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تقرير جمل�س الإدارة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

موازنة عام  2017واجلهود الكبرية التي تبذلها احلكومة
لتخفي�ض العجز ،من املتوقع �أن تتمكن ال�سلطنة من مواجهة حالة
عدم اليقني ب�ش�أن االقت�صاد العاملي و�سوق النفط.
ملخ�ص الأداء
كما ي�سرين �أن �أعلن لكم عن نتائجنا املالية امل�شجعة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  .2016يُظهر �أدا�ؤنا زيادة يف �صايف
الأرباح بن�سبة  %31.0لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016لت�صل
�إىل  16.9مليون ريال عماين مقارنة مع  12.9مليون ريال عماين
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2015ويعود منو الربح ذلك �إىل
االرتفاع يف الإيرادات وانخفا�ض امل�صروفات معكو�سا جزئي ًا من
انخفا�ض قيمة القرو�ض.
ارتفع �صايف �إيرادات الت�شغيل قبل املحمل من انخفا�ض قيمة
القرو�ض بن�سبة  %2.3لي�صل �إىل  75.2مليون ريال عُ ماين
مقارن ًة مع العام ال�سابق والتي �شهدت بع�ض املعامالت غري
املتكررة مبا يف ذلك بيع فروعنا يف الهند وباك�ستان.

امل�ساهمون الأفا�ضل،
نياب ًة عن جمل�س الإدارة ،ي�سرين �أن �أقدم لكم النتائج املاليّة
لبنككم بالن�سبة لكامل عام .2016

ارتفع �صايف �إيرادات الفوائد بن�سبة  %10.4لي�صل �إىل 54.3
مليون ريال عُ ماين لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2016مقارنة
مع  49.2مليون ريال عُ ماين للفرتة نف�سها من عام  .2015ويرجع
هذا الأداء القوي �إىل �إرتفاع �إيرادات الفوائد من قرو�ض و�سلف
ال�شركات �إىل جانب ارتفاع العوائد من ا�ستثمار فائ�ض ال�سيولة
يف الأوراق املالية احلكومية التي متت مقا�صتها ب�شكل جزئي
من خالل انخفا�ض �إيرادات الفوائد من عمالء قطاع التجزئة
وذلك ب�سبب انخفا�ض قرو�ض التجزئة القدمية ذات العائد
املرتفع .انخف�ض �صايف �إيرادات الر�سوم بن�سبة  %1.6لي�صل �إىل
 12.3مليون ريال عُ ماين لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
نتيجة النخفا�ض ر�سوم احلفظ املركزي نتيجة لأداء �سوق م�سقط
للأوراق املالية وكذلك ر�سوم التمويل التجاري نتيجة النخفا�ض
حجم التجارة يف عُ مان.

برهن �أدا�ؤنا خالل عام  2016عن القوة التي تتميز بها �أعمالنا،
وذلك بالرغم من التحديات التي متثلت يف البيئة االقت�صادية
وحالة �سوق النفط .وبف�ضل ر�أ�س مالنا القوي وقابليتنا احلكيمة
للتعر�ض للمخاطر ،ا�ستطعنا حتقيق منو يف الإيرادات رغم
�صعوبة الظروف يف ال�سوق.
وقد جت�سد هذا النجاح يف ا�ستمرار فوزنا مبختلف اجلوائز
العاملية ،ومن �أهمها ت�صنيفنا كـ "البنك الأكرث �أمان ًا يف �سلطنة
عمان يف عام  "2016من قبل جملة غلوبال فاينان�س.
نظرة عامة عن االقت�صاد
�شهد عام  2016هبوط ًا حاد ًا وم�ستمر ًا يف �أ�سعار النفط .وقد
اتخذت احلكومة العمانية خطوات جريئة لتخفي�ض النفقات غري
الأ�سا�سية مع تعزيز االهتمام بالنفقات اال�ستثمارية يف م�شاريع
رئي�سية معينة وكذلك زيادة الإيرادات من القطاعات غري
النفطية .وتنطوي هذه التطورات على بع�ض العوامل امل�شجعة،
حيث �ساهم ارتفاع �أ�سعار النفط �إىل حد ما يف دعم موازنة
ال�سلطنة لعام .2017

ارتفع �صايف �إيرادات التداول بن�سبة  %11.4لي�صل �إىل 7.8
مليون ريال عماين مقارنة مع  7.0مليون ريال عماين لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  2015ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل عدم
تكرار خ�سارة �صرف العملة الأجنبية البالغ قدرها  0.5مليون
ريال املتكبدة يف عام  2015فيما يتعلق ببيع عملياتنا يف الهند
وباك�ستان.

ومع بدء تطبيق اخلطة اخلم�سية التا�سعة لل�سلطنة ،ف�إن اجلهود
تبذل الآن لو�ضع �أ�سا�س لدعم القطاعات اال�سرتاتيجية املحددة،
و�إدارة التنمية االجتماعية والتنوع االقت�صادي واال�ستخدام
الأف�ضل للموارد الطبيعية ل�سلطنة عمان .وبعد الإعالن عن

كما انخف�ضت �إيرادات الت�شغيل الأخرى لت�صل �إىل  0.6مليون
ريال عُ ماين مقارنة مع  4.5مليون ريال عُ ماين لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب  ،2015ويرجع ذلك �أ�سا�س ًا �إىل حتقيق مكا�سب
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تقرير جمل�س الإدارة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2016تابع)

ال�ستثمارات ال�صكوك لأول مرة يف ال�سلطنة.

غري متكررة من بع�ض اال�ستثمارات بـ  4.6مليون ريال عماين مت
ت�سجيلها يف عام .2015

انخف�ضت م�صروفات الت�شغيل بن�سبة  %11.5لت�صل �إىل 48.4
مليون ريال عُ ماين ،وذلك نظر ًا لرتكيزنا امل�ستمر على املراقبة
املحكمة للتكلفة .وحت�سنت ن�سبة كفاءة التكلفة لت�صل �إىل %64.3
مقارنة مع  %74.4للفرتة نف�سها من عام � .2015إن تركيزنا
العاملي على االمتثال لقوانني مكافحة اجلرائم املالية م�ستمر،
ولكنه يظل عبئا على �أدائنا املايل.

وقد �أنهينا العام ب�إطالق برنامج اخلدمات امل�صرفية للأفراد
و�إدارة الرثوات ملوظفي ال�شركات ،والذي نحدد من خالله
ال�شركات التي تتمتع ب�أعلى فر�ص النمو ومن ثم ن�ستهدفها بحزم
تناف�سية من املنتجات واخلدمات بهدف تعزيز فر�ص الأعمال مع
موظفيها.

ارتفعت القرو�ض وال�سلف بال�صايف من املخ�ص�صات والفائدة
املعكو�سة بن�سبة  %18.1لت�صل �إىل  1.418.4مليون ريال عُ ماين
وقد حتقق النمو ب�شكل رئي�سي يف حمفظة اجلملة (ال�شركات).
ارتفعت ودائع العمالء بن�سبة  %3.6لت�صل �إىل  1.866.7مليون
ريال عماين مما �أدى لتح�سن معدل �صايف القرو�ض �إىل الودائع
لي�صل �إىل  %76.0مقارنة مع  %66.6كما يف  31دي�سمرب .2015

كما وا�صلنا تقدمي الدعم للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف
ال�سلطنة من خالل فعاليات "�سل�سلة النمو" امل�ستمرة والتي مت
ت�صميمها لتزويد ال�شركات ال�صغرية الطموحة باملعلومات التي
حتتاجها لالزدهار يف الأ�سواق املحلية والدولية.

يقرتح جمل�س الإدارة توزيع �أرباح نقدية �إجمالية مببلغ 10.0
مليون ريال عماين ،وتبلغ ن�سبة دفع التوزيعات .%59.2

قد �سرنا الفوز يف �شهر �أكتوبر ،لل�سنة اخلام�سة على التوايل،
بجائزة يوروموين لأف�ضل بنك يف �إدارة النقد يف عمان .يعك�س
هذا النجاح مرة �أخرى قوة حلول ال�سيولة و�إدارة النقد لدينا
والتي حتققت نتيجة لال�ستثمار الكبري يف من�صة ال�سيولة و�إدارة
النقد العاملية من قبل جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي.

تقدمي �أف�ضل جتربة عمالء
قمنا خالل عام  2016بزيادة الرتكيز على تقدمي جتربة متميزة
للعمالء بحيث نتميز على مناف�سينا .ومع تطبيق برنامج "�أب�شر"
الذي يهدف لتعزيز الثقافة املرتكزة على عمالء البنك من
كافة امل�ستويات ،ا�ستطعنا حت�سني م�ؤ�شر تو�صية العميل يف قطاع
عمالء برميري الرئي�سي �إىل  %91خالل عام  ،2016مقارنة مع
 %89يف .2015

اال�ستثمار يف موظَّ فينا

وبالن�سبة للخدمات امل�صرفية للأفراد و�إدارة الرثوات� ،شهدت
القرو�ض ال�سكنية منو ًا قوي ًا مقارنة بالعام ال�سابق بينما حافظت
القرو�ض الأخرى على زخمها بالرغم من التحديات يف البيئة
الكلية .وقد قمنا خالل العام ب�إعادة ت�صميم برنامج مندو�س
للجوائز لكي مننح عمالءنا فر�صة �أكرب للفوز ،كما �أطلقنا منتج ًا

�شارك موظفونا خالل العام يف عدة برامج تدريبية حول مكافحة
7

القوائم املالية

نوا�صل �إحراز تقدم جيد يف دعم برنامج التعمني يف ال�سلطنة.
ويف هذا ال�صدد ،حققنا ن�سبة تعمني بواقع  %94كما يف 31
دي�سمرب  .2016وقمنا خالل عام  2016بتعيني املزيد من
املواطنني العمانيني يف مراكز قيادية بالبنك يف �إطار التزامنا
امل�ستمر بتطوير املواهب املحلية.
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وبلغ معدل كفاية ر�أ�س املال للبنك  %18.7لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  2016مقارن ًة مع  %19.4كما يف  31دي�سمرب ،2015
وهذا يجعل البنك �أقوى البنوك من حيث را�س املال بالن�سبة
ملناف�سيه يف �سلطنة عمان.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

وفيما يتعلق بالأعمال امل�صرفية التجارية ،وا�صلنا �إبداء قدرتنا
على اجلمع بني قوتنا العاملية وخربتنا املحلية .وكان بنك �إت�ش �أ�س
بي �سي عُ مان من �أهم البنوك امل�ساهمة يف توفري متويل مببلغ 6.4
مليار دوالر �أمريكي مل�شروع جممع لوى لل�صناعات البال�ستيكية
املوقع مع �شركة النفط العُمانية للم�صايف وال�صناعات البرتولية
(�أوربك).

تقرير جمل�س الإدارة

وقد بلغ �صايف املحمل من انخفا�ض قيمة القرو�ض  5.6مليون
ريال عُ ماين ( 3.4مليون ريال عماين يف  .)2015وترتبط هذه
الزيادة مبخ�ص�صات حمددة لعمالء الأفراد بواقع  4.1مليون
ريال عُ ماين وخم�ص�ص عام لل�شركات بواقع  2.1مليون ريال
عُ ماين على �أثر النمو القوي يف قرو�ض و�سلف ال�شركات.

تقرير حوكمة ال�شركات

وا�صلنا اال�ستثمار يف البنية التحتية ل�شبكة فروعنا وقمنا بنقل
ثالثة فروع خالل عام  ،2016وهذا برهان على التزامنا بتزويد
العمالء بالبيئة البنكية الأكرث مالءمة وحداثة .وي�صاحب هذا
اال�ستثمار يف �شبكة الفروع �إجراء حت�سينات على املن�صات
الرقمية البنكية ،حيث �أطلقنا ن�سخة جديدة من التطبيق امل�صريف
للهواتف املحمولة لتقدمي جتربة غنية ومتطورة لعمالئنا .وقد
حققنا نتيجة لهذه اجلهود منو ًا كبري ًا يف امل�شاركة الرقمية من
عمالئنا �إىل  %42يف الربع الرابع من عام  2016مقارنة مع %21
يف الربع الرابع من .2015
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غ�سيل الأموال والعقوبات يف �إطار اجلهود املتوا�صلة التي يبذلها
البنك يف تعزيز وعي املوظفني يف جمال االمتثال لقوانني مكافحة
اجلرائم املالية.

اال�سرتاتيجية املتمثلة يف زيادة الإيرادات وتب�سيط العمليات
والإجراءات وتنفيذ �أعلى املعايري العاملية حلماية البنك وعمالئه
من اجلرائم املالية .و�سوف ن�ستمر يف الرتكيز على حت�سني جتربة
العمالء وحتقيق التميز يف ذلك يف جميع الأوقات.

ولدعم موظفات البنك من �أجل حتقيق طموحاتهن الوظيفية
وا�ستكما ًال جلهود البنك يف حتقيق التنوع بني اجلن�سني على جميع
امل�ستويات ،قمنا بتطوير برنامج �سربجن بورد امل�صمم خ�صي�ص ًا
لهن والذي يهدف �إىل م�ساعدتهن على حتديد خطوات وا�ضحة
وعملية نحو حتقيق �أهدافهن ال�شخ�صية واملهنية.

بالنيابة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو ّد �أن �أعرب عن �شكري
وتقديري جلميع عمالئنا على ثقتهم فينا .كما �أ�شكر وموظَّ فينا
و�إدارتنا على ما بذلوه من جهد والتزام متوا�صلٍ وتفانٍ يف العمل.
نخ�ص بال�شكر البنك املركزي العُماين والهيئة العامة ل�سوق
كما ّ
املال على دعمهم املتوا�صل و�إر�شاداتهم احلكيمة.

قمنا يف عام  2015بتطوير "برنامج �شهادة مدير فرع" بالتعاون
مع كلية الدرا�سات امل�صرفية واملالية .وقد احتفلنا بتخريج
دفعتني من هذا الربنامج خالل عام .2016

قبل اخلتام ي�سرين �أن اتوجه بال�شكر اجلزيل للفا�ضل /دايفيد
�إلدون لإدارته للبنك خالل ال�سنوات الثالثة املا�ضية .فقد �شكلت
خربته الطويلة يف املجال امل�صريف �إ�ضافة كبرية لبنك �إت�ش.
�إ�س .بي� .سي .عُ مان والتي �ساهمت وال �شك يف و�صول البنك
�إىل امل�ستوى الذي هو عليه الآن .وي�سرين �أن �أقتب�س يف ال�سطور
التالية ر�سالة الفا�ضل /دايفيد �إلدون الأخرية كرئي�س ملجل�س
�إدارة البنك:

امل�ساهمة يف املجتمعات التي نخدمها
عملنا خالل عام  2016على زيادة جهودنا املبذولة يف جمال
اال�ستدامة امل�ؤ�س�سية ،وذلك من خالل رعاية ثقافة التطوع يف
البنك وعقد املزيد من ال�شراكات الناجحة مع خمتلف امل�ؤ�س�سات
مثل اجلمعية العمانية للمعوقني وجمعية البيئة العمانية ووزارة
البيئة وال�ش�ؤون املناخية واملجل�س الثقايف الربيطاين.

"ومبا �أن هذه هي فر�صتي الأخرية للكتابة حول �أداء البنك
يف عمان ب�صفتي رئي�س ًا ملجل�س الإدارة ،نظر ًا ال�ستقالتي من
من�صبي للقيام بتحديات جديدة �ضمن جمموعة �إت�ش �إ�س بي
�سي يف مكان �آخر ،ف�إنني �أتقدم بال�شكر اجلزيل لأع�ضاء جمل�س
الإدارة وكافة زمالئي يف البنك على جهودهم الكبرية التي
بذلوها ل�سنوات طويلة .لقد بد�أت عالقتي بالبنك الربيطاين يف
ال�شرق الأو�سط و�إت�ش �إ�س بي �سي يف ال�سلطنة قبل �سنوات طويلة،
حتديد ًا عندما مت تغيري العملة يف عام  .1970لذلك� ،سوف تبقى
خا�صة يف م�سريتي املهنية ،وهذا م�صدر
ل�سلطنة عمان مكانة

فخر واعتزاز بالن�سبة يل ".دايفيد �إلدون

تربع موظفو البنك خالل العام بـ � 768ساعة من الأن�شطة
التطوعية التي ا�شتملت على حمالت تنظيف ال�شواطئ وتوزيع
الطرود الغذائية على الأ�سر املحتاجة وزيارة �أق�سام الأطفال يف
خمتلف امل�ست�شفيات بال�سلطنة.
وب�صفتنا ع�ضو ًا م�ؤ�س�سي ًا يف جمعية البيئة العمانية ،كنا الراعي
الذهبي لفعالية اخلطابة البيئية للكليات واجلامعات ،ووا�صلنا تقدمي
الدعم ملختلف �أن�شطة التوعية التي نفذتها اجلمعية خالل العام.
وخالل الربع الأخري من العام قمنا ب�إطالق مبادرة جديدة
للم�س�ؤولية االجتماعية يف البنك بعنوان "كان يا ما كان" ،والتي
قام مبوجبها متطوعون من البنك بزيارة �ستة م�ست�شفيات يف
خمتلف املناطق وعقدوا جل�سات ل�سرد احلكايات للأطفال الذين
مت ادخالهم يف تلك امل�ست�شفيات .ت�سهم هذه املبادرة يف �إ�ضافة
القيمة للمهارات القرائية للأطفال ،كما �أنها متنحهم دعم ًا
معنوي ًا خالل الأوقات ال�صعبة التي يق�ضونها يف امل�ست�شفيات.

ويف اخلتام ،ي�سرّين �أي�ض ًا �أن �أعرب عن خال�ص امتناننا حل�ضرة
�صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد حفظه اهلل ورعاه
ملوا�صلة قيادته الر�شيدة يف حتقيق ال�سالم واال�ستقرار والنمو
لل�سلطنة وال�شعب العُماين الكرمي.




اخلامتة

ال�سري �شريارد كوبر كولز
رئي�س جمل�س الإدارة

يف �ضوء تركيز احلكومة املتزايد على تنويع االقت�صاد واال�ستفادة
من الإمكانيات غري امل�ستغلة يف ال�سلطنة ،ف�إننا متفائلون بالفر�ص
التي �ستن� أش� خالل عام  .2017ونحن ن�أمل �أن ت�سهم مبادرة
الربنامج الوطني للتنويع االقت�صادي (تنفيذ) وامل�شاريع املنبثقة
عنه يف زيادة الإيرادات غري النفطية امل�ستدامة لل�سلطنة.
�سوف يبقى تركيزنا من�صب ًا خالل عام  2017على حتقيق �أهدافنا
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

تقرير حوكمة ال�شركات
للتقرير ال�سنوي 2016

 1-2تقوم فل�سفة احلوكمة لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
على املبادئ التالية:

بيان ر�سالة ور�ؤية (هدف) بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
.1

•جمل�س �إدارة ناجح وم�س�ؤول.

القيم

•توجيهات وا�سرتاتيجية وا�ضحة لتطوير
الأعمال.

�	1-1إن جمل�س �إدارة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع
(“بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان” “ /البنك”) ملتزم
بتطبيق �أعلى معايري حوكمة ال�شركات خللق قيمة
طويلة الأمد للم�ساهمني فيه ولتحقيق �أهداف البنك
اال�سرتاتيجية وجلعل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ًعمان البنك
الرائد يف �سلطنة عمان.

تقرير جمل�س الإدارة

«�أن نتواجد حيث يوجد النمو و�أن نعمل على ربط عمالئنا بالفر�ص
ومتكني الأعمال من النمو واقت�صاد �سلطنة ُعمان من االزدهار
وم�ساعدة النا�س يف الو�صول �إىل �آمالهم وحتقيق طموحاتهم».

.2

فل�سفة احلوكمة

•مبادئ ومعلومات حما�سبية �سليمة.
•�آليات دقيقة لإ�صدار القرارات.
•تقييم الأداء املرتبط باال�سرتاتيجية.

� 2-1إن قيم بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان هي:

 2-2تتج�سد فل�سفة احلوكمة لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
يف الطريقة التي يعمل بها البنك وكيفية تطبيق حوكمة
�شركات جيدة ل�ضمان �أن بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان:

•التمتع بالثقة والقيام بال�شيء ال�صحيح.
•االنفتاح على الأفكار والثقافات الأخرى.

تقرير حوكمة ال�شركات

•تطوير املوارد الب�شرية.

•يتمتع ب�أ�سا�سات و�إجراءات قوية.

•التوا�صل مع العمالء واملجتمعات واملنظمني
وبع�ضنا البع�ض .

•ي�أخذ بعني االعتبار حاجات وم�صالح جميع
املتعاملني.
•يتخذ القرارات بطريقة موزونة و�شفافة.

•القوة املالية  -احلفاظ على قوة و�سيولة ر�أ�س
املال.

 3-2ي�سعى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان لتطبيق �أف�ضل
املمار�سات يف حوكمة ال�شركات عن طريق تبني قيم
وا�ضحة تقوم على مبادئ الأعمال ال�سليمة وفل�سفة
حوكمة متج�سدة يف الطريقة التي يقوم فيها البنك
بتنفيذ �أعماله وعن طريق االلتزام بروح وم�ضمون:

•�إدارة املخاطر  -اتخاذ زمام املبادرة وفهم
العمل وحتمل امل�س�ؤولية عن ت�أثري ت�صرفاتنا
و�أفعالنا واتخاذ الإجراءات االحرتازية.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

 3-1تقوم قيم بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان على �أ�سا�س
مبادئ العمل ال�سليم التي ت�شتمل على:

•القانون.
•ميثاق حوكمة �شركات امل�ساهمة العامة ال�صادر
من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال يف ُعمان
وتعديالته (“امليثاق”).

•الرتكيز على الأداء  -ا�ستحداث م�ستويات
الأداء التناف�سي يف ال�سوق والت�صرف ب�سرعة
وتكثيف اجلهود وترتيب الأولويات وتب�سيط
الإجراءات.

•لوائح حوكمة ال�شركات للم�ؤ�س�سات امل�صرفية
واملالية ال�صادرة من قبل البنك املركزي
ال ُعماين.

•الفعالية  -الرتكيز على مبد�أ التكلفة وفعالية
الإجراءات.

•معايري جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي العاملية،
امل�شتملة على ميثاق �إت�ش �إ�س بي �سي حلوكمة
ال�شركات.

•اجلودة  -ال�سعي وراء التميز.
•الرتكيز على العميل  -توفري جتربة مميزة للعميل.
•التكامل  -مواءمة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
مع املعايري املطبقة من قبل بقية جمموعة �إت�ش
�إ�س بي �سي ل�ضمان تقدمي خدمات مي�سرة
ومتكاملة جلميع املتعاملني.
•اال�ستدامة  -بناء توقعات طويلة الأمد وفهم
ت�أثري الأفعال على املتعاملني وال�سمعة التجارية.
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القوائم املالية

 4-2قام جمل�س الإدارة بتطبيق �إطار عمل حوكمة ال�شركات
(“�إطار العمل”) الذي يلبي كافة متطلبات اللوائح املحلية
ال ُعمانية ويج�سد �أف�ضل املمار�سات الدولية وي�شمل كافة
معايري جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي العاملية .ويتم مراجعة
�إطار العمل �سنوي ًا ويتم حتديثه دوري ًا على النحو املطلوب.
ويحدد �إطار العمل امل�سائل التي تقت�صر على امل�ساهمني
وجمل�س الإدارة وفريق الإدارة العليا (“الإدارة”).

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

•ال�سرعة � -سرعة اال�ستجابة واتخاذ القرارات
التي تتوافق مع القيم واملبادئ.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

تقرير حوكمة ال�شركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2016

.3

4

جمل�س الإدارة  -التعيينات واملهام

جمل�س الإدارة  -ال�سمات والكفاءات الأ�سا�سية
�	1-4إن بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان ملتزم بالت�أكد من
متتع كل ع�ضو من الأع�ضاء ال�سبعة يف جمل�س الإدارة
بال�سمات التالية:

 1-3يت�ألف جمل�س الإدارة احلايل من �سبعة �أع�ضاء وهم
جميع ًا �أع�ضاء غري تنفيذيني وم�ستقلني.
 2-3بد�أت فرتة جمل�س الإدارة احلايل يف  30مار�س 2015
ملدة ثالثة �أعوام .و�ستقام انتخابات جمل�س الإدارة
التالية يف عام  2018ما مل يتطلب القيام بذلك م�سبق ًا
وفق ًا لأحكام القانون والنظام الأ�سا�سي لدى بنك �إت�ش
�إ�س بي �سي ُعمان (“النظام الأ�سا�سي”).

•�أعلى املعايري الأخالقية والنزاهة يف التعامالت
ال�شخ�صية واملهنية.
•م�ستوى عال من الذكاء واحلكمة يتم ا�ستخدامه
يف �إ�صدار القرارات ال�صحيحة وال�سليمة.

 3-3يجوز ملء �أي �شاغر ين�ش�أ نتيجة �إىل ا�ستقالة �أحد
الأع�ضاء م�ؤقت ًا من قبل املجل�س ،مع مراعاة االنتخاب
يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية التايل .و�أي �شخ�ص
يرغب يف تر�شيح نف�سه ملن�صب ع�ضو جمل�س الإدارة
يجب عليه �أن:

•القدرة على قراءة وفهم القوائم املالية.
•�إمكانية امل�ساهمة يف الإدارة والإ�شراف الفعال
على بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان.
•القدرة على الأداء ح�سب �أعلى املعايري �أثناء
فرتات ال�ضغط ق�صرية وطويلة الأمد.

•يلبي كافة املتطلبات القانونية ،مبا فيها
املتطلبات الواردة يف قانون ال�شركات التجارية
والنظام الأ�سا�سي.

•القدرة على التوا�صل مع الآخرين ب�شكل حازم
وم�س�ؤول ومتعاون.

•تقدمي ا�ستمارة طلب (يف النموذج الأويل
ال�صادر من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال)
قبل يومني على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع
اجلمعية العامة الذي �سيتم فيه انتخاب
الأع�ضاء.

•القدرة على العمل والت�شاور مع املوظفني لدى
بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان للو�صول �إىل �أعلى
معايري الإدارة.
 2-4ي�سعى جمل�س الإدارة ككل للو�صول �إىل الكفاءات
الأ�سا�سية التالية ،مع كل مر�شح ي�ساهم يف جمال واحد
على الأقل:

 4-3يو�صي جمل�س الإدارة بالأ�سماء املنا�سبة للم�ساهمني
لغر�ض انتخابهم ك�أع�ضاء يف جمل�س الإدارة وذلك
يف �سياق االحتياجات املطلوبة لدى املجل�س .وهذا ال
ي�ؤثر على حرية امل�ساهمني يف الت�صويت لأي مر�شح
(مر�شحني).

•املهارات لتحفيز املواهب ذات الأداء العايل.
•الر�ؤية اال�سرتاتيجية والقدرة على التوجيه
عن طريق ت�شجيع االبتكار والتحدي امل�ستمر
للم�ؤ�س�سة جلعل ر�ؤيتها �أكرث و�ضوح ًا.

 5-3يقوم امل�ست�شار القانوين لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي
ُعمان مبراجعة �أهلية و�صحة الطلبات ومدى التزامها
بالقوانني والأنظمة .وينبغي على البنك وفق ًا ملا هو
مطلوب يف ن�ص القرار الوزاري رقم خ2008/53 /
�إيداع ا�ستثمارات الأع�ضاء املنتخبني مع حم�ضر اجتماع
اجلمعية العامة ال�سنوية لدى الهيئة العامة ل�سوق املال
�ضمن الفرتة املحددة يف القانون.

•مهارة يف تدبري املوارد املالية وامل�ؤ�س�سية.
•القدرة على فهم توجهات الإدارة ب�شكل عام؛
والقطاع امل�صريف على ال�صعيد املحلي والعاملي.
•احل�صول على خربة مالئمة وحمددة بالقطاع
ذي ال�صلة واملحافظة عليها.
•احل�صول على خربة عملية يف الأ�سواق الدولية
واملحافظة عليها.

�	6-3إن مهام ووظائف جمل�س الإدارة حمددة يف �إطار
العمل وتخ�ضع لكافة القواعد والقوانني والأنظمة
ذات ال�صلة ،وتت�ضمن القانون امل�صريف ولوائح البنك
املركزي ال ُعماين وقانون ال�شركات التجارية واملبد�أ
الثاين واملبد�أ الثالث من امليثاق.

 4-3يو�ضح اجلدول التايل امل�ؤهالت وال�سرية الذاتية
لأع�ضاء جمل�س الإدارة.

�	7-3إن رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي هما
من�صبان منف�صالن ولهما �أدوار وظيفية حمددة
بو�ضوح.
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تقرير حوكمة ال�شركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2016

ميلك �شريارد خربة تقارب  40عاما من العمل على ال�صعيدين الإقليمي والدويل ،حيث
�أم�ضى �أكرث من  30عاما يف ال�سلك الدبلوما�سي الربيطاين ،وكان �سفري ًا لدى اململكة
العربية ال�سعودية من � 2003إىل  .2007ان�ضم �شريارد �إىل �إت�ش �إ�س بي �سي القاب�ضة يف
رئي�س جمل�س الإدارة وع�ضو غري تنفيذي
 2013كم�ست�شار �أول لرئي�س املجموعة والرئي�س التنفيذي للمجموعة ومت تعيينه يف من�صب
رئي�س ال�ش�ؤون احلكومية للمجموعة يف عام � .2015إن �شريارد �أي�ضا ع�ضو جمل�س �إدارة
امل�ؤهالت:
يف �إت�ش �إ�س بي �سي م�صر �ش.م.م .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،شريارد ع�ضو يف جمل�س الأعمال
كلية هريتفورد� ،أك�سفورد (حا�صل على �شهادة يف امل�صري الربيطاين وجمل�س الأعمال ال�سعودي الربيطاين امل�شرتك و�آ�سيا هاو�س ،وهو
الأدب الكال�سيكي وباحث وزميل فخري)
�أي�ضا الرئي�س الربيطاين جلمعية ال�صداقة العمانية الربيطانية.

تقرير حوكمة ال�شركات
مناق�شات وحتليالت الإدارة
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القوائم املالية

عميد ركن متقاعد /وليد بن عمر الزواوي
ي�شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة يف عدة �شركات يف ُعمان (منذ عام  )1984وخارجها.
نائب رئي�س جمل�س الإدارة وع�ضو م�ستقل غري تنفيذي ومن �ضمن تلك املنا�صب التي �شغلها ع�ضو جمل�س �إدارة يف بنك ُعمان الدويل (�ش.م.ع.ع).
امل�ؤهالت:
منذ عام  1996وحتى نهاية مايو من عام  .2012وي�شغل حالي ًا من�صب نائب رئي�س جمل�س
ماج�ستري من كلية كينجز  -لندن (اململكة املتحدة) �إدارة يف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان (�ش.م.ع.ع ).اعتبار ًا من  31مايو  .2012كما خدم يف
 2007القوات امل�سلحة ال ُعمانية ملدة ثالثني عام ًا.
خريج الكلية امللكية للدرا�سات الدفاعية (اململكة
املتحدة) 2006 -
خريج كامربيل (اململكة املتحدة) 1992 -
خريج �أكادميية �ساندهري�ست (اململكة املتحدة) -
1982
عمل د .جمعة مع املكتب ال�سلطاين من عام  1982وحتى عام  ،1996و�شغل بعد ذلك من�صب
د .جمعة بن علي بن جمعة ال جمعة
�أمني عام جمل�س املناق�صات من عام  1996وحتى عام  ،2001ووزير القوى العاملة من عام
ع�ضو جمل�س �إدارة اول م�ستقل غري تنفيذي
 2001وحتى عام  .2008كما �شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ال ُعمانية ل�صيانة
امل�ؤهالت:
املطارات (�ش.م.ع.م ).من � 2010إىل  .2015وي�شغل د .جمعة حاليا من�صب رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة املها لت�سويق املنتجات النفطية منذ .2016
دكتوراة يف العلوم ال�سيا�سية
ي�شغل احلو�سني من�صب الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال ُعمانية لإدارة املطارات بعدما �شغل
�أمين بن �أحمد بن �سلطان احلو�سني
من�صب املدير العام ملطار م�سقط الدويل لأكرث من ثالث �سنوات .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل غري تنفيذي
ي�شغل احلو�سني من�صب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية العمانية للهند�سة واال�ستثمار
(�ش.م.ع.ع ).و�شركة م�سقط الوطنية القاب�ضة (�ش.م.ع.ع ،).وع�ضو يف جمل�س �إدارة
امل�ؤهالت:
ال�شركة العمانية لالت�صاالت (�ش.م.ع.ع) ،وع�ضو يف جمل�س الإدارة الإقليمي للمجل�س
ماج�ستري يف الإدارة العامة
الدويل للمطارات  -منطقة �آ�سيا واملحيط الهادئ ،وع�ضو يف جمل�س الإدارة العاملي للمجل�س
الدويل للمطارات.
بكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية
على مدى الع�شرين عام ًا املا�ضية من �سريته الوظيفية املهنية ،توىل احلو�سني قيادة
م�ؤ�س�سات خمتلفة حيث �شغل منا�صب تنفيذية يف قطاعات عدة منها القطاع امل�صريف
وقطاع االت�صاالت واخلدمات والت�أمني .خدم احلو�سني يف ال�شركة ال ُعمانية لإدارة
املطارات ،بخربة على مدى ع�شرين عام ًا يف قطاعات خمتلفة ،على امل�ستويني الدويل
واملحلي .وقد متكن من خلق وجلب بيئة عمل ومعرفة مهمتني حيث تر�أ�س م�شاريع كربى
لي�س فقط �أثناء �شغله ملن�صب املدير العام ملطار م�سقط الدويل يف املرحلة الأوىل من
افتتاح مطار م�سقط الدويل اجلديد وا�ستقبال طائرة �سوالر �إمبل�س يف جتربتها الأوىل يف
م�سقط ،بل و�أي�ض ًا يف من�صبه احلايل ب�صفته املدير التنفيذي حيث تر�أ�س افتتاح مطار
�صاللة اجلديد .وب�صفته رئي�س ًا تنفيذي ًا يف ال�شركة ال ُعمانية ل�صيانة املطارات ،فهو يعد
بجعل مطارات ُعمان مطارات مبوا�صفات عاملية وجعلها اخلط الوا�صل بني ال�شرق والغرب.
تقوم ال�شركة ال ُعمانية لإدارة املطارات ب�إدارة وت�شغيل كل من مطار م�سقط الدويل ومطار
�صاللة واملطارات املحلية الأخرى يف �صحار والدقم.

تقرير جمل�س الإدارة

اال�سم والفئة
الأع�ضاء املكلفون
ال�سري �شريارد كوبر كولز كيه �سي �إم جي �إل يف �أو

ال�سرية الذاتية

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع
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اال�سم والفئة
الأع�ضاء املكلفون
عبد الفتاح �شرف
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل غري تنفيذي
امل�ؤهالت:
خريج جامعة دنفر ،الواليات املتحدة

ال�سرية الذاتية
عبد الفتاح �شرف هو املدير العام والرئي�س التنفيذي للمجموعة ،الإمارات العربية
املتحدة ،وع�ضو جمل�س �إدارة يف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق الأو�سط املحدود
( )HBMEوبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع .)HBON( .وقبل تعيينه كرئي�س
تنفيذي يف الإمارات العربية املتحدة� ،شغل من�صب الرئي�س التنفيذي للخدمات املالية
ال�شخ�صية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،كما كان م�س�ؤ ً
وال عن جميع الأعمال
امل�صرفية للأفراد يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .كما �شغل من�صب ع�ضو
جمل�س �إدارة يف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي املحدود ال�سعودية (.)IBSA
وقبل ان�ضمامه �إىل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق الأو�سط املحدود ،كان عبد الفتاح �شرف
ي�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي ل�شركة بنك دبي الوطني خلدمات الأوراق املالية ،وهي
�شركة تابعة لبنك الإمارات دبي الوطني.
وعبد الفتاح حالي ًا ع�ضو يف املجل�س الأعلى ملركز دبي املايل العاملي ،وع�ضو يف جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة الإمارات لالت�صاالت وم�ؤ�س�سة نور دبي ،وكذلك ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري
ملا�سرت كارد يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،وع�ضو املجل�س اال�ست�شاري يف كلية الأعمال
والإدارة باجلامعة الأمريكية يف ال�شارقة ،وع�ضو جمل�س �إدارة احتاد الإمارات للغولف.

من � 1987إىل  :2000تقلد العديد من الأدوار الوظيفية يف جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي يف
روب اندروود
لندن وهونغ كونغ واململكة العربية ال�سعودية حيث تغطي مهامه خماطر االئتمان والتدريب
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل غري تنفيذي
على الت�سليف ومنح القرو�ض لل�شركات املتخ�ص�صة يف جماالت الت�صنيع وال�شحن .ومن
نوفمرب � 2000إىل فرباير  :2004كان مدير �أول يف ق�سم املوارد الب�شرية باملجموعة .ومن
امل�ؤهالت:
فرباير � 2004إىل  :2007كان الرئي�س التنفيذي لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي يف ت�شيلي .ومن
بكالوريو�س يف االقت�صاد وال�سيا�سة ،جامعة باث� ،سبتمرب� 2007إىل فرباير  :2010كان رئي�س خماطر اخلدمات امل�صرفية لبنك ات�ش ا�س
باث ،اململكة املتحدة
بي �سي يف امريكا الالتينية ،امل�ستندة يف املك�سيك .ومن فرباير � 2010إىل يونيو  2014كان
رئي�س ق�سم خماطر اخلدمات امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات� ،إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق
زميل يف معهد امل�صرفيني القانوين ،لندن ،اململكة الأو�سط ومن يونيو � 2014إىل هذا التاريخ� ،أ�صبح رئي�س ق�سم املخاطر � ،إت�ش �إ�س بي �سي
املتحدة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا املوجود يف دبي.
ان�ضم روبني �إىل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق الأو�سط املحدود يف �أكتوبر  2013كنائب رئي�س
روبني دي جونز
تنفيذي لل�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ورئي�س اال�سرتاتيجية والتخطيط يف منطقة ال�شرق
ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل غري تنفيذي
الأو�سط و�شمال �أفريقيا من بنك �إت�ش �إ�س بي �سي بي ال �سي ،لندن ،حيث �شغل من�صب رئي�س
مكتب الإدارة واملخاطر من يونيو � 2011إىل �سبتمرب  ،2013ويقدم تقاريره �إىل مدير العمليات
امل�ؤهالت:
لدى جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي .قام روبني من خالل من�صبه احلايل بالتحقق من قيام �إت�ش
هو ع�ضو زميل يف جمعية املحا�سبني القانونيني �إ�س بي �سي بالإدارة الن�شطة للمخاطر واجلودة يف جميع �أن�شطة �إت�ش �إ�س بي �سي للتكنولوجيا
واخلدمات .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كان روبني م�س�ؤ ً
وال عن توفري الدعم الت�شغيلي من �أجل �ضمان
املعتمدين
فاعلية عمليات احلوكمة الرئي�سية .كما قام روبني بالإ�شراف على برامج �أن�شطة �إت�ش �إ�س بي �سي
للتكنولوجيا واخلدمات الهجينة /املتبادلة مثل �إنعا�ش وحل برامج التفوق الت�شغيلي /الوظيفي،
وفريق العمليات العاملي وا�سرتاتيجية البيانات.
وقبل عمله يف لندن ،مت انتداب روبني �إىل البنك ال�سعودي الربيطاين كمدير تنفيذي ومدير عمليات.
وبالإ�ضافة �إىل م�س�ؤولياته احلالية كنائب مدير تنفيذي لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق الأو�سط
املحدود ،قام روبني باالنخراط الفعال مع الر�ؤ�ساء التنفيذيني والر�ؤ�ساء التنفيذيني للعمليات يف
الدولة من �أجل حتفيز �أداء الأعمال مبا يتوافق مع املعايري والقيم العاملية.
ان�ضم روبني �إىل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي يف عام  ،1994كما عمل يف جنوب �أفريقيا وكندا و�أ�سرتاليا
والواليات املتحدة واململكة املتحدة يف �أدوار عديدة مبا فيها الرئي�س العاملي ومدير العمليات
لإعادة هند�سة اخلدمات والأ�سواق امل�صرفية العاملية من �أكتوبر  2006وحتى مار�س .2009
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الأع�ضاء الذين ا�ستقالوا من منا�صبهم

منح جائزة �شخ�صية الأعمال من قبل دي ات�ش ال� /ساوث ت�شاينا مورنينج بو�ست هونغ
كونغ لعام  2004 :2003كما منح جنم بوهينيا الذهبي من قبل حكومة هونغ كونغ لعام
 2005لقاء م�ساهمته يف اخلدمات امل�صرفية ومت منحه جن�سية �سيئول فخرية تقدير ًا
لعمله يف املدينة .ويف عام  ،2005مت منحه جائزة �آ�شيان بانكر اليف تامي ات�شيفمنت .يف
عام  ،2011مت منحه الدكتوراة الفخرية لفنون الأداء من قبل �أكادميية هونغ كونغ.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

تقلد من�صب الرئي�س ال�سابق لغرفة التجارة العامة يف هونغ كونغ واللجنة اال�ست�شارية
للأعمال الدولية يف �سيئول .كما تقلد من�صب م�ست�شار يف �ساوثرن كابيتال جروب ومقرها
�سنغافورة ونيو ليلي �إنرتنا�شيونال جروب ومقرها هونغ كونغ .وتقلد عدد ًا من املنا�صب
احلكومية واملجتمعية يف هونغ كونغ.

تقرير حوكمة ال�شركات

دخل جمال العمل امل�صريف يف عام  1964حيث قام مبزاولة نطاق وا�سع من الأعمال
امل�صرفية وتقلد عدة منا�صب �إدارية تنفيذية يف اململكة املتحدة وال�شرق الأو�سط و�آ�سيا.
رئي�س  -جمل�س الإدارة وع�ضو م�ستقل غري و�أ�صبح مدير عام جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي يف عام  1990وع�ضو ًا تنفيذي ًا يف �شركة هونغ
تنفيذي
كونغ و�شنغهاي للخدمات امل�صرفية يف عام  1994ورئي�سها التنفيذي يف عام  1996ورئي�س
جمل�س �إدارتها يف عام  .1999ويف عام � ،1996أ�صبح رئي�س جمل�س �إدارة بنك هانغ �سينغ
امل�ؤهالت:
وع�ضو جمل�س �إدارة يف �إت�ش �إ�س بي �سي القاب�ضة بي ال �سي يف  1يناير  .1999وا�ستقال
دكتوراة فخرية يف �إدارة الأعمال من جامعة يف عام .2005
هونغ كونغ
ومنذ عام � ،2011أ�صبح ع�ضو ًا ورئي�س ًا غري تنفيذي لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق الأو�سط
قا�ضي �صلح
املحدود ،ومنذ عام � 2016أ�صبح م�ست�شار الرئي�س التنفيذي لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي العاملي
التجاري .و�أ�صبح رئي�س جمل�س الإدارة يف �أكتوبو�س القاب�ضة املحدودة يف هونغ كونغ
زميل يف معهد امل�صرفني القانونيني
ونائب رئي�س جمل�س الإدارة يف نوبل جروب ليمتد املدرجة يف �سنغافورة وع�ضو ًا يف املجل�س
الأعلى للمركز املايل العاملي التابع حلكومة دبي وظل حتى دي�سمرب  2012م�ست�شار ًا يف
مكتب رئي�س دولة كوريا اجلنوبية.

تقرير جمل�س الإدارة

)يف  29يناير (2017
ديفيد جوردون �إلدون

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

القوائم املالية

15

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

تقرير حوكمة ال�شركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2016

 4-4يتم مراجعة ت�شكيلة جمل�س الإدارة وخرباته ب�صورة
م�ستمرة ويتم �إجراء تقييم ملجل�س الإدارة على �أ�سا�س
�سنوي .كما يتم توفري برامج تدريبية وتثقيفية ملجل�س
الإدارة على �أ�سا�س دوري حيث يت�ضمن ذلك التدريب
على ال�ش�ؤون القانونية والتنظيمية واملالية ذات ال�صلة.
5

وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،وهي مفو�ضة بت�سيري
�ش�ؤون الأعمال اليومية والقيام مبهام �إدارة البنك عن
طريق اللجنة الإدارية العليا.
 2-6قام جمل�س الإدارة بتعيني �أمني �سر م�ؤهل قانون ًا لتنفيذ
املهام املن�صو�ص عليها يف املبد أ� اخلام�س من امليثاق
ولتقدمي الن�صح وامل�شورة حول �أف�ضل ممار�سات
احلوكمة الدولية ومتطلبات احلوكمة املحلية.

املعلومات التي تقدم �إىل جمل�س الإدارة
 1-5ين�ص �إطار العمل على امل�سائل املنوطة مبجل�س الإدارة
وامل�ساهمني.

 3-6التقى جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه يف التواريخ
التالية خالل عام  2016وقد مت مناق�شة جدول �أعمال
�شامل (يغطي امل�سائل الواردة يف املرفق  3من امليثاق)
لغر�ض �أخذ العلم و(يف حال كان مطبق ًا) املوافقة
عليها.

 2-5يتلقى جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة معلومات �شاملة ويف
الوقت املحدد لتمكينهم من �أداء مهامهم.
 3-5حتتوي جميع البيانات املالية ال�سنوية وامل�ؤقتة وتقارير
ح�سا�سية النا�س جتاه الأ�سعار والتقارير ال�صادرة �إىل
اجلهات التنظيمية التي يعدها جمل�س الإدارة على
تقييم متوازن وقابل للفهم.

التواريخ يف عام2016
27يناير

 4-5يدرك جمل�س الإدارة ويعي حجم م�س�ؤولياته جتاه
�إعداد احل�سابات.

3مار�س

 5-5ي�ضمن جمل�س الإدارة تطبيق رقابة داخلية فاعلة يف
جميع نواحي عمليات بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان،
مبا يف ذلك االلتزام املايل املتعلق بالعمليات و�إدارة
املخاطر.

30مار�س
�27أبريل
27يوليو

 6-5تبنى جمل�س الإدارة �سيا�سة �شفافية بالن�سبة للعالقة
مع مراقبي احل�سابات اخلارجيني ،وخ�صو�ص ًا فيما
يتعلق ب�أي تر�سية لأي عمل ذي �صلة غري خا�ضع
للتدقيق .ويقوم املبد�أ الرئي�سي ال�سائد على �أن مراقبي
احل�سابات اخلارجيني (وينظر �إليهم على �أنهم)
م�ستقلون يف ممار�سة مهامهم.

�30أكتوبر
�31أكتوبر

 4-6عقد جمل�س الإدارة  7اجتماعات وجلنة التدقيق
 6اجتماعات وجلنة املخاطر  4اجتماعات وجلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت اجتماعني يف  .2016مت عقد
اجلمعية العامة ال�سنوية يف  30مار�س  .2016فيما
يلي ت�شكيل و�أ�سماء الأع�ضاء والرئي�س و�سجل احل�ضور
ملجل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه والع�ضويات:

 7-5يتبع بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �سيا�سات داخلية للت�أكد
من الإف�صاح العادل عن جميع املعلومات العامة املتعلقة
ببنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان ،وخ�صو�ص ًا ،للت�أكد من
�أن �أية معلومات �صحيحة وكاملة ولي�ست م�ضللة وغري
منقو�صة.
6

جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه
جمل�س الإدارة ،جلنة التدقيق ،جلنة
املخاطر
جمل�س الإدارة ،جلنة التدقيق ،جلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت
جمل�س الإدارة
جمل�س الإدارة ،جلنة التدقيق ،جلنة
املخاطر
جمل�س الإدارة ،جلنة التدقيق ،جلنة
املخاطر
جمل�س الإدارة ،جلنة التدقيق ،جلنة
املخاطر ،جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
جمل�س الإدارة ،جلنة التدقيق

اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه
 1-6يتكون جمل�س الإدارة كما يف �شهر دي�سمرب  2016من
ثالث جلان دائمة هي :جلنة التدقيق وجلنة املخاطر
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تقرير حوكمة ال�شركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2016

عبد الفتاح �شرف

روب اندروود

5

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال

نعم

7

ال يوجد

4

2

نعم

نعم

6

ال يوجد

4

2

ال

ال

7

6

4

2

نعم

ال

6

6

3

ال يوجد

نعم

ال

 #عقد جمل�س الإدارة ب�أكمله اجتماع ًا يف جل�سة حول اال�سرتاتيجية على م�ستوى البنك .مل يعترب االجتماع ر�سمي ًا .مت دفع بدل ح�ضور اجلل�سات وت�سجيلها يف عمود
منف�صل .يرد ن�ص متعلق ببدل ح�ضور اجلل�سة اال�سرتاتيجية بالريال ال ُعماين يف الفقرة � 4-1-7أدناه.

