة  المجلس.  لجان  جلسات  بحضور 

التي سيتم دفعها ألعضاء مجلس  المكافآت  بلغ مجموع  دفعها، 

الجمعية  لموافقة  خاضعة   2013 العام  خالل  رياال   120,700/000 اإلدارة 

العمومية السنوية للبنك المزمع عقدها بتاريخ 26 مارس 2014.  

فيما يلي تفاصيل أتعاب حضور الجلسات التي تم دفعها أو أصبحت 

مستحقة الدفع ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2013 :

لجان مجلس اإلدارة 

لجنة  لجان هي  أربع  اإلدارة كما في ديسمبر 2013  كانت لمجلس 

االئتمان، ولجنة التدقيق، ولجنة المخاطر، واللجنة التنفيذية.   

لجنة التدقيق 

تتكون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء، منهم اثنان مستقلون، حيث 
أنهم يشكلون األغلبية المطلوبة بموجب القانون. اجتمعت اللجنة 

8 مرات خالل العام 2013. 

التدقيق وتفاصيل  لجنة  أعضاء  يلي جدوال بتشكيلة وأسماء  فيما 
االجتماعات التي حضروها: 

بلغت األموال المدفوعة للفنادق والسفر ألعضاء مجلس اإلدارة -/25,725 ريال خالل العام 2013.

اسم عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ عمر حسين الفردان، رئيس مجلس اإلدارة

الفاضل/ محمد محفوظ العارضي، نائب رئيس مجلس اإلدارة
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الفاضل/ سوريش شيفداساني 
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الفاضل/ أنيل كومار نهار
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ومسئوليات  صالحيات  تحدد  والتي  التدقيق،  لجنة  الئحة  إجازة  تتم 
لجنة التدقيق بالمجلس، من قبل مجلس اإلدارة سنويا. 

لجنة  الئحة  في  تحديدها  تم  والتي  اللجنة،  مسئوليات  تتمثل 
التدقيق بمجلس اإلدارة فيما يلي:

بمسؤولياته  الوفاء  من  لتمكينه  للمجلس  المساعدة  تقديم   •
التنظيمية/ اإلشرافية حول األمور المالية والمحاسبية. 

• اإلشراف على عملية تقديم التقارير المالية نيابة عن المجلس بما 
في ذلك مراجعة البيانات المالية السنوية والفصلية وتقديم توصية 
وجدت،  إن  التحفظات،  مراجعة  عليها.  للموافقة  اإلدارة  لمجلس 
مع  المحاسبية  المبادئ  ومناقشة  المالية  البيانات  مسودة  على 

المدققين الخارجيين. 

والمدققين  الخارجيين  المدققين  وتقارير  التدقيق  • مراجعة خطط 
الداخليين والنظر في فعالية اإلجراءات المتخذة من قبل اإلدارة حول 

توصيات المدققين. 

• تقييم وتقديم تقارير لمجلس اإلدارة حول عمليات التدقيق التي 
ومدى  الداخليون،  والمدققون  الخارجيون  المدققون  بها  يقوم 
دقة وكفاية اإلفصاح عن المعلومات المقدمة لهم، ومدى مالئمة 

وجودة نظام اإلدارة بما في ذلك الضوابط الداخلية.

• مراجعة مدى استقاللية المدقق الخارجي )خاصة فيما يتعلق بأي 
خدمات خارجة عن نطاق التدقيق( وأتعاب وشروط تعيين المدققين 
الخارجيين للبنك وتقديم توصية باختيارهم إلى مجلس اإلدارة قبل 

تعيينهم من قبل الجمعية العمومية السنوية. 

• مراجعة الئحة إدارة التدقيق التي تحدد عناصر استقاللية، وصالحيات، 
والموافقة  الداخلي  التدقيق  مهام  ومعايير  ومسئوليات  ونطاق 
عليها سنويا. كما أنها تعمل على توجيه أنشطة التدقيق الداخلي 

واإلشراف عليها.

لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة 

خالل  اجتماعات   10 عقدت  وقد  أعضاء،   5 من  االئتمان  لجنة  تتكون 
العام 2013. فيما يلي جدوالً بأسماء أعضاء اللجنة، ومناصبهم وعدد 

االجتماعات التي حضروها:

تتمثل المسؤوليات الرئيسية للجنة االئتمان فيما يلي: 

• اعتماد وتجديد المعامالت ضمن الحدود القانونية القصوى للبنك 
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بما في ذلك ضمان االلتزامات وبيع األصول المستهدفة.

الواسعة  االتجاهات  تغطي  التي  األصول  مخاطر  تقارير  مراجعة   •
المخاطر  ذات  والتسهيالت  األصول  ذلك  في  بما  البنك  لمحفظة 

العالية باإلضافة إلى التقارير األخرى كل ثالثة أشهر على األقل. 

لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة 

وقد عقدت  أعضاء،   4 اإلدارة  من  بمجلس  المخاطر  لجنة  تتكون   •
الرئيسية  المسئوليات  تشتمل   .2013 العام  خالل  اجتماعات  ستة 

للجنة المخاطر على تحديد المخاطر ومراجعتها، وإعداد سياسات 
المخاطر، وحدود وإدارة ومراقبة المخاطر، باإلضافة إلى مراجعة إدارة 

استراتيجيات التحصيل للقروض المتعثرة وكفاية المخصصات.

 فيما يلي جدوال بأسماء أعضاء لجنة المخاطر:

تتضمن مسئوليات اللجنة المحددة في الالئحة ما يلي: 

• وضع السياسة الخاصة بكافة األمور المتعلقة بالمخاطر واإلشراف 

المستمر على كافة مخاطر البنك وذلك من خالل لجنة المخاطر 
باإلدارة. تشمل المسئوليات الرئيسية للجنة بالتحديد ما يلي: 

1. تهيئة بيئة مناسبة إلدارة مخاطر االئتمان 

2. تطوير إدارة مناسبة لمخاطر العمليات 

3. اإلشراف المستمر على مخاطر معدالت الفائدة 

4. إدارة السيولة 

5. إدارة كافة المخاطر األخرى للسوق بما في ذلك مخاطر العمالت 
األجنبية 

• تتضمن المسئوليات المحددة لللجنة ما يلي: 

تتضمن  والتي  بالبنك،  الخاصة  المخاطر  باستراتيجية  التوصية   .1
وتقديمها  االئتمان،  استراتيجية  الحصر  ال  المثال  سبيل  على 

للمجلس للموافقة عليها. 

للموافقة  للمجلس  ورفعها  للبنك  المخاطر  بالئحة  التوصية   .2
عليها، ومراجعة هذه الالئحة سنويا. 

نطاق  البنك على  لسياسة مخاطر  المستوى  عالي  إطار  3. وضع 
والسوق،  االئتمان،  بقطاعات  المتعلقة  للمخاطر  وذلك  البنك 

والعمليات، والسمعة، والشئون القانونية والمحاسبية.

4. تأسيس مستويات لتحمل المخاطر وحدود للمحفظة، بما في 
ذلك الحدود المرتبطة بالقطاع، والحدود الجغرافية، ونوعية األصول 

وغيرها حسبما تقتضي الحاجة. 

5. مراقبة لوحة المخاطر على النطاق الشامل للمشروع وذلك من 
خالل لجنة المخاطر باإلدارة. 

باإلدارة ومجموعة المخاطر  أداء لجنة المخاطر  6. مراجعة وتقييم 
ودورها في مراقبة كافة المخاطر والسيطرة عليها وذلك لضمان 
قبل  من  المعتمدة  المخاطر  وسياسات  باستراتيجيات  االلتزام 

مجلس اإلدارة وتطبيقها. 

7. اإلشراف المباشر على االلتزام الرقابي والقانوني من خالل لجنة 
االئتمان باإلدارة. 

8. مراجعة سيناريوهات اإلجهاد بصورة منتظمة لقياس تأثير األحوال 
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الحقيقية  التقلبات  بين  التفاوت  ومراقبة  لألسواق  الطبيعية  غير 
بها من خالل مقاييس  التنبؤ  يتم  التي  وتلك  المحفظة  قيم  في 

المخاطر. 

9. مراقبة التزام إدارات األعمال بمختلف معايير المخاطر. 

10.  اعتماد استراتيجيات كافة منتجات األصول وااللتزامات ومراجعتها، 
االئتمان  الحصر كافة منتجات  ال  المثال  ويتضمن ذلك على سبيل 
واإليداع لألفراد، ومنتجات الخزانة واالستثمار وأية منتجات أخرى غير 

قياسية تتعلق بالخدمات المصرفية للمؤسسات. 

المتعلقة  المحددة  المواضيع  بعض  على  المباشر  اإلشراف   .11
بسياسة االئتمان، والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر: 

وآلية  التركيز،  وقضايا  الدولة،  وحدود  االئتماني،  التصنيف  نماذج   o
مراجعة القروض، وسياسة تصنيف القروض وسياسة المخصصات. 

التي  الجديدة  المنتجات  مبادرات  استراتيجيات/  على  الموافقة   o
يكون لها انعكاسات ائتمانية على البنك. 

الممنوحة  والتفويضات  االئتمانية  الصالحيات  مالئمة  مراجعة   o
لإلدارة.

بالبنك  االئتمان  مخاطر  تصنيف  لمنهجية  الدورية  المراجعة   o
ومالئمة التصنيفات االئتمانية. 

اللجنة التنفيذية بمجلس اإلدارة  

تتكون اللجنة التنفيذية بمجلس اإلدارة من 4 أعضاء وقد اجتمعت 
7 مرات خالل العام 2013. الجدول التالي يوضح أسماء أعضاء اللجنة 

ومناصبهم:

اإلدارة  لمجلس  التنفيذية  لللجنة  الرئيسية  المسئوليات  تتمثل 
فيما يلي: 

الظروف  على  بناًء  للبنك  المدى  طويلة  االستراتيجيات  وضع   •
التوصية  وتقديم  المجلس  ورؤية  السوق  وظروف  االقتصادية 

لمجلس اإلدارة العتمادها.

والموازنات  االستراتيجية  األهداف  مقابل  في  البنك  أداء  مراجعة   •
المتفق عليها.

الموازنة  عن  اإلدارة  لمجلس  باالعتماد  التوصية  وتقديم  مراجعة   •
الموازنات  جميع  متضمنة  األعمال  وخطط  للبنك  السنوية 
يتماشى  بما  للبنك  الرأسمالية  النفقات  وموازنات  التشغيلية 
االقتصادية  البيئات  في  والتغيرات  األجل  طويلة  االستراتيجية  مع 

والسوقية والتنظيمية.

• مراجعة أداء األعمال المصرفية االستثمارية متضمنة جميع تقارير 
االستثمارات.

يتعلق  فيما  للمجلس  باالعتماد  التوصية  وتقديم  مراجعة   •
بمقترحات البنك الخاصة بإدارة رأس المال وتجميع أي أموال جديدة 

مطلوبة. 

التوصية  للبنك وتقديم  األرباح  • مراجعة واعتماد سياسة توزيعات 
لمجلس اإلدارة عن مدفوعات توزيعات األرباح المقترحة.

• مراجعة واعتماد كتيب الموارد البشرية للبنك. 

إلدارة  المكافآت  عمل  إطار  وضع  عن  مسؤولة  اللجنة  تكون   •
وموظفي البنك.

بالمكافآت  يتعلق  فيما  للمجلس  التوصية  وتقديم  مراجعة   •
والمنافع السائدة وضمان االنسجام مع اتجاهات السوق.

بمكافآت  المتعلقة  السياسات  وتعديل  واعتماد  مراجعة   •
الموظفين وخطط الحوافز ذات الصلة باألداء.

العمانيين  التنفيذيين  بالبنك وتطور  التعمين  • مراجعة سياسات 
في اإلدارتين الوسيطة والعليا بالبنك.

الجدول رقم 7

االسم

الفاضل/ عمر حسين الفردان 

السيدة/ روان بنت احمد آل سعيد

الفاضل/ اندرو تشارلز استيفنز

الفاضل/ سوريش شيفداساني

المنصب

رئيس اللجنة

عضوا

عضوا

عضوا

عدد االجتماعات التي حضرها 

7

7

7

3

مالحظات 
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نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة 

الفاضل/ عمر حسين الفردان، رئيس مجلس اإلدارة 

إدارة  مجلس  رئيس  منصب  الفردان  حسين  عمر  الفاضل/  يشغل 

التنفيذية  اللجنة  ورئيس  )ش.م.ع.ع.(  العماني  الوطني  البنك 

القطري  التجاري  البنك  إدارة  مجلس  عضو  أيضًا  وهو  بالمجلس. 

ش.م.ق ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد، الشارقة 

ورئيس اللجنة التنفيذية بالمجلس.

العليا  والمناصب  اإلدارة  مجالس  وعضوية  رئاسة  مناصب  تشمل 

الرئيس  منصب  أيضًا  الفردان  عمر  الفاضل/  يتوالها  التي  األخرى 

وشركة  القابضة،   الفردان  مجموعة  من  لكل  التنفيذي  والرئيس 

بكل  للسيارات  الفردان  ومجموعة  والمنتجعات  للفنادق  الفردان 

من قطر وسلطنة عمان إلى جانب الفردان للعقارات بقطر وعمان. 

كما يشغل الفاضل/ عمر الفردان أيضًا مناصب إدارية مهمة أخرى 

المجوهرات  إدارات  مثل  الفردان،  لمجموعة  التابعة  الشركات  في 

)في قطر والمملكة العربية السعودية(، وإدارات االستثمار والمالحة 

بقطر وغيرها من الشركات األخرى. ويشغل الفاضل/ عمر الفردان 

أيضًا منصب عضو  مجلس إدارة كل من الشركة المتحدة للتنمية- 

جمعية  إدارة  بمجلس  عضو  أنه   جانب  إلى  اريبيا،  ومرسى  قطر،  

الهالل األحمر القطري ومجلس أمناء الجامعة األمريكية في بيروت. 

إدارة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل  الفردان  عمر  الفاضل/ 

األعمال، ودرجة الماجستير في التمويل من جامعة ويبستر بجنيف.  

الفاضل/ محمد محفوظ العارضي، نائب رئيس مجلس اإلدارة 

عضو مجلس اإلدارة منذ مارس 2011 ورئيس لجنة االئتمان بمجلس 

اإلدارة. 

الواليات  نيويورك،  انفستكورب،  بنك  إدارة  مجلس  عضو  وهو 

لمعهد  العالمي  االستشاري  والمجلس  األمريكية،  المتحدة 

األمريكية  المتحدة  الواليات  سي،  دي  واشنطون  بروكينجز، 

المتحدة  الواليات  فيالديلفيا،  إيزينهاور،  زمالة  أمناء  مجلس  وعضو 

األمريكية.

التحق  قد  وكان  متقاعد،  لواء  العارضي  محفوظ  محمد  الفاضل 

بسالح الجو السلطاني العماني في سلطنة عمان في عام 1978 

وقد تم تعيينه فيما بعد قائدا لسالح الجو السلطاني العماني. في 

سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب  حضرة  منحه   2000 سنة 

المعظم »وسام عمان«.

العلوم  في  العلوم  بكالوريوس  على  حاصل  العارضي  الفاضل 

العسكرية من كلية أركان القوات المسلحة الملكية بالمملكة 

المتحدة، براكنيل، انجلترا ودرجة الماجستير في السياسة العامة 

بالواليات  هارفارد  جامعة  الحكومية،  كينيدي  إف  جون  كلية  من 

المتحدة األمريكية.

السيدة/  روان بنت أحمد  آل سعيد، عضو  مجلس  اإلدارة

وعضو  التدقيق  لجنة  رئيس   .2005 أبريل  منذ  اإلدارة  مجلس  عضو 

اللجنة التنفيذية بمجلس اإلدارة. 

كال  في  االستثمار  مجال  في  سنة   25 خبرة  روان  السيدة  تملك 

الشركة  بمجموعة  التحاقها  قبل  والخاص.  العام  القطاعين 

منتدب  كعضو  ش.م.ع.ع.  القابضة  لالستثمار  الوطنية  العمانية 

نائب  منصب  روان  السيدة  شغلت  للمجموعة،  تنفيذي  ورئيس 

رئيس تنفيذي لإلستثمارات في صندوق االحتياطي العام للدولة.

المالية  والمؤسسات  الشركات  من  العديد  إدارة  بمجالس  عضو 

المرموقة في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي. 

السيدة روان عضو أيضا في لجنة االستثمار بالهيئة العامة للتأمينات 

صندوق  )وهو  الكوثر  صندوق  إدارة  مجلس  ورئيسة  االجتماعية، 

االستثمار  لجنة  وعضو  اإلسالمية(،  الشريعة  أحكام  مع  متوافق 

بصناديق األيتام والمعاقين بوزارة العدل. 

التجارية  األعمال  رائدة  جائزة  روان  السيدة  منح  تم   ،2011 عام  في 

المهنية )BizPro(، وفي عام 2012 تم تصنيفها في المرتبة 14 من قبل 

أعمال  سيدة  )كأقوى   Forbes Middle East األوسط  الشرق  فوربس 

عربية في الشركات المدرجة(. 

السيدة/  روان حاصلة على درجة الماجستير في االقتصاد والتمويل 

على  حاصلة  أنها  كما  ؛  المتحدة  بالمملكة  لوبروه  جامعة  من 

دبلوم عالي في تحليل االستثمار من جامعة ستيرلنج، المملكة 

المتحدة ودرجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من 

الجامعة األمريكية بالقاهرة.
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الشيخ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني، عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة منذ يوليو 2005؛ وعضو لجنة االئتمان بمجلس 
اإلدارة.  

وعضو  ش.م.ق  القطري  التجاري  البنك  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 
مجلس إدارة البنك العربي المتحد بالشارقة.

درجة  على  حاصل  ثاني  آل  جبر  بن  علي  بن  اهلل  عبد  الشيخ 
البكالوريوس في العلوم االجتماعية من جامعة قطر.

الفاضل/ آندرو تشارلز ستيفنس، عضو مجلس اإلدارة 

التنفيذية ولجنة  اللجنة  اإلدارة منذ يوليو 2005. عضو  عضو مجلس 
االئتمان بمجلس اإلدارة.

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  منصب  ستيفنس  الفاضل  يشغل 
البنك التجاري القطري )ش م ق(، ومنصب نائب رئيس مجلس إدارة 
التيرناتيف بانك إيه إس، تركيا، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة البنك 
العربي المتحد بالشارقة. من المهام الرفيعة األخرى التي يتوالها 
المحدودة؛  أورينت  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  ستيفنس  الفاضل 
ونائب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري القطري للتمويل المحدود، 
وعضو مجلس إدارة شركة قطر للتأمين العالمية ش.م.م.، كما 

أنه عضو بالمجلس األعلى لعمالء فيزا إنترناشونال.  

بالمملكة  أندرو ستفينس من جامعة بيرمنجهام  الفاضل/  تخرج 
المتحدة بدرجة بكالوريوس التجارة )مرتبة الشرف( تخصص مصارف 
وتمويل. عمل سابقًا ببنك ستاندرد شارترد بكل من إيرالندا، وهونج 

كونج، والبحرين ويوغندا. 

الفاضل/ صالح ناصر عبود الحبسي، عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة منذ مارس 2008، وعضو لجنة االئتمان بمجلس 
إدارة  بمجلس  المخاطر  لجنة  رئيس  منصب  سابقا  شغل  اإلدارة. 

البنك.

بخبرات امتدت ألكثر من 21 عامًا في القطاع المالي، يعمل الفاضل 
الحبسي حاليا مديرا عاما لصندوق تقاعد موظفي وزارة الدفاع.

شركة  وهي  كابيتال،  جيت  غروث  مؤسسة  إدارة  مجلس  عضو 

لصندوق  المستثمرين  لجنة  عضو  أنه  كما  إقليمية  خاصة  أسهم 
التوازن االستثماري. 

صندوق  إدارة  لمجلس  كرئيس  سابقا  الحبسي  الفاضل  عمل 
مسقط، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية لحفظ األوراق 
المالية –عمان، وعضو مجلس إدارة بنك ظفار ش.م.ع.ع إضافة إلى 

الشركة العمانية للخدمات المالية ش.م.ع.ع.

األعمال  إدارة  ماجستير  درجة  على  حاصل  الحبسي  صالح  الفاضل/ 
جامعة  من  وكالهما  التمويل  في  العلوم  بكالوريوس  ودرجة 
ماريالند )الواليات المتحدة األمريكية( وبكالوريوس العلوم في إدارة 
األعمال وبكالوريوس اآلداب من جامعة بوسطن بالواليات المتحدة 
لألعمال  لندن  بمدرسة  العليا  لإلدارة  برنامجًا  أيضًا  حضر  األمريكية. 
وبرنامجًا حول مجالس اإلدارة ذات األداء المتفوق من IMD بسويسرا. 

الفاضل/ سيف سعيد سالم اليزيدي، عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة منذ مارس 2008، وعضو لجنة االئتمان بمجلس 
الخدمة  موظفي  تقاعد  بصندوق  االستثمار  إدارة  ومدير  اإلدارة 

المدنية. 

يتمتع الفاضل اليزيدي بخبرة تجاوزت السبعة عشر عامًا في إدارة 
والدخل  المال،  أسواق  مثل  االستثمار  فئات  مختلف  غطت  األصول، 
إدارة عدد من شركات  البديلة. عضو مجالس  واالستثمارات  الثابت 

القطاعين العام والخاص داخل وخارج السلطنة. 

الفاضل/ سيف اليزيدي حاصل على درجة البكالوريوس في علوم 
إدارة  أنه حاصل على درجة الماجستير في  اإلدارة، والمحاسبة كما 

األعمال.

الفاضل/ سوريش شيفداساني، عضو مجلس اإلدارة 

المخاطر  لجنة  2010. عضو كل من  يونيو  منذ  اإلدارة  عضو مجلس 
واللجنة التنفيذية بمجلس اإلدارة. 

والصناعات  لليوريا  الدولية  صحار  لشركة  المنتدب  العضو 
إدارة  مجلس  لرئيس  مستشار  أنه  كما   ، ع  ع  م  ش  الكيميائية 

مجموعة سهيل بهوان القابضة.  

التقنية  بكالوريوس  على  حاصل  شيفداساني  سوريش  الفاضل/ 
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في الهندسة الكهربائية من المعهد الهندي للتقنية بدلهي بالهند 
ودرجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ماكماستر بكندا. 

الفاضل/ روبرت شارب، عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة منذ مارس 2011 وهو رئيس لجنة المخاطر وعضو 
لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة. 

بتركيا،  إس  إيه  بانك  ألتيرناتيف  إدارة  الفاضل شارب عضو مجلس 
العربية  باإلمارات  المتحد  العربي  البنك  إدارة  مجلس  وعضو 
مجال  في  عاما   36 عن  تزيد  خبرة  شارب  الفاضل  يملك  المتحدة. 
المصارف على مستوى مجالس اإلدارة والرؤساء التنفيذيين. كما 
أن لديه خبرة كبيرة كعضو مجلس إدارة مستقل حيث عمل في 
العديد من مجالس إدارة الشركات المدرجة والخاصة في المملكة 
بي  إس  وإتش  باركليز  لبنك  التابعة  الشركات  المتحدة متضمنة 

سي. الفاضل شارب مقيم بمسقط. 

الفاضل/ فيصل عبد اهلل الفارسي، عضو مجلس اإلدارة

ولجنة  التدقيق  لجنة  عضو   .2011 سبتمبر  منذ  اإلدارة  مجلس  عضو 
فيصل  الفاضل  التحق   1995 سنة  في  اإلدارة.  بمجلس  المخاطر 
بالهيئة العامة للتأمينات االجتماعية حيث شغل مختلف الوظائف 
الخدمات  ومدير  التأمينية  المنافع  إدارة  رئيس  تضمنت  التي 

التأمينية باإلنابة. 

شركات  من  عدد  إدارة  مجالس  في  عضوا  فيصل  الفاضل/  كان 
المساهمة العامة التي تتضمن البنوك. 

العامة  اإلدارة  البكالوريوس في  درجة  فيصل حاصل على  الفاضل/ 
 / الفاضل  يشغل  الدولية.  التجارة  قانون  في  الماجستير  ودرجة 
الهيئة  في  التخطيط  إدارة  مدير  منصب  الحالي  الوقت  في  فيصل 

العامة للتأمينات االجتماعية.

مجلس  عضو  المخيني،  بهوان  سالم  سهيل  عمر  الفاضل/ 
اإلدارة 

المخاطر بمجلس  اإلدارة منذ مايو 2013؛ عضو لجنة  عضو مجلس 
اإلدارة منذ يونيو 2013.

الفاضل عمر مديرًا إلدارة االستثمار بمجموعة سهيل بهوان  يعمل 
القابضة ش.م.م.، ومديرا لشركة بهوان الهندسية ش.م.م. 

الفاضل/ عمر حاصل على بكالوريوس اآلداب في االقتصاد والعلوم 
السياسية من مدرسة الدراسات الشرقية واآلسيوية، لندن.
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تشكيلة اإلدارة:

يتكون الهيكل التنظيمي إلدارة البنك من رئيس تنفيذي كأعلى 
سلطة تنفيذية بالمؤسسة، يتم تعيينه، وتحديد مهامه وامتيازاته 
من قبل مجلس اإلدارة. باإلضافة إلى ذلك يتم تعيين نائب الرئيس 
لمساعدة  اإلدارة  مجلس  قبل  من  العموم  ومديري  التنفيذي 
بالبنك.  العمل  مجموعات  قيادة  ولتولي  التنفيذي  الرئيس 
يشتمل الهيكل التنظيمي أيضا على نواب ومساعدين للمديرين 
العموميين باإلضافة إلى مديري اإلدارات. الجدول التالي يوضح أسماء 
أعلى ثمانية أعضاء في  اإلدارة التنفيذية العليا للبنك مع مناصبهم:

مؤشر البنوك وشركات االستثمار                     

الجدول رقم 9

الشهر 

يناير 13

فبراير 13

مارس 13

أبريل 13

مايو 13

يونيو 13

يوليو 13

أغسطس 13

سبتمبر 13

أكتوبر 13

نوفمبر 13

ديسمبر 13

األعلى

6843.99

7102.86

7553.26

7886.46

7731.92

8196.26

8312.76

8573.48

8338.84

8209.22

8264.1

8233.53

األدنى 

6624.06

6733.64

7021.92

7242.76

7475.05

7556.67

7724.34

8143.45

7759.24

8096.95

8125.59

8102.85

اإلغالق

6763.81

7050.81

7271.57

7499.45

7718.99

7728.43

8220.42

8198.92

8113.85

8166.84

8127.79

8153.77

سعر سهم البنك الوطني العماني

الشهر

يناير 13

فبراير 13

مارس 13

أبريل 13

مايو 13

يونيو 13

يوليو 13

أغسطس 13

سبتمبر 13

أكتوبر 13

نوفمبر 13

ديسمبر 13

األعلى

0.302

0.295

0.308

0.286

0.281

0.285

0.302

0.311

0.303

0.300

0.306

0.328

األدنى 

0.285

0.285

0.279

0.267

0.267

0.268

0.269

0.293

0.288

0.291

0.292

0.302

اإلغالق

0.295

0.290

0.283

0.269

0.274

0.270

0.300

0.303

0.298

0.295

0.304

0.322

بيانات عن أسعار السوق:

يبين الجدول التالي أعلى وأدنى ومتوسط أسعار أسهم البنك، كما يقدم مقارنة ألداء البنك مع المؤشر الشامل للبنوك وشركات االستثمار 
خالل العام 2013:

الجدول رقم 8

االسم 

سالم بن سعيد الشقصي 

أحمد جعفر المسلمي

هميون كبير

ستيفن كليتون  

ناصر سالم الراشدي

أنانثرامان فنكات

ناصر محمد الهاجري

فيصل محمد أليداث  

المنصب 

الرئيس التنفيذي 

نائب الرئيس التنفيذي

مدير عام - الخدمات المصرفية التجارية 

مدير عام - المخاطر

مدير عام - التدقيق الداخلي 

مدير عام - اإلدارة المالية 

مدير عام - الموارد البشرية

مدير عام - تقنية المعلومات 
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معامالت األطراف ذات العالقة

على  تنطوي  قد  التي  المعامالت  كافة  تفاصيل  تقديم  يتم 
أخرى ذات  أطراف  أو  اإلدارة و/  مصلحة محتملة لعضو في مجلس 
اإلدارة لمراجعتها والموافقة عليها. وال يحق للعضو  عالقة بمجلس 
يتم على مثل  الذي  التصويت  أو  النقاش  المشاركة في  المعني 

هذه المعامالت.

يتم تقديم تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة للبنك المركزي 
أساس نصف سنوي، كما  األخرى على  الرقابية  والجهات  العماني 

في 30 يونيو و31 ديسمبر 2013، للعلم واإلفصاح حسب األصول.

يتم تقديم التفاصيل المتعلقة بكافة معامالت األطراف ذات العالقة 
للجمعية  المقدمة  المالية  البيانات  من  كجزء  المساهمين  إلى 
الذي يؤكد  بالبيان  السنوية للموافقة عليها، مصحوبة  العمومية 
حر  تجاري  أساس  وعلى  محاباة  بدون  تمت  قد  المعامالت  تلك  أن 

وبشكل معقول.  

تقرير الرقابة الداخلية

إن مجلس اإلدارة يولي اهتماما كبيرًا باالحتفاظ ببيئة رقابية قوية، 
الرقابة  فيها  بما  الرقابية،  العمليات  كافة  مراجعاتهم  غطت  وقد 
والرقابة  االلتزام،  على  والرقابة  العمليات،  على  والرقابة  المالية، 

على إدارة المخاطر.

واضح  بشكل  يحدد  إداري  هيكل  بوضع  اإلدارة  مجلس  قام  لقد 
وافق  كما  بالبنك.  المسؤوليات  وتدرج  والمسؤوليات  األدوار 
االئتمان،  سياسة  ذلك  في  بما  تحديثها  تم  التي  السياسات  على 

والمصروفات، واإلفصاح، والحوكمة وخالفها. 

يتم بشكل منتظم تقديم تقارير إلى مجلس اإلدارة حول الوضع 
البنك.  كما تتم مراقبة  العمليات وأنشطة  للبنك ونتائج  المالي 
الفترة  وأداء  الموازنات  مقابل  في  المحقق  الفعلي  األداء  ومتابعة 

السابقة واألهداف المحددة.

المحاسبية  للسياسات  وفقا  المالية  المعلومات  إعداد  أيضا  يتم 
وضع  تم  وقد  منتظمة.  بصورة  تطبيقها  يتم  والتي  المناسبة 
تنفيذ  تسهيل  أجل  من  بالعمليات  الخاصة  والضوابط  اإلجراءات 
المحدد وبما يضمن  المعامالت بشكل كامل ودقيق وفي وقتها 
واإلجراءات،  السياسات  كتيبات  خالل  من  وذلك  األصول  حماية 

وتعليمات األداء المكتبي والتعميمات األخرى.

فترة  تعريف  بالبنك  الخاصة  الداخلية  اإلفصاح  سياسات  تتضمن 
موسم اإلغالق. يتم إبالغ كافة المّطلعين بالبنك بذلك على أساس 

ربع سنوي أو عندما يكون ذلك مطلوبا.

المساهمون

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

كافة  عن  اإلبالغ  يتم  أنه  من  بالتأكد  ملتزم  اإلدارة  مجلس  إن 
المعلومات الجوهرية المتعلقة بنشاط وعمليات البنك، وبشكل 

دائم، إلى المساهمين وأفراد مجتمع المستثمرين.

توفير  يتم  حيث  اإلنترنت،  شبكة  على  الخاص  موقعه  للبنك 
المالية  وبياناته  بالبنك ومنتجاته وعملياته  المتعلقة  المعلومات 
اإلنترنت  البنك على شبكة  عنوان موقع  السنوية.  ربع  و  السنوية 

.www.nbo.co.om :هو

يتم نشر النتائج ربع السنوية، ونصف السنوية، والسنوية لعمليات 
البنك في الصحف العربية واإلنجليزية الرئيسية في سلطنة عمان. 

بعد االنتهاء من التدقيق الخارجي، يتم إرسال التقرير السنوي

إلى  المسجل،  البريد  طريق  عن  المالية،  البيانات  ملخص  مع   
المساهمين، مع الدعوة الجتماع الجمعية العمومية القادم للبنك. 
حالة  في  بالبنك  االتصال  بإمكانية  المساهمين  إبالغ  يتم  كذلك 
رغبتهم في الحصول على معلومات حديثة حول البنك أو عملياته.

الجدول رقم 10

السنة 

2009

2010

2011

2012

2013

األرباح النقدية 

 %12

%15

 %17.5

 %17.5

15% )مقترحة - خاضعة للحصول على موافقة المساهمين(

األسهم المجانية 

ال شيء

ال شيء

 %2.5

ال شيء

%10

توزيع األرباح 
يوضح الجدول التالي األرباح التي وزعها البنك على المساهمين خالل الخمس سنوات الماضية:
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مبادرات المسئولية االجتماعية 

خالل العام 2013، وزع البنك تبرعات للمؤسسات الخيرية وغيرها من 
المسئولية  مبادرات  في  وساهم  للربح  الهادفة  غير  المؤسسات 
االجتماعية بمبلغ 183,609/600 ريال وهو في حدود مبلغ الـ 200,000 ريال 
الذي وافقت عليه الجمعية العمومية العادية السنوية التي عقدت 

بتاريخ 26 مارس 2013. 

المسئولية  ومبادرات  التبرعات  تفاصيل  التالي  الجدول  يوضح 
االجتماعية التي قدمها البنك الوطني العماني خالل العام 2013: 

الجدول رقم 11

المبلغ ر.ع

5.000

5.000

16.000

2.100

7.000

1.500

2.719/2

700

3.000

2.000

300

251/4

2.484

7.000

300

10.000

1.600

2.000

2.500

3.500

700

2.000

1.500

3.200

16.255

5.000

10.000

50.000

20.000

183.609/6

التفاصيل

مكافآت للطلبة المتميزين

2013 ESO حفلة

أوتورد باوند عمان  

YLTP – فن العيش

السالمة أوال
دار العطاء – المسابقة الثانية للعطاء األكبر

إفطار صائم

جامعة صحار – وجبات للمكفوفين 

مؤتمر دولي لتحديث العمليات الجراحية- الدكتور سالم البوسعيدي

المؤتمر الدولي األول في السمنة وأمراض النساء

حملة ضد المخدرات والتدخين – وزارة الصحة

مركز الرعاية بالطفل

عشاء للصم
عيسى الحسني – مساندة حملته الرياضية في كمال األجسام 

برنامج إنجاز للتطوير )دعم إلنجازات الشباب(

المدى العربية

الجمعية العمانية للمسنين 

ECO BOWL 2013  دورة بولينج لدعم البيئة

طلبة الهندسة الصناعية

زواج جماعي

مستشفى المسرة

جمعية الهوكي العمانية

جمعية البولينج للرجال

سفراء جامعة السلطان قابوس

طلبة جامعة السلطان قابوس- الناطق 

الجمعية العمانية للسرطان- دعم للمارثون الذي نظمته الجمعية 

الجمعية العمانية للمعوقين- دعم في شكل مساعدات عينية للمعوقين )كراسي متحركة، أجهزة سمعية الخ( 

مؤسسة الوطني

مشاركة للجامعات

المجموع )بالريال( 
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توزيع حصص المساهمة 

المساهمون الرئيسيون )5% فأكثر(: 

نمط حصص المساهمة كما في 31 ديسمبر 2013: 

اسم المساهم 

البنك التجاري القطري 

مجموعة سهيل بهوان القابضة ش.م.م.

صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 

حساب صندوق التقاعد التابع لوزارة الدفاع لدى اتش إس بي سي 

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية 

عدد األسهم

من 7,000,000 فأكثر 

من 3,000,000 إلى 6,999,999

من 1,500,000 إلى 2,999,999

من 500,000 إلى 1,499,999

من 100,000 إلى 499,999

أقل من 100,000

المجموع

عدد المساهمين

16

6

5

33

94

1079

مجموع األسهم

1,003,800,078 

33,777,770

9,471,727

28,793,369

20,664,438

11,517,618

1,108,025,000

النسبة المئوية في رأس المال 

90,6

3

0.85

2,5

1,85

1,2

%100

عدد األسهم كما في 31 ديسمبر 2013

386,699,095

163,370,045

112,191,000

84,847,347

66,425,447

النسبة % في رأس المال

%34.90

%14.74

%10,13

%7.66

%5.99

الجدول رقم 12

الجدول رقم 13
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تم توزيع نسخة من تقرير مناقشة وتحليل أداء اإلدارة كجزء 

من التقرير السنوي. 

قابلة  أدوات  أية  أو  ضمانات   / عالمية  إيداع  إيصاالت  توجد  ال 

للتحويل مستحقة.

 

المدققون 

وخارجيين  داخليين  مدققين  وجود  بأن  اإلدارة  مجلس  يقر 

أكفاء يعتبر جزءا من الحوكمة السليمة، حيث أنهم يوفرون 

تقييمًا مستقالً ومستمرًا لكفاءة سياسات وإجراءات البنك 

ومدى االلتزام بها.

كي بي إم جي 

إم جي كمدققين  بي  بتعيين كي  البنك  »قام مساهمو 

مؤسسات  إحدى  هي  جي  إم  بي  كي   .2013 لسنة  للبنك 

المحاسبة الرائدة في سلطنة عمان وتشكل جزءًا من كي 

بي إم جي بالخليج األدنى والذي تم تأسيسه في عام 1974. 

يوظف مكتب كي بي إم جي عمان أكثر من 130 موظفا 

يضمون 4 شركاء و5 مديرين رئيسيين و20 مديرا يتضمنون 

موظفين عمانيين وهي مكتب عضو في شبكة كي بي 

بي  لكي  المنتسبة  المستقلة  المؤسسات  من  جي  إم 

التعاونية. إن كي بي إم جي هي شبكة  العالمية  إم جي 

بتقديم  تقوم  التي  المستقلة  المؤسسات  من  عالمية 

من  أكثر  ولديها  واالستشارات  والضرائب  التدقيق  خدمات 

155,000 موظفًا يعملون في 155 دولة حول العالم.

العامة  الهيئة  قبل  من  معتمدة  عمان  جي  إم  بي  كي 

العامة. خالل عام  المساهمة  لتدقيق شركات  المال  لسوق 

2013 حصلت كي بي إم جي على مبلغ 72,500 ريال مقابل 

الخدمات المهنية المقدمة للبنك«. 

إقرار

يقر مجلس اإلدارة بمسئوليته في إعداد البيانات المالية وفقا 

للوائح والمعايير المقبولة.  

خالل السنة قيد المراجعة ، قام مجلس اإلدارة بإجراء مراجعة 

لمدى فعالية سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية في البنك، 

الرقابة  إجراءات  تطبيق  حسن  من  لمسه  عما  راض  وهو 

الداخلية  والتي تهدف إلى تطبيق متطلبات الميثاق. 

ويؤكد مجلس اإلدارة بأنه ال توجد أي مسائل جوهرية يمكن 

مواصلة  على  وقدرتها  الشركة  استمرارية  على  تؤثر  أن 

عملياتها خالل السنة المالية القادمة. 

عمر حسين الفردان 

رئيس مجلس اإلدارة
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االسم: البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع
كيان مستقل

هيكل رأس المال

كما في 31 ديسمبر 2013 كان رأس المال المصرح به للبنك 2,000,000,000 سهم بقيمة مائة بيسة للسهم.

 كما في 31 ديسمبر 2013 كان رأس المال المصدر والمدفوع للبنك هو 1,108,025,000سهمًا بقيمة مائة بيسة للسهم.

أودع البنك في السنوات السابقة ودائع في كل من اإلمارات العربية المتحدة ومصر بمبلغي 5.5 مليون ريال عماني و19.25 مليون ريال عماني 
على التوالي كرأسمال لدعم فروعه الخارجية. ال يمكن سحب هذه المبالغ بدون موافقة البنوك المركزية في الدول المعنية. كما خصص  

البنك مبلغ 10.5 مليون ريال كرأسمال لنافذة الصيرفة اإلسالمية. 

كان هيكل رأسمال البنك كما في تاريخ إقفال 31 ديسمبر 2013، استنادًا إلى الموجهات العامة الصادرة من البنك المركزي العماني على 
النحو التالي:

عناصر رأس المالم
المبلغ بآالف

 الرياالت العمانية 

رأس المال من الطبقة 1

البنوك المحلية

110,803رأس المال المدفوع1

34,465عالوة إصدار2

39,586احتياطيات قانونية3

4,419احتياطيات عامة4

38,340احتياطي قروض ثانوية5

11,080توزيعات أسهم6

66,206أرباح مدورة7

-أسهم ممتازة غير تراكمية دائمة8

-احتياطي آخر غير قابل للتوزيع9

-بنوك أجنبية

-رأسمال محول10

-ودائع رأسمالية11

-أرباح مدورة12
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عناصر رأس المالم
المبلغ بآالف

 الرياالت العمانية 

-أموال بدون فوائد من المركز الرئيسي 13

304,899مجموع إجمالي رأس المال من الطبقة 1

مبالغ مخصومة

-شهرة14

)460(أصل ضريبي مؤجل15

-أصول غير ملموسة متضمنة خسائر متراكمة غير محققة مثبتة بصفة مباشرة في حقوق الملكية16

)19(رأسمال تبادلي للبنك في حساب عابر مصمم بصورة اصطناعية لتضخيم مركز رأسمال البنك17

)479(مجموع فرعي

304,420رأسمال الطبقة 1 بعد المبالغ المخصومة أعاله18

-50% من االستثمارات في رأسمال بنوك ومؤسسات مالية أخرى، بخالف المساهمة التبادلية في رأسمال البنك19

20
)حقوق  الصافية  القيمة  من   %5 تتجاوز  والتي  تجارية  كيانات  في  الهامة  واألكثرية  األقلية  استثمارات  من   %50

-الملكية( للبنك في االستثمارات الفردية الهامة و20% من القيمة الصافية للبنك في إجمالي تلك االستثمارات

-50% من النقص عن المتطلبات التشريعية لرأس المال في الكيانات غير الموحدة21

-50% من االستثمارات في شركات مصرفية ومالية تابعة غير موحدة، شقيقة أو تابعة، وغيرها22

-مجموع فرعي

304,420رأسمال الطبقة 1 بعد جميع المبالغ المخصومة 23

رأسمال الطبقة 2

-احتياطيات غير مفصح عنها24

1,263احتياطيات إعادة تقييم/ مكاسب أو خسائر القيمة العادلة التراكمية لالستثمارات المتاحة للبيع25

30,724مخصص خسائر قروض عامة/ احتياطي خسائر قروض عامة26

41,360دين ثانوي27

-أدوات رأسمال دين جامعة28

73,347إجمالي رأسمال الطبقة 292

مبالغ مخصومة

هيكل رأس المال )تابع(
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عناصر رأس المالم
المبلغ بآالف

 الرياالت العمانية 

-50% من االستثمارات في رأسمال بنوك ومؤسسات مالية أخرى، بخالف المساهمة التبادلية في رأسمال البنك30

31
)حقوق  الصافية  القيمة  من   %5 تتجاوز  والتي  تجارية  كيانات  في  الهامة  واألكثرية  األقلية  استثمارات  من   %50
الملكية ( للبنك في االستثمارات الفردية الهامة و20% من القيمة الصافية للبنك في إجمالي تلك االستثمارات

-

-50% من النقص عن المتطلبات التشريعية لرأس المال في الكيانات غير الموحدة32

-50% من االستثمارات في شركات مصرفية ومالية تابعة غير موحدة، شقيقة أو تابعة، وخالفها33

-إجمالي الخصم من الطبقة 2 من رأس المال

73,347الطبقة 2 من رأس المال )الصافي(

-الطبقة 3 من رأس المال المستوفي للشروط )المقبول(34

377,767إجمالي رأس المال النظامي35

مالحظة: األرباح المحتجزة بعد خصم مبلغ 16.6 مليون ريال عماني الذي يمثل توزيعات األرباح النقدية المقترحة.

كفاية رأس المال

اإلفصاح النوعي:

تتكون األهداف الكلية إلدارة رأس المال من ثالثة فروع:

ضمان استقرار البنك عن طريق االحتفاظ برأسماٍل كاٍف لتغطية الخسائر غير المتوقعة. ●

تعزيز كفاءة البنك بزيادة العائد المعدل للمخاطر في مختلف مراحل التجميع )وبالتالي ضمان عدم االحتفاظ بـرأسمال »فائض« بصورة  ●
غير ضرورية(.

اتخاذ القرار التشجيعي المطلع وإدارة للمخاطر بصورة استباقية عبر التخصيص الفعال والكفوء لرأس المال عبر جميع قطاعات النشاط. ●

قياسي  وباستخدام منهج   2 بازل  المال من  رأس  لمخاطر  التشريعي  العملي  اإلطار  التصور على  الواردة في  المال  رأس  إدارة  تستند خطة 
الحتساب كل من مخاطر االئتمان والسوق ومنهج المؤشر األساسي لمخاطر التشغيل حسبما هو منصوص عليه من جانب البنك المركزي 

العماني.

فإنه قد تم تخصيص مبلغ مناسب من  بالمخاطر  المعدل  المال  رأس  للعائد على  أنه ووفقا  بالبنك لضمان  المال  رأس  إدارة  تهدف سياسة 
رأس المال لخطوط األعمال الفردية. تم تنفيذ نموذج العائد على رأس المال المعدل بالمخاطر )RAROC( لكل المحفظة باستثناء الخدمات 

المصرفية لألفراد حيث حدد البنك المركزي العماني سقوفا لمعدالت الفائدة وقد تم االلتزام بها.

في الوقت الحالي تقوم لجنة األصول وااللتزامات بمراجعة ورصد كفاية رأس المال واالشتراطات على أساس مستمر. يتم إعداد احتساب كفاية 
رأس المال وتقديمه للجنة األصول وااللتزامات بغرض المراجعة شهريا. تتم مراجعة مختلف السيناريوهات الصعبة باألخذ في الحسبان تقلبات 

العائدات وأثر مخاطر االئتمان والسوق بجانب تخصيص رأس المال بما يتماشى مع األعمال في هذه االجتماعات.

هيكل رأس المال )تابع(
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تم اقتراح مجموعة من المبادرات كجزء من إدارة رأس المال لتزويد البنك بنظام إنذار مبكر من حيث مستويات رأسماله لتمكينه من اتخاذ 
تدابير مناسبة في مرحلة مبكرة لمنع انخفاض رأس المال إلى ما دون الحدود المقبولة.

المخاطر  تقييم كافة  بهدف   2 بازل  المال( تماشيا مع موجهات  رأس  الداخلي لكفاية  التقييم  إجراءات  )أسلوب  بإعداد مستند  البنك  يقوم 
على مستوى المؤسسة التي لم يتم تناولها بالكامل في مخاطر بازل 1. يعالج هذا المستند من خالل تقييم موضوعي وذاتي كفاية رأس 
المال بعد وضع اعتبار لتأثير المخاطر اإلضافية مثل مخاطر االئتمان الخفية، وعمليات تخفيف مخاطر االئتمان الخفية، ومخاطر االئتمان الخفية 
المتعلقة باألسهم، ومخاطر السوق الخفية المتعلقة بالعمالت، ومخاطر تركيز االئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر معدالت الفائدة بالدفاتر 
البنكية، ومخاطر التسوية، ومخاطر السمعة، والمخاطر االستراتيجية ومخاطر االلتزام باإلضافة إلى نتائج اختبارات اإلجهاد. تتم مراجعة واعتماد 
أسلوب إجراءات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال من قبل مجلس اإلدارة. في أعقاب الموجهات الصادرة من البنك المركزي العماني في 
ديسمبر 2012 تم القيام بالتقييم بموجب أسلوب إجراءات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقديمه إلى البنك المركزي العماني حسبما 

هو موصى به في الموجهات. سيأخذ البنك في االعتبار بازل 3 عند القيام بإجراء التقييم. 