7

املكاف�آت

17

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

 1-7جمل�س الإدارة
�	1-1-7أع�ضاء جمل�س الإدارة خمولون بتلقي بدل
ح�ضور جل�سات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة
عنه ح�سب املبالغ التالية:
• 500ريال عُ ماين بدل ح�ضور الع�ضو عن
جل�سة جمل�س الإدارة.
• 500ريال عُ ماين بدل ح�ضور الع�ضو عن
جل�سة اللجنة.
•�شريطة� )1( :أال يتجاوز ما يح�صل عليه
الع�ضو  10.000ريال عُ ماين يف ال�سنة،
و(� )2أال يتجاوز جممل البدالت /املكاف�آت
(لكل املجل�س)  200.000ريال عُ ماين.
 2-1-7يعترب جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أع�ضا ًء
م�ستقلني غري تنفيذيني ،حيث ال يتلقون تعوي�ض ًا
ثابت ًا �أو ال تطبق حوافز مرتبطة بالأداء .ويتم
تعوي�ض كافة الأع�ضاء عن نفقاتهم حل�ضور
اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه.
 3-1-7خالل عام  2016تنازل كل من روب اندروود
وعبد الفتاح �شرف ووروين دي جونز عن حقهم
يف احل�صول على كامل �أو جزء من بدل ح�ضور

القوائم املالية

جل�سات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه.
 4-1-7بلغ �إجمايل نفقات وبدل ح�ضور جل�سات
جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه خالل
العام  2016مبلغ  64.991ريال ُعماين ح�سب
اجلدول التايل:
بدل ح�ضور �إجمايل بدل
بدل
ا�سم الع�ضو
جل�سة
احل�ضور
احل�ضور
اال�سرتاتيجية
ريال عُماين
ريال عُ ماين
ريال عُماين
4.000
500
3.500
ديفيد جوردون �إلدون
7.000
500
عميد ركن متقاعد /وليد 6.500
بن عمر الزواوي
3.000
500
د .جمعة بن علي بن جمعة ال جمعة 2.500
7.000
500
�أمين بن �أحمد بن �سلطان احلو�سني 6.500
عبد الفتاح �شرف
روب اندروود
روبني دي جونز
21.000 2.000 19.000
�إجمايل بدل احل�ضور
43.991
�إجمايل م�صاريف الفندق وال�سفر 43.991
وم�صاريف جمل�س الإدارة الأخرى
64.991 2.000 62.991
املجموع الكلي

مناق�شات وحتليالت الإدارة

روبني دي جونز

جمل�س الإدارة ،جلنة املخاطر
وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
رئي�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
اعتبارا من  3مار�س 2016
جمل�س الإدارة ،جلنة التدقيق،
جلنة املخاطر وجلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت .رئي�س جلنة املخاطر
ً
اعتبارا من  21يوليو .2014
جمل�س الإدارة ،جلنة التدقيق وجلنة
املخاطر .رئي�س جلنة التدقيق
ً
اعتبارا من  30مار�س .2015

7

6

ال يوجد

ال يوجد

نعم

نعم

تقرير حوكمة ال�شركات

ديفيد جوردون �إلدون رئي�س جمل�س الإدارة
عميد ركن متقاعد /نائب رئي�س جمل�س الإدارة
وليد بن عمر
وجلنة التدقيق
الزواوي
د .جمعة بن
علي بن جمل�س الإدارة
جمعة ال جمعة
جمل�س الإدارة ،جلنة
�أمين بن �أحمد
بن املخاطر ،جلنة الرت�شيحات
احلو�سني
�سلطان
واملكاف�آت

تقرير جمل�س الإدارة

اال�سم

الع�ضوية يف
جمل�س الإدارة
واللجان املنبثقة عنه

ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة
ح�ضور اجتماعات
ع�ضوية يف
امل�ساهمني
واللجان املنبثقة عنه
جمل�س �إدارة �أي
جلنة
اجلمعية العامة �شركة م�ساهمة
جلنة
جلنة
جمل�س
املخاطر الرت�شيحات
#
عامة �أخرى
ال�سنوية
التدقيق
الإدارة
واملكاف�آت
ال
نعم
ال يوجد ال يوجد ال يوجد
7
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تقرير حوكمة ال�شركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2016

 2-7املوظفون والإدارة العليا

الأجر املتغري وفقا ملبادئ ومعايري التعوي�ضات
الر�شيدة ،مبا يف ذلك متطلبات الت�أجيل
واالحتجاز .كما يت�ضمن ذاك �أي �أجر متغري
م�ضمون قد يكون م�ستحقا للموظف� .إن جميع
مكاف�آت الأجر املتغري املمنوحة للموظف مقابل
الأداء على م�ستوى العام الذي يتحدد فيه �أن
املوظف من امل�س�ؤولني عن املخاطر اجلوهرية،
تخ�ضع ملبد�أ رد املبالغ التي مت احل�صول عليها
م�سبقا .والأجر املتغري امل�ؤجل م�شروط ببقاء
املوظف يف �إت�ش �إ�س بي �سي حتى تاريخ انتهاء
يعامل فيها
العقد ،با�ستثناء الظروف التي َ
املوظف على “تارك عمل جيد”.

� 1-2-7إطار املكاف�آت  -تقدم �سيا�سة املكاف�آت بالبنك
�إطارا للمكاف�آت ي�شمل العنا�صر الرئي�سية
التالية:
•تقييم الأداء بالرجوع �إىل الأهداف الوا�ضحة
وذات ال�صلة املذكورة �ضمن �إطار بطاقة
نتائج الأداء.
•الرتكيز على �إجمايل التعوي�ضات (الأجر
الثابت واملتغري) مع اختالف الأجر املتغري
(حتديدا دفعات العالوات وقيمة احلوافز
طويلة الأجل) ح�سب الأداء.
•ا�ستخدام التقدير لتقييم �إىل �أي مدى مت
حتقيق الأداء بدال من تطبيق نهج معاديل
والذي ،بحكم طبيعته ،ال ميكن �أن يغطي
جميع ال�سيناريوهات وميكن �أن ي�ؤدي ملخاطر
غري منا�سبة �أو �سوء البيع.

 4-2-7متويل مراجعة الأجور لعام  - 2016مت
حتديد التمويل الالزم ملراجعة الأجر الثابت
واملتغري خالل الربع الرابع من العام 2016
لكافة الأعمال والوظائف ولإت�ش �إ�س بي �سي
ب�شكل عام .يتبع متويل الأجر الثابت لعام
� 2016سيا�سة البنك للأجر الثابت مع مراعاة
خطة الت�شغيل ال�سنوية لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي
ُعمان والقدرة على حتمل التكاليف واملتطلبات
التنظيمية /القانونية وخ�صائ�ص االقت�صاد
والأ�سواق اخلارجية جنبا �إىل جنب مع احلاجة
�إىل �إبقاء املواهب .ا�ستند متويل الأجر املتغري
�إىل الأداء الكلي للأعمال وخ�صائ�ص ال�سوق
وق�ضايا املخاطر واالمتثال وتعديالت القيم
و�أداء الأفراد .وا�ستند تقييم مكاف�آت الأفراد
على جدول ت�صنيف الأداء ذي الأربع نقاط،
وكذلك ت�صنيف ال�سلوك .ومت تطبيق ت�أثري
املخالفات وعدم �إكمال التدريب الإلزامي
والتجاوزات الأخرى ،وكذلك تقدير جهود
املوظف  /التعديل الإيجابي مبا يتما�شى مع
�إطار �إدارة العواقب يف �إت�ش �إ�س بي �سي .وقد
خ�ضعت مبالغ التمويل للتحقق من �صحتها
لكل ن�شاط ووحدة عمل ،وذلك يف �إطار �آلية
احلوكمة املوحدة.

•ت�أجيل جزء كبري من الأجر املتغري �إىل
الأ�سهم املقيدة لدى «�إت�ش �إ�س بي �سي»
القاب�ضة من �أجل ربط امل�ستفيدين بالأداء
امل�ستقبلي ،وكذلك مواءمة العالقة بني
املخاطر واملكاف�آت وتلبية املتطلبات
التنظيمية املحلية وامل�ساعدة يف �إبقاء
املوظفني.
� 2-2-7سيا�سة الأجر الثابت  -مت ت�صميم �سيا�سة
الأجر الثابت ال�ستقطاب و�إبقاء املوظفني من
خالل دفع �أجور تناف�سية للوظيفة واملهارات
واخلربة التي ميلكها الفرد والتي تنا�سب العمل.
وهذا قد ي�شمل عنا�صر مثل الراتب والبدالت
النقدية الأخرى واملزايا التي يتم تقدميها وفقا
ملمار�سات ال�سوق املحلي� .إن هذه الدفعات ثابتة
وال تتغري ح�سب الأداء .وال يخ�ضع الأجر الثابت
ملخ�ص�صات رد املبالغ التي قد مت احل�صول
عليها م�سبقا والتي تنطبق على مكاف�آت الأجر
املتغري .تتم مراجعة عنا�صر الأجر الثابت
كجزء من الدورة ال�سنوية ملراجعة الأجور �أو
عندما يكون هناك تغري يف الوظيفة وامل�س�ؤوليات
التنظيمية للفرد.

 5-2-7نفقات الأجر املتغري لعام  - 2016بلغت
نفقات الأجر املتغري لعام  2016ما قيمته 3.25
مليون ريال عماين مبا ميثل انخفا�ضا بواقع
 %3عن �إنفاق العام ال�سابق .ويعك�س جممل
نفقات الأجر املتغري دفعات مبعدل  %4.3من
الإيرادات الكلية لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
(مقابل  %4.6يف .)2015

� 3-2-7سيا�سة الأجر املتغري  -مت ت�صميم �سيا�سة
الأجر املتغري من �أجل حتفيز ومكاف�أة الأداء
بنا ًء على الإجراءات ال�سنوية املالية وغري
املالية التي تتما�شى مع �سيا�سة البنك املتو�سطة
وطويلة الأجل وم�صالح امل�ساهمني وااللتزام
مبعايري �إت�ش �إ�س بي �سي .يتم منح مكاف�آت

� 6-2-7إجمايل تعوي�ضات م�س�ؤويل املخاطر اجلوهرية
 كان �أع�ضاء اللجنة التنفيذية لبنك �إت�ش �إ�س18
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تقرير حوكمة ال�شركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2016

 5-8ي�ضمن جمل�س الإدارة ب�أن القرارات وال�سيا�سات التي
يوافق عليها حتت بند “امل�سائل اخلا�صة” الواردة
يف �إطار العمل تطبق من قبل الإدارة .ولذلك يح�ضر
الرئي�س التنفيذي اجتماعات جمل�س الإدارة وهو
م�س�ؤول عن الت�أكد من تطبيق قرارات و�سيا�سات جمل�س
الإدارة بفعالية ويف املوعد املحدد.
 6-8يبقي جمل�س الإدارة �أنظمة الرقابة الداخلية لدى بنك
�إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان قيد املراجعة امل�ستمرة.

9

جلنة التدقيق
 1-9قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة التدقيق مبا يتوافق مع
املبد�أ العا�شر من امليثاق .وتعقد جل�سات خا�صة دوري ًا
بني جلنة الإدارة من طرف (ب�شكل منف�صل) مع املدير
املايل ورئي�س التدقيق الداخلي ومراجعي احل�سابات
اخلارجيني ورئي�س االلتزام وامل�ست�شار القانوين من
طرف �آخر.
 2-9حتدد ال�شروط املرجعية لدى جلنة التدقيق م�س�ؤولية
و�صالحية اللجنة وهي معتمدة من جمل�س الإدارة ويتم
مراجعتها �سنوي ًا.
�	3-9إن الهدف الرئي�سي للجنة التدقيق �أن تكون م�س�ؤولة
�أمام جمل�س الإدارة و�أن توفر م�س�ؤولية غري تنفيذية
للإ�شراف على وتقدمي الن�صح وامل�شورة ملجل�س الإدارة
حول امل�سائل املتعلقة ب�إعداد القوائم املالية مع جميع
امل�سائل الأخرى الواردة يف املرفق  3من امليثاق.

جلان جمل�س الإدارة وجلان الإدارة

10

جلنة املخاطر
 1-10حتدد ال�شروط املرجعية لدى جلنة املخاطر م�س�ؤولية
و�صالحية اللجنة وهي معتمدة من جمل�س الإدارة ويتم
مراجعتها �سنوي ًا.
�	2-10إن الهدف الرئي�سي للجنة املخاطر �أن تكون م�س�ؤولة
�أمام جمل�س الإدارة و�أن توفر م�س�ؤولية غري تنفيذية

 2-8تت�ألف جلنة التدقيق من � 3أع�ضاء وجلنة املخاطر من
� 4أع�ضاء وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من � 3أع�ضاء.
19

القوائم املالية

 1-8قام جمل�س الإدارة بت�شكيل ثالث جلان منبثقة عن
جمل�س الإدارة على النحو املطلوب يف القوانني املحلية،
وهي جلنة التدقيق وجلنة املخاطر وجلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت .وي�شرف املجل�س �أي�ض ًا على جلان الإدارة
التابعة لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان ،التي تت�ضمن
جلنة �إدارة الأ�صول وااللتزامات وجلنة �إدارة املخاطر
واللجنة التنفيذية.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

 7-8يبقي جمل�س الإدارة برامج تدريب وتطوير الإدارة،
مع املهارات املطلوبة وخطط الرتفيع قيد املراجعة
امل�ستمرة.
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� 7-2-7سيا�سة ت�أجيل التعوي�ضات  -وفقا لقواعد
الت�أجيل يف البنك املركزي العماين ،تخ�ضع
مكاف�آت الأجر املتغري التي تعادل �أو تتجاوز
مبلغ  35.000ريال عماين للت�أجيل بواقع ،%45
ومت دجمها مع �سيا�سة البنك احلالية للت�أجيل
التي تنطبق على قيم الأجر املتغري التي تزيد
على  28.800ريال عماين .ونتيجة لتطبيق هذه
ال�سيا�سة� ،سوف يتم �إدراج حوايل 300.000
ريال عماين من الأجر املتغري اخلا�ص بالإدارة
العليا وجميع م�س�ؤويل املخاطر اجلوهرية على
�شكل �أ�سهم مقيدة و�/أو نقد م�ؤجل.
 8-2-7مت تعيني الإدارة العليا وفق ًا لعقود توظيف
ر�سمية .وهذه العقود مدتها عامان للوافدين
وتخ�ضع لقوانني العمل املحلية بالن�سبة
للمواطنني ال ُعمانيني .وفرتة الإ�شعار هي 3
�أ�شهر.
8

تقرير جمل�س الإدارة

	4-8وافق جمل�س الإدارة وفو�ض ال�صالحية للتنفيذيني
داخل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان .وبذلك تعترب الإدارة
التنفيذية م�س�ؤولة �أمام جمل�س الإدارة عن طريق
الرئي�س التنفيذي .وتفوي�ضات ال�صالحية وامل�سائل
الأخرى املقت�صرة على جمل�س الإدارة واردة يف �إطار
العمل.

تقرير حوكمة ال�شركات

بي �سي ُعمان و�أع�ضاء الإدارة العليا ،وجميعهم
من م�س�ؤويل املخاطر اجلوهرية ،بالإ�ضافة �إىل
امل�س�ؤولني الآخرين امل�صنفني وفقا لتعريف
البنك املركزي العماين (ما جمموعه 34
م�س�ؤوال تنفيذيا) ،خا�ضعني لنف�س التو�صيات
واملراجعة وعملية التحقق على غرار موظفي
بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان� .أجريت عملية
مراجعة الأجور لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي
ُعمان كجزء من عملية حوكمة البنك على
املراجعات ال�سنوية للمكاف�آت .بلغ �إجمايل
املكاف�آت املدفوعة مبجملها خالل العام 2016
�إىل م�س�ؤويل املخاطر اجلوهرية مبا يف ذلك
الرواتب واملنافع النقدية والعينية والعالوات
وخيارات الأ�سهم وم�ستحقات نهاية اخلدمة
واملعا�شات التقاعدية  3.44مليون ريال عماين.
وبلغ �إجمايل املكاف�آت املدفوعة مبجملها لعام
 2016لأعلى  5م�س�ؤولني  1.24مليون ريال
ُعماين.

 3-8تخ�ضع كل جلنة من اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة
وجلان الإدارة لل�شروط املرجعية الر�سمية التي تن�ص
على ع�ضويتها واخت�صا�صها وم�س�ؤولياتها.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

تقرير حوكمة ال�شركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2016

للإ�شراف وتقدمي الن�صح وامل�شورة ملجل�س الإدارة حول
امل�سائل ذات ال�صلة ذات امل�ستوى العايل من اخلطورة
و�إدارة املخاطر بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تقدم جلنة املخاطر
قرارات ائتمان وفقا حلدود هيئة عقوبات االئتمان
املفو�ضة من قبل جمل�س الإدارة من وقت لآخر.
11
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و�سائل االت�صال بامل�ساهمني وامل�ستثمرين
 1-12لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان  3.553م�ساهم ًا كما
يف  31دي�سمرب .2016
�	2-12إن بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان على �أمت اال�ستعداد،
حيثما �أمكن ،لإجراء �أي حمادثة مع امل�ستثمرين من
امل�ؤ�س�سات بنا ًء على التفاهم امل�شرتك للأهداف.

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
 1-11قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
وفقا للمبد�أ احلادي ع�شر من امليثاق .حتدد ال�شروط
املرجعية للجنة الرت�شيحات واملكاف�آت م�س�ؤولية
و�صالحية اللجنة وهي معتمدة من جمل�س الإدارة ويتم
مراجعتها �سنوي ًا.

�	3-12إن امل�صدر الرئي�سي للمعلومات لدى امل�ساهمني هو
التقرير ال�سنوي الذي يحتوي ،من بني جملة �أمور ،على
بيان جمل�س الإدارة وتقرير مناق�شة وحتليل الإدارة
والقوائم املالية املدققة ح�سابي ًا.
 4-12مت حتميل معلومات بنك �إت�ش �إ�س بي �سي املالية على
�سوق م�سقط للأوراق املالية وفق ًا ملتطلبات الأنظمة
واللوائح املحلية .كما مت حتميلها �أي�ض ًا على موقع بنك
�إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان الإلكرتوين (www.hsbc.
.)co.om
 5-12يو�ضع التقرير املايل املوحد �أي�ض ًا على موقع بنك �إت�ش
�إ�س بي �سي ُعمان الإلكرتوين (www.hsbc.
 )co.omوين�شر يف ال�صحف املحلية .كما تو�ضع
القوائم املالية ال�سنوية على موقع بنك �إت�ش �إ�س بي �سي
ُعمان االلكرتوين  www.hsbc.co.omو�سوق
م�سقط للأوراق املالية وتن�شر يف ال�صحف املحلية.
وير�سل التقرير ال�سنوي (الذي ي�شتمل على القوائم
املالية ال�سنوية) �أي�ض ًا �إىل امل�ساهمني ويودع لدى الهيئة
العامة ل�سوق املال و�سوق م�سقط للأوراق املالية.

�	2-11إن الهدف الرئي�سي للجنة الرت�شيحات واملكاف�آت �أن
تكون م�س�ؤولة �أمام جمل�س الإدارة و�أن تقوم مبراجعة
املبادئ ال�شاملة وامل�ؤ�شرات و�إطار احلوكمة مبيثاق
الهيئة العامة ل�سوق املال و�سيا�سة املكاف�آت يف بنك �إت�ش
�إ�س بي �سي ُعمان ومكاف�آت كل من ( )1مدراء االدارة
العليا (بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان ،الرئي�س التنفيذي،
واملديرين العامني يف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
وامني �سر بنك ت�ش �إ�س بي �سي ُعمان ) )2( ،املوظفني
املنتظمني (وهم املوظفون الذين ي�ؤدون وظائف ذات
ت�أثري نافذ) )3( ،متحملي املخاطر اجلوهرية)4( ،
املوظفني الذين لهم �أو قد يكون لهم �أثر جوهري على
ملف املخاطر اخلا�ص ببنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان،
(� )5أي موظف �آخر كما يقرر من قبل اللجنة من وقت
لآخر وفق ًا ملتطلبات اجلهات التنظيمية لبنك �إت�ش �إ�س
بي �سي مبا فيها تطبيق املبادئ الت�سعة واملعايري الت�سعة
ع�شر ملجل�س حتقيق اال�ستقرار املايل املعمول بها ،والرد
على الأوراق حول “جمموعة املنهجيات ملطابقة الأداء
واملخاطر للمكاف�آت” ،ومتطلبات الإف�صاح للمحور
الثالث للمكاف�آت من جلنة بازل حول الرقابة امل�صرفية
( )BCBSبح�سب املعمول به.

 6-12يعر�ض املوقع االلكرتوين الإعالنات الإخبارية الر�سمية
والعرو�ض العامة املقدمة للم�ستثمرين من ال�شركات
واملحللني.
13

�سعر ال�سوق وتوزيع الأ�سهم
 1-13ين�ص اجلدول التايل على بيانات �سعر ال�سوق اخلا�ص
ببنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان خالل عام :2016

20

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

تقرير حوكمة ال�شركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2016

 2-13ين�ص اجلدول التايل على توزيع ملكية �أ�سهم بنك �إت�ش
�إ�س بي �سي ُعمان خالل عام :2016

بيانات �سعر ال�سوق  -الأعلى والأقل
(على �أ�سا�س �أ�سعار الإغالق اليومية يف �سوق م�سقط للأوراق املالية)

14

البنك املركزي العماين

البنك املركزي العماين

 1-14خالل �آخر � 3أعوام مت فر�ض غرامات جمموعها
 55.180ريال ُعماين ( 2.410ريال ُعماين لعام 2014
و 33.770ريال ُعماين لعام  2015و 19.000ريال
عماين لعام  )2016على البنك وعملياته يف باك�ستان
وذلك على املخالفات التنظيمية كما هو مف�صل �أدناه:

و�صف موجز
الغرامات املرتاكمة
مل ي�ضع البنك �سيا�سات منف�صلة لإقرا�ض امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة ومل ي�ضع موظف برتبة نائب
مدير عام �أو �أعلى ليرت�أ�س وحدة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة.
مل يوجد انقطاع بني منح القرو�ض وهيئة ت�صنيف
املخاطر حيث يتحمل مدير املخاطر م�س�ؤولية
ت�صنيف املخاطر والقدرة على الإقرا�ض .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،عدد قليل من عمالء البنك مل يتم
ت�صنيفهم وفق ًا لإر�شادات البنك املركزي العماين.
مل يتم تق�سيم العمالء �إىل فئات خماطر على �أ�سا�س
املخاطر اخلا�صة بهم .فيما عدىبع�ض العمالء
�أ�صحاب الأعمال مرتفعة املخاطر والعمالء القادمني
من دول مرتفعة املخاطر والأ�شخا�ص املعر�ضني
ملخاطر �سيا�سية (.)PEPs
مل يقم البنك ب�إجراء �أي مراجعات دورية للجوانب
الأمنية والت�شغيلية للأن�شطة امل�صرفية الإلكرتونية
من �أجل الت�أكد من كفاية ال�ضوابط الأمنية و�ضوابط
التحكم يف اال�ستخدام.
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مبالغ الغرامات
بالريال العماين
2.410
2.410
2.500

2.500

10.000

2.500

القوائم املالية

البنك املركزي العماين

بيانات عدم االلتزام من قبل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان
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2015

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي  -عمان البنك املركزي العماين

الإجمايل

3.553

	3-13ال يوجد لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �إي�صاالت
�إيداع عاملية �أو �إي�صاالت �إيداع �أمريكية �أو �ضمانات �أو
�أدوات قابلة للتحويل قيد الإ�صدار.

اجلهة التنظيمية

 2014بنك �إت�ش �إ�س بي �سي  -عمان بنك دولة باك�ستان
�إجمايل الغرامات 2014

�أكرث من %10

1

مناق�شات وحتليالت الإدارة

ال�سنة

الكيان

بني %10 - 5

0

تقرير جمل�س الإدارة

يناير 2016
فرباير 2016
مار�س 2016
�أبريل 2016
مايو 2016
يونيو 2016
يوليو 2016
�أغ�سط�س 2016
�سبتمرب 2016
�أكتوبر 2016
نوفمرب 2016
دي�سمرب 2016

0.101
0.100
0.101
0.128
0.122
0.105
0.100
0.103
0.101
0.118
0.115
0.120

0.097
0.094
0.095
0.098
0.103
0.098
0.097
0.098
0.098
0.101
0.110
0.114

(�سوق م�سقط
للأوراق املالية -
مايل)
6.130.78
6.637.61
6.694.93
7.354.70
7.669.19
7.356.81
7.423.02
7.523.91
7.382.72
7.257.77
7.124.38
7.568.18

�أقل من %5

3.552

تقرير حوكمة ال�شركات

ال�شهر

الأعلى
بالريال
ال ُعماين

الأقل
بالريال
ال ُعماين

متو�سط امل�ؤ�شر

 %امل�ساهمة

عدد امل�ساهمني

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

تقرير حوكمة ال�شركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2016

�إ�صدار جودة البيانات .مل يقم البنك بتحديث مركز
�إح�صائيات االئتمان البنكي (‘ .)’BCSBمت
البنك املركزي العماين فر�ض غرامة جمموعها  9.600ريال ُعماين على 9.600
ثالث مرات ( 600ريال ُعماين و 8.200ريال ُعماين
و 800ريال ُعماين).
قام بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان ب�شراء وحدات
�أجهزة راديو ال�سلكي من مورد معتمد من قبل هيئة
هيئة تنظيم قطاع
تنظيم االت�صاالت� .أ�شار فريق التفتي�ش التابع لهيئة 6.670
االت�صاالت
تنظيم االت�صاالت �إىل �أن الهيئة مل ت�سمح ب�شراء
وحدات الراديو الال�سلكي.
�إجمايل الغرامات 2015
33.770
قام البنك بتوقيع عدة اتفاقيات خدمات جديدة
داخل املجموعة مع �شركات املجموعة وف�شل يف
احل�صول على موافقة م�سبقة من البنك املركزي
10.000
 2016بنك �إت�ش �إ�س بي �سي  -عمان البنك املركزي العماين
العماين من �أجل �إجراء تغريات على اتفاقيات
التعهد اخلارجي التي قد مت اعتمادها من قبل البنك
املركزي العماين.
خالف البنك تعليمات البنك املركزي العماين فيما
4.000
البنك املركزي العماين
يتعلق بتعمني العاملني يف قطاع البنوك.
مل ميتثل البنك لأحكام تعميم البنك املركزي العماين
حول مكافحة االحتيال حيث مل يقم البنك ب�إبالغ
4.000
البنك املركزي العماين
البنك املركزي و�شرطة عمان ال�سلطانية عن حاالت
االحتيال خالل ثالثة �أيام من معرفته بها/حدوثها.
�إ�صدار جودة البيانات .مل يتم حتديث مركز
�إح�صائيات االئتمان البنكي (‘ .)’BCSBومت
1.000
البنك املركزي العماين
فر�ض غرامة جمموعها  1.000ريال عماين على
مرحلتني ( 200ريال عماين و 800ريال عماين)
19.000
�إجمايل الغرامات 2016
ا�ستجاب الرئي�س �إىل البنك املركزي العماين وقام جمل�س الإدارة
باملوافقة على خطة عمل من �أجل حل امل�شكالت .مت ا�ستبعاد عمليات
البنك يف باك�ستان خالل عام .2015
15

املعامالت يف �سياق الأعمال العادية ،يتم تقدميها
�إىل جمل�س الإدارة من �أجل املراجعة والتو�صية و�إىل
امل�ساهمني من �أجل اعتمادها قبل التنفيذ .مت حتديد
معنى “الأطراف ذات العالقة” يف امليثاق .ومت
الإف�صاح عن تفا�صيل معامالت الأطراف ذات العالقة
املنفذة يف �سياق الأعمال االعتيادية خالل 2016
يف ( )1الإي�ضاحات حول القوائم املالية كما يف 31
دي�سمرب ( 2016مبا يف ذلك التقرير ال�سنوي) و()2
مت �إدراجها يف �إ�شعار اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوي.

الإف�صاح
 1-15الإدارة ملزمة ب�سيا�سة ت�ضارب امل�صالح و�سيا�سة
التعامل باحل�ص�ص.
 2-15يتم االحتفاظ بتفا�صيل م�صالح �أع�ضاء جمل�س الإدارة
من �أجل حتديد �أي عقود �أو م�صالح يحتفظ بها �أي من
�أع�ضاء جمل�س �إدارة بنك �إت�ش �إ�س بي �س ي ُعمان.

 4-15يلتزم بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان بجميع املعايري
الدولية الأخرى املتعلقة بالإف�صاحات املتعلقة
بتعامالت الأطراف ذات العالقة.

 3-15اعتبارا من  22يوليو  ،2016يتم تقدمي جميع معامالت
الأطراف ذات العالقة� )1( ،ضمن �سياق الأعمال
العادية� ،إىل جلنة التدقيق من �أجل مراجعتها و�إىل
جمل�س الإدارة من �أجل اعتمادها و( )2عندما ال تكون

 5-15يقوم بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان بتطبيق واتباع �سيا�سة
�أعمال وم�شرتيات ر�سمية.
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تقرير حوكمة ال�شركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2016

16

ملحة عن اخلربة املهنية لدى مراقب احل�سابات القانوين

17

�أتعاب التدقيق

� 1-16شركة براي�س وترهاو�س كوبرز (“بي دبليو �سي”)
هي مراقب احل�سابات القانوين لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي
ُعمان يف عام .2016

18

�إقرار جمل�س الإدارة:
 1-18ي�ؤكد جمل�س الإدارة ح�سب �أف�ضل معرفة واعتقاد لديه
على �أنه:
•مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا للمعايري والقواعد
املتبعة واملعمول بها.
•مت مراجعة كفاية ومالئمة �أنظمة الرقابة الداخلية
لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُ مان و�أنها تلتزم
بالقوانني والأنظمة الداخلية.

ت�أ�س�ست بي دبليو �سي يف �سلطنة ُعمان منذ �أكرث من
 40عام ًا ويعمل فيها � 4شركاء ،من �ضمنهم �شريك
ُعماين ،و�أكرث من  140موظف ًا مهني ًا وم�ساعدين� .إن
خرباءنا يف جماالت التدقيق وال�ضرائب واال�ست�شارات
قادرون على اجلمع بني املهارات الفنية واال�ست�شارية
املتخ�ص�صة املكت�سبة دولي ًا مع اخلربات املحلية ذات
ال�صلة.




جمل�س الإدارة
ل�صالح وبالنيابة عن



بي دبليو �سي ت�شري �إىل �شبكة بي دبليو �سي و� /أو واحدة
�أو �أكرث من ال�شركات الأع�ضاء فيها ،وكل واحدة منها
هي كيان قانوين م�ستقل .ملزيد من املعلومات ،يرجى
زيارة املوقع الإلكرتوينwww.pwc.com/ :
structure

ال�سري �شريارد كوبر كولز
رئي�س جمل�س الإدارة
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توجد �أ�شياء جوهرية ت�ؤثر على ا�ستمرارية بنك
•ال

�إت�ش �إ�س بي �سي عُ مان وقدرته على موا�صلة عملياته
�أثناء ال�سنة املالية التالية.

تقرير حوكمة ال�شركات

 2-16قام امل�ساهمون يف البنك بتعيني �شركة براي�س وترهاو�س
كوبرز يف من�صب مراقب احل�سابات لدى البنك ل�سنة
.2016
 3-16بي دبليو �سي هي �شبكة �شركات متواجدة يف  157بلد ًا
موظف ملتزمون بتوفري
ويعمل لديها حوايل 223.000
ٍ
�أعلى معايري اجلودة يف خدمات التدقيق وال�ضرائب
واخلدمات اال�ست�شارية .كما تقدم بي دبليو �سي كذلك
تدريب ًا لل�شركات وم�ؤهالت مالية مهنية من خالل
الدورات الأكادميية لبي دبليو �سي.
ت�أ�س�ست بي دبليو �سي يف ال�شرق الأو�سط منذ  40عام ًا
ولها �شركات �أع�ضاء يف البحرين وم�صر والعراق
وعمان والأرا�ضي
والأردن والكويت ولبنان وليبيا ُ
الفل�سطينية وقطر وال�سعودية والإمارات العربية
املتحدة ،وما يقرب من  4.000موظفwww.( .
.)pwc.com/me

تقرير جمل�س الإدارة

 1-17تتقا�ضى بي دبليو �سي �أتعاب ًا بقيمة  90.000ريال
عماين مقابل خدمات التدقيق و 9.950ريال عماين
مقابل اخلدمات الأخرى غري املتعلقة بالتدقيق� ،أي ما
جمموعه  99.950ريال عماين مقابل العمل كمراقب
ح�سابات خارجي للبنك يف  .2016بالإ�ضافة �إىل ذلك،
مت دفع مبلغ  4.250ريال عماين �إىل بي دبليو �سي من
�أجل تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية يف جمال ال�ضرائب.

القوائم املالية
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مناق�شات وحتليالت الإدارة

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان يف ملحة �سريعة
يفخر بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان بكونه بنك ًا حملي ًا وجزء ًا من �أكرب
م�ؤ�س�سات اخلدمات امل�صرفية واملالية يف العامل ،ونحن جزء من
جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي ،حيث يخدم عموم ًا عمالء من جميع �أنحاء
العامل عرب �أكرث من  4400مكتب يف �أكرث من  71دولة ومنطقة يف
�أوروبا ،و�آ�سيا ،و�أمريكا ال�شمالية والالتينية ،وال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا.

ر�ؤيتنا
ر�ؤيتنا هي �أن ن�صبح البنك الرائد يف �سلطنة ُعمان .و�سنحقق هذه
الغاية عن طريق الرتكيز على احتياجات عمالئنا واملجتمعات التي
نخدمها ،مما ميكننا من تقدمي قيمة م�ستدامة طويلة الأمد جلميع
املتعاملني معنا.

قيمنا:
االنفتاح ،التوا�صل ،امل�صداقية

مناق�شات وحتليالت الإدارة

اخلدمات امل�صرفية العاملية والأ�سواق
اخلدمات امل�صرفية للأفراد و�إدارة الرثوات اخلدمات امل�صرفية التجارية
ن�ساعد الأفراد على �إدارة �ش�ؤونهم املالية،
ندعم عمالئنا من ال�شركات ون�ساعدهم على نقدم اخلدمات واملنتجات املالية لل�شركات
و�شراء منازلهم ،واالدخار واال�ستثمار من
تلبية احتياجاتهم املالية �سواء من امل�ؤ�س�سات واحلكومات وامل�ؤ�س�سات .وميكن �أن نقوم بت�صميم
�أجل امل�ستقبل ،ونهدف �إىل ا�ستغالل الفر�ص ال�صغرية وحتى ال�شركات الكبرية املتعددة نطاق اخلدمات واحللول ال�شاملة التي نقدمها
النا�شئة عن التحركات االجتماعية وتكوين اجلن�سيات .وت�شمل قائمة عمالئنا امل�ؤ�س�سات عرب متويل ر�أ�س املال واال�ست�شارات وخدمات
الرثوات.
ال�صغرية التي تركز يف املقام الأول على
املعامالت امل�صرفية لتلبية الأهداف املحددة
�أ�سواقها املحلية ،و�صوال �إىل ال�شركات
لعمالئنا.
الكبرية العاملة على ال�صعيد العاملي.

تقرير حوكمة ال�شركات

قطاعات الأعمال

تقرير جمل�س الإدارة

هدفنا
هدفنا هو دعم النمو والتنوع يف �سلطنة ُعمان وامل�شاركة يف تنمية
املجتمع املحلي ودعم املن�ش�آت املالية وم�ساعدة الأفراد يف حتقيق
�أحالمهم وطموحاتهم.
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املالمح الرئي�سية لعام 2016

انخفا�ض قيمة القرو�ض
(ر�سوم)  /طرح

�صايف �إيرادات الت�شغيل

مليون ريال عماين

مليون ريال عماين

5.6

مليون ريال عماين

العائد على متو�سط
حقوق امل�ساهمني

٪64.3

موظف

16.9

75.2

ن�سبة كفاءة التكلفة

891

ربح العام

٪5.4

�أكرث من

 210.000عميل
ن�شط من الأفراد

�أكرث من 3.500
عميل ن�شط من
ال�شركات

26

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال

٪18.7
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مناق�شات وحتليالت الإدارة (تابع)

والتقدير.
تنمية الأعمال
تقرير جمل�س الإدارة

�إن هدفنا هو حتقيق النمو عن طريق اال�ستفادة من �شبكة جمموعة
�إت�ش �إ�س بي �سي العاملية بالإ�ضافة �إىل خرباتنا املحلية لتح�سني املركز
ال�سوقي لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان يف جمال املنتجات املتوافقة مع
ا�سرتاتيجيتنا.
تطبيق املعايري العاملية

ت�سهيل العمليات والإجراءات
نوا�صل حت�سني عملياتنا الت�شغيلية وتطبيق مناذج عمل من�سجمة
وتعظيم دور عمليات تقنية املعلومات.

البيئة امل�صرفية يف عُمان
حافظ القطاع امل�صريف على مرونته فيما يتعلق بتقدمي الدعم
للمبادرات االقت�صادية املتنوعة واالحتياجات االئتمانية وخدمة
متطلبات املجتمع .وازداد الت�سليف املمنوح للقطاع اخلا�ص بن�سبة
 ٪10.1لي�صل �إىل  19.7مليار ريال عماين كما يف نهاية دي�سمرب
 .2016ومن �إجمايل الت�سليف املمنوح �إىل القطاع اخلا�ص ،بلغت ح�صة
القطاع ال�سكني (�أغلبها �ضمن القرو�ض ال�شخ�صية) ن�سبة ٪46.5
متبوع ًا بقطاع امل�ؤ�س�سات غري املالية بن�سبة  ٪45.2وامل�ؤ�س�سات املالية
بن�سبة  ٪5.1والقطاعات الأخرى بن�سبة .٪3.2

حتليل الأداء املايل

و�سجلت الودائع منو ًا بن�سبة  ٪5.2لت�صل �إىل  20.4مليار ريال عماين
كما يف نهاية دي�سمرب  .2016و�سجلت الودائع امل�صرفية من القطاع
اخلا�ص منو ًا بن�سبة  ٪4.9لت�صل �إىل  13.3مليار ريال عماين كما يف
نهاية دي�سمرب .2016

�صايف �إيرادات الفوائد :ارتفع �صايف �إيرادات الفوائد بن�سبة ٪10.4
لي�صل �إىل  54.3مليون ريال عماين لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 2016مبا يزيد عن مبلغ  49.2مليون ريال عماين للفرتة نف�سها يف
عام  .2015ويعود هذا النمو الإيجابي يف �صايف �إيرادات الفوائد ب�شكل
كبري �إىل العمالء من ال�شركات نظرا الرتفاع حجم الأن�شطة و�إعادة
الت�سعري �إىل جانب ارتفاع العوائد من ا�ستثمار فائ�ض ال�سيولة يف
ال�سندات احلكومية.

الأولويات اال�سرتاتيجية
لدينا ثالث �أولويات مرتابطة ومتوازنة مل�ساعدتنا يف موا�صلة
ا�سرتاتيجيتنا وهي كالتايل:
•   تنمية الأعمال.
•    تطبيق املعايري العاملية.
•    ت�سهيل العمليات والإجراءات.
وكل �أولوية من هذه الأولويات تكملها وتدعمها مبادرات يف �سياق
العمل اليومي .وت�شكل هذه الأولويات مع بع�ضها بع�ض ًا قيمة لعمالئنا
وم�ساهمينا ،كما ت�ساهم يف ا�ستدامة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان.
وخالل تلك العملية� ،سوف نحافظ على �أعمال متينة ومرنة وم�ستدامة
بيئيا ،لتعزيز ثقة عمال�ؤنا وجمتمعاتنا مع �شعور موظفينا بالفخر

بلغ �صايف �إيرادات الر�سوم  12.3مليون ريال عماين مقارنة مع 12.5
مليون ريال عماين للعام ال�سابق .ويعود ذلك ب�شكل كبري �إىل انخفا�ض
27
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�صايف �إيرادات الر�سوم والتداول وتوزيعات الأرباح و�إيرادات الت�شغيل
الأخرى :بلغ �صايف �إيرادات الر�سوم والتداول و�إيرادات الت�شغيل
الأخرى  20.9مليون ريال عماين مقارنة مع  24.4مليون ريال عماين
يف  .2015وتكمن �أ�سباب احلركات الأ�سا�سية يف:
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�أرباح ال�سنة� :سجل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان زيادة يف �صايف الأرباح
مقدارها  ٪31.0لت�صل �إىل  16.9مليون ريال عماين لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب  2016مقارنة مع  12.9مليون ريال عماين لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  .2015يعود ال�سبب الرئي�سي لهذه الزيادة �إىل
من مزيج من زيادة �إيرادات الت�شغيل وانخفا�ض م�صروفات الت�شغيل
التي متت مقا�صتها ب�شكل جزئي من خالل ارتفاع خم�ص�صات
انخفا�ض قيمة القرو�ض .وفيما يلي النتائج املالية مبزيد من التحليل:

مناق�شات وحتليالت الإدارة

�إن التوفري امل�ستدام ي�أتي من تقليل �أو �إلغاء الأن�شطة غري الفاعلة �أو
غري ال�ضرورية ،ومن ثم حترير ر�أ�س املال الذي ميكن �إعادة ا�ستثماره
يف تنمية �أعمالنا بالإ�ضافة �إىل رفع عوائد امل�ساهمني.

تقرير حوكمة ال�شركات

�إن بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �أكرث �أمان ًا حالي ًا فيما يخ�ص منهجنا
يف االمتثال لقوانني مكافحة اجلرائم املالية .ونعتمد �أعلى �ضوابط
مكافحة اجلرائم املالية و�أكرثها فاعلية .كما نقوم بتطبيقها يف جميع
نواحي العمل.
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مناق�شات وحتليالت الإدارة (تابع)

ر�سوم احلفظ املركزي نتيجة �أداء �سوق م�سقط للأوراق املالية خالل
العام وانخفا�ض ر�سوم التمويل التجاري نتيجة النخفا�ض �أرقام
التجارة يف �سلطنة عمان.

الأعلى .وبلغ معدل ال�سلفيات �إىل الودائع لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي
ُعمان  ٪76.0مقارنة مع  ٪66.6يف .2015
القرو�ض وال�سلف :ارتفع �إقرا�ض العمالء بن�سبة  ٪18.1من
 1.200.8مليون ريال عماين يف � 2015إىل  1.418.4مليون ريال
عماين كما يف  31دي�سمرب  ،2016ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل
الزيادة يف قرو�ض و�سلف ال�شركات.

ارتفع �صايف �إيرادات التداول مبقدار  0.8مليون ريال عماين مقارنة
بالعام ال�سابق.
انخف�ضت �إيرادات توزيعات الأرباح مبقدار  0.2مليون ريال
عماين ،ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل انخفا�ض توزيعات الأرباح من
اال�ستثمارات يف حقوق امل�ساهمني.

ودائع العمالء :ارتفعت ودائع العمالء بن�سبة  ٪3.6من 1.802.3
مليون ريال عماين يف  2015لت�صل �إىل  1.866.7مليون ريال عماين
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2016وتتمثل ا�سرتاتيجية بنك �إت�ش
�إ�س بي �سي ُعمان يف املحافظة على العالقات املتنوعة عرب اخلدمات
امل�صرفية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد والعمل على تطويرها.

كما انخف�ضت �إيرادات الت�شغيل الأخرى لت�صل �إىل  0.6مليون ريال
ُعماين مقارنة مع  4.5مليون ريال ُعماين لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب  ،2015ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل حتقيق مكا�سب غري
متكررة من بع�ض اال�ستثمارات الأخرى مببلغ  4.6مليون ريال عماين
مت ت�سجيلها يف عام .2015

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال :يوا�صل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان املحافظة
على ن�سبة مرتفعة لكفاية ر�أ�س املال بلغت  ٪18.7مما يجعل البنك
�أقوى البنوك على �صعيد ر�أ�س املال بالن�سبة ملناف�سيه يف �سلطنة عمان،
وذلك مبا يتوافق مع �سيا�سة البنك يف املحافظة على قوة ر�أ�س املال من
�أجل دعم النمو امل�ستقبلي .ويف امل�ستقبل القريب ،يتعني على البنك،
مبوجب مبادئ بازل  ،3احلفاظ على حدود حماية �إ�ضافية فوق و�أكرث
من احلد الأدنى ملتطلبات ر�أ�س املال� .إن منهجنا يف �إدارة ر�أ�س املال
م�ص َّمم للت�أكد من تخطينا للمتطلبات التنظيمية احلالية و�أننا يف و�ضع
جيد لتلبية املتطلبات املتوقعة يف امل�ستقبل.

خم�ص�صات انخفا�ض قيمة القرو�ض بال�صايف من اال�سرتدادات :بلغ
�صايف خم�ص�صات انخفا�ض قيمة القرو�ض  5.6مليون ريال ُعماين
مقارنة مع  3.4مليون ريال عماين لعام  .2015و�شهدت خم�ص�صات
الأفراد زيادة مقدارها  0.5مليون ريال عماين نظرا لل�ضغط الذي
�شهدته بع�ض قطاعات الأفراد واخل�سائر غري املحت�سبة من الق�ضايا
املنق�ضية دون وجود غطاء ت�أميني .و�أظهرت خم�ص�صات ال�شركات
ارتفاع ًا مبقدار  1.7مليون ريال عماين ويعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل
منو قرو�ض و�سلف ال�شركات.

تتطلب طموحات بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان يف النمو ومنهجه يف
�إدارة ميزانيته قاعدة ر�أ�س مال قوية .وقد �ساهم �أدا�ؤنا املايل يف عام
 2016يف متتع البنك مبركز ر�أ�سمايل جيد يدعم هذه الطموحات.
ون�سعى لو�ضع �أنف�سنا يف مكانة ت�سمح لنا بتوفري عائدات م�ستدامة
للم�ساهمني على مدى ال�سنوات القادمة .وبناء على ذلك ،مت حتديد
توزيعات الأرباح مبا يتوافق مع �أهداف ر�أ�س املال والنمو لدعم هذه
العائدات.

م�صروفات الت�شغيل :انخف�ض �إجمايل م�صروفات الت�شغيل بن�سبة
 ٪11.5لي�صل �إىل  48.4مليون ريال عماين نتيجة تركيزنا ال�شديد
على املراقبة املحكمة للتكلفة .ويرجع االنخفا�ض ب�شكل �أ�سا�سي �إىل
االنخفا�ض يف تكاليف املوظفني مبقدار  1.2مليون ريال عماين،
وتكاليف الت�سويق والإعالن مبقدار  0.4مليون ريال عماين ،وتكاليف
املباين واملعدات مبقدار  0.9مليون ريال عماين ،وتكاليف �إدارية
�أخرى مبقدار  3.1مليون ريال عماين.

اخلدمات امل�صرفية للأفراد و�إدارة الرثوات

وحت�سنت ن�سبة كفاءة التكلفة لت�صل �إىل  ٪64.3مقارنة مع ٪74.4
للفرتة نف�سها من عام .2015

يتم تقدمي اخلدمات امل�صرفية للأفراد و�إدارة الرثوات لأكرث من
 210.000عميل ن�شط يف �سلطنة عمان .ونقدم اخلدمات �إىل الأفراد
مبوجب فئات برمييري ( )Premierو�أدفان�س ()Advance
اخلا�صة ببنك �إت�ش �إ�س بي �سي ،بالإ�ضافة �إىل العمالء الذين لديهم
احتياجات م�صرفية يومية ب�سيطة.

�إجمايل الأ�صول :ارتفع �إجمايل �أ�صول بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
من  2.199.9مليون ريال ُعماين �إىل  2.253.9مليون ريال ُعماين.
وميثل االرتفاع الرئي�سي يف الأ�صول مبقدار  217.6مليون ريال
عماين يف القرو�ض وال�سلف امل�ستحقة �إىل العمالء واملبالغ امل�ستحقة
من البنوك مبقدار  70مليون ريال عماين ،التي متت مقا�صتها ب�شكل
جزئي بانخفا�ض اال�ستثمارات املالية مبقدار  220مليون ريال عماين
والأ�صول الأخرى مبقدار  18.7مليون ريال عماين .وقد تغريت تركيبة
امليزانية العمومية لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان ب�شكل ا�سرتاتيجي
مع التحول من اال�ستثمارات املالية �إىل �أ�صول العمالء ذات املردود

وا�صلنا يف عام  2016برنامج جتديد الفروع وحولنا ثالثة فروع
�أخرى ،لي�صل بذلك جمموع الفروع التي خ�ضعت للتجديد �إىل 19
فرع ًا جمدد ًا خالل ال�سنوات الثالثة الأخرية .وميثل برنامج التجديد
ا�ستثمار ًا كبري ًا م�ستمر ًا يف �شبكة فروعنا حيث توفر التجديدات بيئة
�أكرث ع�صرية وجذابة من الناحية اجلمالية ،وذلك مت�شي ًا مع تركيز
البنك على تقدمي جتربة متميزة ومت�سقة للعمالء يف جميع الأوقات
ومن خالل جميع القنوات.

�إن تركيزنا العاملي على االمتثال لقوانني مكافحة اجلرائم املالية
م�ستمر ،ولكنه يظل عبئا على �أدائنا املايل.

وا�صلنا حت�سني اخلدمات امل�صرفية الرقمية ،حيث �أننا ندرك �أن
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عادات عمالئنا تتغري .ومع وجود �شريحة كبرية من ال�شباب يف
�سلطنة عمان� ،سوف تلعب اخلدمات الرقمية دورا متزايدا يف جمال
اخلدمات امل�صرفية للم�ستقبل .لذلك ،قدمنا العديد من التح�سينات
�إىل املن�صات الرقمية و�أطلقنا ن�سخة جديدة من التطبيق امل�صريف
للهواتف املحمولة وقمنا بتحديث مركز االت�صال .و�سوف نوا�صل
اال�ستثمار يف التقنيات الرقمية الرائدة ،واال�ستفادة من القوة
ال�شرائية وحجم جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي لتقدمي احللول الرقمية
الفعالة من حيث التكلفة لعمالئنا يف �سلطنة عمان.

تقرير جمل�س الإدارة

ملنطقة ال�شرق الأو�سط يف م�سقط ،حيث ناق�ش خرباء �إت�ش �إ�س ب�س
�سي �أهم التوجهات العاملية والإقليمية التي ت�ؤثر على االقت�صادات يف
منطقة ال�شرق الأو�سط .وي�شكل هذا العر�ض املتجول ال�سنوي فر�صة
كبرية لبنك �إت�ش �إ�س ب�س �سي عمان لتمكني العمالء يف خمتلف
�أنحاء ال�سلطنة من التوا�صل مع اخلرباء املتخ�ص�صني بالعامل لدعم
طموحات النمو يف امل�ستقبل.
�سوف نوا�صل تقدمي فوائد مميزة لعمالئنا من ال�شركات من خالل
نقاط القوة الفريدة التي متتاز بها خرباتنا املحلية مقرتنة مع
االت�صال العاملي ملجموعة �إت�ش �إ�س بي �سي وتوفري �إمكانية الو�صول �إىل
مدى �أو�سع من املنتجات واخلدمات للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
و�صو ًال �إىل ال�شركات الكربى.
اخلدمات امل�صرفية والأ�سواق العاملية

�سوف يوا�صل قطاع اخلدمات امل�صرفية للأفراد و�إدارة الرثوات
تركيزه على تقدمي جتربة ا�ستثنائية للعمالء يف كل وقت وعن طريق كل
نقاط التما�س مع العمالء التي ت�شمل فروعنا ومراكز االت�صال وقنوات
اخلدمات امل�صرفية الرقمية.
اخلدمات امل�صرفية التجارية
يخدم قطاع اخلدمات امل�صرفية التجارية �أكرث من  3500عميل يف
�سلطنة عمان .وت�شمل قائمة العمالء امل�ؤ�س�سات ال�صغرية التي تركز
يف املقام الأول على ال�سوق العمانية ،و�صوال �إىل ال�شركات الكبرية
العاملة على ال�صعيد العاملي.
وندعم عمالئنا من خالل تقدمي املنتجات واخلدمات املالية امل�صممة
خ�صي�صا لل�سماح لهم بالعمل بكفاءة والنمو .كما نوفر لهم خرباتنا
العاملية و�إمكانية الو�صول �إىل الأ�سواق املالية.
يف عام  ،2016مت االعرتاف بجودة اخلدمات التي نقدمها من خالل
احل�صول على العديد من اجلوائز الرائدة .على �سبيل املثال ،من
خالل ح�صولنا على جائزة يوروموين لل�سنة اخلام�سة على التوايل
ك�أف�ضل بنك يف �إدارة النقد يف عمان.

املوارد الب�شرية

وا�صل عمال�ؤنا التمتع باملزايا التي تقدمها من�صة ،HSBCnet
من�صة اخلدمات التجارية العاملية عرب الإنرتنت ،التي ت�سمح للعمالء
ب�إدارة املدفوعات والذمم وال�سيولة واملعامالت التجارية ب�شكل �آمن
من خالل �سجل واحد يف �أي وقت ومن �أي مكان.

نحن م�سرورون بتحقيقنا لن�سبة تعمني بلغت �أكرث من  ٪94كما يف 31
دي�سمرب  2016والتي تزيد ب�شكل ملحوظ على الن�سبة امل�ستهدفة التي
و�ضعها البنك املركزي ال ُعماين وقدرها .٪90

�إننا ندرك الدور الهام الذي تلعبه امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف
م�ستقبل االقت�صاد يف �سلطنة عمان .حيث تلعب هذه امل�ؤ�س�سات دور ًا
مهم ًا ومتلك فر�صة فريدة لزيادة م�ساهمتها يف منو االقت�صاد والتنوع.
وبهدف دعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة والأعمال التي تطمح
للعاملية ،وا�صلنا عقد ندوات «�سل�سلة النمو» ،حيث ميتلك عمال�ؤنا
الفر�صة لال�ستماع والتفاعل مع كبار خرباء ال�صناعة مل�ساعدتهم على
النمو وتو�سيع �أعمالهم.

توا�صل تركيزنا على التدريب على مكافحة االحتيال وغ�سيل الأموال
والعقوبات و�أطلقنا منوذج امل�س�ؤولية الذي �سوف يقوم فيه امل�س�ؤولون
ب�شكل م�ستمر عن تعزيز املعرفة والفهم ال�شامل لفرق العمل التابعة

ويف عام  ،2016ا�ست�ضفنا العر�ض االقت�صادي املتجول التا�سع ع�شر
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القوائم املالية

تعزز براجمنا التدريبية الثقافة املبنية على قيمنا .ويف عام ،2016
ا�ستفاد موظفو بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عمان من جمموعة متنوعة من
الأن�شطة التدريبية املختلفة مبا يف ذلك برامج تدريبية �إلكرتونية.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،لدى موظفو البنك �إمكانية الو�صول �إىل مناذج
التعليم الإلكرتوين التي و�ضعتها املجموعة.
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كان �أحد �أكرب �إجنازات بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عمان العام ال�سابق
يتمثل بلعب دور هام يف تقدمي ا�ست�شارات مالية ا�سرتاتيجية بناء
على تكليف من احلكومة العمانية ،مما يظهر موقف بنك �إت�ش �إ�س
بي �سي عمان الذي يحتل مكانا على طاولة �أهم النقا�شات للم�ساعدة
يف تطوير وتنويع االقت�صاد العماين .بالإ�ضافة �إىل كون بنك �إت�ش �أ�س
بي �سي ُعمان من �أهم البنوك امل�ساهمة يف توفري متويل مببلغ 6.4
مليار دوالر �أمريكي مل�شروع جممع ليوا لل�صناعات البال�ستيكية املوقع
مع �شركة النفط العُمانية للم�صايف وال�صناعات البرتولية (�أوربك).

مناق�شات وحتليالت الإدارة

يقدم قطاع اخلدمات امل�صرفية والأ�سواق العاملية الدعم �إىل كبار
العمالء من امل�ؤ�س�سات احلكومية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف جميع
�أنحاء العامل من �أجل حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية على املدى الطويل
من خالل حلول م�صممة خ�صي�صا ومبتكرة .ويقوم قطاع اخلدمات
امل�صرفية والأ�سواق العاملية بتبني �أ�سلوب �إدارة عالقات طويلة الأمد
لتكوين فهم كامل ملتطلبات عمالئنا املالية .وتت�ألف فرق خدمة
العمالء يف هذا القطاع من مديري العالقات امل�صرفية واخت�صا�صيني
يعملون على تطوير احللول املالية الكفيلة بتلبية االحتياجات اخلا�صة
بالعمالء.

تقرير حوكمة ال�شركات

يف عام  ،2016قمنا ب�إعادة ت�صميم برنامج مندو�س للجوائز لكي مننح
عمالءنا فر�صة �أكرب للفوز ،مع تقدمي جوائز �شهرية جديدة وزيادة
�إجمايل عدد الرابحني لأكرث من  500هذا العام .كما �أننا قدمنا
لعمالئنا فر�صة للفوز بجوائز نقدية من خالل نظام ال�سحب عندما
ي�ستخدمون بطاقات االئتمان اخلا�صة بهم يف �سلطنة عمان وخارجها.
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لهم حول مكافحة غ�سيل الأموال والعقوبات.

الأن�شطة التي يقوم بها املوظفون يف خط الدفاع الأول.

يف عام  ،2016قدمنا من�صة �إلكرتونية حتت ا�سم «At our
 »Bestجلميع العاملني يف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عمان ،وتتيح هذه
املن�صة للموظفني تقدير جهود زمالئهم من خالل �إعطاء نقاط
املكاف�أة لزمالئهم والتي ميكن ا�ستبدالها بالهدايا واملزايا.

•     خط الدفاع الثالث – ي�شكل التدقيق الداخلي خط الدفاع
الثالث ،ما يوفر �ضمان ًا م�ستق ًال للإدارة العليا وملجل�س الإدارة
ب�ش�أن عمليات �إدارة املخاطر لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
وعمليات احلوكمة والرقابة الداخلية.

لقد قمنا مبوا�صلة ال�شراكة مع �أوتورد باوند مل�ساعدة َّ
املوظفني على
اكت�شاف الإمكانيات التي لديهم .ويف هذا العام� ،أكمل فري ٌق من �ستة
َّ
موظفني يف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان رحلة �أوتورد باوند ُعمان التي
تبلغ مدتها �أ�سبوع ًا واحد ًا ،حيث قطعوا  120كيلومرت ًا من الأ�شخرة �إىل
الدقم لإحياء ذكرى املا�ضي البحري للدولة والنهو�ض به يف امل�ستقبل.

خطط ا�ستمرارية العمل
اعتمد بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عمان �أف�ضل املمار�سات يف قطاع العمل
لو�ضع جمموعة من مبادئ الت�شغيل التي حتكم كيفية التخفيف من
خماطر توقف الأعمال ب�شكل جوهري حلماية عمالء البنك واملوظفني
و�أ�صحاب امل�صلحة .لدى البنك برنامج قوي وحمدد ال�ستمرارية
العمل يتكون من �سيا�سات و�إجراءات ذات �أدوار وم�س�ؤوليات وا�ضحة
حو �إدارة الأزمات واال�ستجابة حلاالت الطوارئ والتعايف من الكوارث
والتعايف من كوارث تكنولوجيا املعلومات� .إن جلنة خطط ا�ستمرارية
العمل بالبنك املتمثلة بالإدارة التنفيذية العليا للبنك ت�شرف على
اال�سرتاتيجيات والعمليات ال�سنوية خلطط ا�ستمرارية العمل .ويتم
�إجراء التدريبات االعتيادية والتمارين واالختبارات لتغطية جميع
جوانب خطة ا�ستمرارية العمل .وتتم االحتفاظ باخلطط ومراجعتها
مرتني �سنويا لإدخال �أي تغيريات على البيئة والعن�صر الب�شري
والعمليات والتكنولوجيا .وتعمل وحدة ا�ستمرارية العمل بالبنك ب�شكل
م�ستمر على تعزيز الت�أهب ال�ستمرارية العمل يف البنك .وقد مت تطوير
برنامج ا�ستمرارية العمل يف البنك لإدارة ت�أثري انقطاعات العمل
اجلوهرية ،مع �سعي الربنامج ال�ستئناف العمل والعمليات مب�ستوى
مقبول يف غ�ضون فرتة زمنية معقولة يف حال وقوع كارثة .يف حني
�أنه مت حتديد وتوثيق احلد الأق�صى لوقت انقطاع العمل يف اخلطط،
ف�إن العوامل اخلارجية املختلفة اخلارجة عن �سيطرتنا ميكن �أن ت�ؤثر
على وقت التعايف الفعلي� .إن خطط ا�ستمرارية العمل بالبنك تتما�شى
مع املبادئ التوجيهية ال�صادرة عن الهيئات التنظيمية وتخ�ضع
للمراجعات الداخلية واخلارجية والتنظيمية العادية.

نوا�صل الرتكيز ب�شكل كامل على حتديد وتطوير املواهب العمانية
القائمة وتعزيز تنمية املواهب من خالل الربامج املحلية واخلارجية.
الرقابة الداخلية
�إن �إدارة املخاطر ت�شكل جزء ًا من �أولوياتنا اال�سرتاتيجية .ونعمل على
الت�أكد من الإبقاء على املخاطر عند م�ستويات مالئمة حتى يتبو�أ بنك
�إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان املكان الذي ميكنه من النمو وزيادة ر�أ�س ماله
لتحقيق �أكرب قدر من الإيرادات .لقد مت تعزيز �إدارة خماطر اجلرائم
املالية لدينا بتطبيق برنامج املعايري العاملية لدى �إت�ش �إ�س بي �سي،
الذي يت�ضمن حت�سني الإجراءات وال�سيا�سات والإمكانات وال�ضوابط
التي حتكم كيفية قيامنا بالأعمال ومع من نقوم بها.
�إن ثقافة التعامل مع املخاطر التي نتبناها �أ�سا�سية لتحقيق �أهدافنا
اال�سرتاتيجية .وتت�سم هذه الثقافة ب�أنها حتفظية وجامعة وتعتمد على
ال�ضوابط .ولقد مت تعزيزها بقيمنا ومعايرينا العاملية وت�شكل الأ�سا�س
الذي يقوم عليه �إطار املخاطرة و�إدارة املخاطر .وهذه جميع ًا تعترب
توجه بنك �إت�ش
�أدوات لتنظيم �سلوكيات العاملني لدينا مبا يتوافق مع ّ
�إ�س بي �سي ُعمان املتبع يف حتمل املخاطر والتعامل معها.
لقد تبنينا هيك ًال لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية ي�شار �إليه با�سم
«خطوط الدفاع الثالثة» للت�أكد من حتقيق �أهدافنا اال�سرتاتيجية
تزامن ًا مع الوفاء باملتطلبات التنظيمية والقانونية .ويعد هذا الهيكل
جزء ًا رئي�سي ًا من �إطار عمل �إدارة املخاطر الت�شغيلية لدينا ،وهذه
اخلطوط هي:

اال�ستدامة امل�ؤ�س�سية
يدرك بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عمان م�س�ؤوليته عن اال�ستثمار يف ازدهار
املجتمع يف �سلطنة عمان على املدى الطويل .وتركز ا�سرتاتيجية
اال�ستدامة امل�ؤ�س�سية على التعليم والبيئة واملجتمع.

•    خط الدفاع الأول – يعترب كل موظف م�س�ؤ ً
وال عن املخاطر
التي تكون جزء ًا من �أن�شطته و�أعماله اليومية .وي�ضمن خط
الدفاع الأول حتديد كافة املخاطر البارزة �ضمن جماالت العمل
والتخفيف منها ومراقبتها بوا�سطة ال�ضوابط الداخلية املالئمة
�ضمن بيئة رقابية �شاملة.

يف عام  2016عملنا على نطاق وا�سع مع خمتلف املنظمات التي تهدف
�إىل تعزيز م�ستوى م�شاركتنا يف الأن�شطة االجتماعية والتطوعية يف
خمتلف �أنحاء ال�سلطنة .و�شملت هذه الأن�شطة الربامج املنظمة التي مت
�إعدادها بالتعاون مع املجل�س الثقايف الربيطاين مثل امل�شروع التطوعي
«كان يا ما كان» ،وهو ن�شاط قراءة الق�ص�ص الذي ي�ستهدف الأطفال
يف امل�ست�شفيات .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت �إعداد الأن�شطة البيئية
بالتعاون مع جمعية البيئة العمانية ووزارة البيئة .ويف عام  ،2016تربع
موظفو البنك بـ � 768ساعة من الأن�شطة التطوعية املختلفة ،ولدينا
خطة م�ستمرة لتعزيز الثقافة التطوعية يف البنك.

•     خط الدفاع الثاين – فرق العمل ،مثل �إدارة املخاطر
واملالية واملوارد الب�شرية .ويتمتعون مب�س�ؤوليات م�شابهة خلط
الدفاع الأول ب�ش�أن العمليات والأن�شطة التي يزاولونها .كما �أنهم
م�س�ؤولني عن و�ضع ال�سيا�سة وتوفري املراقبة والإ�شراف وفح�ص
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التطلع قدماً
توا�صل ميزانية �سلطنة عمان لعام  2017الرتكيز على تر�شيد الإنفاق
العام وزيادة الإيرادات غري النفطية والغاز .وتدعم امليزانية مبادرات
احلكومة مثل برنامج (تنفيذ) وتطوير م�شاريع ال�شراكة بني القطاعني
العام واخلا�ص ،من �أجل حتفيز النمو واحلفاظ على فر�ص العمل.
ومن املتوقع �أن يتم تغطية العجز املتوقع مبقدار  3مليار ريال عماين
لعام  2017من خالل االقرتا�ضات املحلية والدولية وفقا لبيان
احلكومة .ونحن واثقون من �أننا يف املكان ال�صحيح للعمل مع حكومة
�سلطنة عمان لت�سهيل هذا االقرتا�ض.

تقرير جمل�س الإدارة

يف العام القادم� ،سوف نبني على عالقاتنا القائمة ،و�سوف ن�ستنبط
طرق ًا جديدة لربط العمالء بالفر�ص املحلية والدولية ،و�سوف نقدم
جتربة �أكرث ات�ساق ًا ومتيز ًا للعمالء ،حيث �أننا نهدف �إىل �أن ن�صبح
البنك الرائد يف �سلطنة عمان.

�أندرو بي لوجن
الرئي�س التنفيذي
تقرير حوكمة ال�شركات
مناق�شات وحتليالت الإدارة
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البنك ن�سبة الأ�صول املعر�ضة للمخاطر وفقا لإر�شادات كفاية ر�أ�س
املال التي و�ضعها البنك املركزي العماين ويحدد ن�سبة جمموع ر�أ�س
املال �إىل جمموع الأ�صول املرجحة باملخاطر.

ت�أ�س�س بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع (“البنك”) يف  1يناير
 ،1979ك�شركة م�ساهمة ُعمانية عامة ،ويزاول ن�شاطه كبنك جتاري
من خالل �شبكة من الفروع يف �سلطنة ُعمان� .إن العنوان امل�سجل للبنك
هو �ص.ب  1727والرمز الربيدي  111مكتب بريد ال�سيب الرئي�سي،
�سلطنة ُعمان .ويدرج البنك �أ�سهمه يف �سوق م�سقط للأوراق املالية.

الإف�صاحات النوعية
هيكل ر�أ�س املال:

متتلك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق الأو�سط القاب�ضة بي يف ما ن�سبته ٪51
من �أ�سهم البنك .وال�شركة الأم املطلقة لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
�ش.م.ع.ع هي �إت�ش �إ�س بي �سي القاب�ضة بي �إل �سي.

يتكون ر�أ�س املال العادي الفئة  1من الأ�سهم العادية ال�صادرة من
قبل البنك واالحتياطي القانوين والأرباح املحتجزة .تخ�صم القيم
الدفرتية لل�شهرة والأ�صول غري امللمو�سة واخل�سائر املرتاكمة غري
املحققة على اال�ستثمارات املتاحة للبيع /القرو�ض للو�صول �إىل ر�أ�س
املال العادي الفئة  .1ويف الوقت احلايل لي�س لدى البنك �أي �شهرة
مثبتة يف دفاتره.

�سيا�سة الإف�صاح
لدى البنك �سيا�سة ر�سمية حول متطلبات الإف�صاح والتي ت�شكل جزء ًا
من قواعد بازل  2وبازل  3التي �أقرها جمل�س الإدارة متا�شي ًا مع
متطلبات اللوائح التنظيمية للبنك املركزي العماين.

ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة 1

نطاق التطبيق

يتكون ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة  1مما يلي:

املعلومات املقدمة يف هذه القائمة متعلقة بعمليات البنك يف �سلطنة
عمان .ولي�س لدى البنك �أي �شركات تابعة.

•�أدوات ر�أ�س املال الدائمة ال�صادرة عن البنك والتي يجب �أن
تتبع للمودعني والدائنني ب�شكل عام و�صكوك /ديون البنك
الثانوية ،وتفي باملعايري الإ�ضافية كما هو حمدد يف �إطار بازل .3

هيكل ر�أ�س املال

الأهداف واال�سرتاتيجية

•عالوة �إ�صدار الأ�سهم الناجتة عن �إ�صدار �أدوات لر�أ�س املال
الإ�ضايف الفئة .1

ي�ضع البنك املركزي العماين وي�شرف على املتطلبات التنظيمية.
ويهدف البنك عند �إدارته لر�أ�س املال لتحقيق الآتي:

•�أدوات ر�أ�س املال الإ�ضايف امل�ؤهلة �ضمن الفئة  1التي �أ�صدرتها
ال�شركات املجمعة التابعة للبنك والتي حتتفظ بها �أطراف ثالثة
من ح�صة الأقلية وال تندرج �ضمن ر�أ�س املال العادي الفئة .1

متنام وزيادة
•حماية مقدرة البنك على اال�ستمرار ككيان
ٍ
العائدات للم�ساهمني النهائيني.

•تطبيق عدد �أقل من الت�سويات التنظيمية يف احت�ساب ر�أ�س املال
الإ�ضايف الفئة .1

•االلتزام باملتطلبات التنظيمية لر�أ�س املال التي ي�ضعها البنك
املركزي العماين.

يتكون ر�أ�س املال الفئة  2من املخ�ص�صات العامة خل�سائر القرو�ض
و�أرباح القيمة العادلة املرتاكمة على الأ�سهم املتاحة للبيع .تتحدد
القيمة العادلة للأرباح بعد طرح  ٪55من الفارق بني القيمة الدفرتية
للتكلفة التاريخية والقيمة ال�سوقية وتطبق من �أجل التحوط لتقلبات
ال�سوق والر�سوم ال�ضريبية.

•احلفاظ على ن�سب كفاية ر�أ�س املال فوق احلد الأدنى املحدد
من قبل البنك املركزي العماين وفق ًا لإر�شادات بازل  2و�إطار
بازل .3
•�إدارة اال�ستثمارات يف ودائع �سوق املال ق�صرية الأجل يف �أدوات
البنك املركزي العماين �أو يف امل�ستوى الأعلى لال�ستثمارات يف
امل�ؤ�س�سات املالية.

طبق ًا لتعليمات البنك املركزي العماين ،ف�إن اال�ستثمارات غري
اال�سرتاتيجية يف البنوك /امل�ؤ�س�سات املالية والتي ال تتجاوز  ٪5من
ر�أ�س مال البنك /امل�ؤ�س�سة املالية امل�ستثمر فيها �أو  ٪5من �صايف قيمة
البنك امل�ستثمر� ،أيهما �أقل ،تكون مرجحة مبخاطر بن�سبة .٪100

الإف�صاحات النوعية:
• ي�ستخدم البنك نهج ًا معياري ًا لتقدير خ�صم ر�أ�س املال ملخاطر
االئتمان.
•ي�ستخدم البنك نهج امل�ؤ�شر الأ�سا�سي لتقدير خ�صم ر�أ�س املال
ملخاطر الت�شغيل.
•من �أجل تطبيق املتطلبات احلالية لر�أ�س املال ،يحت�سب
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يتكون هيكل ر�أ�س املال مما يلي:
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ال�سنة املنتهية يف اخل�صم با�ستخدام نهج اخل�صم املقابل
2013
٪20
٪40
2014
٪60
2015
٪80
2016
٪100
2017
�سوف يخ�صم �أي نق�ص يف اخل�صومات املقررة من الفئة الأعلى يف
ر�أ�س املال �إذا كانت فئة ر�أ�س املال ذات ال�صلة غري كافية للخ�صم.
و�سيخ�ضع املبلغ املتبقي غري املخ�صوم من ر�أ�س املال العادي الفئة 1
 /ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة  / 1ر�أ�س املال الفئة  2خالل الرتتيبات
االنتقالية للت�سويات التنظيمية على النحو املن�صو�ص عليه يف التعميم
ب م .1009
الإف�صاح لنهج الت�سوية املكون من  3خطوات
مبوجب �إطار بازل  ،3على البنوك الإف�صاح عن كامل الت�سوية جلميع
العنا�صر التنظيمية لر�أ�س املال �إىل قائمة املركز املايل يف القوائم
املالية املدققة .وتهدف عملية الت�سوية املن�صو�ص عليها يف معاجلة
ق�ضايا عدم االت�ساق بني الأرقام املف�صح عنها بح�ساب ر�أ�س املال
التنظيمي والأرقام امل�ستخدمة يف القوائم املالية املن�شورة .ي�ضمن
النهج املكون من  3خطوات املبني �أدناه �أن تكون طريقة الت�سوية بني

مناق�شات وحتليالت الإدارة

تتمثل الإف�صاحات الإ�ضافية وفقا لإطار بازل  3مما يلي.
بازل  - 3الإف�صاحات العامة خالل املرحلة االنتقالية
و�ضعت �إف�صاحات بازل  3العامة خالل املرحلة االنتقالية من الت�سويات
التنظيمية (�أي الفرتة من  31دي�سمرب  2013حتى  31دي�سمرب )2017
لتلبية متطلبات بازل  3حتى ت�ستطيع البنوك الإف�صاح عن مكونات
ر�أ�س املال والتي �ست�ستفيد من الرتتيبات االنتقالية( .انظر امللحق )1
�سيتم تطبيق الت�سويات التنظيمية جلميع اخل�صومات واملر�شحات
االحرتازية على مراحل وخ�صمها من ر�أ�س املال العادي الفئة  /1ر�أ�س
املال الإ�ضايف الفئة  /1ر�أ�س املال الفئة  2وذلك ليتم تنفيذها ب�شكل
كامل بحلول  31دي�سمرب  .2017فيما يلي تدرج املراحل:

تقرير جمل�س الإدارة

�إجمايل ر�أ�س املال التنظيمي
* �صايف توزيعات الأرباح املقرتحة

313.686

تقرير حوكمة ال�شركات

ريال عماين بالآالف
200.031
ر�أ�س املال املدفوع
37.967
احتياطي قانوين
68.439
�أرباح حمتجزة*
تعديالت تنظيمية على ر�أ�س املال العادي الفئة )11.391( 1
295.046
ر�أ�س املال العادي الفئة 1
ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة 1
�إجمايل ر�أ�س املال الفئة 1
295.046
احتياطي القيمة العادلة للأ�سهم املتاحة للبيع 36
18.604
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض  -عام
18.640
ر�أ�س املال الفئة 2

القوائم املالية

هذه الأرقام مت�سقة( .انظر امللحق )2
•اخلطوة  :1قائمة املركز املايل املقرر عنها �ضمن نطاق التجميع
التنظيمي.
•اخلطوة  :2تو�سيع خطوط قائمة املركز املايل �ضمن نطاق
التجميع التنظيمي للإف�صاح عن كافة املكونات امل�ستخدمة
لعر�ض مكونات ر�أ�س املال (انظر امللحق )1
•اخلطوة  :3حتديد كل من املكونات التي مت الإف�صاح عنها يف
اخلطوة  2ن�سبة ملكونات ر�أ�س املال املف�صح عنها يف امللحق .1
الإف�صاح عن اخلا�صية الرئي�سية للأدوات التنظيمية لر�أ�س املال
يقدم الإف�صاح عن امليزة الرئي�سية للأدوات التنظيمية لر�أ�س املال
تقرير ًا عن اخلوا�ص الرئي�سية والذي يلخ�ص كافة الأدوات التنظيمية
لر�أ�س مال البنك .هذا هو م�ستوى احلد الأدنى من ملخ�ص الإف�صاح
الذي يطلب التقرير عنه فيما يتعلق بكل الأدوات التنظيمية لر�أ�س املال
الـتي �أ�صدرها البنك ،مبا يف ذلك الأ�سهم العادية.
ويرد يف امللحق  3و�صف للخا�صية الرئي�سية للأدوات التنظيمية لر�أ�س
املال التي �أ�صدرها البنك.
�سيا�سة التعوي�ضات
متا�شي ًا مع �إر�شادات البنك املركزي العماين حول ممار�سات
التعوي�ضات الر�شيدة ،يلخ�ص البنك �سيا�سات التعوي�ضات ذات ال�صلة
كجزء من متطلبات الإف�صاح مبوجب املحور الثالث.
الإف�صاحات النوعية
قام جمل�س �إدارة البنك بت�شكيل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت التي
تهدف ب�شكل رئي�سي �إىل:
•مراجعة املبادئ العامة واملعايري و�إطار احلوكمة على النحو
الوارد يف ميثاق الهيئة العامة ل�سوق املال.
•مراجعة �سيا�سة املكاف�آت اخلا�صة بالبنك ومكاف�آت ( )1كبار
امل�س�ؤولني التنفيذيني (الرئي�س التنفيذي لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي
ُعمان واملديرين العامني لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان و�أمني �سر
�شركة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان) ،و( )2املوظفني املكلفني
(وميثلون املوظفني الذين ي�ؤدون �أعماال ذات ت�أثري جوهري)،
و( )3م�س�ؤويل املخاطر اجلوهرية ،و( )4املوظفني الذي
ميار�سون �أن�شطة لها �أو قد يكون لها ت�أثري جوهري على حمفظة
املخاطر لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان ،و(� )5أي موظف �آخر
حتدده اللجنة من وقت لآخر وفقا ملتطلبات اجلهات التنظيمية
لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان.
�سيا�سة املكاف�آت
ي�شمل نطاق �سيا�سة املكاف�آت اخلا�صة بالبنك جميع موظفي البنك.
وتت�ضمن �سيا�سة مكاف�آت البنك �إطار املكاف�آت و�سيا�سة الأجر الثابت
و�سيا�سة الأجر املتغري .ومت مناق�شة تفا�صيل هذه ال�سيا�سات يف تقرير
حوكمة ال�شركات اخلا�صة بالبنك.
م�س�ؤويل املخاطر اجلوهرية
قام البنك بتحديد الأع�ضاء على �أنهم من م�س�ؤويل املخاطر اجلوهرية
لأن الن�شاطات التي ميار�سونها ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ت�أثري جوهري
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متت مناق�شة ر�أ�س املال الالزم لدعم الأن�شطة احلالية وامل�ستقبلية يف
حمتمل على حمفظة املخاطر لدى البنك.
اجتماع جلنة الأ�صول وااللتزامات وتوثيقه.
الإف�صاحات النوعية
ومتا�شي ًا مع لوائح البنك املركزي العماين ولوائح كفاية ر�أ�س املال
ي�ستعر�ض اجلدول التايل تفا�صيل تعوي�ضات موظفي الإدارة العليا:
وممار�سات جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي ،تتم مراقبة كفاية ر�أ�س املال
2016
2015
ب�صفة �شهرية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم �إ�صدار تقرير ربع �سنوي
ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف
كامل عن �إقرار بازل  2وفق ًا لنموذج البنك املركزي العماين ووفق ًا
1.678
1.869
�أجور ورواتب ومنافع
للمتطلبات املعيارية.
�أخرى ق�صرية الأجل
خماطر االئتمان
195
143
منافع ما بعد التوظيف
طبق البنك النهج املعياري يف كافة حمفظة الأعمال امل�صرفية للبنك.
1.873
2.012
خماطر الت�شغيل
ي�ستخدم البنك نهج امل�ؤ�شر الأ�سا�سي لتوزيع ر�أ�س املال ملخاطر
كفاية ر�أ�س املال:
ً
الت�شغيل .كما يوزع البنك ر�أ�س املال ملخاطر الت�شغيل ا�ستنادا �إىل
تتم ّثل �سيا�سة البنك يف االحتفاظ بقاعدة ر�أ�س مال قوية للحفاظ على
متو�سط جممل الدخل ال�سنوي عن الثالث �سنوات الأخرية.
ثقة امل�ستثمرين واملودعني وال�سوق واملحافظة على التطور امل�ستقبلي
خماطر ال�سوق
للأعمال.
ي�ستخدم البنك �أ�سلوب القيمة املعر�ضة للمخاطر الحت�ساب التعر�ض
يلتزم البنك ب�شكل تام بتطبيق معايري بازل  3كما انتهجها البنك
ملخاطر ال�سوق يف امليزانية العمومية� .إن هذا الأ�سلوب مو�ضح
املركزي العماين ويتبع حالي ًا املنهج املعياري ب�ش�أن االئتمان وخماطر
بالتف�صيل �ضمن الإي�ضاح  5-30من القوائم املالية.
ال�سوق ونهج امل�ؤ�شر الأ�سا�سي ملخاطر الت�شغيل.
فيما يلي تفا�صيل ر�أ�س املال والأ�صول املرجحة باملخاطر ومعدل كفاية
ولقد و�ضع البنك حالي ًا احلد الأدنى الداخلي امل�ستهدف ملعدل كفاية
ر�أ�س املال كما يف  31دي�سمرب :2016
ر�أ�س املال بن�سبة  ٪17للعام  2017و ٪17.5للعام .2018
ريال عماين بالآالف
									
�صايف الأر�صدة
الر�صيد الإجمايل
الأ�صول املرجحة
التفا�صيل
		
(القيمة الدفرتية) * باملخاطر
(القيمة الدفرتية)
1.301.087
2.225.141
2.249.319
البنود املدرجة يف امليزانية العمومية
208.309
280.713
282.378
بنود خارج امليزان ّية العموم ّية
�أدوات م�شتقة
1.242
1.242
1.242
1.510.638
2.507.096
2.532.939
الإجمايل
17.332
خماطر ال�سوق
151.480
خماطر الت�شغيل
1.679.450
الإجمايل
295.046
ر�أ�س املال العادي الفئة 1
ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة 1
295.046
�إجمايل ر�أ�س املال الفئة 1
18.640
ر�أ�س املال الفئة 2
�إجمايل ر�أ�س املال التنظيمي
313.686
190.718
متطلبات ر�أ�س املال ملخاطر االئتمان
2.188
متطلبات ر�أ�س املال ملخاطر ال�سوق
19.124
متطلبات ر�أ�س املال ملخاطر الت�شغيل
212.030
�إجمايل ر�أ�س املال املطلوب
٪17.57
ن�سبة ر�أ�س املال العادي الفئة  / 1ر�أ�س املال الفئة 1
٪17.57
ن�سبة ر�أ�س املال الفئة 1
٪18.68
�إجمايل ن�سبة ر�أ�س املال
* بال�صايف من ال�ضمانات امل�ؤهلة.
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التعر�ض للمخاطر وتقييمها

ت�صنيف البنك املركزي العماين

تنطوي كافة �أن�شطة البنك بدرجات متفاوتة على حتليل وتقييم وقبول
و�إدارة للمخاطر �أو جمموعات من املخاطر� .أهم فئات املخاطر التي
يتعر�ض لها البنك هي خماطر االئتمان (مبا يف ذلك خماطر االئتمان
خارج حدود البالد) وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل مبختلف
�أ�شكاله وخماطر ال�سيولة وخماطر ال�سمعة واملخاطر القانونية
وخماطر اال�ستمرارية (البيئية واالجتماعية) .تت�ضمن خماطر ال�سوق
خماطر �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وخماطر �أ�سعار الفائدة
وخماطر �أ�سعار الأ�سهم� .إدارة الأنواع املختلفة من املخاطر مبينة
�أدناه.

تقرير جمل�س الإدارة

ت�صنيف خماطر ائتمان
بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عمان
املعياري
6.2 – 1.1
الذكر ب�صفة خا�صة
8.3 – 7.1
دون امل�ستوى /امل�شكوك فيه/
9.0
اخل�سارة
خ�سارة
10.0

�إدارة خماطر االئتمان ،و�إجراءات امل�صادقة على منح الت�سهيل
االئتماين ،واجلودة االئتمانية للقرو�ض وال�سلف ،والقرو�ض منخف�ضة
القيمة ،و�إدارة االئتمان مبينة يف الإي�ضاح  3-30من القوائم املالية.

�إطار �إدارة املخاطر للبنك مبني يف الإي�ضاح  30من القوائم املالية.
خماطر االئتمان

ويوجد لدى البنك معايري و�سيا�سات و�إجراءات خم�ص�صة تعمل على
�ضبط ومراقبة املخاطر من كافة �أنواع الأن�شطة .وهذه مماثلة لتلك
املطبقة على كافة مكاتب كيانات جمموعة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي يف
خمتلف الأقاليم.

يويل البنك اهتمام ًا خا�ص ًا ب�إدارة م�شكالت القرو�ض .ويوجد يف البنك
وحدة تخت�ص بتقدمي خدمات الإدارة املركزة وال�ضبط للح�صول على
�أق�صى حد ممكن من ا�سرتدادات الديون امل�شكوك فيها.
التقرير عن املخاطر
بالإ�ضافة اىل الإف�صاحات الكمية والتقارير الأخرى /الإقرارات
املقدمة �إىل اجلهات التنظيمية يف �سلطنة عمان ،يقدم البنك �أي�ضا
جمموعة من التقارير املختلفة �إىل الفرع الإقليمي لبنك �إت�ش �إ�س
بي �سي يف دبي واملركز الرئي�سي للمجموعة يف لندن .وتت�ضمن هذه
التقارير التعر�ضات الكبرية للبنوك واجلهات ال�سيادية وال�شركات
والتعر�ضات لقطاع املمتلكات .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم الإ�شراف على
التعر�ض لأهم القطاعات من خالل اجتماع بنك �إت�ش �إ�س بي �سي
عمان ال�شهري لإدارة املخاطر.

فيما يلي �أدناه مقارنة لت�صنيف خماطر االئتمان من قبل البنك مع
فئات الت�صنيف اخلا�صة بالبنك املركزي العماين:

�سيا�سات التغطية و� /أو احلد من املخاطر
يتبع البنك �سيا�سات و�إجراءات للحد من املخاطر وفقا للتعليمات
الواردة يف دليل التعليمات ملجموعة �إت�ش �إ�س بي �سي للعمليات التجارية.
37

القوائم املالية

يتبع البنك �سيا�سات ائتمان منفردة تتما�شى مع �سيا�سات جمموعة
�إت�ش �إ�س بي �سي .ويت�ضمن ذلك تطبيق نظام ت�صنيف خماطر
االئتمان للأطراف الأخرى من ال�شركات والتي ي�ستخدم لها البنك
نظام ت�صنيف  23نقطة ي�سمى “ت�صنيف خماطر االئتمان” .ويتم
حتديد ت�صنيف خماطر االئتمان وفق احتمالية العجز عن ال�سداد
والتي تتم مراجعتها وحتديثها دوري ًا .ونظر ًا لأن هذه احل�سابات هامة
ب�شكل فردي ،تتم مراجعة ت�صنيفات املخاطر ب�شكل منتظم وتعدل
متى وكيفما كان ذلك مالئم ًا .ويتم �ضمن �أعمال التجزئة بالبنك
تقييم املخاطر و�إدارتها با�ستخدام خمتلف مناذج املخاطر والت�سعري
للح�صول على بيانات املحفظة.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

خماطر االئتمان هي خماطر تكبد البنك خل�سارة مالية يف حال
عدم متكن �أحد العمالء �أو الأطراف املقابلة من الوفاء بالتزاماته
التعاقدية .وتن�ش�أ هذه املخاطر �أ�سا�س ًا من الإقرا�ض املبا�شر والتمويل
التجاري ،واملنتجات خارج امليزانية العمومية مثل الكفاالت ،ومن
احليازات من الديون والأوراق املالية الأخرى .تولد خماطر االئتمان
�أكرب املتطلبات الر�أ�سمالية التنظيمية للمخاطر التي يتكبدها البنك.

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

و�ضع البنك �إجراءات لإدارة املخاطر ت�شتمل على م�صادقات
الت�سهيالت االئتمانية و�ضبط التعر�ض للمخاطر وتوجيه �سيا�سة
االئتمان للوحدات التجارية والر�صد والتقرير حول التعر�ض للمخاطر
من قبل الأفراد وطبقا للمحافظ والتي تت�ضمن �إدارة اجتاهات ال�سوق
املعاك�سة .يتحمل البنك امل�سئولية عن جودة حمفظته االئتمانية ويتبع
�إجراءات االئتمان التي تنطوي على ال�سلطات املخولة بالت�صديق
و�إجراءات الت�سهيل االئتماين والتي تهدف لتكوين واالحتفاظ ب�أ�صول
عالية اجلودة مقاومة للخطر .ويجري البنك فح�صا دوريا لتقييم
وحتديد م�ستويات تركيز املخاطر ،مت�ضمنة تلك املتعلقة بقطاعات
الن�شاط الفردية �أو املنتجات واملناطق اجلغرافية ب�صفة فردية.

تقرير حوكمة ال�شركات

ملفات املخاطر التي يتعر�ض لها البنك تتغري با�ستمرار حتت ت�أثري
جمموعة وا�سعة من العوامل� .إطار �إدارة املخاطر الذي و�ضعه البنك
يعزز الر�صد امل�ستمر ملخاطر البيئة والتقييم املتكامل للمخاطر
والعالقات املتبادلة بينها.

تتما�شى حدود خماطر االئتمان التي ي�ضعها البنك للأطراف املقابلة
يف القطاعات احلكومية واملالية مع تفوي�ض ال�سلطات من قبل جمل�س
�إدارة البنك .ويتمثل الهدف الرئي�سي يف اال�ستخدام الأمثل لالئتمان
املتاح وتفادي الرتكيز املفرط للمخاطر .وتخ�ضع املخاطر اخلارجية
للحدود التي تفو�ض من قبل جمل�س �إدارة البنك وتتما�شى مع �إجراءات
االئتمان ملجموعة �إت�ش �إ�س بي �سي.
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ملحفظة القرو�ض ومقارنة الأداء و�إح�صائيات الت�أخر عن ال�سداد مع
االجتاهات التاريخية وتقدير ت�أثري الأو�ضاع االقت�صادية الراهنة.

املبالغ املت�أخرة
�إن التعريف الأ�سا�سي للمبالغ املت�أخرة هو عندما ال يتم �سداد ق�سط
القر�ض يف تاريخ ا�ستحقاقه.

يوجد نوعان من خم�ص�صات االنخفا�ض يف القيمة وهي :تلك التي
يجري تقييمها ب�صفة فردية والأخرى التي يجري تقييمها ب�صفة
جماعية .وتتطلب �سيا�سة البنك فح�ص م�ستوى خم�ص�صات
االنخفا�ض يف القيمة على الت�سهيالت الفردية والتي تتخطى حدود
الأهمية الن�سبية كل ن�صف عام على �أقل تقدير وبدرجة �أكرب عندما
تتطلب احلاالت الفردية ذلك .وتقت�ضي ال�سيا�سة �أن يت�ضمن ذلك
فح�ص ال�ضمان امل�ستلم يف احلاالت االعتيادية (مت�ضمنة �إعادة ت�أكيد
�إمكانية التنفيذ) وتقييم ًا للمقبو�ضات املتوقعة والفعلية.

انخفا�ض القيمة
يعترب الأ�صل املايل منخف�ض القيمة ويتكبد البنك خ�سارة انخفا�ض
قيمة عنه فقط عند وجود دليل مو�ضوعي على االنخفا�ض يف القيمة
نتيجة حلدث وقع بعد الإدراج املبدئي للأ�صل ولهذا احلدث �أثر يف
التدفقات النقدية امل�ستقبلية وميكن تقدير هذا الت�أثري ب�شكل يعتمد
عليه .حتت�سب خم�ص�صات االنخفا�ض يف القيمة عن طريق التقييم
�إما:

تتم �إعادة تقييم حمفظة خم�ص�صات العمالء الأفراد ب�شكل عام
كل �شهر ويتم احت�ساب تكاليف املخ�ص�صات اجلديدة �أو املحرر من
املخ�ص�صات احلالية لكل حمفظة يتم حتديدها ب�صفة منف�صلة.

•على م�ستوى احل�ساب الفردي (با�ستخدام �أ�ساليب التدفقات
النقدية املخ�صومة ح�سب االقت�ضاء)؛ �أو
•على �أ�سا�س امل�ستوى اجلماعي للأ�صول ذات خ�صائ�ص املخاطر
االئتمانية امل�شابهة.

القرو�ض املتعرثة
بالن�سبة �إىل احل�سابات التي يجري تقييمها ب�صفة فردية ،يتطلب
حتديد القرو�ض امل�صنفة على �أنها متعرثة حاملا يتوفر دليل مو�ضوعي
على حدوث خ�سارة انخفا�ض يف قيمها .ويت�ضمن الدليل املو�ضوعي
على االنخفا�ض يف القيمة البيانات ممكنة املالحظة مثل ت�أخر ال�سداد
للمبالغ التعاقدية لأ�صل القر�ض �أو الفائدة ملدة  90يوم ًا .ت�صنف
حمافظ القرو�ض املت�شابهة على �أنها متعرثة عندما يت�أخر �سداد
الت�سهيالت ملدة  90يوما �أو �أكرث .وقد تبنى البنك منوذج معدل التدفق
والذي يتم مبوجبه حجز خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة ملحفظة
التجزئة لكل القرو�ض املت�أخر ال�سداد عنها بدء ًا من الت�أخري ملدة يوم
واحد .غري �أن املخ�ص�صات يف القوائم املالية تدرج وفق ًا ملتطلبات
البنك املركزي العماين.