اإلفصاح الكمي

المركز كما في 31 ديسمبر 2013
بآالف الرياالت العمانية

المبلغالتفاصيلم

304,439رأسمال الطبقة 1 )بعد الخصومات اإلشرافية(1

73,347رأسمال الطبقة 2 )بعد الخصومات اإلشرافية وحتى الحدود المستوفاة(2

-رأسمال الطبقة 3 )حتى الحدود التي ال تتجاوز فيها الطبقة 2 والطبقة 3 للطبقة 1(3

-منها إجمالي حد رأسمال الطبقة 3 المستوفى4

2,349,255األصول المرجحة بالمخاطر – دفتر البنك5

183,501األصول المرجحة بالمخاطر - المخاطر التشغيلية6

2,532,756إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك + المخاطر التشغيلية7

303,931الحد األدنى لرأس المال المطلوب لدعم األصول المرجحة بالمخاطر لدفتر البنك والمخاطر التشغيلية8

230,584)1(  الحد األدنى المطلوب لرأسمال الطبقة 1 لدفتر البنك ومخاطر التشغيل

73,347)2(  رأسمال الطبقة 2 المطلوب لدفتر البنك ومخاطر التشغيل

69,977رأسمال الطبقة 1 المتاح لدعم دفتر المتاجرة9

-رأسمال الطبقة 2 المتاح لدعم دفتر المتاجرة10

48,385األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر المتاجرة11

5,806إجمالي رأس المال المطلوب لدعم دفتر المتاجرة12

1,655الحد األدنى لرأسمال الطبقة 1 المطلوب لدعم دفتر المتاجرة13

-رأسمال الطبقة 3 المستوفي للشروط )المقبول( المستخدم14

377,767إجمالي رأس المال النظامي15

2,581,141إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - البنك بأكمله16

كفاية رأس المال )تابع(
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14.6معدل كفاية رأس المال حسب بنك التسويات الدولية )بي آي إس(17

-رأسمال الطبقة 3 غير المستخدم ولكنه مستوف للشروط )مقبول(18

إفصاحات بازل 3 

امتثاالً لتعميم البنك المركزي العماني رقم ب م 1114 الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 2013، تم إدراج اإلفصاحات اإللزامية في التقرير. 

تم تقديم بعض االفصاحات اإلضافية عن كفاية رأس المال كما هو وارد أدناه:

المركز كما في 31 ديسمبر 2013
بآالف الرياالت العمانية

التفاصيلم
إجمالي الرصيد 

)القيمة الدفترية(
صافي الرصيد

)القيمة الدفترية(
األصول المرجحة 

بالمخاطر

2,943,2722,826,8682,012,494بند داخل الميزانية العمومية1

401,613401,613328,611بند خارج الميزانية العمومية2

8,1508,1508,150مشتقات3

183,501                -                      -   مخاطر التشغيل4

48,385                -                      -   مخاطر السوق5

3,353,0353,236,6312,581,141اإلجمالي6

                 -                   -   304,420رأسمال الطبقة 71

                 -                   -   73,347رأسمال الطبقة 82

                 -                   -    - رأسمال الطبقة 93

                 -                   -   377,767إجمالي رأس المال النظامي10

309,737إجمالي رأس المال المطلوب11

                 -                   -   281,911متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان11.1

                 -                   -   5,806متطلبات رأس المال لمخاطر السوق11.2

                 -                   -   22,020متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل11.3

11.8 معدل الطبقة 121

14.6 إجمالي معدل رأس المال13

التعرض للمخاطر والتقييم

إدارة المخاطر

الهدف األساسي إلدارة المخاطر هو حماية موارد البنك من مختلف المخاطر التي يجابهها. تشتمل مجموعة المخاطر على مخاطر ائتمان 
والمخاطر  النشاط،  واستمرارية  المعلومات  أمن  ومخاطر  التشغيلية،  والمخاطر  السوق،  ومخاطر  األفراد،  ائتمان  ومخاطر  المؤسسات، 
القانونية، وآلية مراجعة القروض وإدارة معالجة القروض المتعثرة. تتبع كافة وحدات إدارة المخاطر لرئيس مجموعة المخاطر وهي مستقلة 

اإلفصاح الكمي )تابع(
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عن وحدات األعمال. 

تهدف استراتيجية مخاطر االئتمان بالبنك إلى تبني منهج للنمو االئتماني وإلى عدم التركيز على مجاالت تعتبر نسبيا عالية المخاطر بناًء 
على األحوال السوقية السائدة والمتوقعة. 

اإلطار اإلداري والسياسات واإلجراءات المطبقة إلدارة المخاطر مبنية على أفضل الممارسات العالمية، وتوصيات لجنة بازل والموجهات الصادرة 
من البنك المركزي العماني.  

يتعرض البنك للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان

اإلفصاح النوعي

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي يتكبدها البنك في حالة عجز عميل أو طرف مقابل في األداة المالية عن الوفاء بالتزاماته 
االستثمارية. ألغراض  المالية  األخرى واألوراق  والبنوك  للعمالء  البنك  التي يقدمها  القروض والسلف  التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من 

التقارير عن إدارة المخاطر يدرس البنك ويوحد جميع بنود التعرض لمخاطر االئتمان )مثل مخاطر عجز طرف ملتزم أو مخاطر بلد أو قطاع(.

يدير البنك مخاطر االئتمان ويسيطر عليها بوضع حدود داخلية لكمية المخاطر التي يرغب في قبولها من أطراف مقابلة فردية وجماعية )ملتزم 
فرد( وقطاعات صناعية تمشيا مع الموجهات الصادرة من البنك المركزي العماني. يقوم البنك بحساب الخسائر المتوقعة للتعرضات االئتمانية 
على أساس تصنيف المخاطر لكال نوعي القروض الممنوحة للشركات واألفراد بالفئة المتعثرة بناًء على الموجهات الصادرة من البنك المركزي 
المتطلبات  إطار  في  االئتمان  مخاطر  تدار  االئتمانية.  عملياته  في  االئتمان  جودة  حماية  إلى  االئتمان  مخاطر  إدارة  من  البنك  يهدف  العماني. 

التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي العماني وإطار عمل المخاطر المنصوص عليه في الئحة المخاطر وسياسات وإجراءات االئتمان.

تقوم لجنتي المخاطر باإلدارة ومجلس اإلدارة على نحو دوري بمراجعة السياسات واإلجراءات للتأكد من أنها مالئمة ألفضل الممارسات السائدة. 
تتم الموافقة على التعرضات عن طريق صالحيات مفوضة بناءا على تفويض من مجلس اإلدارة ولجنة االئتمان بمجلس اإلدارة. يكون تفويض 
الصالحيات مبنيا على حجم تعرض الملتزم الفرد، ونوعية االئتمان )التقييم الداخلي والخارجي( باإلضافة إلى مستوى تخفيف مخاطر االئتمان 
)الضمان والكفالة الخ( للتعرضات المقترحة. بالنسبة لتعرضات األفراد، هنالك تفويض للصالحيات للتعامل مع االستثناءات المتعلقة ببرنامج 
اإلقراض المعتمد. تتم عمليات السيطرة والرقابة على التعرضات االئتمانية وإدارتها بالتعاون مع وحدات النشاط المعنية وفقا لإلجراءات السائدة. 

القروض،  مراجعة  وآلية  األفراد،  ائتمان  ومخاطر  الشركات،  ائتمان  مخاطر  إدارات  على  يشتمل  قوي  ائتمان  مخاطر  إدارة  هيكل  البنك  لدى 
ومعالجة القروض المتعثرة وإدارة ومراقبة االئتمان. 

مخاطر ائتمان الشركات

للشركات،  المصرفية  الخدمات  إدارات  بتعرضات  العالقة  ذات  المخاطر  والسيطرة على  التقييم  الشركات مسئولة عن  ائتمان  إدارة مخاطر 
والخدمات المصرفية التجارية  والمؤسسات المالية. تقوم هذه اإلدارة بمراجعة وتقييم مخاطر االئتمان لجميع التعرضات المقترحة قبل االلتزام 
بتقديم التسهيالت االئتمانية للعمالء من جانب وحدات العمل المعنية. تخضع عمليات التجديد والمراجعة للتسهيالت لنفس تلك اإلجراءات. يتم 
أيضا تقييم كل عرض فيما يختص بحدود التركيز القائمة لكافة القطاعات االقتصادية، والدول، ودرجات المخاطر الخ حيث يتم إبراز أي مخالفات، 
إن وجدت. يستخدم البنك نموذج العائد على رأس المال المعدل بالمخاطر للتسعير المستند إلى المخاطر ويتم تقييم كل مقترح ائتمان 

استنادا إلى نقاط استرشادية داخلية للعائدات المعدلة بالمخاطر المطلوبة.

طبق البنك نموذجًا معدالً لنظام مودي لتحليل المخاطر لتصنيف مخاطر الشركات المقترضة. توفر إدارة مخاطر ائتمان الشركات أيضًا النصح 

التعرض للمخاطر والتقييم )تابع(
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والتوجيه لوحدات األعمال بهدف الترويج ألفضل الممارسات على نطاق البنك في مجال إدارة مخاطر االئتمان.   

باإلضافة إلى المراجعات الرسمية السنوية لمخاطر االئتمان لكل تسهيل مؤسسي، تم أيضًا إجراء مراجعات أخرى متكررة للحسابات الموجودة 
بالقوائم المؤشرة، والشركات العامة والتعرضات الكبيرة. أيضًا، استمر البنك في القيام بمراجعات ربع سنوية للمؤسسات المالية ومحفظة 

الدولة بما في ذلك اختبارات اإلجهاد ومراجعة التصنيفات والمالمح المرحلة سلبيًا وذلك تماشيًا مع أفضل الممارسات والموجهات الرقابية.  

مخاطر ائتمان األفراد

برامج  إلى  استنادا  األفراد  للعمالء  االئتمان  تسهيالت  منح  يتم  التجزئة.  محفظة  في  االئتمان  مخاطر  إدارة  عملية  األفراد  ائتمان  إدارة  تتولى 
أفضل  الحصول على  بغرض  القروض  القياسية وممارسات معالجة  بالمخاطر  قبول  المبرمج على معايير  اإلقراض  يحتوي منهج  المنتجات. 
كفاءة ومخاطر/ حوافز لهذه المحافظ. يتم اعتماد برامج المنتجات من جانب لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة ويتم رصد أدائها ومراجعتها على 

نحو منتظم.

استنادا إلى الظروف السائدة بالسوق حافظ البنك على رصده المستمر للمحفظة وقام بمراجعة معايير اإلقراض بالمراجعة الشاملة لسياسة 
االئتمان/ برنامج المنتج. تتم مراجعة التسهيالت االئتمانية خارج سياسة االئتمان / برامج المنتج بصورة فردية وتقييمها من جانب إدارة الخدمات 

المصرفية لألفراد وإدارة مخاطر ائتمان األفراد.

النظام والمعالجات الجديدة في مختلف األنشطة الحساسة لتحسين جودة وكفاءة المعالجة وتعزيز  التعزيزات على  العديد من  تم إدخال 
منهجيات االسترداد في محفظة التجزئة. قام البنك بتنفيذ نظام تحصيل آلي للقروض بغرض تعزيز عمليات التحصيل واالسترداد. كما قام 

أيضا بتنفيذ نظام آلي لتأصيل القروض إلدخال المزيد من التعزيزات على إطار عمل مخاطر ائتمان التجزئة.

آلية مراجعة القروض

تقوم إدارة آلية مراجعة القروض المستقلة بتقييم جودة دفتر البنك والموازنة بين المخاطر والحوافز وإدخال تحسينات نوعية في إدارة االئتمان. 
تقوم اإلدارة بتقييم فعالية إدارة القرض وسالمة أسلوب تدرج االئتمان وتقييم مخصصات خسائر القروض العامة والخاصة وجودة المحفظة 

وخالفها.

إدارة معالجة القروض المتعثرة 

إدارة معالجة القروض المتعثرة هي اإلدارة المسؤولة عن المتابعة المتواصلة لكل حساب متعثر باستخدام جميع التدابير المتاحة لتخفيض 
التعرض لمجموعات المخاطر العالية لمضاعفة حاالت االسترداد وإعادة تأهيل هذه العالقات بحيث يمكن إرجاعها مرة أخرى إلى خطوط أعمالها 

التجارية كحسابات عاملة بشكل تام والتحسين المتواصل لمركز المحفظة.

قسم إدارة ومراقبة االئتمان 

يضمن قسم إدارة ومراقبة االئتمان:

أن مستندات جميع القروض قد تمت تعبئتها، وتنفيذها واالحتفاظ بها بالصورة الصحيحة ●

أن جهة االعتماد الصحيحة قد قامت باعتماد خطوط االئتمان وتسجيل التفاصيل بصورة صحيحة  ●

استخراج التقارير المناسبة والدقيقة التي تغطي مختلف مجاالت التعرض لمخاطر االئتمان ●

اإلبالغ عن المخالفات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية ●
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مراجعة عمليات طرح أي منتج جديد / قائم من جانب البنك والمشاركة فيها ●

إعداد مختلف التقارير الداخلية والخارجية على نحو دوري ●

أنه قد تم إدخال جميع الحدود المصرح بها في النظام حسب مفهوم »المصدر والمصحح« ●

أنه قد تم التفويض المالئم بصرف جميع األموال في جميع حاالت التعرض لمخاطر االئتمان المعتمدة ●

اإلبالغ عن الخطر وأنظمة القياس

يكون نطاق وطبيعة اإلبالغ عن الخطر و/ أو نظام القياس على النحو التالي:

اإلبالغ عن الخطر

يتم إجراء مراجعة شاملة لمحفظة ائتمان الشركات على نحو ربع سنوي وتقديم تقرير إلى اإلدارة العليا ولجنة المخاطر بالمجلس. تتضمن 

المجاالت البارزة في مراجعة المخاطر ما يلي:

حاالت التعرض المخفضة الدرجة/ المرحلة سلبيًا ●

ملمح درجة المتوسط المرجح لالئتمان ●

تركيز/ أداء المحفظة ●

مركز المخاطر التي أعيد تنظيمها ●

مركز المخاطر التي تجاوزت موعد استحقاقها ●

المخاطر المضمونة بأسهم ●

مخاطر قطاعي العقارات والتأجير ●

المخاطر الجماعية ●

العالقات الجديدة ●

مخاطر التعامل مع المقترضين من كبار األعضاء وغير المقيمين ●

مخاطر الدول/ المؤسسات المالية ●

باإلضافة إلى ذلك يقوم البنك بإجراء دراسات قطاعية في مختلف القطاعات التي تعتبر ذات تأثير على جودة محفظة االئتمان مثل العقارات 

والتأجير والقطاعات المتأثرة بالتقلبات في أسعار السلع. بالنسبة للتعرضات لمجموعة المؤسسات المالية يقوم البنك بإجراء اختبارات إجهاد 

تتم مراجعة هذه  التنظيمية.  والموجهات  الممارسات  أفضل  يتماشى مع  بما  المرحلة سلبيًا  والمالمح  للتصنيفات  ربع سنوية  ومراجعات 

التقارير بصورة دورية من جانب لجنتي المخاطر باإلدارة ومجلس اإلدارة.

لجنة  على  تقرير  آخر  يتم عرض  ربع سنة  باإلدارة وفي كل  المخاطر  لجنة  إلى  وتقديمها  األفراد  ائتمان  لمحفظة  إجراء مراجعة شهرية  يتم 

المخاطر بمجلس اإلدارة. المجاالت البارزة التي تغطيها المراجعة هي:

مراجعة المحفظة ●
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●  Vintage Analysis ملخص اإلدارة واتجاهات التأخر في األداء واألصول غير العاملة )متضمنة تحليل التأخر من حيث المنتج وتحليل فينيتج

وحاالت التعثر في األداء عبر مختلف معايير االئتمان وخالفها(

المشاريع التي تتم مباشرتها/ الوفاء بها خالل الشهر ●

حاالت االسترداد ●

القياس

في الوقت الحالي يحتسب البنك الخسائر المتوقعة على مخاطر ائتمانه على أساس تصنيف الخطر في كل من القروض للشركات واألفراد 

للفئة المتعثرة استنادًا إلى الموجهات الصادرة عن البنك المركزي.

يحصل البنك على ضمانات إضافية/ مخففات لالئتمان في مقابل القروض والسلف الممنوحة للعمالء في شكل منافع رهن على عقارات أو 

حجز على نقد/ أوراق مالية أو ضمانات أو خالفها. تستند تقديرات القيمة العادلة على قيمة الضمان اإلضافي الُمقيم في وقت االقتراض وعلى 

بالنسبة لألسهم وخالفها. في  بالنسبة للممتلكات ويوميا  أي بمعدل كل ثالث سنوات  المعتمدة داخليا،  اإلجراءات  فترات منتظمة حسب 

الغالب ال يتم االحتفاظ بضمان إضافي مقابل القروض أو السلف الممنوحة للبنوك.

تعريف ما تجاوز استحقاقه وما انخفضت قيمته )ألغراض المحاسبة(:  

يعتبر القرض الذي تم مسبقًا تحديد مدفوعات سداد أصله وفوائده على أنه قد تجاوز موعد استحقاقه عندما ال يتم دفعه في تاريخ االستحقاق 

الذي يحدده البنك ضمن شروط منح القرض.

تتم معاملة تسهيالت االئتمان كالمسحوبات على المكشوف وحدود التسهيالت االئتمانية وخالفها على أنها قد تجاوزت موعد استحقاقها:

إذا ظل الرصيد القائم يزيد بصورة مستمرة عن نسبة 10% من الحد الممنوح/ المصرح به؛ أو ●

في الحالة التي يكون فيها الرصيد القائم في حساب التشغيل األساسي أقل من الحد الممنوح/ المصرح به ولكن ليست هناك إيداعات  ●

كافية في الحساب لتغطية الفائدة المحتسبة، أو

في الحاالت التي يسمح فيها بصورة متكررة بعمليات سحب غير مصرح بها؛ ●

بالنسبة للكمبياالت التي تظل غير مدفوعة في تواريخ االستحقاق، ستعتبر على أنها قد تجاوزت موعد استحقاقها. ●

جميع القروض والسلف التي تصنف على أنها تحت المالحظة أو مشكوك فيها أو خسارة يتم وضعها في فئة القروض غير العاملة، أي أنها 

أصول انخفضت قيمتها.

يتم إجراء تقييم على نحو مستمر، بصورة ربع سنوية على األقل، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر موضوعي على انخفاض قيمة أحد األصول 

المالية. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ويتم إدراج أية خسارة انخفاض في قيمة األصل، استنادًا 

للقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، في قائمة الدخل.

سياسة إدارة مخاطر االئتمان

يوفر دليل سياسات وإجراءات مخاطر ائتمان الشركات الشامل موجهات مفصلة تتضمن الحدود التنظيمية/ الداخلية. إضافة إلى ذلك ينص 

دليل اإلجراءات على موجهات مفصلة عن أسلوب االئتمان والصيغ التي يجب استخدامها لمعالجة طلبات االئتمان الفردية. يدار االئتمان المقدم 
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لموجهات  العريضة  الخطوط  للتجزئة  االئتمان  سياسة  تورد  المالية.  المؤسسات  سياسات  موجهات  حسب  المالية  المؤسسات  لمجموعة 
والرهون  بالرواتب  المرتبطة  بالقروض  الصلة  ذات  والمعايير  المنتجات  برامج  تغطي  للتجزئة وهي  المصرفية  باألعمال  الصلة  ذات  السياسة 
وبطاقات االئتمان وبرامج منتجات التجزئة األخرى. تتم مراجعة سياسات وإجراءات االئتمان بصفة دورية للتأكد من أنها تتماشى مع موجهات 

السوق والموجهات التنظيمية.

اإلفصاح الكمي

)1(  إجمالي مجموع مخاطر االئتمان مضافًا إليه المتوسط اليومي إلجمالي التعرض للمخاطر على مدى الفترة المقسمة حسب األنواع 
الرئيسية لمخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2013: 

بآالف الرياالت العمانية

نوع التعرض لمخاطر االئتمانم

اإلجمالي الكلي للتعرض للمخاطر كما فيمتوسط اإلجمالي للتعرض للمخاطر

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013السنة الماضيةالسنة الحالية 

51.95345,60654,26839,630مسحوبات على المكشوف1

1,004,726883,1581,056,760963,568قروض شخصية2

65.93549,48760,72357,286قروض مقابل إيصاالت أمانة3

976.913896,679951,636906,332قروض أخرى4

17,42725,14520,12119,576كمبياالت مشتراة/ مخصومة5

-13,333-8,346تمويل إسالمي 6

2,125,1001,900,0752,156,8411,986,392اإلجمالي

)2(  التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسمة حسب المنطقة المهمة وفًقا ألنواع التعرض لمخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2013: 

بآالف الرياالت العمانية

عماننوع التعرض لمخاطر االئتمانم

دول 
مجلس 

التعاون 
األخرى

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
المجموعأخرىباكستانالهندوالتنمية 

20454,268---45,3548,710مسحوبات على المكشوف1

5131,056,760---1,054,4821,765قروض شخصية2

60,723----52,0658,658قروض مقابل إيصاالت أمانة3

1,541951,636--880,61848,30221,175قروض أخرى4

20,121-----20,121كمبياالت مشتراة/ مخصومة5

---13,333تمويل إسالمي 6

2,2582,156,841--2,065,97367,43521,175اإلجمالي
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)3(  توزيع المخاطر حسب نوع مجال النشاط أو الطرف المقابل للمخاطر مقسما حسب األنواع الرئيسية لمخاطر االئتمان كما في 31 
ديسمبر 2013: 

بآالف الرياالت العمانية

القطاع االقتصادي م

السحب 
على 

القروض المكشوف

كمبياالت 
مشتراة/ 
المجموع أخرىمخصومة

تمويل 
إسالمي 

المجموع
اإلجمالي 

المخاطر 
خارج 

الميزانية 
العمومية

-52,065-52,06552,065---تجارة االستيراد1

-341-341--341-تجارة التصدير2

101,72444,868-10,76882,3335798,044101,724تجارة الجملة والتجزئة3

7,1912,945-7,191-9724,9371,282التعدين والمعادن4

11,578171,3487,726305190,9575,061196,018155,254اإلنشاءات5

163,46644,118-163,466-4,512158,255699التصنيع6

105,04350,383-105,043-64104,538441الكهرباء والغاز والماء7

112,5596,574-112,559-340112,039180النقل واالتصاالت8

84,757203,353-84,757-12,90271,8532المؤسسات المالية9

158,79644,564-5,517145,0957,875309158,796الخدمات10

1,056,7518,2721,065,023190--1,056,751-القروض الشخصية11

13,485740-13,485-26113,17054الزراعة واألنشطة التابعة12

-21-21--21-الحكومة13

-49,162-49,162--49,162-القروض لغير المقيمين14

47,1909,761-47,190-7,35438,5531,283ما سوى ذلك15

54,2682,008,39620,12160,7232,143,50813,3332,156,841562,750اإلجمالي
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)4(  القيمة التعاقدية الباقية كما في 31 ديسمبر 2013، للمحفظة الشاملة للقروض، موزعة حسب األنواع الرئيسية لمخاطر االئتمان: 
بآالف الرياالت العمانية

الفترة الزمنيةم
سحب على 

قروض المكشوف

كمبياالت 
مشتراة/ 
أخرىمخصومة

تمويل 
المجموعإسالمي 

المخاطر خارج 
الميزانية 
العمومية

170,024168,019-2,713140,5769,61817,117حتى شهر واحد1
193,756128,272-12,713159,2658,67823,100-3 شهور2
86,907137,971-32,71362,5931,82519,776-6 شهور3
42,06834,580-730-62,71338,624-9 شهور4
92,95232,718---92,71390,239-12 شهرًا5
242227,62944,304--113,568213,819-3 سنوات6
911165,01816,733--313,568150,539-5 سنوات7
12,1801,178,487153--13,5671,152,740أكثر من 5 سنوات8

54,2682,008,39520,12160,72313,3332,156,841562,750اإلجمالي 

إجمالي القروض مقسمة حسب نوع القطاع الرئيسي أو الطرف المقابل كما في 31 ديسمبر 2013:   )5(
بآالف الرياالت العمانية

القطاع االقتصاديم
إجمالي 
القروض

القروض غير 
العاملة

المخصصات 
العامة 

المحتفظ بها

المخصصات 
الخاصة 

فائدة مجنبةالمحتفظ بها

مخصصات 
مكونة خالل 

السنة

سلف 
مشطوبة 

خالل السنة
----521-52,065تجارة االستيراد1

---3413410341تجارة التصدير2
101,72412,2298955,0327,0601,197223تجارة الجملة والتجزئة3
----72-7,191التعدين والمعادن4
196,0183,2291,9281,5435,2332251,661اإلنشاءات5
-163,46616,1181,47310,8893,8672,214التصنيع6
----1,050-105,043الكهرباء والغاز والماء7
-112,5591,8231,1071,254570601النقل واالتصاالت8
----848-84,757المؤسسات المالية9
-158,7961,2121,5764845865,024الخدمات10
1,065,03222,00319,58411,0061,6529,4895,472القروض الشخصية11

--13,4851,252122332791الزراعة واألنشطة ذات الصلة12
------21الحكومة13
----492-49,162القروض لغير المقيمين14
47,1813,0809176,2861,131443118ما سوى ذلك 15

2,156,84161,28730,58537,16720,89019,1937,474اإلجمالي
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مبالغ  متضمنة  الهامة  الجغرافية  المناطق  نوع  حسب  مقسمة   2013 ديسمبر   31 في  كما  قيمتها  انخفضت  التي  القروض  )6(  مبلغ 
المخصصات الخاصة والعامة المتعلقة بكل منطقة جغرافية: 

بآالف الرياالت العمانية

م

المنطقة

الجغرافية

إجمالي 

القروض

القروض

غير العاملة

المخصصات 

العامة 

المحتفظ بها

المخصصات 

الخاصة 

المحتفظ بها

فائدة

مجنبة

مخصصات 

مكونة

خالل السنة

سلف 

مشطوبة 

خالل السنة

2,065,97350,39229,55927,42817,47417,6715,710عمان1

67,4358,6468147,5783,3231,3051,764دول مجلس التعاون األخرى2

دول منظمة التعاون 3

االقتصادي والتنمية

21,175-212--212-

-------الهند4

-------باكستان5

-2,161935-2,2582,249أخرى6

2,156,84161,28730,58537,16720,89019,1937,474المجموع

الحركة في إجمالي القروض   )7(
بآالف الرياالت العمانية

الحركة في إجمالي القروض خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

التفاصيلم

القروض غير العاملةالقروض العاملة

قياسية
بطيئة

الحركة
غير

قياسية
مشكوك

إجماليخسارة فيها

1,986,392 27,814 18,395 6,989 66,612 1,866,582 رصيد افتتاحي1

-23,281 )5,809(2,807 34,603)54,882(الترحيل/ التغيرات )+/-(2

714,448 2,953 674 151 1,854 708,816 قروض جديدة3

)536,525()1,345()5,446()1,703()15,221()512,810(استرداد قروض4

)7,474()5,818()1,656(---قروض مشطوبة5

2,007,70687,8488,2446,15846,8852,156,841رصيد اإلقفال6

30,0813,3002,5082,67729,18667,752مخصصات محتفظ بها7

4,49425540315,73820,890-فائدة مجنبة8
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مخاطر االئتمان – اإلفصاح عن المحافظ الخاضعة للمنهج القياسي

اإلفصاح النوعي

يتبع البنك تصنيف موودي لكل من التعامالت )المخاطر( المحلية وفيما بين البنوك بينما يعامل باقي المخاطر على أنها مخاطر غير  ●

مصنفة بنسبة خطر %100.

بموافقة البنك المركزي العماني، يستخدم البنك تقديره في معاملة القروض والسلف غير المصنفة بمخاطر مرجحة بنسبة 100%، فيما  ●

عدا قروض اإلسكان التي هي بمخاطر مرجحة بنسبة 35%، وذلك استنادًا إلى االشتراطات المنصوص عليها في الموجهات الصادرة عن 

البنك المركزي العماني.

بصورة مماثلة ومع موافقة البنك المركزي العماني يستخدم البنك تقديره في المنهج البسيط إلثبات الضمانات اإلضافية. ●

اإلفصاح الكمي

إجمالي مبلغ المخاطرة بعد تخفيف الخطر كما في 31 ديسمبر 2013، وفقًا للمنهج القياسي كما يلي:
بآالف الرياالت العمانية

المجموعبنسبة 150%بنسبة 100%بنسبة 50%بنسبة 35%بنسبة 20%بنسبة 0%المنتج/ التصنيفم

مصنفة

490,915 -5,012 --- 485,903 محلية 1

234,189 56 46,633 81,715 -105,785 -بنوك2

غير مصنفة

850,159 -814,241 --35,918  -الشركات1

833,781 -833,781 ----األفراد2

216,869 ---199,974 --مطالبات مضمونة بعقارات سكنية3

138,535 -138,535 ----مطالبات مضمونة بعقارات تجارية4

56,257 -56,257 ----قروض تجاوزت موعد استحقاقها5

119,084 10,644 53,377 --18,525 36,538 أصول أخرى6

رأسمال المخاطرة واستثمارات7
في أسهم خاصة

----- 3,483 3,483

409,763 - 268,622 134,144 -5,335 1,662 بنود خارج الميزانية العمومية8

3,353,035 14,183 2,233,353 215,859 199,974 165,563 524,103 إجمالي دفتر البنك
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تخفيف مخاطر االئتمان

اإلفصاح النوعي

أوراق مالية  أو  تنمية حكومية  أو سندات  نقد  للعمالء وذلك في شكل  الممنوحة  القروض والسلف  إضافية مقابل  البنك بضمانات  يحتفظ 
الضمان  قيمة  على  العادلة  القيمة  تقديرات  تستند  وضمانات.  األصول  على  أخرى  مسجلة  ورهون  ممتلكات  على  رهن  ومنفعة  مقبولة 

اإلضافي المقيم على نحو مستمر. 

تبنى البنك المنهج البسيط بالنسبة للضمانات اإلضافية. 

اإلفصاح الكمي

المبلغالتفاصيلم

58,347الضمانات النقدية للشركات 1

58,058مخصصات محددة لقروض وسلف ومستحقات من بنوك2

116,405اإلجمالي3

كما في 31 ديسمبر 2013 كانت اشتراطات رأس المال على مخاطر االئتمان 299,811 ألف ريال عماني.

مخاطر السوق

تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للمستويات 
البنك  المقبولة من مخاطر السوق. تقوم لجنة األصول وااللتزامات برصد ذلك على نحو منتظم. تدار مخاطر السوق استنادا إلى موجهات 
توجد  اإلدارة.  بمجلس  المخاطر  لجنة  جانب  من  دورية  بصورة  تنقيحها  يتم  والتي  المعتمدة  السوق  مخاطر  وسياسة  العماني  المركزي 
سياسات مخاطر سوق منفصلة للعمليات التشغيلية للبنك في مصر ودولة اإلمارات العربية المتحدة بغرض جعلها تتماشى مع التشريعات 
وبيئات التشغيل المحلية. يتم إجراء اختبارات للجهد على نحو دوري لتحليل أثر األزمات المحددة للبنك والسوق على عائدات ورأس مال البنك. 
تتضمن المتغيرات تحركات في سعر األسهم وصرف العمالت األجنبية وخالفها. تتم مراجعة النتائج من جانب لجنة األصول وااللتزامات، ولجان 

المخاطر باإلدارة والمجلس.

توفر إدارة مخاطر السوق ترجيحات للمخاطر لمنتجات الخزينة بما يتماشى مع أفضل الممارسات استنادا إلى المخاطر المستقبلية. يقوم 
المكتب األوسط بجانب الخزينة واألعمال المصرفية االستثمارية برصد مراكز مخاطر السوق بالبنك.

دفتر المتاجرة

تتضمن المخاطر في دفتر المتاجرة مخاطر صغيرة نسبيا لصرف العمالت األجنبية تنشأ أساسا من االحتفاظ بمراكز نهاية اليوم للعمالت في 
الليل واألدوات ذات الصلة بمعدالت الفائدة. يتم احتساب قيمة الخطر كل شهر لجميع العمالت غير المربوطة التي يزيد فيها مركز البنك في 
نهاية اليوم عن السقف األدنى. تتم مراجعة قيمة الخطر من جانب لجنة األصول وااللتزامات ولجنة المخاطر باإلدارة ولجنة المخاطر بمجلس اإلدارة.

لغرض تكاليف رأس المال يتم أخذ متوسط ثالثة أشهر لمبلغ صافي المراكز القصيرة أو صافي المراكز الطويلة، أيهما أعلى. يتم احتساب 
المتوسط استنادًا إلى أساس المراكز الفعلية التي يتم الحصول عليها في جميع أيام العمل الفعلية خالل فترة األشهر الثالثة التي تسبق تاريخ 

التقرير مباشرة. يتم احتساب تكاليف رأس المال بنسبة 12% لتعكس مخاطر السوق العامة.

رأس المال المطلوب لدفتر المتاجرة كما في 31 ديسمبر 2013:

مخاطر العمالت األجنبية 5,806 ألف ريال عماني. ●
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دفتر البنك

مخاطر سعر السهم

يتم االحتفاظ بمراكز حقوق ملكية األسهم في فئة »متاحة للبيع« وليس في فئة »محتفظ بها للمتاجرة«. لذا ال يوجد احتساب لقيمة الخطر. 
يتم رصد مخاطر السوق من خالل تقارير السوق اليومية التي يتم توزيعها على اإلدارة ويتم اتخاذ اإلجراءات، إن وجدت، على نحو عاجل حسب 

سياسة االستثمار، والتي توفر، ضمن أمور أخرى، حدودا لتركيز القطاع ومستويات اإلطالق وموجهات أخرى لإلدارة الحصيفة للمحفظة.

مخاطر أسعار الفائدة 

الخطر السوقي األساسي الذي تتعرض له المحفظة لغير المتاجرة هو خطر الخسارة الناتجة عن التقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية 
أو القيم العادلة لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق. تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال أن تؤثر التغييرات في سعر 
الفائدة على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. يتعرض البنك لمخاطر أسعار العمالت نتيجة للفجوة في إعادة تسعير أسعار 

الفائدة بالنسبة لألصول وااللتزامات. 

الفائدة. تتضمن  القياسية ألسعار  السيناريوهات  للبنك لمختلف  المالية  وااللتزامات  األصول  الفائدة برصد حساسية  إدارة مخاطر أسعار  تتم 
السيناريوهات القياسية التي تتم دراستها على نحو شهري انخفاض أو ارتفاع متوازي بـ 200 نقطة أساس في منحنيات العائدات لمراجعة األثر 
على القيمة االقتصادية لألصول وااللتزامات وحقوق ملكية البنك هبوطا أو ارتفاعا متوازي بـ 200 نقط أساس في منحنى العائدات لفترة زمنية 

قد تصل لسنة واحدة لمراجعة أثرها على عائدات البنك.

فيما يتعلق برصد أثر التغيرات في أسعار الفائدة على عائدات البنك، قام البنك بوضع حدود داخلية. يتم رصد المراكز على نحو شهري ويتم 
استخدام استراتيجيات تغطية )تحوط( لضمان المحافظة على المراكز في إطار الحدود الموضوعة.

الفائدة  سعر  حساسية  )لقياس  االستحقاق  فجوة  لتحليل  التقليدية   الطريقة  هي:  الفائدة  سعر  حساسية  تحليل  في  المستخدمة  الطرق 
بالنسبة للعائدات(، والفترة )لقياس حساسية سعر الفائدة بالنسبة لرأس المال( وذلك وفقًا للمنهج المقدم من لجنة بازل في عام 2004.

اإلفصاح الكمي

االفتراضات المستخدمة لقياس الحساسية هي تناوب متوازي في سعر الفائدة بـ 200 نقطة أساس لقياس حساسية الفائدة للعائد وحساسية 
سعر الفائدة لرأس المال.

200 نقطة أساس نقصان200 نقطة أساس زيادةكما في 31 ديسمبر 2013 

)11,447(11,447أثر العائدات - ألف ريال عماني

)29,732(29,732أثر العائدات - ألف دوالر أمريكي

ظل البنك يقوم وبثبات باستخدام الطرق/ االفتراضات أعاله إلجراء تحليل حساسية سعر الفائدة. يتم إجراء تحليل الحساسية أعاله على فترات 
شهرية وتم رصد نتائجه في مقابل الحدود الموضوعة داخليًا كما تتم مناقشة النتائج بصورة نشطة في اجتماعات لجنة األصول وااللتزامات. 

لم تكن هناك أية تغييرات جوهرية في أسلوب إدارة مخاطر أسعار الفائدة بالبنك خالل السنة. 

كان مركز حساسية الفائدة بالبنك، بما يتماشى مع الموجهات الصادرة عن البنك المركزي العماني، استنادًا إلى ترتيبات إعادة التسعير 
التعاقدية في 31 ديسمبر 2013 على النحو التالي:
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متوسط 
معدل سعر 

الفائدة 
الفعلي

تحت
الطلب خالل 

3 أشهر

من 3
إلى 12
شهرًا

ما بين سنة 
إلي

5 سنوات
أكثر من

5 سنوات

غير حساس 
لسعر 

اإلجماليالفائدة

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

263,316368,316---0.12105,000%نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

مستحقات من بنوك وودائع أسواق 
مالية أخرى

%1.78228,518----228,518

2,068,199-5.49812,003384,922417,422453,852%قروض وسلف )بالصافي(

26,767132,603-2.6613,2017,55285,083%أدوات مالية لغير المتاجرة

20,10420,104----ال ينطبقمنشآت ومعدات

460460----ال ينطبقأصول ضريبة مؤجلة

78,14178,141----ال ينطبقأصول أخرى

1,158,722392,474502,505453,852388,7882,896,341إجمالي األصول

مستحقات لبنوك وودائع أسواق مالية 
أخرى

%1.96226,359----226,359

893,5132,179,159-1.66196,240770,013319,393%ودائع عمالء

77,51277,512----ال ينطبقالتزامات أخرى

5,5275,527----ال ينطبقضريبة

6.10%أموال ثانوية

328,084328,084----ال ينطبقحقوق الملكية

422,599770,013356,49342,6001,304,6362,896,341إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

-)915,848(146,012411,252)377,539(736,123إجمالي فجوة حساسية سعر الفائدة

--736,123358,584504,596915,848إجمالي فجوة حساسية سعر الفائدة التراكمي

مخاطر السيولة

اإلفصاح النوعي

يمكن تعريف السيولة بأنها مقدرة البنك على ضمان توفر األموال للوفاء بجميع االرتباطات داخل الميزانية العمومية وخارج الميزانية العمومية 
بسعر معقول. كما يمكن تعريف مخاطر السيولة بدورها بأنها المخاطر على العائدات ورأس المال الناشئة من احتمال عدم مقدرة البنك 
االحتفاظ  الناتجة عن  الفرص  أيضًا في شكل فقدان  تبرز  بالتزاماته عندما تصبح مستحقة. وبصورة مقابلة فإن مخاطر السيولة  الوفاء  على 

بسيولة فائضة بالمقارنة مع االلتزامات.
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استراتيجية البنك في إدارة مخاطر السيولة هي تقليص األثر الناتج على عائدات البنك. منهج البنك في إدارة مخاطر السيولة هي أن يتأكد، ما 

أمكن ذلك، من أنه ستكون هناك على الدوام سيولة كافية لمقابلة التزاماته عند حلول موعد استحقاقها في ظل كل من الظروف العادية 

والصعبة بدون تكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطر بسمعة البنك. يقوم البنك بإدارة مخاطر السيولة استنادا إلى موجهات البنك المركزي 

العماني وسياسة مخاطر السيولة وسياسة مخاطر السيولة الطارئة.

يتخذ البنك الوطني العماني منهجًا مكونًا من مستويين إلدارة مخاطر السيولة:

إدارة مخاطر السيولة على أساس مبدأ االستمرار: إدارة مركز السيولة في إطار المعايير المحددة لضمان أنه يمكن مقابلة جميع االلتزامات 

في وقتها.

البنك، في حالة الحدث الذي يكون إما خاصًا بمؤسسة معينة أو حدث عام بالسوق، على  التأكد من مقدرة  إدارة مخاطر السيولة الطارئة: 

الحصول على سيولة كافية لمواجهة أية أزمة سيولة لفترة قصيرة. تتضمن إدارة مخاطر السيولة الطارئة األدوات التالية:

اختبار الجهد: تحليل كمي ألثر السيولة للعديد من أزمات السيولة )بالسوق والخاصة بالبنك(. ●

معادل )منظم( السيولة: يتم تخفيف خطر حدث ما عبر تقديم سيولة بديلة جاهزة من البنك المركزي في شكل ضمانات إضافية غير  ●

مثقلة بأعباء ومستوفية للشروط )مقبولة( وخطوط بديلة جاهزة.

خطة التمويل الطارئة: وهي خطة سيولة شاملة عند الطوارئ موجودة لدى البنك. ●

تتم المحافظة على المخاطر الكلية للسيولة في ذلك المستوى الذي يكون فيه البنك الوطني العماني قادرًا على معاودة نشاطه بعد 

أزمة محددة.

تتلقى إدارة الخزينة بالبنك المعلومات من وحدات العمل األخرى بخصوص ملمح السيولة ألصولها والتزاماتها وتفاصيل التدفقات النقدية 

المتوقعة األخرى الناشئة من النشاط التجاري المستقبلي. تحتفظ إدارة الخزينة بمحفظة من األصول السائلة قصيرة األجل والمكونة 

على نحو واسع من أوراق مالية استثمارية سائلة قصيرة األجل وتسهيالت فيما بين البنوك لضمان المحافظة على سيولة كافية بالبنك 

ككل.

بالعمل  الداخلية  للفجوة  البنك بوضع حدود  إلى ذلك قام  باإلضافة  العماني.  المركزي  البنك  التي نص عليها  السيولة  البنك لحدود  يخضع 

والحدود لضمان كفاية السيولة للوفاء باستحقاقات االلتزامات قصيرة األجل. 

يتم رصد قائمة مركز السيولة الشهرية من خالل بيان االستحقاق الستحقاقات األصول وااللتزامات للتأكد من أن فجوة الحدود تقع في إطار 

الحدود التي نص عليها المشرع والحدود الموضوعة داخليا. يقوم البنك أيضا بصورة دورية بإجراء اختبار الجهد على السيولة استنادا إلى كل 

من األحداث بالسوق وتلك الخاصة بالبنك.

تقوم اإلدارة وعلى نحو دوري بمراجعة االستراتيجية والسياسات المتعلقة بإدارة السيولة والتأكد من تنفيذ الخطوات الضرورية لرصد والسيطرة 

على مخاطر السيولة. 

لدى البنك هيكل إدارة مخاطر سيولة مؤثر وفّعال يشتمل على لجنة أصول والتزامات نشطة تجتمع شهريًا وفي أي وقت عند الحاجة لذلك. 

المركز  أية تغييرات جوهرية في  إذا كانت هناك  الفور  بالبنك واطالعها على  السيولة  بانتظام عن وضع  األصول وااللتزامات  يتم إطالع لجنة 

الحالي أو المستقبلي لسيولة البنك.
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نطاق وطبيعة اإلبالغ عن المخاطر و/ أو نظام القياس

نطاق وطبيعة اإلبالغ عن المخاطر

يتم إعداد استحقاقات األصول وااللتزامات على نحو شهري أو أكثر تكرارا، حسب مقتضى الحال، وهي تحتوي على ملمح االستحقاق لمختلف 

األصول وااللتزامات والبنود خارج الميزانية العمومية. تحتوي القائمة على تقرير عن الفجوات التراكمية في مواجهة االلتزامات التراكمية لكل 

األصول  إلى لجنة  القائمة  التنظيمية والموضوعة داخليًا. تقدم هذه  الحدود  الفجوات في مواجهة  نطاق زمني منصوص عليه ومركز هذه 

وااللتزامات أثناء اجتماعاتها وفي حالة تجاوز أي حد فجوة يتم رفع ذلك فورًا إلى لجنة األصول وااللتزامات بجانب تقديم تحليل ويتم التخطيط 

للمزيد من اإلجراءات بغرض إرجاع المركز إلى الحدود الموضوعة. 

كما يتم أيضا إعداد قائمة خطوط سيولة استنادا إلى االفتراضات الواردة في سياسة السيولة لتقييم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته التي 

تستحق خالل فترة زمنية لشهر واحد. كما أنه يتم تقييم السيولة لدى البنك في ظل سيناريوهات اإلجهاد الخاصة بالبنك وتلك الخاصة بالسوق 

ويتم تقييم األثر على مراكز الفجوة وخطوط السيولة. يتم استخدام تقرير مخاطر يومي لرصد المعدالت والفجوات اليومية ومؤشرات اإلنذار 

المبكر لتقييم أي أثر محتمل للسيولة من المؤشرات الرائدة. تتم مراجعة تلك التقارير على نحو منتظم من جانب لجنة األصول وااللتزامات 

ولجنة المخاطر باإلدارة ولجنة المخاطر بمجلس اإلدارة. 

القياس

يتم القيام برصد والرقابة على مخاطر السيولة على نحو مستمر. يستخدم البنك منهج سلم االستحقاق الذي يحتسب الفائض أو العجز 

التراكمي لألموال في نطاقات زمنية مختارة. يتم وضع التدفقات النقدية في نطاقات زمنية مختلفة استنادًا للسلوك المستقبلي لألصول 

الميزانية  خارج  والمراكز  وااللتزامات  لألصول  السلوكية  األنماط  بغرض ضمان وحدة معالجة  العمومية.  الميزانية  خارج  والمراكز  وااللتزامات 

العمومية قام البنك المركزي بتطوير إطار عمل واسع يشارك فيه البنك. باإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك وبصورة منتظمة بتقييم مركز 

السيولة لديه فيما يتعلق بمعدالت السيولة المنصوص عليها في سياسة مخاطر السيولة.

المخاطر  لجنة  جانب  المطلوبة من  بالصورة  للسيولة« معتمدة  الطارئة  للمخاطر  و »خطة  السيولة«  لمخاطر  بوضع »سياسة  البنك  قام 

بمجلس اإلدارة وهي توفر الخطوط اإلرشادية المفصلة لتخفيف المخاطر. في أية حالة طارئة توفر السياسة نسخ ذاتي )أزرق( لمبيعات األصول 

والوصول إلى السوق وإعادة هيكلة االستحقاق وتركيبة األصول وااللتزامات.

نافذة  توفر  استمرار  يعتبر  متبادلة.  وترتيبات  ائتمان مخصصة  السيولة في شكل خطوط  توفر  البنك دعم  كأداة مخففة مستمرة، وضع 

السيولة من البنك المركزي العماني والتي تم إدخالها في أعقاب األزمة المالية العالمية أيضا إحدى المخففات لمخاطر السيولة. باإلضافة إلى 

ذلك يضمن البنك سيولة بعض األصول حسب خطة المخاطر الطارئة للسيولة كجبهة صد ألحداث السيولة. 

كما يطبق البنك أيضا سياسات مخاطر للبلد والتحويالت بهدف الرقابة األساسية والرصد للمخاطر عبر الحدود.
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اإلفصاح الكمي

ملمح استحقاق األصول وااللتزامات التي تتماشى مع الخطوط اإلرشادية الصادرة عن البنك المركزي العماني كما في 31 ديسمبر 2013 كما 
يلي:

عند 
الطلب 
خالل 3 

أشهر
 12-3

شهرًا

مجموع 
فرعي 

اقل من 12 
شهر

ما بين 
سنه إلى 

خمسه 
سنوات

أكثر من  5 
سنوات

مجموع 
فرعي 

أكثر من 12 
المجموعشهر

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

266,85345,450312,30332,52223,49156,013368,316نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

228,518---199,25829,260228,518مستحقات من بنوك وودائع بأسواق مالية أخرى

363,780155,446519,226392,6471,156,3261,548,9732,068,199قروض وسلف )بالصافي(

27,125132,603-102,1213,357105,47827,125استثمارات مالية لغير المتاجرة

20,10420,10420,104----منشآت ومعدات

460---460-460أصول ضريبة مؤجلة

78,141---75,9232,21878,141أصول أخرى

1,008,395235,7311,244,126452,2941,199,9211,652,2152,896,341إجمالي األصول

96,250226,359-87,75942,350130,10996,250مستحقات لبنوك وأسواق مالية أخرى

494,630712,9491,207,579578,620392,960971,5802,179,159ودائع  عمالء

3,55777,512-67,1656,79073,9553,557التزامات أخرى

5,527---5,527-5,527ضريبة

53,20026,50079,70079,700---أموال ثانوية

328,084328,084328,084----حقوق الملكية 

655,081762,0891,417,170731,627747,5441,479,1712,896,341إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل األنظمة أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارجية. في حالة فشل الضوابط 
في العمل يمكن للمخاطر التشغيلية أن تلحق الضرر بالسمعة وقد يكون لها آثار قانونية وتنظيمية أو قد تؤدي إلى خسارة مالية. ال يتوقع 
البنك إزالة جميع المخاطر التشغيلية ولكنه يمكن ومن خالل إطار عمل رقابة وبرصد ومواجهة المخاطر المحتملة سيتمكن البنك من إدارة 
العمليات متضمنة  الفعال للواجبات وإجراءات الوصول والتفويض والتسوية وتدريب الموظفين وتقييم  الفصل  المخاطر. تتضمن الضوابط 

استخدام التدقيق الداخلي.

يتبع البنك منهج المؤشر األساسي لتحديد مخاطر التشغيل.