و�صف النهج املتبع للمخ�ص�صات املحددة والعامة والأ�ساليب
الإح�صائية امل�ستخدمة
من �سيا�سات البنك تكوين خم�ص�ص للقرو�ض منخف�ضة القيمة ب�شكل
فوري وعند احلاجة وب�صورة منتظمة وفقا للإر�شادات املو�ضوعة من
قبل جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي واملتطلبات التنظيمية.
ُ�صممت عملية ت�صنيف الت�سهيالت االئتمانية لإبراز التعر�ضات التي
تتطلب قدرا �أكرب من انتباه الإدارة ا�ستنادا �إىل الأرجحية العالية
للعجز عن ال�سداد �أو اخل�سارة املحتملة .وعليه ،يطلب من الإدارة
على وجه التحديد الرتكيز على الت�سهيالت املمنوحة للمقرت�ضني
و�شرائح املحافظ التي ت�صنف مب�ستوى يقل عن املر�ضي .ويتم
تعديل الت�صنيفات املو�ضوعة مل�ستويات املخاطر عند ال�ضرورة ب�شكل
فوري .وجتري الإدارة تقييما لكفاية املخ�ص�صات املكونة ملقابلة
القرو�ض منخف�ضة القيمة بانتظام وذلك عن طريق الفح�ص املف�صل

فيما يلي بيان جمموع �إجمايل التعر�ض ملخاطر االئتمان ،بالإ�ضافة �إىل
متو�سط �إجمايل التعر�ض خالل الفرتة مق�سمة �إىل الأنواع الرئي�سية
من خماطر االئتمان:

								 		
نوع التعر�ض ملخاطر االئتمان

متو�سط جمموع التعر�ض
 31دي�سمرب 2016
 31دي�سمرب 2015

ريال عماين بالآالف

�إجمايل جمموع التعر�ض
 31دي�سمرب 2016
 31دي�سمرب 2015

�سحب على املك�شوف

71.793

78.069

63.745

66.130

قرو�ض �شخ�صية*

489.558

467.626

480.665

462.900

قرو�ض مقابل �إي�صاالت �أمانة

185.135

134.924

258.076

108.554

قرو�ض �أخرى

691.406

635.340

688.558

633.086

15.375

30.305

9.693

13.394

�شراء /خ�صم كمبياالت
الإجمايل
1.500.737
1.453.267
1.284.064
1.346.264
* القرو�ض ال�شخ�صية ال ت�شمل �سحوبات �شخ�صية على املك�شوف بقيمة � 3.916ألف ريال ُعماين ( 31دي�سمرب � 3.852 :2015ألف ريال عماين)
مدرجة يف ال�سحوبات على املك�شوف.
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الإف�صاح القانوين مبوجب �إطار بازل  – 2املحور الثالث و�إطار بازل ( 3تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

التوزيع اجلغرايف
التوزيع اجلغرايف للتعر�ض للمخاطر مق�سم ًا �إىل املناطق الهامة وفقا للأنواع الرئي�سية للتعر�ض ملخاطر االئتمان

* ال تت�ضمن القرو�ض ال�شخ�صية �سحوبات �شخ�صية على املك�شوف بقيمة � 3.916ألف ريال عماين مدرجة �ضمن �سحوبات على املك�شوف.
توزيع تعر�ضات املخاطر ح�سب القطاع �أو الطرف املقابل مق�سم ًا �إىل �أهم �أنواع التعر�ض ملخاطر االئتمان:

تقرير جمل�س الإدارة

�أخرى
162
162

الإجمايل
63.745
480.665
258.076
688.558
9.693
1.500.737

تقرير حوكمة ال�شركات

										
دول منظمة
دول جمل�س
التعاون اخلليجي التنمية والتعاون
االقت�صادي
الأخرى
�سلطنة عُمان
نوع التعر�ض ملخاطر االئتمان
63.745
�سحب على املك�شوف
771
569
479.163
قرو�ض �شخ�صية*
77.153
180.923
قرو�ض مقابل �إي�صاالت �أمانة
29.351
659.207
قرو�ض �أخرى
1.264
8.429
�شراء /خ�صم كمبياالت
107.275
1.833
1.391.467
الإجمايل

ريال عماين بالآالف

												
ريال عماين بالآالف
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* ال ي�شمل القطاع اخلدمي القرو�ض مببلغ � 29.351ألف ريال ُعماين التي تندرج حتت عنوان القرو�ض لغري املقيمني.
* ال ي�شمل قطاع التعدين واملحاجر القرو�ض مببلغ � 77.153ألف ريال عماين التي تندرج حتت عنوان القرو�ض لغري املقيمني.
* ال ت�شمل القرو�ض ال�شخ�صية القرو�ض ال�سكنية لغري املقيمني مببلغ � 1.502ألف ريال عماين والتي تندرج حتت عنوان القرو�ض لغري املقيمني.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

�سحب على املك�شوف القرو�ض
169.242
35.673
36.511
8.716
9.690
1.026
52.809
6.169
234.061
2.353
104.951
111
7.669
422
87.371
2.554
479.163
3.916
827
1.297
96.292
108.006
40.707
1.508
1.427.299
63.745

املجموع
208.713
45.286
10.716
59.341
241.838
105.062
8.091
89.925
483.079
2.124
96.292
108.006
42.264
1.500.737

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

القطاع االقت�صادي
جتارة اال�سترياد
جتارة الت�صدير
جتارة اجلملة والتجزئة
التعدين واملحاجر*
الإن�شاءات
الت�صنيع
كهرباء وغاز ومياه
نقل وات�صاالت
امل�ؤ�س�سات املالية
اخلدمات*
قرو�ض �شخ�صية*
الأن�شطة الزراعية وخالفه
احلكومة
�إقرا�ض لغري املقيمني*
�أخرى
الإجمايل

�شراء /خ�صم
كمبياالت
3.798
59
363
5.424
49
9.693

التعر�ض
خارج امليزانية
العمومية
42.996
8.992
1.899
73.244
19.705
2.977
995
22.447
81.439
11
997
147.650
6.048
409.399
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الإف�صاح القانوين مبوجب �إطار بازل  – 2املحور الثالث و�إطار بازل ( 3تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

فيما يلي اال�ستحقاق التعاقدي املتبقي ملحفظة القر�ض مق�سم ًا �إىل الأنواع الرئي�سية ملالمح التعر�ض ملخاطر االئتمان:
�سحب على
املك�شوف
17.494
46.251
63.745

الت�صنيف الزمني
حتى �شهر واحد
� 3-1أ�شهر
� 6-3أ�شهر
� 9-6أ�شهر
� 12-9شهر ًا
� 3-1سنوات
� 5-3سنوات
�أكرث من � 5سنوات
الإجمايل

�شراء /خ�صم
كمبياالت
6.828
1.940
782
143
9.693

القرو�ض
455.511
38.539
23.706
4.213
14.798
69.042
287.077
534.414
1.427.299

املجموع
479.833
40.479
24.488
4.213
14.798
69.042
287.077
580.808
1.500.737

ريال عماين بالآالف
التعر�ض خارج
امليزانية العمومية
128.194
30.766
44.411
23.206
17.351
83.749
11.392
70.330
409.399

التعر�ض للمخاطر ح�سب ال�صناعات الرئي�سية
�إجمايل
القطاع االقت�صادي
جتارة اال�سترياد

القرو�ض
208.713

خم�ص�صات
خم�ص�صات
منها قرو�ض عامة حمتفظ حمددة
حمتفظ بها
بها
متعرثة
10.254
1.727
35.450

احتياطي
الفائدة
21.563

ريال عماين بالآالف
خم�ص�صات �سلفيات
مك ّونة خالل م�شطوبة
خالل العام
العام**
153
1

جتارة الت�صدير

-

-

-

-

-

-

-

جتارة اجلملة والتجزئة

45.286

766

442

241

404

59

5.639

التعدين واملحاجر*

10.717

1

107

1

-

-

-

الإن�شاءات

59.341

16.628

421

7.539

8.117

192

2.045

الت�صنيع

241.838

1.962

2.399

750

803

5

-

كهرباء وغاز ومياه

105.062

946

1.041

506

440

-

4

نقل وات�صاالت

8.091

3.662

44

1.550

2.057

-

43

امل�ؤ�س�سات املالية

-

-

-

-

-

-

-

اخلدمات*

89.925

3.100

867

1.691

1.588

635

1.121

قرو�ض �شخ�صية*

483.079

3.661

9.084

2.938

847

7.575

6.889

2.123

-

435

1.194

22

-

احلكومة

96.292

-

963

-

-

-

-

�إقرا�ض لغري املقيمني*

108.006

573

1.084

425

118

-

-

�أخرى
الإجمايل

42.263
1.500.737

255
69.127

425
18.604

178
26.508

79
37.210

6
8.495

61
15.955

الأن�شطة الزراعية وخالفه 2.124

* ال ي�شمل القطاع اخلدمي القرو�ض مببلغ � 29.351ألف ريال ُعماين التي تندرج حتت عنوان القرو�ض لغري املقيمني.
* ال ي�شمل قطاع التعدين واملحاجر القرو�ض مببلغ � 77.153ألف ريال عماين التي تندرج حتت عنوان القرو�ض لغري املقيمني.
* ال ت�شمل القرو�ض ال�شخ�صية القرو�ض ال�سكنية لغري املقيمني مببلغ � 1.502ألف ريال عماين التي تندرج حتت عنوان القرو�ض لغري املقيمني.
** يت�ضمن املخ�ص�ص املكون خالل العام املخ�ص�ص املحدد املكون خالل العام.
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الإف�صاح القانوين مبوجب �إطار بازل  – 2املحور الثالث و�إطار بازل ( 3تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

مبالغ القرو�ض التي انخف�ضت قيمتها مق�سمة �إىل املناطق اجلغرافية الرئي�سية ،مبا يف ذلك املخ�ص�صات العامة واملحددة لكل منطقة جغرافية.
ريال عماين بالآالف

118

-

-

-

-

-

37.210

8.495

15.955

احلركة يف �إجمايل القرو�ض:

تقرير حوكمة ال�شركات

الدولة
�سلطنة ُعمان
دول جمل�س التعاون
241
4
389
1.833
اخلليجي الأخرى
دول منظمة التعاون
184
1.077
184
107.275
االقت�صادي والتنمية
الهند
3
162
�أخرى
26.508
18.604
69.127 1.500.737
املجموع
* ت�شمل املخ�ص�صات املكونة خالل العام املخ�ص�صات املحددة املكونة خالل العام.

احتياطي
الفائدة
37.092

تقرير جمل�س الإدارة

خم�ص�ص
منها قرو�ض خم�ص�ص عام حمدد
�إجمايل
حمتفظ به حمتفظ به
متعرثة
القرو�ض
26.083
17.520
68.554 1.391.467

خم�ص�صات �سلفيات
مك ّونة خالل م�شطوبة
خالل العام
العام*
15.955
8.495

ريال عماين بالآالف
التفا�صيل

القرو�ض العاملة

الر�صيد االفتتاحي

غري معيارية

تنويه خا�ص

م�شكوك فيها

املجموع

خ�سارة

الرتحيل /التغريات)(44.534) (+/-

27.498

7.996

)(451

9.491

-

26.847

-

-

-

2.234.263

)(621

)(103

)(3.110

)(2.001.634

القرو�ض امل�شطوبة

-

-

)(6.827

)(2

)(9.126

)(15.955

الر�صيد اخلتامي

1.384.903

46.707

2.918

298

65.911

1.500.737

خم�ص�صات حمتفظ بها

19.500

1.068

1.172

193

23.179

45.112

احتياطي الفائدة

594

25

119

58

36.414

37.210

القرو�ض اجلديدة

2.207.416

ا�سرتداد القرو�ض

)(52.176) (1.945.624

�إف�صاحات خماطر االئتمان املتعلقة بالنهج املعياري
ي�ستخدم البنك الت�صنيفات االئتمانية مل�ؤ�س�سات الت�صنيف االئتماين
الدولية املعتمدة لدى البنك املركزي العماين مثل فيت�ش و�ستاندرد
�آند بورز بغر�ض تقييم خماطر االئتمان طبقا للنهج املعياري لبازل
 .2وي�ستخدم البنك الت�صنيف االئتماين للوكاالت لغر�ض التقييم
االئتماين للجهات ال�سيادية والبنك وال�شركات� .إن عملية حتويل
ت�صنيف الإ�صدارات العامة �إىل �أ�صول مقارنة يف حمفظة الأعمال
امل�صرفية غري مطبقة على نحو وا�سع يف �سلطنة عمان حيث �أن
معظم العمالء من ال�شركات غري م�صنفني� ،إال �أن التعر�ض ملخاطر
البنوك من خالل �إيداعات �سوق املال والأر�صدة لدى البنوك الأخرى

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

1.167.645

44.538

2.370

854

68.656

1.284.063

مناق�شات وحتليالت الإدارة

املعياري

القرو�ض املتعرثة

وال�ضمانات املتبادلة مراقبة عن طريق الت�صنيفات املطبقة من قبل
وكاالت الت�صنيف.

حتليل التعر�ض بالن�سبة للبنوك واجلهات ال�سيادية وفق ت�صنيف
م�ؤ�س�سات الت�صنيف االئتماين الدولية املعتمدة مبني يف الإي�ضاح
 3-30من القوائم املالية.
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يبلغ جمموع الأ�صول املرجحة باملخاطر يف حمفظة الأعمال
امل�صرفية 1.511مليون ريال عماين كما يف  31دي�سمرب  2016بعد
تطبيق خمففات خماطر االئتمان.
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�إدارة خماطر ال�سوق مبينة يف الإي�ضاح  5-30من القوائم املالية.
ان �أحد الأدوات الرئي�سية التي ي�ستخدمها البنك ملراقبة واحلد من
التعر�ض ملخاطر ال�سوق هي القيمة املعر�ضة للمخاطر .القيمة املعر�ضة
للمخاطر هي تقنية تعمل على تقدير اخل�سائر املحتملة التي قد تن�ش�أ
على �أو�ضاع املخاطر نتيجة التحركات يف معدالت و�أ�سعار ال�سوق على
مدى نطاق زمني حمدد ومب�ستوى ثقة حمدد (بالن�سبة للبنك ،الن�سبة
هي  99باملائة) .يقوم البنك باحت�ساب القيمة املعر�ضة للمخاطر على
�أ�سا�س يومي .ويعتمد هذا الأ�سلوب على املحاكاة التاريخية .يقوم
منوذج املحاكاة التاريخية با�ستقاء �سيناريوهات م�ستقبلية مقبولة من
�سل�سلة معدالت ال�سوق التاريخية� ،آخذ ًا يف االعتبار العالقات املتداخلة
فيما بني الأ�سواق واملعدالت املختلفة ،مثل العالقة بني �أ�سعار الفائدة
و�أ�سعار �صرف العملة الأجنبية .يتم احت�ساب احلركة املتوقعة يف
�أ�سعار ال�سوق بالرجوع �إىل بيانات ال�سوق لل�سنتني الأخريتني.
بالرغم من اعتبار هذه الطريقة دلي ًال مفيد ًا للمخاطر ،يجب النظر
�إىل القيمة املعر�ضة للمخاطر يف �سياق حدودها ،مثل:
•قد ال ي�شمل ا�ستخدام البيانات التاريخية كم�ؤ�شر لتقدير
الأحداث امل�ستقبلية جميع الأحداث املحتملة ،وخ�صو�ص ًا تلك
التي تعترب متطرفة بطبيعتها.
•يفرت�ض ا�ستخدام مبد�أ فرتة االحتفاظ ليوم واحد �أنه ميكن
ت�سييل �أو تغطية جميع املراكز خالل يوم واحد .قد ال يعك�س هذا
كاف خماطر ال�سوق النا�شئة يف �أوقات النق�ص يف
الأمر ب�شكل ٍ
كاف
ال�سيولة عندما يكون مبد�أ فرتة االحتفاظ ليوم واحد غري ٍ
لت�سييل �أو تغطية اجلميع.
•�إن ا�ستخدام ن�سبة ثقة ت�ساوي  99باملائة ،بحكم تعريفه ،ال ي�أخذ
بعني االعتبار اخل�سائر التي قد تقع بعد هذا امل�ستوى من الثقة.
•يتم احت�ساب القيمة املعر�ضة للمخاطر على �أ�سا�س التعر�ضات
القائمة عند نهاية يوم العمل ،وبالتايل ال تعك�س بال�ضرورة
التعر�ضات خالل اليوم.
يدرك البنك �أهمية هذه القيود حيث يقوم بزيادة حدود القيمة
املعر�ضة للمخاطر بالإ�ضافة �إىل هيكليات حدود احل�سا�سية والأو�ضاع
الأخرى.
تتم متابعة ومراقبة خماطر ال�سوق يف حمافظ التداول على كل من
م�ستوى املحفظة وم�ستوى املراكز ،وذلك با�ستخدام جمموعة متكاملة
من الأ�ساليب ،مثل القيمة املعر�ضة للمخاطر والقيمة احلالية لنقطة
الأ�سا�س �إ�ضاف ًة �إىل اختبار التحمل واحل�سا�سية وحدود الرتكيز.
تت�ضمن ال�ضوابط الأخرى تقييد العمليات الفردية �إىل معامالت
التداول �ضمن قائمة من الأدوات املعتمدة وامل�سموح بها م�سبق ًا،
وتفعيل �إجراءات جديدة �صارمة للموافقة على املنتجات.
فيما يلي القيمة املعر�ضة للمخاطر امل�ستخدمة للأ�سواق العاملية:

تخفيف خماطر االئتمان :الإف�صاحات وفق النهج املعياري
ي�سعى البنك للح�صول على �ضمانات لكافة حاالت االئتمان اخلا�صة
بال�شركات ما مل تكن حالة الن�شاط التجاري ال ت�ستدعي احل�صول
على �ضمانات لالئتمان .وعادة ما تكون ال�ضمانات املن�صو�ص عليها
رهونات عقارية وتكاليف على الن�شاط التجاري واملخزون واملدينني
والأدوات املالية والنقد .ويعترب ال�ضمان خيار ًا احتياطي ًا فقط ،وتتوقع
مدفوعات الت�سهيالت ب�شكل رئي�سي من التدفق النقدي للن�شاط
التجاري للمقرت�ض .ومع ذلك ،ف�إن ال�ضمانات ميكن �أن تكون عام ًال
هام ًا لتخفيف املخاطر.
يف قطاع قرو�ض الأفراد تكون الت�سهيالت املمنوحة مرتبطة يف الغالب
بالراتب للقرو�ض لأغرا�ض �شخ�صية .يتم تطبيق معايري حذره ف�ض ًال
عن الإر�شادات التنظيمية ل�ضمان �أن املقرت�ض لي�س عليه �أعباء مالية
كبرية بحيث ال يتمكن من �سداد امل�ستحقات .يف حالة قرو�ض الإ�سكان
وال�سيارات ،يتم رهن الأ�صل بالإ�ضافة �إىل حتويالت الراتب.
عندما يعتمد البنك على العقارات ك�ضمان ،يتم التقييم من خالل
مثمنني حمرتفني معتمدين لدى البنك .وتتم �إعادة التقييم كل
�سنتني .وعند �أخذ الأ�سهم ك�ضمان ،يقبل البنك فقط الأ�سهم املدرجة
يف �سوق م�سقط للأوراق املالية وي�ستند تقييم الأ�سهم على متو�سط
قيمة الأ�سهم خالل ال  15يوم ًا ال�سابقة لل�سحب .قيم الرهن والأدوات
املالية يجب �أن ت�شمل تغطية الهام�ش املطبقة وفق �إر�شادات الإقرا�ض
لدى البنك.
ي�ستخدم البنك نهج بازل  2املب�سط لتخفيف خماطر االئتمان -
ال�ضمان .كما �أن ال�سيا�سات والإجراءات والأ�ساليب املتبعة من قبل
بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان مبا يف ذلك تقييم و�إدارة ال�ضمانات
حمكومة بالإر�شادات املو�ضوعة من قبل جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي.
تبلغ القيمة الإجمالية لل�ضمانات املالية الإ�ضافية امل�ؤهلة ،مثل الودائع
املرهونة وال�ضمانات البنكية الأخرى ،ملحفظة خماطر االئتمان
 25.8مليون ريال عماين .وي�ستخدم البنك املقا�صة �سواء يف امليزانية
العمومية �أو خارجها.
معلومات حول تركيز خماطر (ال�سوق �أو االئتمان) �ضمن و�سائل
التخفيف املتخذة
تتم مراقبة تركيز خماطر االئتمان عرب اجتماعات جلنة الأ�صول
وااللتزامات واجتماعات �إدارة املخاطر التي تتم ب�صفة �شهرية.
خماطر ال�سوق يف حمفظة املتاجرة
خماطر ال�سوق هي خماطر ت�أثري التغريات يف �أ�سعار ال�سوق مثل معدل
الفائدة و�أ�سعار الأ�سهم و�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية وهام�ش
االئتمان على دخل البنك �أو قيمة حيازته من الأدوات املالية .الهدف
من �إدارة خماطر ال�سوق هو �إدارة ورقابة التعر�ض ملخاطر ال�سوق
�ضمن م�ؤ�شرات مقبولة ،بينما تتم زيادة العائد على املخاطر.
2016
ر.ع بالآالف
�إجمايل القيمة املعر�ضة للمخاطر 73
القيمة املعر�ضة للمخاطر
22
ملحفظة املتاجرة

املتو�سط
ر.ع بالآالف
67
9

احلد الأق�صى احلد الأدنى 2015
ر.ع بالآالف
ر.ع بالآالف
ر.ع بالآالف
35
94
67
23

1
42

4

املتو�سط
ر.ع بالآالف
252
2

احلد الأق�صى احلد الأدنى
ر.ع بالآالف
ر.ع بالآالف
67
587
12

-

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

الإف�صاح القانوين مبوجب �إطار بازل  – 2املحور الثالث و�إطار بازل ( 3تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

�إن الهدف الرئي�سي من �إدارة خماطر ال�سوق للمحافظ لغري �أغرا�ض
�صاف لإيرادات الفوائد .تن�ش�أ خماطر
املتاجرة هو حتقيق �أعلى ٍ
ً
ال�سوق يف املحافظ لغري �أغرا�ض املتاجرة �أ�سا�سا من خالل عدم
التوافق بني العائد امل�ستقبلي على الأ�صول وتكلفة متويلها نتيج ًة للتغري
يف �أ�سعار الفائدة .تتعقد عملية حتليل هذه املخاطر ب�سبب �ضرورة
و�ضع افرتا�ضات �سلوكية متعلقة بالفرتة الزمنية االقت�صادية اخلا�صة
بااللتزامات امل�ستحقة ال�سداد تعاقدي ًا عند الطلب ،ومثال ذلك
احل�سابات اجلارية من �أجل �إدارة هذه املخاطر على الوجه الأمثل.
حتول خماطر ال�سوق بالن�سبة �إىل املحافظ لغري �أغرا�ض املتاجرة �إىل
الأ�سواق العاملية �أو من خالل ف�صل الدفاتر التي تتم �إدارتها حتت
�إ�شراف جلنة الأ�صول وااللتزامات .تقوم جلنة الأ�صول وااللتزامات
ب�شكل دوري مبراجعة هذه املحافظ للت�أكد من �إدراجها �ضمن حدود
خماطر معدالت الفوائد املعتمدة م�سبق ًا.

خماطر ال�سيولة والتمويل:

تن�ش�أ خماطر التمويل (�أحد �أ�شكال خماطر ال�سيولة) عندما ال ميكن
احل�صول على ال�سيولة املطلوبة لتمويل �أو�ضاع الأ�صول غري ال�سائلة
بال�شروط املتوقعة وعند احلاجة.
�إطار �إدارة خماطر ال�سيولة والتمويل

يف  1يناير � ،2016أدخل البنك �إطار جديد لإدارة خماطر ال�سيولة
والتمويل .حيث ي�ستخدم الإطار اجلديد الإطار التنظيمي لن�سبة
تغطية ال�سيولة و�صايف ن�سبة التمويل امل�ستقر ك�أ�سا�س له .ويتم ت�سليم
هذا الإطار با�ستخدام اجلوانب الرئي�سية التالية:

خماطر معدل الفائدة هي مدى ح�سا�سية املركز املايل للبنك حلركة
معدالت الفائدة .ميكن �أن ينتج عن عدم التوافق �أو الفجوات يف قيمة
الأ�صول وااللتزامات والأدوات املالية خارج امليزانية العمومية خماطر
معدل الفائدة ،والتي يكون ت�أثريها دالة على تغريات معدل الفائدة
وبيان اال�ستحقاق للأ�صول وااللتزامات .تتم مراجعة املراكز دوري ًا
وت�ستخدم �سيا�سات التغطية لإدارة خماطر معدل الفائدة� .إدارة
عدم التوافق والفجوات يف املراكز مبينة يف الإي�ضاح  23من القوائم
املالية .فيما يلي ت�أثري تغري موازٍ بزيادة/نق�ص  100نقطة �أ�سا�س على
�صايف دخل الفائدة خالل ال � 12شهرا التالية:

 -احلد الأدنى ملتطلبات ن�سبة تغطية ال�سيولة ح�سب ت�صنيفخماطر ال�سيولة الأ�صلية.

 -حدود تركيز املودعني. -حدود فرتات اال�ستحقاق التعاقدية الرتاكمية املتغرية لثالثة�أ�شهر واثني ع�شر �شهر ًا والتي تغطي الودائع من البنوك والودائع
من امل�ؤ�س�سات املالية غري البنكية والأوراق املالية ال�صادرة.

ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف

 ٪1انخفا�ض – النق�ص يف �صايف
�إيرادات الفوائد بواقع

)(8.987

)(1.771

 -احلد الأدنى ملتطلبات ن�سبة تغطية ال�سيولة ح�سب العملة.ال�سيولة والتمويل لل�سنة املنتهية يف 2016
بقي مركز ال�سيولة لدى البنك قويا كما يف  31دي�سمرب  ،2016حيث
بلغت ن�سبة تغطية ال�سيولة .٪364
يحت�سب البنك ن�سبة تغطية ال�سيولة وفقا ملتطلبات البنك املركزي
ال ُعماين والتي مت الإف�صاح عنها ب�شكل منف�صل يف الإي�ضاح  31من
هذه القوائم املالية.

تكثيف ال�سيناريو
الزيادة مبقدار  25نقطة �أ�سا�س للربع 3.501

358

�إدارة خماطر ال�سيولة والتمويل

النق�ص مبقدار  25نقطة �أ�سا�س للربع )(4.581

)(387

ن�سبة تغطية ال�سيولة

متطلبات ر�أ�س املال ملخاطر ال�سوق كما يلي:
ريال عماين بالآالف
خماطر معدل الفائدة
خماطر مركز حقوق امللكية
خماطر مركز ال�سلع
خماطر العمالت الأجنبية
الإجمايل

1.387
1.387
43

القوائم املالية

مت ت�صميم مقيا�س ن�سبة تغطية ال�سيولة لتعزيز مرونة حمفظة �سيولة
البنك على املدى الق�صري .كما يهدف ل�ضمان �أن ميلك البنك �أ�صول
�سائلة عالية اجلودة غري مربوطة كافية لتلبية احتياجاته من ال�سيولة
خالل �سيناريو �إجهاد ال�سيولة ملدة  30يوم تقوميي .وتتكون الأ�صول
ال�سائلة عالية اجلودة من النقد �أو الأ�صول التي ميكن حتويلها �إىل نقد
مع خ�سارة قليلة �أو بدون خ�سارة للقيمة يف ال�سوق.

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

 ٪1ارتفاع  -الزيادة يف �صايف
�إيرادات الفوائد بواقع

5.104

مناق�شات وحتليالت الإدارة

 -احلد الأدنى ملتطلبات �صايف ن�سبة التمويل امل�ستقر ح�سب ت�صنيفخماطر ال�سيولة الأ�صلية.

2015

1.633

تقرير حوكمة ال�شركات

يكمن هدف �إطار �إدارة خماطر ال�سيولة والتمويل للبنك يف ال�سماح
مبواجهة ال�ضغوط احلادة لل�سيولة .وهو م�صمم ليتكيف مع مناذج
الأعمال واللوائح املتغرية.

خماطر معدل الفائدة:

2016

تقرير جمل�س الإدارة

خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم توفر موارد مالية كافية لدى البنك
للوفاء بالتزاماته عند ا�ستحقاقها� ،أو وجوب �سدادها بتكلفة كبرية.
وتن�ش�أ هذه املخاطر من اختالل توقيتات التدفقات النقدية.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

الإف�صاح القانوين مبوجب �إطار بازل  – 2املحور الثالث و�إطار بازل ( 3تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

�صايف ن�سبة التمويل امل�ستقر

خماطر الت�شغيل:

يتطلب �صايف ن�سبة التمويل امل�ستقر من امل�ؤ�س�سة �أن حتتفظ بتمويل
ثابت كاف يتعلق بالتمويل امل�ستقر املطلوب ويعك�س حمفظة متويل
البنك طويل الأجل (التمويل لفرتة تزيد عن عام) .ومت ت�صميم �صايف
ن�سبة التمويل امل�ستقر ليكمل ن�سبة تغطية ال�سيولة.

خماطر الت�شغيل هي خماطر اخل�سائر الناجمة عن عدم كفاية �أو ف�شل
الإجراءات الداخلية والأفراد والأنظمة �أو �أحداث خارجية ،مبا يف
ذلك املخاطر القانونية .تتعلق خماطر الت�شغيل بكل جانب من �أعمال
البنك وتغطي جمموعة وا�سعة من الأمور .اخل�سائر الناجمة من
االحتيال والأن�شطة غري امل�صرح بها والأخطاء والإغفال وعدم الكفاءة
وف�شل النظام �أو تلك الناجمة عن �أحداث خارجية تقع جميعها �ضمن
تعريف املخاطر الت�شغيلية.

م�صادر التمويل
ت�شكل احل�سابات اجلارية وودائع التوفري والودائع لأجل م�صدر التمويل
الرئي�سي للبنك .ويعلق البنك �أهمية ق�صوى على ثبات تلك الودائع.

يقدم هيكل احلوكمة الر�سمي نظرة �شاملة عن �إدارة املخاطر
الت�شغيلية .جتتمع جلنة �إدارة املخاطر �شهريا ملناق�شة ق�ضايا خماطر
الت�شغيل وفاعلية الرقابة الداخلية .متطلبات ر�أ�س املال البالغ قدرها
 19.1مليون ريال عماين ت�ستند على متو�سط الدخل الإجمايل عن
فرتة الثالث �سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب .2016

يوا�صل م�ستوى ح�سابات العمالء جتاوز م�ستوى القرو�ض وال�سلف
للعمالء .مت تطبيق فجوة التمويل الإيجابية غالب ًا على الأ�صول ال�سائلة،
والنقد والأر�صدة لدى البنوك املركزية ،واال�ستثمارات املالية ح�سب
متطلبات �إطار �إدارة خماطر ال�سيولة والتمويل .ووا�صلت القرو�ض
وال�سلف للبنوك جتاوز ودائع البنوك.

�إدارة خماطر الت�شغيل مبينة يف الإي�ضاح  7-30من القوائم املالية.

االحت�ساب وفقا لنهج امل�ؤ�شر الأ�سا�سي
ريال عماين بالآالف
ال�سنة
2014
2015
2016
عدد ال�سنوات ذات جمموع الدخل
الإجمايل املوجب
تكاليف ر�أ�س املال وفقا لنهج امل�ؤ�شر
الأ�سا�سي مبعدل ٪12.5
جمموع الأ�صول املرجحة باملخاطر
– خماطر الت�شغيل

�أن�شطة الأعمال
جمموع �أن�شطة
الأعمال
جمموع �أن�شطة
الأعمال
جمموع �أن�شطة
الأعمال

جمموع �إجمايل
الدخل

جمموع الإجمايل
(بعد التعديل ال�سالب �ألفا
لإجمايل الدخل)

تكاليف ر�أ�س املال

81.625

81.625

٪15.00

12.244

78.374

78.374

٪15.00

11.756

82.369

82.369

٪15.00

12.355
3
12.118
151.480

مت اعتماد �إ�صدار هذه الإف�صاحات مبوجب لبازل  2املحور الثالث وبازل  3وامل�صادقة عليها.

�أندرو لوجن
الرئي�س التنفيذي

44
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امللحق 1

12

عجز املخ�ص�صات للخ�سائر املتوقعة

-

-

13

�أرباح التوريق من البيع (كما هو مو�ضح يف الفقرة  9-14من ر�أ�س املال العادي الفئة )1

-

-

 11احتياطي تغطية التدفقات النقدية

14
15
16
17
18

21
22
23

45

-

-

-

-

-

-

-

-

القوائم املالية

19
20

�أرباح وخ�سائر نظر ًا للتغريات يف خماطر االئتمان اخلا�صة على االلتزامات املقيمة بالقيمة
العادلة
�صايف �أ�صول منافع �صندوق التقاعد املحددة
ا�ستثمارات يف الأ�سهم اخلا�صة (�إن مل حتت�سب م�سبق ًا ب�صايف ر�أ�س املال املدفوع يف امليزانية
العمومية املبلغ عنها)
احليازة املتقاطعة التبادلية يف الأ�سهم العادية
ا�ستثمارات يف ر�أ�س مال الكيانات البنكية والتمويل والت�أمني والتكافل خارج نطاق التجميع
التنظيمي ،ب�صايف الو�ضع ق�صري الأجل امل�ستحق حيث ال ميتلك البنك �أكرث من  ٪10من ر�أ�س
املال امل�صدر للكيان (مبلغ �أكرث من عتبة )٪10
ا�ستثمارات جوهرية يف الأ�سهم العادية
حقوق خدمات رهن (مبلغ �أكرث من عتبة )٪10
�أ�صول �ضريبة م�ؤجلة نا�شئة عن فروق م�ؤقتة (املبلغ الذي يزيد عن عتبة � ،٪10صايف التزام
ال�ضريبة ذو العالقة)
مبلغ يتجاوز عتبة ٪15
منه :ا�ستثمارات جوهرية يف �أ�سهم عادية لأدوات مالية

تقرير جمل�س الإدارة

-

-

10

�أ�صول �ضريبة م�ؤجلة معتمدة على الربحية امل�ستقبلية با�ستثناء تلك النا�شئة من الفروق امل�ؤقتة
(�صافية من التزام ال�ضريبة املتعلق بها)

مناق�شات وحتليالت الإدارة

()1.610

()403

9

�أ�صول غري ملمو�سة �أخرى بخالف حقوق خدمة الرهن (�صايفة من التزام ال�ضريبة املتعلق بها)

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

()4.419

()1.105

تقرير حوكمة ال�شركات

املبالغ اخلا�ضعة
الإف�صاحات العامة لبازل  3خالل الفرتة االنتقالية للتعديالت التنظيمية (�أي الفرتة من  1يناير  2013حتى  1يناير )2018
للمعاجلة قبل
(ريال عماين بالآالف) بازل 3
ر�أ�س املال العادي الفئة  :1الأدوات واالحتياطيات
ر�أ�س املال العادي امل�ؤهل امل�صدر مبا�شرة (وما يعادله لل�شركات غري امل�ساهمة) زائد ًا فائ�ض
200.031
1
الأ�سهم ذي ال�صلة
68.439
� 2أرباح حمتجزة
37.967
 3الدخل ال�شامل ا ّالخر املرتاكم (واحتياطيات �أخرى)
ر�أ�س املال امل�صدر مبا�شر ًة اخلا�ضع لال�ستبعاد التدريجي من ر�أ�س املال العادي الفئة ( 1ينطبق
4
على ال�شركات غري امل�ساهمة فقط)
�ضخ ر�أ�س مال القطاع العام املعفى حتى  1يناير 2018
ر�أ�س املال العادي امل�صدر من قبل �شركات تابعة واملحتفظ به من قبل �أطراف �أخرى (مبلغ
5
م�سموح به يف ر�أ�س املال العادي الفئة )1
306.437
 6ر�أ�س املال العادي الفئة  1قبل الت�سويات التنظيمية
ر�أ�س املال العادي الفئة  :1الت�سويات التنظيمية
()771
()3.083
 7ت�سويات التقييم احلذر
 8ال�شهرة (�صافية من التزام ال�ضريبة املتعلق بها)
-
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24
25
26

27
28
29

منه :حقوق خدمات رهن
منه� :أ�صول �ضريبة م�ؤجلة نا�شئة عن تغريات م�ؤقتة
ت�سويات تنظيمية وطنية حمددة
ت�سويات تنظيمية تطبق على ر�أ�س املال العادي الفئة  1فيما يتعلق باملبالغ اخلا�ضعة للمعاجلة
قبل بازل 3
ت�سويات تنظيمية مطبقة على ر�أ�س املال العادي الفئة  1نظر ًا لعدم كفاية ر�أ�س املال الإ�ضايف
الفئة  1ور�أ�س املال الفئة  2الإ�ضافية لتغطية اخل�صميات
اجمايل الت�سويات التنظيمية على ر�أ�س املال العادي الفئة 1
ر�أ�س املال العادي الفئة 1
ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة  :1الأدوات

-

-

-

-

()2.279

()2.279

()11.391
295.046

30

�أدوات ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة  1امل�ؤهلة امل�صدرة مبا�شر ًة زائد ًا فائ�ض الأ�سهم املتعلق بها

-

31

منه :م�صنف كحقوق ملكية وفق ًا للمعيار املحا�سبي املطبق رقم 5

-

32

منه :م�صنف كالتزامات وفق ًا للمعيار املحا�سبي املطبق رقم 6

-

33

�أدوات ر�أ�سمالية م�صدرة مبا�شر ًة خا�ضعة لال�ستبعاد التدريجي من ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة 1

-

34
35
36
37
38
39
40
41

�أدوات ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة ( 1و�أدوات ر�أ�س املال العادي الفئة  1غري املت�ضمنة يف ال�صف
رقم  )5امل�صدرة من قبل �شركات تابعة واملحتفظ بها من قبل �أطراف �أخرى (مبلغ م�سموح به
يف جمموعة ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة )1
منه� :أدوات م�صدرة من قبل �شركات تابعة خا�ضعة لال�ستبعاد التدريجي
ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة  1قبل الت�سويات التنظيمية
ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة  :1الت�سويات التنظيمية
ا�ستثمارات يف �أدوات ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة  1الخا�صة
احليازة املتقاطعة التبادلية يف �أدوات ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة 1
ا�ستثمارات يف ر�أ�س مال الكيانات البنكية والتمويل والت�أمني والتكافل خارج نطاق التجميع
التنظيمي� ،صافية من املراكز ق�صرية الأجل امل�ستحقة حيث ال ميتلك البنك �أكرث من  ٪10من
ر�أ�س املال العادي امل�صدر للكيان (مبلغ �أكرث من عتبة )٪10
ا�ستثمارات جوهرية يف ر�أ�س مال الكيانات البنكية واملالية والت�أمني والتكافل خارج نطاق
التجميع التنظيمي (�صافية من املراكز ق�صرية الأجل امل�ستحقة)
ت�سويات تنظيمية حملية حمددة
ت�سويات تنظيمية مطبقة على ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة  1فيما يتعلق باملبالغ اخلا�ضعة للمعاجلة
قبل بازل 3
منها :ت�سويات التقييم احلذر
منها� :أ�صول غري ملمو�سة �أخرى بخالف حقوق خدمة الرهن (�صافية من التزام ال�ضريبة
املتعلق بها)
منها� :أ�صول �ضريبة م�ؤجلة معتمدة على الربحية امل�ستقبلية با�ستثناء تلك النا�شئة من الفروق
امل�ؤقتة (�صافية من التزام ال�ضريبة املتعلق بها)

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ت�سويات تنظيمية مطبقة على الفئة الإ�ضافية  1نظر ًا لأن الفئة  2غري كافية لتغطية اخل�صميات -

-

46
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45

ر�أ�س املال الفئة ( 1الفئة  =1ر�أ�س املال العادي الفئة  + 1ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة )1

295.046

ر�أ�س املال الفئة  :2الأدوات واملخ�ص�صات
46

�أدوات ر�أ�س املال الفئة  2امل�صدر مبا�شر ًة امل�ؤهل زائد ًا فائ�ض الأ�سهم ذي ال�صلة

-

47

�أدوات ر�أ�سمالية م�صدرة مبا�شر ًة خا�ضعة لال�ستبعاد التدريجي من الفئة 2
�أدوات الفئة ( 2و�أدوات ر�أ�س املال العادي الفئة  1ور�أ�س املال الإ�ضايف الفئة  1غري امل�ضمنة يف
ال�صف � 5أو  )34امل�صدرة من قبل �شركات تابعة واملحتفظ بها من قبل �أطراف �أخرى (مبلغ
م�سموح به يف جمموعة الفئة )2
منها� :أدوات م�صدرة من قبل �شركات تابعة خا�ضعة لال�ستبعاد التدريجي
خم�ص�صات (املخ�ص�ص العام خل�سائر القرو�ض و�أرباح القيمة العادلة املرتاكمة على
ا�ستثمارات متاحة للبيع)
ر�أ�س املال الفئة  2قبل الت�سويات التنظيمية
ر�أ�س املال الفئة  :2الت�سويات التنظيمية
ا�ستثمارات يف �أدوات الفئة  2اخلا�صة
احليازة املتقاطعة التبادلية يف �أدوات الفئة 2
ا�ستثمارات يف ر�أ�س مال الكيانات البنكية واملالية والت�أمني والتكافل خارج نطاق التجميع
التنظيمي� ،صافية من املراكز ق�صرية الأجل امل�ستحقة حيث ال ميتلك البنك �أكرث من  ٪10من
ر�أ�س املال العادي امل�صدر للكيان (مبلغ �أكرث من عتبة )٪10

-

-

ا�ستثمارات جوهرية يف ر�أ�س مال الكيانات البنكية واملالية والت�أمني والتكافل خارج نطاق
التجميع التنظيمي (�صافية من املراكز ق�صرية الأجل امل�ستحقة)

-

48

50
51
52
53

55
56

60ج
61
62

منها :الأ�صول املرجحة مبخاطر الت�شغيل
معدالت ر�أ�س املال
ر�أ�س املال العادي الفئة ( 1كن�سبة من الأ�صول املرجحة باملخاطر)
الفئة ( 1كن�سبة من الأ�صول املرجحة باملخاطر)
47

18.640
-

18.640
313.686

1.679.450
1.510.638
17.332
151.480
٪17.57
٪17.57

القوائم املالية

60
�60أ
60ب

18.640
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57
58
59

ت�سويات تنظيمية وطنية حمددة
ت�سويات تنظيمية تطبق على الفئة  2فيما يتعلق باملبالغ اخلا�ضعة للمعاجلة قبل بازل 3
منها�( :أدخل ا�سم التعديل)
منها�( :أدخل ا�سم التعديل)
منها�( :أدخل ا�سم التعديل)
اجمايل الت�سويات التنظيمية على ر�أ�س املال الفئة 2
ر�أ�س املال الفئة 2
�إجمايل ر�أ�س املال (�إجمايل ر�أ�س املال= الفئة  + 1الفئة )2
�أ�صول املخاطر املرجحة فيما يتعلق باملبالغ اخلا�ضعة للمعاجلة قبل بازل 3
منها�( :أدخل ا�سم التعديل)
منها........
�إجمايل �أ�صول املخاطر املرجحة (�60أ60+ب60+ج)
منها :الأ�صول املرجحة مبخاطر االئتمان
منها :الأ�صول املرجحة مبخاطر ال�سوق

-

مناق�شات وحتليالت الإدارة

54

تقرير حوكمة ال�شركات

49

تقرير جمل�س الإدارة

43
44

�إجمايل الت�سويات التنظيمية على ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة 1
ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة 1

-
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63

�إجمايل ر�أ�س املال (كن�سبة من الأ�صول املرجحة باملخاطر)

٪18.68

64

متطلبات حاجز احلماية اخلا�صة بامل�ؤ�س�سة (احلد الأدنى ملتطلبات ر�أ�س املال العادي الفئة 1
م�ضاف ًا حاجز حماية ر�أ�س املال م�ضاف ًا متطلبات حاجز احلماية �ضد التقلبات الدورية م�ضاف ًا
متطلبات حاجز احلماية جي� -أ�س �آي بي /دي� -أ�س �أي بي كن�سبة من الأ�صول املرجحة باملخاطر)

-

65
66
67

منها :متطلبات حاجز حماية ر�أ�س املال
منها :متطلبات حاجز احلماية �ضد التقلبات الدورية املحددة للبنك
منها :متطلبات حاجز احلماية جي� -أ�س �آي بي /دي� -أ�س �أي بي

-

68

ر�أ�س املال العادي الفئة  1املتاح للوفاء بحواجز احلماية (كن�سبة من الأ�صول املرجحة باملخاطر)

-

احلدود الدنيا املحلية (�إن كانت تختلف عن بازل )3
69

معدل احلد الأدنى املحلي ملعدل ر�أ�س املال العادي الفئة �( 1إن كانت تختلف عن احلد الأدنى لبازل )3

-

70

معدل احلد الأدنى املحلي للفئة �( 1إن كانت تختلف عن احلد الأدنى لبازل )3

-

71

معدل احلد الأدنى املحلي لإجمايل ر�أ�س املال (�إن كان يختلف عن احلد الأدنى لبازل )3

-

72
73
74

مبالغ �أقل من عتبة التخفي�ض (قبل املخاطر املرجحة)
ا�ستثمارات غري جوهرية يف ر�أ�س مال �أدوات مالية �أخرى
ا�ستثمارات جوهرية يف الأ�سهم العادية لأدوات مالية
حقوق خدمة الرهن (�صافية من التزام ال�ضريبة املتعلق بها)

-

75

�أ�صول �ضريبة م�ؤجلة نا�شئة من الفروق امل�ؤقتة (�صافية من التزام ال�ضريبة املتعلق بها)

-

حدود مطبقة لإ�ضافة خم�ص�صات يف الفئة 2
76
77
78

خم�ص�صات م�ؤهلة للإ�ضافة يف الفئة  2فيما يتعلق بالتعر�ض �شريطة منهج موحد (قبل تطبيق
احلدود)
حدود على �إ�ضافة خم�ص�صات يف الفئة  2وفق ًا للمنهج املوحد
خم�ص�صات م�ؤهلة للإ�ضافة يف الفئة  2فيما يتعلق بالتعر�ض اخلا�ضعة ملنهج داخلي مبني على
الت�صنيفات (قبل تطبيق احلدود)

-

حدود على �إ�ضافة خم�ص�صات يف الفئة  2وفق ًا ملنهج داخلي مبني على الت�صنيفات
�أدوات ر�أ�سمالية خا�ضعة لرتتيبات اال�ستبعاد التدريجي (ينطبق فقط للفرتة بني  1يناير
 2018و 1يناير )2022
حد حايل على �أدوات ر�أ�س املال العادي الفئة  1خا�ضعة لرتتيبات اال�ستبعاد التدريجي

-

81

مبالغ م�ستثناة من �أدوات ر�أ�س املال العادي الفئة  1نظر ًا للحد (زيادة على احلد بعد
اال�سرتداد واال�ستحقاق)

-

82

احلد احلايل على �أدوات ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة  1اخلا�ضعة لرتتيبات اال�ستبعاد التدريجي

-

83

مبالغ م�ستثناة من ر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة  1نظر ًا للحد (زيادة على احلد بعد اال�سرتداد واال�ستحقاق)

-

84
85

احلد احلايل على �أدوات الفئة  2خا�ضعة لرتتيبات اال�ستبعاد التدريجي
مبالغ م�ستثناة من الفئة  2نظر ًا للحد (زيادة على احلد بعد اال�سرتداد واال�ستحقاق)

-

79

80

48
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امللحق 2
تقرير جمل�س الإدارة
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تقرير حوكمة ال�شركات

2.253.893

2.253.893
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5.524
2.013

5.524
2.013

أ�
ب

القوائم املالية

قرو�ض و�سلف لعمالء غري مقيمني لعمليات خارجية
قرو�ض و�سلف مل�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة
متويل من نافذة ال�صريفة الإ�سالمية
خم�ص�ص مقابل القرو�ض وال�سلف منها:
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض  -حمدد
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض  -عام
فائدة جم ّنبة
�أ�صول ثابتة
�أ�صول �أخرى منها:
�شهرة و�أ�صول غري ملمو�سة من بينها:
ال�شهرة
�أ�صول غري ملمو�سة �أخرى (با�ستثناء حقوق خدمة الرهن)
�أ�صول �ضريبة م�ؤجلة
ال�شهرة عند التجميع
الر�صيد املدين يف ح�ساب الأرباح واخل�سائر
�إجمايل الأ�صول

()82.322
()26.508
()18.604
()37.210
26.504
30.836

108.006
10.324
()82.322
()26.508
()18.604
()37.210
26.504
30.836

املرجع

مناق�شات وحتليالت الإدارة

اخلطوة 1
نطاق التجميع التنظيمي مماثل لنطاق التجميع املحا�سبي ،وبالتايل ف�إن اخلطوة  1من الت�سوية غري مطلوبة.
اخلطوة 2
امليزانية العمومية كما يف وفقاً لنطاق التجميع
التنظيمي
القوائم املالية املن�شورة
كما يف 2016/2/31
كما يف 2016/2/31
املرجع
الأ�صول
284.947
284.947
نقدية و�أر�صدة لدى البنك املركزي العماين
80.222
80.222
�أر�صدة لدى البنوك و�أموال حتت الطلب على املدى الق�صري
اال�ستثمارات:
منها حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق
م�ستبعدة من ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى اال�ستحقاق:
ا�ستثمارات يف �شركات تابعة
ا�ستثمار يف �شركات زميلة وم�شروعات م�شرتكة
412.969
412.969
متاحة للبيع منها:
ا�ستثمارات يف �شركات تابعة
ا�ستثمار يف �شركات زميلة وم�شروعات م�شرتكة
حمتفظ بها للمتاجرة
1.500.737
1.500.737
قرو�ض و�سلف منها:
قرو�ض و�سلف لبنوك حملية
قرو�ض و�سلف لبنوك غري حملية
1.382.407
قرو�ض و�سلف لعمالء حمليني
قرو�ض و�سلف لعمالء غري مقيمني لعمليات حملية
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امليزانية العمومية كما يف
القوائم املالية املن�شورة
كما يف 2016/2/31
ر�أ�س املال وااللتزامات
ر�أ�س املال املدفوع منه:
املبلغ امل�ؤهل لر�أ�س املال العادي الفئة 1
املبلغ امل�ؤهل لر�أ�س املال الإ�ضايف الفئة 1
االحتياطي والفائ�ض
�إجمايل ر�أ�س املال
ودائع منها:
ودائع من البنوك
ودائع العمالء
ودائع من نافذة ال�صريفة الإ�سالمية
ودائع �أخرى (يرجى حتديدها)
اقرتا�ضات منها:
من البنك املركزي العماين
من بنوك
من م�ؤ�س�سات ووكاالت �أخرى
اقرتا�ضات على �شكل �سندات دين م�ضمونة ،و�سندات
دين غري م�ضمونة ،و�صكوك
�أخرى (يرجى حتديدها)
التزامات وخم�ص�صات �أخرى منها:
التزام �ضريبة م�ؤجلة مرتبط بال�شهرة
التزام �ضريبة م�ؤجلة مرتبط ب�أ�صول غري ملمو�سة
الإجمايل

وفقاً لنطاق التجميع
التنظيمي
كما يف 2016/2/31

200.031
113.679
313.710

200.031
113.679
313.710

37.426
1.866.655
7.389
7.389
-

30.037
1.866.655
7.389
7.389
-

36.102
2.253.893

36.102
2.253.893
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اخلطوة 3
ر�أ�س املال العادي الفئة  :1الأدوات واالحتياطيات

املقرر عنه من قبل البنك
الأ�سهم العادية امل�ؤهلة امل�صدرة مبا�شرة (وما يعادلها
لل�شركات غري امل�ساهمة) زائد ًا فائ�ض الأ�سهم
�أرباح حمتجزة
الدخل ال�شامل الآخر املرتاكم (واالحتياطيات الأخرى)
ر�أ�س املال امل�صدر مبا�شرة اخلا�ضع لال�ستبعاد التدريجي
من ر�أ�س املال العادي الفئة ( 1ينطبق على ال�شركات غري
امل�ساهمة فقط)
ر�أ�س املال العادي امل�صدر من قبل �شركات تابعة
واملحتفظ به من قبل �أطراف �أخرى (املبلغ امل�سموح به يف
جمموعة ر�أ�س املال العادي الفئة )1
ر�أ�س املال العادي الفئة  1قبل الت�سويات التنظيمية

306.437

7

ت�سويات التقييم احلذر

()3.083

8

ال�شهرة (�صافية من التزام ال�ضريبة املتعلق بها)

-

9

�أ�صول غري ملمو�سة �أخرى غري حقوق خدمة الرهن
(�صافية من التزام ال�ضريبة املتعلق بها)

()4.419

1
2
3

5
6

11

68.439
37.967
-

()2.279

ر�أ�س املال العادي الفئة 1

295.046

()1.610

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

�أ�صول �ضريبة م�ؤجلة معتمدة على الربحية امل�ستقبلية
با�ستثناء تلك النا�شئة من الفروق امل�ؤقتة (�صافية من
التزام ال�ضريبة املتعلق بها)
ت�سويات تنظيمية مطبقة على ر�أ�س املال العادي الفئة 1
والفئة  2لتغطية اخل�صميات

(�أ-ج)
مناق�شات وحتليالت الإدارة

10

ح

تقرير حوكمة ال�شركات

4

200.031

تقرير جمل�س الإدارة

مكونات ر�أ�س املال
التنظيمي

امل�صدر بناء على الأرقام  /احلروف
املرجعية يف امليزانية العمومية وفقاً
للنظام التنظيمي للتجميع من
اخلطوة 2

القوائم املالية

51
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امللحق 3
 1املُ�صدر
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

حمدِّ د خا�ص (مثل جلنة الإجراءات املوحدة لتعريف الأوراق املالية
ورقم تعريف الأوراق املالية وحمدد بلومبريج للإيداع اخلا�ص)
القوانني املنظمة للأداة االتفاقيات التنظيمية
قواعد بازل  3االنتقالية
قواعد بازل  3بعد الفرتة االنتقالية
م�ؤهل ب�شكل فردي /جماعي /جماعي وفردي
نوع الأداة (يجب حتديد النوع من قبل كل �سلطة ق�ضائية)
مبلغ م�سجل يف ر�أ�س املال التنظيمي (العملة باملليون كما يف �آخر تاريخ
تقرير)
القيمة اال�سمية للأداة
الت�صنيف املحا�سبي
تاريخ الإ�صدار الأ�صلي
دائم �أو م�ؤرخ
تاريخ اال�ستحقاق الأ�صلي
طلب امل�صدر خا�ضع ملوافقة �إ�شرافية م�سبقة
تاريخ الطلب االختياري وتواريخ الطلب الطارئة ومبلغ اال�سرتداد
تواريخ الطلب الالحقة� ،إذا كان ينطبق
كوبونات /توزيعات نقدية
توزيعات نقدية /كوبونات ثابتة �أو متغرية
معدل الكوبون وامل�ؤ�شر ذو ال�صلة
وجود موقف توزيعات نقدية
تقديرية بالكامل �أو تقديرية جزئي ًا �أو �إلزامية
وجود عامل حمدِّ د �أو حمفز �آخر لال�سرتداد
غري تراكمي �أو تراكمي
قابل للتحويل �أو غري قابل للتحويل
�إذا كان قابل للتحويل ،دوافع التحويل
�إذا كان قابال للتحويل ،كليا �أو جزئيا
�إذا كان قابال للتحويل ،معدل التحويل
�إذا كان قابال للتحويل ،حتويل الزامي �أو اختياري
�إذا كان قابال للتحويل ،حدد نوع الأداة للتحويل �إليها
�إذا كان قابل للتحويل حدد م�صدر الأداة التي تتحول �إليها
خ�صائ�ص االنخفا�ض
�إذا انخف�ض ،دوافع االنخفا�ض
�إذا انخف�ض ،كليا �أو جزئي ًا
�إذا انخف�ض ،دائم ًا �أو م�ؤقت ًا
�إذا انخف�ض م�ؤقت ًا ،و�صف �آلية الزيادة
املركز يف التدرج الثانوي يف ال�سيولة (حدد نوع الأداة مبا�شر ًة للأداة)
خ�صائ�ص انتقالية غري ملتزمة
�إذا كان نعم ،حدد خ�صائ�ص عدم االلتزام
52

ال ينطبق
�أ�سهم عادية
 200.031مليون ريال ُعماين
 0.100ريال عماين لكل منها
�أ�سهم عادية
متعددة
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
غري قابل للتحويل
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

53

54

55

56

57

58
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قائمة الدخل ال�شامل

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

�إي�ضاح

182.082

180.666

()119.691( )136.247
()5.935
()5.935
()125.626( )142.182
55.040
39.900
()11.145
()6.314
43.895
33.586

م�صروفات الت�شغيل
�إهالك �أ�صول غري ملمو�سة
�إجمايل م�صروفات الت�شغيل
الربح قبل ال�ضرائب
م�صروفات ال�ضرائب
ربح العام
الدخل( /اخل�سارة) ال�شامل الآخر
البنود التي �ستتم �إعادة ت�صنيفها الحقاً �إىل �أرباح �أو خ�سائر
عند الوفاء ب�شروط معينة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
	�-أرباح(/خ�سائر) القيمة العادلة
	 -ربح القيمة العادلة املعاد ت�صنيفه �إىل الربح �أو اخل�سارة
عند اال�ستبعاد
	-املبلغ املعاد ت�صنيفه �إىل الربح �أو اخل�سارة فيما يتعلق
بانخفا�ض القيمة
	�-ضريبة الدخل

()11.597

()636

57

145

1.195
()9.127

1.338
()9.901

1.291

-

96
1.387

-

()744

()351

()8.484

()10.252

25.102

33.643

0.022
0.016
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي

	-فروق �صرف العملة
	-خ�سارة �صرف العملة الأجنب ّية املعاد ت�صنيفها �إىل الربح
�أو اخل�سارة عند ا�ستبعاد عمليات الهند وباك�ستان
	-ت�أثري حتويل العملة
بنود لن يعاد ت�صنيفها الحقاً �إىل �أرباح �أو خ�سائر
�إعادة قيا�س التزام املنفعة املحددة
اخل�سارة ال�شاملة الأخرى للفرتة  -بال�صايف من ال�ضريبة
�إجمايل الدخل ال�شامل للعام
ربحية ال�سهم الواحد  -الأ�سا�سية واملعدلة

الإي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 63إىل  105تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
59

69.556

70.101

6
7

()46.081
()2.285
()48.366
21.190
()4.291
16.899

()52.455
()2.285
()54.740
15.361
()2.431
12.930

12

()4.138

469

()246

()4.465

4

56

22

8

516
()3.812

460
()3.514

5

8

-

497

-

37
534

(�أ) )135( 18

()287

()3.947

()3.267

12.952

9.663

0.008
�(9أ)
ريال عماين

0.006
ريال عماين

القوائم املالية

1.218

()10.748

()5.645

()3.434

تقرير حوكمة ال�شركات

()8.919

()14.662

75.201

73.535

مناق�شات وحتليالت الإدارة

191.001

195.328

�(3أ) 61.868
(3ب) ()7.602
54.266
14.941
()2.629
12.312
7.775
221
627 4
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145.603
()17.904
127.699
39.114
()6.618
32.496
18.190
974
11.642

160.696
()19.745
140.951
38.808
()6.829
31.979
20.195
574
1.629

�إيرادات الفوائد
م�صروفات الفوائد
�صايف �إيرادات الفوائد
�إيرادات الر�سوم
م�صروفات الر�سوم
�صايف �إيرادات الر�سوم
�صايف �إيرادات التداول
�إيرادات توزيعات الأرباح
�إيرادات الت�شغيل الأخرى
�صايف �إيرادات الت�شغيل قبل املحمل من انخفا�ض قيمة
القرو�ض وخم�ص�صات خماطر االئتمان الأخرى
املحمل من انخفا�ض قيمة القرو�ض وخم�ص�صات خماطر
االئتمان الأخرى  -بال�صايف من اال�سرتدادات
�صايف �إيرادات الت�شغيل

56.057
()6.893
49.164
15.059
()2.548
12.511
7.003
375
4.482

تقرير جمل�س الإدارة

2016
2015
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي
با ّالالف
با ّالالف

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف
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قائمة املركز املايل
كما يف  31دي�سمرب 2016

2016
2015
ّ
دوالر �أمريكي ّ
باالالف دوالر �أمريكي باالالف
721.392
26.678
3.118.982
1.643.948
109.063
20.283
69.914
3.876
5.714.136

740.122
208.369
3.684.195
1.072.647
60.516
14.348
68.842
5.229
5.854.268

94.055
4.681.397
130.317
6.086
940
4.912.795

97.210
4.848.455
77.977
15.795
5.039.437

519.561
94.227
2.813
184.740
801.341

519.561
98.616
()7.088
203.742
814.831

2015
2016
�إي�ضاحات ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف
الأ�صول
نقدية و�أر�صدة لدى البنك املركزي
م�ستحق من البنوك
قرو�ض و�سلف لعمالء  -بال�صايف
ا�ستثمارات مالية
�أ�صول �أخرى
�أ�صول غري ملمو�سة
ممتلكات ومعدات
�أ�صول �ضريبة م�ؤجلة
�إجمايل الأ�صول
االلتزامات وحقوق امل�ساهمني
التزامات
م�ستحق �إىل البنوك
ودائع من عمالء
التزامات �أخرى
التزامات �ضريبة جارية
التزامات �ضريبة م�ؤجلة
�إجمايل االلتزامات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
احتياطي قانوين
احتياطي القيمة العادلة للمتاحة للبيع
�أرباح حمتجزة
�صايف حقوق امل�ساهمني

�إجمايل حقوق امل�ساهمني وااللتزامات
5.854.268
5.714.136
 0.401دوالر �أمريكي  0.407دوالر �أمريكي �صايف الأ�صول لل�سهم الواحد
بنود خارج امليزان ّية العموم ّية:
التزامات عر�ضية وارتباطات �أخرى
 خطابات اعتماد137.600
179.426

 ال�ضمانات و�سندات الأداء925.774
956.010
 �أخرى2.347.166
2.922.691

3.410.540
4.058.127


�(10أ)
(10ب)
11
12
13
14
15
8

284.947
80.222
1.418.415
412.969
23.299
5.524
26.504
2.013
2.253.893

277.736
10.271
1.200.808
632.920
41.989
7.809
26.917
1.492
2.199.942

16
17
18
8
8

37.426
1.866.655
30.021
6.081
1.940.183

36.211
1.802.338
50.172
2.343
362
1.891.426

19
�(20أ)
(20ب)

200.031
37.967
()2.729
78.441
313.710

200.031
36.277
1.083
71.125
308.516

(9ب)

2.253.893
 0.157ريال عماين

2.199.942
 0.154ريال عماين

�(21أ)

52.976
356.423
903.659
1.313.058

69.079
368.064
1.051.974
1.489.117


الإي�ضاحات املرفقة على 
ال�صفحات من � 63إىل  105تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
متت امل�صادقة على �إ�صدار القوائم املالية يف  5مار�س  2017وفق ًا لقرار جمل�س الإدارة.



ال�سري �شريارد كوبر كولز	�أندرو لوجن
الرئي�س التنفيذي
رئي�س جمل�س الإدارة
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قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

الإي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 63إىل  105تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.

�إجمايل الدخل ال�شامل للعام
ربح العام
اخل�سارة ال�شاملة الأخرى للعام
�صايف احلركة يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع (بال�صايف من ال�ضريبة)
�إعادة قيا�س التزام املنفعة املحددة
�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة الأخرى للعام
�إجمايل (اخل�سارة) /الدخل ال�شامل للعام
حتويل �إىل احتياطي قانوين
معاملة مع امل�ساهمني مدرجة مبا�شرة يف حقوق امل�ساهمني
توزيعات �أرباح مدفوعة عن عام 2015
يف  31دي�سمرب 2016
يف  31دي�سمرب ( 2016دوالر �أمريكي بالآالف )
يف  31دي�سمرب ( 2015دوالر �أمريكي بالآالف)

يف  1يناير 2015
�إجمايل الدخل ال�شامل للعام
ربح العام
الدخل ( /اخل�سارة) ال�شامل الآخر للعام
ت�أثري حتويل العملة
خ�سارة �صرف العملة الأجنب ّية املعاد ت�صنيفها �إىل الربح �أو اخل�سارة عند ا�ستبعاد عمليات
الهند وباك�ستان
�صايف احلركة يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع (بال�صايف من ال�ضريبة)
�إعادة قيا�س التزام املنفعة املحددة
�إجمايل الدخل ( /اخل�سارة) ال�شامل الآخر للعام
�إجمايل الدخل ( /اخل�سارة) ال�شامل للعام
حتويل �إىل �أرباح حمتجزة عند بيع عمليات الهند
حتويل �إىل احتياطي قانوين
معاملة مع امل�ساهمني مدرجة مبا�شرة يف حقوق امل�ساهمني
توزيعات �أرباح مدفوعة عن عام 2014
يف  31دي�سمرب 2015

تقرير جمل�س الإدارة

تقرير حوكمة ال�شركات

200.031
519.561
519.561

-

-

200.031

-

-

200.031

37.967
98.616
94.227

1.690

-

36.277

1.293

-

34.984

احتياطي
ر�أ�س
قانوين
املال
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف

مناق�شات وحتليالت الإدارة

-

-

-

-

23
23
23
()1.469
-

-

1.446

()2.729
()7.088
2.813

()3.812
()3.812
()3.812
-

-

1.083

()3.514
()3.514
()3.514
-

-

4.597

-

-

-

()7.758
78.441
203.742
184.740

()135
()135
16.764
()1.690

16.899

()7.758
313.710
814.831
801.341

()3.812
()135
()3.947
12.952
-

()11.024( )11.024
308.516
71.125

16.899

-

497
497
497
-

14
()287
()273
12.657
1.469
()1.293

37
497
()3.514
()287
()3.267
9.663
-

-

12.930

12.930

()497

69.316

309.877

الإجمايل

احتياطي
احتياطي القيمة
احتياطي
الأرباح
�صرف العملة
نظامي العادلة للمتاحة للبيع
املحتجزة
الأجنبية
ريال عماين ريال عماين ريال عماين
ريال عماين
ريال عماين
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف
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القوائم املالية
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قائمة التدفقات النقدية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

2015
دوالر �أمريكي
با ّالالف

2016
دوالر �أمريكي
با ّالالف

39.900

55.040

8.919
4.865
257
5.935
()11.974
()577
()171
()2.117
3.049
330
257
1.426

14.662
4.429
5.935
()1.325
()4.946
449
213
473

()111.610
()15.368

()579.875
48.547

()109.870
6.054
()2.377
()574
()183.646

167.058
()51.351
()2.390
()491
()343.572

()10.487.584
10.571.604
()4.787
1.927
()6.608
37.145
111.697

()4.006.483
4.572.340
()3.356
562.501

()28.634
()748
()29.382
()101.331
755.345
654.014

()20.151
()1.511
()21.662
197.267
654.014
851.281

�إي�ضاحات
التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل
الربح قبل ال�ضريبة
ت�سويات لـ:
 املحمل من انخفا�ض قيمة القرو�ض وخم�ص�صاتخماطر االئتمان الأخرى  -بال�صايف من اال�سرتدادات
 ا�ستهالك ممتلكات ومعدات �شطب ممتلكات ومعدات �إهالك �أ�صول غري ملمو�سة �صايف الربح من بيع ا�ستثمارات مالية �إهالك وانخفا�ض قيمة ا�ستثمار مايل ربح من بيع ممتلكات ومعدات ربح من بيع عمليات الهند خ�سارة من بيع عمليات باك�ستان تكاليف اخلدمات احلالية ل�صاحب العمل مع الفائدة خم�ص�ص �إيجار متويلي �أثر حتويل العملة التغري يف الأ�صول الت�شغيل ّيةالتغري يف القرو�ض وال�سلف لعمالء  -بال�صايف
التغري يف الأ�صول الأخرى
 التغري يف االلتزامات الت�شغيل ّيةالتغري يف ودائع من العمالء
التغري يف االلتزامات الأخرى
 �ضريبة مدفوعة (�إي�ضاح )8 منافع تقاعد مدفوعة�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة الت�شغيل
التدفقات النقدية من �أن�شطة اال�ستثمار
�شراء ا�ستثمارات مال ّية
متح�صالت من ا�ستحقاق ا�ستثمارات مال ّية
�شراء ممتلكات ومعدات
متح�صالت من بيع ممتلكات ومعدات
تدفق نقدي وارد من بيع عمليات الهند ،بال�صايف من النقد وما مياثل النقد
تدفق نقدي من بيع عمليات باك�ستان ،بال�صايف من النقد وما مياثل النقد
�صايف النقد الناجت من �أن�شطة اال�ستثمار
التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل
توزيعات �أرباح مدفوعة
�إيجارات متويلية مدفوعة
�صايف النقد امل�ستخدم يف �أن�شطة التمويل
�صايف التغري يف النقد وما مياثل النقد
النقد وما مياثل النقد يف بداية العام
النقد وما مياثل النقد يف نهاية العام

الإي�ضاحات املرفقة على ال�صفحات من � 63إىل  105تعترب جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

21.190

15.361

5.645
1.705
2.285
()510
()1.904
173
82
182

3.434
1.873
99
2.285
()4.610
()222
()66
()815
1.174
127
99
549

()223.252
18.690

()42.970
()5.917

28

25

64.317
()19.770
()920
()189
()132.276

()42.300
2.331
()915
()221
()70.704

()1.542.496
1.760.351
()1.292
216.563

()4.037.720
4.070.068
()1.843
742
()2.544
14.301
43.004

()7.758
()582
()8.340
75.947
251.796
327.743

()11.024
()288
()11.312
()39.012
290.808
251.796

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

1 1ال�شكل القانوين والأن�شطة الرئي�سية

ميتلك بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق الأو�سط القاب�ضة بي يف ما
ن�سبته  %51من �أ�سهم البنك .وال�شركة الأم املطلقة لبنك �إت�ش �إ�س
بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع هي �إت�ش �إ�س بي �سي القاب�ضة بي �إل �سي.
ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية املطبقة عند �إعداد هذه القوائم
املالية مبينة �أدناه .هذه ال�سيا�سات مطبقة ب�شكل متوافق لكافة
ال�سنوات املعرو�ضة.
� 1-2أ�سا�س الإعداد
(�أ) فقرة االلتزام

يعر�ض البنك الأ�صول وااللتزامات برتتيب تنازيل لل�سيولة
يف قائمة املركز املايل حيث �أن هذا العر�ض �أكرث مالءمة
لعمليات البنك.
مت �إعداد القوائم املالية على �أ�سا�س التكلفة التاريخية
با�ستثناء اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع وم�شتقات
الأدوات املالية التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة.
(ب) عملة العر�ض والت�شغيل
تُعر�ض القوائم املالية بالريال ال ُعماين وهو العملة الت�شغيلية
يف البيئة االقت�صادية الرئي�سية التي يعمل بها البنك .مت
حتويل املبالغ بالدوالر الأمريكي املف�صح عنها يف هذه
القوائم املالية من الريال ال ُعماين وفق ًا ل�سعر �صرف قدره
 0.385ريال ُعماين لكل دوالر �أمريكي وذلك بغية التي�سري
على القراء فقط.
63

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

ت�شتمل معايري التقارير املالية الدولية على املعايري
املحا�سبية ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية
والتف�سريات ال�صادرة من قبل جلنة تف�سريات معايري
التقارير املالية الدولية.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

مت �إعداد القوائم املالية للبنك كما يف  31دي�سمرب 2016
وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية ال�صادرة من قبل
جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ومتطلبات الإف�صاح
واللوائح املنظمة ال�صادرة عن الهيئة العامة ل�سوق املال،
وعن البنك املركزي ال ُعماين ،ومبوجب قانون ال�شركات
التجارية  ،1974وتعديالته.

تقرير حوكمة ال�شركات

2 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية اجلوهرية

تقرير جمل�س الإدارة

ت�أ�س�س بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع («البنك») يف
 1يناير  ،1979ك�شركة م�ساهمة ُعمانية عامة ،ويزاول ن�شاطه
كبنك جتاري من خالل �شبكة من الفروع يف �سلطنة ُعمان� .إن
العنوان امل�سجل للبنك هو �ص.ب  1727والرمز الربيدي 111
مكتب بريد ال�سيب الرئي�سي� ،سلطنة ُعمان .ويدرج البنك �أ�سهمه
يف �سوق م�سقط للأوراق املالية.

القوائم املالية

(ج) ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات
�إن �إعداد القوائم املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية
يتطلب ا�ستخدام تقديرات وافرتا�ضات حول الظروف
امل�ستقبلية� .إن ا�ستخدام املعلومات املتاحة وتطبيق الأحكام
مت�أ�صالن يف و�ضع التقديرات ،وقد تختلف النتائج الفعلية
يف امل�ستقبل عن التقديرات التى مت بنا ًء عليها �إعداد
املعلومات املالية .ترى الإدارة �أن ال�سيا�سات املحا�سبية
الهامة للبنك التي تتطلب بال�ضرورة تطبيق �أحكام هي التي
تتعلق بانخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلف وتقييم الأدوات
املالية وانخفا�ض قيمة الأ�صول املالية املتاحة للبيع.
(د) املعايري املطبقة خالل العام
ال توجد معايري �أو تف�سريات �أو تعديالت على املعايري
احلالية التي دخلت حيز التطبيق للمرة الأوىل لل�سنة املالية
التي تبد�أ يف  1يناير  2016والتي لها �أثر جوهري على
القوائم املالية.
(هـ) التطورات املحا�سب ّية امل�ستقبل ّية
يدخل عدد من املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري
والتف�سريات حيز التطبيق بالن�سبة للفرتات ال�سنو ّية التي
تبد�أ يف  1يناير � 2017أو بعد ذلك التاريخ .ومن غري املتو َّقع
جوهري على القوائم املال ّية
ري
ٌّ
�أن يكون لدى �أيٍّ منها ت�أث ٌ
للبنك با�ستثناء ما يلي:
معيار التقارير املال ّية الدو ّ
يل رقم “ 9الأدوات املال ّية”
يف يوليو � ،2014أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدول ّية
معيار التقارير املالية الدويل رقم “ 9الأدوات املالية” الذي
مي ّثل املعيار ال�شامل ليحل حمل معيار املحا�سبة الدويل
رقم “ 39الأدوات املال ّية :الإدراج والقيا�س” ،وي�شمل هذا
املعيار متطلبات ت�صنيف وقيا�س الأ�صول وااللتزامات
املال ّية وانخفا�ض قيمة الأ�صول املال ّية وحما�سبة التحوط.
الت�صنيف والقيا�س
�سوف يعتمد ت�صنيف وقيا�س الأ�صول املالية على كيفية
�إدارتها (منوذج عمل ال�شركة) وخ�صائ�ص التدفقات
النقدية التعاقدية اخلا�صة بها .حتدد هذه العوامل ما �إذا
مت قيا�س الأ�صول املالية بالتكلفة املهلكة �أو بالقيمة العادلة
من خالل الدخل ال�شامل الآخر �أو بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة� .إن الت�أثري املجمع لتطبيق منوذج
العمل واختبارات خ�صائ�ص التدفقات النقدية التعاقدية
قد ي�ؤدي �إىل بع�ض االختالفات يف عدد الأ�صول املالية
املقا�سة بالتكلفة املهلكة او القيمة العادلة مقارنة مع املعيار
املحا�سبي الدويل رقم .39
بالن�سبة لاللتزامات املالية امل�صممة ليتم قيا�سها بالقيمة
العادلة �أو بالأرباح �أو اخل�سائر املتعلقة بالتغريات يف
خماطر االئتمان اخلا�صة بال�شركة ،ف�إنه �سوف يتم
�إدراجها �ضمن الدخل ال�شامل الآخر.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

التغطية ،وخلق عالقة �أقوى مع ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر
وال�سماح بتطبيق حما�سبة التغطية على �أكرب جمموعة
متنوعة من �أدوات التغطية واملخاطر ،ولكنها ال تعالج
�صراحة ا�سرتاتيجيات حما�سبة التغطية الكلية ،والتي لها
�أهمية خا�صة بالن�سبة للبنوك .ونتيجة لذلك ،يت�ضمن معيار
التقارير املالية الدويل رقم  9خيار �سيا�سة حما�سبية للبقاء
مع حما�سبية التغطية يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم .39

2 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية اجلوهرية (تابع)
� 1-2أ�سا�س الإعداد (تابع)
(هـ) التطورات املحا�سب ّية امل�ستقبل ّية (تابع)
انخفا�ض القيمة
تنطبق متطلبات االنخفا�ض بالقيمة على الأ�صول املالية
املقا�سة بالتكلفة املهلكة والقيمة العادلة من خالل الدخل
ال�شامل الآخر ومديونيات الت�أجري والتزامات قرو�ض معينة
وعقود ال�ضمانات املالية .عدن الإدراج املبدئي ،يجب
تكوين خم�ص�ص النخفا�ض القيمة (�أو خم�ص�ص يف حال
االلتزامات وال�ضمانات) خل�سائر االئتمان املتوقعة الناجتة
عن حاالت العجز املحتملة خالل االثني ع�شر �شهر ًا املقبلة.
يف حال حدوث زيادة جوهرية يف خماطر االئتمان ،يجب
تكوين خم�ص�ص خل�سائر االئتمان املتوقعة الناجتة عن
جميع حاالت العجز املحتملة على مدى العمر املتوقع للأداة
املالية (�أعمار خ�سائر االئتمان املتوقعة) .تعترب الأ�صول
املالية حيث يتم �إدراج خ�سائر االئتمان املتوقعة الناجتة
عن حاالت العجز املحتملة خالل االثني ع�شر �شهر ًا
املقبلة �ضمن «املرحلة »1؛ وتقع الأ�صول املالية التي تعترب
�أنها تعر�ضت لزيادة جوهرية يف خماطر االئتمان �ضمن
«املرحلة »2؛ وتقع الأ�صول املالية التي يوجد دليل مو�ضوعي
على تعر�ضها النخفا�ض القيمة بحيث تعترب �أنها يف مرحلة
العجز �أو ائتمان منخف�ض القيمة� ،ضمن «املرحلة .»3

تاريخ التطبيق الإلزامي للمعيار ككل هو  1يناير 2018
ولكن من املمكن تطبيق العر�ض املعدل بالن�سبة لبع�ض
االلتزامات التي تقا�س بالقيمة العادلة اعتبار ًا من تاريخ
�سابق .يقوم البنك حالي ًا بتقييم �أثر معيار التقارير املال ّية
الدو ّ
يل رقم  9على القوائم املالية ولكن نظر ًا لتعقيد
متطلبات الت�صنيف والقيا�س وانخفا�ض القيمة وحما�سبة
التغطية وعالقاتها املتبادلة ،فمن غري املمكن يف هذه
املرحلة حتديد الأثر املحتمل كما بتاريخ اعتماد هذه
القوائم املالية.
معيار التقارير املالية الدويل رقم « :15الإيرادات من
العقود مع العمالء»
يف مايو � ،2014أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدول ّية معيار
التقارير املال ّية الدويل رقم « 15الإيرادات من العقود مع
العمالء» .مت ت�أجيل تاريخ التطبيق الأ�صلي للمعيار لعام واحد
ويدخل املعيار الآن حيز التطبيق للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ
يف  1يناير � 2018أو بعد ذلك التاريخ مع ال�سماح بالتطبيق
املبكر .ويقدم معيار التقارير املال ّية الدويل رقم  15نهج ًا
ي�ستند �إىل املبادئ لإدراج الإيرادات ،كما يقدّم مفهوم �إدراج
الإيرادات لاللتزامات الأداء عند الوفاء بها .ويجب �أن يتم
تطبيق املعيار ب�أثر رجعي مع توفر بع�ض الو�سائل العمل ّية.
ويقوم البنك الآن بتقييم �أثر هذا املعيار ،لكنه من غري املمكن
حتديد الأثر املحتمل بتاريخ اعتماد هذه القوائم املالية.

يجب �أن يكون تقييم خماطر االئتمان وتقدير خ�سائر
االئتمان املتوقعة غري متحيز ويطبق ترجيح االحتماالت
ويجب �أن يت�ضمن جميع املعلومات املتاحة ذات ال�صلة
بالتقييم مبا يف ذلك املعلومات حول الأحداث ال�سابقة
والظروف احلالية وتوقعات الظروف االقت�صادية املعقولة
واملدعومة يف تاريخ التقرير .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب
�أن يراعي تقدير خ�سائر االئتمان املتوقعة القيمة الزمنية
للنقود .نتيج ًة لذلك� ،إن الهدف من �إدراج وقيا�س
االنخفا�ض بالقيمة �أن يكون �أكرث تطلعا للم�ستقبل مما
كان يف ظل املعيار املحا�سبي الدويل رقم  39و�سوف يكون
خم�ص�ص انخفا�ض القيمة الناجت �أكرث تقلب ًا .وقد ي�ؤدي
�أي�ضا �إىل زيادة يف امل�ستوى الإجمايل ملخ�ص�صات انخفا�ض
القيمة ،حيث �أن كافة الأ�صول املالية �سوف يتم تقييمها
لتحري خ�سائر االئتمان املتوقعة الناجتة عن حاالت العجز
املحتملة خالل االثني ع�شر �شهر ًا املقبلة ومن املحتمل �أن
يكون عدد الأ�صول املالية التي تنطبق عليها �أعمار خ�سائر
االئتمان املتوقعة �أكرب من عدد الأ�صول املالية التي يوجد
لها دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة وفق ًا للمعيار
املحا�سبي الدويل رقم .39

معيار التقارير املالية الدويل رقم « :16الإيجارات»
يف يناير � ،2016أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدول ّية
معيار التقارير املال ّية الدويل رقم « 16الإيجارات» الذي
يدخل حيز التطبيق للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف  1يناير
� 2019أو بعد ذلك التاريخ .نتج عن املعيار قيام امل�ست�أجرين
باملحا�سبة عن معظم الإيجارات �ضمن نطاق املعيار بطريقة
م�شابهة لطريقة ح�ساب الإيجارات التمويلية حاليا مبوجب
املعيار املحا�سبي الدويل رقم « 17الإيجارات»� .سوف يقوم
امل�ست�أجرين ب�إدراج �أ�صل «حق اال�ستخدام» والتزام مايل
مقابل له يف قائمة املركز املايل .و�سوف يتم �إهالك الأ�صل
على مدى فرتة الإيجار و�سوف يتم قيا�س االلتزام املايل
بالتكلفة املهلكة� .سوف تبقى حما�سبة امل�ؤجر ب�شكل �أ�سا�سي
كما هي يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم  .17ويقوم البنك
الآن بتقييم �أثر هذا املعيار ،لكنه من غري املمكن حتديد الأثر
املحتمل كما يف تاريخ اعتماد هذه القوائم املالية.

حما�سبة التغطية
تهدف متطلبات حما�سبة التغطية العامة لتب�سيط حما�سبة
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 2-2معامالت و�أر�صدة بعمالت �أجنب ّية
يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية با�ستخدام �أ�سعار
ال�صرف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت .يتم حتويل الأ�صول
وااللتزامات املالية املقومة بعمالت �أجنبية واملثبتة بالتكلفة
التاريخية با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة بتاريخ
التقرير .يتم �إدراج الفروق الناجتة عن حتويل العمالت
الأجنبية يف قائمة الدخل ال�شامل.

-

يتم �إدراج جميع الأدوات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة يف
تاريخ التداول .يف �سياق الأعمال االعتيادية ،القيمة العادلة
للأداة املالية عند الإدراج املبدئي هي �سعر املعاملة (�أي،
القيمة العادلة للمبلغ املدفوع �أو امل�ستلم) .ولكن يف ظروف
معينة� ،سيتم حتديد القيمة العادلة بنا ًء على املعامالت
احلالية الأخرى امللحوظة بال�سوق يف الأداة نف�سها ،دون
تعديل �أو �إعادة ت�صنيف� ،أو على طريقة التقييم التي
ت�شتمل متغرياتها فقط على البيانات من الأ�سواق التي
ميكن مالحظتها ،مثل منحنيات معدل عائد الفائدة
والتذبذبات املتعلقة باخليارات املفتوحة و�أ�سعار العمالت.
عندما يوجد مثل هذا الدليل ،يقوم البنك ب�إدراج الربح
�أو اخل�سارة يف بداية التداول بالأداة املالية وهو الفرق بني
�سعر املعاملة والقيمة العادلة .عندما تكون معلومات ال�سوق
التي ال ميكن مالحظتها ذات ت�أثري هام على تقييم الأدوات
املالية ،ف�إن �إجمايل الفرق املبدئي يف القيم العادلة
املو�ضح مبوجب منوذج التقييم من �سعر املعاملة ال يتم
�إدراجه ب�شكل فوري يف قائمة الدخل ال�شامل الأخر .بد ًال
من ذلك ،يتم �إدراجه على مدى عمر املعاملة ب�شكل مالئم
�أو عندما تكون املدخالت من املمكن مالحظتها� ،أو عندما
ت�ستحق املعاملة �أو تغلق� ،أو عندما يدخل البنك يف اتفاقية
مقا�صة .تت�ضمن الأدوات املالية النقد والأر�صدة لدى
البنك املركزي وامل�ستحق من البنوك والقرو�ض وال�سلفيات
للعمالء واال�ستثمارات املالية و�أوراق القبول وامل�ستحق
للبنوك وودائع العمالء و�أ�صول والتزامات مالية �أخرى.

تقرير حوكمة ال�شركات

عندما تتم �إعادة ت�صنيف �أ�صل مايل كما هو مو�ضح
يف الظروف املذكورة �أعاله ،تتم �إعادة ت�صنيف
الأ�صل املايل بالقيمة العادلة يف تاريخ �إعادة
الت�صنيف .ال يتم رد �أي ربح �أو خ�سارة مدرجة
بالفعل يف قائمة الدخل ال�شامل .ت�صبح القيمة
العادلة للأ�صل املايل يف تاريخ �إعادة الت�صنيف هي
تكلفته اجلديدة �أو التكلفة املهلكة ،ح�سبما تقت�ضي
احلالة.

 3-2الأدوات املالية

 2-3-2قرو�ض و�سلف للبنوك والعمالء
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مناق�شات وحتليالت الإدارة

ميكن �إعادة ت�صنيف الأ�صول املالية التي كانت�ست�ستويف تعريف القرو�ض واملديونيات عند الإدراج
املبدئي (�إذا مل يتطلب �إعادة ت�صنيف الأ�صل
املايل كمحتفظ به للتداول) خارج القيمة العادلة

القوائم املالية

قد تتم �إعادة ت�صنيف الأ�صول املالية غري امل�شتقة
(با�ستثناء تلك امل�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح
�أو اخل�سارة عند الإدراج املبدئي) خارج القيمة العادلة من
خالل فئة الربح �أو اخل�سارة يف احلاالت التالية:

تتم �إعادة ت�صنيف القرو�ض وال�سلف كمحتفظ بها
للبيع عندما تكون قيمها الدفرتية م�سرتدة ب�شكل
رئي�سي من خالل البيع وتكون متوفرة للبيع يف
حالتها الراهنة واحتمالية بيعها عالية� ،إال �أن قيا�س
مثل هذه القرو�ض وال�سلف ي�ستمر وفقا لل�سيا�سة
الواردة �أعاله.

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

ت�شتمل القرو�ض وال�سلف للبنوك والعمالء على
القرو�ض وال�سلف التي ن�ش�أت من قبل البنك والتي
مل ت�صنف كمحتفظ بها للتداول �أو بالقيمة العادلة.
يتم �إثبات القرو�ض وال�سلف عند يقدم النقد
للمقرت�ض .ويتم �إلغاء �إدراج القرو�ض وال�سلف عند
قيام املقرت�ض بت�سديد التزاماته� ،أو عندما تباع
�أو ت�شطب القرو�ض� ،أو يتم حتويل كافة املخاطر
واملنافع املتعلقة بامللكية .وت�سجل تلك القرو�ض
وال�سلف مبدئي ًا بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها �أي
تكاليف معامالت من�سوبة �إليها مبا�شرة ويتم
قيا�سها الحقا بالتكلفة املهلكة با�ستخدام طريقة
الفائدة الفعلية ناق�صا �أي خ�صم نتيجة النخفا�ض
يف القيمة �أو عدم قابلية التح�صيل .وعندما تتم
تغطية التعر�ضات من خالل امل�شتقات املخ�ص�صة
وامل�ؤهلة �أن تكون �أدوات تغطية ملخاطر القيمة
العادلة ،ف�إن القيمة الدفرتية للقرو�ض وال�سلف
املغطاة تت�ضمن تعديل القيمة العادلة املتعلقة فقط
باملخاطر املغطاة.

� 1-3-2إعادة ت�صنيف الأ�صول املالية

-

ميكن �إعادة ت�صنيف الأ�صول املالية (با�ستثناءالأ�صول املالية التي كانت �ست�ستويف تعريف
القرو�ض واملديونيات عند الإدراج املبدئي) خارج
القيمة العادلة من خالل فئة الربح �أو اخل�سارة �إىل
فئة �أخرى وذلك يف حاالت نادرة.

تقرير جمل�س الإدارة

من خالل فئة الربح �أو اخل�سارة اذا توفرت النية
والقدرة على االحتفاظ بالأ�صل املايل للم�ستقبل
املنظور �أو حتى تاريخ اال�ستحقاق؛ و
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� 3-3-2أ�صول مالية متاحة للبيع

 3-2الأدوات املالية (تابع)

ت�صنف �سندات اخلزانة و�أوراق الدين و�أ�سهم
حقوق امل�ساهمني التي ينوى االحتفاظ بها ب�شكل
م�ستمر ،بخالف الأ�صول امل�صنفة بالقيمة العادلة،
كمتاحة للبيع .ويتم �إدراج اال�ستثمارات املالية يف
تاريخ التداول ،عند �إبرام البنك التفاقيات تعاقدية
مع الأطراف املقابلة ل�شراء �أوراق مالية ويتم �إلغاء
�إدراجها عادة يف حال بيع الأوراق �أو �سداد املقرت�ض
اللتزاماته.
يتم قيا�س الأ�صول املالية املتاحة للبيع مبدئي ًا
بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها تكاليف املعامالت
املبا�شرة والرتاكمية .ويعاد قيا�سها الحقا بالقيمة
العادلة ،وتدرج التغيريات التي تطر�أ عليها يف
الدخل ال�شامل الآخر حتت فئة «اال�ستثمارات
املتاحة للبيع» « -احتياطي القيمة العادلة» حتى
تباع الأ�صول املالية �أو تنخف�ض قيمتها .تقا�س
اال�ستثمارات يف �أدوات احلقوق التي لي�س لها �سعر
�سوقي مدرج يف �سوق ن�شطة والتي ال ميكن قيا�س
قيمتها العادلة ب�شكل موثوق بالتكلفة خم�صوم ًا
منها انخفا�ض القيمة .عند بيع �أ�صول مالية متاحة
للبيع ،يتم �إدراج الأرباح �أو اخل�سائر املرتاكمة التي
مت �إدراجها �سابق ًا يف الدخل ال�شامل الآخر ،يف
الربح �أو اخل�سارة على �أنها « �أرباح �أو خ�سائر من
ا�ستثمارات مالية».

 2-3-2قرو�ض و�سلف للبنوك والعمالء (تابع)
يجوز للبنك االلتزام باكتتاب قرو�ض ب�شروط
تعاقدية ثابتة لفرتات حمددة من الوقت ،حيث �أن
ال�سحب من القر�ض يكون م�شروط ًا ببع�ض الأحداث
امل�ستقبلية التي تكون خارج �سيطرة البنك .ويف
حالة توقع االحتفاظ بالقر�ض النا�شئ عن االلتزام
بالإقرا�ض للمتاجرة ،ي�سجل االلتزام بالإقرا�ض
على �أنه م�شتق ويقا�س بالقيمة العادلة من خالل
الربح �أو اخل�سارة .وعند ال�سحب ،ي�صنف القر�ض
كمحتفظ به للمتاجرة ويقا�س بالقيمة العادلة من
خالل الربح �أو اخل�سارة .ويف حال عدم نية البنك
املتاجرة بالقر�ض بل االحتفاظ به فقط ،يتم
ت�سجيل خم�ص�ص عن االلتزام بالقر�ض فقط عند
احتمالية تكبد البنك خل�سارة .قد يحدث هذا ،على
�سبيل املثال ،عندما يكون فقدان �أ�صل مبلغ القر�ض
حمتمل احلدوث �أو يكون معدل الفائدة املحمل على
القر�ض �أقل من تكلفة التمويل .عند بداية القر�ض،
يتم ت�سجيل اجلزء املحتفظ به بقيمته العادلة
ويقا�س الحقا بالتكلفة املهلكة با�ستخدام طريقة
الفائدة الفعلية .بالن�سبة ملعامالت حمددة ،مثل
متويل االقرتا�ض و�أن�شطة الإقرا�ض امل�شرتكة ،ف�إن
املبالغ املقدمة لي�ست بال�ضرورة �أف�ضل دليل على
القيمة العادلة للقر�ض .وبالن�سبة لهذه القرو�ض،
عندما تكون القيمة العادلة املبدئية �أقل من املبلغ
النقدي املقدم (و�سبب ذلك ،على �سبيل املثال� ،أن
معدل الفائدة املحملة على القر�ض �أقل من معدل
الفائدة يف ال�سوق) ،فعندها يحمل التخفي�ض على
قائمة الدخل ال�شامل .و�سيتم ا�سرتداد القيمة
املخف�ضة على مدى مدة القر�ض ،من خالل ادراج
�إيرادات الفوائد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية،
ما مل ي�صبح القر�ض منخف�ض القيمة .ويتم ت�سجيل
التخفي�ض على �أنه تخفي�ض للإيرادات الت�شغيلية
الأخرى.

يتم احت�ساب �إيرادات الفائدة على �سندات الدين
املتاحة للبيع با�ستخدام معدل الفائدة الفعلية،
وحتت�سب على مدار العمر املتوقع للأ�صل .تدرج
العالوات و � /أو اخل�صومات الناجتة النا�شئة
عن �شراء �سندات الدين اال�ستثمارية يف ح�ساب
معدالت الفائدة الفعلية .ويتم �إدراج توزيعات
الأرباح يف قائمة الدخل ال�شامل عند ن�شوء احلق يف
ا�ستالم الدفعات.
يتم يف تاريخ كل تقرير �إجراء تقييم لتحديد ما �إذا
كان هناك �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة
�أ�صل مايل .يتم االعرتاف بخ�سائر االنخفا�ض يف
القيمة فقط يف حالة وجود دليل مو�ضوعي على
انخفا�ض القيمة نتيجة حلدث �أو �أكرث وقع بعد
الإدراج املبدئي للأ�صل املايل (“حدث خ�سارة”)
وهذا احلدث املتعلق باخل�سارة (�أو الأحداث)
له �أثر على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة
للأ�صل املايل ميكن تقديره ب�شكل موثوق.

تدرج الأ�صول املالية التي متت �إعادة ت�صنيفها
�ضمن فئة القرو�ض واملديونيات مبدئي ًا بالقيمة
العادلة يف تاريخ �إعادة الت�صنيف ويتم قيا�سها
الحقا بالتكلفة املهلكة با�ستخدام طريقة معدل
الفائدة الفعلية املحدد يف تاريخ �إعادة الت�صنيف.
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2 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية اجلوهرية (تابع)
 3-2الأدوات املالية (تابع)
� 3-3-2أ�صول مالية متاحة للبيع (تابع)
يف حال انخف�ضت قيمة �أ�صل مايل متاح للبيع ،ف�إن
الفرق بني تكلفة حيازة الأ�صل املايل (�صافي ًا من
�أ�صل الدفعات والإهالك) والقيمة العادلة احلالية،
ناق�صا �أي خ�سائر �سابقة لالنخفا�ض يف القيمة
مدرجة يف الدخل ال�شامل الأخر ،تتم �إزالته من
الدخل ال�شامل الآخر ويدرج يف الربح �أو اخل�سارة.
يتم �إدراج خ�سائر انخفا�ض قيمة �سندات الدين
املتاحة للبيع �ضمن املحمل من انخفا�ض قيمة
القرو�ض وخم�ص�صات خماطر االئتمان الأخرى يف
قائمة الدخل ال�شامل .بينما تدرج خ�سائر انخفا�ض
القيمة للأوراق املالية املتاحة للبيع �ضمن” �أرباح
�أو خ�سائر من ا�ستثمارات مالية” يف قائمة الدخل
ال�شامل .فيما يلي تو�ضيح منهجيات انخفا�ض قيمة
الأ�صول املالية املتاحة للبيع ب�شكل مف�صل:
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مناق�شات وحتليالت الإدارة

تعامل الأ�سهم املتاحة للبيع وجميع الزيادات
الالحقة يف القيمة العادلة للأداة على �أنها �إعادة
تقييم وتدرج مبا�شرة يف الدخل ال�شامل الآخر.
ال يتم عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة املدرجة
على الأ�سهم من خالل قائمة الدخل ال�شامل .يتم
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.