يتم احتساب تكلفة رأس المال لمخاطر التشغيل تحت منهج المؤشر األساسي بأخذ متوسط إجمالي الدخل مضروبًا في نسبة 15%، لكل سنة 
من السنوات المالية الثالث السابقة، باستثناء السنوات التي يكون دخلها اإلجمالي سلبيًا أو صفرُا. الدخل اإلجمالي هو صافي إيراد الفوائد )+( 
الدخل بخالف الفوائد )+( المخصصات للفوائد غير المدفوعة )-( الربح المحقق من بيع استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق واستثمارات متاحة 

للبيع )-( بنود الدخل غير االعتيادية/ غير المنتظمة.
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متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل حسب بازل 2 هي 22,020 ألف ريال عماني.

التأمين هو أحد األدوات المستخدمة من قبل البنك كمخفف للمخاطر التشغيلية. يحصل البنك على أنواع التغطية التأمينية مثل الضمان 
المكتملة وخالفها بغرض حماية  المهني والمعامالت غير  التعويض  الكمبيوتر وضمان  اإللكترونية وعن طريق  العام للممولين والجرائم 

نفسه من المخاطر بالغة الخطورة بتخفيف أثرها المالي.

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله وبغرض الرقابة على األحداث / الخسائر التشغيلية فقد قام البنك بوضع حد معين للمخاطر التشغيلية يتم في 
مقابله رصد األحداث / الخسائر التشغيلية بانتظام للوقوف على جميع حاالت الخرق الممكنة ووضع المخففات المناسبة لذلك.

بازل3- إفصاح الفترة االنتقالية 

إلحاقًا للموجهات المتعلقة بمتطلبات إفصاح رأس المال الصادرة من البنك المركزي العماني، فيما يلي اإلفصاحات اإللزامية للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2013.

قالب اإلفصاح العام لبازل 3 والذي يستخدم خالل الفترة االنتقالية للتسويات التنظيمية )أي، من 01 يناير 2013 إلى 01 
يناير 2018( )ألف ريال عماني( 

المبالغ الخاضعة للمعالجة 
التي تسبق تطبيق بازل 3

رأسمال الطبقة 1 لألسهم العادية: األدوات واالحتياطات

145,268
رأسمال األسهم المصدرة مباشرة لضمان العضوية )والمساوية لغير شركات المساهمة العامة( إضافة 

إلى فائض األسهم ذات العالقة 

66,206 أرباح مدورة   

93,425 الدخل الشامل اآلخر المتراكم )واالحتياطات األخرى( 

- رأسمال المال المزود من القطاع العام والمعفى حتى 01 يناير 2013 

-
رأسمال األسهم العادية المصدر من قبل الشركات التابعة والمحتجز لدى أطراف أخرى )المبلغ المسموح به 

 CET1  في مجموعة

304,899 رأسمال األسهم العادية للطبقة 1 قبل التسويات التنظيمية 

رأسمال األسهم العادية للطبقة 1: التسويات التنظيمية 

)460( أصول ضريبية مؤجلة ناشئة عن الفروقات المؤقتة )صافي التزامات الضريبة ذات العالقة(

)19(  تعديالت وطنية محددة تنظيمية              
ومنها: العجز في MCR من نافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية والفروع الخارجية للبنك

)479( التسويات التنظيمية لألسهم العادية للطبقة 1 

304,420 ) CET1(  1 رأسمال األسهم العادية للطبقة

رأس المال اإلضافي للطبقة 1:  األدوات- ال شيء 

رأس المال اإلضافي للطبقة 1: التسويات التنظيمية 

- المبلغ الذي تجاوز حد 15%- والذي يتضمن أصول ضريبية مؤجلة ناشئة عن الفروقات المؤقتة 

- إجمالي التسويات التنظيمية لرأسمال الطبقة 1 اإلضافي

-  )AT1( رأسمال الطبقة 1  اإلضافي

304,420   )AT1 + CET1 = T1(  1 رأسمال الطبقة

مخاطر االئتمان )تابع(



   III و بازل II 2013تقرير بازل

البنك الوطني العماني التقرير السنوي 582013

رأسمال الطبقة 2: األدوات والمخصصات 

-أدوات ضمان عضوية من الطبقة 1 مصدرة مباشرة زائدا فائض األسهم ذات العالقة 

41,360أدوات رأسمالية مصدرة مباشرة خاضعة للترحيل من الطبقة 2

أدوات الطبقة 2 )وأدوات  CET1 و  AT1 غير المضمنة في السطور من 5 إلى 34( مصدرة من شركات تابعة 
-ومحتجزة لدى أطراف أخرى )المبلغ المسموح به في مجموعة الطبقة 2( 

-منها : أدوات مصدرة من شركات تابعة خاضعة للترحيل  

31,987المخصصات 

73,347رأسمال الطبقة 2 قبل التسويات التنظيمية 

رأسمال الطبقة 2: التسويات التنظيمية
-تسويات تنظيمية محلية محددة 

-تسويات تنظيمية مطبقة على الطبقة 2 متعلقة بمبالغ خاضعة لمعالجات تسبق بازل 3
-منها: مكاسب وخسائر القيمة العادلة التراكمية على األدوات المتاحة للبيع 

-إجمالي التسويات التنظيمية لرأسمال الطبقة 2
73,347رأسمال الطبقة 2

  )T2 + TC = T1( 377,767إجمالي رأس المال
2,581,141إجمالي األصول الموزونة بالمخاطر

2,349,255منها: األصول الموزونة بمخاطر االئتمان 
48,385منها: األصول الموزونة بمخاطر السوق 

183,501منها: األصول الموزونة بمخاطر التشغيل 
معدالت رأس المال

11.8أسهم عادية من الطبقة 1 )كنسبة مئوية من األصول الموزونة بالمخاطر(
11.8الطبقة 1 )كنسبة مئوية من األصول الموزونة بالمخاطر( 

14.6رأس المال اإلجمالي )كنسبة مئوية من األصول الموزونة بالمخاطر(
متطلبات جبهة الصد المحددة للمؤسسة )الحد األدنى لمتطلبات CET1 زائدًا جبهة الصد الخاص بحماية رأس 

المال زائدًا متطلبات جبهة الصد الدائرية المضادة زائدًا  متطلبات جبهة الصد G-SIB/D-SI المبينة كنسبة 
مئوية من األصول الموزونة بالمخاطر(

منها: متطلبات جبهة الصد لحماية رأس المال
منها: متطلبات جبهة الصد الدائرية المضادة المحددة للبنك 

G-SIB/D-SI منها: متطلبات جبهة الصد
14.6األسهم العادية من الطبقة 1 المتاحة لمقابلة جبهات الصد )كنسبة مئوية من األصول الموزونة بالمخاطر(

الحد األدنى المحلي )إذا كان مختلفًا عن بازل 3(
7.0معدل الحد األدنى لألسهم العادية المحلية للطبقة 1 )إذا كان مختلفًا عن الحد األدنى لبازل 3(

9.0معدل الحد األدنى المحلي للطبقة 1 )إذا كان مختلفًا عن الحد األدنى لبازل 3(
12.0إجمالي معدل الحد األدنى لرأس المال المحلي )إذا كان مختلفًا عن الحد األدنى لبازل 3(
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قالب اإلفصاح للسمات الرئيسية لكافة األدوات الرأسمالية
 

األسهم العادية   .1
تتكون األسهم العادية من 1,108,025,000 سهم بقيمة 0.100 ريال لكل سهم مدفوعة بالكامل، ومصدرة ومحكومة بقوانين سلطنة عمان.

كافة األدوات الرأسمالية التنظيمية األخرى   .2

البنك الوطني العماني-المصدر 

ف الفريد )مثال: CUSIP، ISIN أو معرف بلومبيرج لتوظيف األموال الشخصية(  شملت توظيفات األموال الشخصية 18 إصدارا-المعرِّ

سلطنة عمان -القانون )القوانين( الحاكمة لألداة 

الطبقة 2-لوائح بازل 3 االنتقالية 

غير مؤهلة -اللوائح االنتقالية التي تسبق بازل 3

الفردي -مؤهلة على النطاق الفردي/ الجماعي/ الفردي والجماعي

ديون ثانوية -نوع األداة 

41.4 مليون ريال )إجمالي 18 إصدار( -المبلغ المثبت في رأس المال النظامي 

79.7 مليون ريال )إجمالي 18 إصدار(-القيمة االسمية لألداة 

التزام- تكلفة مستردة -التصنيف المحاسبي 

بين أكتوبر 2008 ومارس 2013 -التاريخ األصلي لإلصدار

محدد المدة -دائم أو محدد المدة 

ديسمبر 2015 إلى مارس 2019-التاريخ األصلي لالستحقاق

نعم- 4 إصدارات، ال- 14 إصدارا-استرداد المصدر وقفًا على موافقة مسبقة من الجهات اإلشرافية 

لنعم أعاله، 15 أكتوبر 2014 إلى مارس 2015-تاريخ االسترداد االختياري، وتواريخ االسترداد الطارئ ومبلغ االسترداد

ال ينطبق -تواريخ االسترداد الالحقة، إذا انطبقت

الكوبونات/ أرباح األسهم 

ثابتة -أرباح أسهم/ كوبونات ثابتة/ عائمة 

4.5% إلى 7.95%-سعر فائدة الكوبون وأي مؤشر ذو عالقة 

ال -وجود معترض ألرباح األسهم 

إلزامي -تقديري كليًا، أو تقديري جزئيا أو إلزامي

نعم- 4 إصدارات، ال- 14 إصدارًا -وجود مضاعفة أو حافز آخر يمكن استرداده

ال ينطبق -غير تراكمي أو تراكمي 

غير قابل للتحويل -قابل للتحويل أو غير قابل للتحويل

ال ينطبق -إذا كان قابالً للتحويل، ما هو مثير التحويل

ال ينطبق -إذا كان قابالً للتحويل، هل ذلك كلي أو جزئي
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ال ينطبق -إذا كان قابالً للتحويل، معدل فائدة التحويل

ال ينطبق -إذا كان قابالً للتحويل، هل التحويل إلزامي أو اختياري

ال ينطبق -إذا كان قابالً للتحويل، حدد نوع األداة التي سيتم التحويل إليها 

ال ينطبق -إذا كان قابالً للتحويل، حدد مصدر األداة التي سيتم التحويل إليها 

ال -سمات التخفيض

ال -إذا كان هنالك تخفيض، ما هي مثيرات التخفيض

ال -إذا كان هنالك تخفيض، هل سيكون كامال أو جزئيا

ال -إذا كان هنالك تخفيض، هل سيكون دائمًا أو مؤقتا

ال -إذا كان تخفيضا مؤقتا، صف آلية التخفيض 

وضع الدين الثانوي في التسلسل في حالة التصفية )حدد نوع األداة التي تكون 
أعلى من األداة مباشرة( 

الدين الثانوي يسبق االلتزامات -

ال -السمات االنتقالية غير المتوافقة 

ال ينطبق -إذا كانت اإلجابة بنعم، حدد السمات غير المتوافقة 

تم التصريح بنشر هذا التقرير عن إفصاحات بازل 2 وبازل 3 والوارد على الصفحات من 1 إلى 20 من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ 22 يناير 2013.

عمر حسين الفردان 
رئيس مجلس اإلدارة 

مخاطر االئتمان )تابع(
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تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة لسنة 2013

التطور االقتصادي

العماني،  لالقتصاد  بالنسبة  قوية  سنة   2013 المالية  السنة  كانت 

حيث بلغت نسبة إجمالي الناتج المحلي 5% مع انخفاض التضخم 

المعدالت  التي فاقت  النفط  إلى ذلك، فإن أسعار  باإلضافة  إلى %1,5. 

المحددة لها في الميزانية توحي بأن يسجل العام 2013 فائضًا في 

الحساب الجاري الحكومي. 

يكون  أن  مؤخرا  عنها  اإلعالن  تم  التي   2014 العام  ميزانية  تتوقع 

مع  متسق  بنمو  تنبؤات  مع  ريال،  مليار   13.5 الحكومي  اإلنفاق 

سلطنة  في  ميزانية  أكبر   2014 العام  سجل    .2013 العام  معدالت 

عمان اإلطالق وستكون قطاعات الدفاع، والتعليم، والرعاية الصحية، 

والبنية التحتية، وإنتاج النفط والغاز هم أهم المستفيدين من هذه 

الدرجات  توحيد  أيضا  الحكومة  أعلنت  ذلك،  إلى  باإلضافة  النفقات. 

ريال  مليون   800 بحوالي  تقدر  بتكلفة  الحكومة  موظفي  لكافة 

تقريبًا.

رؤية  وتّتبع  جيد  بشكل  متوازنة  الميزانية  هذه  بأن  نعتقد  نحن 

للبرميل.  أمريكيًا  دوالرا   85 عند  النفط  أسعار  بافتراض  متحفظة، 

ومن المتوقع أن تساعد في نمو االقتصاد إلى جانب دعم مستويات 

العمالة؛ وهو أمر يعتبر من األهداف االجتماعية الرئيسية.

قطاع المصارف العماني 

 %7 بنسبة  نموًا  سجل  وقد  جدًا،  مستقرًا  المصرفي  القطاع  يبدو 

يصاحبه  بالسلطنة،  التجارية  للبنوك  المجمعة  األصول  حجم  في 

نمو في االئتمان، مع تحسن في جودة األصول وقاعدة رأس المال.  

المصرفي  القطاع  ربحية  في  الطفيف  االنخفاض  يعزى  أن  يمكن 

التنظيمية  التغييرات  وبعض  السوق  أوضاع  إلى   2013 العام   خالل 

نهاية عام 2013، تم  قرابة  2012 و2013.  وفي  التي حدثت في عامي 

إطار  التنظيمي في  المال  رأس  النهائي بشأن  التصور  أوراق  إصدار 

على  البنوك  التوجيهية  المبادئ  هذه  تشجع  واإلفصاحات.   3 بازل 

تعزيز قاعدة رأسمالها من حيث النوعية والكمية وذلك على مدى 

فترة محددة في المستقبل.

إجمالي  نمو  فإن  السوق،  عن  المتوفرة  اإلحصاءات  آخر  على  بناًء 

في  مندفعًا  كان  ريال  مليار   22,35 إلى  ليصل   %7 بنسبة  األصول 

زاد  الصلة.  ذات  والكيانات  الحكومات  ودائع من  في  بزيادة  الغالب 

النقد في الصندوق والودائع من البنوك التجارية لدى البنك المركزي 

نهاية ديسمبر 2013،  ريال في  إلى 2,8 مليار  العماني بنسبة %12,4 

بالعام  مقارنة  سيولة  أكثر  أصبحت  قد  البنوك  أن  إلى  يشير  مما 

إلى  ذلك  ويعزى  الضغط،  تحت  الفائدة  أسعار  بيئة  ظلت  السابق. 

المصرفي  القطاع  فإن  عامة،  بصورة  السوق.  إلى ظروف  حد كبير 

البنك الوطني العماني الممول الوحيد لمشروع المدينة الحدودية بالدقم 
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من  لالستفادة  جيد  بشكل  مستعدًا  أصبح  قد  عمان  سلطنة  في 

كافة الفرص المستقبلية. ومن المتوقع أن يعزز اإلنفاق الحكومي 

الكثيف، كما هو مبين في الميزانية، في دعم المزيد من التوسع 

االئتماني.

البنك الوطني العماني 2013 

بلغت 41,4 مليون  الضرائب  احتساب  بعد  أرباحًا صافية  البنك   حقق 
مع  بالمقارنة   2013 ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  ريـال 
مبلغ 40,7 مليون ريـال عن نفس الفترة من عام 2012 وبزيادة قدرها 
2%. فإذا أخذنا في االعتبار الظروف السائدة في السوق، فإن هذا األداء 

يعتبر مقبوالً. 

ارتفعت األرباح التشغيلية من 52 مليون ريـال في عام 2012 إلى 55,3 
2013. كما  ديسمبر  المنتهية في  المالية  السنة  خالل  ريال  مليون 
الفائدة  صافي  من  يتكون  الذي  التشغيلية،  اإليرادات  صافي  نمى 
واإليرادات من غير الفوائد، بنسبة 5,3% إلى 103,9 مليون ريـال. تراجعت 
العائدات على األصول خالل العام متأثرة بأوضاع السوق؛ لكن البنك 
استطاع إجراء تخفيضات مماثلة في تكاليف الودائع، مما أدى إلى 
من  العديد  طرح  تم  الفوائد.  إيرادات  صافي  في   %11,2 بنسبة  نمو 
المبادرات الناجحة لدعم تجميع الودائع منخفضة التكلفة، لترتفع 
الودائع من   الودائع منخفضة التكلفة كنسبة مئوية من إجمالي 

46,1% في عام 2012 إلى 53.3% في عام 2013. 

ارتفعت النفقات التشغيلية بنسبة 4% لتصل إلى 48,6 مليون ريـال، 
مع نمو العائدات بنسبة 5,3%؛ األمر الذي يعكس تحسنًا في ربحية 
اإلخالل  دون  وإدارتها  التكاليف  على  السيطرة  ستستمر  البنك. 

بأهدافنا االستراتيجية لتحسين الكفاءة والفعالية. 

المالية  للسنة  ريـال  8,4 مليون  القروض  بلغت مخصصات خسائر 
 .2012 بعام  مقارنة   %58 بواقع  بزيادة   2013 ديسمبر  في  المنتهية 
الحصيف  البنك  قرار  إلى  المخصصات  في  االرتفاع  هذا  ويعود 
التصنيع  قطاعات  ألحد  لتعرض  كامل  مخصص  بوضع  والمتحفظ  
البنك محتفظًا بمخصصات جيدة لكافة تعرضاته  الكبرى. وال يزال 
المشكوك فيها. بلغت نسبة تغطية البنك للقروض المتعثرة %168 

كما في نهاية العام.

بذلك  ريـال مسجالً  البنك 2,068 مليار  بلغ صافي قروض وسلفيات 
نموًا بنسبة 8%. وبالمقابل، حققت إيداعات العمالء نموًا بواقع %15,5. 
وقد نتج عن ذلك فائضا في السيولة، خاصة قرب نهاية النصف األخير 

من العام. 

»مزن«.  اإلسالمية  المصرفية  نافذته  البنك  دشن  العام،  خالل 
أعقبت  التي  القصيرة  الفترة  في  مالحظته  تمت  الذي  النمو  ومع 
التدشين، فإننا واثقون من اآلفاق المستقبلية لهذه الخدمة. كذلك،  
حصل البنك على ترخيص الفتتاح فرع له في دبي خالل العام وقد بدأ 

الفرع أعماله في أوائل العام الجديد. سيسعى البنك إلى مضاعفة 
المتحدة.  العربية  اإلمارات  لدولة  النامي  االقتصاد  من  استفادته 
ستدعم هتين المبادرتين البنك من خالل تنويع عائداته خالل األعوام 

المقبلة.

بلغت  ريال، كما  اآلن 374 مليون  للبنك  المؤهل  المال  رأس  بلغ   
 ،2013 ديسمبر   31 المال 14,5% كما في  رأس  إجمالي  نسبة كفاية 
بزيادة صغيرة عن النسبة المحققة في عام 2012، والتي بلغت 14,4 % 
. وتعتبر هذه النسبة أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، آخذة 
تبلغ  والتي   %15 بنسبة  توزيعها  المقترح  النقدية  األرباح  االعتبار  في 
قيمتها 16,6 مليون رياالً. البنك اآلن في وضع جيد لاللتزام بموجهات 

بازل 3 الجديدة والتي صدرت في ديسمبر.

التطورات الرئيسية - القطاعات األساسية

الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة 

المصرفية  والخدمات  لألفراد  المصرفية  الخدمات  مجموعة  حققت 
على  الربحية  في  والزيادة  الممتاز  النمو  من  أخرى  سنة  الخاصة 
الجديدة  المنتجات  لقيت  للسوق.  المضطربة  الظروف  من  الرغم 

 فرع البنك الوطني العماني بدبي، شارع الشيخ زايد
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أسهمت  وقد  السوق،  استحسانا في  تم طرحها  التي  والمبتكرة 
التكلفة  منخفضة  وودائع  عالية  جودة  ذات  أصول  تسجيل  في 

للبنك، وبالتالي زيادة حصتنا في السوق.

المبادرات  في  استثماراتها  لألفراد  المصرفية  الخدمات  واصلت 
المرتبطة بخدمة العمالء، والتي تضم شبكة من 64 فرعا كما في 
ديسمبر 2013. باإلضافة إلى ذلك، بدأ البنك هجرة إلى أجهزة الصرف 
اآللي »كاملة المهام«، والتي تفي بكل متطلبات اإليداع والسحب. 
ن هذا اإلجراء من المكانة الحالية للبنك في  ومن المتوقع أن يحسِّ

نفس الوقت الذي يقلل فيه من تأثير تكاليف التوزيع. 

القيمة  الخاصة نموا في المعامالت ذات  شهدت األعمال المصرفية 
تطبيق  الثروات  إلدارة  »الصدارة«  خدمة  قدمت  حين  في  العالية، 
إلى  للوصول  للعمالء  المحمول  الهاتف  عبر  المصرفية  الخدمة 
التجارية. وفي سبق  المحالت  عروض حصرية من نخبة مختارة من 
الممثل« والتي  آخر في سلطنة عمان، دشنت »الصدارة« »بطاقة 
بنك  أول  العماني  الوطني  البنك  كان  كما  باهرًا،  نجاحًا  حققت 
 EMV Cards المتكاملة  الدوائر  بطاقات  بإدخال  يقوم  البالد  في 
بنجاح. من المبادرات األخرى التي تم إطالقها في عام 2013 مختبر 
المبتكرة  األفكار  من  العديد  نشأت  خالله  من  والذي  االبتكارات، 
صقل  على  التركيز  في  مستمر  البنك   .2014 عام  في  لتنفيذها 
وتطوير المواهب العمانية الشابة من خالل االستثمار في تدريبهم 
مديري  اعتماد  مجال  في  خاصة  الشخصية،  فعاليتهم  لتحسين 
الفروع، ومديري الثروات والمصرفيين الذين يعملون في الخدمات 

المصرفية الخاصة.

وسيقوم  الخفي«،  »للتسوق  عملية  أول  بنجاح  البنك  أكمل 
الحالية  المستويات  لتحسين  أولي  كمعيار  نتائجها  باستخدام 
لخدمة العمالء. في عام 2014، سيواصل البنك تركيزه على تقديم 
أرقى الخدمات للعمالء، في الوقت الذي يقوم فيه بتحويل تركيزه 
إلى الشرائح المرتكزة على متطلبات  العمالء بدال من النهج الذي 
وحدة  شريحة  على  الرئيسي  التركيز  سيكون  المنتجات.  تقوده 
األعمال الصغيرة وشريحة مزايا )للعمالء األثرياء(. باإلضافة إلى ذلك، 
السكنية،  القروض  مثل  الرئيسية  المنتجات  بين  الجمع  سيتم 
لألعمال  بالتقسيط  البيع  وتمويل  التكلفة،  منخفضة  والودائع 
والخصم  االئتمان  بطاقات  وكذلك  المصرفي  والتأمين  التجارية، 
كامل  عرض  من  كجزء  الشرائح  لمتطلبات  وفقًا  وتصميمها 
شريحة  الثروات  إلدارة  »الصدارة«  تعتبر  الشرائح.  لكافة  القيمة 
راسخة، نسعى دائما إلى تحسينها لالستمرار في تقديم خدماتها 

وعروضها الفريدة لعمالئها.

مجموعة األعمال المصرفية التجارية 

هي  إدارات  سبع  من  التجارية  المصرفية  األعمال  مجموعة  تتكون 
الخدمات المصرفية للشركات – التي تقدم خدماتها للمؤسسات 
التجارية-  المصرفية  والخدمة  السلطنة؛  امتداد  على  الكبرى 
الحجم؛ والخدمات  المتوسطة  المؤسسية  الكيانات  والتي تخدم 
الكيانات الحكومية وصناديق  المصرفية الحكومية- والتي تخدم 
التقاعد؛ ومجموعة المؤسسات المالية- التي تقوم بإدارة العالقات 
المصرفية للبنك مع المؤسسات المالية المحلية والدولية؛  وإدارة 
استثمارية  مصرفية  خدمات  تقدم  والتي  المصرفية-  االستثمارات 
وخدمات  االستشارات  وتقديم  الشركات  وتمويل  األصول،  إلدارة 
الوساطة؛  وإدارة الخزينة- التي تعمل على مقابلة طلبات الخزينة 
على امتداد البنك؛ وإدارة المعامالت المصرفية- والتي تضم قسم 

التمويل التجاري وقنوات التوزيع اإللكترونية.  

كانت السنة  المالية 2013 سنة ممتازة بالنسبة لمجموعة األعمال 
من  المجموعة  بهذه  إدارة  كل  تمكنت  حيث  التجارية  المصرفية 
اإلنجاز. خالل  التفوق على أهدافها المرسومة للمساهمة في هذا 
المصرفية  الخدمات  مجموعة  شهدت  الماضية،  الثالث  السنوات 
التجارية تغييرًا كبيرًا في نسبة مساهمتها في الدخل على نطاق 
المجموعة.  ففي حين كانت الخدمات المصرفية للشركات تسهم 
بأكثر من 85 % من األرباح التي تحققها مجموعة األعمال المصرفية 
التجارية، أصبحت تسهم اآلن بنسبة 60% حيث أصبحت اإلدارات األخرى 
شركاء استراتيجيين بمساهمة أكبر. وبما أن الخدمات المصرفية 
فإن  نسبية،  بصورة  ونضوجًا  تشبعًا  أكثر  سوقًا  تعتبر  للشركات 
إلى  أدى  بالمجموعة  األخرى  اإلدارات  من  العائدات  مصادر  تنويع 
عائداتنا  فإن  األخص،  وعلى  الكلية.  واإليرادات  الربحية  في  تحسن 
من الخدمات المصرفية الحكومية قد تضاعفت تقريبا هذا العام؛ 
الخدمات  ومن   ،%50 بنسبة  األوسط  السوق  من  إيراداتنا  نمت  كما 
نمت  حين  في   ،%25 حتى  وصلت  بنسبة  االستثمارية  المصرفية 
المستمر  نمونا  فإن  بذلك،   .  %20 على  تزيد  بنسبة  الخزانة  إيرادات 
العماني  الوطني  البنك  أن  حقيقة  يوضح  المجموعة  نطاق  على 
مؤسسة مصرفية شاملة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات 
بمختلف ألوان الطيف. على مدى السنوات القليلة الماضية، كان 
عكس  وقد  العمالء،  تجاه  شمولي  نهج  اتباع  على  مبنيًا  تركيزنا 

تنويع اإليرادات نجاح هذه االستراتيجية.

لقد قمنا بتعزيز تجربة تقسيم العمالء إلى شرائح لتقديم خدمات 
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على  المستهدفة.  الشرائح  مختلف  احتياجات  تالئم  محسنة 
بصورة  الحكومي  للقطاع  خدماتنا  بتحسين  قمنا  المثال،  سبيل 
والرعاية  االهتمام  من  عالية  مستويات  توفير  خالل  من  ملموسة 
يعملون  مخصصين  عالقات  مديري  طريق  عن  وذلك  القطاع،  لهذا 
ويصدق  التقاعد.  وصناديق  الحكومية  الهيئات  مع  وثيق  بشكل 

لقد  التجارية.  المصرفية  الخدمات  لعمالء  بالنسبة  نفسه  الشيء 

قمنا بإعداد عروض تم تصميمها بصورة خاصة لهذا القطاع، حيث أن 

احتياجاتهم تختلف عن تلك التي تطلبها الشركات الكبيرة.

وبما أننا ننظر إلى المستقبل، فسوف نستمر في تنمية أعمالنا 

في  تركيزنا  مناطق  فيه  نرعى  الذي  الوقت  نفس  في  الناضجة، 

االستثمارية،  المصرفية  والخدمات  الحكومية،  المصرفية  الخدمات 

الطبقة  من  الكبرى  والمؤسسات  التجارية،  المصرفية  والخدمات 

بأن هذه هي  أننا نؤمن  المصرفية، حيث  الثانية وأعمال معامالتنا 

حضورنا  لتوسيع  أيضا  نخطط  أننا  كما  العالي.  النمو  مجاالت 

الجغرافي خارج مسقط لتغطية الشركات المتوسطة في كافة 

في  مهم  دور  لعب  العماني  الوطني  البنك  ويواصل  البالد.  أرجاء 

التوجه.  هذا  باستمرار  توقعنا  مع  المقبلة  الكبيرة  المشاريع 

بصورة عامة، فإننا نتوقع أن تنمو ُعمان باطراد على خلفية اإلنفاق 

الحكومي ونتوقع لهذا التوجه أن يستمر.

الخدمات المصرفية للشركات 

 كانت 2013 عاما لتعزيز المكاسب التي تحققت في عام 2012 وإلعادة 
تقويم دفتر األصول الخاص بالخدمات المصرفية للشركات من أجل 
السوق  أن  وبما  المستثمر.  المال  رأس  على  أعلى  عائدات  تحقيق 
جديدة  إسالمية  مصارف  بروز  مع  تنافسية،  أكثر  أصبحت  المحلية 
وازدياد شهية البنوك اإلقليمية للمخاطر في سلطنة عمان، َضِمن 
البنك حماية هوامش أرباحه عن طريق ضبط تركيزه على شريحة 
يوفر  أن  شأنه  من  الذي  المضمون  والتمويل  الوسطى  السوق 
لتسويق  منتظم  نهج  وضع  تم  وقد  إضافية.  تجارية  أعماالً  للبنك 
ومؤسسات  الكبيرة  الشركات  وسط  العماني  الوطني  البنك 
من  البنك  تمكين  على  القدرة  لديه  النهج  وهذا  الثانية،  الطبقة 

تحقيق استراتيجيته التنموية.

البنك الوطني العماني يقيم حفال لتكريم موظفيه الذين نجحوا في الحصول على شهادات مهنية ومؤهالت أكاديمية
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لقد كان العام أيضا واحدًا من األعوام التي استمر فيها البنك في 
لعب دور بارز في بعض العمليات الرئيسية لجمع األموال لشركات 
تلك  كانت  عندما  فقط  لكن  حكومية،  شبه  وكيانات  كبرى 
على  العائد  حول  للبنك  الداخلية  المعايير  تستوفي  المعامالت 

البنك في متابعة هدفه المعلن في أن يكون  المال. استمر  رأس 

أفضل مزود خدمة في السوق للشركات الكبيرة من خالل خدمته 

الخدمات  من  وغيرها  اإلنترنت  عبر  للشركات  الخاصة  المصرفية 

اإلضافية.

استمر البنك أيضا في دعم أنشطة الكيانات شبه الحكومية في 

إلى توسيع نطاق  لالقتصاد، لكنه سعى  المهمة  القطاعات  بعض 

الخدمات المقدمة لهذه الكيانات من خالل إمكانيات إدارة الخزانة، 

الفريدة  والتسهيالت  بالبنك  االستثمارية  المصرفية  الخدمات  وإدارة 

إلجراء المعامالت المصرفية عبر اإلنترنت لعمليات السداد واالستالم 

العادية التي يقومون بها محليا ودوليا.

استمر البنك في تنفيذ استراتيجية الثالث سنوات خالل العام 2013. 

عمانيين  شباب  بتعيين  اإلدارة  قامت  العملية،  هذه  من  وكجزء 

في  االستثمار  وأيضا  التجارية  األعمال  مجال  في  النمو  عجلة  لدفع 

تطويرهم بهدف مواصلة الحفاظ على هذه الحركة والنشاط.

داخل  بالشركات  الخاصة  القروض  إلدارة  المخصصة  الوحدة  واصلت 

اإلدارة تقديم دعم قوي من خالل توفير خدمات عالية الجودة وفي 

الواجهة  دور  لعبت  كما  الشركات  من  للعمالء  المناسب  الوقت 

االئتمان  وإدارة  المخاطر  إدارة  وأقسام  العمالء  عالقات  مديري  بين 

داخل  العمل  تدفق  لتتبع  وإجراءات  أنظمة  وضع  تم  وقد  بالبنك. 

التفاقيات  واالمتثال  الشركات،  من  العمالء  مع  التعامل  في  البنك 

للعمالء  وسريعة  سلسة  خدمات  توفير  لضمان  الخدمة  مستوى 

من الشركات. 

الحليفة  البنوك  مع  التآزر  من  لالستفادة  البنك  مبادرة  نجحت  لقد 

وذلك  كبيرة،  ومشاريع  عمالء  الستهداف  القطري  التجاري  للبنك 

من خالل مشاركة هذه البنوك في معامالت محددة. فقد فتح هذا 

فرصا  التحالف  أعضاء  بين  المتبادلة  والزيارات  المنتظم  التواصل 

أيضا  بل  العماني،  الوطني  للبنك  فقط  ليس  العام،  خالل  جديدة 

البنك  استطاع  وقد  المنطقة.  امتداد  على  األخرى  التحالف  لبنوك 

الشركات  بعض  واستقطاب  فعال  بشكل  ذلك  من  االستفادة 

معامالتهم  إلجراء  العماني  الوطني  البنك  الستخدام  العالمية 

المصرفية أثناء قيامهم بتقديم العطاءات للمشاريع الكبيرة.

التجارية  المصرفية  لألعمال  وحدة  تعزيز  كبيرة،  وبصورة  تم، 

التجارية،  المصرفية  األعمال  مجموعة  ضمن  تقع  المخصصة 

الستهداف الشركات الناشئة بقوة في السنوات المقبلة. لقد انتهت 

والتي  الحالية،  العمالء  قاعدة  بين  التجارية  الفرص  تحديد  عملية 

تفي بمعايير الشركات المتوسطة، وتقوم الوحدة اآلن بخدمة هذا 

مساعدات  على  حصوله  إمكانية  بجعل  لالقتصاد  المهم  القطاع 

الوحدة  فوائد هذه  بدأت  وقد  والسهولة.  بالسرعة  تتسم  مصرفية 

تظهر خالل السنة حيث أنها أسهمت بشكل كبير في تنمية دفتر 

األصول.

المنافسة  العالي من  المستوى  الحفاظ على  البنك  لقد استطاع 

جهود  بفضل  قروضه  بدفتر  أرباحه  وهوامش  أصوله  دفتر  وحماية 

نقدمها  أن  استطعنا  التي  الخدمات  وجودة  القوي  التسويق  فريق 

لعمالئنا.

إلى  تحتاج  كانت  وطنية  أهمية  ذات  مشاريع  بنجاح  البنك  ل  موَّ

تمويل كبير، مع الحفاظ على تركيزه على أعمال البنية التحتية، 

ل القوى الدافعة  والنفط والغاز وأعمال المقاوالت والتي ال تزال تشكِّ

خالل  وثيق،  وبشكل  أيضًا،  يعمل  البنك  ظل  العماني.  لالقتصاد 

العام مع أكبر مصفاة للنفط لتوفير عدد من الخدمات االستشارية 

المتعلقة بالتمويل والديون لهؤالء الالعبين وينظر البنك إلى هذه 

الخدمات االستشارية على أنها قيمة مضافة للعمالء وكمصدر دخل 

مهم بالنسبة للبنك .

في  البنك  اعتمده  الذي  التجارية  المصرفية  األعمال  نموذج  استمر 

المصرفية  الخدمات  من  مزيج  بتقديم  وذلك  جيد  بشكل  األداء 

الخزانة  وخدمات  االستثمارية  المصرفية  والخدمات  للشركات، 

والمعامالت المصرفية، وقد كانت النتائج التي حققتها المجموعة 

مركز “الصدارة”- الحي التجاري 
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في عام 2013 شهادة للقبول الكبير الذي حظيت به المجموعة من 

قبل العمالء.

األعمال المصرفية االستثمارية 

تبين أن العام 2013 كان نقطة تحول لألسواق حيث أن بعض األسواق 
المتطورة واألسواق الناشئة المست أعلى مستويات لها خالل فترة 
ظلت  وقد  فيها.  المستثمرين  ثقة  تجدد  بفضل  وذلك  وجودها 
أسواق  مًكن  الذي  األمر  للبرميل،  دوالر   100 من  أعلى  النفط  أسعار 
دول مجلس التعاون الخليجي من تقديم أداء جيد، مع تولي سوق 
دبي المالي زمام الريادة من خالل تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 
المالية  لألوراق  مسقط  سوق  مكاسب  نسبة  بلغت  بينما   %107.69
18.64% مما جعل من هذه السنة واحدة من أفضل السنوات للسوق 
تبدو هادئة  السوق  أن مكاسب  الرغم من  األخيرة، على  اآلونة  في 

بالمقارنة مع معظم أقرانها في المنطقة.

أدى البنك أداًء جيدًا بمحفظته النقدية وسجل دخالً مهمًا من أرباحه 
اتباع  البنك في  الرأسمالية خالل السنة. استمر  النقدية ومكاسبه 

البحوث وذلك من  استثماري أساسي حصيف ومبني على  منهج 
خالل فريق االستثمار التابع له، وهو أمر يتوقع أن يعود بالنفع على 

البنك في العام المقبل أيضًا.

المالية  السنة  للبنك في  رئيسيًا  ركنًا  األصول  إدارة  شكلت وحدة 
2013، حيث دشنت  بنجاح إلى حد بعيد، أكبر صندوق مدرج لألسهم 
التي  المماثلة  التدشين  عمليات  كافة  بين  عمان،  سلطنة  في 
تمت من قبل المنافسين خالل العام. وقد انعكس نجاح الصندوق 
الوحدات من جهة  أكبر صندوق من حيث عدد  أنه كان  في حقيقة 
صافي قيمة األصول كما في 31 ديسمبر 2013 بين الصناديق الخاصة 
صندوق  استقطب  وقد  السلطنة.  في  وإدارتها  طرحها  تم  التي 
المستثمرين من  الخليجي  التعاون  لدول مجلس  الوطني  البنك 
يعكس  مما  والمنطقة،  عمان  سلطنة  من  وغيرها  المؤسسات 
ثقة عمالئه في قدرات البنك على إدارة الصندوق. فازت الوحدة أيضا 
بجوائز خالل العام، حيث حصل البنك على جائزة »أفضل مدير أصول 
 MENA بسلطنة عمان خالل العام 2013« والممنوحة من قبل مجلة
البنوك  بين  ليشعل منافسة حادة  المتحدة،  المملكة  المرموقة، 

السيد وصفي بن جمشيد آل سعيد )وسط(- رئيس الخدمات المصرفية االستثمارية ، وحسن شعبان )الثاني من اليسار(- رئيس الخدمات 

المصرفية الحكومية مع أعضاء الفريق أثناء حفل توزيع جوائز “أداء مديري الصناديق في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2014”
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وتقديم  بإدخال  الوحدة  وتلتزم  األخرى.  األصول  إدارة  ومؤسسات 
منتجات استثمارية قوية من شأنها أن تلبي االحتياجات االستثمارية 

لعمالئنا.

العام  الطرح  بنجاح  الشركات  وتمويل  االستشارات  وحدة  نفذت 
األولي »لتكافل عمان« – وهي واحدة من أوائل شركات »تكافل« 
قبل  من  جيدًا  ترحيبًا  األولي  العام  الطرح  وجد  وقد  بالسلطنة. 
تجاوز  مع  سواء،  حد  على  واألفراد  المؤسسات  من  المستثمرين 
أيضا  الوحدة  فازت  ذلك،  إلى  باإلضافة  المطلوب.  للحد  االكتتاب 
المالية  واالستشارات  المال،  رأس  بسوق  تتعلق  أخرى  بتفويضات 
من  فندق  من  كبيرة  لحصة  ناجًا  إيداعًا  تضمنت  والتي  واإليداع، 
مع  أيضا  الوحدة  شاركت  عمان.  سلطنة  في  نجوم  الخمس  فئة 
تفويضات  في  للمساهمة  ودولية  إقليمية  استشارية  مؤسسات 
الوحدة  وقعت  كما  عمان.  سلطنة  في  النطاق  واسعة  استشارية 
الخدمات  لتقديم  قطر،  إنفست«-  »كيو  مع  حصريا  تفويضًا 
حاليا  الوحدة  لدى  عمان.  سلطنة  في  صكوك  إلصدار  االستشارية 
المستقبل. كما  للوحدة في  بأداء جيد  يبشر  خط نشاط معافى، 
أظهرت وحدة تمويل الشركات وتقديم االستشارات التزامها كرائد 
للسوق في أعمال حفظ وإدارة الصناديق بمواصلة زيادة حصتها في 

السوق من خالل الفوز بالمزيد من التفويضات.

أعمال  بيئة  في  وجودها  على  المحافظة  الوساطة  وحدة  واصلت 
ذو  آخر  أداًء  قدمت  حيث  التنافسية  من  عالي  بقدر  تتسم  صعبة 
مصداقية. تواصل الوحدة العمل من أجل زيادة حصتها في السوق 

والتصنيف في عام 2014.

الخزينة 

توفر إدارة الخزينة بالبنك الوطني العماني العمالت األجنبية، وأسعار 
الفانيليا  عقود  خالل  من  وذلك  السلع  مخاطر  وتحوطات  الفائدة 
رئيسي  دور  لعب  للعمالء وهي مستمرة في  المشتقات  وحلول 
في هذا القطاع. تهدف هذه المنتجات والخدمات إلى إدارة احتياجات 
اآلجلة،  العقود  خالل  من  وذلك  المالية  للمخاطر  للتحوط  العمالء 
حسب  المهيكلة  المنتجات  من  وغيرها  والخيارات  والمقايضة، 
المنتجات  بهذه  المتعلقة  السوق  لمخاطر  البنك  يتحوط  الطلب. 
الجهود  ساعدت  وقد  المقابلة.  المصرفية  األطراف  مع  المصرفية 
القائمة،  العالقة  تعميق  في  الخزينة  إدارة  تبذلها  التي  المستمرة 
وكذلك الختراق قاعدة العمالء األوسع لتوسيع شهرتها في السوق 
الرئيسية.  الشركات  من  للعمالء  استراتيجي  كالعب  المحلية 
العمالت  بصرف  المتعلقة  البنك  أعمال  كافة  الخزينة  إدارة  تتولى 

المحلية  العمالت  في  المال  سوق  وأعمال  البنوك  بين  األجنبية 
واألجنبية إلى جانب دعم صياغة وتنفيذ استراتيجية مناسبة إلدارة 

األصول وااللتزامات.

مجموعة المؤسسات المالية 

العماني  الوطني  بالبنك  المالية  المؤسسات  مجموعة  تحتفظ 
حيث  والعالمية،  المحلية  البنوك  من  واسعة  شبكة  مع  بتحالف 
من  البنك  لعمالء  والدفع  للتجارة  دولية  منتجات  بتوفير  تقوم 
الشركات والمؤسسات. تحتفظ المجموعة أيضا بعالقات في مجال 
أعمال البنوك المراسلة مع عدد كبير من البنوك لتسهيل مختلف 

األنشطة التجارية، مثل:   

• تأكيد خطابات االعتماد لصالح العمالء في سلطنة عمان

• المشاركة في المخاطر الممولة/ غير الممولة لخطابات االعتماد 
/ القروض التجارية. 

• ائتمان المشتري / التمويل الالحق للبنوك لصالح مستورديها.

• الشراء في السوق األولي والثانوي للقروض المشتركة.

• إصدار الضمانات في مقابل الضمانات المقابلة للبنوك المراسلة

في  المالية  المؤسسات  مجموعة  تغطيها  التي  الدول  وبجانب 
الوقت الحالي، تسعى المجموعة أيضًا إلى توسيع أعمالها التجارية 

في دول أخرى، وبصورة منتقاة في جنوب آسيا وأفريقيا.

إدارة المخاطر

المبادرات  وإطالق  واعتمادها  واإلجراءات  السياسات  مراجعة  تتم 
مخاطر  مجاالت  في  المخاطر  إدارة  ممارسات  لتعزيز  الجديدة 
أمن  ومخاطر  التشغيلية،  والمخاطر  السوق،  مخاطر  و  االئتمان، 
المبادرات  من  كجزء  والتحصيل.  األعمال  واستمرارية  المعلومات 
التي تهدف لالتجاه نحو المناهج المتقدمة لبازل، قامت اإلدارة بإجراء 
تقييم لكافة المخاطر على المستوى الكلي للمؤسسة كجزء 
تم  والتي  الداخلي«  المال  رأس  تقييم  »لعملية  االستعداد  من 
تقديمها للبنك المركزي العماني. باإلضافة إلى ذلك، وتماشيا مع 
توظيف  في  البنك  استمر  الرقابية،  والتوصيات  الممارسات  أفضل 
إدارة مستقلة لمراجعة القروض مع تفويضها بإجراء تقييم مستمر 

لجودة دفتر الديون وسالمة عمليات االئتمان لدينا.

مخاطر ائتمان الشركات
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الديون  لتأصيل  نظام  تطوير  على  السنة  خالل  القسم  عمل 
بالمشاركة مع مجموعة المعامالت المصرفية التجارية، وسيساعد 
عمليات  في  النظام  على  مبنية  ضوابط  توفر  في  النظام  هذا 

تقييم االئتمان وكذلك تحسين وقت إنجاز موافقات االئتمان. 

اتباع ممارسات حصيفة  االستمرار في  فيه  يتم  الذي  الوقت   وفي 
قطاع  في  المستحقة  المؤسسات  بدعم  البنك  قام  لالئتمان، 
الشركات المتوسطة بتسهيالت ائتمانية مناسبة لتلبية احتياجات 
االئتمان  ضغوطات  فيه  انخفضت  الذي  الوقت  وفي  أعمالها. 
أوروبا  في  خاصة  العالمية،  األسواق  في  كبيرة  بصورة  والسيولة 
إلى  تحتاج  تزال هنالك جوانب  ال  فإنه  األمريكية،  المتحدة  والواليات 
عناية ومراقبة وثيقة من منظور إدارة مخاطر االئتمان. لذا قام البنك 
المقابلة  البنوك  مع  لتعرضاته  االستباقي  للترشيد  تدابير  باتخاذ 
أساس  على  االئتمانية  التعرضات  مراقبة  جانب  وإلى  والدول. 
منتظم، قام البنك أيضًا وبصورة منتظمة بمتابعة جودة محفظة 
االئتمان، وتركيز المخاطر، والتعرض لمخاطر القطاعات الحساسة 

وإجراء اختبارات إجهاد لكافة جوانب محفظتنا االئتمانية. 

ائتمان األفراد

ُتمنح التسهيالت االئتمانية للعمالء بصفة أساسية استنادا إلى منهج 
برامج المنتجات، والذي يحتوي على معايير قبول مخاطر قياسية 
الكفاءة  لتحسين  المنهج  إتباع  يتم  القروض.  لمعالجة  وممارسة 
قبل  من  المنتج  برامج  مراجعة  تتم  المحفظة.  إيرادات  مخاطر/  و 
المجموعة المعنية بما في ذلك إدارات المخاطر، وااللتزام، والمالية 
المخاطر  لجنة  قبل  من  اعتمادها  ويتم  وغيرها،  االئتمان  وإدارة 
المنتج  برامج  خارج  االئتمانية  التسهيالت  تقييم  يتم  بالمجلس. 
بصورة فردية من جانب قسم إدارة مخاطر ائتمان األفراد واعتمادها 
بصورة  اإلقراض  معايير  مراجعة  تتم  المفوضة.  الصالحيات  حسب 
مستمرة وذلك من خالل مراجعة أداء برنامج المنتج وظروف السوق.

فترات  على  األفراد  ائتمان  لمحفظة  شاملة  مراجعة  إجراء  تم 
تحليل  تغطيتها،  تمت  التي  البارزة  المجاالت  شملت  منتظمة. 
التأخر في السداد، واتجاهات األصول المتعثرة وعمليات التحصيل، 
التحسينات  من  العديد  إدخال  تم  المباشرة.  الشهرية  والتحليالت 
لتحسين  الحساسة  األنشطة  مختلف  على  الجديدة  والمعالجات 
الحسابات  التحصيل في  المعالجة والكفاءة ولتعزيز مناهج  جودة 

المتعثرة بمحفظة األفراد.

قام البنك بتنفيذ نظام آلي لتحصيل القروض بغرض تعزيز عمليات 

التحصيل وأساليب االسترداد لديه. كما أنه قد تم أيضا تنفيذ نظام 
تأصيل القروض لزيادة تعزيز إطار عمل مخاطر االئتمان.

مخاطر السيولة

المؤشرات  بعض  العالمية  األسواق  في  السيولة  ظروف  أظهرت 
المميزة بالتحسن مع تقدم السنة وقد انعكس ذلك في تحسن 
الرغم من أن سيولة  السابقة، على  السنة  بالمقارنة مع  السيولة 
الوقت،  االعتيادية. في نفس  إلى مستوياتها  بعد  السوق لم تصل 
شهد العام وفرة مستمرة في الرياالت العمانية لفترات قصيرة في 
النظام المصرفي مما أدى إلى عائدات مقاربة للصفر في شهادات 

إيداع البنك المركزي العماني.