بالأ�سهم املتاحة للبيع� :إن الدليل املو�ضوعي
على انخفا�ض قيمة الأ�سهم املالية املتاحة
للبيع قد يت�ضمن معلومات حمددة حول
امل�صدر على النحو املف�صل �أعاله ،ولكنها قد

بالن�سبة ل�سندات الدين املتاحة للبيع ،يتم االعرتاف
بانخفا�ض القيمة العادلة الالحق للأداة يف قائمة
الدخل ال�شامل عندما يكون هناك مزيد من الأدلة
املو�ضوعية على االنخفا�ض يف القيمة نتيجة مزيد
من النق�ص يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة
لهذه الأ�صول املالية .وعندما ال يوجد �أي دليل
مو�ضوعي �آخر على انخفا�ض القيمة ،يتم �إدراج
االنخفا�ض يف القيمة العادلة للأ�صول املالية يف
الدخل ال�شامل الآخر� .إذا كانت القيمة العادلة
ل�سندات الدين تزيد يف فرتة الحقة ،وميكن لهذه
الزيادة �أن تعزى ب�شكل مو�ضوعي حلدث وقع بعد
�إدراج خ�سارة انخفا�ض القيمة يف قائمة الدخل
ال�شامل ،يتم عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة
من خالل قائمة الدخل ال�شامل ،وبخالف ذلك،
تدرج الزيادة يف القيمة العادلة يف الدخل ال�شامل
الآخر.

القوائم املالية

�.أ.

أ�سندات الدين املتاحة للبيع :عند تقييم
�سندات الدين املتاحة للبيع لتحري توفر دليل
مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة يف تاريخ
التقرير ،ف�إن البنك يعترب جميع الأدلة املتاحة
مبا يف ذلك البيانات التي ميكن مالحظتها
�أو املعلومات عن الأحداث املت�صلة حتديدا
بالأوراق املالية والتي قد ت�ؤدي �إىل نق�ص
يف ا�سرتداد التدفقات النقدية امل�ستقبلية.
قد تت�ضمن هذه الأحداث �صعوبة مالية
جوهرية للم�صدر �أو خرقا للعقد مثل الت�أخر
يف ال�سداد �أو الإفال�س �أو �إعادة هيكلة مالية
�أخرى �أو اختفاء �سوق ن�شط ل�سندات الدين
ب�سبب ال�صعوبات املالية املتعلقة بامل�صدر.
هذه الأنواع من الأحداث املحددة وعوامل
�أخرى مثل املعلومات حول ال�سيولة للجهات
امل�صدرة ،والتعر�ض للمخاطر املالية
والتجارية وم�ستويات واجتاهات الت�أخر يف
ال�سداد للأ�صول مالية مماثلة واالجتاهات
والظروف االقت�صادية الوطنية واملحلية
والقيمة العادلة لل�ضمانات والكفاالت التي
ميكن اعتبارها ب�شكل فردي� ،أو جمتمعة،
لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على
انخفا�ض قيمة �سند الدين.

ما �أن يتم �إدراج خ�سارة انخفا�ض قيمة الأ�صول
املالية املتاحة للبيع ،ف�إن املعاجلة املحا�سبية
الالحقة للتغريات يف القيمة العادلة لتلك الأ�صول
تكون خمتلفة وفق ًا لطبيعة الأ�صول املالية املتاحة
للبيع:

تقرير حوكمة ال�شركات

يعد االنخفا�ض اجلوهري �أو املطول يف القيمة
العادلة للأ�صل �إىل ما دون تكلفته دلي ًال مو�ضوعي ًا
�أي�ض ًا على انخفا�ض القيمة .ولتقييم ما �إذا كان
االنخفا�ض جوهري ًا ،يتم تقييم االنخفا�ض يف
القيمة العادلة مقابل التكلفة الأ�صلية للأ�صل عند
الإدراج املبدئي� .إن االنخفا�ض الذي يزيد عن
 %20من التكلفة الأ�صلية عند الإدراج املبدئي يجب
دائما �أن يعترب جوهري ًا� ،إال يف حاالت نادرة جدا.
ولتقييم ما �إذا كان االنخفا�ض يف القيمة مطو ًال،
يتم تقييم االنخفا�ض مقابل الفرتة التي كانت فيها
القيمة العادلة للأ�صول �أقل من تكلفتها الأ�صلية
عند الإدراج املبدئي .ويعترب االنخفا�ض يف �أ�سعار
ال�سوق ال�ستثمارات �أ�سهم الذي ي�ستمر ملدة ت�سعة
�أ�شهر مطو ًال ،ومع ذلك ف�إنه قد يكون من املنا�سب
النظر يف فرتة �أق�صر.

تقرير جمل�س الإدارة

ت�شمل �أي�ضا معلومات عن تغيريات جوهرية
يف التقنية �أو الأ�سواق �أو االقت�صاد �أو القانون
الذي يقدم دلي ًال على �أن تكلفة الأ�سهم ال
ميكن ا�سرتدادها.
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وم�شتقات ال�صرف املتداولة وامل�شتقات الفورية مثل
مبادالت �أ�سعار الفائدة.

2 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية اجلوهرية (تابع)
 3-2الأدوات املالية (تابع)

 4-2الأدوات املالية امل�شتقة وحما�سبة التغطية

� 3-3-2أ�صول مالية متاحة للبيع (تابع)

تدرج الأدوات املالية امل�شتقة ب�شكل مبدئي بالقيمة العادلة
بالتاريخ الذي يتم فيه االرتباط بعقد الأداة املالية امل�شتقة
ويعاد قيا�سها الحق ًا بقيمها العادلة .يتم احل�صول على
القيم العادلة من �أ�سعار ال�سوق املدرجة يف الأ�سواق
الن�شطة ،مبا يف ذلك معامالت ال�سوق احلديثة و�أ�ساليب
التقييم ،مت�ضمنة �أ�ساليب التدفق النقدي املخ�صومة
و�أ�ساليب ت�سعري اخليارات ،كما هو مالئم .تدرج كافة
الأدوات امل�شتقة ك�أ�صول عندما تكون القيمة العادلة موجبة
وكالتزامات عندما تكون القيمة العادلة �سالبة.

االعرتاف ب�أي انخفا�ض الحق يف القيمة العادلة
للأ�سهم املتاحة للبيع يف قائمة الدخل ال�شامل
والدخل ال�شامل الآخر �إىل احلد الذي يتم فيه
تكبد خ�سائر انخفا�ض القيمة الرتاكمية الإ�ضافية
بالن�سبة �إىل تكلفة حيازة الأ�سهم.
 4-3-2الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
يقي�س البنك القيم العادلة با�ستخدام الت�سل�سل
الهرمي التايل للقيمة العادلة التي تعك�س �أهمية
هذه املدخالت امل�ستخدمة يف و�ضع القيا�سات:

حما�سبة التغطية

امل�ستوى � :1سعر ال�سوق املدرج (غري املعدل) يف
ال�سوق الن�شط للقيم العادلة للأ�صول وااللتزامات
املالية التى يتم تداولها يف الأ�سواق الن�شطة على
�أ�سعار ال�سوق املدرجة �أو عرو�ض �أ�سعار الو�سطاء.

يف بداية عالقة التغطية ،يوثق البنك العالقة بني �أدوات
التغطية والبنود التي متت تغطيتها والغر�ض من �إدارة
املخاطر واال�سرتاتيجية املتبعة يف التغطية .كما يطلب
البنك �أي�ض ًا تقييم ًا موثق ًا ،يف بداية عملية التغطية وب�شكل
م�ستمر ،حول ما �إذا كانت �أدوات التغطية ،وب�شكل رئي�سي
امل�شتقات ،التي ت�ستخدم يف معامالت التغطية فعالة ب�شكل
كبري يف مقا�صة التغريات املن�سوبة اىل املخاطر املغطاة يف
القيمة العادلة �أو التدفقات النقدية للبنود املغطاة .تدرج
الفائدة على البنود امل�صنفة على �أنها م�ؤهلة للتغطية يف
«�صايف �إيرادات الفوائد».

امل�ستوى � :2أ�ساليب تقييم تعتمد على مدخالت قابلة
للمالحظة� ،سواء كانت مبا�شرة (كالأ�سعار) �أو غري
مبا�شرة (م�شتقة من الأ�سعار) .ت�شمل هذه الفئة
الأدوات املق َّيمة با�ستخدام �أ�سعار الأ�سواق املدرجة
يف الأ�سواق الن�شطة لأدوات م�شابهة و�أ�سعار ال�سوق
املدرجة للأدوات املماثلة �أو امل�شابهة يف الأ�سواق
التي تعترب �أقل من ن�شطة� ،أو �أ�ساليب تقييم �أخرى
تكون فيها كا ّفة املدخالت اجلوهر ّية قابلة للمالحظة
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر من بيانات ال�سوق.

تغطية القيمة العادلة
ت�سجل التغريات يف القيمة العادلة للم�شتقات املخ�ص�صة
وامل�ؤهلة �أن تكون �أدوات تغطية للقيمة العادلة يف قائمة
الدخل ال�شامل ،عالوة على التغريات يف القيمة العادلة
للأ�صول املغطاة �أو االلتزامات �أو املجموعة املتعلقة بها التي
تن�سب �إىل املخاطر املغطاة.

امل�ستوى � :3أ�ساليب تقييم با�ستخدام مدخالت
جوهر ّية غري قابلة للمالحظة .وتت�ضمن هذه الفئة
كل الأدوات حيث ت�شمل �أ�ساليب التقييم مدخالت
ال تعتمد على بيانات ميكن مالحظتها وللمدخالت
التي ال ميكن مالحظتها ت�أثري جوهري على تقييم
الأدوات .وتت�ضمن هذه الفئة �أدوات يتم تقييمها
اعتمادا على �أ�سعار مدرجة لأدوات م�شابهة حيث
يلزم القيام بتعديالت جوهرية ال ميكن مالحظتها
�أو افرتا�ضات لعك�س الفروق بني الأدوات.

ويف حالة �أن عالقة التغطية مل تعد توافق معايري التغطية
املحا�سبية ،يتم �إهالك التعديالت الرتاكمية �إىل القيمة
الدفرتية للبند املغطى يف قائمة الدخل ال�شامل بنا ًء على
معدل الفائدة الفعلي املعاد احت�سابه على الفرتة املتبقية
لتاريخ اال�ستحقاق ،ما مل يتم �شطب البند الذي متت تغطيته.
ويف هذه احلالة يحول �إىل قائمة الدخل ال�شامل مبا�شرة.

ي�ستخدم البنك على نطاق وا�سع مناذج التقييم
املتعارف عليها لتحديد القيمة العادلة للأدوات
املالية الأكرث ب�ساطة و�شيوع ًا مثل مبادالت �أ�سعار
الفائدة والعقود الآجلة ل�صرف العمالت الأجنبية
التي ت�ستخدم بيانات ال�سوق امللحوظة فقط وتتطلب
من الإدارة م�ستوى منخف�ض ًا من االفرتا�ضات
والأحكام .مدخالت الأ�سعار امللحوظة والنماذج
متوفرة عادة يف ال�سوق للأ�سهم والديون املدرجة

 5-2النقد وما مياثل النقد
ي�شتمل النقد وما يف مياثل النقد على الأر�صدة النقدية
بال�صندوق ولدى البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى والبنك
املركزي العماين وبنود حتت التح�صيل من بنوك �أخرى
وودائع لدى البنوك وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى ت�ستحق خالل
ثالثة �أ�شهر من تاريخ احليازة ومبالغ م�ستحقة الدفع لبنوك
وم�ؤ�س�سات مالية �أخرى خالل � 3أ�شهر.
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2 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية اجلوهرية (تابع)
�	6-2إيداعات �سوق النقد
يتم �إدراج �إيداعات �سوق النقد مبدئي ًا بالقيمة العادلة ويتم
قيا�سها الحق ًا بالتكلفة املهلكة.

 10-2ممتلكات ومعدات

�	7-2إلغاء الإدراج
يتم �إلغاء �إدراج الأ�صول املالية عندما يفقد البنك ال�سيطرة
على احلقوق التعاقدية التي ت�شكل ذلك الأ�صل .ويحدث
ذلك عندما تتحقق هذه احلقوق �أو تنتهي مدة �صالحيتها
�أو يتم التنازل عنها .ويتم �إلغاء التزام مايل عند انتهائه.
يتم �إلغاء �إدراج الأ�صول املتاحة للبيع والأ�صول املحتفظ
بها للتداول التي تباع ويدرج ما يقابلها من مديونيات من
امل�شرتي مقابل ال�سداد اعتبارا من تاريخ التزام البنك ببيع
الأ�صول .ي�ستخدم البنك طريقة التعريف املحددة لتحديد
الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن �إلغاء الإدراج.

مبانٍ
عقار م�ست�أجر وحت�سينات
�سيارات
معدات و�أثاث وتركيبات
حا�سب �آيل ومعدات

 8-2املقا�صة

 9-2انخفا�ض القيمة  -القرو�ض وال�سلف
مت عمل خم�ص�صات حمددة مقابل القيمة الدفرتية للقرو�ض
وال�سلف التي يتم حتديدها على �أنها انخف�ضت قيمتها
على �أ�سا�س مراجعات منتظمة للأر�صدة القائمة خلف�ض
تلك القرو�ض وال�سلف �إىل قيمتها القابلة لال�سرتداد .يتم
احت�ساب القيمة القابلة لال�سرتداد للقرو�ض وال�سلف بنا ًء
على القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة
خم�صومة مبعدل الفائدة الفعلي الأ�صلي .ال يتم خ�صم
الأر�صدة ق�صرية الأجل.

 11-2الت�أجري التمويلي والت�شغيلي

يتم االحتفاظ مبخ�ص�صات انخفا�ض القيمة اجلماعية فيما
يتعلق باخل�سائر املتكبدة ،والتي مل يتم ت�صنيفها بعد ب�شكل
حمدد �ضمن حمفظة القرو�ض وال�سلف.
عندما يحدد القر�ض على �أنه غري قابل للتح�صيل ،وقد مت
االنتهاء من جميع الإجراءات القانونية الالزمة ،ومت حتديد
اخل�سارة النهائية ،يتم �شطب القر�ض مبا�شرة .وت�ستند
التقديرات للتدفقات النقدية املتوقعة للمحافظ من الأ�صول
امل�شابهة على اخلربة ال�سابقة بالنظر �إىل الت�صنيف
االئتماين للعمالء املعنيني والت�أخر يف دفع الفائدة �أو
العقوبات.
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ت�صنف االتفاقيات التي تنقل ب�شكل جوهري كافة املخاطر
واملنافع املتعلقة مبلكية الأ�صول �إىل الأطراف املقابلة ،ولكن
لي�س بال�ضرورة �سندات ملكيتها ،على �أنها ت�أجري متويلي.
عندما يكون البنك هو امل�ؤجر يف �إطار الت�أجري التمويلي،
تدرج املبالغ امل�ستحقة مبوجب عقود الت�أجري ،بعد خ�صم
الر�سوم غري املكت�سبة ،يف «قرو�ض و�سلف  -بال�صايف « .يتم
�إدراج �إيرادات التمويل يف « �إيرادات الفوائد « على مدى
فرتات عقود الت�أجري وذلك لإعطاء معدل عائد ثابت على
�صايف اال�ستثمار يف عقود الت�أجري.

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

يتم حتديد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن ا�ستبعاد املمتلكات
واملعدات بالرجوع �إىل قيمتها الدفرتية وت�ؤخذ يف االعتبار
عند حتديد �أرباح الت�شغيل .يتم حتميل م�صروفات ال�صيانة
والتجديدات يف قائمة الدخل ال�شامل عند تكبدها .وتتم
ر�سملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من املنافع
االقت�صادية امل�ستقبلية امل�ضمنة يف بند املمتلكات واملعدات.
يتم �إثبات جميع النفقات الأخرى يف قائمة الدخل ال�شامل
كم�صروف عند تكبدها .تراجع الإدارة �سنويا مدى مالءمة
الأعمار الإنتاجية والقيم املتبقية وطرق اال�ستهالك
للممتلكات ومعدات .تخ�ضع املمتلكات واملعدات ملراجعة
االنخفا�ض يف القيمة يف حالة وجود �أحداث �أو تغريات يف
الظروف التي ت�شري �إىل �أن القيمة الدفرتية مل تعد قابلة
لال�سرتداد.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

يتم �إجراء مقا�صة للأ�صول وااللتزامات املالية ويتم �إدراج
القيمة ال�صافية بقائمة املركز املايل يف حالة وجود حق
قانوين ملزم لإجراء تلك املقا�صة للقيم املدرجة ووجود
النية للت�سوية على �أ�سا�س ال�صايف �أو حتقيق الأ�صول وت�سوية
االلتزام يف نف�س الوقت.

� 25سنة
� 5-3سنوات
� 5سنوات
� 7-3سنوات
� 7-3سنوات

تقرير حوكمة ال�شركات

تدرج بنود املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�ص ًا تكاليف
اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة املرتاكمة،
�إن وجدت .يتم احت�ساب اال�ستهالك ل�شطب التكلفة القابلة
لال�ستهالك للممتلكات واملعدات ،با�ستثناء الأرا�ضي بامللكية
احلرة ،وذلك ب�أق�ساط مت�ساوية على مدى الأعمار الإنتاجية
االقت�صادية املقدرة من تاريخ و�ضع الأ�صل قيد اال�ستخدام،
على النحو التايل:

تقرير جمل�س الإدارة

يف حالة انخفا�ض خ�سائر القيمة يف فرتة الحقة وميكن ربط
االنخفا�ض ب�شكل مو�ضوعي بحدث وقع بعد خف�ض القيمة،
يتم عك�س هذا االنخفا�ض �أو املخ�ص�ص من خالل قائمة
الدخل ال�شامل.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)
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يتم �إهالك الأ�صول غري امللمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية
املحدودة على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى العمر
الإنتاجي كما يلي:

2 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية اجلوهرية (تابع)
 11-2الت�أجري التمويلي والت�شغيلي(تابع)
عندما يكون البنك هو امل�ست�أجر مبوجب عقود الت�أجري
التمويلي ،تتم ر�سملة الأ�صول امل�ؤجرة وتدرج يف بند»
املمتلكات واملعدات « ويتم �إدراج االلتزام املقابل للم�ؤجر يف
«التزامات �أخرى» .يتم �إدراج الت�أجري التمويلي وااللتزام
املقابل له مبدئيا بالقيمة العادلة للأ�صل �أو القيمة احلالية
لدفعات الإيجار الدنيا� ،إذا كان �أقل منه .يتم �إدراج تكاليف
التمويل امل�ستحقة يف «م�صروفات الفوائد» على مدى فرتة
عقد الإيجار على �أ�سا�س �سعر الفائدة ال�ضمني يف عقد
الإيجار وذلك لإعطاء معدل ثابت للفائدة على الر�صيد
املتبقي لاللتزام.

ودائع �أ�سا�س ّية
عالقات العمالء

� 7سنوات
� 7سنوات

تتم مراجعة طريقة الإهالك والأعمار الإنتاجية والقيم
املتبقية يف تاريخ كل تقرير وتعديلها �إذا اقت�ضى الأمر.
العمر املتبقي للأ�صول غري امللمو�سة هو � 2.5سنوات كما
يف  31دي�سمرب .2016
 13-2خم�ص�صات
يتم �إدراج املخ�ص�ص يف قائمة املركز املايل عندما يكون
لدى البنك التزام حايل (قانوين �أو ا�ستداليل) نتيجة
حلدث �سابق ويكون من املحتمل �أن يتطلب ذلك تدفق ًا
�صادر ًا للمنافع االقت�صادية ل�سداد ذلك االلتزام .و�إذا كان
الأثر جوهري ًا ،يتم حتديد املخ�ص�صات عن طريق خ�صم
التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ح�سب معدل يعك�س
تقييمات ال�سوق احلالية للقيمة الزمنية للنقود ،واملخاطر
املحددة لذلك االلتزام ،عندما يكون ذلك مالئم ًا .وتدرج
ت�سوية اخل�صم كتكلفة.

يتم ت�صنيف جميع عقود الإيجار الأخرى كعقود �إيجار
ت�شغيلية .عند قيام البنك ب�صفة امل�ؤجر ،فعندها يقوم
البنك ب�إدراج الأ�صول امل�ست�أجرة لعقود الإيجار الت�شغيلية يف
‹»املمتلكات واملعدات « واحت�سابها تبع ًا لذلك .يتم االعرتاف
بخ�سائر انخفا�ض القيمة �إىل احلد الذي تكون فيه القيم
املتبقية غري قابلة لال�سرتداد ب�شكل كامل وبالتايل تنخف�ض
القيمة الدفرتية للأ�صول .وعندما يكون البنك هو امل�ست�أجر،
ال يتم �إدراج الأ�صول امل�ؤجرة يف قائمة املركز املايل .يتم
احت�ساب الإيجارات الدائنة واملدينة مبوجب عقود الإيجار
الت�شغيلية على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتات عقود
الإيجار ويتم �إدراجها يف «م�صروفات �إدارية وعمومية «
و»�إيرادات ت�شغيلية �أخرى» ،على التوايل.

 14-2دائنيات �أخرى
يتم �إدراج الدائنيات الأخرى مبدئي ًا بالقيمة العادلة ويتم
قيا�سها الحق ًا بالتكلفة املهلكة.

�	12-2أ�صول غري ملمو�سة

 15-2حتقق الإيرادات

يتم �إثبات الأ�صول غري امللمو�سة ب�شكل منف�صل عن ال�شهرة
عندما تكون قابلة لالنف�صال �أو تن�ش�أ عن احلقوق التعاقدية
�أو احلقوق القانونية الأخرى ،وميكن قيا�س قيمتها العادلة
ب�شكل موثوق به.

� 1-15-2إيرادات وم�صروفات الفوائد
يتم �إدراج �إيرادات وم�صروفات الفوائد لكافة
الأدوات املالية با�ستثناء تلك امل�صنفة على �أنها
حمتفظ بها للتداول �أو مت ت�صنيفها بالقيمة
العادلة (عدا �سندات الدين التي ي�صدرها
البنك وامل�شتقات التي تدار بالتزامن مع �سندات
الدين ال�صادرة هذه) يف « �إيرادات الفوائد» و
«م�صروفات الفوائد» يف قائمة الدخل ال�شامل
ب�إ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .طريقة الفائدة
الفعلية هي طريقة الحت�ساب التكلفة املهلكة لأ�صل
مايل �أو التزام مايل وتخ�صي�ص �إيرادات الفوائد
�أو م�صروفات الفوائد على مدار الفرتة املعنية.

ت�شمل الأ�صول غري امللمو�سة من عالقات الودائع الأ�سا�سية
وعالقات العمالء .وتخ�ضع الأ�صول غري امللمو�سة ملراجعة
االنخفا�ض يف قيمتها يف حال وجود �أحداث �أو تغريات يف
الظروف ت�شري �إىل �أن القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة
لال�سرتداد .تدرج الأ�صول غري امللمو�سة ذات الأعمار
الإنتاجية املحددة بالتكلفة ناق�ص ًا تكلفة الإهالك وخ�سائر
انخفا�ض القيمة املرتاكمة وتهلك على مدار �أعمارها
الإنتاجية املقدرة .الأعمار الإنتاجية املقدرة هي املدة
القانونية �أو الأعمار الإنتاجية املتوقعة� ،أيهما �أقل.
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2 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية اجلوهرية (تابع)
 15-2حتقق الإيرادات
� 1-15-2إيرادات وم�صروفات الفوائد

� 16-2ضرائب
تت�ألف �ضريبة الدخل على الربح �أو اخل�سارة لل�سنة من
ال�ضريبة اجلارية وامل�ؤجلة .يتم ت�سجيل �ضريبة الدخل
يف قائمة الدخل ال�شامل ،با�ستثناء ما يتعلق منها بدمج
الأعمال �أو ببنود مدرجة مبا�شرة �ضمن الدخل ال�شامل
الآخر .تتكون ال�ضريبة اجلارية من �ضريبة م�ستحقة الدفع
حم�سوبة على �أ�سا�س الإيراد ال�ضريبي املتوقع با�ستخدام
املعدالت ال�ضريبية املطبقة �أو تلك التي تطبق على نحو
وا�سع يف تاريخ التقرير و�أي تعديالت لل�ضريبة امل�ستحقة عن
�سنوات �سابقة.

� 2-15-2إيرادات �أخرى غري الفوائد
يكت�سب �صايف �إيرادات الر�سوم من جمموعة
متنوعة من اخلدمات التي يقدمها البنك لعمالئه.
يتم احت�ساب �إيرادات الر�سوم على النحو التايل:

ال يتم �إدراج �أ�صل ال�ضريبة امل�ؤجلة �إال �إذا كان من املرجح
�أن تتوفر �أرباح م�ستقبلية خا�ضعة لل�ضريبة ميكن على
�أ�سا�سها اال�ستفادة من الأ�صل .ويتم خف�ض �أ�صول ال�ضريبة
امل�ؤجلة �إذا مل يعد من املرجح �أن تتحقق املنافع ال�ضريبية
ذات العالقة.

تثبت الإيرادات املكت�سبة من تقدمي اخلدمات
ك�إيراد عند تقدمي اخلدمات (على �سبيل املثال،
�إدارة الأ�صول واملحافظ وغريها من اال�ست�شارات
الإدارية ور�سوم اخلدمات) ،و

َّ
للموظفني
 17-2منافع نهاية اخلدمة

تدرج الإيرادات التي ت�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من
معدل الفائدة الفعلية للأداة املالية كتعديل على
معدل الفائدة الفعلية (مثل بع�ض ر�سوم االلتزام
بالقرو�ض) وت�سجل يف «�إيرادات الفوائد».
يتكون �صايف �إيرادات التداول من جميع الأرباح
واخل�سائر الناجمة عن التغريات يف القيمة العادلة
للأ�صول وااللتزامات املالية املحتفظ بها للتداول،
بالإ�ضافة �إىل �إيرادات الفوائد ذات ال�صلة
وامل�صروفات وتوزيعات الأرباح.

التزام البنك فيما يتعلق مبنافع نهاية اخلدمة للموظفني
غري ال ُعمانيني ،وهو ميثل خطة غري ممولة ملنافع تقاعد
حمددة ،هو مقدار املنفعة امل�ستقبلية التي جناها ه�ؤالء
املوظفون يف مقابل خدمتهم يف الفرتات احلالية وال�سابقة.

تدرج �إيرادات توزيعات الأرباح عند ن�شوء احلق
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تدرج امل�ساهمات يف خطط تقاعد ذات م�ساهمات حمددة
بالن�سبة للموظفني ال ُعمانيني وفق ًا لقانون الت�أمينات
االجتماعية العماين ،وبالن�سبة للموظفني الأجانب فتدرج
امل�ساهمات وفق ًا لنظام موظفي �إت�ش �إ�س بي �سي الدويل
ملنافع التقاعد كم�صروف يف قائمة الدخل ال�شامل عند
تكبدها.

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

تدرج الإيرادات املكت�سبة من تنفيذ عمل جوهري
ك�إيرادات عند اكتمال العمل (مثل الر�سوم
النا�شئة عن التفاو�ض �أو امل�شاركة يف التفاو�ض �أو
معاملة ل�صالح طرف ثالث ،مثل ترتيب حليازة
�أ�سهم �أو �أوراق مالية �أخرى)؛

مناق�شات وحتليالت الإدارة

حتت�سب ال�ضرائب امل�ؤجلة على الفروق امل�ؤقتة بني القيم
الدفرتية للأ�صول وااللتزامات لأغرا�ض التقارير املالية
واملبالغ امل�ستخدمة للأغرا�ض ال�ضريبية .ال يتم عمل
خم�ص�ص للفروق امل�ؤقتة فيما يتعلق بالإدراج املبدئي
للأ�صول وااللتزامات التي ال ت�ؤثر على املحا�سبة �أو
الربح ال�ضريبي .ي�ستند احت�ساب ال�ضريبة امل�ؤجلة على
النمط املتوقع لتحقق �أو �سداد القيمة الدفرتية للأ�صول
وااللتزامات با�ستخدام معدالت ال�ضريبة املطبقة �أو التي
�سيتم تطبيقها على نحو وا�سع يف تاريخ التقرير.

تقرير حوكمة ال�شركات

معدل الفائدة الفعلية هو املعدل الذي يخ�صم
املقبو�ضات النقدية �أو املدفوعات امل�ستقبلية
املقدرة ب�شكل حمدد خالل العمر املتوقع للأداة
املالية �أو ،عند االقت�ضاء ،فرتة �أق�صر� ،إىل
�صايف القيمة الدفرتية للأ�صل �أو االلتزام املايل.
عند ح�ساب معدل الفائدة الفعلية ،يقدر البنك
التدفقات النقدية �آخذ ًا يف اعتباره جميع ال�شروط
التعاقدية للأداة املالية با�ستثناء خ�سائر االئتمان
امل�ستقبلية .واحل�ساب يت�ضمن كافة املبالغ
املدفوعة �أو املقبو�ضة من قبل البنك والتي ت�شكل
جزء ًا ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلية للأداة
املالية ،مبا يف ذلك تكاليف املعامالت و�أي عالوات
�أو خ�صومات.

الإيرادات الأخرى تن�سب �إىل الدخل عند تفعيل ال�صفقة

تقرير جمل�س الإدارة

يف ا�ستالم الدفعات .وهو تاريخ توزيعات الأرباح
ال�سابقة للأ�سهم املدرجة ويكون عادة التاريخ
الذي قد اعتمد فيه امل�ساهمون توزيع �أرباح الأ�سهم
غري املدرجة.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)
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(�أثر الفروقات بني االفرتا�ضات االكتوارية ال�سابقة وما
حدث فعلي ًا) عالوة على �أثر التغريات يف االفرتا�ضات
االكتوارية .تدرج الأرباح واخل�سائر االكتوارية يف الدخل
ال�شامل الأخر يف الفرتة التي ن�ش�أت فيها.

2 2ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية اجلوهرية (تابع)
َّ
للموظفني
 17-2منافع نهاية اخلدمة
يتم احت�ساب االلتزام با�ستخدام طريقة الوحدة االئتمانية
املتوقعة ويتم خ�صمه �إىل قيمته احلالية .معدل اخل�صم
امل�ستخدم هو العائد يف تاريخ التقرير على ال�سندات
احلكومية التي لديها تواريخ ا�ستحقاق تقارب فرتات
التزامات البنك.

 18-2تقارير القطاعات الت�شغيلية
قطاع الت�شغيل هو �أحد مكونات البنك وي�شارك يف �أن�شطة
جتارية قد يجني منها البنك �إيرادات ويتكبد م�صروفات،
مبا يف ذلك �إيرادات وم�صروفات املعامالت التي تتم مع
�أحد املكونات الأخرى لدى البنك .اللجنة التنفيذية ،وهي
�صانع القرارات الت�شغيلية الرئي�سي ،التي تعمل كلجنة
مديرة مبوجب ال�صالحيات املمنوحة من قبل جمل�س
الإدارة تراجع النتائج الت�شغيلية للقطاعات وتقوم ب�إتخاذ
القرارات حول تخ�صي�ص املوارد للقطاعات وتقييم �أدائها.

تدرج �إعادة قيا�س �صايف التزام املنفعة املحددة ،والذي
ي�شتمل على الأرباح واخل�سائر االكتوارية ،مبا�شرة يف
الدخل ال�شامل الأخر.
ت�شتمل الأرباح واخل�سائر االكتوارية على ت�سويات اخلربة
� 3صايف �إيرادات الفوائد

2016
ريال عماين
بالآالف
�( 3أ)

�إيرادات الفوائد
قرو�ض و�سلف للعمالء
ا�ستثمارات مالية
م�ستحق من البنوك
�أخرى

( 3ب)

م�صروفات الفوائد
ودائع من عمالء
م�ستحق �إىل البنوك

56.279
4.559
238
792
61.868

�صايف �إيرادات الفوائد

2015
ريال عماين
بالآالف
51.872
2.570
510
1.105
56.057

()7.597
()5
()7.602

()6.591
()302
()6.893

54.266

49.164

� 4إيرادات الت�شغيل الأخرى

ربح من بيع ا�ستثمارات مالية  -بال�صايف
ربح من بيع عمليات الهند
ربح من بيع ممتلكات ومعدات
خ�سارة من بيع عمليات باك�ستان
انخفا�ض قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم املتاحة للبيع
�إيرادات �أخرى

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

510
-

4.610
815
66
()1.174
()22
187
4.482

()56
173
627
72

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع
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 5املحمل من انخفا�ض قيمة القرو�ض وخم�ص�صات خماطر االئتمان الأخرى  -بال�صايف من اال�سرتدادات

 6م�صروفات الت�شغيل

* م�صروفات الت�سويق والإعالن للعام احلايل ت�شمل مبلغ  1.1مليون ريال عماين (دي�سمرب  1.2 :2015مليون ريال عماين) عن م�صروفات �سحب
«جوائز مندو�س».

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

ا�ستهالك ملمتلكات ومعدّات (�إي�ضاح )15
ت�سويق و�إعالن*
من�ش�آت ومعدات
ات�صاالت
الت�أمني
م�صروفات �إدارية �أخرى

()16.786
()1.416
()237
()4.377
()22.816
()1.705
()1.872
()4.042
()638
()1.007
()14.001
()46.081

()17.462
()1.475
()199
()4.830
()23.966
()1.873
()2.277
()4.971
()986
()1.237
()17.145
()52.455

مناق�شات وحتليالت الإدارة

منافع وتعوي�ضات َّ
املوظفني
رواتب و�أجور
تكاليف الت�أمينات االجتماعية
منافع ما بعد التوظيف
منافع �أخرى للموظفني

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

تقرير جمل�س الإدارة

()8.495
()2.169
1.943
3.356
349
36
()665
()5.645

()7.483
()558
2.205
1.856
770
298
()522
()3.434

تقرير حوكمة ال�شركات

خم�ص�ص خالل العام  -حمدد (�إي�ضاح )11
خم�ص�ص خالل العام  -عام (�إي�ضاح )11
قرو�ض م�شطوبة م�سرتدة
خم�ص�صات حمررة خالل العام (�إي�ضاح )11
ت�سويات نتيجة رد القيمة العادلة
فوائد حمفوظة حمررة
ديون معدومة م�شطوبة مبا�شر ًة بقائمة الدخل ال�شامل

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

القوائم املالية

73

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

� 7إهالك �أ�صول غري ملمو�سة
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

()1.758
()527
()2.285

()1.758
()527
()2.285

2016

ودائع �أ�سا�س ّية
عالقات العمالء

8

ال�ضرائب
2016
ريال عماين
بالآالف

قائمة الدخل ال�شامل:
�ضريبة جارية:
 -العام احلايل �-أعوام �سابقة�ضريبة م�ؤجلة

()3.148
()1.287
144
()4.291

قائمة الدخل ال�شامل الآخر:
�ضريبة م�ؤجلة

516

ت�سوية ال�ضرائب

الربح قبل ال�ضريبة
م�صروفات ال�ضريبة بن�سبة  %12على الربح املحا�سبي قبل ال�ضريبة
ي�ضاف ( /يطرح) �أثر ال�ضريبة على:
�أرباح و�إيرادات غري خا�ضعة لل�ضريبة
م�صروفات مرفو�ضة دائمة
تعديالت تتعلق بالفرتات ال�سابقة
ال�ضريبة املحملة ح�سب قائمة الدخل ال�شامل

74

2015
ريال عماين
بالآالف

()2.173
1.277
()1.535
()2.431
460

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

21.190
()2.543

15.361
()1.843

81
()542
()1.287
()4.291

49
()1.914
1.277
()2.431

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع
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8

ال�ضرائب(تابع)

حركة التزام ال�ضريبة اجلارية

يف  1يناير
 -املحمل عن العام احلايل -املحمل (/املحرر) عن العام ال�سابق -املدفوع خالل العام -حتويالت �أخرىكما يف  31دي�سمرب
احلركة يف �صايف �أ�صول ال�ضريبة امل�ؤجلة قبل املقا�صة
خم�ص�صات
انخفا�ض
قيمة
القرو�ض

1.542

516
223
377

-

94

516
223
2.013

2.703
2.703
()1.302

()822
()822
-

()269
()269
269
-

323
()37
286
38
()233

3.026
()1.128
1.898
307
()1.535

1.401
1.401
1.401

460
()362
()362
()362

-

91
91
91

460
1.130
1.492
()362
1.130

* تت�ضمن الأخرى �أ�صول ال�ضريبة امل�ؤجلة على خم�ص�صات امل�صروفات والفروق امل�ؤقتة بني املحا�سبة والأ�سا�س ال�ضريبي للممتلكات واملعدات.

75

القوائم املالية

الأ�صول
االلتزامات
يف  31دي�سمرب 2015

1.401
1.401
141

()362
()362
-

-

91
91
3

1.492
()362
1.130
144

مناق�شات وحتليالت الإدارة

الأ�صول
االلتزامات
يف  1يناير 2015
احلركة نتيجة لبيع عمليات الهند
قائمة الدخل
الدخل ال�شامل الآخر:
 -ا�ستثمار متاح للبيع

�أخرى*

الإجمايل

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

الأ�صول
االلتزامات
يف  1يناير 2016
قائمة الدخل
الدخل ال�شامل الآخر:
 -ا�ستثمار متاح للبيعحتويالت �أخرى
الأ�صول  -يف  31دي�سمرب 2016

ا�ستثمارات
متاحة للبيع

�إعادة تقييم
عقارات

تقرير جمل�س الإدارة

2.343
3.148
1.287
()920
223
6.081

2.368
2.173
()1.277
()915
()6
2.343

2016

تقرير حوكمة ال�شركات

ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع
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ين�ش�أ الفرق بني معدالت ال�ضريبة املطبقة بن�سبة  %12ومعدل
ال�ضريبة الفعلي البالغ  %20.3ب�شكل رئي�سي ب�سبب اعتبار
بع�ض امل�صروفات غري م�سموحة لأغرا�ض خم�ص�صات ال�ضريبة
قد �سمح بها كخ�صم �ضريبي من قبل الأمانة العامة لل�ضرائب
والت�أثري ال�ضريبي لبع�ض امل�صروفات التي تعترب غري م�سموحة
لأغرا�ض املخ�ص�صات ال�ضريبية لل�سنوات املفتوحة على �أ�سا�س
ربوط ال�سنوات ال�سابقة .وتبنى التعديالت على الفهم احلايل
للقوانني والأنظمة واملمار�سات احلالية.
مت احت�ساب �أ�صل ال�ضريبة امل�ؤجلة وفق ًا ملعدل �ضريبي قدره %12
(.)%12 :2015

 8ال�ضرائب(تابع)

مت االنتهاء من الربط ال�ضريبي لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي فروع
عمان حتى عام  2011ومت االنتهاء من الربط ال�ضريبي لبنك
عمان الدويل �ش.م.ع.ع من قبل الأمانة العامة لل�ضرائب حتى
علم  .2011وقد ا�ستلمت الأمانة الربط لعام .2012
�إن معدل ال�ضريبة املطبق يف �سلطنة ُعمان على البنك هو %12
( .)%12 :2015وبغر�ض حتديد م�صروف ال�ضريبة عن ال�سنة،
فقد مت تعديل الأرباح املحا�سبية لأغرا�ض ال�ضريبة .وبعد تطبيق
تلك التعديالت ،بلغ متو�سط معدل ال�ضريبة ال�سائد ن�سبة %20.3
(.)%15.8 :2015
�(9أ) ربحية ال�سهم الواحد  -الأ�سا�سية واملعدلة
يتم احت�ساب ربحية ال�سهم الواحد الأ�سا�سية بق�سمة الربح للعام املن�سوب حلملة الأ�سهم العادية يف البنك على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم
العادية القائمة خالل العام.
يعك�س اجلدول التايل بيانات الإيرادات والأ�سهم امل�ستخدمة يف احت�ساب ربحية ال�سهم الواحد الأ�سا�سية واملعدلة:
2015
2016
2.000.312
2.000.312
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم قيد الإ�صدار (الأرقام بالآالف)
12.930
16.899
ربح العام (ريال ُعماين بالآالف)
0.006
0.008
ربحية ال�سهم الواحد  -الأ�سا�سية واملعدلة (ريال ُعماين)
(9ب) �صايف الأ�صول لل�سهم الواحد

يتم احت�ساب �صايف الأ�صول (القيمة الدفرتية) لل�سهم الواحد بق�سمة �صايف حقوق امل�ساهمني يف  31دي�سمرب على عدد الأ�سهم العادية قيد
الإ�صدار يف  31دي�سمرب.

عدد الأ�سهم قيد الإ�صدار (الأرقام بالآالف)
�صايف الأ�صول (ريال ُعماين بالآالف)
�صايف الأ�صول لل�سهم الواحد (ريال ُعماين)

2016

2015

2.000.312
313.710
0.157

2.000.312
308.516
0.154

�( 10أ) نقد و�أر�صدة لدى البنك املركزي

نقد يف ال�صندوق
ر�صيد لدى البنك املركزي

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

34.180
250.767
284.947

44.505
233.231
277.736

( 10ب) م�ستحق من البنوك

�إيداعات
�أر�صدة لدى م�صرف �آخر
76

2016

2015

70.041
10.181
80.222

8.317
1.954
10.271

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع
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11

قرو�ض و�سلف للعمالء  -بال�صايف
تقرير جمل�س الإدارة

63.745
23.543
1.145.680
258.076
9.693
1.500.737
()26.508
()18.604
()37.210
1.418.415

66.130
17.880
1.078.106
108.554
13.394
1.284.064
()28.380
()16.435
()38.441
1.200.808

تقرير حوكمة ال�شركات

�سحوبات على املك�شوف
بطاقات االئتمان
قرو�ض
قرو�ض ا�سترياد نظيفة
فواتري خم�صومة  /م�شرتاة
�إجمايل القرو�ض وال�سلف
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض  -حمدد
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض  -عام*
فوائد حمفوظة
قرو�ض و�سلف (بال�صايف)
* ميثل املخ�ص�ص العام املخ�ص�ص الإجمايل على حمفظة القرو�ض وال�سلف املقدمة للعمالء.
* الفوائد املحفوظة ت�شكل جز ًء من املخ�ص�ص املحدد الغرا�ض معايري التقارير املالية الدولية.

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض والفوائد املحفوظة:

28.380
8.495
()3.356
()7.011
26.508

16.435
2.169
18.604

44.815
10.664
()3.356
()7.011
45.112

فيما يلي حتليل حركة خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب :2015

77

36.192
()34
()758
7.483
()1.856
()12.647
28.380

15.880
()3
558
16.435

52.072
()34
()761
8.041
()1.856
()12.647
44.815

القوائم املالية

الر�صيد يف  1يناير 2015
�أثر حتويل العملة على الر�صيد االفتتاحي
احلركة نتيجة لبيع عمليات الهند وباك�ستان
مكون خالل العام (�إي�ضاح )5
خم�ص�ص حمرر خالل العام (�إي�ضاح )5
م�شطوب خالل العام
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2015

خم�ص�ص حمدد
ريال عماين
بالآالف

خم�ص�ص عام
ريال عماين
بالآالف

�إجمايل املخ�ص�ص
ريال عماين
بالآالف

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

الر�صيد يف  1يناير 2016
مكون خالل العام (�إي�ضاح )5
خم�ص�ص حمرر خالل العام (�إي�ضاح )5
م�شطوب خالل العام
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2016

خم�ص�ص حمدد
ريال عماين
بالآالف

خم�ص�ص عام
ريال عماين
بالآالف

�إجمايل املخ�ص�ص
ريال عماين
بالآالف

مناق�شات وحتليالت الإدارة

فيما يلي حتليل حركة خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب :2016

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

فيما يلي حتليل حركة الفوائد املحفوظة خالل العام:

الر�صيد يف  1يناير 2016
�أثر حتويل العملة على الر�صيد االفتتاحي
احلركة نتيجة لبيع عمليات باك�ستان
املحفوظة خالل العام
حمرر لقائمة الدخل ال�شامل
م�شطوب خالل العام
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2016

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

38.441
7.678
()630
()8.279
37.210

47.774
()5
()91
9.090
()847
()17.480
38.441

 12ا�ستثمارات مال ّية

اال�ستثمارات املتاحة للبيع

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

412.969

632.920

فيما يلي تفا�صيل اال�ستثمارات املالية ح�سب القطاع:
القيمة الدفرتية القيمة الدفرتية التكلفة
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2016
2016
2015
ريال عماين
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
بالآالف

القيمة العادلة القيمة العادلة
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2016
2015
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
�أوراق مالية متداولة  -حملية
(�سوق م�سقط للأوراق املالية)
متويل
الت�أمني
�سندات حكومية

371
70.697
71.068

2.288
398
85.424
88.110

371
70.697
71.068

ا�ستثمارات �أخرى
�أذون اخلزانة
�أ�سهم ُعمانية غري مدرجة*
�أ�سهم �أجنبية غري مدرجة*
وحدات �صندوق اال�ستثمار

338.362
338.362
540.957
260
260
260
7
7
67
3.272
3.272
3.526
341.901
341.901
544.810
412.969
412.969
�إجمايل
632.920
* تدرج الأ�سهم العمانية غري املدرجة والأ�سهم الأجنبية غري املدرجة بالتكلفة.
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2.288
398
85.424
88.110
540.957
260
67
3.526
544.810
632.920

330
74.454
74.784
337.712
260
7
3.312
341.291
416.075

التكلفة
 31دي�سمرب
2015
ريال عماين
بالآالف
1.911
340
85.036
87.287
540.496
260
67
3.590
544.413
631.700

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

 12ا�ستثمارات مال ّية (تابع)
فيما يلي تفا�صيل ت�صنيف اال�ستثمارات:

(خ�سارة) /ربح �إعادة التقييم

87.287
544.413
631.700
1.220
632.920

فيما يلي تفا�صيل حركة اال�ستثمارات:

632.920
1.542.496
()1.760.087
()4.138
1.960
()182
412.969

666.151
()1.904
4.037.720
()4.069.923
469
244
163
632.920

مناق�شات وحتليالت الإدارة

الر�صيد يف بداية العام
احلركة نتيجة لبيع عمليات الهند
م�شرتاة خالل العام
مباع خالل العام
(خ�سارة) /ربح من تغريات يف القيمة العادلة
�إهالك خ�صم ،بال�صايف
فروق �صرف العملة
الر�صيد يف نهاية العام

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

تقرير حوكمة ال�شركات

74.784
341.291
416.075
()3.106
412.969

تقرير جمل�س الإدارة

تكلفة:
مدرجة � -أ�سهم و�أوراق مال ّية �أخرى
ا�ستثمارات �أخرى

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

� 13أ�صول �أخرى

15.639
5.445
1.084
1.131
23.299

35.477
3.733
1.159
1.620
41.989

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

�أوراق قبول
م�شتقات� -إدراج الأثر الإيجابي لل�سوق [�إي�ضاح (21د)[
مدفوعات مقدما
�أخرى

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

� 14أ�صول غري ملمو�سة

ودائع �أ�سا�س ّية
عالقات العمالء
ناق�ص ًا :الإهالك
79

القوائم املالية

2016
ريال عماين
بالآالف
12.306
3.691
15.997
()10.473
5.524

2015
ريال عماين
بالآالف
12.306
3.691
15.997
()8.188
7.809

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

 15ممتلكات ومعدات
احلركة يف املمتلكات واملعدات خالل  2016على النحو التايل:
�أر�ض ومبانٍ
بامللكية احلرة
ريال عماين
بالآالف

عقار م�ست�أجر
وحت�سينات
ريال عماين
بالآالف

معدات و�أثاث
وتركيبات
ريال عماين
بالآالف

29.500
597
30.097

4.652
157
4.809

7.506
370
()23
7.853

معدات
�سيارات
حا�سب �آيل*
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف

الإجمايل
ريال عماين
بالآالف

التكلفة
 1يناير 2016
�إ�ضافات
ا�ستبعادات /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2016
ا�ستهالك مرتاكم
22.724
6.245
234
5.888
3.839
6.518
 1يناير 2016
1.705
451
36
588
287
343
حممل للعام
()32
()9
()23
ا�ستبعادات /م�شطوبات
24.397
6.696
261
6.453
4.126
6.861
 31دي�سمرب 2016
�صايف القيمة الدفرتية
26.504
1.125
60
1.400
683
23.236
 31دي�سمرب 2016
* تت�ضمن �آالت ال�صراف الآيل امل�شرتاة من خالل الت�أجري التمويلي ب�صايف قيمة دفرتية قدرها  0.6مليون ريال عماين ( 0.8 :2015مليون ريال عماين).
330
()9
321

49.641
1.292
()32
50.901

7.653
168
7.821

فيما يلي حركة املمتلكات واملعدات خالل العام :2015

التكلفة
 1يناير 2015
�أثر حتويل العملة على
الأر�صدة االفتتاحية
احلركة نتيجة لبيع عمليات
الهند وباك�ستان
�إعادة ت�صنيف
�إ�ضافات
ا�ستبعادات /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2015
ا�ستهالك مرتاكم
 1يناير 2015
�أثر حتويل العملة على
الأر�صدة االفتتاحية
احلركة نتيجة لبيع عمليات
الهند وباك�ستان
�إعادة ت�صنيف
املحمل للعام
ا�ستبعادات /م�شطوبات
 31دي�سمرب 2015
�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2015

ومبان عقار م�ست�أجر
�أر�ض ٍ
بامللكية احلرة وحت�سينات
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف

معدات و�أثاث
معدات
�سيارات
حا�سب �آيل
وتركيبات
ريال عماين ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
بالآالف

�أعمال ر�أ�سمالية
قيد التنفيذ
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
الإجمايل

33.774

4.392

8.667

863

6.441

19

54.156

66

()1

()1

-

1

-

65

()4.337

()33

()194

()27

()385

-

()4.976

657
()660
29.500

51
243
4.652

()1.717
751
7.506

()5
()501
330

1.671
192
()267
7.653

()19
-

1.843
()1.447
49.641

8.128

3.539

7.124

716

4.637

-

24.144

28

()1

()2

-

2

-

27

()2.031

()28

()183

()25

()381

-

()2.648

396
()3
6.518

44
285
3.839

()1.611
560
5.888

44
()501
234

1.567
588
()168
6.245

-

1.873
()672
22.724

22.982

813

1.618

96

1.408

-

26.917
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

 16م�ستحق �إىل البنوك

7.389
30.037
37.426

1.925
34.286
36.211

تقرير جمل�س الإدارة

اقرتا�ضات ما بني البنوك
ح�ساب م�ستحق للبنك و�أر�صدة �أخرى

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

 17ودائع من العمالء

929.613
461.143
473.452
2.447
1.866.655

965.245
470.161
364.589
2.343
1.802.338

15.639
4.003
464
711
755
228
8.221
30.021

35.477
4.930
964
535
636
204
7.426
50.172

�(18أ) احلركة يف التزام منافع التقاعد

81

636
157
16
135
()189
755

446
117
10
287
()221
()3
636

القوائم املالية

التزام منافع التقاعد املحدد االفتتاحي
تكاليف اخلدمات احلالية ل�صاحب العمل
الفائدة على االلتزام
خ�سائر اكتوارية على التزامات
منافع مدفوعة
احلركة نتيجة لبيع عمليات الهند
القيمة احلالية لاللتزامات يف نهاية الفرتة

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

�أوراق قبول
م�ستحقات و�إيرادات م�ؤجلة
التزام مبوجب عقود الإيجار التمويلية [�إي�ضاح (21هـ)[
خم�ص�صات [�إي�ضاح (18ب)[
التزام منافع التقاعد [�إي�ضاح �( 18أ)[
م�شتقات � -إدراج الأثر ال�سلبي لل�سوق [�إي�ضاح (21د)[
�أخرى

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

مناق�شات وحتليالت الإدارة

 18التزامات �أخرى

تقرير حوكمة ال�شركات

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ح�سابات توفري
ودائع لأجل
�أخرى

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

(18ب) احلركة يف املخ�ص�صات

الر�صيد يف بداية العام
خم�ص�ص مك ّون خالل العام
خم�ص�ص م�ستخدم خالل العام
خم�ص�ص حمرر خالل العام
الر�صيد يف نهاية العام
تتعلق املخ�ص�صات ب�إجراءات قانونية و�إعادة هيكلة ومعاجلة م�شاكل العمالء وخم�ص�صات �أخرى.