خضعت خطة طوارئ السيولة لدينا إلى مراجعة مفصلة وقد تمت 
زيادة تعزيزها من خالل إدخال تدابير لمثل هذه الحاالت الطارئة مثل 

أزمات توقف التداول اليومي وتعطل العمليات.

مّكنت التوقعات المنتظمة لفجوات االستحقاق بالنسبة لكل من 
بالبنك  وااللتزامات  األصول  لجنة  األمريكي  والدوالر  العماني  الريال 
من صياغة خطط عمل في الوقت المناسب مما أدى إلى تمكين 
اإلدارة من إدارة مركز السيولة لديها بصورة فعالة من خالل مزيج من 

التدابير المتاحة.  

طريق  عن  المنتظم  الرصد  إلى  السيولة  مخاطر  مركز  يخضع 
تحليل مختلف التقارير، مثل استحقاق األصول وااللتزامات، وخطوط 
ومحاكاة  األسهم،  ومعدالت  المبكر،  اإلنذار  ومؤشرات  السيولة، 
فجوات الريال والدوالر األمريكي،  واختبارات الجهد والتقرير اليومي 

للمخاطر المالية.

مخاطر السوق

استمر المكتب الوسيط بإدارة مخاطر السوق، بجانب إدارة الخزينة 
الرصد  في  لالستثمار  المصرفية  األعمال  بإدارة  العمليات  وقسم 
واالستثمارات  األجنبية  بالعمالت  السوق  مخاطر  لمراكز  اليومي 

لدى البنك. 

عن  بالنيابة  المشتقات  خيارات  هياكل  بعض  في  البنك  تعامل 
والمغطاة  للمخاطر  لتعرضهم  التحوط  في  الراغبين  العمالء 
مخاطر  رصد  تم  للبنوك.  البينية  األسواق  في  مقابلة  بضمانات 
ائتمان الطرف المقابل الناتجة عن هذه المعامالت حسب السياسة 

المعتمدة لدى البنك.

فترات  على  البنك  دفاتر  في  الفائدة  معدالت  مخاطر  تحليل  تم 
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أثر  إلى  استنادا  وااللتزامات  األصول  لجنة  على  وعرضها  منتظمة 
االنتقال  ألجل  المخاطر  تحت  العائدات  إلى  إضافة  االقتصادية  القيمة 
إلى  استنادا  التحليل  إجراء  تم  الفائدة.  معدالت  في  المتوازي 
العماني. كما  المركزي  والبنك  بازل  لجنة  اإلرشادية من  الخطوط 
تم أيضا إجراء اختبارات جهد شهرية لدراسة التحركات السلبية في 

أسعار العملة إضافة إلى مخاطر االنخفاض في قيمة االستثمارات.

للخزينة  مدمج  أمامي  مكتب  تنفيذ  اختبار  مرحلة  في  البنك 
ورصد  اكتشاف  لتعزيز  خلفي  ومكتب  مركزي  مكتب  ونظام 
مع  يتماشى  بما  الحقيقي  الوقت  أساس  على  السوق  مخاطر 

أفضل الممارسات واالشتراطات التنظيمية.

مخاطر المعامالت  

استمرت وحدة المخاطر التشغيلية  بإدارة  مخاطر المعامالت في 
القيام بالرصد المنتظم للحوادث للتأكد من وجود ضوابط فعالة 
وقوية يتم العمل بها. في أعقاب حوادث تزوير البطاقات في البالد، 
تم إجراء مراجعة شاملة لإلجراءات المتعلقة بإصدار/ إدارة البطاقات 

كما تم إدخال تدابير أمنية مشددة.

عملية  بإجراء  اإلدارة  قامت  السنوية،  العمل  خطة  من  وكجزء 
تقييم ذاتي للمخاطر تضمنت إجراء تدريبات على أدوات المخاطر 
البنك  فروع  كافة  في  المعلومات  بأمن  والوعي  التشغيلية، 
المخاطر  لمؤشرات  حدود  وإنشاء  وقياس  وتحديد،  بالسلطنة، 
إدارات/ وحدات أعمال تم تحديدها مسبقا. استمرت  الرئيسية عبر 
المخاطرة  في  الرغبة  بمعالجة  الخاصة  النظم  مراقبة  في  اإلدارة 
التشغيلية  الخسائر  حدود  لمختلف  محليًا  ومقدرة  والموضوعة 
الخارجية  واالنقطاعات  واالحتيال،  واألنظمة،  الموظفين،  )مثل 
وجدت،  إن  للمخالفات،  الجذرية  األسباب  تصحيح  مع  والعمليات( 

واإلبالغ عنها لإلدارة العليا للبنك.  

إلدارة  التابعة  األعمال  واستمرارية  المعلومات  أمن  وحدة  نفذت 
مخاطر المعامالت بنجاح تمرينا لخطة استمرارية األعمال ومعالجة 

األزمات لكافة اإلدارات المهمة بالبنك.  

المخاطر القانونية 

للبنك،  القانونية  الخدمات  تقديم  القانونية  الشئون  إدارة  واصلت 
البنك،  واستمارات  واتفاقيات  عقود،  كافة  بفحص  تقوم  حيث 
مع  والتنسيق  للبنك  القضائية  الدعاوى  مع  التعامل  إلى  باإلضافة 

مكاتب المحاماة الخارجية.

تقوم اإلدارة بإبالغ إدارة البنك ومجلس إدارته بكافة التغييرات التي 
اإلدارة  تعمل  كما  عمان،  سلطنة  في  القانوني  اإلطار  في  تتم 
ذات  بالقضايا  يختص  فيما  البشرية  الموارد  إدارة  مع  وثيق  بشكل 
الصلة، والدعاوى القضائية. وبالتنسيق مع قسم مكافحة االحتيال 
بإدارة التدقيق الداخلي، تشارك إدارة الشئون القانونية بفعالية في 

ضمان االمتثال للقوانين واللوائح السائدة في السلطنة.

فحص  في  بقوة  القانونية  الشئون  إدارة  شاركت   ،2013 العام  خالل 
العقود واالستمارات المصرفية اإلسالمية، إلى جانب المساعدة في 
إدارة هذه المستندات من خالل إعدادها بالشكل القانوني السليم. 

إدارة القروض المتعثرة 

بإدارة  استباقي  وبشكل  مباشرة  المتعثرة  القروض  إدارة  تقوم 
مشكوك  أو  المالحظة،  تحت  أنها  على  المصنفة  البنك  حسابات 
فيها أو خسائر. تدير اإلدارة أيضا عددًا قليالً من الحسابات المؤشرة. 
تدار الحسابات المؤشرة والتي تحت المالحظة بهدف إنشاء ضمانات 
إعادة  أمل  الضرورة، على  إذا دعت  إن أمكن، وإعادة هيكلتها،  لها، 
للشركات  المصرفية  الخدمات  إدارة  إلى  تعود  حتى  تأهيلها 
بكفاءة  المتعثرة  القروض  إدارة  تدير  بالكامل.  عاملة  كحسابات 
في  مشكوك  حسابات  أنها  على  المصنفة  الحسابات  كافة 
تحصيلها أو خسائر وذلك للتقليل من خطر تكبد البنك للخسائر. 
يّتبع البنك الخيارات القانونية في عملية التحصيل عندما ال تكون 

الحلول العادية ممكنة.

األهداف الرئيسية/ استراتيجية خطة العام 2014

• مضاعفة التحصيل لتخفيض األصول المتعثرة.  

• القيد العكسي للمخصصات في الميزانية

االستراتيجية/ خطة العمل لعام 2014

تنفيذ  إجراءات  خاصة  المعلقة،  القانونية  القضايا  كافة  متابعة   •
األحكام، مع المحاكم من خالل الدائرة القانونية لغرض االسترداد. 
فيها  يكون  التي  الحاالت  في  القانونية  اإلجراءات  اتخاذ  في  البدء 
السداد  لشروط  يمتثل  لم  أو  للدفع  مستعدًا  ليس  المقترض 

المتفق عليها.

أينما كانت هنالك  المتفق عليها  األقساط   / المدفوعات  • استرداد 
ترتيبات بذلك وذلك للحد من حاالت التخلف في السداد.

المتخلفين  الشخصية  القروض  • بذل جهود حثيثة لتعقب أصحاب 
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الحبس  أوامر  القانونية/  اإلجراءات  اتخاذ  وذلك من خالل  السداد  عن 
السترداد/ إعادة جدولة الديون.

قسم استمرارية األعمال 

قسم إدارة استمرارية األعمال هو جزء ال يتجزأ من إطار إدارة المخاطر 
وخطط  األعمال،  تأثير  تحليل  القسم  أعمال  إطار  يشمل  بالبنك. 
استمرارية العمل، واستراتيجيات االسترداد، وإدارة األزمات والتوعية. 
تشرف اإلدارة العليا على تنفيذ مبادئ إطار عمل قسم استمرارية 
األعمال لضمان وجود مراقبة وتحسن مستمرين لبرنامج القسم. 
باتخاذ  البنك  األعمال، يقوم  وكجزء من مبادرات قسم استمرارية 
الفعالة في  التدابير  بتطبيق  القسم  الالزمة لضمان قيام  اإلجراءات 
حالة األزمات. اتخذ البنك الخطوات التالية لضمان فعالية وكفاءة أداء 

قسم استمرارية األعمال:

• تقوم لجنة استمرارية األعمال، والمكونة من اإلدارة العليا، بصورة 
دورية بالتأكد من أن إطار استمرارية األعمال يتماشى مع احتياجات 

األعمال.

لضمان  األصول  حسب  إجراؤها  يتم  اإلخالء  تمارين  أن  من  التأكد   •
استعداد الموظفين لتنفيذها وفقًا للموجهات الرقابية.

لألعمال  المختلفة  والوحدات  والتطبيقات  الحرجة،  األنظمة  اختبار   •
على مواقع معالجة األزمات للتأكد من وجودها وفعاليتها.

استمرارية  تمارين  من  المستفادة  الدروس  ومناقشة  توثيق،   •
لإلطار  المستمر  التحسن  لضمان  البرامج  في  وتضمينها  األعمال 

العملي. 

لدى البنك اإلمكانيات المطلوبة لضمان اختبار العمليات المصرفية 
الحرجة للتأكد من توفرها في حاالت األزمات.  

االلتزام

لقد كان أداء البنك استباقيا في إدارة مخاطره المتعلقة بااللتزام. 
إلى ضمان  التنفيذية  البنك وإدارته  إدارة  ويسعى كل من مجلس 
القوانين  مع  منسجمة  التجارية  وأعماله  البنك  عمليات  تكون  أن 
البنك  فيها  يمارس  التي  األخرى  واألسواق  عمان  بسلطنة  واللوائح 
القوانين  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  ذلك  ويتضمن  نشاطه. 
العامة  والهيئة  العماني  المركزي  البنك  من  الصادرة  واللوائح 
لسوق المال إضافة إلى أفضل الممارسات المقبولة على مستوى 

العالم. يتبنى البنك ثقافة لاللتزام وهو ينظر إليها ليس كاشتراط 
والحال كذلك،  جيدة.  أيضًا كممارسة عملية  بل  قانوني فحسب، 
فإن هذه الممارسة جديرة بأن تطمئن عمالء البنك على حقوقهم 

وامتيازاتهم.

تشارك إدارة االلتزام في مراجعة سياسات وإجراءات البنك والخدمات 
والمنتجات بهدف ضمان االلتزام بمختلف القوانين واللوائح وأفضل 

الممارسات المقبولة عالميًا.

ظل البنك ملتزما بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
التنظيمية  البيئة  أن  حيث  الرقابة  تدابير  تحسين  خالل  من  وذلك 
وإجراءات  سياسات  البنك  يطبق  الغاية،  لهذه  تحديًا.  أكثر  أصبحت 
عزز  مما  األموال  غسل  عمليات  لمكافحة  ممتاز  ونظام  شاملة، 
من قدرة البنك على رصد واكتشاف المعامالت المشبوهة بصورة 

فعالة. 

كما يضمن البنك أيضا أن تكون معرفة ومهارات موظفيه متناسبة 
مع التزامه بمكافحة عمليات غسل األموال وتمويل اإلرهاب. لذلك 
رأس  على  والتدريب  الداخلي  التدريب  إلى  باإلضافة  البنك،  طبق 
العمل، برنامج تدريب إلكتروني على مكافحة غسل األموال وهو 

برنامج إلزامي لجميع موظفي البنك.

العمليات 

العمليات،  لمجموعة  بالنسبة  للغاية  ناجحا  عاما   2013 عام  كان 
اإلجراءات  في  مستمر  تحسين  تنفيذ  بنجاح  استطاعت  والتي 
والخدمات التشغيلية. وقد لعبت اإلدارة دورا رئيسيا من خالل تقديم 
خدمات عالية الجودة لدعم جهود مختلف خطوط األعمال التجارية 

بالبنك الكتساب العمالء وتنمية حجم األصول.

خاصة  دعم  خطوط  بإنشاء  اإلدارة  تنظيم  إعادة  تمت  العام،  خالل 
لألفراد.  المصرفية  والخدمات  التجارية  المصرفية  المعامالت  إلدارات 
تطبيق  حول   2013 لعام  التشغيلي  التركيز  موضوع  دار  وقد 
التحسين المستمر في العمليات وتحديد وتنفيذ الفرص لعمليات 
المبادرات  شملت  مباشرة.  تلقائية  بصورة  تتم  بجعلها  المعالجة 
ائتمان  قروض  تأصيل  نظام  تطبيق  العام  خالل  اتخاذها  تم  التي 
الشركات للمساعدة في توفير نظام أفضل مبني على الضوابط 
لعمليات تقييم المخاطر، وأيضًا تحسين وقت التسليم للموافقات 
تلقائية.  بصورة  تتم  المتكاملة  الخزينة  عمليات  وجعل  االئتمانية 
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بمتطلبات  االمتثال  في  للمساعدة  نظامًا  أيضًا  البنك  نفذ  كما 
مكافحة غسل األموال.

تقنية المعلومات

رئيسي  شريك  أنها  على  المعلومات  تقنية  إدارة  إلى  البنك  ينظر 
في استراتيجية أعماله. وتماشيًا مع استراتيجية تقنية المعلومات 
لثالث سنوات، تم تطبيق أكثر من 30 مبادرة، غطت تنفيذ أنظمة 
بنكية مبتكرة وثرية، وتحديث البنية التحتية التقنية للبنك، وتعزيز 
إدارة  وتعمل  المرموقة.  ورعاية مواهبه  وتطوير  لفعالية  معالجته 
تقنية المعلومات عن كثب مع شركائها في األعمال لضمان الوفاء 
بكل من األهداف االستراتيجية والتشغيلية لألعمال. تتضمن بعض 

المبادرات التي تم تنفيذها في عام 2013 ما يلي:

• بنية تحتية متكاملة تشمل نظامًا أساسيًا للصيرفة اإلسالمية، 
»ُمزن«  إلطالق  تنفيذها  تم  الخلفي  للمكتب  وأنظمة  وقنوات 

للصيرفة اإلسالمية.  

• منصة شاملة للدفع تسمح للبنك بإدخال منتجات بطاقات مميزة 
تحدث فرقًا في السوق كما بدأت في استقطاب أعمال لنقاط البيع. 

• منصة جديدة للخزانة توفر مضابط آنية إلدارة المخاطر كما تعزز 
من كفاءة العمليات. 

العمالء  خدمة  حّسن  المؤسسات،  قروض  لتأصيل  جديدًا  نظامًا   •
بصورة كبيرة وذلك من خالل تقليل وقت التنفيذ وتطبيق المعامالت 

بصورة آلية. 

• بنية تقنية تحتية مطورة للقياس واألمان- تطوير مركز للبيانات 
األولية، والميزات األمنية، وتطوير عتاد األعمال المصرفية األساسية 

وغيرها. 

الموارد البشرية 

كان عام 2013 عاما مليئا بالتحديات، ليس فقط لمجموعة الموارد 
البشرية ولكن أيضا من وجهة نظر البنك بشكل عام. خالل العام، 
واصلت مجموعة الموارد البشرية التركيز على تطبيقات تكتيكية 

لإلجراءات تتماشى مع الخطة االستراتيجية للموارد البشرية.

في عام 2013، عززت مجموعة الموارد البشرية من عملية التحول 
االستراتيجي وذلك من خالل تحقيق اآلتي: 

للتقييم  خطة  إلنشاء  إطار  وتطبيق  تصميم  تم  المواهب-  إدارة   •
والتطوير. تم استكمال تقييم الطبقة البالتينية )اإلدارة العليا( كما 

تم أيضًا إنشاء خطط للتطوير كجزء من هذه المرحلة. 

للموارد  االستراتيجي  الهدف  مع  تماشيًا  للتعاقب-  التخطيط   •
المتعلقة  المخاطر  مختلف  تخفيف  ضمان  إلى  الرامي  البشرية 
لألفراد  الحرجة  للمناصب  للتعاقب  خطة  إعداد  تم  بالموظفين، 

المحددين. 

• الموارد البشرية اإللكترونية: تحويل خدمات الموارد البشرية إلى 
خدمات آلية- تم استكمال المرحلة األخيرة آللية تنفيذ منافع األفراد 
بصورة تلقائية وقد أصبح النظام مفعالً اآلن وتم استخدامه من قبل 

الموظفين لالستفادة من مختلف المنافع. 

الموارد  مجموعة  نجحت  المستندات-  إلدارة  اإللكتروني  النظام   •
المستندات،  إلدارة  اإللكتروني  النظام  حلول  تطبيق  في  البشرية 
والذي يمكن بموجبه حفظ ملفات كافة الموظفين والمعلومات 

المتعلقة بها بصورة إلكترونية، مما زاد من الكفاءة العملية. 

• تحليل الموارد البشرية: تم إجراء المزيد من الدعم لتحليل الموارد 
البشرية من خالل لوحات معلومات منفصلة لكل مجموعة على 
اللوحات أساسًا  المضمنة في هذه  المعلومات  البنك. توفر  نطاق 
الموظفين،  بتكاليف  والمتعلقة  المستنيرة  القرارات  إلصدارة 

والتعيين، واالحتفاظ بالموظفين وغيرها من المعايير.  

من  كجزء  الوظائف  تقييم  مشروع  طرح  تم  الوظائف-  تقييم   •
األحجام  وضع  إلى  تهدف  والتي  البشرية  الموارد  استراتيجية 
الوظيفية. يساعد  بالدرجة  يتعلق  الصحيحة وذلك فيما  والمناصب 
هذا اإلجراء أيضًا في ضمان أن تكون الوظيفة تتماشى مع ظروف 

السوق. 

• إشراك الموظفين والتواصل- تم طرح مبادرات إشراك الموظفين 
أفضل  تحقيق  إلى  يفضي  للموظفين  عملي  مناخ  توفير  لضمان 
ثقافٍة  غرس  على  يشجع  كما  بالكوادر،  االحتفاظ  من  ويعزز  أداء، 
بإصدار  البشرية  الموارد  إدارة  تقوم  كذلك،  وشفافة.  معافاة 
الموظفين  كافة  على  توزع  شهرية  نصف  نشرة  وهي  »تواصل«، 

لتبادل قصص النجاح التي يحققها األفراد واإلدارات. 

مرموقتين  جائزتين  على  البشرية  الموارد  إدارة  حصلت  الجوائز:   •
حفل  خالل  البشرية،  الموارد  في  القيادة  جائزة   هما  العام،  خالل 
توزيع جوائز القيادة اآلسيوية 2013 وجائزة التميز في الموارد البشرية 
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بالشرق األوسط لبرنامج التوظيف. 

إلى جانب ما ذكر أعاله، تضمنت المبادرات المستمرة  أيضًا تعزيز 
ممارسات الموارد البشرية لتتماشى مع أهداف األعمال، والتركيز 
بالموارد  الخدمات  تقديم  نماذج  وتحسين  األداء  إدارة  ثقافة  على 

البشرية.  

المالية 

تعمل اإلدارة على ضمان أن يتم قياس أداء األعمال، ورصدها واإلبالغ 
للوائح  وفقا  والخارجيين  الداخليين  المصلحة  أصحاب  إلى  عنها 

المعمول بها.

هيكل  تغيير  تم  األعمال،  احتياجات  مع  وتماشيًا  العام،  خالل 
داخل  المختلفة  للوظائف  المطلوبة  التخصصات  ليعكس  اإلدارة 
والتقارير،  األعمال،  أداء  وإدارة  المالية،  الرقابة  مثل  المجموعة، 
جديدة  مقاييس  إدخال  كان  وقد  التنظيمية.  والمسائل  والدعم 
لألداء وزيادة الوعي باستخدام رأس المال إنجازا رئيسيا خالل النصف 

األخير من عام 2013.

ضوء  في  المالية  اإلدارة  تنتظر  التي  التحديات  من  العديد  هنالك 
اللوائح المتغيرة، على سبيل المثال بازل 3. يعتبر تخطيط وتنفيذ 
رأس المال مفتاحًا للسالمة المالية الشاملة للبنك ولعملية توفير 
المساحة الالزمة للقيام باألعمال التجارية لوحدات األعمال الرئيسية 
من  الكثير  على  الداخلية  والتقارير  األداء  إدارة  حصلت  للبنك. 
المرسومة  الخطة  وتنفيذ  لرصد  جارية  مبادرات  وهنالك  االهتمام 

لألداء.

االتصاالت المركزية والمسئولية االجتماعية 

كيفية  في  جوهرها  في  للشركة  االجتماعية  المسؤولية  تتمثل 
على  شامل  إيجابي  تأثير  إلنتاج  التجارية  لعملياته  البنك  إدارة 
البنك  يلعبه  الذي  الدور  خالل  ذلك من  ويمكن مالحظة  المجتمع. 
كمؤسسة داعمة للمجتمع، أي دوره ومسؤولياته تجاه المجتمع.

لمبادرات  البنك  تركيز  مجال  هي  الشباب  تنمية  كانت  وقد 
العام  خالل  للمجتمع  داعمة  كمؤسسة  االجتماعية  مسئوليته 
2013. ويتماشى هذا التوجه مع الرغبة في تنفيذ مبادرات مستدامة 
التبرعات  مقابل  في  االجتماعية،  للمسئولية  بعناية  مة  ومقيَّ

الخيرية البحتة التي كانت تتم خالل السنوات السابقة.

خالل العام 2013، بلغ مجموع مبادرات المسؤولية االجتماعية للبنك 
183,609/6 رياالً وهي تقع ضمن مبلغ الـ  200،000 ريال الذي وافقت عليه 
الجمعية العمومية السنوية في اجتماعها الذي عقد في 26 مارس 

.2013

التدقيق الداخلي

تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإجراء تقييم مستقل لجودة الضوابط 
الداخلية، وإدارة المخاطر وإجراءات الحوكمة بالبنك. تقع مسئولية 
التدقيق  لجنة  عاتق  على  الداخلي  التدقيق  إدارة  على  اإلشراف 

بمجلس اإلدارة.  

تقييم  خالل  من  آراء  تكوين  الداخلي  التدقيق  إدارة  من  ُيطلب 
حيث  من  وفعاليتها  األعمال  ضوابط  ومالئمة  وجودة،  فعالية، 
الخدمات  إدارة  )مثل،  واإلسناد  األعمال  إدارات  كافة  في  التكاليف 
والخزينة،  لألفراد،  المصرفية  والخدمات  للشركات،  المصرفية 
مجلس  بتزويد  الداخلي  التدقيق  إدارة  تقوم  وغيرها(.  والعمليات 
اإلدارة، والرئيس التنفيذي، وغيرهم من أعضاء اإلدارة العليا بالبنك 
بصورة عامة بآراء وتحاليل وتوصيات تتعلق بالمنتجات، والعمليات، 

واألنشطة، واألقسام واإلدارات التي تتم مراجعتها. 

رعاية  لجنة  عمل  إطار  مع  الداخلي  التدقيق  إدارة  منهج  يتماشى 
هذه  عمل  إطار  دمج  يتماشى  »تريدواي«.  بمفوضية  المؤسسات 
اللجنة في عمليات التدقيق مع تقرير IIA حول دور المدقق الداخلي 
في تقرير اإلدارة عن الضوابط الداخلية. بناء علي إطار عمل مفوضية 
الداخلية  الرقابة  لنظام  الثالث  الرئيسية  األهداف  فإن  »تريدوي«، 
تتمثل في ضمان: )1( فعالية وكفاءة العمليات )2( موثوقية التقارير 
المطبقة. يستخدم نظام  بالقوانين واللوائح  االلتزام   )3( المالية و 
الداخلية،  للضوابط  عناصر  خمسة  الداخلية  للضوابط  »تريدواي« 
واالتصاالت،  والمعلومات  المخاطر،  وتقييم  الرقابة،  بيئة  هي: 

وأنشطة الرقابة والرصد. 

الرئيسي،  المكتب  إدارات  جميع  مراجعة  التدقيق  خطة  تغطي 
ذلك مراجعة عمليات  بما في  للبنك،  والخارجية  المحلية  والفروع 
بأحكام  النافذة  امتثال  مراجعة  )تتم  بالبنك  اإلسالمية  النافذة 
الرقابة  إلى هيئة  يتبع  اإلسالمية من قبل مدقق شرعي   الشريعة 

الشرعية بالبنك(  إضافة إلى التحقيق في حوادث االحتيال.

وخارجيًا(  )داخليًا  والتحسين  الجودة  لضبط  راسخ  برنامج  اإلدارة  لدى 
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يغطي كافة أوجه نشاط التدقيق الداخلي.

الملمح 

ر االقتصاد العماني بملمح إيجابي لسنة 2014 مع توقع أن تؤدي  يبشِّ
زيادة اإلنفاق الحكومي والتركيز على مشاريع البنية التحتية إلى 
اإلسالمية  الصيرفة  عمليات  طرح  أدى  وقد  االقتصادي.  النمو  تعزيز 

أيضا إلى فتح فرص جديدة للبنوك في السنوات القادمة.

النمو  تركيزه على  البنك في  استمر  االقتصادية  البيئة  وفي هذه 
التي  النمو  فرص  مزايا  من  لالستفادة  مستعد  وهو  المستدام 

نشأت من خالل المبادرات الحكومية المذكورة أعاله.

القادمة  السنة  في  للبنك  األساسية  التركيز  نقطة  عمان  ستظل 
العربية  اإلمارات  االمتيازات في دولة  بالرسملة في  البنك  قيام  مع 
اإلدارة  ستظل  العمانيين.  لعمالئه  إضافية  خدمة  كنقطة  المتحدة 
القوية للمخاطر هي المفتاح لتخفيف المخاطر المحتملة حيث بدأ 
البنك مسيرته االستراتيجية المتمثلة في تنمية اإليرادات المتنوعة 

وإدارة التكلفة.

اإلنفاق  يحافظ  أن  المتوقع  من  حيث  بتفاؤل،   2014 لعام  نتطلع  إننا 
الحكومي المستمر على قوة اندفاع حركة النمو، مما يخلق فرصًا 

مناسبة لقطاع البنوك.

سالم  بن سعيد الشقصي

الرئيس التنفيذي
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2012201320132012
ألف دوالر إيضاحألف ر,عألف ر,ع

امريكي
ألف دوالر 

امريكي
956,665560,358نقد و أرصدة لدى البنك المركزي 215,738368,3164

593,553564,314مستحق من البنوك و ايداعات  اسواق المال األخرى ) بالصافي(217,261228,5185
5,371,9464,965,096صافي القروض و السلف و االنشطة التمويلية للعمالء 1,911,5622,068,1996

344,423287,590استثمارات مالية110,722132,6037
52,21853,242معدات و مباني20,49820,1048

1,1951,062اصول ضريبية مؤجلة40946013
202,964160,073اصول اخرى61,62878,1419

7,522,9646,591,735اجمالي االصول2,537,8182,896,341
االلتزامات و القروض الثانوية وحقوق الملكية

االلتزامات
587,945546,616مستحق الى البنوك و ايداعات  اسواق المال األخرى 210,447226,35910

5,660,1534,900,660ايداعات العمالء و حسابات االستثمارات غير المقيدة1,886,7542,179,15911
201,330178,644التزامات اخرى68,77877,51212

14,35714,771الضريبة5,6875,52713
6,463,7855,640,691مجموع االلتزامات2,171,6662,488,557

قروض ثانوية
207,013160,260قروض ثانوية61,70079,70014

حقوق الملكية 
287,799287,799راس المال110,803110,80315

89,51989,519عالوة اصدار راس المال34,46534,46516
102,821102,821احتياطي قانوني39,58639,58617

11,47811,478احتياطي عام4,4194,41918
116,63679,790احتياطيات اخرى غير قابلة للتوزيع30,71944,90519
43,16950,366توزيعات ارباح نقدية مقترحة19,39116,62020

-28,779توزيعات اسهم مقترحة11,08020-
171,965169,011ارباح محتجزة65,06966,206

852,166790,784مجموع حقوق الملكية304,452328,084
اجمالي االلتزامات و القروض الثانوية وحقوق الملكية

7,522,9646,591,735 حقوق الملكية2,537,8182,896,341

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية وصرح بإصدارها بتاريخ   22 يناير 2014 ووقعها بالنيابة عنهم كل من: 

الرئيس التنفيذي                                            رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءًا من هذه القوائم المالية. 

قائمة المركز المالي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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2012201320132012

ألف دوالر إيضاحألف ر.عألف ر.ع
امريكي

ألف دوالر 
امريكي

302,935278,184إيرادات فوائد107,101116,63022

)103,693()108,808(مصروفات الفوائد23)41,891()39,922(

194,127174,491صافي ايرادات الفوائد67,17974,739

-870ايرادات من التمويل االسالمي و انشطة االستثمار 335-

-)278(حصة اصحاب حسابات االستثمار غير المقيد من الربح)107(-

-592صافي االيرادات من التمويل االسالمي و انشطة  االستثمار 228-

75,20881,729إيرادات أخرى للتشغيل31,46628,95524

269,927256,220ايرادات التشغيل98,645103,922

)68,917()74,275(تكاليف الموظفين )28,596()26,533(

)42,665()43,234(مصروفات اخرى للتشغيل25)16,645()16,426(

)9,678()8,673(استهالك8)3,339()3,726(

)121,260()126,182(مجموع مصروفات التشغيل)48,580()46,685(

143,745134,960ربح التشغيل قبل خسار االنخفاض في القيمة والضريبة51,96055,342

)44,002()49,852(مصروف خسارة االئتمان – قروض العمالء6)19,193()16,941(

9,1929,039استردادات وافراج من مخصص خسائر  االئتمان 3,4803,5396

19,53825,252استردادات من قروض وسلف مشطوبة9,7227,522

)4,003()29(انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع 7)11()1,541(

-)361(مصروف خسارة االئتمان – قروض البنوك)139(-

-)238(مخصصات - أخرى)92(-

)13,714()21,750(مجموع خسائر االنخفاض )بالصافي()8,374()5,280(

121,995121,246الربح قبل الضريبة46,68046,968

)15,630()14,522(الضريبة 13)5,591()6,018(

107,473105,616ربح السنة40,66241,377

االيرادات الشاملة االخرى
4,4003,868صافي الحركة لالستثمارات المتاحة للبيع1,4891,694

)21()125(اثر الضريبة على صافي الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع)48()8(

4,2753,847اإليرادات(المصروفات( الشاملة االخرى للسنة1,4811,646

111,748109,463مجموع اإليرادات االخرى للسنة42,14343,023

0.100.10العائد االساسي والمخفض على السهم الواحد0.0370.03727

تشكل اإليضاحات المرفقة من 5 إلى 16 جزءًا من هذه القوائم المالية.

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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)ألف ريال عماني(
رأس

المال

عالوة
إصدار 

األسهم
اإلحتياطي 

القانوني
اإلحتياطي 

العام

إحتياطات 
أخرى غير 

قابلة 
للتوزيع

توزيعات 
أرباح 

نقدية 
ُمقترحة

توزيعات 
أرباح 

أسهم 
منحة 

ُمقترحة
األرباح

المجموعالمحتجزة

ر. عر. عر. عر. عر. عر. عر. عر. عر ع 

108,10034,46538,6424,41918,29818,9182,70355,682281,227الرصيد في 1 يناير 2012

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

40,66240,662-------الربح خالل السنة

1,481---1,481----صافي الحركة  في االستثمارات المتاحة للبيع

معامالت مع المالكين مدرجة مباشرة 
بحقوق الملكية

--)2,703(-----2,703اسهم مصدرة 

)18,918(--)18,918(-----توزيعات ارباح مدفوعة

-)19,391(-19,391-----توزيعات أرباح نقدية ُمقترحة

---------توزيعات ارباح اسهم مجانية مقترحة

-)10,940(--10,940----محول إلحتياطي دين ثانوي  

-)944(----944--محول لالحتياطي القانوني

65,069304,452-110,80334,46539,5864,41930,71919,391الرصيد في 31 ديسمبر 2012

65,069304,452-110,80334,46539,5864,41930,71919,391الرصيد في 1 يناير 2013

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

41,37741,377-------الربح خالل السنة

1,646---1,646----صافي الحركة  في االستثمارات المتاحة للبيع

معامالت مع المالكين مدرجة مباشرة بحقوق 
الملكية

---------اصدار اسهم

)19,391(--)19,391(-----توزيعات ارباح مدفوعة

-)16,620(-16,620-----توزيعات أرباح نقدية ُمقترحة

-)11,080(11,080------توزيعات أرباح أسهم مجانية ُمقترحة

-)12,540(--12,540----محول إلحتياطي دين ثانوي  

---------محول لالحتياطي القانوني

110,80334,46539,5864,41944,90516,62011,08066,206328,084الرصيد في 31 ديسمبر 2013

169,011790,784-287,79989,519102,82111,47879,79050,366الرصيد في 1 يناير 2013 ألف دوالر أمريكي

287,79989,519102,82111,478116,63643,16928,779171,965852,166الرصيد في 31 ديسمبر 2013 ألف دوالر أمريكي

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزًءا من هذه القوائم المالية.

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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2012201320132012
ألف دوالر إيضاحألف ر.عألف ر.ع

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
األنشــطــة الـتـشـغيـلـية

121,994121,246الربح قبل الضريبة46,68046,968
التعديالت للبنود التالية : 

88,6739,678االستهالك3,7263,339
35,87630,961)صافي( مخصص  خسائر اإلئتمان 11,92013,812
7294,003خسائر إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع 1,54111

-238مخصص مقابل األصول المضمونة 92-
)790()112(صافي أرباح بيع معدات)43()304(
)990()4,416(24 أرباح بيع استثمارت )1,700()381(

)8,402()8,691(إيرادات االستثمارات )3,346()3,235(
153,592155,706أرباح التشغيل قبل التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيلية59,94759,133

)88,184(50,623المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  19,490)33,951(
)68,000(84,998المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال  32,724)26,180(

)656,374()442,725(القروض والسلفيات إلى العمالء  )170,449()252,704(
)1,709()43,130(األصول األخرى )16,605()658(

759,494745,273ودائع العمالء 286,930292,405
22,6869,990اإللتزامات األخرى 3,8468,734

585,53896,702النقدية من التشغيل37,230225,432
)14,247()14,938(الضرائب المدفوعة )5,751()5,485(
570,60082,455صافي النقدية من األنشطة التشغيلية31,745219,681

األنــشـطــة االسـتـثـمـاريـة
)55,514()96,909(شراء استثمارات محتفظ بها ألغراض غير المتاجرة)37,310()21,373(

48,89315,158المتحصل من بيع إستثمارات محتفظ بها ألغراض غير المتاجرة5,83618,824
)10,171()7,836(8شراء المباني والمعدات )3,017()3,916(

2211,265المتحصل من بيع المباني والمعدات48785
246,9435,992إيرادات من السندات و اإلستثمارت األخرى2,3072,673

241,7482,410إيرادات توزيعات األرباح 928673
416)211( فروقات تحويل العملة األجنبية للمباني والمعدات والضريبة )81(160

)40,444()47,151(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية)18,153()15,571(
األنـشــطــة الـتــمـويلـيـة

)49,138()50,366(توزيعات األرباح المدفوعة )19,391()18,918(
1446,75318,182صافي الحركة في الدين الثانوي7,00018,000

)30,956()3,613(صافي النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التمويلية)1,391()11,918(
519,83611,055)النقص( الزيادة في النقد وما في حكم النقد 4,256200,137

725,138714,083النقد وما في حكم النقد في بداية السنة274,922279,178
1,244,974725,138النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة ممثلة في279,178479,315
4955,366559,060النقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنوك المركزية 215,238367,816

289,608166,078صافي الودائع واألرصدة لدى البنوك و المؤسسات المالية األخرى 63,940111,499
279,178479,3151,244,974725,138

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 34 جزءًا من هذه القوائم المالية. 

قائمة التدفق النقدي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية   1

تأسس البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع( )البنك( في سلطنة عمان سنة 1973 كشركة مساهمة عامة، ويقوم البنك بشكل 
رئيسي بتقديم خدمات التجزئة والجملة المصرفية وخدمات اإلستثمار المصرفية في سلطنة عمان وله فروع بكل من دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. يمارس البنك أعماله بترخيص من البنك المركزي العماني، وهو عضو في نظام تأمين 
الودائع المصرفية لدى البنك المركزي العماني. عنوان البنك الُمسجل هو صندوق بريد 751، روي، رمز بريدي 112، مسقط، سلطنة 

عمان. إن أسهم البنك من األسهم الرئيسية الُمدرجة في  سوق مسقط لألوراق المالية.

يعمل لدى البنك  1,370 موظف كما في 31 ديسمبر 2013 )2012- 1,352 موظف(.

أسس اإلعداد  2

أساس القياس  1-2

ُأعدت القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة إلدراج إعادة تقييم األراضي بالملكية الحرة والمباني وقياس المشتقات 
المالية واالستثمارات المصنفة كالمتاحة للبيع بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

عملة العرض و التشغيل  2-2

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال العماني المقربة ألقرب الف ، ما عدا مايذكر خالف ذلك. العمالت التشغيلية لعمليات البنك 
كما يلي:

الريال العماني	  سلطنة عمان:    

الدرهم اإلماراتي	  دولة اإلمارات العربية المتحدة:          

الدوالر األمريكي.	  جمهورية مصر العربية :                      

أرقام الدوالر األمريكي المبينة في القوائم المالية قد تم تحويلها من الريال العماني بسعر صرف قدره 0.385 ريال عماني لكل دوالر 
أمريكي واحد، ويتم عرضها بغية التيسير على القارئ فقط. 

فقرة اإللتزام  3-2

أعدت القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية ولوائح البنك المركزي العماني المطبقة ومتطلبات قانون الشركات 
التجارية والهيئة العامة لسوق المال في سلطنة ُعمان.

يعرض البنك قائمة مركزه المالي بشكل عام ُمرتبًا بحسب السيولة.

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  4-2

خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك، أصدرت اإلدارة أحكام وأجرت تقديرات من أجل تحديد المبالغ المدرجة في القوائم 
المالية. إن األحكام والتقديرات الهامة التي استخدمها البنك هي كالتالي:

فرضية إستمرارية البنك

لقد قامت إدارة البنك بإجراء تقييم لقدرة البنك على البقاء كمؤسسة مستمرة وهي مقتنعة بأن البنك لديه الموارد لإلستمرار 
تلقي  قد  التي  جوهرية  د  تأكُّ عدم  حاالت  بأية  علم  على  ليست  اإلدارة  فإن  ذلك،  على  عالوًة  المنظور.  للمستقبل  األعمال  في 
فرضية  أساس  على  المالية  القوائم  إعداد  فيستمر  لذلك،  مستمرة.  كمؤسسة  البقاء  على  البنك  قدرة  في  كبيرة  شكوكًا 

إستمرارية البنك.
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أسس اإلعداد )تابع(  2

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة )تابع(  4-2

خسائر إنخفاض قيمة القروض والسلفيات  

يقوم البنك بمراجعة حسابات القروض والسلفيات الهامة فرديًا بتاريخ قائمة المركز المالي لتقييم ماإذا كان يجب تسجيل خسارة 
إنخفاض قيمة القروض في قائمة الدخل الشامل للسنة . يتطلب من اإلدارة على وجه التحديد، أن تتخذ قرار هام عند تقدير القيمة 
وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية من تلك القروض وذلك عند تحديد خسارة إنخفاض القيمة. عند تقدير هذه التدفقات النقدية، 
على  التقديرات  هذه  تستند  للضمانات.  لإلسترداد  القابلة  القيمة  وصافي  للمقترضين  المالي  الوضع  حول  أحكام  البنك  يصدر 

ا ينتج في تغيرات مستقبلية للمخصص.   إفتراضات حول عدة عوامل كما يجوز أن تختلف النتائج الفعلية، ِممَّ

الجوهرية  غير  والسلف  القروض  وجميع  قيمتها  تخفيض  يجب  ال  أنه  وتبين  فردي  بشكل  تقييمها  تم  التي  والسلفيات  القروض 
ينبغي  إذا كان  لتحديد ما  األصول ذات خصائص مماثلة للمخاطر،  تقييمها بشكل جماعي، في مجموعة من  بشكل فردي تم 
تكوين مخصص بسبب خسائر األحداث المتكبدة حيث يوجد دليل موضوعي ولكن آثارها ال تزال غير واضحة. من قوائم محفظة 
القروض يأخذ التقييم الجماعي في االعتبار )مثل جودة االئتمان، ومستويات المتأخرات، وإستخدام االئتمان، قرض لنسب الضمان 

الخ(، وتركيزات المخاطر .

إنخفاض قيمة اإلستثمارات في األسهم

يعامل البنك إستثمارات األسهم المتاحة للبيع كمنخفضة قيمتها عندما يكون هناك إنخفاض جوهري أو ممدد في القيمة العادلة 
أقل من تكلفتها أو في حال وجود دليل موضوعي آخر إلنخفاض القيمة. إن تحديد ما هو »جوهري« أو »ممدد« يتطلب تقديرات. 

القيمة العادلة لألدوات المالية

يتم   ، النشطة  األسواق  من  المالي  المركز  قائمة  في  المسجلة  المالية  وااللتزامات  لالصول  العادلة  القيم  اشتقاق  يتعذر  حينما 
تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التقييم التي تشمل استخدام النماذج الرياضية. تستمد مدخالت هذه النماذج 
من بيانات السوق ممكنة اإلطالع حيثما كان ذلك ممكنا، ولكن حيث أن القوائم التي يمكن مالحظتها في السوق غير متوفرة، 

يتطلب إصدار حكم لتحديد القيم العادلة.

اصول الضريبة المؤجلة

تدرج اصول الضريبة المؤجلة لكافة الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى المدى الذي  يحتمل معه توفر األرباح الخاضعة للضريبة 
التي يمكن إستخدام الخسائر مقابلها. يطلب من اإلدارة القيام بوضع  تقديرات هامة من أجل تحديد قيمة اصول الضريبة المؤجلة 
التي يمكن إدراجها على أساس التوقيت المحتمل ومستوى األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة إلى جانب إستراتيجات التخطيط 

الضريبية المستقبلية.

2-5       المعايير والتعديالت عليها  والتفسيرات  التي لم تصبح  سارية  والتي لم يتبناها البنك  مبكرا  

المعيار 12 من معايير التقارير المالية الدولية اإلفصاح عن المصالح في الجهات األخرى )صناديق االستثمار( )الذي سيصبح نافذا في  او 
بعد 1 يناير 2014( .

المعيار 9 من معايير التقارير المالية الدولية  حول القوائم المالية  )الذي سيصبح نافذا في  او بعد 1 يناير 2016( .

المعيار 32 من معايير التقارير المالية الدولية حول القوائم المالية العرض )الذي سيصبح نافذا في  او بعد 1 يناير 2016( .
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تبنى البنك خالل الفترة المعايير التالية والتي اصبحت نافذة على الفترة السنوية التي تبدأ في او بعد 1 يناير 2013. ليس هناك تأثير 
هام  على المجموعة من تبني هذه المعايير ، ولكن سينتج عن ذلك إفصاحات إضافية مكثفة :

التعديل على معيار المحاسبة الدولية رقم 1 حول ك عرض بنود الدخل الشامل اآلخرز	 

المعيار 13 من معايير التقارير المالية الدولية حول: قياس القيمة العادلة.	 

تاريخ اإلعتراف

يتم مبدئيًا اإلعتراف بجميع االصول وااللتزامات المالية بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي يصبح البنك طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. 
وهذا يشمل »الطريقة العادية للمتاجرة« : شراء أو بيع االصول المالية التي تتطلب تسليم االصول خالل اإلطار الزمني بشكل عام 

عن طريق اللوائح أو الممارسات المتعارف عليها في السوق.

القياس األولي لألدوات المالية

تصنيف األدوات المالية في االعتراف األولي يتوقف على الغرض ونية اإلدارة لألدوات المالية التي تم الحصول عليها وخصائصها. جميع 
وااللتزامات  االصول  حالة  عدا في  ما  المعامالت،  تكاليف  إليها  العادلة مضافا  القيمة  أساس  البداية على  تقاس في  المالية  األدوات 

المالية المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

النقد وما في حكم النقد 

يشتمل النقد وما في حكم النقد على النقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى وودائع وإيداعات في 
أسواق المال وسندات الخزينة وشهادات اإليداع التي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ. تدرج مبالغ النقد وما في حكم النقد 

بالتكلفة المطفأة  بقائمة المركز المالي.

 االصول وااللتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

 االصول وااللتزامات المالية يتم تصنيفها من قبل اإلدارة في هذا النوع في اإلثبات األولي عندما يتم إستيفاء المعايير التالية:

التصنيف يلغي أو يقلل إلى حد كبير عدم الثبات في المعالجة التي خالفًا لذلك سينجم من قياس االصول أو االلتزامات أو 	 
اإلعتراف ب الربح أو الخسارة.على أسس مختلفة؛ أو 

االصول وااللتزامات هي جزء من مجموعة االصول المالية، االلتزامات المالية أو كليهما التي يتم إدارتها وتقييم أداؤها على 	 
أساس القيمة العادلة، وفقًا إلدارة مخاطر أو إستراتيجية إستثمار موثقة. 

تحتوي األدوات المالية مشتقات مالية ضمنية، إال في حال المشتقات المالية ال تعدل جوهريًا التدفقات النقدية أو تبدو جلية مع 	 
قليل من التحليل أو بدونه، وال يتم تسجيلها بشكل منفصل.

االصول وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة يتم تسجيلها في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. 	 
التغيرات في القيمة العادلة يتم تسجيلها في ‘إيرادات التشغيل األخرى’. الفائدة المكتسبة أو المتكبدة يتم تخصيصها في 
‘إيرادات الفوائد’ أو ‘مصروفات الفوائد’، على التوالي، وذلك باستخدام سعر الفائدة الفعلي، في حين إيرادات توزيعات أرباح يتم 

تسجيلها في إيرادات التشغيل األخرى: عندما ينشأ الحق لإلستالم
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اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق

إن اإلستثمارات المحتفظ بها لإلستحقاق هي تلك اإلستثمارات التي لديها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وإستحقاق ثابت التي ينوي 
البنك ولديه القدرة لإلحتفاظ بها حتى اإلستحقاق. بعد القياس المبدئي ، يتم قياس اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق 
الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة السائدناقصًا مخصص إنخفاض القيمة. يتم إحتساب التكلفة المطفأة بعد 
األخذ في الحسبان أي خصم أو عالوة إصدار من التملك ورسوم التي تمثل جزءا ال يتجزء من سعر الفائدة السائد. يدرج اإلطفاء ضمن 
»إيرادات الفوائد« في قائمة الدخل للسنة . والخسائر الناشئة من إنخفاض القيمة لتلك اإلستثمارات يتم إدراجها في قائمة الدخل  

للسنة.

إذا كان على البنك بيع أو إعادة تصنيف أكثر من قدر ضئيل من االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق قبل اإلستحقاق )ما عدا في 
ظروف معينة(، فإن فئة كاملة سيتم معاقبتها ويجب أن يعاد تصنيفها كاستثمارات متوفرة للبيع. وعالوة على ذلك، سيحظر على 

البنك تصنيف أي أصل مالي كمحتفظ به لالستحقاق خالل السنتين التاليتين.

اإلستثمارات المتاحة للبيع 

هي  للبيع  متاحة  أنها  على  المصنفة  األسهم  استثمارات   . للدين  المالية  واألوراق  األسهم  للبيع  المتاحة  االستثمارات  تتضمن 
االستثمارات التي ال تصنف على أنها محتفظ بها لغرض المتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. سندات الدين في هذه 
الفئة هي تلك التي ينوى  البنك اإلحتفاظ بها لفترة غير محددة من الزمن والتي يمكن بيعها في استجابة الحتياجات السيولة أو 

للتغيرات في ظروف السوق.

لم يحدد البنك أي قروض أو مدينين كمتوفرة للبيع.

بعد القياس المبدئي ، يتم قياس اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع الحقًا بالقيمة العادلة، ما لم يتعذر تحديدا القيمة العادلة بشكل 
موثوق في هذه الحالة يتم قياسها بالتكلفة ناقصًا إنخفاض القيمة. التغيرات في القيمة العادلة، يتم  التقرير عن  القيمة العادلة 
للتغيرات كعنصر منفصل من حقوق المساهمين حتى يتم إلغاء االستثمار أو يتقرر بأنه منخفض القيمه. عند اإللغاء أو اإلنخفاض 
في القيمة،  الربح أو الخسارة.المتراكمة المدرجة سابقا “كالتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة” ضمن حقوق المساهمين، يتم 
إدراجها في  الربح أو الخسارة.للسنة. الفوائد المكتسبة أثناء اإلحتفاظ باإلستثمارات المالية المتاحة للبيع يتم التقرير عنها كإيرادات 
فوائد بإستخدام سعر الفائدة الفعلي. توزيعات األرباح المكتسبة أثناء اإلحتفاظ باإلستثمارات المالية المتاحة للبيع يتم إدراجها في  
انخفاض قيمة هذه  الناجمة عن  الخسائر  الدفع.  الحق في  إنشاء  األخرى” عندما يتم  التشغيل  الخسارة.للسنة  “كإيرادات  أو  الربح 
االستثمارات يتم إدراجها في  الربح أو الخسارة.للسنة  في ‘خسائر إنخفاض قيمة االستثمارات المالية’ ويتم تحويلها من “إحتياطي 

اإلستثمارات المتاحة للبيع”.

المستحق من البنوك والقروض والسلف إلى العمالء

إن »المستحق من البنوك« و »القروض والسلف إلى العمالء« هي أصول مالية بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وإستحقاق ثابت التي 
ال تدرج في سوق نشط. ال تبرم بقصد إعادة بيعها على الفور أو بشروط قصيرة األجل. بعد القياس األولي، »المستحق من البنوك« 
ناقصًا مخصص  السائدة  الفائدة  بإستخدام طريقة سعر  المطفأة  بالتكلفة  الحقًا  قياسها  يتم  العمالء«  إلى  والسلف  »القروض  و 
إنخفاض القيمة. يتم إحتساب التكلفة المطفأة آخذين في الحسبان أي خصم أو عالوة إصدار من التملك ورسوم التي هي جزء 
الناشئة من  الخسائر  الدخل.  قائمة  المماثلة« في  واإليرادات  الفوائد  »إيرادات  اإلطفاء ضمن  يدرج  السائد.  الفائدة  يتجزء من سعر  ال 

إنخفاض القيمة يتم إدراجها في قائمة الدخل تحت بند »مصروفات خسائر إئتمانية«.
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 تحديد القيم العادلة
أو  المالي تستند على سعرها في السوق  المركز  تاريخ قائمة  النشطة في  المتداولة في األسواق  المالية  العادلة لألدوات  القيمة 

قوائم األسعار المدرجة، أو أسعار الوسطاء، دون أي خصم لتكاليف المعاملة.

التقييم  تقنيات  باستخدام  العادلة  القيمة  تحديد  يتم  نشطة،  سوق  في  المتداولة  غير  األخرى  المالية  األدوات  لجميع  بالنسبة 
التي  و  الموجودة  السوق  ألسعار  مماثلة  أدوات  مقارنة   ، المخصومة  النقدية  التدفقات  طريقة  التقييم  تقنيات  تشمل  المناسبة. 

يمكن مالحظتها ، وخيارات نماذج التسعير، ونماذج االئتمان وغيرها من نماذج التقييم ذات الصلة.

بعض األدوات المالية يتم تسجيلها بالقيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم حينما تكون  في المعامالت الحالية للسوق أو  عندما 
ال تتوفر  بيانات السوق ممكنة المالحظة. ويتم تحديد القيمة العادلة باستخدام نموذج التقييم.

المباني  والمعدات 

المباني من قبل مثمن مستقل كل خمس  . يجري تقييم  المطفئة  بالتكلفة  أو  بالتكلفة  المباني والمعدات مبدئيا  يتم قيد 
سنوات وفقا ألسعار السوق على أساس االستعمال الحالي لها. يقيد صافي الفائض الناشيء عن اعادة التقييم بالجانب الدائن من 
حساب اإلحتياطي الرأسمالي باستثناء أنه يتم إثبات تلك الزيادة الناتجة عن اعادة التقييم كإيراد الى الحد الذي تعكس فيه خسارة 

نتجت عن تقييم األصول التي حملت  سابقا كمصروف في قائمة الدخل. 

أما بالنسبة لالنخفاض الناتج عن اعادة التقييم فانه يعترف به كمصروف باستثناء ما حمل مباشرة على أي فائض في اعادة التقييم 
الخاص به الى الحد الذي ال يزيد هذا االنخفاض عن المبلغ المحتفظ به في فائض اعادة التقييم بالنسبة لنفس األصل. وعند التصرف 

باألصول المعنية يحول فائض اعادة التقييم الخاص بتلك األصول الى األرباح المحتجزة .

يتم احتساب االستهالك بالقسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لجميع المباني والمعدات بخالف األرض المملوكة للبنك 
والتي ليس لها عمر محدد، واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. تم تقدير معدالت اإلستهالك على األعمار اإلنتاجية كالتالي: 

مباني على أراضي بالملك الحر  للبنك                        25 سنة	 
مباني على أراضي مستأجرة                                        10 سنوات	 
تحسينات على أماكن مستأجرة                                  من 3 إلى 5 سنوات 	 
السيارات                                                                           4 سنوات	 
األثاث                                                                                  10 سنوات	 
المعدات                                                                            5 سنوات	 

تتم مراجعة  وتعديل القيمة المتبقية و العمر اإلنتاجي لألصول إذا اقتضت الحاجة في تاريخ كل قائمة مركز مالي.

إلغاء اإلعتراف باالصول  واإللتزامات المالية

االصول المالية:

يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي )أو حيث يكون منطبق جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة( عندما:

ينتهي الحق في إستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو	 

ل إلتزام دفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون 	  يقوم البنك بتحويل حقوقه إلستالم التدفقات النقدية من األصل أو تحمَّ
أي تأخير جوهري إلى طرف ثالث بمقتضى ترتيبات » من خالل تمرير »؛ و
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االصول المالية )تابع(

إماَّ )1( لقد قام البنك بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري ، أو )2( لم يقم البنك بتحويل كما لم يحتفظ 	 
جوهريًا بكافة المخاطر ومنافع ملكية األصول ولكن قام بتحويل الرقابة والسيطرة على األصول الى حد كبير. 

عندما قام البنك بنقل حقوقه في الحصول على التدفقات النقدية من األصول أو إبرم ترتيبات تمرير، ولم يقم بتحويل أو االحتفاظ 
البنك في المشاركة  ُتدرج االصول إلى مدى استمرار  أو نقل السيطرة على االصول،  المخاطر ومنافع  االصول  جوهريًا بجميع 
البنك أيضًا في إدراج اإللتزامات المرتبطة. إن االصول المنقولة واإللتزامات المرتبطة تقاس  في االصول. وفي هذه الحالة، يقوم 
على أساس أن تعكس الحقوق واإللتزامات التي يحتفظ بها البنك. المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على االصول 
البنك  يطلب من  قد  الذي  للمقابل  األقصى  والحد  لألصول  األساسية  الدفترية  القيمة  بين  األقل  بالمبلغ  قياسها  يتم  المنقولة 

سداده.

اإللتزامات المالية

يتم إلغاء اإللتزام المالي عندما يتم إستيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو تنتهي مدته. عندما يتم إستبدال إلتزام مالي بإلتزام 
آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهريًا، أو بشروط اإللتزام الحالي ويتم تعديله جوهريًا، إن ذلك اإلستبدال أو التعديل يتم 

معاملته كإلغاء لإللتزام األصلي وإعتراف باإللتزام الجديد،  ويتم ادراج الفرق في القيم الدفترية بتاريخ قائمة الدخل  للسنة.

ضمانات بصدد البيع

يقتني البنك من حين آلخر عقارات كتسوية لبعض القروض والسلفيات. تظهر العقارات على أساس صافي القيمة القابلة للتحقق 
للقروض والسلفيات المتعلقة  أو القيمة العادلة الحالية لتلك األصول، أيهما أقل.  الربح أو الخسارة.الناتجة من اإلستبعاد، والخسائر 

غير المحققة من إعادة التقييم، يتم اإلعتراف بها في  الربح أو الخسارة.للسنة 

الودائع 

يتم إدراج جميع ودائع أسواق المال والعمالء بالتكلفة المطفئة بإستخدام سعر الفائدة الفعلي.

أموال مقترضة أخرى

بالتكلفة  الحقًا  اإلقتراضات  وتدرج  إصدارها.  بمتحصالت  مبدئي  بشكل  الخاصة  الثانوية  اإليداعات  متضمنًة  األخرى  اإلقتراضات  تدرج 
المطفأة، ويدرج أي فرق بين المتحصالت، مخصومًا منها تكاليف المعاملة، وقيمة اإلسترداد ب الربح أو الخسارة.للسنة  على مدار 

فترة اإلقتراضات بإستخدام سعر الفائدة الفعلي.

الضرائب الحالية والمؤجلة

يتم تكوين مخصص للضرائب وفقا لقوانين الضريبة المعمول بها في كل بلد يمارس فيه البنك أعماله. 

تشتمل الضريبة على أرباح أو خسائر السنة على ضريبة حالية وضريبة مؤجلة. يتم إثبات ضريبة الدخل في قائمة الدخل فيما عدا 
القدر الذي تتعلق فيه ببنود يتم اثباتها بشكل مباشر في حقوق الملكية عندها  يتم إثباتها  في حقوق الملكية. 

تشتمل الضريبة الحالية على اإللتزام الضريبي المحتسب على أساس الدخل المتوقع الخاضع للضريبة للسنة باستخدام معدالت 
الضريبة المطبقة أو التي يتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ قائمة المركز المالي وأية تعديالت أخرى على اإللتزام الضريبي 

المستحق الدفع عن السنوات السابقة.
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الضرائب الحالية والمؤجلة )تابع(

يتم إحتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي على جميع الفروق المؤقتة بين المبالغ المثبتة 
مخصص  مبلغ  إحتساب  يستند  الضريبة.  ألغراض  المستخدمة  المبالغ  بين  و  المالية  التقارير  ألغراض  اإللتزامات  و  لألصول  بالدفاتر 
الضريبة المؤجلة على النسق المتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات بإستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو 

التي ستطبق بشكل واسع في تاريخ قائمة المركز المالي.

يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة فقط بالمقدار الذي تتوافر معه أرباح ضريبية مستقبلية يمكن إستغالل األصل في مقابلها. يتم 
تخفيض األصول الضريبية المؤجلة بالقدر الذي ال يمكن معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة. 

االصول االئتمانية 

ال تعامل االصول االئتمانية التي يحتفظ بها البنك كأمانات ضمن اصول البنك  وبالتالي ال تضمن بهذه القوائم المالية.

مشتقات األدوات المالية ومحاسبة التغطية 

متضمنًة  اإلئتمان،  ومخاطر  األجنبية  العملة  صرف  وأسعار  الفائدة  أسعار  مخاطر  إلدارة  المالية  األدوات  مشتقات  البنك  يستخدم 
المخاطر الناشئة من المعامالت المتوقعة. من أجل إدارة مخاطر معينة، يقوم البنك بتطبيق محاسبة التغطية  للمعامالت التي 

تفي بشروط محددة.

طبيعة  متضمنًة   ، التغطية  قيد  واألداة  تغطيته  تمت  الذي  البند  بين  العالقة  بتوثيق  رسميًا  البنك  يقوم   ، التغطية  عالقة  بدء  عند 
المخاطر، وهدف وإستراتيجية إدارة التغطية والطريقة التي سيتم إستخدامها لتقييم فاعلية عالقة التغطية.

د بأنه يتوقع من األداة التي تمت تغطيتها أن تكون فعالة جدًا في تقاص  أيضًا عند بدء عالقة التغطية، يتم إجراء تقييم رسمي للتأكُّ
المخاطر المحددة في البند قيد التغطية . يتم تقييم التغطية رسميًا كل ربع سنة. يتم إعتبار التغطية على أنه فعال جدًا في حال 
التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المنسوبة إلى المخاطر التي تمت تغطيتها خالل الفترة التي يتم تغطيتها، يتوقع 
تقاصها في المدى من 80% إلى 125%. بالنسبة للحاالت حيث يكون البند التي تمت تغطيته عبارة عن عملية ُمتنبأ بها، يقوم البنك 
بتقييم سواء أن المعاملة ُمحتملة إلى حد كبير وُتقدم تعرضًا للتغيرات في التدفقات النقدية التي يمكنها في النهاية أن تؤثر 

على  الربح أو الخسارة.للسنة.

العادلة  بالقيمة   ، كتغطيات  والمؤهلة   المصنفة  غير   ، االئتماني  الوفاء  عدم  مبادالت  متضمنة  المشتقة  المالية  االدوات  تسجل 
وتضمن المكاسب والخسائر بارباح وخسائر السنة.

األصول االئتمانية

 ال تعامل األصول، التي يحتفظ بها البنك كأمانة أو بصفة ائتمانية، كأصول للبنك وبالتالي لم يتم إدراجها في هذه القوائم المالية.

الكفاالت المالية

يصدر البنك ضمن سياق األعمال العادية، كفاالت مالية. تدرج الكفاالت المالية مبدئيًا في القوائم المالية بالقيمة العادلة، في »اإللتزامات 
األخرى«. الحقًا لإلدراج المبدئي ، يقوم البنك بموجب تلك الكفاالت بإعادة قياس كل كفالة بالقيمة األعلى من القيمة العادلة المبدئية 
ناقصًا، عندما يكون مناسبًا، اإلطفاء المتراكم المحتسب إلدراج الرسوم في  الربح أو الخسارة.للسنة في »صافي إيرادات الرسوم 

والعمولة« على مدى شروط الكفالة، وأفضل تقديرات المصاريف المطلوبة لسداد أية إلتزامات مالية ناشئة كنتيجة للكفالة.

أية زيادة في اإللتزامات المتعلقة بالكفاالت المالية يتم تحويلها إلى  الربح أو الخسارة.للسنة . أية إلتزامات مالية متبقية من الكفاالت 
يتم إدراجها في  الربح أو الخسارة.للسنة  عندما يتم سداد، إلغاء أو إنتهاء الكفالة.
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المخصصات

اإللتزام محتملة  ناتج عن حدث سابق وإن تكلفة تسوية  أو متوقع(  )قانوني  التزام  أي  البنك  إذا كان على  المخصصات  إثبات   يتم 
ويمكن قياسها بموثوقية.

إنخفاض قيمة االصول المالية

يقيم البنك بتاريخ كل ميزانية عمومية  لمعرفة مدى وجود دليل موضوعي بأن أصل مالي أو مجموعة أصول مالية قد انخفضت 
قيمتها. يعتبر  األصل المالي أو مجموعة األصول المالية منخفضة القيمة في حال، وفقط إن وجد ، دليل موضوعي على اإلنخفاض 
القيمة نتيجًة لحدث واحد أو أكثر وقع  بعد اإلدراج المبدئي لألصل )تكبد »خسارة حدث«( وإن خسارة حدث )أو أحداث( له تأثير على 
أن  تقديرها بشكل موثوق. يجوز  التي يمكن  المالية  األصول  أو مجموعة  المالي  التقديرية لألصل  المستقبلية  النقدية  التدفقات 
يتضمن دليل اإلنخفاض في القيمة مؤشرات بأن المقترض أو مجموعة المقترضين يواجهون صعوبة مالية هامة، تقصير أو تأخير في 
دفعات الفائدة أو أصل القرض، ويحتمل أن يواجهوا اإلفالس أو عملية إعادة تنظيم مالية أخرى وحيث تدل القوائم المالحظة بأنه يوجد 
هناك إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية، مثل التغيرات في متأخرات الدفع أو الظروف اإلقتصادية 

المرتبطة بالتخلف عن الدفع، يتم إدراج خسائر إنخفاض القيمة في  الربح أو الخسارة.للسنة .

المستحق من البنوك والقروض والسلف إلى العمالء

بالنسبة للمبالغ المستحقة من البنوك والقروض والسلف إلى العمالء المدرجة بالتكلفة المطفأة، يقوم البنك أوالً بتقييم ما إذا 
كان يوجد دليل موضوعي على إنخفاض القيمة بشكل منفرد لألصول المالية التي تعتبر هامة بشكل منفرد، وبشكل منفرد 
أو جماعي لألصول المالية التي ال تعتبر هامة بشكل منفرد. وإذا حدد البنك عدم وجود دليل موضوعي على إنخفاض القيمة ألصل 
مالي يتم تقييمه بشكل منفرد، سواء كان كبيرًا أم ال، يقوم بتضمين األصل في مجموعة من األصول المالية ذات سمات مشابهة 
مهم بشكل جماعي إلنخفاض القيمة. ال ُتشمل األصول التي يتم تقييمها بشكل منفرد إلنخفاض القيمة  لمخاطر اإلئتمان وُيقيِّ

والتي يتم أو يستمر اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض القيمة الخاصة بها في التقييم الجماعي إلنخفاض القيمة. 

بين  الفرق  أنها  الخسارة على  يتم قياس قيمة  القيمة قد تم تكبدها،  إنخفاض  بأن خسارة  في حال يوجد هناك دليل موضوعي 
القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية )بإستئناء الخسائر اإلئتمانية المستقبلية المتوقعة 
التي لم يتم تكبدها بعد(. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل إستخدام حساب مخصص وتدرج قيمة الخسارة في قائمة 
الدخل. يستمر تكوين مخصص إليرادات الفوائد على القيمة الدفترية المنخفضة على أساس سعر الفائدة األصلية السائدة لألصل. 
يتم شطب القروض مع المخصص المتعلق عندما ال يوجد هناك تطور واقعي بشأن التحصيل المستقبلي وكافة الضمانات قد 
تم تحقيقها أو قد تم تحويلها إلى الشركة. في حال في سنة الحقة، خسارة إنخفاض القيمة التقديرية تزداد أو تنقص بسبب وقوع 
حدث بعد إدراج إنخفاض القيمة، فإن خسارة إنخفاض القيمة المدرجة سابقًا يتم زيادتها أو تخفيضها وذلك بتعديل حساب المخصص. 
في حال يتم الحقًا إسترداد مبلغ مشطوب في المستقبل، فيتم قيد المبلغ المسترد إلى الجانب الدائن »المستردات من القروض 

والسلف المشطوبة«.

لدى  حال  في  المالي.  لألصل  األصلي  السائد  الفائدة  بسعر  خصمها  يتم  التقديرية  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة 
القيمة  الحالي. إحتساب  السائد  الفائدة  إنخفاض قيمة هو سعر  أية خسائر  الخصم لقياس  القرض سعر فائدة متغير، فإن معدل 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لألصل المالي المضمون يعكس التدفقات النقدية التي يجوز أن تنتج من غلق الرهن 

ناقصًا تكاليف الحصول على الضمان وبيعه، سواء كان غلق الرهن ممكنًا أم ال.

لغرض التقييم الجماعي إلنخفاض القيمة، يتم جمع األصول المالية على أساس نظام البنك الداخلي لتصنيف اإلئتمان الذي يعتبر 
سابقًا  الدفع  إستحقاق  ووضع  الضمان  ونوع  الجغرافي  والموقع  والقطاع  األصل  نوع  مثل  اإلئتمان  لمخاطر  المتشابهة  الخصائص 

والعوامل األخرى ذات الصلة.
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المستحق من البنوك والقروض والسلف إلى العمالء )تابع(

تاريخ  أساس  على  جماعي  بشكل  تقييمها  يتم  التي  المالية  األصول  مجموعة  في  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تقدير  يتم 
أساس  الخسائر على  تاريخ  تعديل  يتم  المجموعة.  التي في  لتلك  إئتمان مشابهة  لها خصائص مخاطر  التي  لألصول  الخسائر 
القوائم المالية الملحوظة الحالية لتعكس آثار الظروف الحالية التي لم تؤثر على السنة التي يستند إليها تاريخ الخسائر وإلغاء 
آثار الظروف في الفترة التاريخية التي ال توجد حاليًا. تعكس تقديرات التغيرات في التدفقات النقدية المستقبلية، وتنسجم من 
حيث اإلتجاهات مع، التغيرات في القوائم الملحوظة ذات العالقة من سنة إلى أخرى )مثل التغيرات في معدالت البطالة وأسعار 
الممتلكات وحالة الدفع والعوامل األخرى التي تشير إلى الخسائر المتكبدة في المجموعة وأهميتها(. تتم مراجعة المنهجية 
واإلفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم لتقليل اإلختالفات بين تقديرات الخسائر وتجارب 

الخسارة الفعلية.

اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق

بالنسبة لإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق يقوم البنك بشكل منفرد بتقييم ما إذا كان يوجد دليل موضوعي 
على إنخفاض القيمة. في حال يوجد هناك دليل موضوعي بأن خسارة إنخفاض القيمة قد تم تكبدها، يتم قياس قيمة الخسارة 
على أنها الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية. يتم تخفيض القيمة الدفترية 

لألصل وتدرج قيمة الخسارة في  الربح أو الخسارة للسنة .

خسارة  فإن   ، القيمة  في  اإلنخفاض  إدراج  بعد  حدث  وقوع  بسبب  الحقة،  سنة  في  التقديرية  القيمة  في  اإلنخفاض  خسارة  حال  في 
اإلنخفاض في القيمة المدرجة سابقًا يتم قيدها إلى الجانب الدائن »لمصروفات إنخفاض قيمة اإلستثمارات المالية«.

إنخفاض قيمة األصول المالية

اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع

بالنسبة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع، يجري البنك بتاريخ كل مركز مالي تقييما لمعرفة مدى وجود دليل موضوعي يشير 
الى االنخفاض في قيمة  اإلستثمار أو مجموعة اإلستثمارات.

القيمة  في  ممدد  أو  جوهري  إنخفاض  الموضوعي  الدليل  يتضمن  للبيع،  كمتوفرة  المصنفة  األسهم  في  اإلستثمارات  حالة  في 
العادلة لإلستثمار الى أقل من تكلفته. في حال توفر دليل على اإلنخفاض في القيمة، فإن الخسارة المتراكمة يتم قياسها على 
أنها الفرق بين تكلفة التملك والقيمة العادلة الحالية، ناقصًا أية خسائر إنخفاض قيمة لذلك اإلستثمار التي تم إدراجها سابقًا في 
قائمة الدخل، يتم إستبعادها من حقوق المساهمين وإدراجها في الربح أو الخسارة للسنة . ال يتم عكس قيد خسائر إنخفاض قيمة 
اإلستثمارات في األسهم في الربح او الخسارة للسنة ، الزيادة في قيمها العادلة بعد إنخفاض القيمة يتم إدراجها مباشرًة في حقوق 

المساهمين.

في حالة أدوات الدين المصنفة كمتوفرة للبيع، يقيم إنخفاض القيمة على أساس نفس معيار االصول المالية المدرجة بالتكلفة 
المطفأة. يستمر بتكوين مخصص للفوائد على أساس سعر الفائدة السائد األصلي على القيمة الدفترية المنخفضة لألصل ويتم 
إدراجه كجزء من »إيرادات الفوائد واإليرادات المماثلة«. في حال في سنة الحقة، زادت القيمة العادلة ألداة الدين ويمكن ربط الزيادة 
، فيتم عكس قيد خسارة إنخفاض  أو الخسارة.للسنة  الربح  القيمة في   إدراج خسارة إنخفاض  بشكل موضوعي بحادث وقع بعد 

القيمة من خالل الربح او الخسارة للسنة .
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القروض المعاد التفاوض بشأنها 

يسعى البنك حيث أمكن بإعادة هيكلة القروض بدالً من الحصول على الضمانات. يجوز أن يشمل هذا تمديد ترتيبات الدفع وإبرام 
إتفاقية بشروط قرض جديدة. حينما يتم إعادة التفاوض بشأن الشروط، سوف لن ُيعتبر القرض على أنه مستحق ومتأخر عن الدفع. 
تقوم اإلدارة بصورة مستمرة بمراجعة القروض المعاد التفاوض بشأنها للتأكد بأن كافة المعايير قد تم إستيفاؤها وأن الدفعات 
المستقبلية يحتمل حدوثها. تستمر القروض بالخضوع إلى التقييم الفردي أو الجماعي إلنخفاض القيمة، ويتم إحتسابه بإستخدام 

سعر الفائدة السائد األصلي للقرض.

المقاصة

تتم مقاصة األصول واإللتزامات المالية ويتم التقرير عن الصافي في قائمة المركز المالي فقط إذا كانت هناك حقوق قانونية قابلة 
التنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وينوي البنك إما أن يسدد على أساس صافي المبلغ أو أن يتم تحقق األصل وسداد اإللتزام في 

نفس الوقت.

االعتراف باإليرادات

يدرج اإليراد إلى الحد الذي يحتمل معه تدفق منافع اقتصادية الى البنك واإليرادات يمكن قياسها بصورة موثوقة. وال بد من إستيفاء 
المعايير التالية المحددة  قبل إدراج اإليراد.

الفوائد واإليرادات والمصروفات المماثلة

بالنسبة لجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، واالصول المالية التي تحمل فائدة المصنفة كأدوات مالية متوفرة للبيع 
واألدوات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة، يتم تسجيل إيرادات أو مصروفات الفوائد باستخدام سعر الفائدة 
لألداة  المتوقع  العمر  التقديرية من خالل  المستقبلية  النقدية  المقبوضات  أو  الدفعات  بالضبط  الذي يخصم  المعدل  الفعلي، وهو 
المالية أو فترة أقصر، عند االقتضاء، إلى صافي القيمة الدفترية لالصول المالية أو اإللتزامات المالية. الحساب يأخذ بعين االعتبار جميع 
الشروط التعاقدية لألداة المالية، ويشمل أي رسوم أو التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلى األداة وهي جزء ال يتجزأ من سعر 

الفائدة الفعلي، ولكن ليس خسائر إئتمانية مستقبلية.

إن القيم الدفترية لألصول أو اإللتزامات المالية يتم تعديلها إذا  قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات. ويتم إحتساب 
القيمة الدفترية المعدلة على أساس أصل سعر الفائدة الفعلي، والتغير في القيمة الدفترية يتم تسجيله ›كإيرادات تشغيل أخرى‹.

إيرادات الرسوم والعموالت

يحقق البنك إيرادات رسوم وعموالت من مجموعة متنوعة من الخدمات التي يقدمها لعمالئه. يمكن تقسيم إيرادات الرسوم إلى 
الفئتين التاليتين:

إيرادات الرسوم المحققة من الخدمات التي يتم تقديمها على مدى فترة معينة من الزمن

الرسوم المحققة من تقديم خدمات على مدى فترة معينة من الزمن وتستحق خالل تلك الفترة ،  و تشمل هذه الرسوم إيرادات 
العموالت وإدارة األصول، وإدارة صناديق األمانة وغيرها و رسوم الخدمات االستشارية.

رسوم التزام قرض للقروض التي من المحتمل أن يكون سحب القروض والرسوم األخرى ذات الصلة باإلئتمان هي مؤجلة )جنبا 
إلى جنب مع أي تكاليف إضافية( ويتم إدراجها كتعديل لسعر الفائدة الفعلي على القرض. عندما يكون من غير المرجح أن القرض 

سيتم سحبه، يتم إدراج رسوم التزام القرض على مدى فترة االلتزام على أساس القسط الثابت.
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3

إيرادات الرسوم من تقديم خدمات المعامالت

الرسوم الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض على الصفقة لصالح طرف ثالث، مثل هذا الترتيب من اقتناء أسهم أو غيرها 
أو مكونات  الصلة. رسوم  الصفقة ذات  إتمام  إدراجها عند  التأمين يتم  بيع الشركات، وبيع منتجات  أو  أو شراء  المالية  األوراق  من 

الرسوم التي ترتبط على أداء معين يتم إدراجها بعد الوفاء بالمعايير ذات الصلة.

إيرادات توزيعات أرباح

يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ حق البنك في إستالمها .

العمالت األجنبية

1  (     يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة .

2  (      تحول األصول واإللتزامات المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز 
المالي ويتم    إدراج األرباح أو  الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة عن هذا التحويل في  الربح أو الخسارة.للسنة .

3  (      كما في تاريخ قائمة المركز المالي، يتم تحويل األصول والخصوم من الفروع في الخارج، إلى العملة التي يعرض بها البنك 
قوائمه المالية بسعر الصرف المعمول به في تاريخ قائمة المركز المالي، وقائمة دخلهم الشامل يتم تحويله بالمتوسط 
حقوق  في  منفصل  بند  تحت  مباشرة  إدراجها  يتم  التحويالت  من  الناشئة  التحويل  فروقات  للسنة.  الصرف  ألسعار  المرجح 
المساهمين. عند بيع كيان أجنبي، فإن المبلغ المؤجل التراكمي المدرج في حقوق المساهمين المتعلق بتلك العملية 
األجنبية الخاصة يتم إدراجه في  الربح أو الخسارة.للسنة  في ‘مصروفات التشغيل األخرى’ أو ‘إيرادات التشغيل األخرى’. بما أن 
العمالت المستخدمة لفروع البنك في الخارج هي ثابتة مقابل سعر صرف الريال العماني، فال توجد هناك فروقات أسعار صرف 

رئيسية تنشأ عن التحويالت.

عقود إعادة الشراء والبيع 

يتم إدراج األصول المباعة مع التعهد بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد )repos( في قائمة المركز الماليويتم تقييمها وفقًا 
للسياسات المحاسبية المتعلقة باألوراق المالية للتداول أو األوراق المالية لالستثمار. تدرج اإللتزامات المتعلقة بالمبالغ المستلمة 
لهذه العقود ضمن األرصدة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى. يتم معالجـة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء 
تاريخ مستقبلي محدد  بيعها في  بإعادة  التعهد  المشتراه مع  األصول  أما  العقد.  كمصروفات فوائد ويتم قيدها على مدى فترة 
البنوك  لدى  الودائع  العقود ضمن  بهذه  المتعلقة  المدفوعة  المبالغ  الماليوتدرج  المركز  قائمة  إدراجها في  يتم  فال   )reverse repo(
والمؤسسات المالية األخرى. يتم معالجة الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات فوائد ويتم قيد استحقاقها على مدى 

فترة العقد.

عقود اإليجار

ُتحتسب مدفوعات اإليجارات التشغيلية كمصروف ضمن  قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تدرج مكافأة نهاية الخدمة للموظفين العمانيين وفقًا لقانون التأمينات االجتماعية العماني. بالنسبة للموظفين في دولة اإلمارات 
يتم تحتسب مكافأة نهاية الخدمة وفقا لعقود الموظفين وطبقا لقوانين العمل المطبقة بدولة االمارات. وبالنسبة للموظفين 

المصريين تحتسب مكافأة نهاية الخدمة طبقًا لقانون التأمينات االجتماعية في جمهورية مصر العربية. 
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التقارير القطاعية

تستند التقارير القطاعية للبنك إلى قطاعات التشغيل التالية: الخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات المصرفية للشركات، الخدمات 
المصرفية االستثمارية، و الخزينة واالنشطة المصرفية الدولية ومهام المركز الرئيسي. يتم التقرير عن نتائج قطاعات التشغيل الى 
الرئيس التنفيذي للبنك )وهو متخذ قرار  التشغيل الرئيسي( وتتضمن بنودا تتعلق مباشرة بالقطاعات و تلك التي يمكن توزيعها 

على اسس مناسبة.

توزيعات األرباح من األسهم العادية

تدرج توزيعات األرباح من األسهم العادية كإلتزامات وتخصم من حقوق المساهمين عند إعتمادها من مساهمي الشركة. تخصم 
توزيعات األرباح المرحلية من حقوق  المساهمين عند دفعها. 

توزيعات األرباح للسنة التي يتم إعتمادها بعد تاريخ قائمة المركز المالي  و يتم معاملتها كحدث بعد تاريخ قائمة المركز المالي.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

قانون  المال ومتطلبات  العامة لسوق  الهيئة  المقرر من قبل  السقف  اإلدارة ضمن  أعضاء مجلس  يتم تكوين مخصص لمكافأة 
الشركات التجارية في سلطنة ُعمان. 

االنخفاض في قيمة االصول غير المالية

تقرير  بتاريخ كل  المؤجلة  الضريبة  االستثمارية واصول  المالية خالفا للممتلكات  الدفترية الصوله غير  للقيم  البنك مراجعة  يجري 
لتحديد مدى وجود اي مؤشرات على  االنخفاض في القيمة. وتدرج خسائر االنخفاض في القيمة فقط الحد الذي ال تتجاوز فية االرصدة 

الدفترية لالصول االرصدة الدفترية التي يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك او اإلطفاء  إذا لم تدرج خسارة االنخفاض في القيمة.

النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية      4

2012 2013 2013 2012

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ر.ع ألف ر.ع

80,974 94,904 النقدية 36,538 31,175

9,234 - سندات خزينة لدى البنوك المركزية - 3,555

64,935 272,727 شهادات إيداع لدى البنوك المركزية 105,000 25,000

403,916 587,735 األرصدة األخرى لدى البنوك المركزية 226,278 155,508

559,059 955,366 النقد وما في حكم النقد  367,816 215,238

1,299 1,299 وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني 500 500

560,358 956,665 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 368,316 215,738

ال يجوز سحب وديعة رأس المال وتأمين الودائع لدى البنك المركزي العماني بدون موافقة البنك المركزي العماني.
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5               صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال

2012 2013 2013 2012

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ر.ع ألف ر.ع

212,636 36,000 القروض والسلفيات للبنوك  13,860 81,865

295,722 488,735 إيداعات لدى البنوك األخرى 188,163 113,853

73,073 69,179 أرصدة تحت الطلب  26,634 28,133

581,431 593,914 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال 228,657 223,851

)16,940( )361(
ناقص: مخصص خسائر اإلئتمان )الرجاء الرجوع إلى اإليضاح 

أدناه(
)139( )6,522(

)177( - ناقص: الفوائد المحفوظة - )68(

564,314 593,553
صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق 

المال
228,518 217,261

القروض والسلفيات   6

2012 2013 2013 2012

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ر.ع ألف ر.ع

102,935 140,956 حسابات السحب على المكشوف  54,268 39,630

2,502,774 2,744,831 القروض الشخصية 1,056,760 963,568

2,354,109 2,471,783 قروض أخرى  951,636 906,332

148,795 157,722 قروض مقابل إيصاالت األمانة  60,723 57,286

50,847 52,262 سندات مخصومة    20,121 19,576

- 34,631 انشطة الحسابات االسالمية 13,333 -

5,159,460 5,602,185 إجمالي القروض والسلفيات 2,156,841 1,986,392

)150,652( )175,979( مخصص خسائر اإلئتمان  )67,752( )58,001(

)43,712( )54,260( الفوائد المحفوظة  )20,890( )16,829(

4,965,096 5,371,946 صافي القروض والسلفيات 2,068,199 1,911,562
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إن حركة مخصص خسائر اإلئتمان والفوائد المحفوظة هي كالتالي:

2012 2013 2013 2012

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ر.ع ألف ر.ع

مخصص خسائر اإلئتمان 

128,460 150,652 الرصيد في بداية السنة  58,001 49,457

44,002 49,852 المخصص خالل السنة 19,193 16,941

)8,153( )8,189( انتفت الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة )3,153( )3,139(

)13,426( )15,927( المشطوب خالل السنة )6,132( )5,169(

)231( )409( فروقات تحويل العملة األجنبية  )157( )89(

150,652 175,979 الرصيد في نهاية السنة  67,752 58,001

الفوائد المحفوظة 

34,943 43,712 الرصيد في بداية السنة  16,829 13,453

14,197 15,561 المحفوظة خالل السنة  5,991 5,466

)886( )1,003( انتفت الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة )386( )341(

)506( )501( انتفت الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة الى ايراد الفائدة )193( )195(

)4,021( )3,486( المشطوب خالل السنة )1,342( )1,548(

)15( )23( فروقات تحويل العملة األجنبية )9( )6(

43,712 54,260 الرصيد في نهاية السنة  20,890 16,829

تحليل إضافي لمخصص خسائر اإلئتمان يتم إظهاره فيما يلي:

2012 2013 2013 2012

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ر.ع ألف ر.ع

74,751 96,538 إنخفاض قيمة محدد   37,167 28,779

75,901 79,441 إنخفاض قيمة جماعي  30,585 29,222

150,652 175,979 الرصيد في نهاية السنة  67,752 58,001

يتطلب سداد الفوائد عن كافة القروض والسلفيات االستناد على الفترات المتفق عليها،  حيث ان بعضها بسعر ثابت واألخرى بأسعار 
معدلة قبل االستحقاق. في 31 ديسمبر 2013، بلغت قيمة اإلنخفاض على القروض التي لم تستحق  فوائدها أو التي تم االحتفاظ 

بفوائدها مبلغ 61 مليون ريال عماني – 158 مليون دوالر أمريكي )2012 –  53   مليون ريال عماني – 138 مليون دوالر أمريكي(.

خالل العام، قام البنك بشطب قروض تم تكوين مخصصات لها بالكامل تبلغ قيمتها 7.5 مليون ريال عماني – 19.5 مليون دوالر 
أمريكي )2012 : 6.7 مليون ريال عماني – 17.4 مليون دوالر أمريكي( حيث يعتقد البنك أن امكانية استردادها ضعيفة. وسيستمر 
البنك في محاوالته المتعلقة باسترداد هذه القروض من خالل كافة الوسائل المتاحة، وسيتم إثبات أي مبلغ يحصل مستقبال من 

هذه القروض المشطوبة في األرباح أو الخسائر للسنة . 
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القروض والسلفيات )يتبع(     6

منطقة  ضمن  أنشطة  في  أو  متشابهه  تجارية  أنشطة  في  األطراف  من  مجموعة  تتعامل  عندما  االئتمان  مخاطر  تركزات  تظهر 
جغرافية واحدة، أو عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل مشابه في 
حالة بروز تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أية تغيرات أخرى. وتشيـر تركزات مخاطر اإلئتمان إلى الحساسية النسبية الداء البنك تجاه 

التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال معين أو منطقة جغرافية معينة.

فيما يلي تحليل القروض والسلفيات طبقا للقطاعات المختلفة:

مجموع
2012

مجموع
2013

مجموع
2013

مجموع
2012

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ر.ع ألف ر.ع

2,502,774 2,744,831 الشخصية 1,056,760 963,568
399,938 495,992 اإلنشاءات 190,957 153,976
361,574 424,590 التصنيع 163,467 139,206
296,442 412,457 الخدمات 158,796 114,130
294,491 292,361 النقل واإلتصاالت 112,559 113,379

234,229 272,839 الكهرباء والغاز المياه 105,043 90,178
304,958 264,218 تجارة الجملة والتجزئة 101,724 117,409
254,216 250,242 أخرى 96,343 97,873

245,325 220,148 المؤسسات المالية 84,757 94,450
136,374 135,234 تجارة الواردات 52,056 52,504

33,195 35,023 الزراعة 13,848 12,780
94,013 18,678 التعدين والمحاجر 7,191 36,195

849 886 تجارة الصادرات 341 327
1,082 55 الحكومة 21 417

5,159,460 5,567,554 المجموع 2,143,508 1,986,392
- 34,631 انشطة الحسابات االسالمية 13,333 -

5,159,460 5,602,185 2,156,841 1,986,392

التوزيع الجغرافي للقروض والسلفيات للعمالء، إستنادًا إلى موقع المقترض والقطاع الصناعي يمكن تحليله كالتالي:

20122013 2013 2012
ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
5,366,1644,968,434سلطنة عمان1,912,8472,056,973

146,029143,829دولة اإلمارات العربية المتحدة55,37456,221
5,8656,463جمهورية مصر العربية2,4882,258

84,12740,734أخرى15,68332,389
5,602,1855,159,460المجموع1,986,3922,156,841
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االستثمارات المالية     7

2012 2013 2013 2012
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف ر.ع ألف ر.ع

اإلستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة 
اإلستثمارات المدرجة - عمان

- 69,506 سندات التنمية الحكومية 26,760 -
- 69,506 مجموع االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة   26,760 -

اإلستثمارات المتاحة للبيع
اإلستثمارات المدرجة - عمان        

1,925 496 قطاع البنوك واالستثمار 191 741
3,018 2,855 قطاع الصناعة 1,099 1,162
21,727 21,026 قطاع الخدمات 8,095 8,365
223,818 195,504 سندات التنمية الحكومية 75,269 86,170
250,488 219,881 84,654 96,438

اإلستثمارات المدرجة - أجنبية
- 1,130 قطاع البنوك واالستثمار 435 -
- 7,088 قطاع الصناعة 2,729 -
9,332 3,634 سندات التنمية الحكومية 1,399 3,593
9,332 11,852 4,563 3,593

اإلستثمارات غير المدرجة 
17,974 27,416 قطاع البنوك واالستثمار 10,555 6,920
9,047 9,047 قطاع الصناعة 3,483 3,483
748 2,106 قطاع الخدمات 811 288
27,769 38,569 14,849 10,691
287,590 270,302 مجموع اإلستثمارات المتاحة للبيع 104,066 110,722

االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
- 4,615 قطاع الصناعة 1,777 -
- 4,615 مجموع االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 1,777 -
287,590 344,423 مجموع االستثمارات المالية  132,603 110,722

تتضمن االستثمارات الغير مدرجة استثمارات متوفرة للبيع بقيمة 3.87 مليون ريال عماني 10.05 مليون دوالر أمريكي )2012- 3.91 
مليون ريال عماني 10.16 مليون دوالر أمريكي( والتي تم إظهارها بالتكلفة ناقصا أية خسائر إنخفاض في القيمة نظرا لعدم القدرة 
على التنبؤ بطبيعة التدفقات النقدية المستقبلية وعدم توفر طرق مناسبة أخرى للوصول إلى القيمة العادلة لهذه االستثمارات 

والتي يمكن الوثوق و االعتماد عليها. كافة اإلستثمارات األخرى المتاحة للبيع يتم إدراجها بالقيمة العادلة. 

دوالر  4.0 مليون  ريال عماني  1.54 مليون   -2012( أمريكي  دوالر  0.03 مليون  ريال عماني  0.01 مليون  بتسجيل  السنة  البنك خالل  قام 
ا  أمريكي( كخسائر إنخفاض قيمة مقابل إستثماراته المتاحة للبيع. يتم إدراج خسائر إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع إمَّ

ل في القيمة العادلة لإلستثمارات أقل من التكلفة. بالنظر لإلنخفاض الجوهري أو الُمطوَّ
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تابع االستثمارات المالية     7

تفاصيل االستثمارات الجوهرية  

فيما يلي نورد تفاصيل االستثمارات التي تزيد عن 10% من القيمة الدفترية لمحفظة البنك لإلستثمارت:   

االمتالك
القيمة 

الدفترية االمتالك
القيمة 

الدفترية

%
ألف دوالر 

أمريكي 2013 % ألف ر.ع

76.9 265,010 سندات التنمية الحكومية العمانية  76.9 102,029

2012

77.8 223,818 سندات التنمية الحكومية العمانية  77.8 86,170

المباني والمعدات     8

تسوية القيمة الدفترية:

اراضي ومباني  
مملوكة 
للبنك و 

تحسينات على             
أمالك مستأجرة

السيارات 
واألثــاث 

والمعدات

أعمال 
رأسماليه

المجموع قيد التنفيذ

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

12,6965,4432,35920,498الرصيد في 1 يناير 2013 بعد خصم اإلستهالك المتراكم

1408432,0343,017األضافات

)42(-)42(-المستبعدات

-)1,418(531887المحول

)30(--)30(فروقات تحويل العملة األجنبية 

)3,339(-)2,369()970(اإلستهالك

الرصيد في 31 ديسمبر 2013 بعد خصم اإلستهالك 
المتراكم

12,3674,7622,97520,104

 

22,35725,7822,97551,114بالتكلفة

3,766--3,766بإعادة التقييم 

)34,776(-)21,020()13,756(اإلستهالك المتراكم 

12,3674,7622,97520,104صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2013

صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2013 –ألف  دوالر 
أمريكي

32,12212,3697,72752,218
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المباني والمعدات )تابع(    8

اراضي ومباني  
مملوكة 
للبنك و 

تحسينات على             
أمالك مستأجرة

السيارات 
واألثــاث 

والمعدات

أعمال 
رأسماليه

المجموع قيد التنفيذ

21,84424,5652,35948,768بالتكلفة

3,766--3,766بإعادة التقييم 

)32,036(-)19,122()12,914(اإلستهالك المتراكم 

12,6965,4432,35920,498صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2012

32,97714,1386,12753,242صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2012 –ألف  دوالر أمريكي

ال يتم استهالك تكلفة األرض المملوكة للبنك البالغة  8.56 مليون ريال عماني )22.23 مليون دوالر أمريكي(  )2012-  8.56 مليون 
ريال عماني -22.23 مليون دوالر أمريكي(. تتضمن األراضي والمباني ثالثة مبان تم تشييدها على أرض مملوكة للبنك تم إعادة 
تقييمها من قبل مثمن مستقل كما  في 31 أكتوبر 2010 بمبلغ 3.77 مليون ريال عماني )9.79 مليون دوالر أمريكي(  على أساس 
سعر السوق الحر واالستخدام الحالي وذلك من القيمة القائمة وقدرها 2.81 مليون ريال عماني )7.30 مليون دوالر أمريكي(. عند إعادة 
التقييم تم إعادة قيد القيمة الدفترية اإلجمالية لكل المباني المعاد تقييمها بحيث صارت القيمة الدفترية الصافية تساوي مبلغ 
إعادة التقييم، لو سجلت المباني بالتكلفة ناقصا االستهالك لبلغ صافي القيمة الدفترية 0.79 مليون ريال عماني – 2.05 مليون دوالر 

أمريكي(  )2012-0.88 مليون  ريال عماني- 2.29مليون دوالر أمريكي(. 

األصول األخرى  9

2012 2013 2013 2012
ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ر.ع ألف ر.ع

58,988 94,258 ذمم  فوائد مدينة  وذمم أخرى مستحقة القبض  36,289 22,710
28,753 14,044 صافي القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية )إيضاح 33 ( 5,407 11,070
72,332 94,662 مستحق من العمالء مقابل أوراق القبول  36,445 27,848
160,073 202,964 78,141 61,628

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال    10

2012 2013 2013 2012
ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ر.ع ألف ر.ع

528,000 567,779 قبوالت وقروض   218,595 203,280
18,616 20,166 أرصدة أخرى 7,764 7,167
546,616 587,945 226,359 210,447
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11          ودائع العمالء 

2012 2013 2013 2012
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف ر.ع ألف ر.ع

1,002,504 1,583,997 الحسابات الجارية 609,839 385,964
1,254,400 1,405,940 حسابات التوفير 541,287 482,944

2,630,769 2,630,956 الودائع ألجل 1,012,918 1,012,846
12,987 - شهادات إيداع - 5,000

39,260 ايداعات اسالمية  15,115
4,900,660 5,660,153 2,179,159 1,886,754

12    اإللتزامات األخرى

2012 2013 2013 2012
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف ر.ع ألف ر.ع

74,281 89,281 فوائد مستحقة الدفع وأخرى 34,373 28,598
3,026 3,366 حقوق الموظفين 1,296 1,165

72,332 94,662 إلتزامات اوراق القبول  36,445 27,848
29,005 14,021 القيمة السالبة للمشتقات ) إيضاح 33( 5,398 11,167

178,644 201,330 77,512 68,778
حقوق الموظفين كما يلي:

2,652 2,862 1,021  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  1,021
374 504 194  اإللتزامات األخرى 144

3,026 3,366 1,296 1,165
لقد كانت الحركة في إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة خالل 

السنة كما يلي:
2,291 2,652 1,021  اإللتزامات كما في 1 يناير 882

704 792 305  مصروف مدرج في األرباح أو الخسائر للسنة   271
)343( )582( )224(  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة  )132(
2,652 2,862 1,102  اإللتزامات كما في  31 ديسمبر 1,021

13     الضرائب 

2012201320132012
ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
14,52215,462    السنة الحالية5,9535,591

168-    تعديل ضريبة مؤجلة-65
6,0185,59114,52215,630
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13     الضرائب )تابع(

البنك ملزم بمصروفات ضريبية للدخل حسب النسب التالية:

12% من إجمالي الدخل المجمع الذي يزيد عن 30.000 ريال عماني	  سلطنة عمان:  

20% من الدخل الخاضع للضريبة 	  دولة اإلمارات العربية المتحدة: 

20% من  الدخل الخاضع للضريبة	  مصر:   

أدناه شرح للتسوية بين ضريبية الدخل حسب الربح المحاسبي ومصروف ضريبة الدخل للسنة:  

2012201320132012

ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

121,994121,246الربح المحاسبي46,68046,968

14,63914,540الضريبة حسب النسبة المقررة في عمان5,5985,636

286764مصروفات غير قابلة للخصم294110

)857()909(إيرادات معفاة من الضريبة )350()330(

5061,183أخرى456195

6,0185,59114,52215,630

األرباح/ الخسائر الضريبية عن عمليت البنك في الصيرفة اإلسالمية قد تم تضمينها عند القيم بإحتساب الضريبة المستحقة على 
البنك.