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

535
674
()454
()44
711

1.963
193
()1.339
()282
535

 19ر�أ�س املال
تُ�صنف الأدوات املالية امل�صدرة كحقوق م�ساهمني عندما ال يكون هناك التزام تعاقدي لتحويل النقد �أو الأ�صول املالية الأخرى �أو �إ�صدار رقم
متغري لأدوات امللكية نف�سها .وتُع َر�ض التكاليف الرتاكمية املن�سوبة مبا�شر ًة لإ�صدار �أ�سهم يف حقوق امل�ساهمني كاقتطاع� ،صافي ًا من ال�ضريبة،
من املتح�صالت.
ينق�سم ر�أ�س مال البنك �إىل � 2.000.312.790سهم ًا عادي ًا مدفوع ًا بالكامل بقيمة  0.100ريال ُعماين لل�سهم الواحد (- 2015
� 2.000.312.790سهم ًا عادي ًا مدفوعة بالكامل بقيمة  0.100ريال ُعماين لل�سهم الواحد) مقابل ر�أ�س املال العادي امل�صرح به البالغ 7.500
مليون �سهم بقيمة  0.100ريال ُعماين لل�سهم الواحد ( 7.500 - 2015مليون �سهم بقيمة  0.100لل�سهم الواحد).
امل�ساهمون الرئي�سيون
فيما يلي جميع م�ساهمي البنك الذين ميلكون � %10أو �أكرث من �أ�سهم البنك ب�أ�سمائهم وعدد الأ�سهم التي ميلكونها:
2016
2015
عدد الأ�سهم
عدد الأ�سهم
1.020.159.523 1.020.159.523
بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�شرق الأو�سط القاب�ضة بي يف
 20االحتياطيات
(�أ) احتياطي قانوين
خ�ص�ص �سنوي ًا  %10من �أرباح العام حل�ساب االحتياطي القانوين حتى يبلغ
وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية ال ُعماين لعام  1974وتعديالتهُ ،ي َّ
ر�صيده املرتاكم ما يعادل ثلث قيمة ر�أ�س مال البنك املدفوع .ويكون هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.
(ب) احتياطي القيمة العادلة املتاحة للبيع
مي ّثل احتياطي القيمة العادلة للمتاحة للبيع تغريات القيمة العادلة (بال�صايف من ال�ضريبة) يف اال�ستثمارات املال ّية املتاحة للبيع.
 21التزامات عر�ضية وارتباطات وم�شتقات
(�أ) التزامات عر�ضية وارتباطات �أخرى
2015
2016
ريال عماين
ريال عماين
بالآالف
بالآالف
التزامات غري م�سحوبة وقابلة للإلغاء بدون �شروط
التزامات غري م�سحوبة وغري قابلة للإلغاء بدون �شروط
عقود العملة الأجنب ّية الآجلة القائمة
مبادالت �أ�سعار الفائدة

643.566
97.385
85.708
77.000
903.659
52.976
356.423
1.313.058

خطابات اعتماد
ال�ضمانات و�سندات الأداء
82

576.767
204.612
193.595
77.000
1.051.974
69.079
368.064
1.489.117

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

 21التزامات عر�ضية وارتباطات وم�شتقات (تابع)
(ب) الق�ضايا القانونية

(ج) ارتباطات ر�أ�سمالية وا�ستثمارية
كما يف  31دي�سمرب  ،2016بلغت االلتزامات الر�أ�سمالية
واال�ستثمارية  0.4مليون ريال عماين (0.03 :2015
مليون ريال عماين).
(د) امل�شتقات
يف �إطار الن�شاط االعتيادي يرتبط البنك بالعديد من �أنواع
املعامالت التي تت�ضمن �أدوات مالية م�شتقة .الأداة املالية

تقرير جمل�س الإدارة

كما يف  31دي�سمرب  ،2016كانت هناك بع�ض الدعاوى
القانونية القائمة �ضد البنك .وا�ستناد ًا �إىل ر�أي امل�ست�شار
القانوين للبنك ،ترى �إدارة البنك �أنه ال يتوقع �أن ينتج �أي
التزام �إ�ضايف من هذه الدعاوى وبالتايل من غري ال�ضروري
تكوين �أي خم�ص�صات �إ�ضافية يف هذا ال�صدد.

تقرير حوكمة ال�شركات

امل�شتقة هي عقد مايل بني طرفني تعتمد فيه املدفوعات
على التحركات يف �سعر واحد �أو �أكرث من الأدوات املالية
�أو املعدل اال�ستداليل �أو امل�ؤ�شر .وتت�ضمن الأدوات امل�شتقة
الآجلة وامل�ستقبلية واملبادالت واخليارات.
�إن اجلدول �أدناه يو�ضح القيم العادلة الإيجابية وال�سلبية
للأدوات املالية امل�شتقة� ،إ�ضافة �إىل حتليل القيم اال�سمية
وفق ًا لفرتة اال�ستحقاق .وتعادل القيم اال�سمية القيم
الأ�سا�سية لأ�صل الأداة امل�شتقة واملعدل املرجعي �أو امل�ؤ�شر
وهو الأ�سا�س الذي يتم مبوجبه قيا�س التغريات يف قيمة
امل�شتقات.
ت�شري القيمة اال�سمية �إىل حجم املعامالت القائمة يف نهاية
ال�سنة وال تعر�ض البنك ملخاطر ال�سوق �أو االئتمان.
يتم قيا�س عقود �صرف العملة الأجنبية الآجلة با�ستخدام
امل�ستوى  1ويتم قيا�س مبادالت معدالت الفائدة با�ستخدام
امل�ستوى  2من الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة.

 31دي�سمرب :2016

228
228

421
5.024
5.445

85.708
77.000
162.708

 31دي�سمرب :2015
القيمة العادلة املوجبة
ريال عماين بالآالف

204
204

167
3.566
3.733

�إجمايل القيمة اال�سمية
ريال عماين بالآالف
193.595
77.000
270.595

الفوري.

�أنواع منتجات امل�شتقات
العقود الآجلة هي اتفاقيات تعاقدية �إما ل�شراء �أو لبيع عملة �أو
�سلعة �أو �أداة مالية ب�سعر حمدد يف تاريخ حمدد يف امل�ستقبل.
العقود الآجلة هي عقود م�صممة يتم التعامل بها يف ال�سوق

تتكون تغطيات القيمة العادلة للبنك ب�شكل رئي�سي من مبادالت
معدالت الفائدة التي يتم ا�ستخدامها للحماية من التغريات يف
القيمة العادلة للودائع طويلة الأجل ذات معدل فائدة ثابت نتيجة
للحركات يف معدالت الفائدة بال�سوق.

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

م�شتقات حمتفظ بها للمتاجرة:
عقود �صرف العملة الأجنبية الآجلة
مبادالت �أ�سعار الفائدة

القيمة العادلة ال�سالبة
ريال عماين بالآالف

مناق�شات وحتليالت الإدارة

م�شتقات حمتفظ بها للمتاجرة:
عقود �صرف العملة الأجنبية الآجلة
مبادالت �أ�سعار الفائدة

القيمة العادلة املوجبة القيمة العادلة ال�سالبة �إجمايل القيمة اال�سمية
ريال عماين بالآالف
ريال عماين بالآالف
ريال عماين بالآالف

القوائم املالية

83

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

 21التزامات عر�ضية وارتباطات وم�شتقات (تابع)
(هـ) ارتباطات �إيجار
ارتباطات �إيجار ت�شغيلي
يف  31دي�سمرب  ،2016بلغت االرتباطات ال�سنوية مبوجب عقود ت�أجري ت�شغيلي غري قابلة للإلغاء  1.4مليون ريال عماين ( 1.7 :2015مليون ريال
عماين) .وبلغت م�صروفات عقود الإيجار الت�شغيلي املدرجة يف قائمة الدخل ال�شامل  1.4مليون ريال عماين ( 1.7 :2015مليون ريال عماين).
ارتباطات ت�أجري متويلي
ي�ست�أجر البنك ماكينات ال�صرف الآيل من طرف ثالث مبوجب عقود ت�أجري متويلي لدعم عملياته.
يف  31دي�سمرب 2016
ارتباطات �إيجار:
يف  31دي�سمرب 2015
احلد الأدنى
القيمة احلالية
القيمة احلالية احلد الأدنى
م�صروفات
م�صروفات
الرتباطات
لإجمايل
الرتباطات
لإجمايل
فوائد
فوائد
الت�أجري
الدفعات
الت�أجري
الدفعات
م�ستقبلية
م�ستقبلية
التمويلي
امل�ستقبلية
التمويلي
امل�ستقبلية
ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف
283
 ال تزيد على عام واحد �أكرث من عام واحد وحتى خم�سة �أعوام 283566

226
238
464

()57
()45
()102

565
565
1.130

()82
()84
()166

483
481
964

 22ا�ستحقاقات الأ�صول وااللتزامات
فيما يلي حتليل ا�ستحقاق الأ�صول وااللتزامات:
عند الطلب �أو
خالل � 3أ�شهر
ريال عماين
بالآالف

من � 3أ�شهر �إىل �أكرث من
عام واحد
� 12شهرا
ريال عماين
ريال عماين
بالآالف
بالآالف

الإجمايل
ريال عماين
بالآالف

يف  31دي�سمرب 2016
الأ�صول
نقدية و�أر�صدة لدى البنك املركزي
م�ستحق من البنوك
قرو�ض و�سلف لعمالء  -بال�صايف
ا�ستثمارات مالية
�أ�صول �أخرى
�أ�صول غري ملمو�سة
ممتلكات ومعدات
�أ�صول �ضريبة م�ؤجلة
�إجمايل الأ�صول

284.947
80.222
520.310
238.388
15.514
1.139.381

43.498
116.726
2.761
162.985

854.607
57.855
5.024
5.524
26.504
2.013
951.527

284.947
80.222
1.418.415
412.969
23.299
5.524
26.504
2.013
2.253.893

االلتزامات وحقوق امل�ساهمني
م�ستحق للبنوك
ودائع من عمالء
التزامات �أخرى
التزامات �ضريبة جارية
�صايف حقوق امل�ساهمني
�إجمايل االلتزامات وحقوق امل�ساهمني

37.426
1.485.545
26.041
6.081
1.555.093

179.364
2.987
182.351

201.746
993
313.710
516.449

37.426
1.866.655
30.021
6.081
313.710
2.253.893
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)
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 22ا�ستحقاقات الأ�صول وااللتزامات (تابع)

36.211
1.563.796
46.342
2.343
362
1.649.054

49.186
2.714
51.900

189.356
1.116
308.516
498.988

36.211
1.802.338
50.172
2.343
362
308.516
2.199.942

بالرغم �أن الت�سديدات التعاقدية لكثري من ح�سابات العمالء هي عند الطلب �أو ب�إخطار ق�صري الأجل� ،إال �أنه من الناحية العملية تبقى �أر�صدة الودائع
ق�صرية الأجل ثابتة بحيث �أن التدفقات الواردة وال�صادرة تتطابق ب�شكل كبري �أي�ضا ويف ال�سياق االعتيادي للن�شاط� ،إن حتديد جزء من قرو�ض
العمالء امل�ستحقة ال�سداد تعاقدي ًا خالل �سنة واحدة �سيتم متديدها.

تقرير حوكمة ال�شركات

االلتزامات وحقوق امل�ساهمني
م�ستحق �إىل بنوك
ودائع من عمالء
التزامات �أخرى
التزامات �ضريبة جارية
التزامات �ضريبة م�ؤجلة
�صايف حقوق امل�ساهمني
�إجمايل االلتزامات وحقوق امل�ساهمني

مناق�شات وحتليالت الإدارة

277.736
10.271
395.823
337.350
35.932
1.057.112

44.566
216.646
2.491
263.703

760.419
78.924
3.566
7.809
26.917
1.492
879.127

277.736
10.271
1.200.808
632.920
41.989
7.809
26.917
1.492
2.199.942

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

يف  31دي�سمرب 2015
الأ�صول
نقدية و�أر�صدة لدى البنك املركزي
م�ستحق من بنوك
قرو�ض و�سلف لعمالء  -بال�صايف
ا�ستثمارات مالية
�أ�صول �أخرى
�أ�صول غري ملمو�سة
ممتلكات ومعدات
�أ�صول �ضريبة م�ؤجلة
�إجمايل الأ�صول

الإجمايل
ريال عماين
بالآالف

تقرير جمل�س الإدارة

عند الطلب �أو
خالل � 3أ�شهر
ريال عماين
بالآالف

من � 3أ�شهر �إىل
� 12شهرا
ريال عماين
بالآالف

�أكرث من
عام واحد
ريال عماين
بالآالف

القوائم املالية
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 23فجوة ح�سا�سية معدل الفائدة
تن�ش�أ احل�سا�سية ملعدالت الفائدة من عدم التطابق خالل العام لإعادة ت�سعري الأ�صول وما يقابلها من متويل االلتزامات .يتعامل البنك مع
عدم التطابق مبا يتالءم مع ال�سيا�سات التوجيهية ملجموعة �إت�ش ا�س بي �سي ،ويقلل من املخاطر عن طريق مطابقة �إعادة ت�سعري الأ�صول
وااللتزامات بو�سائل خمتلفة .التغريات اجلوهرية يف الفجوة من املمكن �أن تن�ش�أ لتعديل و�ضعها وفقا لتغريات توقعات ال�سوق .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،عندما يكون هناك عدم التطابق يتم ا�ستثمار االلتزامات امل�ستحقة تاريخي ًا �إىل حد كبري مرة �أخرى بد ًال من �سحبها.
من � 3أ�شهر
متو�سط معدّل
الفائدة الف ّعلية خالل � 3أ�شهر �إىل � 12شهرا
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
يف  31دي�سمرب 2016
الأ�صول
نقدية و�أر�صدة لدى البنك املركزي
%0.24
م�ستحق من البنوك
قرو�ض و�سلف للعمالء -بال�صايف %4.07
%0.87
ا�ستثمارات مالية
�أ�صول �أخرى
�أ�صول غري ملمو�سة
ممتلكات ومعدات
�أ�صول �ضريبة م�ؤجلة
�إجمايل الأ�صول

70.041
617.117
238.388
925.546

االلتزامات وحقوق امل�ساهمني
%0.01
م�ستحق للبنوك
%0.41
ودائع من عمالء
التزامات �أخرى
التزامات �ضريبة جارية
�صايف حقوق امل�ساهمني
�إجمايل االلتزامات وحقوق امل�ساهمني

7.389
333.169
340.558

فجوة ح�سا�سية الفائدة:
ال�صايفاملرتاكم-

584.988
584.988

281.886
116.726
398.612

471.823
471.823

()73.211
511.777
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�أكرث من عام
واحد
ريال عماين
بالآالف

519.412
53.945
573.357

201.745
201.745

371.612
883.389

غري ح�سا�سة
للفائدة
ريال عماين
بالآالف

284.947
10.181
3.910
23.299
5.524
26.504
2.013
356.378

30.037
859.918
30.021
6.081
313.710
1.239.767

()883.389
-

الإجمايل
ريال عماين
بالآالف

284.947
80.222
1.418.415
412.969
23.299
5.524
26.504
2.013
2.253.893

37.426
1.866.655
30.021
6.081
313.710
2.253.893
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

%0.56
%0.35

%0.28
%4.40
%0.46

املتو�سط الفعلي
معدل الفائدة%

607.550
607.550

1.925
350.133
352.058

53.900
8.317
560.041
337.350
959.608

46.393
653.943

299.647
299.647

129.394
216.646
346.040

394.776
1.048.719

188.982
188.982

511.373
72.385
583.758

()1.048.719
-

34.286
963.576
50.172
2.343
362
308.516
1.359.255

-

36.211
1.802.338
50.172
2.343
362
308.516
2.199.942

223.836
1.954
6.539
41.989
7.809
26.917
1.492
310.536

277.736
10.271
1.200.808
632.920
41.989
7.809
26.917
1.492
2.199.942

من � 3أ�شهر
غري ح�سا�سة
�إىل � 12شهرا
خالل � 3أ�شهر
الإجمايل
�أكرث من عام واحد للفائدة
ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف

�أدرجت ا�ستثمارات �أ�سهم البنك املدرجة يف �سوق م�سقط للأوراق املالية .بالن�سبة لهذه اال�ستثمارات امل�صنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع ف�إن زيادة بن�سبة  %5يف م�ؤ�شر �سوق م�سقط للأوراق املالية � 30سوف يزيد الدخل ال�شامل
الآخر بقيمة � 18.6ألف ريال ُعماين (� 134.3 :2015ألف ريال عماين) .ويف حالة حدوث تغري م�سا ٍو يف االجتاه العك�سي� ،سوف ينخف�ض الدخل ال�شامل الآخر بقيمة � 18.6ألف ريال ُعماين (� 134.3 :2015ألف ريال عماين).

حتليل احل�سا�سية  -خماطر �أ�سعار الأ�سهم

فجوة ح�سا�سية الفائدة:
 -ال�صايف- -املرتاكم

االلتزامات وحقوق امل�ساهمني
م�ستحق للبنوك
ودائع من عمالء
التزامات �أخرى
التزامات �ضريبة جارية
التزامات �ضريبة م�ؤجلة
�صايف حقوق امل�ساهمني
�إجمايل االلتزامات وحقوق امل�ساهمني

يف  31دي�سمرب 2015
الأ�صول
نقدية و�أر�صدة لدى البنك املركزي
م�ستحق من البنوك
قرو�ض و�سلف للعمالء -بال�صايف
ا�ستثمارات مالية
�أ�صول �أخرى
�أ�صول غري ملمو�سة
ممتلكات ومعدات
�أ�صول �ضريبة م�ؤجلة
�إجمايل الأ�صول

 23فجوة ح�سا�سية معدل الفائدة (تابع)

تقرير جمل�س الإدارة

تقرير حوكمة ال�شركات

مناق�شات وحتليالت الإدارة

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III
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 24الأ�صول وااللتزامات املالية
الت�صنيفات املحا�سبية والقيم العادلة كما يف  31دي�سمرب 2016

نقدية و�أر�صدة لدى البنك املركزي
م�ستحق من البنوك
قرو�ض و�سلف لعمالء  -بال�صايف
ا�ستثمارات مالية
�أ�صول �أخرى
�إجمايل الأ�صول املالية
�إجمايل الأ�صول غري املالية
�إجمايل الأ�صول
م�ستحق �إىل بنوك
ودائع من عمالء
التزامات �أخرى
�إجمايل االلتزامات املالية
�إجمايل االلتزامات غري املالية
�إجمايل االلتزامات

�أ�صول والتزامات مالية �أ�صول والتزامات مالية
بالتكلفة املهلكة
بالقيمة العادلة
ريال عماين
ريال عماين
بالآالف
بالآالف
284.947
80.222
1.418.415
267
412.702
16.770
5.445
1.805.799
418.147

82.404
228
82.632

37.426
1.784.251
29.038
1.850.715

الإجمايل
ريال عماين
بالآالف
284.947
80.222
1.418.415
412.969
22.215
2.218.768
35.125
2.253.893
37.426
1.866.655
29.266
1.933.347
6.836
1.940.183

الت�صنيفات املحا�سبية والقيم العادلة كما يف  31دي�سمرب 2015

نقدية و�أر�صدة لدى البنك املركزي
م�ستحق من البنوك
قرو�ض و�سلف لعمالء  -بال�صايف
ا�ستثمارات مالية
�أ�صول �أخرى
�إجمايل الأ�صول املالية
�إجمايل الأ�صول غري املالية
�إجمايل الأ�صول
م�ستحق �إىل البنوك
ودائع من عمالء
التزامات �أخرى
�إجمايل االلتزامات املالية
�إجمايل االلتزامات غري املالية
�إجمايل االلتزامات

�أ�صول والتزامات مالية
بالقيمة العادلة
ريال عماين
بالآالف
632.593
3.733
636.326

�أ�صول والتزامات مالية
بالتكلفة املهلكة
ريال عماين
بالآالف
277.736
10.271
1.200.808
327
37.097
1.526.239

80.859
204
81.063

36.211
1.721.479
49.332
1.807.022
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الإجمايل
ريال عماين
بالآالف
277.736
10.271
1.200.808
632.920
40.830
2.162.565
37.377
2.199.942
36.211
1.802.338
49.536
1.888.085
3.341
1.891.426
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-

228
82.404

تقرير جمل�س الإدارة

االلتزامات
امل�شتقات
ودائع من العمالء

�إجمايل
ريال عماين بالآالف

5.445
412.702
228
82.404

2.686

3.733
629.907

3.733
632.593

االلتزامات
امل�شتقات
ودائع من العمالء

-

204
80.859

204
80.859

�أ�ساليب التقييم
�سعر ال�سوق
املدرج
امل�ستوى 1
ريال عماين
بالآالف

االلتزامات
ودائع من عمالء

-

-

-

1.786.499
89

ريال عماين
بالآالف

1.395.232

-

ريال عماين
بالآالف

1.395.232

1.786.499

ريال عماين
بالآالف

1.418.415

1.784.251

القوائم املالية

الأ�صول وااللتزامات
يف  31دي�سمرب 2016
الأ�صول
قرو�ض و�سلف للعمالء -بال�صايف

مدخالت هامة
�إجمايل القيمة القيمة
غري ملحوظة
الدفرتية
العادلة
امل�ستوى 3

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

القيم العادلة للأدوات املالية غري املحملة بالقيمة العادلة

مناق�شات وحتليالت الإدارة

يف  31دي�سمرب 2015
الأ�صول
امل�شتقات
ا�ستثمارات مال ّية :متاحة للبيع

با�ستخدام
مدخالت
ملحوظة
امل�ستوى 2
ريال عماين
بالآالف

تقرير حوكمة ال�شركات

 24الأ�صول وااللتزامات املالية (تابع)
 1-24معلومات القيمة العادلة
يو�ضح اجلدول �أدناه حتلي ًال للأدوات املالية بالقيمة العادلة با�ستخدام �أ�ساليب التقييم.
مت حتديد القيم العادلة للم�شتقات وبع�ض اال�ستثمارات املالية با�ستخدام الت�سل�سل الهرمي التايل مل�ستويات التقييم:
القيم العادلة للأدوات املالية املحملة بالقيمة العادلة
�أ�ساليب التقييم
با�ستخدام مدخالت
�سعر ال�سوق املدرج
ملحوظة
امل�ستوى 1
امل�ستوى 2
ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف
قيا�سات القيمة العادلة املتكررة
يف  31دي�سمرب 2016
الأ�صول
5.445
امل�شتقات
412.331
371
ا�ستثمارات مال ّية :متاحة للبيع

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

 24الأ�صول وااللتزامات املالية (تابع)
 1-24معلومات القيمة العادلة (تابع)
�أ�ساليب التقييم
با�ستخدام مدخالت مدخالت هامة
�إجمايل القيمة
غري ملحوظة
�سعر ال�سوق املدرج ملحوظة
القيمة الدفرتية
العادلة
امل�سنوى 3
امل�ستوى 2
امل�ستوى 1
ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف
الأ�صول وااللتزامات
يف  31دي�سمرب 2015
الأ�صول
قرو�ض و�سلف للعمالء -بال�صايف -

1.180.044

االلتزامات
ودائع من عمالء

1.711.136

-

-

-

1.180.044

1.711.136

1.200.808

1.721.479

التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة �إىل �أف�ضل تقديرات الإدارة
ويكون معدل اخل�صم هو معدل يتعلق بال�سوق بالن�سبة لأداة مالية
مماثلة بتاريخ التقرير.
يتم تقييم عقود �صرف العملة الأجنبية ا�ستناد ًا �إىل �أ�سعار ال�سوق.
ويتم ت�صنيف ت�سوية القيم ال�سوقية لتلك العقود كقيمة للأ�صول
الأخرى �أو االلتزامات الأخرى.
الودائع البنكية وللعمالء
بالن�سبة للودائع حتت الطلب والودائع التي لي�س لها فرتات
ا�ستحقاق معلومة ،يتم اعتبار �أن القيمة العادلة هي املبلغ امل�ستحق
ال�سداد عند الطلب يف تاريخ التقرير .ت�ستند القيمة العادلة املقدرة
للودائع ذات فرتات اال�ستحقاق الثابتة ،مبا يف ذلك �شهادات
الإيداع ،على التدفقات النقدية املخ�صومة با�ستخدام معدالت
الفائدة املعرو�ضة حالي ًا للودائع ذات فرتات اال�ستحقاق الباقية
املماثلة .ال يتم �أخذ قيمة العالقات طويلة الأجل مع املودعني يف
االعتبار عند تقدير القيم العادلة.
 25النقد وما مياثل النقد
فيما يلي تو�ضيح ت�سوية مكونات النقد وما مياثل النقد مع ما
يعادلها من بنود واردة يف قائمة املركز املايل:
2015
2016
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
تتكون بنود قائمة املركز املايل:
نقدية و�أر�صدة لدى البنك
277.736 284.947
املركزي (�إي�ضاح �(10أ))
م�ستحق من البنوك (�إي�ضاح ( 10ب)) 80.222
10.271
م�ستحق للبنوك (�إي�ضاح )36.211( )37.426( )16
251.796 327.743

عادة ما تكون الأدوات املالية الأخرى غري املدرجة بالقيمة
العادلة ق�صرية الأجل يف طبيعتها ومعاد ت�سعريها ح�سب �أ�سعار
ال�سوق احلالية يف كثري من الأحيان .وبناء على ذلك ،تكون
قيمها الدفرتية عبارة عن تقريب معقول لقيمها العادلة.
قرو�ض و�سلف للعمالء
مت ح�ساب القيمة العادلة باال�ستناد �إىل �أ�صل املبلغ والتدفقات
النقدية للفوائد امل�ستقبلية املخ�صومة املتوقعة .يتم افرتا�ض
حدوث �سداد القرو�ض يف تواريخ ال�سداد التعاقدية ،حيثما
ينطبق .بالن�سبة للقرو�ض التي لي�س لها فرتات �سداد حمددة �أو
تلك التي تخ�ضع ملخاطر الدفعات املقدمة يتم تقدير ال�سداد على
�أ�سا�س اخلربة يف ال�سنوات ال�سابقة عندما كانت معدالت الفائدة
مب�ستويات مماثلة للم�ستويات احلالية ،بعد تعديلها ب�أي فروق يف
منظور معدل الفائدة .يتم تقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية
املتوقعة بو�ضع خماطر االئتمان و�أي م�ؤ�شر على االنخفا�ض يف
القيمة يف االعتبار .يتم تقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية
املتوقعة لأي ت�صنيفات قرو�ض متجان�سة على �أ�سا�س املحفظة ويتم
خ�صمها باملعدالت احلالية املقدمة للقرو�ض املماثلة للمقرت�ضني
اجلدد ذوي مالمح االئتمان املماثلة .تعك�س القيم العادلة املقدرة
للقرو�ض التغريات يف مركز االئتمان منذ تاريخ تقدمي القرو�ض
كما تعك�س التغريات يف معدالت الفائدة يف حالة القرو�ض ذات
معدالت الفائدة الثابتة.
اال�ستثمارات املال ّية وامل�شتقات
ت�ستند القيمة العادلة �إىل الأ�سعار املدرجة بال�سوق يف تاريخ
التقرير بدون �أي خ�صم لتكاليف املعاملة .ويف حال عدم توفر
�سعر مدرج بال�سوق ،يتم تقدير القيمة العادلة با�ستخدام مناذج
الت�سعري �أو �أ�ساليب التدفقات النقد ّية املخ�صومة.
عند ا�ستخدام �أ�ساليب التدفقات النقدية املخ�صومة ،ت�ستند
90
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 26الأطراف ذات العالقة ومن ميلكون  %10من �أ�سهم البنك
ت�شتمل الأطراف ذات العالقة بالبنك على ال�شركة الأم
وجمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي والكيانات ذات العالقة ،وموظفي
الإدارة الرئي�سيني و�أفراد عائالتهم املقربني والكيانات التي تتم
ال�سيطرة عليها ب�شكل م�شرتك �أو يتم الت�أثري عليها جوهري ًا من
قبل موظفي الإدارة الرئي�سيني �أو �أفراد عائالتهم املقربني.

فيما يلي حتليل املعامالت مع الأطراف ذات العالقة �أو من
ميلكون � %10أو �أكرث من �أ�سهم البنك («امل�ساهمون الرئي�سيون»)
�أو �أفراد عائالتهم خالل العام:

يتم تعريف موظفي الإدارة الرئي�سيني على �أنهم الأ�شخا�ص الذين
ميلكون ال�صالحية وامل�س�ؤولية لتخطيط وتوجيه �أن�شطة البنك
والتحكم بها ،مبا يف ذلك �أع�ضاء جمال�س الإدارة يف البنك.

-

1.432
87.005
14.727
16.509

337
-

62.064
9.151
6.410
-

62.064
10.920
93.415
14.727
16.509

ال�شركة الأم
ريال عماين
بالآالف
-

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2015
�صايف �إيرادات الفوائد
�صايف �إيرادات ( /م�صروفات) الر�سوم
�إيرادات �أخرى
م�صروفات ت�شغيل �أخرى
�شراء ممتلكات ومعدات

()5.254
-

10.608
60.185
4.896
21.856
76
()135
()7.014
91

77
9
()18
-

37.406
18.038
10.200
753
361
()208
()2

الإجمايل
ريال عماين
بالآالف
37.406
28.723
70.385
4.896
21.856
829
269
9
()12.494
()2

القوائم املالية

كما يف  31دي�سمرب 2015
قرو�ض و�سلف
ح�سابات جارية وودائع وح�سابات �أخرى
خطابات اعتماد و�ضمانات
م�ستحق من البنوك
م�ستحق للبنوك

�أطراف �أخرى ذات �أع�ضاء جمل�س
عالقة باملجموعة الإدارة
ريال عماين
ريال عماين
ريال عماين
بالآالف
بالآالف
بالآالف
�أخرى

1.430
200
()10.176
()6
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016
1.443
()13
�صايف �إيرادات الفوائد
200
43
�صايف �إيرادات ( /م�صروفات) الر�سوم
�إيرادات �أخرى
()129
()21
()10.026
م�صروفات ت�شغيل �أخرى
()6
�شراء ممتلكات ومعدات
مل يكن هناك �شطب للقرو�ض وال�سلف للأطراف ذات العالقة خالل عام  6.9 :2015( 2016مليون ريال عماين).

مناق�شات وحتليالت الإدارة

كما يف  31دي�سمرب 2016
قرو�ض و�سلف
ح�سابات جارية وودائع وح�سابات �أخرى
خطابات اعتماد و�ضمانات
م�ستحق من البنوك
م�ستحق للبنوك

ريال عماين
بالآالف

ريال عماين
بالآالف

ريال عماين
بالآالف

ريال عماين
بالآالف

تقرير حوكمة ال�شركات

ال�شركة الأم

�أطراف �أخرى
ذات عالقة
باملجموعة
ريال عماين
بالآالف

�أع�ضاء جمل�س
الإدارة

�أخرى

الإجمايل

تقرير جمل�س الإدارة

ميكن �أن يت�ضمن من ميلكون � %10أو �أكرث من �أ�سهم البنك
�شركات �أو �أفراد �أو عائالت .ويتم ت�ضمني العائالت �إذا كان
�إجمايل �أ�سهم �أفراد العائلة يبلغ � %10أو �أكرث من �أ�سهم البنك.
و�إنّ �أفراد العائلة لفرد ما هم �أولئك الذين من املتوقع �أن يكون
لهم ت�أثري �أو �أن يت�أثروا بذلك ال�شخ�ص يف تعامالتهم مع البنك.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)
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 26الأطراف ذات العالقة ومن ميلكون  %10من �أ�سهم البنك (تابع)
تعوي�ضات موظفي الإدارة الرئي�سيني

�أجور ورواتب ومنافع �أخرى ق�صرية الأجل
منافع ما بعد التوظيف

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

1.678
195
1.873

1.869
143
2.012

�أر�صدة لدى موظفي الإدارة الرئي�سيني

قرو�ض و�سلف
ح�سابات جارية وودائع وح�سابات �أخرى

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

357
297

610
263

 27التوزيعات ح�سب القطاع االقت�صادي
يحلل اجلدول �أدناه تركيز �إجمايل القرو�ض وال�سلف ح�سب القطاعات االقت�صادية:

قرو�ض �شخ�ص ّية وا�ستهالك ّية
التجار ّية وال�شركات
جتارة اال�سترياد
الإن�شاءات
ال�صناعة
جتارة اجلملة والتجزئة
الكهرباء والغاز واملياه والنقل واالت�صاالت
اخلدمات
التعدين واملحاجر
�أخرى
�إجمايل جمموع القرو�ض وال�سلف
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض  -حمدد
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض  -عام
فوائد حمفوظة
�صايف القرو�ض وال�سلف

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

484.581

466.752

208.713
59.341
241.838
45.286
113.153
119.276
87.869
140.680
1.016.156
1.500.737

165.280
86.934
218.935
45.217
90.854
148.316
12.528
49.248
817.312
1.284.064

()26.508
()18.604
()37.210
1.418.415

()28.380
()16.435
()38.441
1.200.808

القرو�ض املتعرثة � -إجمايل
69.127
71.881
ميثل املخ�ص�ص املحدد النخفا�ض قيمة القرو�ض والفوائد املحفوظة ن�سبة  )%93.0 – 2015( %92.2من �إجمايل القرو�ض وال�سلف املتعرثة.
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 27التوزيعات ح�سب القطاع االقت�صادي (تابع)
يحلل اجلدول التايل تركيز ارتباطات االعتمادات امل�ستندية وخطابات ال�ضمان ح�سب القطاع االقت�صادي:

العوامل امل�ستخدمة لتحديد القطاعات لدى البنك التي يتم
التقرير عنها مو�ضحة يف ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية
اجلوهرية يف الإي�ضاح .18-2
املنتجات واخلدمات
يقدم البنك جمموع ًة �شامل ًة من اخلدمات امل�صرف ّية واخلدمات
املال ّية ذات ال�صلة لعمالئه.
 -تقدم اخلدمات امل�صرفية للأفراد و�إدارة الرثوات جمموع ًةوا�سع ًة من املنتجات واخلدمات لتلبية االحتياجات امل�صرفية
ال�شخ�صية والتمويل اال�ستهالكي واحتياجات �إدارة الرثوات
للعمالء الأفراد .وعاد ًة ما ت�شتمل عرو�ض العمالء على
منتجات اخلدمات امل�صرفية ال�شخ�صية (احل�سابات
اجلارية وح�سابات التوفري والرهون والقرو�ض ال�شخ�صية
وبطاقات االئتمان وبطاقات اخل�صم وخدمات الدفع املحلية
والدولية) ،بالإ�ضافة �إىل خدمات �إدارة الرثوات (الت�أمني
واملنتجات اال�ستثمارية وخدمات التخطيط املالية).

 -تقدم الأ�سواق العاملية حلو ًال مالية م�صممة خ�صي�ص ًابالإ�ضافة �إىل �أعمال الأ�سواق والتي تقدم خدمات يف جمال
االئتمان والأ�سعار وال�صرف الأجنبي و�أ�سواق املال والأوراق
املالية والأن�شطة اال�ستثمارية الرئي�سية.

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

 �-أما عن اخلدمات امل�صرفية التجارية  ،فت�شتمل عرو�ضهاعلى تقدمي خدمات متويل املديون ّيات وعمليات �إدارة الدفع
والنقد والتمويل التجاري الدويل واخلزانة و�أ�سواق ر�أ�س
املال والبطاقات التجارية والنقد وم�شتقاته يف ال�صرف
الأجنبي و�أ�سعاره ،وخدمات ال�صريفة املبا�شرة و�إجناز
املعامالت عرب الإنرتنت .تقدم اخلدمات امل�صرفية
العاملية حلو ًال مالية �صممت خ�صي�ص ًا للحكومة والعمالء
من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات وتقدم جمموع ًة كامل ًة من
الإمكانيات امل�صرفية ،والتي ت�شتمل على خدمات التمويل
واال�ست�شارات واملعامالت.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

 28القطاعات الت�شغيلية

تقرير جمل�س الإدارة

42.996
73.244
143.931
20.263
8.992
29.579
81.439
1.899
7.056
409.399

52.851
72.005
155.178
10.635
12.831
41.764
79.656
759
11.464
437.143

تقرير حوكمة ال�شركات

جتارة اال�سترياد
الإن�شاءات
امل�ؤ�س�سات املالية
ال�صناعة
جتارة اجلملة والتجزئة
الكهرباء والغاز واملياه والنقل واالت�صاالت
اخلدمات
التعدين واملحاجر
�أخرى

2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

القوائم املالية
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 28القطاعات الت�شغيلية (تابع)
 31دي�سمرب 2016

اخلدمات امل�صرفية اخلدمات
الأ�سواق
التجارية /اخلدمات امل�صرفية للأفراد
العاملية
امل�صرفية العاملية و�إدارة الرثوات
ريال عماين
ريال عماين
ريال عماين
بالآالف
بالآالف
بالآالف
�صايف �إيرادات الفوائد
 خارجي داخلي�صايف �إيرادات الر�سوم
�صايف �إيرادات التداول
�إيرادات الت�شغيل الأخرى
�إجمايل �إيرادات الت�شغيل
(املحمل) من انخفا�ض قيمة القرو�ض وخم�ص�صات
خماطر االئتمان الأخرى  -بال�صايف من اال�سرتدادات
�صايف �إيرادات الت�شغيل
�إجمايل م�صروفات الت�شغيل
الربح( /اخل�سارة) قبل ال�ضرائب
�أ�صول قطاعية مبلغ عنها
التزامات قطاعية مبلغ عنها

غري
خم�ص�ص
َّ

الإجمايل

ريال عماين
بالآالف

ريال عماين
بالآالف

21.062
687
21.749
7.387
2.236
304
31.676

28.859
2.086
30.945
3.960
1.415
326
36.646

4.424
()2.621
1.803
1.132
4.034
54
7.023

()79
()152
()231
()167
90
164
()144

54.266
54.266
12.312
7.775
848
75.201

()1.478
30.198
()14.098
16.100
967.574
1.224.199

()4.167
32.479
()31.282
1.197
473.664
663.851

7.023
()2.343
4.680
730.346
18.175

()144
()643
()787
82.309
33.958

()5.645
69.556
()48.366
21.190
2.253.893
1.940.183

 31دي�سمرب 2015

اخلدمات امل�صرفية اخلدمات
الأ�سواق
التجارية/اخلدمات امل�صرفية للأفراد
العاملية
امل�صرفية العاملية و�إدارة الرثوات
ريال عماين
ريال عماين
ريال عماين
بالآالف
بالآالف
بالآالف
�صايف �إيرادات الفوائد
 خارجي -داخلي

29.365
1.414
30.779
4.590
1.311
2.432
39.112

17.219
()1.058
16.161
6.594
2.346
2.034
27.135

2.580
()268
2.312
1.327
3.256
151
7.046

غري
خم�ص�ص
َّ

الإجمايل

ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
()88
()88
90
240
242

49.164
49.164
12.511
7.003
4.857
73.535

�صايف �إيرادات الر�سوم
�صايف �إيرادات التداول
�إيرادات الت�شغيل الأخرى
�إجمايل �إيرادات الت�شغيل
(املحمل) من انخفا�ض قيمة القرو�ض وخم�ص�صات
()3.434
()3.699
خماطر االئتمان الأخرى  -بال�صايف من اال�سرتدادات 265
70.101
242
7.046
35.413
27.400
�صايف �إيرادات الت�شغيل
()54.740
()641
()1.863
()34.992
()17.244
�إجمايل م�صروفات الت�شغيل
15.361
()399
5.183
421
10.156
الربح( /اخل�سارة) قبل ال�ضرائب
2.199.942
86.132
867.732
456.358
789.720
�أ�صول قطاعية مبلغ عنها
1.891.426
39.763
21.752
737.980
1.091.931
التزامات قطاعية مبلغ عنها
ت�شمل البنود غري املخ�ص�صة ب�شكل رئي�سي املمتلكات واملعدات والأ�صول الأخرى وبنود �أخرى والتي مل يتم التقرير عنها �ضمنا قطاعات العمل الت�شغيلية.
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 29توزيعات الأرباح لل�سهم الواحد
�سوف يقرتح جمل�س الإدارة يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوي
القادم توزيع �أرباح نقدية بقيمة  0.005ريال ُعماين لل�سهم
الواحد البالغة قيمته اال�سمية  0.100ريال عماين لل�سهم الواحد
وذلك بقيمة �إجمالية قدرها  10.0مليون ريال ُعماين للعام
 :2015( 2016توزيعات نقدية مبقدار 0.0039ريال ُعماين
لل�سهم الواحد البالغة قيمته اال�سمية  0.100ريال عماين لل�سهم
وذلك بقيمة �إجمالية  7.8مليون ريال ُعماين) .وال تعك�س هذه
القوائم املالية تلك التوزيعات والتي �سيتم املحا�سبة عنها كتوزيع
من الأرباح املحتجزة بقائمة حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب .2017

بغر�ض الرقابة والإ�شراف على �إدارة املخاطر ،تقوم
جلنة �إدارة املخاطر مبهامها بدعم من رئي�س �إدارة
خماطر متفرغ ،وهو رئي�س جلنة �إدارة املخاطر ويتبع
جلنة جمل�س الإدارة للمخاطر.

� 30إدارة املخاطر
تنطوي كافة �أن�شطة البنك بدرجات متفاوتة على حتليل وتقييم
وقبول و�إدارة املخاطر �أو جمموعات من املخاطر� .أهم فئات
املخاطر التي يتعر�ض لها البنك هي خماطر االئتمان (مبا يف
ذلك خماطر االئتمان خارج حدود البالد) وخماطر ال�سوق
وخماطر الت�شغيل مبختلف �أ�شكاله وخماطر ال�سيولة وخماطر
ال�سمعة واملخاطر القانونية وخماطر اال�ستدامة (البيئية
واالجتماعية) .يوا�صل البنك تعزيز قدراته وتغطية مكافحة
اجلرمية املالية.

تقرير حوكمة ال�شركات

يرتتب على �إدارة املخاطر م�س�ؤوليات وظيفية فيما يتعلق
ب�أنواع املخاطر املالية الرئي�سية ،وعلى وجه التحديد
خماطر التجزئة واجلملة واالئتمان وال�سوق والت�شغيل
والأمن واالحتيال .ولهذا الغر�ض ي�ضع البنك �سيا�سات
وي�شرف عليها على نطاق وا�سع ويقدم تقارير وحتليالت
عن مكونات املحافظ.

تقرير جمل�س الإدارة

وتنفيذ �سيا�سة قابلية التعر�ض للمخاطر و�ضوابطها.
وتقوم جلنة �إدارة املخاطر جنب ًا اىل جنب مع جلنة
الأ�صول وااللتزامات مبراقبة كل فئات املخاطر ،وتلقي
تقارير عن الأداء الفعلي والق�ضايا النا�شئة ،وحتديد
الإجراءات الواجب اتخاذها وا�ستعرا�ض فعالية البنك
يف �إطار �إدارة املخاطر.

 2-30قابلية التعر�ض للمخاطر

تت�ضمن خماطر ال�سوق خماطر �أ�سعار �صرف العمالت وخماطر
�أ�سعار الفائدة وخماطر �أ�سعار الأ�سهم� .إدارة الأنواع املختلفة
من املخاطر مبينة �أدناه.
ملفات املخاطر التي يتعر�ض لها البنك تتغري با�ستمرار حتت
ت�أثري جمموعة وا�سعة من العوامل� .إطار �إدارة املخاطر الذي
و�ضعه البنك يعزز الر�صد امل�ستمر ملخاطر البيئة والتقييم
املتكامل للمخاطر والعالقات املتبادلة بينها.
يقدم هذا الق�سم تفا�صيل تعر�ض البنك للمخاطر وي�صف
الأ�ساليب امل�ستخدمة من قبل الإدارة لإدارة املخاطر.
 1-30حوكمة وملكية املخاطر
ت�ضمن الهيكلية الرا�سخة حلوكمة وملكية املخاطر
الإ�شراف وامل�ساءلة عن الإدارة الفعالة للمخاطر .يوافق
جمل�س الإدارة على �إطار قابلية البنك للتعر�ض للمخاطر
وخطط و�أهداف الأداء ،وتعيني كبار امل�س�ؤولني ،وتفوي�ض
ال�سلطات عن خماطر االئتمان وغريها من املخاطر
وو�ضع �إجراءات الرقابة الفعالة.