 اإللتزامات الضريبية للبنك في سلطنة ُعمان قد تم ربطها حتى العام المنتهي في 31 ديسمبر 2007. إن الربوط الضريبية لعمليات 
جمهورية مصر العربية الخاصة بالضرائب المختلفة المطبقة هي في مراحل مختلفة من اإلكمال لدى السلطات الضريبية المعنية. 

إن إلتزام البنك بشأن فرعه في أبو ظبي قد تم اإلتفاق عليه مع السلطات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2012.

االلتزام الضريبي

2012201320132012

ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع
أمريكي 

ألف دوالر 
أمريكي 

اإللتزامات الضريبية 

السنة الحالية

14,52215,462ضريبة الدخل و ضرائب أخرى5,9535,591

السنة السابقة

)691()165(ضريبة الدخل و ضرائب أخرى)64()266(

5,6875,52714,35714,770
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13     الضرائب )تابع(

األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة المعترف بها:

2012201320132012
ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
األصول الضريبية المؤجلة  منسوبة للتالي:

1,247990 مخصصات الفروق المؤقتة القابلة للخصم381480
72)52(إستثمارات متوفرة للبيع في الخارج  )20(28
4094601,1951,062

يتم تكوين مخصص للضريبة المؤجلة بواقع %12 )2012- %12(.

اصول الضريبة المؤجلة  تم إلغاؤها

168-مخصصات الفروق المؤقتة القابلة للخصم-65

دين ثانوي  14

2012201320132012
ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع

أمريكي 
ألف دوالر 

أمريكي 
160,260142,078في 1 يناير54,70061,700

46,75318,182مستلمة خالل السنة7,00018,000
61,70079,700207,013160,260

) 1 (    اإليداعات التي تم إستالمها في سنة 2013 تستحق السداد في ديمسبر2018.

) 2 (    اإليداعات التي تم إستالمها في السنوات السابقة تستحق السداد حتى عام 2017.

رأس المال           15

2012201320132012
ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع

أمريكي 
ألف دوالر 

أمريكي 
519,481519,481المصرح به – أسهم عادية بقيمة 0.100 ريال عماني للسهم الواحد 200,000200,000

المصدر والمدفوع بالكامل – أسهم عادية بقيمة 0.100 ريال 110,803110,803
عماني للسهم الواحد

287,799287,799

يمتلك المساهمون المذكورون أدناه نسبة 10% أو أكثر من رأسمال البنك كما في تاريخ 31 ديسمبر 2013.                                                                                                                   

عدد األسهم 
باأللف 

نسبة اإلمتالك من 
رأس مال البنك

34.90%386,699البنك التجاري القطري
14.74%163,370مجموعة سهيل بهوان القابضةِ ش.م.م 

10.13%112,191صندوق تقاعد الخدمة المدنية

يتم إحتساب نسبة اإلمتالك بناءًا على إجمالي أسهم البنك القائمة في تاريخ قائمة المركز المالي. 
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إحتياطي عالوة اإلصدار   16
تمثل عالوة إصدار األسهم البالغة 34.5 مليون ريال عماني )89.5 مليون دوالر أمريكي( العالوة المحصلة من إصدار 10 ماليين سهم من 
قبل البنك من خالل طرح خاص بسعر 4.45 ريال عماني )11.56 دوالر أمريكي( للسهم، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مساهمي 
البنك أثناء جمعيتهم السنوية غير العادية المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2005، وفي ذلك الوقت بلغت القيمة اإلسمية لسهم البنك قدرها 

1 ريال عماني.

17       االحتياطي القانوني
يدرج االحتياطي القانوني الغير قابل للتوزيع وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان ووفقا للقانون االتحادي رقم 
10 في أبوظبي. يجب تحويل سنويا ما ال يقل عن 10% من األرباح السنوية للبنك حتى يبلغ االحتياطي القانوني ما مقداره ثلث رأس 
المال على األقل في سلطنة عمان ونصف رأس مال الفرع في أبوظبي. كما في 31 ديسمبر 2013 لقد وصل اإلحتياطي القانوني في 

سلطنة ُعمان ثلث رأس المال المصدر.

18        االحتياطي العام
تم تكوين اإلحتياطي العام بتاريخ 9 مايو 2006 عن طريق تحويل من إحتياطي الدين الثانوي الى األحتياطي العام. تم التحويل على حساب 

ا نتج عن فائض في إحتياطي الدين الثانوي. هذا اإلحتياطي  قابل للتوزيع. المدفوعات المقدمة لبعض الديون الثانوية خالل سنة 2006 ِممَّ

19       إحتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع  

إحتياطي 
اإلستثمارات 

المتاحة للبيع 
إحتياطي 

إعادة التقييم 
إحتياطي 

المجموعالدين الثانوي 
ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع 

1,1533,76625,80030,719في 1 يناير 2013
1,694--1,694صافي حركة قيود إستثمارات متوفرة للبيع 

تأثير ضريبة صافي الخسائر على اإلستثمارات المالية 
المتاحة للبيع 

)48(--)48(

12,54012,540--الُمحول إلى إحتياطي الدين الثانوي 
2,7993,76638,34044,905في 31 ديسمبر 2013 )ر ع(

7,2709,78299,584116,636في 31 ديسمبر 2012 )ألف دوالر أمريكي(
) 1 (    يمثل اإلحتياطي الفائض من إعادة تقييم األراضي والمباني وهو غير قابل للتوزيع لحين بيع أو إستخدام األصول المتعلقة.  

) 2 (     يمثل إحتياطي الدين الثانوي تحويل سنوي مقابل الدين الثانوية الذي يستحق خالل فترة الخمس سنوات التالية )إيضاح 14(. 
اإلحتياطي متوفر إلعادة تحويله إلى األرباح المحتجزة عند إستحقاق اإليداع الخاص.  

توزيع األرباح المدفوعة والمقترحة     20

إقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 0.015ريال لكل سهم  تبلغ في مجموعها  16.6 مليون ريال ) 43.2 مليون دوالر أمريكي 
بواقع 0.039 دوالر أمريكي لكل سهم( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013  ، وهي خاضعة للموافقة عليها من قبل المساهمين 

في إجتماع الجمعية العامة السنوية المزمع عقده في  مارس 2013.

تم في إجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقد في مارس 2013، الموافقة على ودفع الحقًا، توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.0175 ريال 
عماني للسهم مجموعها 19.4 مليون ريال )0.045 دوالر أمريكي للسهم مجموعها50.4 مليون دوالر أمريكي( للسنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2012  وتمت الموافة عليها ودفعها بعد ذلك .
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االرتباطات وااللتزامات االحتمالية الطارئة   21
قام البنك، من أجل تلبية اإلحتياجات المالية للعمالء ، بإبرام إرتباطات مختلفة غير قابلة لإللغاء وإلتزامات إحتمالية طارئة. بالرغم من أن 
هذه اإللتزامات ال  يجوز إدراجها في قائمة المركز المالي، فإنها تتضمن على مخاطر إئتمانية وبالتالي فهي جزء من إجمالي مخاطر البنك. 

تشتمل االرتباطات المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية على االرتباطات الخاصة بتقديم التسهيالت االئتمانية واالعتمادات المستندية تحت 
الطلب وخطابات الضمان لتلبية احتياجات عمالء البنك.

لهذه  يكون  ما  وعادة  تلقائيًا.  تجدد  وتسهيالت  قروض  لتقديم  التعاقدية  االرتباطات  إئتمانية  تسهيالت  بتقديم  االرتباطات  تمثل 
االرتباطات تواريخ صالحية محددة، أو تشتمل على شروط اللغائها، وتتطلب دفع رسـوم. ونظرًا المكانية انتهاء صالحية هذه العقود 

دون القيام بسحب التسهيالت، فإن القيـم التعاقدية ال تمثل بالضرورة التزامات مالية مستقبلية. 

قيام  عدم  حالة  في  عمالئه  عن  نـيابة  بالدفع  القائمة  الضمان  وخطابات  الطلب  تحت  المستندية  االعتمادات  بموجب  البنك  يلتزم 
العميل بالوفاء بالتزاماته وفقًا لشروط العقد.

  اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة 

بلغت التزامات البنك بالنيابة عن العمالء التي لها مقابل من التزامات العمالء بتاريخ قائمة المركز المالي كالتالي:

2012 2013 2013 2012
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف ر.ع ألف ر.ع

1,186,288 1,252,797 ضمانات 482,327 456,721
155,590 208,891 اعتمادات مستندية 80,423 59,902

1,341,878 1,461,688 562,750 516,623

يوضح الجدول التالي تركيز االلتزامات اإلحتمالية الطارئة طبقا للقطاع االقتصادي:

2012 2013 2013 2012
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف ر.ع ألف ر.ع

488,639 528,190 المؤسسات المالية 203,353 188,126
361,325 403,257 اإلنشاءات 155,254 139,110
128,197 130,865 الكهرباء والغاز والمياه 50,383 49,356

111,818 116,540 تجارة الجملة والتجزئة 44,868 43,050
88,145 115,751 التصنيع  44,564 33,936
74,514 114,592 الخدمات 44,118 28,688
70,725 25,353 أخرى 9,761 27,229

15,060 17,075 النقل واإلتصاالت 6,574 5,798
1,912 7,649 التعدين والمحاجر  2,945 736
956 1,922 الزراعة 740 368
506 494 الشخصية 190 195

81 - تجارة الواردات - 31
1,341,878 1,461,688 562,750 516,623

تشتمل الضمانات على مبلغ 0.1 مليون ريال عماني – 0.3 مليون دوالر أمريكي ) ديسمبر 2012  : 0.1 مليون ريال عماني – 0.3 مليون 
دوالر أمريكي( تتعلق بقروض متعثرة.
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االرتباطات وااللتزامات االحتمالية الطارئة )يتبع(  21

اإلرتباطات 

2012 2013 2013 2012

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ر.ع ألف ر.ع

388,639 254,119 إرتباطات غير مسحوبة  97,836 149,626

2,114 7,997 المصروفات الرأسمالية 3,079 814

7,218 8,112 إلتزامات عقود اإليجار التشغيلية   3,123 2,779

الحد األدنى لمدفوعات العقود المستقبلية:

3,096 3,888 أقل من سنة واحدة من تاريخ قائمة المركز المالي 1,497 1,192

4,122 4,224 من سنة إلى خمس سنوات من تاريخ قائمة المركز المالي 1,626 1,587

- - أكثر من خمس سنوات  - -

7,128 8,112
المصروفات اإلجمالية لعقود اإليجار التشغيلية المتعاقد 

عليها في تاريخ قائمة المركز المالي
3,123 2,779

الفروع

قام البنك بإيداع رأس المال الالزم في البلدان التالية وذلك لدعم فروعه في الخارج. هذه المبالغ ال يمكن سحبها بدون موافقة من 
البنوك المركزية للبلدان المعنية:

2012 2013 2013 2012

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ر.ع ألف ر.ع

14,294 14,294 فرع أبوظبي  5,503 5,503

50,000 50,000 فروع جمهورية مصر العربية  19,250 19,250

64,294 64,294 24,753 24,753

المطالبات القانونية 

التقاضي أمر شائع في القطاع المصرفي نظرًا لطبيعة أعماله. يوجد لدى البنك بروتوكول ثابت للتعامل مع مثل هذه المطالبات 
القانونية. بمجرد الحصول على المشورة المهنية، وتم تقدير قيمة األضرار بصورة معقولة، يقوم البنك بإجراء التعديالت إلحتساب 
مطالبات األضرار التي يجوز أن تكون لها تأثير معاكس على مركزه المالي. كما في نهاية السنة، يوجد لدى البنك بعض مطالبات 

قانونية لم يتم حلها والتي ال يتوقع أن يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية للبنك.

األصول اإلئتمانية

قيمة األوراق المالية كما في 31 ديسمبر 2013 المحتفظ بها كأمانة للعمالء يبلغ قدرها 66.82 مليون ريال عماني – 173.56 مليون دوالر 
أمريكي )2012- 59.07 مليون ريال عماني – 153.43 مليون دوالر أمريكي(.
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إيرادات الفوائد:  22

2012201320132012

ألف دوالر  ألف ر.ع ألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

294,714270,865الفائدة من العمالء 104,283113,465

8,2217,319الفائدة من البنوك 2,8183,165

107,101116,630302,935278,184

األصول التي تحتسب لها فوائد، بخالف االستثمارات، حققت فوائد إجمالية بمعدل فائدة فعلي سنوي يبلغ 4.93% للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2013 )مقارنة بنسبة 5.07% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012(.

مصروفات الفوائد:  23

2012201320132012

ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

98,35994,979الفائدة للعمالء 36,56737,868

10,4498,714الفائدة للبنوك 3,3554,023

39,92241,891108,808103,693

بلغ المتوسط الفعلي اإلجمالي التكلفة السنوية لألموال بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 نسبة 1.84 % )مقارنة بنسبة 
1.98% للسنة  المنتهية في 31 ديسمبر 2012(. 

إيرادات التشغيل األخرى   24

2012 2013 2013 2012

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ر.ع ألف ر.ع

25,083 28,293 إيرادات الرسوم والعموالت  10,893 9,657

)55( )31( مصروفات الرسوم والعموالت  )12( )21(

25,028 28,262 صافي الرسوم والعموالت  10,881 9,636

37,426 24,239 رسوم الخدمات 9,332 14,409

990 4,416 أرباح بيع استثمارات  1,700 381

8,504 8,803 صافي األرباح من عمليات صرف العملة األجنبية 3,389 3,274

1,379 797 إيرادات متنوعة 307 531

5,992 6,943 اإليرادات من سندات وأخرى  2,673 2,307

2,410 1,748 توزيعات األرباح  673 928

81,729 75,208 28,955 31,466



إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2013

البنك الوطني العماني التقرير السنوي 1062013

مصروفات التشغيل األخرى    25

2012 2013 2013 2012
ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف ر.ع ألف ر.ع

12,013 12,442 مصروفات التأسيس 4,790 4,625
30,338 30,218 مصروفات التشغيل والمصروفات اإلدارية 11,634 11,680
314 574 مكافآت مجلس اإلدارة  221 121
42,665 43,234 16,645 16,426

المعامالت مع األطراف ذات العالقة   26

معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة 

يقوم البنك بإجراء معامالت في ظل ظروف تجارية إعتيادية مع بعض المدراء التنفيذيين أو المساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو 
الشركات التي لهم فيها نفوذ قوي. إن إجمالي مبالغ األرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة هي كالتالي:

20132012
مساهم 
المجموع أخرى رئيسي

مساهم 
المجموع أخرىرئيسي

ألف ر عألف ر عألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 
53,67753,677-36,10736,107-القروض والسلفيات
9,6319,631-188,24423,498211,742ودائع العمالء
34,682-36,58912,89849,48734,682المستحق من البنوك
999,68313,47523,158-99المستحق للبنوك

5,5005,500-14,5005,50020,000دين ثانوي 
451,0291,0742,1772,7244,901خطابات مستندية، ضمانات وأوراق قبول 
77,000-77,00077,000-77,000تسهيالت إئتمانية متجددة حسب الطلب 
1,7931,3333,1265464,0004,546ضمانات ضد المخاطر مستلمة 
---1,8001291,929اإلستثمار

يتضمن األرباح أو الخسائر للسنة  المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:

20132012
مساهم 
المجموع أخرى رئيسي

مساهم 
المجموع أخرىرئيسي

ألف ر عألف ر عألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع ألف ر ع 
261,6191,645131,4601,473إيرادات الفوائد
212151924-إيرادات العمولة 
7216341,355353355708مصروفات الفوائد 
1,6201,6202051,1481,353-مصروفات أخرى 
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(   26

معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة )تابع(

20132012

مساهم 
المجموع أخرى رئيسي

مساهم 
المجموع أخرىرئيسي

ألف دوالر 
أمريكي 

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي 

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

139,421139,421-93,78493,784-القروض والسلفيات

25,01625,016-488,94561,034549,979ودائع العمالء

90,082-95,03633,501128,53790,082المستحق من البنوك

25725,15235,00060,152-257المستحق للبنوك

14,28614,286-37,66214,28651,948دين ثانوي 

1172,6732,7905,6557,07512,730خطابات مستندية، ضمانات وأوراق قبول 

200,000-200,000200,000-200,000تسهيالت إئتمانية متجددة حسب الطلب 

4,6573,4628,1191,41810,39011,808ضمانات ضد المخاطر مستلمة 

---4,6753355,010اإلستثمارات

يتضمن األرباح أو الخسائر للسنة  المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:

20132012

مساهم 
المجموع أخرى رئيسي

مساهم 
المجموع أخرىرئيسي

ألف دوالر 
أمريكي 

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي 

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

684,2054,273333,7933,826إيرادات الفوائد 

5555134962-إيرادات العمولة 

1,8721,6473,5199169221,838مصروفات الفوائد 

4,2084,2085332,9833,516-مصروفات أخرى 

تفاصيل مزايا اإلدارة العليا هي كالتالي:

2012 2013 2013 2012
ألف دوالر 

أمريكي
ألف دوالر 

أمريكي
ألف ر.ع   ألف ر.ع

رواتب ومزايا قصيرة االجل أخرى 
5,147 5,862 -ثابتة 2,257 1,981
1,652 2,613 - غير ثابتة 1,006 636

6,799 8,475 3,263 2,617
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العائد األساسي  والمخفف للسهم الواحد     27

يحتسب عائد السهم الواحد بتقسيم ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:

2012 2013

ألف ر.ع ألف ر.ع

40,662 41,377 ربح السنة 

1,108,025 1,108,025 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة باأللف  

0.037 0.037 العائد األساسي للسهم الواحد

105,616 107,473 ربح السنة 

1,108,025 1,108,025 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة باأللف  

0.10 0.10 العائد األساسي للسهم الواحد

لم يتم عرض العائد االساسي للسهم  الواحد المخفف ، حيث لم يصدر البنك أي ادوات مالية قد تؤثر على العائد عند ممارسته.

كفاية رأس المال       28

يحتفظ البنك بقاعدة رأس مال ُتدار بشكل نشط لتغطية المخاطر المتأصلة في األعمال.  كما تتم مراقبة كفاية رأسمال البنك 

بإستخدام، ضمن مقاييس أخرى، القوانين والنسب التي أصدرتها لجنة بازل حول اإلشراف على المصارف والتي قام بتبنيها البنك 

المركزي العماني في إشرافه على البنك. 

إلتزم البنك خالل السنة الماضية بالكامل بكافة المتطلبات الخارجية  المفروضة  على البنك  و المتعلقة برأس المال. 

إدارة رأس المال

إن الغرض الرئيسي إلدارة رأس مال البنك هو التأكد بأن البنك يتقيد بمتطلبات رأس المال الخارجية المفروضة وإن البنك يحتفظ 

بدرجات إئتمان قوية ونسبة رأس مال جيدة من أجل دعم أعماله ورفع قيمة المساهمين إلى الحد األقصى.

يقوم البنك بإدارة هيكلية رأسماله وإجراء التعديالت عليها، على ضوء التغييرات في الظروف اإلقتصادية وخصائص مخاطر أنشطته. 

من أجل الحفاظ أو تعديل هيكلية رأس المال، يجوز للبنك أن يقوم بتعديل قيمة توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو إصدار، 

عائد رأس مال إلى المساهمين أو إصدار أوراق مالية رأسمالية. تم تعديل سياسة إدارة رأس المال خالل السنة لتشمل التغييرات 

التنظيمية.

إن المعيار الدولي لتقييم كفاية رأس المال هو معدل مخاطر األصول الذي يقارن رأس المال باألصول المدرجة والغير مدرجة في 

قائمة المركز المالي المرجحة لفئات عريضة من المخاطر.

لقد تم إحتساب معدل مخاطر األصول وفقًا إلرشادات كفاية رأس المال الصادرة من بنك التسويات الدولية كما يلي:
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كفاية رأس المال )تابع(  28

إدارة رأس المال )تابع(

2012 2013 2013 2012
ألف دوالر 

أمريكي 
ألف دوالر 

أمريكي 
ألف ر.ع ألف ر.ع

قاعدة راس المال 304,420 279,679
726,439 790,702 فئة 1 – أموال المساهمين  73,347 65,653

170,527 190,512 فئة 2 –الدين الثانوي و اإليداع الخاص والمخصصات 
المجمعة لخسائر اإلنخفاض في القيمة

896,966 981,214 إجمالي قاعدة رأس المال 377,786 345,332
مرجح التعرض لمخاطر األصول

5,768,641 6,101,961 مخاطر األئتمان 2,349,255 2,220,927
432,860 476,626 مخاطر التشغيل 183,501 166,651

26,081 125,675 مخاطر السوق 48,385 10,041
6,227,582 6,704,262 إجمالي مرجح التعرض لمخاطر األصول 2,581,141 2,397,619

%11.7 %11.8 %11.8 %11.7
%14.4 %14.6 معدل مخاطر األصول )معايير بازل 2( %14.6 %14.4

إدارة المخاطر  29
الهدف الرئيسي من إدارة المخاطر هو حماية موارد البنك من مختلف المخاطر التي يتعرض لها البنك. تتألف مجموعة المخاطر 
المعلومات  أمن  التشغيلية، ومخاطر  السوق، والمخاطر  اإلستهالكي ومخاطر  االئتمان  االئتمان للشركات، ومخاطر  من مخاطر 
وإستمرارية األعمال التجارية والمخاطر القانونية ومخاطر آلية مراجعة القروض واإلدارة العالجية. وظائف إدارة كافة المخاطر يتم رفع 

تقرير بها إلى رئيس قسم المخاطر وتكون مستقلة عن وحدات األعمال. يتعرض البنك للمخاطر التالية:

29-1      مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر الخسارة المالية للبنك في حالة فشل العميل أو طرف مماثل في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته 
التعاقدية. يقوم البنك بإدارة والرقابة على مخاطر اإلئتمان بوضع سقوف داخلية على مبالغ المخاطر التي سيقبلها لألفراد والمجموعات 
والقطاعات الصناعية تمشيًا مع إرشادات البنك المركزي العماني. يقوم البنك بإحتساب الخسائر المتوقعة من مخاطر اإلئتمان على 

أساس مخاطر التصنيف لقروض الشركات واألفراد في الفئة المتعثرة على أساس إرشادات البنك المركزي العماني.

إدارة مخاطر اإلئتمان
تدار مخاطر االئتمان ضمن المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي العماني، وإطار المخاطر المنصوص عليه في ميثاق المخاطر 
قبل  دوريا من  تتم مراجعتها  واإلجراءات  السياسات  المجلس.  المعتمدة من  اإلئتمان  وإجراءات  المجلس وسياسات  المعتمد من 
لجنة اإلدارة والمخاطر التابعة للمجلس للتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات الحالية. مخاطر اإلئتمان يتم الموافقة عليها من 
السلطات المفوضة على أساس تفويض من لجنة المخاطر التابعة للمجلس. توفيض السلطات يقوم على أساس حجم مخاطر 
اإللتزام الفردي، وجودة االئتمان )التقييم الداخلي والخارجي(، وكذلك مستوى تخفيف مخاطر االئتمان )ضمانات ، وكفاالت ، وغيرها( 
اإلقراض  برنامج  استثناءات  للتعامل مع  السلطة  تفويض  يوجد هناك  التجزئة،  تجارة  لمخاطر  بالنسبة  المقترحة.  المخاطر  لحاالت 

المعتمدة. الرقابة والرصد وإدارة المخاطر االئتمانية تتم بالتنسيق مع وحدات األعمال حسب اإلجراءات الموضوعة.
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اإلئتمان للشركات

قسم مخاطر االئتمان للشركات مسؤول عن التقييم المستقل والرقابة للمخاطر المتعلقة بجميع الشركات، والشركات الصغيرة 
والمتوسطة والمؤسسات المالية. يقوم القسم بمراجعة وتقييم مخاطر االئتمان للتعرضات المقترحة قبل اإللتزام بالتسهيالت 
للعمالء من خالل وحدات األعمال المعنية. التجديدات ومراجعة التسهيالت تخضع لنفس العملية. كل عرض إئتماني هو أيضا يتم 
تقييمه فيما يتعلق بسقوف التركيزات المقررة لمختلف القطاعات االقتصادية، والبلدان ، ودرجات المخاطر ، وغيرها ، واالنحراف، إن 
وجد، يتم تسليط الضوء عليه. لقد قدم البنك سياسة تسعير على أساس المخاطر، كما أن كل عرض إئتمان يتم تقييمه على 
أساس المعايير الداخلية للعوائد المعدلة المطلوبة للمخاطر. كما قام البنك خالل السنة بمالءمة النموذج موديز محلل المخاطر 
مع متطلبات البنك وقام بالتغير إلى هذا النموذج لمخاطر تصنيف الشركات المقترضة. يقدم قسم االئتمان للشركات المشورة 

لتوجيه وحدات األعمال لتعزيز أفضل الممارسات في مختلف أنحاء البنك في إدارة مخاطر االئتمان.

باإلضافة إلى مراجعات مخاطر االئتمان السنوية الرسمية لتسهيالت كل شركة، يتم أيضًا مراجعات متكررة لحسابات قائمة المراقبة، 
والشركات المساهمة العامة والمخاطر الكبيرة. كذلك، قام البنك بإدخال اختبارات التحمل الجديدة والمراجعة الربع سنوية لتغيرات 

التصنيف السلبية وتوقعات مخاطر مجموعة المؤسسة المالية تمشيًا مع أفضل الممارسات وإرشادات اللوائح التنظيمية.

يتم إجراء مراجعة مفصلة شاملة لمحفظة التسهيالت االئتمانية للشركات كل ثالثة أشهر ويتم تقديم التقرير إلى اإلدارة العليا 
ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة. تتمثل مجاالت مراجعة المخاطر في اآلتي: 

تخفيض المخاطر/نقلها بشكل سلبي 	 

 ملمح المتوسط المرجح لدرجة  االئتمان 	 

تركيز/أداء المحفظة	 

وضع المخاطر المتعلقة بالديون المتأخرة	 

المخاطر المضمونة باألسهم المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية	 

مخاطر قطاع العقارات وقطاع التأجير	 

المخاطر المشتركة	 

العالقات الجديدة	 

تعرضات مخاطر كبار األعضاء والمقرضين غير المقيمين	 

تعرضات مخاطر البلدان / المؤسسات المالية.	 

إقراض بدون ضمان ومخاطر اإلقراض على أساس إسم المقترض  	 

إئتمان تجارة التجزئة

االئتمانية يتم تقديمها بشكل رئيسي لعمالء  التسهيالت  التجزئة.  االئتمان في محفظة  التجزئة مخاطر  إئتمان تجارة  يدير قسم 
التجزئة على أساس برامج المنتج الموافق عليها من قبل لجنة المخاطر التابعة للمجلس. معايير اإلقراض لهذه البرامج يتم مراجعتها 
التسهيالت  المتوقعة.  والمخاطر  اإلئتمان  محفظة  وجودة  المنتج  ألداء  مستمر  تحليل  إلى  استنادا  األمر،  لزم  إذا  دوريًا،  وتعديلها 
االئتمانية خارج برامج المنتج يتم تقييمها بشكل فردي من قبل قسم مخاطر االئتمان اإلستهالكي وتعتمدها السلطات المفوضة.
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إئتمان تجارة التجزئة )تابع(

تتم مراجعة لمحفظة إئتمان تجارة التجزئة على أساس شهري، وتقدم إلى لجنة إدارة المخاطر التابعة، ويرفع التقرير ربع السنوي  

عن الشهر السابق إلى لجنة المخاطر التابعة للمجلس. تشمل النقاط الهامة التي تغطيها المراجعة ما يلي:

مراجعة المحفظة	 

موجز اإلدارة لإلنحراف وإتجاهات تعثر االداء )الذي يتضمن تحليل االنحراف حسب المنتج، وتحليل النتائج ، والتاخير  عبر معايير 	 

االئتمان المختلفة، الخ.(

المشاريع المتعهد القيام بها / والتي تم الوفاء بها خالل الشهر	 

اإلسترداد .	 

وتعزيز  والكفاءة،  التجهيز  جودة  لتحسين  الهامة  األنشطة  جميع  في  جديدة  عمليات  إدخال  وتم  للنظام  عدة  تحسينات  أدخلت 

منهجيات التحصيل لمحفظة التجزئة. لقد قام البنك بإعادة صياغة استراتيجيته بشأن اإلقراض من خالل اعتماد معايير إقراض أكثر 

صرامة والرصد المستمر للمحفظة وهو بصدد تنفيذ نظام نشأة القرض، ونموذج تقييم االئتمان وحلول التحصيالت لتعزيز إطار 

عمل مخاطر االئتمان اإلستهالكي.

آلية مراجعة القروض

لقد أنشأ البنك قسم مستقل آللية مراجعة القروض مع تشريع للتقييم المستمر لجودة محفظة القروض؛ والتوازن بين المخاطر 

والمكافأة، وإحداث تحسينات نوعية في إدارة االئتمان. يقوم القسم بتقييم فعالية إدارة القروض، ونزاهة عملية التصنيف اإلئتمانية، 

وتقييم مخصصات خسائر القروض العامة والخاصة، وجودة المحفظة، الخ.

اإلدارة العالجية

للحد من  المتاحة  التدابير  باستخدام جميع  وذلك  ر،  ُمقصِّ بمتابعة كل حساب  بال هوادة  البنك  في  العالجية  اإلدارة  يسعى قسم 

التعرض للمخاطر وزيادة المبالغ المستردة لتحسين حالة المحفظة تدريجيًا وكلما كان ذلك مناسبًا تأهيل هذه العالقات بحيث 

يمكن اعادتها الى خطوط األعمال كحسابات  ذات أداء مكتمل .

سياسات تخفيف المخاطر

يدير البنك  ويراقب ويحد من تركيزات مخاطر اإلئتمان بشكل معين لألفراد والمجموعات والقطاعات الصناعية والبلدان. يقوم البنك 

بتحديد مستويات مخاطر اإلئتمان وذلك بوضع سقوف على مستويات المخاطر المقبولة المتعلقة بمقترض واحد، أو مجموعة 

من المقترضين، والقطاعات الجغرافية واإلقتصادية. يتم التحكم بتلك المخاطر ومراجعتها دوريًا من قبل لجنة إدارة اإلئتمان، ولجنة 

المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.
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إجمالي الحد األقصى للمخاطر

إجمالي الحد 
األقصى للمخاطر

إجمالي الحد 
األقصى للمخاطر

إجمالي الحد 
األقصى للمخاطر 

إجمالي الحد 
األقصى للمخاطر 

2012 2013 2013 2012

ألف دوالر 
أمريكي 

ألف دوالر 
أمريكي  ألف ر.ع ألف ر.ع

479,385 861,761 أرصدة لدى البنوك المركزية 331,778 184.563

564,314 593,553 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  228,518 217.261

4,965,096 5,371,946 صافي القروض والسلفيات إلى العمالء 2,068,199 1.911.562

287,590 344,423 اإلستثمارات المالية المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة  132,603 110.722

160,073 202,964 األصول األخرى 78,141 61.628

6,456,458 7,374,647 إجمالي المخاطر لبنود داخل قائمة المركز المالي 2,839,239 2.485.736

1,186,288 1,252,797 خطابات الضمان 482,327 456.721

155,590 208,891 خطابات اإلعتماد 80,423 59.902

388,639 252,951 إلتزامات غير مسحوبة 97,386 149.626

1,730,517 1,714,639 إجمالي المخاطر لبنود خارج  قائمة المركز المالي 660,136 666.249

آخذين  غير   2012 ديسمبر   31 و   2013 ديسمبر   31 في  البنك  له  يتعرض  الذي  اإلئتمان  لمخاطر  األسوأ  السيناريو  أعاله  الجدول  يمثل 

في الحسبان الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات اإلئتمانية األخرى. إن اإلدارة على ثقة بأن البنك لديه السياسة المالئمة للقياس 

حيث  وكفاالت  رهونات  بشكل  الضمانات  خالل  من  اإلئتمان  مخاطر  تخفيف  يتم  ذلك،  إلى  باإلضافة  اإلئتمان.  بمخاطر  والتحكم 

يتطلب ذلك. 

تحليل جودة إئتمان القروض والسلفيات يتم إظهارها فيما يلي: 
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إجمالي الحد األقصى للمخاطر

القروض الفاعلة 
)ليست مستحقة 

سابقًا أو منخفضة 
القيمة(

قروض مستحقة 
سابقًا ولم ُتدفع 

ولم تخفض 
قيمتها

قروض غير 
فاعلة

إجمالي 
القروض

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
1,912,83620,35853,1981,986,392الرصيد في 1 يناير 2013

607,95476,63129,864714,449اإلضافات خالل السنة
)536,526()14,301()49,869()472,356(العجز خالل السنة 

)7,474()7,474(--مشطوب خالل السنة
2,048,43447,12061,2872,156,841الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013

5,320,608122,390159,1875,602,185الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013- ألف دوالر أمريكي
1,912,83620,35853,1981,986,392الرصيد كما في 31 ديسمبر 2012

4,968,40552,878138,1775,159,460الرصيد كما في 31 ديسمبر 2012- ألف دوالر أمريكي

تحليل أعمار قروض البنك المتأخرة عن الدفع ولم يتم تخفيض قيمتها يتم إظهارها فيما يلي:

قروض متأخرة 
عن الدفع من 1 

إلى 30 يوم

قروض متأخرة 
عن الدفع من 
31 إلى 60 يوم

قروض متأخرة 
عن الدفع من 61 

المجموع إلى 89 يوم

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

صافي القروض والسلفيات إلى العمالء في 

3130,84412,0744,20247,120 ديسمبر 2013

3180,11431,36110,914122,389 ديسمبر 2013 بالدوالر االمريكي

2,43811,4706,45020,358في 31 ديسمبر 2012 

316,33229,79216,75452,878 ديسمبر 2012 بالدوالر االمريكي

الضمانات والتعزيزات اإلئتمانية األخرى

الحصول على ضمان  التقليدية هي  الممارسة  إن  اإلئتمان.  أجل تخفيف مخاطر  البنك بوضع عدة سياسات وممارسات من  يقوم 
لألموال المقدمة، وهي ممارسة شائعة. يقوم البنك بتطبيق اإلرشادات حول قبول أنواع محددة من الضمانات أو تخفيف مخاطر 

اإلئتمان. أنواع الضمانات الرئيسية للقروض والسلفيات هي كالتالي:
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الرهونات على أصول األعمال مثل العقارات والمخزون والمدينين؛	 

حجز الودائع الثابتة؛	 

هوامش نقدية؛	 

الرهونات على الممتلكات السكنية والتجارية؛	 

رهن األسهم واألوراق المالية المتداولة.	 

يتم ضمان القروض اإلسكانية برهن الممتلكات السكنية.	 

تتحكم اإلدارة بالقيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية وفقًا لإلتفاقية المعنية، وتتحكم بالقيمة السوقية للضمانات 
التي تم الحصول عليها خالل مراجعتها لكفاية مخصص خسائر إنخفاض القيمة.

تتمثل سياسة البنك في بيع الممتلكات المحتفظ بها بشكل منتظم. يتم إستخدام حصيلة البيع لتخفيض أو سداد المطالبة 
غير المدفوعة. عامًة، ال يقتني البنك الممتلكات المحتفظ بها إلستخدامها الغراض األعمال. 

تحليل الضمانات والتعزيزات اإلئتمانية األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات الممنوحة هي كالتالي:

القروض الفاعلة 
)ليست مستحقة 

سابقًا أو 
منخفضة القيمة(

قروض مستحقة 
سابقًا ولم ُتدفع

قروض غير 
فاعلة

إجمالي 
القروض

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

1,142,250106,22626,0141,274,490الضمانات اإلضافية المتاحة

12,402--12,402الكفاالت المتاحة

1,2588,954-7,696قروض حكومية ميسرة *

1,162,348106,22627,2721,295,846الرصيد في 31 ديسمبر 2013

3,019,086275,91270,8363,365,834الرصيد في 31 ديسمبر 2013 – ألف دوالر أمريكي 

946,77841,73716,2991,004,814الرصيد في 31 ديسمبر 2012

2,459,163108,40842,3352,609,906الرصيد في 31 ديسمبر 2012 – ألف دوالر أمريكي 

* تضمن الحكومة القروض الميسرة بمقدار مبلغ األصل غير المدفوع. 

إجمالي القروض و السلف غير المضمونة  هي أقل في قيمها من القيمة اإلجمالية للضمانات المحتفظ بها كما هو موضح أعاله.
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29-1      مخاطر االئتمان )تابع(

سياسة تكوين المخصصات وإنخفاض القيمة 

تخفيض  يجوز  محدد  مالي  أصل  بأن  موضوعي  دليل  هناك  يوجد  سواء  لتحديد  مالي  مركز  قائمة  كل  بتاريخ  تقييم  إجراء  يتم 
قيمته. في حال وجود مثل ذلك الدليل، يتم تحديد المبلغ التقديري القابل لإلسترداد وأية خسائر إنخفاض للقيمة، بناءًا على صافي 
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة المستقبلية، المدرجة في قائمة الدخل. باإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك بتكوين مخصص 

جماعي. 

تحليل إضافي لقروض البنك المتعثرة طبقًا لتصنيف البنك المركزي العماني يتم إظهارها فيما يلي: 

دون
المستوى

مشكوك
المجموعخسارةفيها

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

6,98918,39527,81453,198الرصيد في 1 يناير 2013 

2,95867426,23229,864اإلضافات خالل السنة 

)14,301()1,346()11,251()1,704(العجز خالل السنة

)7,474()5,818()1,656(-مشطوب خالل السنة

8,2436,16246,88261,287الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013

21,41016,005121,772159,187الرصيد كما في 31 ديسمبر 2013 ألف دوالر أمريكي 

6,98918,39527,81453,198الرصيد كما في 31 ديسمبر 2012

18,15347,77972,245138,177الرصيد كما في 31 ديسمبر 2012 ألف دوالر أمريكي 

الحركة في القروض المعادة جدولتها  

20132012

ألف ر.عألف ر.ع

54,25678,053الرصيد في 1 يناير 

12,3563,611اإلضافات خالل السنة

)27,408()21,628(العجز خالل السنة

44,98454,256الرصيد كما في 31 ديسمبر 

116,842140,925الرصيد كما في 31 ديسمبر ألف دوالر أمريكي 
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مخاطر السيولة  2-29

مخاطر السيولة هي المخاطر حيث ال يتمكن البنك من تلبية إلتزامات الدفع عند إستحقاقها تحت الظروف العادية والضاغطة. من 
أجل الحد من هذه المخاطر، قامت اإلدارة بإجراء ترتيبات تمويل من مصادر متنوعة باإلضافة إلى القاعدة األساسية لإليداع، وإدارة األصول 
تقييم  يتضمن  هذا  إن  يومي.  أساس  على  والسيولة  المستقبلية  النقدية  بالتدفقات  والتحكم  اإلعتبار،  عين  في  السيولة  آخذة 

للتدفقات النقدية المتوقعة وتوافر درجة عاليه من الضمان التي يمكن إستخدامها لضمان تمويل إضافي عند الطلب. 

األهداف  لتلبية  المطلوبة  التمويل  بتغيرات حاجات  والتحكم  بتقييم وتحديد  يقوم بصورة مستمرة  بأن  بالسيولة  البنك  يحتفظ 
اإلستراتيجية بالنسبة لإلستراتيجية اإلجمالية. باإلضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك ببعض األصول السائلة كجزء من إستراتيجيته إلدارة 

مخاطر السيولة.

يدير البنك مخاطر السيولة بناءًا على إرشادات البنك المركزي العماني والسيولة وسياسات طوارئ السيولة، التي يتم الموافقة عليها 
لتقارير مختلفة،  السيولة دوريًا من خالل تحليل  التابعة للمجلس. يتم رصد موقف مخاطر  المخاطر  ومراجعتها دوريا من قبل لجنة 
مثل، إستحقاقات األصول واإللتزامات، وخطوط السيولة، ومؤشرات لإلنذار المبكر، ونسب األسهم. كذلك، يجري البنك أيضا بصورة دورية 
اختبارات الضغط على السيولة النقدية على أساس السوق وأحداث محددة للبنك تمشيا مع توصيات لجنة بازل. وضع السيولة في البنك 

وسيناريوهات اختبار الضغط يتم مراجعتها دوريًا من قبل اإلدارة وكذلك يتم مناقشتها في قبل لجنة المخاطر التابعة للمجلس.

فيما يلي موجز االستحقاق لألصول وااللتزامات كما في 31 ديسمبر 2013:

تحت 
الطلب

حتى 3 
أشهر

3 إلى 12 
شهر

المجموع 
الفرعي 

أقل من 12 
شهر

من سنة 
إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات

المجموع 
الفرعي 

أكثر من 12 
المجموعشهر

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
266,85345,450312,30332,52223,49156,013368,316النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 
صافي المستحق من البنوك وإيداعات 

أخرى بأسواق المال
199,25829,260228,518---228,518

363,780155,226519,226392,6471,156,3261,548,9732,068,199صافي القروض والسلفيات 
27,125132,603-102,1213,357105,47827,125اإلستثمارات بادوات مالية  لغير اغراض المتاجرة

20,10420,10420,104----المباني  والمعدات
460---460-460األصل الضريبي المؤجل

78,141---75,9232,21878,141األصول األخرى 
1,008,395235,7311,244,126452,2941,199,9211,652,9212,896,341 مجموع األصول 

96,250226,359-87,75942,350130,10996,250صافي المستحق للبنوك وإيداعات أخرى بأسواق المال
494,630712,9491,207,579578,620392,960971,5802,179,159ودائع العمالء واإلستثمارات غير المشروطه

3,55777,512-67,1656,79073,9553,557اإللتزامات األخرى 
5,527---5,527-5,527الضرائب

53,20026,50079,70079,700---الدين الثانوي
328,084328,084328,084----حقوق المساهمين

655,081762,0891,417,170731,627747,5441,479,1712,896,341 مجموع اإللتزامات وحقوق المساهمين 
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مخاطر السيولة  2-29

تحت 
الطلب 
حتى 3 
أشهر 

3 إلى 12 
شهر

المجموع 
الفرعي 

أقل من 12 
شهر

من سنة 
إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات 

المجموع 
الفرعي 

أكثر من 12 
المجموعشهر

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

النقدية واألرصدة لدى البنوك 
المركزية

693,124118,052811,17684,47361,016145,489956,665

المستحق من البنوك وإيداعات 
أخرى في أسواق المال

517,55376,000593,553---593,553

944,884403,7561,348,6401,019,8623,003,4444,023,3065,371,946صافي القروض والسلفيات

اإلستثمارات المحتفظ بها 
ألغراض غير المتاجرة

265,2498,719273,96870,455-70,455344,423

52,21852,21852,218----الممتلكات والمعدات

1,195---1,195-1,195األصل الضريبي المؤجل

202,964---197,2035,761202,964األصول األخرى

2,619,208612,2883,231,4961,174,7903,116,6784,291,4687,522,964األصول اإلجمالية

المستحق للبنوك وإيداعات 
أخرى من أسواق المال

227,945110,000337,945250,000-250,000587,945

ودائع العمالء واإلستثمارات 
غير المشروطه

1,284,7531,851,8163,136,5691,502,9091,020,6752,523,5845,660,153

9,239201,330-174,45517,636192,0919,239اإللتزامات األخرى

14,357---14,357-14,357الضرائب

138,18268,831207,013207,013---الدين الثانوي

852,166852,166852,166----حقوق المساهمين

اإللتزامات اإلجمالية وحقوق 
المساهمين

1,701,5101,979,4523,680,9621,900,3301,941,6723,842,0027,522,964
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مخاطر السيولة  2-29

موجز االستحقاق لألصول وااللتزامات كما في 31 ديسمبر 2012:

تحت 
الطلب

حتى 3 
أشهر

3 إلى 12 
شهر

المجموع 
الفرعي 

أقل من 12 
شهر

من سنة 
إلى 5 

سنوات
أكثر من 5 

سنوات 

المجموع 
الفرعي 

أكثر من 12 
المجموعشهر

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

النقدية واألرصدة لدى البنوك 
المركزية 

128,29634,973163,26932,45620,01352,469215,738

البنوك وإيداعات  المستحق من 
أخرى في أسواق المال

168,51248,749217,261---217,261

461,545110,386571,931354,349985,2821,339,6311,911,562صافي القروض والسلفيات 

بها  المحتفظ  اإلستثمارات 
ألغراض غير المتاجرة

89,985-89,98520,737-20,737110,722

20,49820,49820,498----الممتلكات والمعدات

409---409-409األصل الضريبي المؤجل

9461,628-59,7371,79761,53494األصول األخرى 

908,484195,9051,104,389407,6361,025,7931,433,4292,537,818األصول اإلجمالية

وإيداعات  للبنوك  المستحق 
أخرى من أسواق المال

104,5729,625114,19796,250-96,250210,447

5171,886,754 409,083597,1541,006,237540,303340,214880ودائع العمالء

3,49368,778-58,0917,19465,2853,493اإللتزامات األخرى 

5,687---5,687-5,687الضرائب

54,7007,00061,70061,700---الدين الثانوي

304,452304,452304,452----حقوق المساهمين

اإللتزامات اإلجمالية وحقوق 
المساهمين 

577,433613,9731,191,406694,746651,6661,346,4122,537,818
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مخاطر السيولة  2-29

تحت 
الطلب 
حتى 3 
أشهر 

3 إلى 12 
شهر

المجموع 
الفرعي 

أقل من 12 
شهر

من سنة 
إلى 5 

سنوات

أكثر من 5 
سنوات 

المجموع 
الفرعي 

أكثر من 12 
شهر

المجموع

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

النقدية واألرصدة لدى البنوك 
المركزية 

333,23690,839424,07584,30151,982136,283560,358

المستحق من البنوك وإيداعات 
أخرى في أسواق المال

437,693126,621564,314---564,314

1,198,818286,7171,485,535920,3872,559,1743,479,5614,965,096صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات المحتفظ بها 
ألغراض غير المتاجرة

233,728-233,72853,862-53,862287,590

53,24253,24253,242----الممتلكات والمعدات

1,062---1,062-1,062األصل الضريبي المؤجل

244160,073-155,1614,668159,829244األصول األخرى 

2,359,698508,8452,868,5431,058,7942,664,3983,723,1926,591,735األصول اإلجمالية

المستحق للبنوك وإيداعات 
أخرى من أسواق المال

271,61625,000296,616250,000-250,000546,616

1,062,5541,551,0492,613,6031,403,384883,6732,287,0574,900,660ودائع العمالء

9,073178,644-150,88518,686169,5719,073اإللتزامات األخرى 

14,771---14,771-14,771الضرائب

142,07818,182160,260160,260---الدين الثانوي

790,784790,784790,784----حقوق المساهمين

اإللتزامات اإلجمالية وحقوق 
المساهمين 

1,499,8261,594,7353,094,5611,804,5351,692,6393,497,1746,591,735

مخاطر السوق  3-29

يتعرض البنك لمخاطر السوق، وهي المخاطر حيث أن القيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها البنك سوف تتقلب بسبب 
التغييرات في أسعار السوق. تنشأ مخاطر السوق من تغيرات في القيمة العادلة للمراكز المفتوحة المحتفظ بها في النقد األجنبي، 
وسعر الفائدة ، وأسعار صرف العمالت األجنبية، وأسعار األسهم، وهوامش االئتمان، إلخ. تدار مخاطر السوق على أساس إرشادات البنك 
المركزي العماني و سياسة مخاطر السوق، التي يتم الموافقة عليها و مراجعتها دوريا من قبل لجنة المخاطر التابعة للمجلس 
و اختبارات الضغط بإدماج الحركات السلبية في قيمة األسهم، والعمالت األجنبية، إلخ يتم أيضا بشكل دوري إجراؤها ومراجعتها من 

قبل اإلدارة ولجنة المخاطر التابعة للمجلس.



إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2013

البنك الوطني العماني التقرير السنوي 1202013

إدارة المخاطر )تابع(  29

مخاطر السوق  3-29
األجنبي  الصرف  الفائدة، ومخاطر  أسعار  بمخاطر  المتعلقة  الحقيقية،  لتغطية مخاطرهم  لعمالئه  التغطية  البنك منتجات  يقدم 
اآلجلة  الفائدة وعقود السلع والعمالت  المعامالت )مقايضة سعر  المقابل لمثل هذه  االئتمان  ومخاطر السلع. يتم تقييم مخاطر 
والخيارات، إلخ( على أساس القيم الموجبة الملحوظة في السوق للعقود وحاالت المخاطر المستقبلية المحتملة. لقد قدم البنك 
أوزان مخاطر جديدة تتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة من قبل البنوك األخرى لتغطية مخاطر االئتمان المتعلقة بهذه المخاطر 

الواردة خارج قائمة المركز المالي.

مخاطر سعر السهم	 

أوضاع ملكية األسهم يحتفظ بها في فئة »متوفرة للبيع«. يتم رصد مخاطر السوق من خالل أسعار السوق اليومية و تقارير السوق 
التي يتم توزيعها على اإلدارة واإلجراءات المطلوبة، إن وجدت، التي يتم إتخاذها على وجه السرعة. كذلك ترصد وتدار المحفظة وفقا 

لسياسة االستثمار الموافق عليها من قبل لجنة المخاطر التابعة للمجلس.

مخاطر سعر الفائدة 	 

النقدية  التدفقات  في  التقلب  من  الخسارة  مخاطر  هي  المتداولة  غير  المحفظة  لها  تتعرض  التي  الرئيسية  السوق  مخاطر 
المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية بسبب التغييرات في أسعار الفائدة بالسوق.

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال أن تؤثر تلك التغييرات في سعر الفائدة الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية. 
البنك معرض لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة الختالف إعادة تسعير أسعار الفائدة لألصول وااللتزامات. 

تستخدم الطرق واالفتراضات في إعداد تحليل الحساسية: فيما يلي طرق تحليل حساسية أسعار الفائدة: تحليل فجوة االستحقاق 
بنك  ورقة  الطريقة  قدمت  الفائدة(:  أسعار  حساسية  رأسمال  )لقياس  والمدة  الفائدة(،  أسعار  حساسية  عائدات  )لقياس  التقليدي 

التسويات الدولي)BIS(  حول “مبادئ إدارة واإلشراف على مخاطر أسعار الفائدة” الصادرة في يوليو 2004.   

 مخاطر أسعار الفائدة تدار عن طريق رصد حساسية األصول وااللتزامات المالية للبنك تجاه صدمات أسعار الفائدة القياسية. معيار 
الصدمات تشمل 100 نقطة أساس و 200 نقطة أساس  تحوالت موازية في منحنيات العائد. وأثر هذه الصدمات يتم تحليلها في سياق 
تأثيرها على األرباح والقيمة االقتصادية. األثر يتم مقارنته مع السقوف الداخلية التي صيغت وفقا إلرشادات البنك المركزي العماني و 

لجان بازل. يتم دوريًا بصورة منتظمة مراجعة التحليل من قبل اإلدارة ولجنة المخاطر التابعة للمجلس.

أثر عائد 200 نقطة أساس تحول مواز في أسعار الفائدة مبين فيما يلي:

كما في ديسمبر 2013
200 اساس لقياس

 حساسية الفائدة - الزيادة
200 اساس لقياس 

حساسية الفائدة – االنخفاض

)11,447(11,447تأثير اإليرادات- ألف ريال عماني 

)29,732(29,732تأثير اإليرادات- ألف دوالر أمريكي

باإلضافة إلى ذلك، يتم تحليل السيناريوهات للحاالت الطارئة على أساس أحداث محددة أو إضطرابات السوق كما يتم عرض التحليل 
في اإلجتماعات الشهرية للجنة إدارة األصول واإللتزامات من أجل تقدير تأثيره على السيولة والعائدات. 

يقوم البنك بثبات بإستخدام الطرق / اإلفتراضات أعاله إلجراء تحليل حساسية أسعار الفائدة. يتم إجراء تحليل الحساسية أعاله على 
اساس شهري ويتم مراقبة النتائج مقابل السقوف المحددة داخليًا، كذلك يتم تداول النتائج بشكل نشط في إجتماعات لجنة إدارة 

األصول واإللتزامات. 
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إدارة المخاطر )تابع(  29

مخاطر السوق  3-29

ال يوجد هناك تغييرات جوهرية في عملية إدارة مخاطر أسعار الفائدة في البنك خالل السنة.

فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها  في 31 ديسمبر 2013:

متوسط 
نسبة 

الفائدة 
السارية

عند 
الطلب 
خالل 3 
شهور

)ألف ر.ع(

 12-3
شهر

)ألف ر.ع(

من سنة 
واحد إلى 
5 سنوات
)ألف ر.ع(

أكثر من 5 
سنوات

)ألف ر.ع(

غير 
حساسة 
للفائدة

)ألف ر.ع(
المجموع
)ألف ر.ع(

263,316368,316---0.12105,000%النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في 
أسواق 

228,518----1.78228,518%المال )صافي(

2,068,199-5.49812,003384,922417,422453,852.%صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير 
المتاجرة

%2.6613,2017,55285,083-26,767132,603

20,10420,104----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

460460----ال ينطبقاألصل الضريبي المؤجل

78,14178,141----ال ينطبقاألصول األخرى 

1,158,722392,474502,505453,852388,7882,896,341إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من 
أسواق المال

%1.96226,359----226,359

893,5132,179,159-1.66196,240770,013319,393%ودائع العمالء

77,51277,512----ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

5,5275,527----ال ينطبقالضرائب

79,700-37,10042,600--6.10%الدين الثانوي

328,084328,084----ال ينطبقحقوق المساهمين

422,599770,013356,49342,6001,304,6362,896,341إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

-)915,848(146,012411,525)377,539(736,123إجمالي فرق حساسية سعر الفائدة

--736,123358,584504,596915,848الفرق التراكمي لحساسية سعر الفائدة
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إدارة المخاطر )تابع(  29

مخاطر السوق  3-29

فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها  في 31 ديسمبر 2013:

متوسط 
نسبة 

الفائدة 
السارية

عند 
الطلب 
خالل 3 
شهور

)ألف د.أ(

 12-3
شهر

)ألف د.أ(

من سنة 
واحدة 
إلى 5 

سنوات
)ألف د.أ(

أكثر من 5 
سنوات

)ألف د.أ(

غير 
حساسة 
للفائدة

المجموع )ألف د.أ(

683,938956,665---0.12272,727%النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في 
أسواق المال )صافي(

%1.78593,553----593,553

5,371,946-5.492,109,100999,7971,084,2131,178,836%صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير 
المتاجرة

%2.6634,28819,616220,994-69,525344,423

52,21852,218----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

1,1951,195----ال ينطبقاألصل الضريبي المؤجل

202,964202,964----ال ينطبقاألصول األخرى 

3,009,6681,019,4131,305,2071,178,8361,009,8407,522,964إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من 
أسواق المال

%1.96587,945----587,945

2,320,8135,660,153-1.66509,7142,000,034829,592%ودائع العمالء

201,330201,330----ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

14,35714,357----ال ينطبقالضرائب

207,013-96,364110,649--6.10%الدين الثانوي 

852,166852,166----ال ينطبقحقوق المساهمين

1,097,6592,000,034925,956110,6493,388,6667,522,964إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

-)2,378,827(379,2511,068,187)980,621(1,912,009إجمالي فرق حساسية سعر الفائدة

--1,912,009931,3881,310,6392,378,826الفرق التراكمي لحساسية سعر الفائدة
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إدارة المخاطر )تابع(  29

مخاطر السوق  3-29

فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها  في 31 ديسمبر 2012:

متوسط 
نسبة 

الفائدة 
السارية

عند 
الطلب 
خالل 3 
شهور

)ألف ر.ع(

 12-3
شهر

)ألف ر.ع(

من سنة 
واحد إلى 
5 سنوات
)ألف ر.ع(

أكثر من 5 
سنوات

)ألف ر.ع(

غير 
حساسة 
للفائدة

)ألف ر.ع(

المجموع

)ألف ر.ع(

187,184215,738---0.0828,554%النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في 
أسواق المال )صافي(

%1.53195,37321,888---217,261

5.67822,246296,461361,907393,07737,8711,911,562%صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير 
المتاجرة

%3.006,87010,00073,115-20,737110,722

20,49820,498----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

409409----ال ينطبقاألصل الضريبي المؤجل

61,62861,628----ال ينطبقاألصول األخرى 

1,053,043328,349435,022393,077328,3272,537,818إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من 
أسواق المال

%1.59210,447----210,447

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

68,77868,778----ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

5,6875,687----ال ينطبقالضرائب

61,700-54,7007,000--6.55%الدين الثانوي

304,452304,452----ال ينطبقحقوق المساهمين

422,968686,977398,1007,0001,022,7732,537,818إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

-)694,446(36,922386,077)358,628(630,075إجمالي فرق حساسية سعر الفائدة

--630,075271,447308,369694,446الفرق التراكمي لحساسية سعر الفائدة
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إدارة المخاطر )تابع(  29

مخاطر السوق )تابع(  3-29

فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها  في 31 ديسمبر 2012:

متوسط 
نسبة 

الفائدة 
السارية

عند 
الطلب 
خالل 3 
شهور

)ألف د.أ(

 12-3
شهر

)ألف د.أ(

من سنة 
واحدة 
إلى 5 

سنوات
)ألف د.أ(

أكثر من 5 
سنوات

)ألف د.أ(

غير 
حساسة 
للفائدة

المجموع )ألف د.أ(

486,192560,358---0.0874,166%النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في 
أسواق المال )صافي(

%1.53507,46256,852---564,314

5.672,135,704770,029940,0181,020,97998,3664,965,096%صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير 
المتاجرة

%3.0017,84425,974189,909-53,863287,590

53,24253,242----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

1,0621,062----ال ينطبقاألصل الضريبي المؤجل

160,073160,073----ال ينطبقاألصول األخرى 

2,735,176852,8551,129,9271,020,979852,7986,591,735إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من 
أسواق المال

%1.59546,616----546,616

1,672,3534,900,660-1.89552,0031,784,356891,948%ودائع العمالء

178,644178,644----ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

14,77114,771----ال ينطبقالضرائب

160,260-142,07818,182--6.55%الدين الثانوي 

790,784790,784----ال ينطبقحقوق المساهمين

1,098,6191,784,3561,034,02618,1822,656,5526,591,735إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

-)1,803,754(95,9011,002,797)931,501(1,636,557إجمالي فرق حساسية سعر الفائدة

--1,636,557705,056800,9571,803,754الفرق التراكمي لحساسية سعر الفائدة



إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2013

125 البنك الوطني العماني التقرير السنوي 2013

إدارة المخاطر )تابع(  29

مخاطر السوق )تابع(  3-29

مخاطر العمالت	 

تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغييرات في أسعار الصرف األجنبي. حدد مجلس اإلدارة حدود بشأن 
األوضاع حسب العملة. تتم مراقبة األوضاع بشكل يومي حيث تستخدم إستراتيجيات التحوط لضمان المحافظة على األوضاع ضمن 

الحدود الموضوعة. 

يتم االحتفاظ بأوضاع الصرف األجنبي في دفاتر البنك بشكل رئيسي بسبب العمالء والذين يتحملون أي اختالفات في أسعار الصرف 
األجنبي.

تحسب مبالغ العمالت األجنبية المعرضة للمخاطر شهريًا لجميع العمالت غير الثابتة على مستوى ثقة بمقدار 99 % وفترة إحتفاظ 
قدرها 10 أيام. باإلضافة إلى ذلك، تأثير أرباح قدرها 15 % لحركة معاكسة في أسعار الصرف لجميع المراكز المفتوحة يتم إحتسابها 

في اختبارات الضغط الشهرية.

كان للبنك المخاطر الصافية الهامة التالية معّبر عنها بالعمالت األجنبية: 

2012
ألف ر.ع

2013
ألف ر.ع

2013
ألف د.أ

2012
ألف د.أ

195,0316,971دوالر أمريكي2,68475,087

6082,574درهم إماراتي991234

1,57713,392أخرى 5,156607

مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر خسارة ناشئة من إخفاق األنظمة والخطأ البشري واإلحتيال أو أحداث خارجية. عند عجز ضوابط الرقابة 
من األداء، فإن مخاطر التشغيل يمكن أن تسبب ضرر للسمعة، وبالتالي يكون لديها آثار قانونية أو رقابية، أو تؤدي إلى خسارة مالية. 
ال يمكن للبنك توقع حذف كافة المخاطر التشغيلية، ولكن من خالل إطار عمل رقابي وبالرقابة واإلستجابة للمخاطر المحتملة، 
يتمكن البنك من إدارة المخاطر. تتضمن ضوابط الرقابة على فصل الواجبات وأحقية الوصول والتفويض وإجراءات التسوية، وعمليات 
لرصد  التشغيلية  الخسارة  بتوقعات  قائمة  اآلن   البنك  أنشأ  الداخلي. كذلك  التدقيق  إستخدام  العاملين، متضمنًا  تدريب وتقييم 
الخسائر التشغيلية تحت فئات مختلفة وأي انتهاكات  للسقوف المحددة سيتم اإلبالغ  عنها  الى لجنة  المخاطر التابعة الى مجلس 

اإلدارة . وباإلضافة إلى ذلك، فإن البنك لديه قاعدة بيانات لإلبالغ عن الخسارة التشغيلية.

التركيزات    30

في إدارته لمخاطر اإلئتمان يسعى البنك لتنويع أنشطته اإلئتمانيه لتفادي التركيز غير المرغوب فيه للمخاطر في أفراد أو مجموعات 
من العمالء في منطقة أو تجارة معينة. كما تؤخذ الضمانات كلما كان ذلك ضروريا.

فيما يلي التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2013.
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التركيزات  )تابع(   30

سلطنة 
عمان

دولة اإلمارات 
العربية 
المتحدة

جمهورية 
المجموعأخرىمصر العربية

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

368,316-348,45410,8758,987النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

27,27554201,189228,518-المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال

1,991,30445,551131,3432,068,199صافي القروض والسلفيات 

123,3604,6351,3993,209132,603اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة

20,104-19,480308316المباني والمعدات 

460---460األصل الضريبي المؤجل

78,141-74,5512,1301,460األصول األخرى 

2,557,60990,77412,217235,7412,896,341إجمالي األصول

31,8162966,478187,769226,359المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

2,079,30350,2368,97440,6462,179,159ودائع العمالء

77,512-74,2522,635625اإللتزامات األخرى 

5,527-5,1901336الضرائب

79,700---79,700الدين الثانوي

328,084-322,1784,8201,086حقوق المساهمين

2,592,43957,98817,499228,4152,896,341اإللتزامات وحقوق المساهمين 

320,26152,338298189,853562,750اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  
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التركيزات  )تابع(   30

سلطنة 
عمان 

دولة اإلمارات 
العربية 

المتحدة 
جمهورية 

المجموع أخرى مصر العربية

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

956,665-905,07528,24723,343النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق 
70,844-المال

140
522,569593,553

5,172,218118,314381,4115,371,946صافي القروض والسلفيات 

320,41612,0393,6348,334344,423اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة

52,218-50,597800821المباني والمعدات 

1,195---1,195األصل الضريبي المؤجل

202,964-193,6405,5323,792األصول األخرى 

6,643,141235,77631,733612,3147,522,964إجمالي األصول

82,63976916,826487,711587,945المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

5,400,787130,48323,309105,5745,660,153ودائع العمالء

201,330-192,8636,8441,623اإللتزامات األخرى 

14,357-13,4813873الضرائب

207,013---207,013الدين الثانوي

852,166-836,82612,5192,821حقوق المساهمين

6,733,609150,61845,452593,2857,522,964اإللتزامات وحقوق المساهمين 

831,847135,943774493,1251,461,688اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  
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التركيزات  )تابع(   30

فيما يلي التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز الماليكما في 31 ديسمبر 2012: 

سلطنة 
عمان

دولة اإلمارات 
العربية 
المتحدة

جمهورية 
المجموعأخرىمصر العربية

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

215,738-201,9197,7376,082النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق 
10,3592,560204,342217,261-المال

15,1601,911,562-1,851,79044,612صافي القروض والسلفيات 

3,5931,022110,722-106,107اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة

20,498-19,809286403الممتلكات والمعدات 

409---409األصل الضريبي المؤجل

53,6441,3408105,83461,628األصول األخرى 

2,233,67864,33413,448226,3582,537,818إجمالي األصول

5,84036,7064,620163,281210,447المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

1,790,93643,69218,85233,2741,886,754ودائع العمالء

60,7811,7953685,83468,778اإللتزامات األخرى 

5,687-5,15298437الضرائب

61,700---61,700الدين الثانوي

304,452-299,2154,818419حقوق المساهمين

2,223,62487,10924,696202,3892,537,818اإللتزامات وحقوق المساهمين 

313,26036,427574166,362516,623اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  
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التركيزات  )تابع(   30

فيما يلي التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2012: 

سلطنة 
عمان 

دولة اإلمارات 
العربية 

المتحدة 
جمهورية 

المجموع أخرى مصر العربية

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

560,358-524,46520,09615,797النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق 
26,906-المال

6,649
530,759564,314

39,3774,965,096-4,809,844115,875صافي القروض والسلفيات 

9,3322,655287,590-275,603اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة

53,242-51,4527431,047الممتلكات والمعدات 

1,062---1,062األصل الضريبي المؤجل

139,3353,4812,10415,153160,073األصول األخرى 

5,801,761167,10134,929587,9446,591,735إجمالي األصول

15,16995,34012,000424,107546,616المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

4,651,782113,48648,96686,4264,900,660ودائع العمالء

157,8734,66295615,153178,644اإللتزامات األخرى 

14,771-13,3812551,135الضرائب

160,260---160,260الدين الثانوي

790,784-777,18212,5141,088حقوق المساهمين

5,775,647226,25764,145525,6866,591,735اإللتزامات وحقوق المساهمين 

813,66294,6161,491432,1091,341,878اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  

التحليل القطاعي   31

 ألغراض اإلدارة ينظم البنك الى أربع أقسام تبعا لوحدات العمل على النحو التالي:

يقوم قسم الخدمات المصرفية االستهالكية بعروض ائتمانية لالفراد لتلبية االحتياجات المصرفية اليومية	 

يقوم قسم الخدمات المصرفية للشركات بتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء من الشركات التي 	 
تشمل القروض وقبول الودائع والتجارة المالية والعمالت االجنبية .

االفراد 	  للعمالء من  الوساطة  واالستشارات وخدمات  االصول  ادارة  االستثمارية مثل  المنتجات  بتقديم  االستثمار  يقوم قسم 
وكذلك من أصحاب الثروات وعمالء المؤسسات .

 يقوم قسم الخزانة بتقديم مجموعة كاملة من منتجات وخدمات الخزينة بما فيها اسواق المال والعمالت االجنبية لعمالئها 	 
باالضافة الى ادارة السيولة ومخاطر السوق .

يقوم قسم الخدمات المصرفية الدولية بخدمات مثل اصدار ضمان المخاطر و المشاركة والقروض الخ .	 
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التحليل القطاعي )تابع(   31

تقوم االدارة بحساب نتائج التشغيل للقطاعات التي تعمل بشكل منفصل من اجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد 	 
وتقييم االداء. يتم تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية التي في بعض النواحي تقاس بطريقة مختلفة 
أساس  على  إدارتها  يتم  المركزية  المهام  تتكبدها  التي  التكاليف  المالية.  القوائم  في  التشغيلية  الخسارة  أو  الربح  عن 

مجموعة وال تخصص لقطاعات التشغيل.

التحليل القطاعي حسب التالي :

السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2013 

قسم تجارة 
التجزئة 

المصرفية 

قسم 
الخدمات 

المصرفية 
للشركات

قسم 
االستثمار

قسم الخزانة 
والخدمات 
المصرفية 

الدولية
المركز 

الرئيسي
النافذه 

المجموعاالسالميه
الف ريال 

عماني
الف ريال 

عماني
الف ريال 

عماني
الف ريال 

عماني
الف ريال 

عماني
الف ريال 

عماني
الف ريال 

عماني
1,9382,95522874,967)54(39,89830,002صافي إيرادات الفوائد

13,5276,2023,4903,4182,2942428,955إيرادات أخرى
55,342)510()16,893(33,21932,1442,6914,691ربح التشغيل 

)8,374()136(-)139(5)5,106()2,998(صافي مخصصات إنخفاض القيمة
41,377)646()22,484(30,22127,0382,6964,552الربح

1,023,9151,067,32529,175100,755660,49614,6752,896,341إجمالي األصول
إجمالي اإللتزامات وحقوق 

المساهمين
788,2341,326,08252,706-714,64414,6752,896,341

السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2013 

قسم تجارة 
التجزئة 

المصرفية 

قسم 
الخدمات 

المصرفية
قسم 

االستثمار

قسم الخزانة 
والخدمات 
المصرفية 

الدولية
المركز 

الرئيسي
النافذه 

المجموعاالسالميه
الف دوالر 

أمريكي
الف دوالر 

أمريكي
الف دوالر 

أمريكي
الف دوالر 

أمريكي
الف دوالر 

أمريكي
الف دوالر 

أمريكي
الف دوالر 

أمريكي
5,0347,675592194,719)140(103,63177,927صافي إيرادات الفوائد

35,13516,1099,0658,8785,9596275,208إيرادات أخرى
143,745)1,325()43,879(86,28483,4916,99012,184ربح التشغيل 

)21,751()353(-)361(13)13,262()7,788(صافي مخصصات إنخفاض القيمة
107,473)1,678()58,400(78,49670,2297,00311,823الربح

2,659,5192,772,27375,779261,7011,715,57538,1177,522,964إجمالي األصول
إجمالي اإللتزامات وحقوق 

المساهمين 
2,047,3613,444,369136,899-1,856,21838,1177,522,964
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التحليل القطاعي )تابع(   31

ألغراض اإلدارة يقوم البنك بإعداد تقاريره عن التحليل القطاعي الرئيسي لعملياته طبقًا للمواقع الجغرافية التالية:

1( سلطنة عمان

2( دولة اإلمارات العربية المتحدة

3( جمهورية مصر العربية

يتم تنفيذ المعامالت بين القطاعات أعاله وفقًا ألسعار السوق التقديرية على أساس تجاري ضمن سياق األعمال العادية للبنك. 

المعلومات القطاعية كما يلي: 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

سلطنة عمان 
دولة اإلمارات 

العربية المتحدة 
جمهورية مصر 

المجموع العربية 
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

إيرادات القطاع
114,6561,784525116,965إيرادات الفوائد – )أطراف خارجية(

939879927إيرادات الفوائد – بين المركز الرئيسي وفروع البنك  
27,56787051828,955إيرادات التشغيل – )أطراف خارجية(

130--130إيرادات التشغيل – بين المركز الرئيسي وفروع البنك
142,3622,6931,922146,977المجموع

مصروفات القطاع
41,05648345941,998مصروفات الفوائد – )أطراف خارجية(

7848801927مصروفات الفوائد – بين المركز الرئيسي وفروع البنك 
43,0231,69052845,241مصروفات  أخرى للتشغيل – )أطراف خارجية(

6763130-مصروفات التشغيل  أخرى – بين المركز الرئيسي وفروع 
3,157125573,339اإلستهالك

17,8831,305519,193مصروف خسائر اإلئتمان- قرض عميل
)11,061()863()1,028()9,170(المبالغ المسترده  

-139مصروف خسائر اإلئتمان- قرض البنك
9211-11خسائر إنخفاض قيمة إستثمارات متوفرة للبيع  

5,46511255,591ضريبة
101,6422,6911,267105,600المجموع

40,720265541,377ربح القطاع للسنة 
المعلومات األخرى

2,808,78159,79527,7652,896,341أصول القطاع 
3,017-2,872145مصروفات القطاع الرأسمالية 
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التحليل القطاعي )تابع(   31

سلطنة عمان 
دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

جمهورية مصر 
المجموع العربية

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم
إيرادات القطاع

297,8084,6341,363303,805إيرادات الفوائد – )أطراف خارجية(
231012,2832,407إيرادات الفوائد – بين المركز الرئيسي وفروع البنك  
71,6032,2601,34575,208إيرادات التشغيل – )أطراف خارجية(
338--338إيرادات التشغيل – بين المركز الرئيسي وفروع البنك
369,7726,9954,991381,758المجموع

مصروفات القطاع
106,6391,2551,192109,086مصروفات الفوائد – )أطراف خارجية(

2031252,0792,407مصروفات الفوائد – بين المركز الرئيسي وفروع البنك 
111,7484,3901,371117,509مصروفات التشغيل – )أطراف خارجية(

174164338-مصروفات التشغيل – بين المركز الرئيسي وفروع 
8,2003251488,673االستهالك
46,4503,3891349,852خسائر اإلئتمان- مخصص قروض العمالء

238361-29خسائر إنخفاض قيمة إستثمارات متوفرة للبيع  
)28,730()2,242()2,671()23,817(المبالغ المستردة 
14,194332514,522ضريبة 
264,0076,9903,288274,285المجموع

105,76551,703107,473ربح القطاع للسنة 
المعلومات األخرى

7,295,535155,31272,1177,522,964أصول القطاع 
7,837-7,460377مصروفات القطاع الرأسمالية 

التحليل القطاعي حسب التالي :

السنة المنتهية في 
قسم المصرفية 31 ديسمبر 2012 

االستهالكية

قسم الخدمات 
المصرفية
قسم االستثمارللشركات

قسم الخزانة 
والخدمات 

المجموعالمركز الرئيسيالمصرفية الدولية
الف ريال عمانيالف ريال عمانيالف ريال عمانيالف ريال عمانيالف ريال عمانيالف ريال عماني

9623,87767,179)338(37,46225,216صافي إيرادات الفوائد
18,6155,2292,0963,6121,91431,466إيرادات أخرى

51,960)16,140(35,16627,6631,0014,270ربح التشغيل 
)5,280(1,596-)1,471()2,930()2,475(صافي مخصصات إنخفاض القيمة

40,662)20,562(4,270)470(32,69124,733الربح
936,151993,94720,959106,146480,6152,537,818إجمالي األصول

692,8361,152,23534,1935,834652,7202,537,818إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين
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السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2012 

قسم 
المصرفية 

االستهالكية
قسم الخدمات 

قسم االستثمارالمصرفية

قسم الخزانة 
والخدمات 

المصرفية الدولية
المركز 

المجموعالرئيسي
الف دوالر أمريكيالف دوالر أمريكيالف دوالر أمريكيالف دوالر أمريكيالف دوالر أمريكيالف دوالر أمريكي

2,49910,070174,491)878(97,30465,496صافي إيرادات الفوائد
48,35013,5825,4449,3824,97181,729إيرادات أخرى

134,960)41,922(91,33971,8522,60011,091ربح التشغيل 
)13,714(4,146-)3,821()7,610()6,429(صافي مخصصات إنخفاض القيمة

105,616)53,408(11,091)1,221(84,91264,242الربح
2,431,5612,581,68154,439275,7041,248,3506,591,735إجمالي األصول

1,799,5742,992,81888,81315,1531,695,3776,591,735إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين 

سلطنة عمان 
دولة اإلمارات 

العربية المتحدة 
جمهورية مصر 

المجموع العربية 
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

إيرادات القطاع
104,0471,8571,197107,101إيرادات الفوائد – )أطراف خارجية(

401,6361,676-إيرادات الفوائد – بين المركز الرئيسي وفروع البنك  
29,97163086531,466إيرادات التشغيل – )أطراف خارجية(

191--191إيرادات التشغيل – بين المركز الرئيسي وفروع البنك
134,2092,5273,698140,434المجموع

مصروفات القطاع
38,40254697439,922مصروفات الفوائد – )أطراف خارجية(

243881,3451,676مصروفات الفوائد – بين المركز الرئيسي وفروع البنك 
40,5161,3791,06442,959مصروفات التشغيل – )أطراف خارجية(

62129191-مصروفات التشغيل – بين المركز الرئيسي وفروع البنك
3,515127843,726اإلستهالك

15,8591,079316,941خسائر اإلئتمان- مخصص قروض العمالء
701,541-1,471مخصص أخرى

)13,202()676()1,244()11,282(خسائر إنخفاض قيمة إستثمارات متوفرة للبيع  
5,677542876,018المبالغ المستردة 

94,4012,0913,28099,772ضريبة 
39,80843641840,662المجموع

2,448,60553,25835,9552,537,818ربح القطاع للسنة 
المعلومات األخرى

3,612289153,916أصول القطاع
104,0471,8571,197107,101مصروفات القطاع الرأسمالية 
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سلطنة عمان 
دولة اإلمارات 

العربية المتحدة 
جمهورية مصر 

المجموع العربية 

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

إيرادات القطاع

104,0471,8571,197107,101إيرادات الفوائد – )أطراف خارجية(

401,6361,676-إيرادات الفوائد – بين المركز الرئيسي وفروع البنك  

29,97163086531,466إيرادات التشغيل – )أطراف خارجية(

191--191إيرادات التشغيل – بين المركز الرئيسي وفروع البنك

134,2092,5273,698140,434المجموع

مصروفات القطاع

38,40254697439,922مصروفات الفوائد – )أطراف خارجية(

243881,3451,676مصروفات الفوائد – بين المركز الرئيسي وفروع البنك 

40,5161,3791,06442,959مصروفات  أخرى للتشغيل – )أطراف خارجية(

62129191-مصروفات التشغيل  أخرى – بين المركز الرئيسي وفروع 

3,515127843,726اإلستهالك

15,8591,079316,941مصروف خسائر اإلئتمان- قرض عميل

701,541-1,471خسائر إنخفاض قيمة إستثمارات متوفرة للبيع  

)13,202()676()1,244()11,282(المبالغ المستردة

5,677542876,018ضريبة

94,4012,0913,28099,772المجموع

39,80843641840,662ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

2,448,60553,25835,9552,537,818أصول القطاع 

3,612289153,916مصروفات القطاع الرأسمالية 

إيرادات القطاع

القيمة العادلة لألدوات المالية   32

القيمة  إلى  الوصول  يتم  لذلك،  تاريخ استحقاقها. ونتيجة  العمالء حتى  إلى  الممنوحة  بالقروض والسلفيات  االحتفاظ  البنك  ينوي 
العادلة للقروض المنتظمة باستخدام تحليل التدفقات النقدية المخصومة المبنية على أساس نسبة الخصم التي تساوي األسعار 
السوقية السائدة للفوائد على القروض ذات الشروط واالستحقاقات المشابهة. يعتقد البنك أن القيمة العادلة لألدوات المالية كما 

في 31 ديسمبر 2013 و 2012 ال تختلف جوهريًا عن القيمة الدفترية في كال التاريخين. 
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القيمة العادلة لألدوات المالية

يستخدم البنك التسلسل الهرمي التالي لتحديد اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية عن طريق أسلوب التقييم:

األسعار )غير المعدلة( المدرجة في األسواق النشطة لألصول أو اإللتزامات المشابهة؛ المستوى 1 : 

المستوى 2 :  تقنيات أخرى لجميع المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة يمكن مالحظتها ، إما بشكل 

مباشر أو غير مباشر؛

المستوى 3 :  التقنيات التي تستخدم المدخالت التي لها تأثير كبير على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى قائمةات 

السوق التي يمكن مالحظتها.

يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب القيمة العادلة الهرمي:

المجموع
المستوى 

2
المستوى 

1
المستوى 

1
المستوى 

المجموع2

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف ر عألف ر عألف ر ع

استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 

69,506-69,506سندات التنمية الحكومية26,760-26,760

69,506-69,506المجموع26,760-26,760

إستثمارات متوفرة للبيع:

199,138-199,138سندات التنمية الحكومية76,668-76,668

32,595-32,595أسهم مدرجة 12,549-12,549

38,56938,569-أسهم غير مدرجة أخرى-14,84914,849

231,73338,569270,302المجموع104,06614,84989,217

301,23938,569339,808مجموع الموجودات المالية130,82614,849115,977

259,82127,769287,590مجموع الموجودات المالية في 31 ديسمبر 110,72210,691100,0312012

خالل فترة التقرير المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و 31 ديسمبر 2012، لم يكن هناك تحويالت بين قياسات القيمة العادلة المستوى 1 

والمستوى 2، كما لم يكن هناك تحويالت إلى ومن قياسات القيمة العادلة المستوى 3.

المشتقات المالية    33

المالية المشتقة هي  األداة  المالية المشتقة.  األدوات  اإلعتيادية في معامالت متنوعة يستخدم فيها  البنك من خالل أعماله  يدخل 

عقد مالي بين طرفين حيث تعتمد المدفوعات على تحركات األسعار في واحدة أو أكثر من األدوات المالية، باإلشارة إلى السعر أو 

المؤشر. يستخدم البنك األدوات المالية المشتقة التالية:
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المشتقات المالية )تابع(   33

أنواع المشتقات المالية

تاريخ  في  محددة  بأسعار  مالية  أدوات  أو  سلع  محددة،  عمالت  بيع  أو  لشراء  إما  تعاقدية  ترتيبات  هي  والمستقبلية  اآلجلة  العقود 

مستقبلي . أن العقود اآلجلة معدة للتعامل بها في السوق الفوري.

عقود مقايضات هي إتفاقيات تعاقدية تتم بين طرفين لتبادل حركة أسعار الفائدة أو العمالت األجنبية ومؤشرات األسهم، )وفي حالة 

عجز مقايضات اإلئتمان( من أداء الدفعات بشأن أحداث إئتمانية معينة على أساس مبالغ إعتبارية محددة. 

األدوات  أو  األجنبية  أو بيع مبلغ محدد من السلع، العمالت  االلتزام لشراء  الحق وليس  اتفاقيات تعاقدية تعطي  الخيارات هي  عقود 

البنك بمعامالت في عقود خيارات  . يقوم  أو ضمن فترة زمنية مستقبلية محددة  بتاريخ مستقبلي معلوم  ثابت  المالية بسعر 

العمالت لعمالئه فقط.

مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة ألغراض التغطية 

كجزء من عملية إدارة األصول واإللتزامات يستخدم البنك المشتقات المالية ألغراض التحوط لتقليل تعرضه لمخاطر العملة وأسعار 

التغطية االستراتيجي ضد مخاطر قائمة  . يتحقق هذا من خالل تغطية أدوات مالية محددة ومعامالت معينة باإلضافة إلى  الفائدة 

المركز المالي ككل.

عملة  مخاطر  ضد  للتحوط  العمالت  ومقايضات  أجنبية  عمالت  خيارات  وعقود  باألجل  األجنبية  العملة  صرف  عقود  البنك  يستخدم 

معروفة ومحددة . باإلضافة إلى ذلك، يستخدم البنك عقود مقايضات أسعار الفائدة للتحوط ضد التغيرات في القيمة العادلة الناشئة 

من بعض القروض والودائع ذات أسعار الفائدة الثابتة.

المالية والدخول بعقود مقايضات  األصول واإللتزامات  إعادة تسعير  بالرقابة على  الفائدة  االستراتيجي لمخاطر أسعار  التحوط  يتم 

أسعار الفائدة لتحويط جزء من مخاطر أسعار الفائدة . بما أن التحوط االستراتيجي غير مؤهل بأن يكون تحوط خاص للمحاسبة ، 

لذلك فإن المشتقات المالية المتعلقة يتم إحتسابها كأدوات مالية للمتاجرة.

االعتبارية  القيمة  مع  السوقية  القيم  تساوي  التي  المشتقة،  المالية  لألدوات  والسالبة  الموجبة  العادلة  القيم  أدناه  الجدول  يبين 

محللة وفقًا لفترة شروط االستحقاق. إن القيمة االعتبارية هي قيمة األصل المتعلقة بالمشتقات المالية باإلشارة إلى أسعار السوق 

أو المؤشر وهو األساس الذي يتم بموجبه قياس التغيرات في قيمة المشتقات المالية.



إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2013

137 البنك الوطني العماني التقرير السنوي 2013

المشتقات المالية )تابع(   33

مشتقات مالية محتفظ بها أو صادرة ألغراض التغطية )تابع(

القيمة االعتبارية وفقًا لشروط االستحقاق 31 ديسمبر 2013:

من سنة 
واحدة إلى 

5 سنوات 
من 3 إلى 12 

شهر
القيمة خالل 

3  اشهر 

إجمالي 
القيمة 

االعتبارية

القيمة 
العادلة 
السالبة 

القيمة 
العادلة 
الموجبة 

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

)إيضاح 11( )إيضاح 8(

130,340 11,690 2,125 144,155 )5,261( 5,261 عقود مقايضات أسعار الفائدة

- 9,845 39,660 49,505 )49( 53 عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

- 9,845 39,663 49,505 )49( 53 عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

- 424 3,820 4,244 )16( 16 خيارات العملة 

- - 2,193 2,193 )23( 23 تحوطات السلع 

130,340 31,801 87,461 249,602 )5,398( 5,407 المجموع

338,545 82,600 227,172 648,317 )14,021( 14,044 المجموع- ألف دوالر أمريكي

القيمة االعتبارية وفقًا لشروط االستحقاق 31 ديسمبر 2012:

من سنة 
واحدة إلى 

5 سنوات 
من 3 إلى 12 

شهر
القيمة خالل 

3  اشهر 

إجمالي 
القيمة 

االعتبارية

القيمة 
العادلة 
السالبة 

القيمة 
العادلة 
الموجبة 

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

)إيضاح 11( )إيضاح 8(

126,613 6,901 4,762 138,276 )9,753( 9,753 عقود مقايضات أسعار الفائدة

- 17,941 48,716 66,657 )361( 64 عقود شراء عمالت أجنبية آجلة

- 18,008 48,649 66,657 )170( 370 عقود بيع عمالت أجنبية آجلة

- 12,330 33,253 45,483 )325( 325 خيارات العملة 

- 20,181 30,980 51,161 )558( 558 تحوطات السلع 

126,613 75,261 166,360 368,234 )11,167( 11,070 المجموع

328,865 195,483 432,104 956,452 )29,005( 28,753 المجموع- ألف دوالر أمريكي

أرقام المقارنة   34

تم إعادة تصنيف بعض األرقام المقابلة لعام 2012 لتتوافق مع العرض للسنة الحالية. تمت عملية إعادة التصنيف ضمن نفس اإليضاحات 
حول القوائم المالية وهي ال تؤثر على األرباح أو حقوق المساهمين التي تم قائمةها سابقًا.

لقد أجريت هذه التصنيفات نتيجًة لتبني المعايير والتفسيرات الجديدة ومن أجل تحسين جودة المعلومات المقدمة. إن عملية إعادة 
التصنيف ال تؤثر على األرباح التي تم قائمةها لعام 2012.
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ُمزن للصيرفة اإلسالمية
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اإلسالمية  للصيرفة  المرخصة  النافذة  اإلسالمية هي  للصيرفة  ُمزن 

الخاصة بالبنك الوطني العماني بسلطنة عمان. ومن المعروف أن 

البنك الوطني العماني هو أول بنك محلي تقليدي تم تأسيسه 

في السلطنة في عام 1973.    

إن هدفنا يتمثل في خلق قيمة أخالقية لعمالئنا الكرام وذلك من 

خالل تقديم منتجات وخدمات تّتفق مع مبادئ الشريعة االسالمية. 

من جانب آخر، فإن رسالتنا هي ان نوفر منتجات وخدمات إسالمية 

ابتكارية عالية الجودة وقادرة على المنافسة؛ بصورة تضمن سهولة 

الوصول إليها وفهمها من قبل كافة المستخدمين. 

اإلسالمية  المالية  للخدمات  الرائد  المزود  نصبح  أن  هي  رؤيتنا  إن 

بالسلطنة.  

مجلس  عن  عبارة  وهي  الشرعية  للرقابة  مستقلة  هيئة  لُمزن 

الشريعة  يتألف من مجموعة من علماء  الشرعية  للرقابة  خارجي 

المستقلين المشهورين والذين سيقومون بتوجيه مُزن للصيرفة 

اإلسالمية والتأكد من أن كافة خدماتها، ومنتجاتها وعملياتها تتم 

الشرعية  الرقابة  هيئة  تتكون  اإلسالمية.  الشريعة  لمبادئ  وفقًا 

لُمزن من ثالثة علماء شريعة مشهورين، هم: 

• الشيخ الدكتور محمد بن علي القري وهو أستاذ في االقتصاد 

السعودية  العربية  المملكة  العزيز،  الملك عبد  بجامعة  االسالمي 

وخبير بكل من أكاديمية الفقه االسالمي التابعة لمنظمة المؤتمر 

اإلسالمي وأكاديمية الفقه اإلسالمي التابعة لرابطة العالم اإلسالمي، 

كما أنه عضو بمجلس اإلفتاء الشرعي بهيئة المحاسبة والمراجعة 

القري  الدكتور  يشغل   .AAOFI اإلسالمية  المالية  للمؤسسات 

منصب رئيس هيئة الرقابة الشرعية لُمزن للصيرفة اإلسالمية، كما 

وشركات  اإلسالمية  المصارف  من  العديد  إدارة   بمجالس  عضو  أنه 

التكافل الشهيرة. 

ماليزي  شريعة  عالم  بكر  داؤود  محمد  الدكتور  الشيخ   •

والتمويل  والصيرفة  اإلسالمية،  القانونية  النظرية  في  متخصص 

اإلسالمي، وقانون الزكاة اإلسالمي. ُنِشر للشيخ الدكتور بكر أكثر 

الدكتور  الشيخ  يشغل  اإلسالمية.  الدوريات  في  مقاالً  ثالثين  من 

لالستشارات  المركزي  المجلس  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  بكر 

الشرعية بالبنك المركزي الماليزي، وهيئة األوراق المالية الماليزية، 

المصارف  من  للعديد  الشرعية  الرقابة  هيئات  في  عضو  أنه  كما 

والمؤسسات المالية اإلسالمية على نطاق العالم.  

الرواد  العمانيين  العيسري، أحد علماء الشريعة  • الشيخ خلفان 

المرموقين.  المتحدثين  وأحد  اإلسالمي،  الشرعي  الفقه  في 

ولديه  الشخصية  القيادة  مجال  في  مدرب  فهو  ذلك،  إلى  باإلضافة 

والسلوك  المتعددة  الثقافات  إدارة  ثرة في  وخبرات  واسعة  معرفة 

واسعة  بخبرات  أيضًا  العيسري  خلفان  الشيخ  يتمتع  التنظيمي. 

في أحكام الشريعة اإلسالمية، وقد كان يسهم دائمًا في تدريس 

المبادئ الشرعية لمختلف فئات المجتمع بسلطنة عمان. 

أتعاب أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لُمزن لعام 2013: 

بلغت القيمة اإلجمالية للمبالغ التي دفعت كأتعاب للعلماء الثالثة 

21,367.000 ريال خالل العام .

 

ُمزن للصيرفة اإلسالمية

اسم عضو هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ الدكتور محمد بن علي القري 

الشيخ خلفان بن محمد العيسري

الدكتور محمد داؤود بكر

إجمالي األتعاب )ريال(

8،085.000

6،641.000

6،641.000

ملحوظة

كانت التفاصيل كاآلتي:  
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20132013
الف دوالر 

ايضاحامريكي

الف ريال

عماني

االصول

510,997نقد وارصدة لدى البنك المركزي العماني28,564

6210مستحقات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية545

7206ذمم مبيعات مؤجلة مدينة 535

810,521ايجارة منتهية بالتمليك- بالصافي27,327

92,388ايجارة معجلة6,203

10521صافي الممتلكات والمعدات1,353

11212أصول أخرى551

25,055مجموع االصول65,078

االلتزامات وحقوق أصحاب حسابات االستثمارات غير المقيدة وحقوق المساهمين

االلتزامات

1,415حسابات العمالء الجارية3,675

12252مطلوبات أخرى655

1,667مجموع االلتزامات4,330

1313,715حقوق أصحاب حسابات االستثمارات غير المقيدة35,623

حقوق المساهمين

1410,500راس المال المدفوع27,273

)827(الخسائر المتراكمة)2,148(

9,673مجموع حقوق المساهمين25,125

65,078
مجموع االلتزامات وحقوق أصحاب حسابات االستثمارات غير المقيدة وحقوق 

المساهمين
25,055

إعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية بتاريخ 22 يناير 2014 و وقعها بالنيابة عنهم كل من : 

الرئيس التنفيذي                                            رئيس مجلس اإلدارة

تشكل االيضاحات المرفقة المبينة على الصفحات من  1  الى 24   جزءا من هذه القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين وارد على الصفحة 140

قائمة المركز المالي
كما في  31 ديسمبر 2013
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2013 2013
الف دوالر 

ايضاحامريكي

الف ريال 

عماني

   

الدخل

155مبيعات آجلة13

16161ايجارة منتهية بالتمليك418

431166

ناقصا:

)107(17العائد الصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة)278(

)13(احتياطي توازن االرباح)34(

)2(احتياطي مخاطر االستثمار)5(

)317()122(

44حصة مزن من عائد االستثمار كمضارب ورب المال114

19الدخل من الخدمات المصرفية50

2صافي مكاسب تحويل العمالت5

65مجموع الدخل من العمليات169

)646(18مصروفات إدارية وعمومية)1,678(

)135(9,8,7مخصص عام)351(

)111(10االستهالك)288(

)892(مجموع المصروفات التشغيلية)2,317(

)827(صافي الخسارة عن الفترة )2,148(

تشكل االيضاحات المرفقة المبينة على الصفحات من  1  الى  24  جزءا من هذه القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين وارد على الصفحة 140  

قائمة الدخل الشامل
للفترة من 17 يناير 2013 حتى 31 ديسمبر 2013
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)الف ريال عماني (
راس المال 
المستقدم

الخسائر 
المجموعالمتراكمة

10,500 -10,500 راس المال المدفوع

)827()827(-صافي خسارة الفترة 

9,673 )827(10,500 الرصيد في 31  ديسمبر  2013

25,125 )2,148(27,273 الرصيد في 31  ديسمبر  2013  )الف دوالر امريكي(

تشكل االيضاحات المرفقة المبينة على الصفحات من 1   الى 24   جزءا من هذه القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين وارد على الصفحة 140

قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للفترة من 17 يناير 2013 حتى 31 ديسمبر 2013
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للفترة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2013

للفترة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2013

الف ريال عمانيالف دوالر امريكي

 االنشطة التشغيلية

)827(صافي خسارة الفترة قبل الضريبة)2,148(

تعديالت عن:

111 االستهالك عن الفترة288

135 احتياطي عام351

13 احتياطي توازن االرباح  34

2 احتياطي مخاطر االستثمار    5

)566(ارباح التشغيل قبل التغيرات في اصول اوالتزامات التشغيل)1,470(

)210(الزيادة في ذمم المبيعات اآلجلة)545(

)10,628(الزيادة في اصول االيجارة المنتهية بالتمليك)27,605(

)2,412(الزيادة في اصول االيجارة المعجلة)6,265(

)212(الزيادة في االصول االخرى)551(

1,415 الزيادة في حسابات العمالء الجارية3,675

252 الزيادة في االلتزامات االخرى655

)12,361(صافي النقد المستخدم في االنشطة التشغيلية)32,106(

 االنشطة االستثمارية

)632(شراء ممتلكات ومعدات)1,642(

)632(صافي النقد المستخدم في انشطة االستثمار)1,642(

 انشطة التمويل

13,700 الزيادة في اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة35,584

10,500 راس المال المستلم27,273

24,200صافي النقد من انشطة التمويل)62,857(

11,207النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة29,109

 متمثلة في :

10,997 نقد وارصدى لدى البنوك المركزية28,564

 210المستحق من بنوك ومؤسسات مالية545

29,109 11,207

تشكل االيضاحات المرفقة المبينة على الصفحات من  1  الى  24  جزءا من هذه القوائم المالية
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قائمة التدفق النقدي
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الشكل القانوني واالنشطة الرئيسية  1

– هي  نافذة للبنك الوطني العماني ش م ع ع  تم تأسيسها في سلطنة ًعمان كنافذة للبنك  مزن للصيرفة االسالمية »مزن«   
الوطني العماني ش م ع ع . المقر الرئيسي العمال مزن هو مسقط ، سلطنة عمان .

  بدأت مزن مزاولة نشاطها بتاريخ 17 يناير 2013  و يعمل حاليا من خالل فرع واحد بموجب ترخيص مصرفي صادر عن البنك المركزي 
العماني بتاريخ 15 يناير 2013  .

أنشطة مزن الرئيسية هي فتح الحسابات تحت الطلب و التوفير و الودائغ ، و تقديم تمويل المرابحة و تمويل اإلجاره و التمويالت   
األخرى المتوافقة مع الشريعة اإلسالميه ، و كذلك إدارة أموال المستثمرين على أساس المضاربه أو الوكالة مقابل عمولة و توفير 

الخدمات البنكية التجارية و أنشطة االستثمار األخرى . 

يخضع البنك في عملياته لمراقبه من قبل البنك المركزي العماني و يشرف عليه هيئة رقابه شرعيه وتتكون من ثالثة افراد .   

عنوان مزن ، صندوق بريد 751 ، رمز بريدي 112 ، مسقط ، سلطنه ُعمان   

اساس االعداد   2

1/2       فقرة االلتزام 

المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  لمعايير  وفقا  االسالمية  للصيرفة  مزن  لنافذة  المرفقة  المالية  القوائم  إعداد  تم   
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )AAOIFI(، الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة  والمراجعة للمؤسسات المالية    )» م م 
م د م م«( والعمل وفقا لقواعد الشريعة والمبادئ التي يحددها مجلس الرقابة الشرعية بالبنك والقوانين السائدة والنظم والوائح 
للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  تغطيها هيئة معايير  ال  التي  المحاسبية  االمور  و في   . العماني  المركزي  البنك  عن  الصادرة 

المالية اإلسالمية تلجأ مزن الى معايير التقارير المالية الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. 

لم يتم عرض قائمة بالتغيرات في مبالغ الحسابات غير المقيدة و قائمة مصادر االموال في صندوق الزكاة واالعمال الخيرية وقائمة   
مصادر واستخدامات االموال بصندوق القرض حيث انها ال تنطبق /  تتعلق بعمليات مزن.

اساس القياس  2/2

تم إعداد البيانات المالية على أساس التكلفة التاريخية  

عملة العرض والتشغيل       3/2

المالية  المعلومات  فإن   ، لذلك  خالفا  ذكر  ما  عدا  ما   .. لمزن  الرئيسية  العملة  وهي  الُعماني  بالريال  المالية  البيانات  عرض  تم   
المعروضة مقربة الى اقرب الف ريال عماني)ر.ع(.

إستخدام األحكام و التقديرات   4/2

)AAOIFI( اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  الصادرة عن هيئة  للمعايير  وفقا  المالية   القوائم  اعداد  إن عملية   
يتطلب من االدارة  استخدام أحكامها وتقديراتها التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية و المبالغ المقرر عنها من االصول 

وااللتزامات ، االيرادات والمصروفات  . قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات و االفتراضات المتصلة بها بإستمرار. و يتم ادارج مراجعات التقديرات بالفترة التي تمت فيها المراجعة و أي   
فترات مستقبلية متأثرة بها.
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اساس االعداد )تابع(  2

إستخدام األحكام و التقديرات )تابع(  4/2

المعلومات المتعلقة بأهم مواقع التقديرات التي تنطوي على درجة كبيرة من عدم التأكد واألحكام الهامة في تطبيق السياسات   
المحاسبية والتي لها األثر الهام على المبالغ المدرجة بالقوائم المالية واردة باإليضاح رقم 4. 

السياسات المحاسبية الرئيسية   3

لنافذة مزن عن  المالية  بالقوائم  التي تعتبر هامة فيما يتعلق  البنود  تناول  ادناه  في  المبينة  المحاسبية  السياسات  تم تطبيق   
الفترة المقرر عنها . 

المعامالت بعمالت اجنبية   1/3

المعامالت بالعمالت األجنبية تحول قيمتها إلى العملة التشغيلية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.  تدرج أرباح   
أجنبية  بعمالت  المنفذة  النقدية  واإللتزامات  األصول  تحويل  وعن  المعامالت  تلك  تسوية  الناتجة عن  األجنبية  العملة  وخسائر صرف 

بمعدالت صرف نهاية الفترة يتم ادراجها بقائمة الدخل.  

حقوق  في  التغيرات  وقائمة  الدخل  قائمة   ، المالي  المركز  لقائمة  امريكي(  )دوالر  االمريكي  بالدوالر  ايضا  االرقام  عرض  تم  كما   
الملكية وقائمة التدفق النقدي والتي تم تحويلها من الريال العماني بمعدل صرف 0.385  ريال عماني لكل دوالر امريكي.

االدوات المالية   2/3

تدرج األصول  وااللتزامات المالية اإلسالمية  في تواريخ نشأتها . و يتم إثبات المشتريات والمبيعات العادية لالصول المالية في تاريخ   
المتاجرة الذي تلتزم فيه مزن فيه بشراء وبيع االصل . يتم التعرف على جميع االصول االلتزامات المالية األخرى )بما في ذلك االصول 

وااللتزامات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ( مبدئيا في تاريخ المتاجرة الذي تصبح مزن طرفا في األحكام التعاقدية لألداة .

يتم قياس االصل المالية أو االلتزامات المالية مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا بالنسبة الى البنود بغير القيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة ، وتكاليف المعامالت التي تعزى مباشرة إلى استحواذها أو اصدارها .

2/2/3  رد اإلدراج 

تدرج مزن تعترف االصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر و األصول المتاحة للبيع في تاريخ المتاجرة ، وهو التاريخ الذي   
ترتبط فيه بشراء أو بيع األصول. واعتبارا من ذلك التاريخ يتم إدراج أي مكاسب وخسائر ناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لالصول.

يتم رد ادراج االصول المالية عندما ينتهي الحق في استالم التدفقات النقدية من هذه االصول او عندما تحول مزن الى حد كبير كافة   
مخاطر ومنافع ملكيتها. ويتم رد ادراج االلتزام المالي عند انتهاء صالحيته.
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السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(  3

االدوات المالية )تابع(  2/3

القياس   3/2/3

يتم قياس االصول المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعامالت لجميع ااالصول المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة   
من خالل الربح أو الخسارة. 

الحقا لالعتراف المبدئي يتم قياس جميع االصول المالية بالقيمة العادلة، باستثناء أدوات حقوق الملكية التي ال يكون لها سعر في   
سوق نشط و ال يمكن قياس قيمها العادلة بشكل موثوق به فيتم إدراجها بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعاملة، ناقصا خسائر 

انخفاض القيمة. 

يتم قياس جميع اااللتزامات المالية غير المتداولة بالتكلفة المطفأة ناقصا خسائر انخفاض القيمة. يتم احتساب التكلفة المطفأة   
على طريقة معدل الربح الفعلي. يتم تضمين عالوات االصدار والخصومات، بما في ذلك التكاليف المبدئية للمعاملة، في القيمة 

الدفترية لألداة ذات الصلة وتطفأ على أساس معدل الربح الفعلي لألداة.

النقد وما في حكم النقد  3/3

الغراض قائمة التدفق النقدي ، يشتمل النقد وما في حكم النقد على االرصدة ذات االستحقاق الذي يقل عن ثالث اشهر من تاريخ الحيازة   
، متضمنة : النقد بالصندوق وااليداعات النقدية غير المقيدة لدى البنك المركزي العماني والمبالغ المستحقة الى / من االبنوك االخرى.

المقاصة   4/3

يتم إجراء مقاصة بين األصول المالية واإللتزامات المالية والتقرير عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يوجد حق قانوني   
يوجب إجراء المقاصة بين المبالغ المتحققة وتوجد نية للسداد على أساس الصافي ، أو عندما يتم تحقق األصل وسداد اإللتزام آنيًا. 

كما يطلب ان تتم هذه المعامالت وفقا الحكام الشريعة االسالمية وارشاداتها.

يتم عرض المصروفات واإليرادات و على أساس المعامالت المسموح  بها فقط.   

يتم عرض االيرادات والمصروفات على اساس صافي القيمة بالنسبة للمعامالت المسموح بها فقط.  

الذمم المدينة عن المبيعات اآلجلة  5/3

تدرج ذمم المبيعات اآلجلة المدينة بالصافي بعد خصم مخصص االنخفاض في القيمة.  

االيجارة المنتهية بالتمليك االصول وااليجارة المعجلة  6/3

تدرج اإليجارات التي تنتهي بتمليك االصول مبدئيا بالتكلفة . وتمثل اإليجارات التي تنتهي بتمليك االصول ايجارا بحيث تحول الملكية   
القانونية لألصول المؤجرة الى المستاجر في نهاية االيجار )فترة االيجار( ، بشرط ان تسدد كافة اقساط االيجار.

يحتسب  االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت على كافة اصول االيجارات التي تنتهي بالتمليك ، بمعدالت استهالك لشطب تكلفة   
كل أصل على مدى عمرها االنتاجي.واإليجارة المعجلة يتم إدارجها على سبيل األصول، وتكون بالتكلفة خالل فترة إنشاء األصول.
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السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(  3

الممتلكات والمعدات  7/3

القيمة. يحتسب اإلستهالك لشطب  اإلنخفاض في  المتراكم وخسائر  بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك  تدرج بنود الممتلكات والمعدات   
تكلفة الممتلكات والمعدات بأقساط متساوية على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر من تاريخ بدء استخدام األصل كما يلي:

عدد السنوات
25مباني

10أثاث وتركيبات
5معدات
4سيارات

3-5تحسين ممتلكات مستاجرة

تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية المقدرة، وتتم تسويتها عند الضرورة، بتاريخ كل تقرير. يتم تخفيض القيمة   
لإلستفادة منها.  القابلة  قيمته  أكبر من  لألصل  الدفترية  القيمة  إذا كانت  لإلستفادة منها  القابلة  قيمته  إلى  فورًا  لألصل  الدفترية 

القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة في اإلستخدام أيهما أعلى.

عند  االعتبار  وتؤخذ في  الدفترية  قيمتها  إلى  بالرجوع  والمعدات  الممتلكات  التخلص من  الناتجة عن  والخسائر  األرباح  تحديد  يتم   
تحديد أرباح التشغيل. يتم احتساب مصاريف الصيانة والتجديدات ضمن قائمة الدخل الشامل عند تكبد المصروفات. تتم رسملة 
كل  إثبات  يتم  والمعدات.  الممتلكات  في  المضمنة  المستقبلية  االقتصادية  المنافع  من  تزيد  عندما  فقط  الالحقة  المصروفات 

المصروفات األخرى في قائمة الدخل الشامل كمصروف عند تكبدها.

حقوق ملكية اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  8/3

المبالغ  منها  مخصوما  الصلة  ذات  واالحتياطيات  االرباح  اليها  مضافا  بالتكلفة  المقيدة  غير  االستثمار  اصحاب  حسابات  كافة  تدرج   
المسددة. 

حصة  خصم  بعد  االستثمار  حسابات  من  المحققة  االيرادات  على  استنادا  المقيدة   غير  االستثمار  حسابات  اصحاب  انصبة  تحتسب   
المضارب . تخصم مصروفات التشغيل على اموال المساهمين وال تضمن في االحتساب .

االصول  االيرادات من  المقيدة هي مجموع  غير  االستثمار  اصحاب حسابات  الى حصة  الوصول  بنافذة مزن في  المطبقة  االسس  إن   
المحققة من حسابات  المساهمين  ارباح  . تخصم حصة  المساهمين  ايرادات  الممولة بشكل جماعي مخصوما منها   االسالمية 
االستثمار غير المقيدة و المتفق عليها سابقا كحصة المضارب بعد خصم احتياطي موازنة االرباح ويوزع المبلغ المتبقي على اصحاب 

حسابات االستثمار غير المقيدة  . 

9/3  احتياطي مخاطر االستثمار

يمثل احتياطي مخاطر االستثمار المبالغ التي تم توزيعها من ايرادات اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة ، بعد تقسيم حصة   
المضارب من االيرادات تحسبا من الخسائر المستقبلية الصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة.
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احتياطي توازن االرباح  10/3

تقوم نافذة مزن بتوزيع مبلغ معين باإلضافة الى االرباح التي ستوزع الى اصحاب حسابات االستثمار غير المحددة ، قبل اخذ نصيب المضارب   
من االيرادات. ويستخدم هذا المبلغ في المحافظة على مستوى العائد على استثمارات اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة .

المخصصات  11/3

تدرج المخصصات عندما يكون لدى نافذة مزن التزام حالي )قانوني او استداللي( ناشئ عن حدث سابق وتصبح التكلفة المطلوبة   
لسداد ذلك االلتزام محتملة ويمكن قياسها بشكل موثوق.

ووفقا للوائح البنك المركزي العماني ، يطلب من البنوك تكوين مخصص عام لخسائر االئتمان، بما ال يقل عن 1% من مجموع مبالغ   
التمويل المصنف كمعياري او مذكور بشكل خاص. غير انه الغراض التمويل الشخصي يطلب تكوين مخصص خسائر االئتمان ال 

يقل عن 2% من تلك المصنفة ضمن التمويل المعياري او المذكور بشكل خاص لمقابلة المخاطر المرتفعة والكامنة.

توزيعات االرباح  12/3

تدرج توزيعات االرباح كإلتزام في السنة التي تعلن فيها.  

االيرادات المخالفة للشريعة   13/3

إن كافة الموارد المتحصل عليها وااليرادات التي حققتها نافذة مزن هي من مصادر اسالمية . وتلتزم مزن بتفادي اي ايرادات من   
مصادر غير اسالمية. وبالتالي ، تدرج كافة األموال الواردة من المصادر غير االسالمية الى حساب االعمال الخيرية لتستخدمها مزن في 
أنشطة االعمال اإلجتماعية الخيرية. وهذا يشمل وال يقتصر على حاالت / معامالت تصنف وفقا للشريعة على انها ايرادات غير ملتزمة 
يعتمدها مجلس الرقابة الشرعية ايتم مصادرتها والفوائد التي تتلقاها حساباتنا مع البنوك االخرىو رسوم السداد المتأخر من قبل 

العمالء بمعامالت التمويل واالستثمار.

الزكاة       14/3

تقع مسؤوليه دفع الزكاة  على المساهمين و أصحاب حسابات االستثمار.  

التضامني والممول ذاتيا   15/3

بند  تحت  تصنف  تضامنيا،  المقيدة   غير  االستثمار  حسابات  واصحاب  مزن  تملكها  التي  المدينة  والذمم  والتمويل  االستثمارات   
الممولة تضامنيا بالقوائم المالية . االستثمارات والتمويل والذمم المدينة التي تمولها نافذة مزن تصنف على انها »ممولة ذاتيا«.

اموال مزن   16/3

تتعامل مزن مع الصناديق المتوفرة على وجه الخصوص للمعامالت المصرفية االسالمية وال يتم خلط االموال باموال المتحصل عليها   
من المعامالت المالية المصرفية التقليدية.

ادراج االيرادات  17/3

لذمم المدينة  عن المبيعات اآلجلة  1/17/3 ا 

حينما يصبح تحديد حجم االيراد ممكنا و تم التحديد تعاقديا عند بدء التعاقد ، يتم ادراج االيراد وفقا  للتوزيع الزمني خالل فترة العقد،   
استنادا على المبالغ االساسية المتبقية. وحينما ال يمكن تحديد حجم االيراد من العقد ، يدرج االيراد  عندما يتحقق. االيراد المتعلق 

بالحسابات غير النشطة ال تضمن بقائمة الدخل الشامل اآلخر.
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السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(  3

2/17/3  االيجارة المنتهية بالتمليك 

المتعلق  االيراد  االستهالك.  خصم  بعد  االيجار  فترة  خالل  للزمن  وفقا  تدرج  بتمليكها  المنتهي  االصول  ايجار  من  الناتجة  االيجارات   
بالحسابات غير النشطة ال تضمن بقائمة الدخل.

3/17/3  توزيعات االرباح 

           يتم اإلعتراف بتوزيعات االرباح عندما ينشأ الحق في إستالمها.

ايرادات االتعاب والعموالت  4/17/3

تدرج ايرادات االتعاب والعموالت عند تحققها.  

حصة مزن  كمضارب  5/17/3

تستحق حصة نافذة مزن كمضارب مقابل إدارة حسابات االستثمار غير المقيدة استنادا على بنود وشروط اتفاقيات المضاربة ذات الصلة.  

توزيع االيرادات     6/17/3 

االيرادات المحققة من االنشطة الممولة تضامنيا تتوزع بالتناسب بين حسابات االستثمار غير المقيدة وفقا الوزانها المحددة المتفق   
عليها والمساهمين استنادا على متوسط ارصدتها المتبقية خالل السنة.

الضرائب  18/3 

إن مزن هي نافذة خدمات مصرفية اسالمية وبالتالي فهي ليست خاضعة للضريبة بصفة مستقلة وفقا لقوانين الضريبة السارية.   
يخضع البنك الوطني العماني ش م ع ع ، للضريبة على النتائج الموحدة أي متضمنة القوائم المالية لنافذة مزن والمحتسبة وفقا 

لمعايير التقارير المالية الدولية. وعليه ، لم تحتسب أي ضريبة حالية او مؤجلة بهذه القوائم المالية.

منافع الموظفين  19/3

تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقًا لشروط تعاقد الموظفين مع نافذة مزن في تاريخ قائمة المركز المالي مع مراعاة متطلبات   
قانون العمل الُعماني. تدرج مستحقات اإلجازة السنوية وبدل السفر عند إستحقاقها للموظفين ويكون إستحقاق لإللتزام المقدر 

الناشئ مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ قائمة المركز المالي.

تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتأمين ضد إصابات العمل ، بالنسبة للموظفين الُعمانيين وفقًا لقانون   
التأمينات اإلجتماعية لعام 1991، وتدرج تعديالتها الالحقة كمصروف بقائمة الدخل الشامل عند تكبدها.  
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السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(  3

مجلس الرقابة الشرعية  20/3

تخضع كافة انشطة االعمال والمنتجات والمعامالت واالتفاقيات والتعاقدات والمستندات االخرى ذات الصلة لمراقبة مجلس الرقابة   
الشرعية لنافذة مزن ، ويجتمع المجلس كل ثالثة اشهر  ويتكون من خمس من علماء الشريعة عينهم  المساهمون لفترة ثالث 

سنوات وهم :

الشيخ الدكتور/ محمد بن على الجاري - الرئيس	 
الدكتور/ محمد داؤود باقر -  عضو 	 
الشيخ / خلفان بن محمد العيسري -  عضو 	 

تاريخ المحاسبة   21/3

يتم إدراج جميع مشتريات ومبيعات األصول المالية والتي تتم »بالطريقة العادية« في تاريخ المعاملة ، أي التاريخ الذي إعتزمت فيه    
نافذة البنك شراء األصول. الطريقة العادية للشراء أو البيع هي مشتريات أو مبيعات األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول ضمن 

اإلطار الزمني المحدد بواسطة النظم المعمول بها أو إتفاقيات السوق.

االحكام المحاسبية الهامة ومصادر عدم التاكد في التقديرات  4

االنخفاض في القيمة  1/4

تقوم االدارة بتاريخ كل تقرير بمراجعة محفظة التمويل لتقييم اإلنخفاض بالقيمة كل ثالثة اشهرعلى االقل. لتحديد فيما إذا كان   
يجب إدراج خسارة إنخفاض القيمة في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل ، تجري اإلدارة تقديرات فيما إذا كانت هناك أية بيانات 
قبل  التمويل  محفظة  من  المتوقعة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  في  للقياس  قابل  إنخفاض  وجود  إلى  تشير  للمراقبة  قابلة 
تحديد اإلنخفاض لكل مديونية بتلك المحفظة. و قد يتضمن هذا الدليل بيانات قابلة للمراقبة تشير إلى أنه كان هناك تغير سلبي 
في وضع الدفع للمقترضين في مجموعة أو ظروف إقتصادية وطنية أو محلية ترتبط مع عجز الدفع على األصول في المجموعة. 
تستخدم اإلدارة تقديرات ترتكز على خبرة الخسائر التاريخية ألصول ذات صفات مخاطر إئتمان ودليل موضوعي إلنخفاض بالقيمة 
المستخدمة  واإلفتراضات  المنهجية  مراجعة  تتم  المستقبلية.  النقدية  تدفقاتها  جدولة  عند  المحفظة  في  الصفات  لتلك  مشابه 

لتقدير قيمة وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم لتقليل أية فروقات بين تقديرات الخسارة والخسارة الفعلية.

2/4      األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 

يتم إحتساب اإلستهالك لتنزيل تكلفة األصول على أساس العمر اإلنتاجي المقدر.  يتم إحتساب العمر اإلنتاجي المقدر وفقًا لتقييم   
الطبيعيين وذلك بإستخدام أفضل  التآكل والتلف  الصيانة و  التشغيلية وبرامج  الدورات  بناء على عدة عوامل منها  إدارة الشركة 

التقديرات.  
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نقد بالصندوق وارصدة لدى البنك المركزي العماني  5

2013

الف ريال عماني

128 النقد بالصندوق

10,869 ارصدة لدى البنك المركزي العماني

10,997 النقد ومافي حكم النقد

مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية        6

تمويل تضامنيتمويل ذاتي

2013

 الف ريال عماني

84126210مستحقات من بنوك خارجية

84126210مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

ذمم مدينة عن مبيعات آجلة     7

تمويل تضامنيتمويل ذاتي

2013

 الف ريال عماني

96143239اجمالي ذمم مبيعات آجلة

)29()17()12(ناقصا: ايرادات غير مكتسبة

84126210

)4()3()1(ناقصا: مخصص الديون المشكوك فيها

83123206ذمم مبيعات آجلة

الذمم المدينة عن المبيعات اآلجلة تتعلق بتمويل مقدم الى افراد . يمكن قياس الجودة االئتمانية للمبيعات اآلجلة غير المتأخرة و   
غير منخفضة القيمة بالرجوع الى النظام التصنيف الداخلي الذي تتبناه نافذة مزن .  

ذمم مبيعات آجلة متأخرة ولكنها غير منخفضة القيمة  

 2013

الف ريال عماني
10متأخرة حتى 30 يوم

24متأخرة حتى 30 – 60 يوم
34المجموع
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8        االيجارة المنتهية بالتمليك –  بالصافي

تمويل  تضامني تمويل ذاتي

2013

 الف ريال عماني

المبانيالتكلفة

4,5026,75411,256إضافات

4,5026,75411,256كما في  31 ديسمبر 2013

االستهالك

)628()377()251(المكون خالل الفترة

)628()377()251(كما في  31 ديسمبر 2013

4,2516,37710,628صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 

)107()64()43(ناقصا :  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

4,2086,31310,521االيجار المنتهية بالتمليك –  بالصافي

يتعلق اإليجار المنتهي بالتمليك بتمويل تم تقديمه الى  عمالء افراد وشركات . يمكن قياس الجودة االئتمانية للمبيعات اآلجلة غير   
المتأخرة و غير منخفضة القيمة بالرجوع الى النظام التصنيف الداخلي الذي يتبناه البنك .  

االيجارة المنتهية بالتمليك مستحقة ولكن غير منخفضة القيمة  

 2013

الف ريال عماني 

1,064متأخرة حتى 30 يوم

161متأخرة حتى 30 – 60 يوم

151متأخرة حتى 60 – 89 يوم

1,376المجموع

9       ايجارة معجلة

تمويل تضامنيتمويل ذاتي

 2013

الف ريال عماني

9651,4472,412ذمم إجارة معجلة مدينة 

)24()14()10(ناقصا: ذمم مخصص الديون المشكوك فيها

9551,4332,388المجموع
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10       صافي الممتلكات والمعدات

سيارات واثاث 

وتركيبات

تحسينات 

المجموعممتلكات مؤجرة

الف ريال عمانيالف ريال عمانيالف ريال عماني

التكلفة

530398928إضافات

31530398928 ديسمبر 2013

االستهالك

17 يناير 2013

محول من المركز الرئيسي
)110()186()296(

)111()37()74(خصم للفترة

)407()223()184(31 ديسمبر 2013

346175521صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2013

11       أصول أخرى

2013

الف ريال عماني

109 ذمم ارباح مدينة

98 ايجار مقدم

5اصول متنوعة

 212

12        التزامات أخرى

2013

الف ريال عماني

103 دائنون مختلفون

75ارباح قيد للدفع

45سلف ايجار معجلة

29ارباح مؤجلة 

 252
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13     حقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

2013

الف ريال عماني

5,829 ودائع الوكالة

1,090حساب التوفير

6,781وكالة مرنة

13احتياطي توازن االرباح 

2احتياطي مخاطر االستثمار

 13,715
 

كما في 31 ديسمبر2013 ال يوجد استثمار مقيد كما في تاريخ التقرير.  

اسس توزيع االرباح بين المالكين، اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة   1/13

تقسم ارباح االستثمارات بين المالكين واصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 كما يلي:  

النـــسبة %

40 %حصة اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

60 %حصة المضارب

وفقا  المضارب  حصة  توزيع  بعد   %5 بمعدل  المقيدة  غير  االستثمار  حسابات  اصحاب  حصة  من  مخاطراالستثمار  احتياطي  يخصم   
للسياسة المعتمدة تحسبا للخسائر المستقبلية لحقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة . يعود احتياطي مخاطر االستثمار 

الى اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة وفقا لبنود وشروط تعاقد المضاربة.

احتياطي توازن االرباح هو المبلغ الذي توزعة نافذة مزن والذي يفيض عن الربح الموزع الى اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة قبل   
توزيع حصة المضارب من االيرادات للحفاظ على مستوى الدخل. يعود احتياطي مخاطر االستثمار الى اصحاب حسابات االستثمار غير 

المقيدة وفقا لبنود وشروط تعاقد المضاربة.

تضاف اموال اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة الى اموال مزن لالستثمار، وال تعطى االفضلية الى اي طرف الغراض االستثمار   
وتوزيع االرباح. تخصم المصروفات اإلدارية فقط على مصروفات مزن.

فيما يلي ادناه نسبة توزيع االرباح بين حقوق المساهمين و اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة عام 2013 :  

المتوسط المرجح لمعدل العائدنوع الحساب

           0.5 %حساب التوفير

حسابات االستثمار المقيدة ممزوجة مع أموال البنك  المستخدمة في االستثمار، و ال تمنح األولوية ألي طرف لغرض االستثمار أوتوزيع   
األرباح. وتخصم النفقات اإلدارية فقط على مصروفات البنك.
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حقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة )تابع(       13

2013

الف ريال عمانينوع الحساب

1,090حساب التوفير

1,090

راس المال المستلم        14

يشتمل راسمال مزن على 10.5 مليون ريال عماني تم تحويله من البنك الوطني العماني ش م ع ع.   

15       ايرادات المبيعات اآلجلة

تمويل تضامنيتمويل ذاتي 

2013

 الف ريال عماني

235ايرادات مبيعات آجلة

إيرادات االيجارة المنتهية بالتمليك       16

تمويل تضامنيتمويل ذاتي 
 2013

الف ريال عماني

316473789إيرادات االيجارة المنتهية بالتمليك

)628()377()251(ناقصا: االستهالك

6596161

17        العائد على اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

2013

الف ريال عماني

106وكالة

1حسابات جارية

 107
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18     مصروفات عمومية وإدارية

2013

الف ريال عماني

398رواتب وعالوات

106ايجار ورسوم وضرائب

35قرطاسية

25مكافآت اعضاء مجلس االدارة

25مصروفات التصليح

25نفقات سفر وترفيه

32مصروفات متنوعة

 646

19       معامالت االطراف ذات العالقة

تجري نافذة مزن في سياق النشاط اإلعتيادي بعض المعامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه ومع شركات يستطيعون   
أن يمارسوا تأثيرًا هامًا عليها. بلغ مجمل المبالغ واألرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة ما يلي:

2013

الف ريال عماني

ودائع وحسابات أخرى

192اعضاء المجلس ومجلس الرقابة الشرعية والمساهمون يملكون اقل من 10% من المصالح بنافذة مزن

مكافآت مدفوعة الى اعضاء مجلس اإلدارة ولجنة الرقابة الشرعية

            رئيس المجلس 

6-    المكافأة المقترحة

2-    اتعاب حضور جلسات المجلس مدفوعة

اعضاء آخرون 

10-   مكافآت مقترحة

5-    اتعاب حضور جلسات المجلس مدفوعة
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20      التزامات عرضية وارتباطات

أ  (   بنود اعتراضية ذات صلة باإلئتمان

ال توجد لدى مزن خطابات إعتماد مستندية او ارتباطات أخرى.  

التزامات عن اإلستثمار وراس المال ب(  

2013

الف ريال عماني

3,070ارتباطات تعاقدية باإليجار المعجل

21        إدارة المخاطر المالية

أن اهم االهداف التي تسعى اإلدارة الى تحقيقها يتمثل في الحفاظ على موارد مزن من مختلف المخاطر التي تواجهها. وتشتمل   
مجموعة المخاطر التي تتعرض لها نافذة مزن على المخاطر االئتمانية للشركات ومخاطر ائتمان االفراد ومخاطر السوق ومخاطر 
التشغيل. وتتبع كافة انشطة المخاطر الى رئيس قسم المخاطر وهي مستقلة عن الوحدات التجارية بمزن. وتتعرض نافذة مزن 

لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق.

  اإلئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر ان تتكبد مزن خسارة بسبب فشل الزبائن والعمالء أو األطراف المقابلة في الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية   
نحو مزن . تعمد مزن الى إدارة و التحكم في المخاطر االئتمانية عن طريق وضع حدود داخلية على مقدار الخطر الذي يمكنها قبوله 

عند التعامل مع االفراد والجماعات )ملتزمون فرادى( و قطاعات االعمال تماشيا مع توجيهات البنك المركزي العماني .

إدارة مخاطر االئتمان  

إلدارة مستوى مخاطر االئتمان ، تبرم مزن صفقات مع األطراف األخرى من ذوي االئتمان الجيد. وتمثل لجنة االئتمان الشركات بالمجلس   
جهة االئتمان النهائي و سلطة الموافقة بمزن و المسؤولة أساسا عن الموافقة على جميع مقترحات االئتمان التي تتجاوز مستوى 
سلطة اإلدارة. إن لجنة إدارة االئتمان ) » MCC “ ( هو الهيئة  التي تتخذ  القرارات باإلدارة و خولت للنظر في جميع القضايا المتعلقة 

باالئتمان ضمن حدود معينة .

سياسات تخفيف المخاطر االئتمانية  

تدير مزن ، تحدد وتقوم بضبط تركيزات مخاطر االئتمان وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق باألطراف االخرى من األفراد والجماعات،   
الذي تقبل به وذلك بوضع حدود لمستوى المخاطر  االئتمان  وقطاعات االعمال والدول. كم تحدد مزن هياكل مستويات مخاطر 
المقبولة فيما يتعلق بمقترض واحد، أو مجموعة من المقترضين ، والقطاعات الجغرافية والصناعية . ويتم رصد هذه المخاطر و 

مراجعتها دوريا من قبل لجنة إدارة االئتمان و لجنة المخاطر بالمجلس .
لتسهيل التخفيف من المخاطر تستخدم مزن تصنيفات وكالة موديز ، كما تم وضع تصنيفات S & P وفيتش لتكون بمثابة مبادئ   
توجيهية لضمان تنويع المحفظة من حيث تصنيفات المخاطرالسيادية والتعرض الجغرافي. وقد وافق  المجلس على هذه الحدود. 

تتلزم مزن للمبادئ التوجيهية للبنك المركزي العماني في تمويل التجزئة بشكل صارم .



ايضاحات
في 31 ديسمبر 2013

159 البنك الوطني العماني التقرير السنوي 2013

21      إدارة المخاطر المالية  )تابع(

مخاطر اإلئتمان )تابع( 

فيما يلي ادناه تحليال لمحفظة التمويل . ونم الجدير بالذكر ان محفظة التمويل تشتمل على كافة الحسابات المعيارية وال توجد   
حاالت لإلنخفاض في القيمة بالمحفظة. 

التركيز الجغرافي )أ(  

إن كافة االصول وااللتزامات المالية المقرر عنها بالمركز المالي  وان كافة البنود المقرر عنها خارج   وداخل المركز المالي تتواجد   
في سلطنة عمان. 

تركيز العمالء  )ب(    

تركيز العمالء وفقا لالصول  
 

مستحق من البنوك 

والمؤسسات المالية

ذمم مدينة عن 

مبيعات آجلة

ايجار ينتهي 

ايجار معجلبالتمليك 

الف ريال عمانيالف ريال عمانيالف ريال عمانيالف ريال عماني

31  ديسمبر 2013

2102065,9611,908االفراد

4,560480--الشركات

21020610,5212,388

تركيز العمالء وفقا لإللتزام  

حسابات جارية 

حقوق اصحاب 

حسابات االستثمار

 غير المقيدة

الف ريال عمانيالف ريال عماني

  31  ديسمبر 2013

4511,192االفراد

96412,523الشركات

1,41513,715
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21      إدارة المخاطر المالية  )تابع(

مخاطر اإلئتمان )تابع(  

أحوال القطاع االقتصادي )ج(  

التزاماتأصول

ذمم  مدينة

عن مبيعات

آجلة

ايجار ينتهي 

ايجار معجل  بالتمليك

حسابات

جارية

ودائع الوكالة 

والتوفير

الف ريال عمانيالف ريال عمانيالف ريال عمانيالف ريال عمانيالف ريال عماني

31  ديسمبر 2013

2066,2581,9081,41513,715التجزئة

--4,263480-اإلنشاءات

20610,5212,3881,41513,715

مخاطر السيولة  

مخاطر السيولة هي عدم مقدرة نافذة مزن المستقبلية للوفاء بإلتزاماته عند استحقاقها. وتنشأ هذه المخاطر عند عدم قدرة   
نافذة مزن في الحصول على السيولة لمواجهة النقص في الودائع أو الزيادة في األصول. تعمل إدارة مخاطر سيولة نافذة مزن وفقًا 
لوثيقة سياسة مخاطر الخزينة التي أقرها مجلس اإلدارة إلى جانب توجيهات البنك المركزي العماني بإدارة مخاطر السيولة وفقا 

السلوب التدفق النقدي. 

التدفق  السلوب  وطبقا  المخزون.  واسلوب  النقدي  التدفق  اسلوب  خالل  من  لديها  السيولة  مخاطر  مراقبة  الى  مزن   نافذة  تعمد   
النقدي تسعى نافذة مزن الى اعداد تقرير  باستحقاقات اصولها والتزاماتها )إ أ إ( هذا االسلوب يجعل النافذة على علم بجميع االلصول 
وااللتزامات التي تستحق في مواقيت مرتبة تتراوح بين شهر الى خمس سنوات. وتشير حاالت عدم االتساق في هذه التواقيت فجوات 
سيولة وتتقيد نافذة مزن بكل صرامة بالسقف الذي وضعه البنك المركزي العماني وهو 15% من مجموع االلتزامات المتراكمة 
)التدفقات الخارجة( في حاالت عدم االتساق )فجوات السيولة ( في مثل هذه الحاالت حتى سنة واحدة . تحتفظ مزن باإلضافة الى ذلك  

بسقوف داخلية  على حاالت عدم االتساق في توقيتات االستحقاق  التي تتجاوز سنة واحدة. 

يتولى قسم الخزينة بنافذة مزن ضبط ومراقبة مخاطر السيولة وضمان عدم التعرض لخاطر السيولة وفي نفس الوقت اإلستغالل   
األمثل ألموال البنك. ويراقب المكتب األوسط في قسم إدارة المخاطر أيضًا وضع سيولة البنك وإبالغ قسم الخزينة بفجوة السيولة 

لمعالجتها.



ايضاحات
في 31 ديسمبر 2013

161 البنك الوطني العماني التقرير السنوي 2013

21       إدارة المخاطر المالية  )تابع(

مخاطر السيولة )تابع(  

تحت الطلب 

وحتى  30 يوم

اكثر من

شهر حتى

6 اشهر

اكثر من 6 

اشهر حتى

12 شهر

اكثر من سنة 

واحدة حتى 5 

سنوات

اكثر من

المجموع 5 سنوات

الف ريال

عماني

الف ريال 

عماني

الف ريال 

عماني

الف ريال 

عماني

الف ريال 

عماني

الف ريال 

عماني

31ديسمبر2013

5411210,997-10,448383نقدية وارصدة لدى البنك المركزي العماني 

210----210مبالغ مستحقة على البنوك والمؤسسات المالية

222215111206-ذمم مدينة عن مبيعات آجلة

7937936,2392,69610,521-صافي االيجار المنتهي بالتمليك

2,388---2,388-ايجارات معجلة

521521----صافي الممتلكات والمعدات

212----212أصول أخرى

10,8703,5868156,4443,34025,055مجموع االصول

1,415----1,415حسابات جارية

252----252التزامات أخرى

5,8291513,715-7,871-حقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

9,6739,673----حقوق المساهمين

مجموع االلتزامات وحقوق اصحاب حسابات 
االستثمار غير المقيدة وحقوق المساهمين

1,6677,871-5,8299,68825,055

مخاطر السوق  

تتضمن مخاطر السوق مخاطر العمالت ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر أسعار األسهم.  

مخاطر العملة االجنبية )أ( 

مخاطر العمالت   

تتعرض نافذة مزن إلى مخاطر العمالت من التعامالت بالعمالت األجنبية. العملة الرئيسية التي تتعرض نافذة مزن لمخاطر العمالت   
من التعامل بها هي الدوالر األمريكي. حيث أن الدوالر االمريكي مرتبط بالريال الُعماني . تقوم مزن بتمويل جزء كبير من اصولها 

المالية بنفس العمالت ذات العالقة كعملة القياس لتقليل مخاطر العملة االجنبية. 
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21      إدارة المخاطر المالية  )تابع(

مخاطر السوق )تابع(  

مخاطر معدالت الربح  )ب( 

االصول  اصحاب  الربح على  بين معدالت  اإلتساق  لعدم  مالية  لخسارة  نافذة مزن  تعرض  ر( هي مخاطر  )م م  الربح  مخاطر معدالت   
واالستثمارات. يستند توزيع الربح على اصحاب حسابات االستثمارات على اتفقيات المشاركة في الربح. غير ان اتفاقيات توزيع االرباح 

سينتج عنها تحويل المخاطر التجارية عندما ال تسمح نتائج مزن بتوزيع ارباح تتسق مع معدالت السوق. 

توجد لدى مزن سياسة مفصلة تتناول توزيع االرباح وإدارة لتوزيع االرباح ، متضمنة تكوين احتياطي توازن الربح ومخاطر االستثمار.   
تقع المسئولية عن إدارة معدالت الربح على لجنة األصول واإللتزامات بالبنك )ل أ إ(. 

فجوة حساسية الربح  

تنشأ الحساسية لمعدالت الفائدة من عدم التقابل الزمني لفترات إعادة تسعير األصول مع تلك التي تخص اإللتزامات. تقوم نافذة   
مزن بمعالجة تلك االختالفات بإتباع الخطوط العريضة للسياسات وتقليل المخاطر بمقاربة إعادة تسعير األصول واإللتزامات. 

معدل 

الفائدة 

الفعلي

تحت 

الطلب 

وخالل 6 

اشهر

تستحق 

خالل  7 الى 

12 شهر

تستحق خالل  

سنة واحدة 

الى 5 سنوات

تستحق بعد 

المجموعبدون ارباح5 سنوات

%
الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

 31 ديسمبر 2013

نقدية وارصدة لدى البنك المركزي 

العماني 
10,99710,997----ال يوجد

مبالغ مستحقة على البنوك 

والمؤسسات المالية
210210----ال يوجد

206-222215111%6.5ذمم مدينة عن مبيعات آجلة

10,521-7937936,2392,696%5.5صافي االيجار المنتهي بالتمليك

2,3882,388----ال يوجدإيجارة معجلة

521521----صافي الممتلكات والمعدات

212212----أصول أخرى

8158156,3902,70714,32825,055مجموع االصول
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21      إدارة المخاطر المالية  )تابع(

مخاطر السوق )تابع(  

)ب(     مخاطر معدالت الربح )تابع(

معدل 

الفائدة 

الفعلي

تحت الطلب 

وخالل 6 

اشهر

تستحق خالل  

7 الى 12 

شهر

تستحق خالل  

سنة واحدة 

الى 5

سنوات

تستحق بعد 

5 سنوات

بدون

المجموع ارباح

الف ريال %

عماني

الف ريال 

عماني

الف ريال 

عماني

الف ريال 

عماني

الف ريال 

عماني

الف ريال 

عماني

1,4151,415----ال يوجدالحسابات الجارية

252252----ال يوجدالتزامات اخرى

حقوق اصحاب حسابات 
االستثمار غير المقيدة

%1.667,871-5,829-1513,715

9,6739,673----ال يوجدحقوق المساهمين

مجموع االلتزامات
 وحقوق المالكين

7,871-5,829-11,35525,055

الفجوة بالميزانية 

العمومية
)7,056(8155612,7072,973-

فجوة حساسية

الربح المتراكمة
)7,056()6,241()5,680()2,973(--

مخاطر أسعار حقوق الملكية )ج( 
في الوقت الحالي فإن نافذة مزن ليست معرضة ألي مخاطر من اسعار حقوق الملكية.   

مخاطر التشغيل    
تبنت نافذة مزن منهج المؤشر الرئيسي وفقًا إلطار عمل بازل 2 بهدف قياس التكلفة الرأسمالية لمخاطر التشغيل. يتطلب هذا   

المنهج من البنك توفير 15% من متوسط إجمالي دخل ثالث سنوات كتكلفة رأسمالية لمخاطر التشغيل.

إدارة مخاطر رأس المال  22

تدير مزن راسمالها لغرض التأكد من استمرارها كمنشأة مستمرة بينما تحقق اعال عائد ممكن لمساهميها ضمن إطار المخاطر   
المقبولة . تستمر االستراتيجية العامة وفقا لما يطبق على المركز الرئيسي.إن نسبة كفاية رأس المال المحتسبة وفقا للضريبة 

التقليدية بلغت97.9  % في 31 ديسمبر 2013.
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التقارير المالية لقطاعات األعمال   - 23

تنتظم مزن  ضمن ثالث قطاعات كالتالي:  

1(   خدمات مصرفية لألفراد - تتضمن خدمات بنكية لألشخاص والحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع ألجل ، المرابحة واإليجار   
الذي ينتهي بالتمليك وااليجار المعجل؛ 

المشاركة  تمويل  بالتمليك  ينتهي  وإيجار  آجلة  ومبيعات  توفير   ، جارية  حسابات  تسهيالت  تتضمن  للشركات-  بنكية  2(  خدمات   
المتناقصة وااليجار المعجل؛ و 

3(  الخزينة واإلستثمارات.   

العمليات االخرى تشمل إدارة االستثمارات والتمويل المؤسسي وال يمثل اي نمها قطاع تشغيل منفصل يمكن التقرير عنه.  

تشتمل أصول وإلتزامات القطاع على أصول وإلتزامات التشغيل وهي غالبية قائمة المركز المالي ولكنها ال تشمل البنود مثل   
الضرائب والودائع .

وتم عكس الرسوم الداخلية والتعديالت على التسعير التحويلي في أداء كل األعمال. وتستخدم اتفاقات تقاسم اإليرادات لتخصيص   
إيرادات العمالء الخارجيين لقطاع األعمال على أساس معقول.

خدمات 

مصرفية لالفراد

خدمات 

مصرفية 

للبنوك 

الخزينة 

المجموعأخرىواالستثمارات

الف ريال عمانيالف ريال عمانيالف ريال عمانيالف ريال عمانيالف ريال عمانيكما في 31 ديسمبر 2013

166--9571ايرادات تشغيل القطاع

21--129ايرادات اخرى

187--10780ايرادات تشغيل القطاع

)122(--)106()16(مصروفات الربح

65--)26(91صافي ايرادات التشغيل

تكلفة القطاع

)757(--)70()687(مصروفات القطاع متضمنة االستهالك

)135(--)51()84(انخفاض قيمة التمويل بعد خصم المخصص 

)827(--)147()680(صافي الخسارة عن الفترة

8,4564,79411,20773325,190اصول القطاع

)135(--)51()84(ناقصا : مخصص انخفاض القيمة

8,3724,74311,20773325,055مجموع اصول القطاع

1,64213,4739,67326725,055التزامات القطاع

أرقام المقارنة  24
  لم يتم عرض معلومات المقارنة حيث ان نافذة مزن قد بدات عملياتها خالل السنة الحالية.
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62 فرعًا في سلطنة ُعمان 

فرع في جمهورية مصر العربية

 فرعين في دولة اإلمارات العربية
المتحدة )بأبوظبي ودبي(

محافظة مسقط

 الحي التجاري/الفرع الرئيسي
الهاتف: 24778352/24778350

 الحمرية
الهاتف: 24833792/24831520

 بيت الفلج
الهاتف: 24700166/ 24702130

 الكورنيش
الهاتف: 24715103/ 24714245

 ميناء الفحل
الهاتف: 24677020/ 24565561

 الوطية
الهاتف: 24568244/ 24563830/ 24560585

 القرم
الهاتف: 24562615/ 24560050

 شاطي القرم
الهاتف: 24607161

 العامرات
الهاتف: 24877379/24875766

 مطار مسقط الدولي
الهاتف: 24510007/ 24510543/ 

24519626/24521448

 بوشر
الهاتف: 24587291/ 24587294 / 

24587293

 مدينة السيب
 الهاتف: 24423511/ 24423512/ 24420441/

24421773

 الخوير
الهاتف: 24486481/ 24486441 / 24486479

 دوار العذيبة
الهاتف: 24591341/ 24597855 / 24590145

 المعبيلة
الهاتف: 24455957/ 24453314

 الموالح
الهاتف:  24511164/ 24511165/ 24511167

 دوار الغبرة
الهاتف: 24497229/24491062

 الخوير الشمالية، مبنى وزارة الصحة
الهاتف: 24602763/ 24692310/ 24692309

 قريات
الهاتف: 24846415/24846100

 الخوض
الهاتف: 24537950/ 24537951

 جامعة السلطان قابوس
الهاتف: 24446889/24446556/

محافظة مسندم

 خصب 
الهاتف: 26730467/ 26731442

 بخا 
الهاتف: 26828014

محافظة الداخلية ومحافظة الظاهرة

 نزوى
الهاتف: 25413169/25410043/25410072

 نزوى فرق
الهاتف: 25432149/2531140

 عبري
الهاتف: 25691161/ 25690782

 العراقي
الهاتف: 25694342/25694141 

 بهالء
الهاتف: 25420772/25419673

 سمائل
الهاتف: 25350355/25351483

 فنجاء
الهاتف: 25361190/25360444

 الحمراء
الهاتف: 25423121/25422008

 ضنك
الهاتف: 25676603

محافظة البريمي

 البريمي
الهاتف: 25653037/ 25655226

محافظتي الباطنة )شمال وجنوب(

 صحم
الهاتف: 26855299/26855146/ 26857979

 الخابورة
الهاتف: 26805155 / 26802970/ 26802232/ 

26802380

 بركاء
الهاتف: 26882007/26882368

 بداية 
الهاتف: 26709240

 المصنعة 
الهاتف: 26868136/26868145

 شناص
الهاتف: 26748394/26747663

 الرستاق
الهاتف: 26878334/26878332

 الرستاق الجديدة
الهاتف: 26875254/26875241

 لوى
الهاتف: 26762075/26762073

 أفي
الهاتف: 26781562/26780972

 صحار الهمبار
الهاتف: 26859106/26859104

صحار الجديدة
الهاتف: 26845388/ 24840234

 منطقة صحار الصناعية
الهاتف: 26751309/ 26751925

 السويق
الهاتف: 26860518 /26862764
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محافظة ظفار

 الفرع الرئيسي صاللة 
الهاتف: 23291604/ 23291346/23291601

 صاللة – شارع 23 يوليو  او صالله الجديده
الهاتف: 23298027/23298019

 الحافة
الهاتف: 23291940/23291952

 مستشفى السلطان قابوس – صاللة
الهاتف: 23211092/23211042

 مرباط
الهاتف: 23268345/23268346

 السعادة 
الهاتف: 23226031 / 23225283

محافظتي الشرقية )شمال وجنوب(

 صور
الهاتف: 25545158/25540246

 إبراء
الهاتف: 25570144/25570015 

 بالد بني بو علي
الهاتف: 25554015 /25554138

 جعالن
هاتف: 25550110/25550950

 مصيرة
الهاتف: 25504516/ 25504026 

 الكامل
الهاتف: 25557770/25557524

 المضيبي
الهاتف: 25578484/ 25578014 

 سناو
الهاتف: 25524223/25524212/25524101

 الدقم
هاتف: 25427101/ 25427172/25427130

مراكز الصدارة إلدارة الثروات 

 المنطقة التجارية 
الهاتف: 24778009

 الخوير
الهاتف: 24487356

 شاطئ القرم
الهاتف: 24607679

 ميناء الفحل
الهاتف: 24567223

 صحار
الهاتف: 26859103

 صاللة
الهاتف: 23298092

 صور
الهاتف: 25545414

المنطقة التجارية
قسم المشاريع الصغيره والمتوسطه

الهاتف: 24778558/ 
24778553/24778554

فرع المؤسسات – بناية جيتكو 
الهاتف: 24778060/ 24778055/ 24778056/ 

24778059

فروع مزن

 العذيبة -  مزن
الهاتف: 24527262/ 24527272

 المعبيلة مزن
الهاتف:  24452304/ 24452325/24452387

الفروع الخارجية

اإلمارات العربية المتحدة

 أبوظبي
الهاتف: 6710555 )9712+(

 دبي
الهاتف:  3049400 )9714+(

مصر

 ملحق  االدارة االقليمية
الهاتف: 22900413  )202+(    
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