[

[متكني ر�صد االفرتا�ضات الرئي�سية املعنية
وتعديلها� ،إن لزم الأمر ،من خالل دورات تخطيط
الأعمال الالحقة؛ و

[

[التحديد ال�سريع للقرارات املتعلقة بالأعمال
الالزمة للحد من املخاطر.

القوائم املالية

جلنة التدقيق واملخاطر هي امل�س�ؤولة عن تقدمي امل�شورة
ملجل�س الإدارة ب�ش�أن م�سائل املخاطر املادية وتوفري
�إ�شراف غري تنفيذي على املخاطر.

[

[توجيه الن�شاط التجاري املعني و�ضمان االلتزام
ببيان قابلية التعر�ض للمخاطر

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

بيان قابلية التعر�ض للمخاطر يحدد املفردات النوعية
والكمية للمخاطر التي يكون البنك على ا�ستعداد لاللتزام
بها متا�شي ًا مع خطط عمل البنك وا�سرتاتيجياته .تتوزع
املعايري الكمية على ثماين فئات رئي�سية :الأرباح ،ور�أ�س
املال وال�سيولة والتمويل ،خماطر االئتمان التي تغطي
انخفا�ض القيمة ،والتنويع ،وفئات املخاطر الأخرى
واجلرائم املالية ،والتدقيق الداخلي .ويهدف القيا�س
مقابل هذه املعايري �إىل:

مناق�شات وحتليالت الإدارة

منهجية البنك يف التعامل مع املخاطر م�ضمنة يف �ضمن
بيان قابلية التعر�ض للمخاطر ال�صادر املعتمد من قبل
جمل�س �إدارة البنك.

مبوجب ال�سلطة املفو�ضة لها من قبل جمل�س الإدارة،
تقوم جلنة املخاطر بعقد اجتماع جلنة �إدارة خماطر
�شهرية منف�صلة ت�شرف على �سيا�سة �إدارة املخاطر
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 3-30خماطر االئتمان

[

خماطر االئتمان هي خماطر تكبد خ�سارة مالية يف حال
عدم متكن �أحد العمالء �أو الأطراف املقابلة من الوفاء
بالتزاماته التعاقدية .وتن�ش�أ هذه املخاطر �أ�سا�س ًا من
الإقرا�ض املبا�شر والتمويل التجاري ،وتن�ش�أ �أي�ض ًا من
املنتجات خارج امليزانية العمومية مثل الكفاالت ،ومن
حيازات البنك من الديون والأوراق املالية الأخرى .تولد
خماطر االئتمان �أكرب املتطلبات الر�أ�سمالية النظامية
للمخاطر التي يتكبدها البنك.

ويقوم البنك بتطبيق �سيا�سات ائتمانية و�إجراءات
و�إر�شادات للإقرا�ض تفي باملتطلبات املحلية وتتطابق مع
معايري جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي.

جودة االئتمان
تفرق �أنظمة و�إجراءات البنك اخلا�صة بت�صنيف خماطر
االئتمان بني التعر�ضات للمخاطر بهدف �إبراز التعر�ضات
الأكرب للمخاطر واالحتماالت العالية لتكبد خ�سارة
كبرية .ويف حالة احل�سابات الهامة فردي ًا ،تتم مراجعة
درجات املخاطر ب�شكل منتظم وتطبيق �أية تعديالت
فور ًا .ويتم �ضمن �أعمال البنك للتجزئة اخلا�صة بالأفراد
تقييم و�إدارة املخاطر با�ستخدام جمموعة وا�سعة من
�أمناط املخاطر والت�سعري ال�ستخراج بيانات املحافظ.

�إدارة خماطر االئتمان
تتبع دائرتا خماطر اجلملة (ال�شركات) والتجزئة
(الأفراد) لرئي�س �إدارة املخاطر وتت�ضمن امل�س�ؤوليات
التالية:
[

[�صياغة وت�سجيل تفا�صيل �سيا�سات واجراءات
االئتمان بالتوافق مع اللوائح املحلية و�سيا�سة
جمموعة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي.

[

[�إ�صدار �إر�شادات حول قابلية التعر�ض ملخاطر
االئتمان لقطاعات حمددة يف ال�سوق و�أن�شطة
ومنتجات م�صرفية ومراقبة التعر�ض لبع�ض
القطاعات ذات املخاطر املرتفعة.

[

[�إجراء مراجعات م�ستقلة وتقييم مو�ضوعي
للمخاطر .تقوم دائرة خماطر ال�شركات بتقييم
كافة الت�سهيالت االئتمانية غري البنكية التجارية
والتعر�ض للمخاطر قبل االلتزام بتقدمي الت�سهيالت
للعميل �أو قبل تنفيذ املعامالت .يتطلب التعر�ض
الذي يتجاوز بع�ض احلدود املعينة موافقة جمل�س
الإدارة وجمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي.

[

[مراقبة �أداء املحافظ و�إدارتها.

[

[اتباع �سيا�سة ب�ش�أن التعر�ضات االئتمانية الكبرية
للت�أكد من �أن تركيزات التعر�ض ح�سب الأطراف
املقابلة �أو القطاع �أو املواقع اجلغرافية لن تكون
كبرية فيما يتعلق بقاعدة البنك الر�أ�سمالية و�أن
تبقى �ضمن احلدود القانونية والداخلية.

[

[احلفاظ على حوكمة وعمليات �أنظمة و�إطار تقييم
خماطر البنك لت�صنيف التعر�ضات مع الأخذ يف
االعتبار املتطلبات التنظيمية.

[

[�إعداد التقارير حول �أداء حمافظ التجزئة واملحافظ
مرتفعة املخاطر وتركيزات املخاطر وحدود وانت�شار
التعر�ضات يف الدولة واحل�سابات الكبرية التى
انخف�ضت قيمتها وخم�ص�صات انخفا�ض القيمة
ونتائج اختبارات التحمل والتو�صيات للجنة �إدارة
املخاطر وجلان التدقيق واملخاطر وجمل�س الإدارة.

[متثيل البنك كواجهة رئي�سية يف املوا�ضيع املتعلقة
باالئتمان لدى الأطراف اخلارجية.

يتم �إيالء اهتمام خا�ص مل�شاكل التعر�ض للمخاطر بهدف
ت�سريع الإجراءات العالجية .وي�ستخدم البنك وحدة
متخ�ص�صة لإدارة احل�سابات املتعرثة وتزويد العمالء
بالدعم مل�ساعدتهم على جتنب العجز عن ال�سداد كلما
كان ذلك ممكنا.
يتم القيام ب�أعمال تدقيق املخاطر لإجراءات االئتمان
للبنك واملحافظ وذلك من خالل دائرة م�ستقلة.

تقييم انخفا�ض القيمة
من �سيا�سة البنك تكوين خم�ص�صات فورا وب�شكل ثابت
للقرو�ض التي انخف�ضت قيمتها.
قد يتم تقييم و�إن�شاء خم�ص�صات انخفا�ض القيمة �إما
للح�سابات اجلوهرية ب�شكل فردي �أو ب�شكل جماعي
ملجموعة من احل�سابات اجلوهرية التي مل يتم حتديد
دليل على حدوث انخفا�ض يف قيمتها ب�شكل فردي� ،أو
للمجموعات كبرية احلجم من القرو�ض املتجان�سة التي
ال تعترب جوهرية ب�شكل فردي.
يتم تكوين خم�ص�صات انخفا�ض القيمة وفق ًا للمتطلبات
التنظيمية و�سيا�سة جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي.
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يتم �شطب القرو�ض عادة ،جزئيا �أو بالكامل ،عندما يتبني
عدم وجود �إمكانية واقعية لتح�صيلها .وبالن�سبة للقرو�ض
وال�سلف امل�ضمونة ،يتم ال�شطب ب�شكل عام بعد ا�ستالم �أي
متح�صالت من حتقق ال�ضمانة.
ت�شطب الت�سهيالت ال�شخ�صية غري امل�ضمونة ،مبا يف ذلك
بطاقات االئتمان ،عادة يف نهاية ال�شهر الذي فيه ي�صبح
احل�ساب خمالفا تعاقديا ملدة  180يوم.
ويف حالة الإفال�س �أو �إجراءات مماثلة قد يتم ال�شطب
مبكرا عن الفرتات املذكورة �أعاله .وقد ت�ستمر �إجراءات
التح�صيل بعد ال�شطب.
التعر�ضات اخلارجية للمخاطر
ً
تخ�ضع التعر�ضات اخلارجية حلدود تدار مركزيا من قبل

تقرير جمل�س الإدارة

� 30إدارة املخاطر (تابع)
 3-30خماطر االئتمان (تابع)
�شطب القرو�ض وال�سلف:

تقرير حوكمة ال�شركات

جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي ،كما تخ�ضع ملوافقتها �أي�ض ًا.
احلد االق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان
يتوزع تعر�ض البنك ملخاطر االئتمان على جمموعة
وا�سعة من فئات الأ�صول ،مبا يف ذلك امل�شتقات و�أ�صول
التداول وقرو�ض و�سلف العمالء وامل�ستحق من البنوك
واال�ستثمارات املالية.
بالن�سبة للأ�صول املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل ،ف�إن
�أق�صى حد للتعر�ض ملخاطر االئتمان يعادل القيمة الدفرتية
لهذه الأ�صول� ،أما بالن�سبة لل�ضمانات املالية والعقود
املماثلة املمنوحة ،فيعادل �أق�صى مبلغ �سيتوجب على البنك
دفعه يف حال طلب تلك ال�ضمانات .وبالن�سبة الرتباطات
القرو�ض واالرتباطات الأخرى املتعلقة باالئتمان والغري
قابلة لال�سرتداد على مدار العمر الإنتاجي للت�سهيالت
املعنية ،ف�إن �أق�صى حد للتعر�ض ملخاطر االئتمان هو عادة
كامل مبلغ الت�سهيالت امللتزم بها.
التعر�ض ملخاطر االئتمان  -قرو�ض و�سلف لعمالء  -بال�صايف
2015
2016
ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف

2015
2016
ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف
�أر�صدة لدى البنك املركزي (�إي�ضاح �( 10أ))
م�ستحق من البنوك
ا�ستثمارات مالية (�إي�ضاح )12
�أ�صول �أخرى

250.767
80.222
409.059
22.215
762.263

يقوم البنك باحل�صول على ر�سوم على ال�ضمانة وت�ؤخذ
بعني االعتبار عند اتخاذ قرار االئتمان والت�سعري .ويف حالة
العجز عن ال�سداد ،قد ي�ستخدم البنك ال�ضمانة باعتبارها
م�صدرا لل�سداد.
تقدير القيمة العادلة لل�ضمانة الإ�ضافية وحت�سينات
ال�ضمانة الأخرى املحتفظ بها مقابل القرو�ض وال�سلف
مو�ضحة فيما يلي:

بالرغم من �أهمية ال�ضمانات يف احلد من خماطر االئتمان،
�إال �أن ممار�سات البنك تت�ضمن الإقرا�ض بنا ًء على قدرة
العميل على الوفاء بالتزاماته من موارد تدفقاته النقدية
بد ًال من االعتماد على قيمة ال�ضمانة املقدمة .واعتماد ًا
على مركز العميل ونوع املنتج ،قد يتم تقدمي ت�سهيالت غري
م�ضمونة .ومع ذلك ،فبالن�سبة لقرارات الإقرا�ض الأخرى،
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ال�ضمانات والتعزيزات االئتمانية االخرى

233.231
10.271
626.381
40.830
910.713
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جتاوزت موعد ا�ستحقاقها ومل تنخف�ض قيمتها
 30-1يوم ًا
 60-31يوماً
 89-61يوم ًا
مل تتجاوز موعد ا�ستحقاقها ومل تنخف�ض قيمتها
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض  -عام
القيمة الدفرتية
التعر�ض ملخاطر االئتمان � -أ�صول مل يت�أخر �سدادها ومل تنخف�ض قيمتها

7.544
3.823
1.744
1.418.499
()18.604
1.418.415

14.428
2.706
1.837
1.193.212
()16.435
1.200.808

مناق�شات وحتليالت الإدارة

منخف�ض القيمة ب�شكل فردي
خم�ص�ص انخفا�ض القيمة
القيمة الدفرتية

69.127
()63.718
5.409

71.881
()66.821
5.060

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع
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2015
2016
ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف
ممتلكات
حقوق امل�ساهمني
ودائع ثابتة
�سيارات
�ضمانات
الإجمايل

110.521
1.511
28.233
6.980
142.350
289.595

130.216
628
25.844
5.572
113.427
275.687

يقدم اجلدول �أدناه حتلي ًال لال�ستثمارات املالية كما يف  31دي�سمرب  2016و:2015

2015
2016
ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف

6.539
3.910
ا�ستثمارات �أ�سهم غري م�صنفة
626.381
409.059
�أوراق مالية �سيادية
�إجمايل
632.920
412.969
يبني اجلدول التايل حتلي ًال للم�ستحقات من البنوك والأر�صدة لدى البنك املركزي كما يف  31دي�سمرب  2016بنا ًء على ت�صنيفات وكاالت فيت�ش
و�ستاندرد �آند بورز �أو ما يعادلها:
2015
2016
ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف
�سيادية
A
+A
-AA
+BBB
الإجمايل
تركيز التعر�ض للمخاطر

233.231
695
584
8.992
243.502

250.767
29.469
501
50.056
196
330.989

التعر�ض للأ�شخا�ص �أو ال�شركات �أو املجموعات (حدود �إقرا�ض مقرت�ض وحيد) مقيد بحد �أق�صى قدره  %15من �صايف القيمة النظامية للبنك �أو %10
من �صايف القيمة النظامية للأطراف ذات عالقة للبنك وهو �أمر خا�ضع لأي �إعفاءات نظامية� .إ�ضافة لذلك ،ف�إن جمموع كافة الت�سهيالت املقدمة
للأطراف ذات العالقة يجب �أال تزيد عن  %35من �صايف قيمة البنك.
�إجمايل القرو�ض وال�سلف
2016
2015
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
الرتكيز ح�سب
القطاع:
�سيادية
ال�شركات
البنوك
التجزئة
القيمة الدفرتية

96.292
919.864
484.581
1.500.737

817.312
466.752
1.284.064

م�ستحق من البنوك
2016
2015
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف

80.222
80.222

10.271
10.271
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�أر�صدة لدى البنك املركزي
ا�ستثمارات مالية
2016
2016
2015
2015
ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف

409.059
409.059

626.381
626.381

250.767
250.767

233.231
233.231

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع
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� 30إدارة املخاطر (تابع)
 3-30خماطر االئتمان (تابع)
جودة ائتمان الأدوات املالية
يتم ت�صنيف كافة القرو�ض وال�سلف يف البنك وفق ًا جلودة
الأ�صول .وتت�ضمن احل�سابات العادية كافة الت�سهيالت
التي تظهر �أو�ضاع ًا مالية جيدة وعوامل اخلطر والقدرة
على ال�سداد وفق ًا لل�شروط الأ�صلية للموافقة املمنوحة.

 احلد الأدنى ملتطلبات ن�سبة تغطية ال�سيولة اعتمادا علىت�صنيف خماطر ال�سيولة ال�سابقة.

تقرير جمل�س الإدارة

يف  1يناير  ،2016و�ضع البنك �إطار جديد لإدارة خماطر
ال�سيولة والتمويل ،حيث ي�ستخدم الإطار التنظيمي لن�سبة
تغطية ال�سيولة ون�سبة �صايف التمويل الثابت ك�أ�سا�س .ويتم
ت�سليم �إطار �إدارة خماطر ال�سيولة والتمويل با�ستخدام
اجلوانب الرئي�سية التالية:

 احلد الأدنى ملتطلبات ن�سبة �صايف التمويل الثابتاعتمادا على ت�صنيف خماطر ال�سيولة ال�سابقة.

ال حتمل احل�سابات امل�صنفة على �أنها «مو�ضع انتباه
خا�ص» �أي خم�ص�ص انخفا�ض يف القيمة لكنها �أدنى من
احل�سابات العادية ،وتتطلب املراقبة ب�سبب عامل عك�سي
�أو �أكرث .قد يتعلق هذا على �سبيل املثال بربحية �ضعيفة
�أو �صايف قيمة ملمو�سة متدن �أو تدهور توقعات الأعمال.
ويلتزم البنك بكافة املتطلبات التنظيمية بخ�صو�ص
ت�صنيف اجلودة االئتمانية.

 -حد تركيز املودع.

ال�سيولة والتمويل لل�سنة املنتهية يف 2016
بقي و�ضع ال�سيولة يف البنك قويا كما يف  31دي�سمرب
 .2016وبلغت ن�سبة تغطية ال�سيولة .%364
يقوم البنك �أي�ضا باحت�ساب ن�سبة تغطية ال�سيولة وفقا
ملتطلبات البنك املركزي ال ُعماين ومت الإف�صاح عن ذلك
ب�شكل منف�صل يف الإي�ضاح  31من هذه القوائم املالية.

 4-30ال�سيولة والتمويل

ن�سبة تغطية ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي خماطر عدم توفر موارد مالية كافية
لدى البنك للوفاء بالتزاماته عند ا�ستحقاقها� ،أو وجوب
�سدادها بتكلفة كبرية .وتن�ش�أ هذه املخاطر من اختالل
توقيتات التدفقات النقدية.

مت ت�صميم مقيا�س ن�سبة تغطية ال�سيولة لتعزيز �صمود
حمفظة �سيولة البنك على املدى الق�صري .ويهدف �إىل
�ضمان �أن يتوفر لدى البنك كمية كافية من الأ�صول
ال�سائلة عالية اجلودة غري مرتبطة لتلبية احتياجات
ال�سيولة يف �سيناريو �ضغط ال�سيولة ملدة  30يوم .تتكون
الأ�صول ال�سائلة عالية اجلودة من النقد �أو الأ�صول التي
ميكن حتويلها �إىل نقد مبعدل خ�سارة قليل �أو دون خ�سارة
بالقيمة يف الأ�سواق.

تن�ش�أ خماطر التمويل (�أحد �أ�شكال خماطر ال�سيولة)
عندما ال ميكن احل�صول على ال�سيولة املطلوبة لتمويل
�أو�ضاع الأ�صول غري ال�سائلة بال�شروط املتوقعة وعند
احلاجة.
يكمن هدف البنك من �إدارة �إطار خماطر ال�سيولة
والتمويل يف ال�سماح مبواجهة ال�ضغوط احلادة لل�سيولة.
وهي م�صممة لتتكيف مع مناذج الأعمال واللوائح املتغرية.
ويقوم البنك با�ستخدام عدد من الإجراءات ملراقبة �إطار
خماطر ال�سيولة والتمويل.

تتطلب ن�سبة �صايف التمويل الثابت من امل�ؤ�س�سات احلفاظ
على ما يكفي من التمويل الثابت يتعلق بالتمويل الثابت
املطلوب ،ويعك�س ملف التمويل طويل الأجل للبنك (متويل
ملدة تزيد عن عام) ،وهي م�صممة لإكمال ن�سبة تغطية
ال�سيولة.
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�إدارة خماطر ال�سيولة والتمويل

مناق�شات وحتليالت الإدارة

لدى البنك �سيا�سات ائتمانية منف�صلة تتما�شى مع
جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي .وي�شمل ذلك تطبيق نظام
ت�صنيف خماطر االئتمان للأطراف املقابلة لل�شركات
التي ي�ستخدم لها البنك نظام ت�صنيف خماطر االئتمان
من  23نقطة ي�سمى ت�صنيف خماطر االئتمان .يتم �إدراج
ت�صنيف خماطر االئتمان �ضمن احتماالت العجز ،التي
يتم مراجعتها �أي�ضا وحتديثها ب�شكل دوري .نظرا لأهمية
هذه احل�سابات على امل�ستوى الفردي ،يتم مراجعة
ت�صنيفات املخاطر ب�صورة منتظمة و�إجراء التعديالت
عند االقت�ضاء .ويتم �ضمن �أعمال البنك للتجزئة اخلا�صة
بالأفراد تقييم و�إدارة املخاطر با�ستخدام جمموعة وا�سعة
من �أمناط املخاطر والت�سعري ال�ستخراج بيانات املحافظ.

يتم تنفيذ �إدارة �إطار خماطر ال�سيولة والتمويل وفقا
للحدود واملمار�سات التي و�ضعها جمل�س الإدارة وجمموعة
�إت�ش �إ�س بي �سي ،ومت�شيا مع املبادئ التوجيهية التي
يقدمها البنك املركزي العماين.

تقرير حوكمة ال�شركات

 حدود اال�ستحقاق التعاقدية املرتاكمة املتداولة على مدى 3و� 12شهرا والتي تغطي الودائع من البنوك والودائع من
من م�ؤ�س�سات مالية غري بنكية والأوراق املالية امل�صدرة؛
واحلد الأدنى ملتطلبات ن�سبة تغطية ال�سيولة ح�سب العملة.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

مبادالت

� 30إدارة املخاطر (تابع)

املبادالت هي اتفاقيات غري م�سجلة بني البنك والأطراف
الأخرى ملبادلة التدفقات النقدية امل�ستقبلية بنا ًء على قيم
ا�سمية متفق عليها .املبادالت الأكرث ا�ستخداما من قبل
البنك هي مبادالت معدل الفائدة .يقوم البنك مبوجب
مبادالت معدل الفائدة باالتفاق مع الأطراف الأخرى
ملبادلة الفرق بني مبالغ الفائدة الناجتة للمعدالت الثابتة
واملعدالت املعومة يف فرتات زمنية حمددة يتم احت�سابها
بالرجوع �إىل قيمة ا�سمية متفق عليه .يتعر�ض البنك
ملخاطر االئتمان التي تن�ش�أ عن عجز الطرف املقابل عن
ال�سداد .تن�ش�أ خماطر ال�سوق من احتمالية احلركات غري
املف�ضلة يف �أ�سعار الفائدة بالن�سبة �إىل الأ�سعار التعاقدية
اخلا�صة بالعقد ويقوم البنك بتغطية خماطر ال�سوق من
خالل الدخول يف معامالت املقا�صة.

 4-30ال�سيولة والتمويل (تابع)
م�صادر التمويل
ت�شكل احل�سابات اجلارية وودائع التوفري والودائع لأجل
امل�صدر الرئي�سي لتمويل البنك .ويعلق البنك �أهمية
ق�صوى على ثبات تلك الودائع.
وا�صل م�ستوى ح�سابات العمالء بتجاوز م�ستوى القرو�ض
وال�سلف املقدمة �إىل العمالء .مت ن�شر فجوة التمويل
الإيجابية بالدرجة الأوىل على الأ�صول ال�سائلة والنقد
والأر�صدة لدى البنوك املركزية واال�ستثمارات املالية،
وفقا ملتطلبات �إطار خماطر ال�سيولة والتمويل .ووا�صلت
القرو�ض وال�سلف املقدمة للبنوك بتجاوز الودائع املقدمة
من البنوك.

العقود الآجلة

� 5-30إدارة خماطر ال�سوق

العقود الآجلة هي ارتباطات �إما لبيع �أو ل�شراء �أدوات مالية
خم�ص�صة �أو عملة يف تاريخ م�ستقبلي حمدد وب�سعر حمدد
وقد تتم الت�سوية نقد ًا �أو مبوجب �أي �أ�صل مايل �آخر.
العقود الآجلة هي عقود متداولة ب�شكل فردي يف ال�سوق
الثانوي .ينتج عن العقود الآجلة التعر�ض ملخاطر ائتمانية
من الطرف املقابل .كما ينتج عنها التعر�ض ملخاطر
ال�سوق بنا ًء على التغريات يف �أ�سعار ال�سوق بالن�سبة �إىل
املبالغ املتعاقد عليها .تتم �إدارة خماطر ال�سوق يف مثل
هذه املعاملة من خالل حدود معتمدة م�سبقا.

�إن هدف البنك من �إدارة خماطر ال�سوق هو �إدارة
ورقابة التعر�ضات ملخاطر ال�سوق بهدف حت�سني العائد
على املخاطر مع املحافظة على ن�شاط �سوقي يتوافق مع
و�ضع البنك كم�ؤ�س�سة رائدة يف جمال تقدمي املنتجات
واخلدمات املالية.
خماطر ال�سوق هي خماطر تخفي�ض التحركات يف عوامل
خماطر ال�سوق ،مبا يف ذلك �أ�سعار �صرف العمالت
الأجنبية و�أ�سعار الفائدة وتوزيعات االئتمان و�أ�سعار
الأ�سهم و�أ�سعار ال�سلع ،لإيرادات البنك �أو قيمة حمافظه.

القيمة املعر�ضة للمخاطر

يجب على البنك تقييم خماطر ال�سوق التي تن�ش�أ عن كل
منتج تابع لأعماله ،و�أن يقوم بتحويل هذه املخاطر �إىل
وحدة الأ�سواق العاملية لإدارتها� .إن الهدف من ذلك هو
�ضمان جتميع كافة خماطر ال�سوق �ضمن عمليات متتلك
املهارات والأدوات والإدارة والرقابة واحلوكمة الالزمة
لإدارة هذه املخاطر ب�شكل احرتايف.

القيمة املعر�ضة للمخاطر هي قيا�س يعمل على تقدير
اخل�سائر املحتملة التي قد تن�ش�أ على �أو�ضاع املخاطر نتيجة
التحركات يف معدالت و�أ�سعار ال�سوق على مدى نطاق زمني
حمدد ومب�ستوى ثقة حمدد (بالن�سبة للبنك ،الن�سبة هي 99
باملائة) .يقوم البنك باحت�ساب القيمة املعر�ضة للمخاطر
على �أ�سا�س يومي .ويعتمد هذا الأ�سلوب ب�شكل رئي�سي
على املحاكاة التاريخية .يقوم منوذج املحاكاة التاريخية
با�ستقاء �سيناريوهات م�ستقبلية مقبولة من �سل�سة معدالت
ال�سوق التاريخية ،والتي يف العادة ت�أخذ باالعتبار العالقات
املتداخلة فيما بني الأ�سواق واملعدالت املختلفة ،مثل العالقة
بني �أ�سعار الفائدة و�أ�سعار �صرف العملة الأجنبية.

�أدوات مالية م�شتقة
ت�شتمل الأدوات املالية امل�شتقة امل�ستخدمة من قبل البنك
على املبادالت والعقود الآجلة والأنواع الأخرى امل�شابهة من
العقود والتي تتغري قيمتها ا�ستجابة للتغيريات يف �أ�سعار
الفائدة �أو �أ�سعار �صرف عمالت الأجنبية �أو قوى ال�سوق
الأخرى .يتم التفاو�ض على امل�شتقات ب�شكل فردي من
خالل عقود غري امل�سجلة (منتجات غري م�سجلة) .فيما
يلي �شرح للأنواع الرئي�سية للأدوات امل�شتقة امل�ستخدمة
من قبل البنك.

بالرغم من اعتبار هذه الطريقة دلي ًال مفيد ًا للمخاطر،
يجب النظر �إىل القيمة املعر�ضة للمخاطر يف �سياق
حدودها ،مثل:
 -قد ال ي�شمل ا�ستخدام البيانات التاريخية كم�ؤ�شرلتقدير الأحداث امل�ستقبلية جميع الأحداث املحتملة،
وخ�صو�ص ًا تلك التي تعترب متطرفة بطبيعتها؛
100

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع
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� 30إدارة املخاطر (تابع)
�	5-30إدارة خماطر ال�سوق (تابع)
القيمة املعر�ضة للمخاطر(تابع)
 -يفرت�ض ا�ستخدام مبد�أ اليوم الواحد �أنه ميكنت�سييل �أو تغطية جميع املراكز خالل يوم واحد .قد ال
كاف خماطر ال�سوق النا�شئة
يعك�س هذا الأمر ب�شكل ٍ
يف �أوقات النق�ص احلاد يف ال�سيولة عندما يكون
كاف لت�سييل �أو تغطية كافة
مبد�أ اليوم الواحد غري ٍ
املراكز ب�شكل كامل؛

�إجمايل القيمة
املعر�ضة
73
للمخاطر
تداول القيمة
املعر�ضة
22
للمخاطر

67

94

35

67

252

587

67

9

23

1

4

2

12

مناق�شات وحتليالت الإدارة

التداول
تتم متابعة ومراقبة خماطر ال�سوق يف حمافظ التداول
على كل من م�ستوى املحفظة وم�ستوى املراكز ،وذلك
با�ستخدام جمموعة متكاملة من الأ�ساليب ،مثل القيمة
املعر�ضة للمخاطر �إ�ضاف ًة �إىل اختبار التحمل واحل�سا�سية
وحدود الرتكيز.
تت�ضمن ال�ضوابط الأخرى تقييد العمليات الفردية �إىل
معامالت التداول �ضمن قائمة من الأدوات املعتمدة
وامل�سموح بها م�سبق ًا ،وتفعيل �إجراءات جديدة �صارمة
للموافقة على املنتجات.

العاملية �أو من خالل ف�صل الدفاتر التي تتم �إدارتها حتت
�إ�شراف جلنة الأ�صول وااللتزامات .تقوم جلنة الأ�صول
وااللتزامات ب�شكل دوري مبراجعة هذه املحافظ للت�أكد
من �إدراجها �ضمن حدود خماطر الفوائد املعتمدة م�سبق ًا.

تقرير حوكمة ال�شركات

احلد الأق�صى احلد الأدنى 2015
املتو�سط
2016
ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف

املتو�سط
ريال عماين
بالآالف

احلد الأق�صى احلد الأدنى
ريال عماين ريال عماين
بالآالف
بالآالف

تقرير جمل�س الإدارة

 �-إن ا�ستخدام ن�سبة ثقة ت�ساوي  99باملائة ،بحكمتعريفه ،ال ي�أخذ بعني االعتبار اخل�سائر التي قد تقع
بعد هذا امل�ستوى من الثقة؛ و
 -يتم احت�ساب القيمة املعر�ضة للمخاطر على �أ�سا�سالتعر�ضات القائمة عند نهاية يوم العمل ،وبالتايل ال
تعك�س بال�ضرورة التعر�ضات خالل اليوم.
يدرك البنك �أهمية هذه القيود حيث يقوم بزيادة حدود
القيمة املعر�ضة للمخاطر بالإ�ضافة �إىل هيكليات حدود
احل�سا�سية والأو�ضاع الأخرى .فيما يلي القيمة املعر�ضة
للمخاطر للأ�سواق العاملية:

خماطر العملة

غري التداول

فيما يلي �صايف التعر�ضات اجلوهرية للبنك املنفذة
بالعمالت الأجنبية كما يف  31دي�سمرب:
�إجمايل التعر�ض بالريال العماين بالآالف
2016
العملة
2015
الدوالر الأمريكي 28.003
4.228
اجلنيه اال�سرتليني 23
4
12
37
اليورو
1
الني الياباين
الدرهم الإماراتي 4
12
4
3
الروبية الهندية
العمالت االخرى 36
196
�إجمايل التعر�ض للمخاطر 28.082
4.481
101

القوائم املالية

�إن الهدف الرئي�سي من �إدارة خماطر ال�سوق للمحافظ
�صاف لإيرادات
لغري �أغرا�ض التداول هو حتقيق �أعلى ٍ
الفوائد .تن�ش�أ خماطر ال�سوق يف املحافظ لغري �أغرا�ض
التداول من خالل عدم التوافق بني العائد امل�ستقبلي
الأ�صول وتكلفة متويلها نتيج ًة للتغري يف �أ�سعار الفائدة.
تتعقد عملية حتليل هذه املخاطر ب�سبب �ضرورة و�ضع
افرتا�ضات �سلوكية متعلقة بالفرتة الزمنية االقت�صادية
اخلا�صة بااللتزامات امل�ستحقة ال�سداد تعاقدي ًا عند
الطلب ،ومثال ذلك احل�سابات اجلارية من �أجل �إدارة
هذه املخاطر على الوجه الأمثل .حتول خماطر ال�سوق
بالن�سبة �إىل املحافظ لغري �أغرا�ض التداول �إىل الأ�سواق

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل  - IIاملحور IIIو�إطار بازل III

يتم و�ضع حدود لآلية ال�سيطرة على املخاطر ملراكز �صرف
العمالت الأجنبية املفتوحة .تتم �إدارة ور�صد املراكز على
�أ�سا�س م�ستمر من قبل اخلزانة .ويتم �إعداد تقارير دورية
للجنة الأ�صول وااللتزامات التي تناق�ش امل�س�ألة وتعطي
التوجيه الالزم للخزانة.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

وفق ًا لالتفاقيات املربمة مع وزارة العدل وهيئة ال�سلوك
املايل وجمل�س االحتياطي الفيدرايل ،مت تعيني مراقب )
مراقب م�ستقل (يف عام  2013لإجراء تقييم �سنوي حول
مدى فاعلية االلتزام بقوانني مكافحة غ�سيل الأموال
والعقوبات لدى ات�ش ا�س بي �سي.

� 30إدارة املخاطر (تابع)
 6-30املخاطر القانونية
على البنك تطبيق �إجراءات لإدارة املخاطر القانونية
متوافقة مع معايري جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي .وتندرج
املخاطر القانونية �ضمن تعريف خماطر الت�شغيل
وتت�ضمن املخاطر التعاقدية وخماطر النزاعات واملخاطر
الت�شريعية وخماطر احلقوق غري التعاقدية.
[

[املخاطر التعاقدية هي خماطر كون حقوق و�/أو
التزامات البنك �ضمن عالقات تعاقدية غري �سليمة.

[

[خماطر النزاع هي املخاطر التي يتعر�ض لها البنك
عندما يكون طرف ًا يف نزاع �أو يعمل على �إدارة نزاع
فعلي �أو حمتمل.

[

[املخاطر الت�شريعية هي خماطر ف�شل البنك يف
التقيد بالقوانني يف الدول التي يعمل فيها.

وفقا ل�شروط هذه االتفاقية ،لوزارة العدل الأمريكية
احلق املطلق لتحديد اذا ما كان ات�ش ا�س بي �سي خرق
�شروط بنود و�شروط هذه االتفاقية يف اي وقت ،مبا فيه
اذا كان ات�ش ا�س بي �سي قام بارتكاب اي جرمية تقع حتت
طائلة القانون الفيدرايل الأمريكي يف وقت الحق لتاريخ
توقيع هذه الأتفاقية .بع�ض العواقب املحتملة خلرق هذه
الأتفاقية قد تت�ضمن فر�ض �شروط اخرى على ات�ش ا�س
بي �سي ،متديد فرتة الأتفاقية مبا تت�ضمنه من وجود
مراقب م�ستقل� ،أو املقا�ضاة اجلنائية الت�ش ا�س بي �سي
والتي ميكنها بدورها ان تت�ضمن فر�ض عقوبات مالية
اخرى .خرق الأتفاقية �أي�ضا ميكن ان يكون له ت�أثري
�سلبي قوي على �أعمال جمموعة ات�ش ا�س بي �سي ،احلالة
املالية ونتائج الأعمال مبا فيه خ�سارة بع�ض هذه الأعمال
�أو �سحوبات بع�ض الأعمال �أو وجود قيود على �أعمال
املقا�صة بالدوالر الأمريكي من خالل بنك ات�ش ا�س بي
�سي الواليات املتحدة الأمريكية� ،أو الغاء رخ�صة البنك يف
الواليات املتحدة الأمريكية.

خماطر احلقوق غري التعاقدية هي خماطر كون �أ�صول
البنك غري مملوكة بال�شكل ال�صحيح �أو معتدى عليها من
قبل الآخرين �أو �أن يعتدى البنك على حقوق الآخرين.
لدى البنك �إدارة قانونية مل�ساعدة الإدارة يف رقابة
املخاطر القانونية .تقدم الإدارة القانونية اال�ست�شارات
القانونية والدعم يف �إدارة املطالبات املرفوعة �ضد البنك،
بالإ�ضافة �إىل تلك املتعلقة با�سرتدادات الديون غري
الروتينية �أو الق�ضايا �ضد طرف ثالث.
يجب ا�ست�شارة الإدارة القانونية فور ًا يف �أي �إجراءات من
قبل �سلطة نظامية تكون فيها الق�ضايا جنائية �أو عندما
يكون للدعوى ت�أثري جوهري على �سمعة البنك.

� 7-30إدارة املخاطر الت�شغيلية
يعرف البنك املخاطر الت�شغيلية ب�أنها «املخاطر على
حتقيق ا�سرتاتيجيتك �أو �أهدافك نتيجة عدم كفاية �أو
ف�شل الإجراءات الداخلية والأفراد والأنظمة �أو �أحداث
خارجية» .اخل�سائر الناجمة من االحتيال والأن�شطة غري
امل�صرح بها والأخطاء والإغفال وعدم الكفاءة وف�شل
النظام �أو تلك الناجمة عن �أحداث خارجية تقع جميعها
�ضمن تعريف املخاطر الت�شغيلية.

كل من «ات�ش
يف دي�سمرب  ، ٢٠١٢مت �إبرام اتفاقيات بني ٍ
ا�س بي �سي القاب�ضة و»بنك ات�ش ا�س بي �سي الواليات
املتحدة الأمريكية» وبني وكاالت حكومية يف الواليات
املتحدة واململكة املتحدة ب�ش�أن ما مت �سابق ًا من عدم التزام
بقانون �سرية البنوك والعقوبات ومكافحة غ�سيل الأموال.

يقدم هيكل احلوكمة الر�سمي نظرة �شاملة عن �إدارة
املخاطر الت�شغيلية .جتتمع جلنة �إدارة املخاطر �شهريا
ملناق�شة ق�ضايا خماطر الت�شغيل وفاعلية الرقابة الداخلية.

كل
كجزء من هذه االتفاقيات ،مت �إبرام اتفاقية بني ٍ
من «ات�ش ا�س بي �سي القاب�ضة» و»بنك ات�ش ا�س بي �سي
الواليات املتحدة الأمريكية» وبني وزارة العدل الأمريكية،
مكتب املدعي العام بالواليات املتحدة للمقاطعة ال�شرقية
بنيويورك ،ومكتب املدعي العام للمقاطعة ال�شمالية يف
والية فرجينيا الغربية لت�أجيل الق�ضية ملدة خم�س �سنوات.
عالوة على ذلك� ،أبرمت ات�ش ا�س بي �سي القاب�ضة اتفاقية
مع «مكتب مراقبة املوجودات الأجنبية» ب�ش�أن املعامالت
ال�سابقة التي ت�شمل �أطراف تخ�ضع لعقوبات خا�صة مبكتب
مراقبة املوجودات الأجنبية بالإ�ضافة �إىل تعدد مع الهيئة
الربيطانية لل�سلوك املايل بغر�ض االلتزام ببع�ض متطلبات
مكافحة غ�سيل الأموال والعقوبات ذات ال�صلة.

يقوم البنك ب�إدارة خماطر الت�شغيل من خالل ما ي�سمى
ب�إطار �إدارة خماطر الت�شغيل والذي يطبق هيكل حوكمة
خطوط الدفاع الثالثة:
 )1خط الدفاع الأول هو امل�س�ؤول عن املخاطر الت�شغيلية.
ويعمل على حتديد وت�سجيل و�إعداد التقارير و�إدارة
املخاطر ،والت�أكد من وجود ال�ضوابط والتقييمات
الالزمة لتخفيف هذه املخاطر .ومعظم العاملني
لدى البنك ينتمون خلط الدفاع الأول مبا يف ذلك
�أ�صحاب املخاطر ،وم�س�ؤويل الرقابة ومديري
خماطر ومراقبة الأعمال (.)BRCMs
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� 30إدارة املخاطر (تابع)
� 7-30إدارة املخاطر الت�شغيلية (تابع)

 )3خط الدفاع الثالث هو التدقيق الداخلي والذي ي�ضمن
ب�شكل م�ستقل �أن البنك يدير املخاطر الت�شغيلية
بفعالية.

[

[تعزيز عالقة تكون مبنية على االنفتاح وال�شفافية مع
اجلهات التنظيمية يف عمان.

[

[�إدارة العالقة مع اجلهات التنظيمية للبنك مبا يف
ذلك تن�سيق كافة االت�صاالت والوثائق التي يتم
تقدميها ومراقبة و�ضبط حقوق و�صول اجلهة
التنظيمية ملقرات البنك وموظفيه ومواده.

[

[التقرير الفوري للجنة املخاطر مبجل�س الإدارة
و�أفراد الإدارة العليا ذوي ال�صلة حول كافة
التجاوزات املهمة �أو اجلوهرية التي تتنامى �إىل
علمهم حني يكون ذلك ممكنا و�إ�صدار �شهادات
ن�صف �سنوية تو�ضح �أية جتاوزات للبنك املركزي
العماين و�شهادات ربع �سنوية للهيئة العامة ل�سوق
املال.

�	9-30إدارة ر�أ�س املال

�	8-30إدارة خماطر االلتزام
�إن خماطر االلتزام هي خماطر ف�شل البنك يف مراعاة
القوانني واللوائح ذات ال�صلة التي تفر�ضها خمتلف
ال�سلطات احلاكمة واجلهات التنظيمية التي يعمل فيها
البنك �ضمن نطاقها .قد ي�ؤدي عدم االلتزام باللوائح
لي�س فقط �إىل عقوبات وخ�سائر مالية ولكن قد ي�ضر �أي�ض ًا
ب�سمعة �أي م�ؤ�س�سة وازدهارها على املدى الطويل.
�إن �إدارة البنك هي امل�س�ؤول الأول عن �إدارة خماطر
االلتزام التي يتعر�ض لها البنك ويدعم الإدارة يف ذلك
دائرة االلتزام من ناحية تنفيذ هذا الواجب �ضمن
وحدات الأعمال املختلفة .دائرة االلتزام بالبنك م�شكلة
وفق ًا لتوجيهات البنك املركزي العماين حول وظيفة
االلتزام للبنوك ال�صادرة خالل عام  2006وت�سهل �إدارة
خماطر االلتزام عن طريق:
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عند �إدارة ر�أ�س املال ،يتم اال�سرت�شاد بالبنك املركزي
ال ُعماين من خالل التعميم رقم ب م ( 1009الإر�شادات
حول بازل  )2واللوائح التنظيمية لر�أ�س املال مبوجب �إطار
بازل  .3ويتم احت�ساب كفاية ر�أ�س املال على فرتات ربع
�سنوية ويتم التقرير عنها �إىل البنك املركزي ال ُعماين.
ويتوجب على البنوك االحتفاظ باحلد الأدنى من معدل
كفاية ر�أ�س املال البالغ  %12.625مبا يف ذلك حاجز
املحافظة على ر�أ�س املال لعام )%12.625 :2015( 2016
وفق ًا للإر�شادات املن�صو�ص عليها من قبل البنك املركزي
ال ُعماين.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

يحتفظ البنك بت�سهيالت لأغرا�ض الطوارئ ويقوم
باختبارها من �أجل دعم العمليات يف حالة الكوارث غري
املتوقعة.

[

[توفري �آلية كتابة تقارير م�ستقلة لكافة املوظفني
التنفيذيني.

تقرير حوكمة ال�شركات

ت�ستخدم قاعدة البيانات املركزية من �أجل ت�سجيل نتائج
�إجراءات �إدارة املخاطر الت�شغيلية .يتم �إدخال خماطر
الت�شغيل وتقييم الرقابة واخل�سائر ومتابعتها بوا�سطة
وحدات الأعمال .الإدارة م�س�ؤولة عن تنفيذ املعايري
املطلوبة لرقابه املخاطر الت�شغيلية من خالل جميع
عملياتها وفى حالة وجود عيوب ،يتم ت�صويبها خالل �إطار
زمني معقولة.

[

[تقدمي امل�شورة للإدارة و�أعمال البنك و�أق�سامه
حول �أثر اللوائح املطبقة على �أعمالهم و�أن�شطتهم
و�سلوكهم.

تقرير جمل�س الإدارة

 )2خط الدفاع الثاين يحدد ال�سيا�سات واملبادئ
التوجيهية لإدارة املخاطر الت�شغيلية ،ويقدم امل�شورة
والتوجيه ب�ش�أن الإدارة الفعالة للمخاطر .يتمثل
اخلط الثاين يف متخ�ص�صي �إدارة املخاطر وي�ضم
منظمي املخاطر و�إدارة خماطر الت�شغيل.

[

[و�ضع �سيا�سات ومعايري لتغطية ق�ضايا االلتزام.

القوائم املالية
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

� 30إدارة املخاطر (تابع)
�	9-30إدارة ر�أ�س املال (تابع)
وفيما يلي مركز ر�أ�س املال النظامي للبنك يف  31دي�سمرب:
2016
ريال عماين
بالآالف

2015
ريال عماين
بالآالف

ر�أ�س مال الأ�سهم العادية الفئة  /1الفئة 1
ر�أ�س املال العادي
احتياطي قانوين
�أرباح حمتجزة
تعديالت نظامية على ر�أ�س مال الأ�سهم العادية الفئة 1
ر�أ�س مال الأ�سهم العاد ّية /1الفئة 1
ر�أ�سمال الفئة الإ�ضافية 1
�إجمايل ر�أ�سمال الفئة (1الفئة  =1الأ�سهم العادية الفئة  + 1الفئة الإ�ضافية )1

295.046

ر�أ�س مال الفئة 2
احتياطي القيمة العادلة للأ�سهم املتاحة للبيع
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض  -عام
الإجمايل

36
18.604
18.640

247
16.435
16.682

�إجمايل ر�أ�س املال النظامي

313.686

306.612

�أ�صول مرجحة باملخاطر
قطاع البنوك
خماطر الت�شغيل
خماطر ال�سوق
�إجمايل الأ�صول املرجحة باملخاطر

1.510.638
151.480
17.332
1.679.450

معدالت ر�أ�س املال
معدل ر�أ�س مال الأ�سهم العادية  / 1الفئة 1
�إجمايل معدل ر�أ�س املال

%17.57
%18.68
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200.031
37.967
68.439
()11.391
295.046

200.031
36.277
63.367
()9.745
289.930
289.930

1.421.141
149.947
7.730
1.578.818

%18.36
%19.42

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

�إي�ضاحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2016

 31ن�سبة تغطية ال�سيولة

الإف�صاح عن ن�سبة تغطية ال�سيولة للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب :2016

تقرير جمل�س الإدارة

فيما يتعلق بن�سبة تغطية ال�سيولة ،يتم اال�سرت�شاد بالبنك املركزي ال ُعماين من خالل التعميم رقم ب م ( 1127بازل � :3إطار ن�سبة تغطية ال�سيولة
ومعايري الإف�صاح عن ن�سبة تغطية ال�سيولة) .ويتم احت�ساب ن�سبة تغطية ال�سيولة على فرتات �شهرية و ُيقدم تقرير عنها �إىل البنك املركزي
ال ُعماين .ويتوجب على البنوك االحتفاظ بحد �أدنى من ن�سبة تغطية ال�سيولة يبلغ  %70لعام  )%50 :2015( 2016وفق ًا للإر�شادات املن�صو�ص
عليها من قبل البنك املركزي ال ُعماين.
 31دي�سمرب 2016
 31دي�سمرب 2015
�إجمايل القيمة غري �إجمايل القيمة
�إجمايل القيمة غري �إجمايل القيمة
املرجحة (املتو�سط*) املرجحة (املتو�سط*) املرجحة (املتو�سط*) املرجحة (املتو�سط*)
ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف ريال عماين بالآالف

-

-

-

-

99.092
1.014.820
-

9.619
50.741
646.943

178.529
1.081.094
-

17.633
54.055
599.971

245.606
245.606

166.980
166.980
�إجمايل القيمة املعدلة
654.297
479.963
%136

351.281
351.281

225.006
225.006
�إجمايل القيمة املعدلة
608.791
374.965
%162

� 21إجمايل الأ�صول ال�سائلة عالية اجلودة
� 22إجمايل �صايف التدفقات النقدية ال�صادرة (- )20-16
 23ن�سبة تغطية ال�سيولة ()22 /21

* املتو�سط الب�سيط للمالحظات ال�شهرية على مدار فرتة ثالثة �شهور �سابقة (�أكتوبر  -دي�سمرب  2016و�أكتوبر  -دي�سمرب .)2015
� 32أرقام املقارنة
متت �إعادة ت�صنيف �أرقام مقارنة معينة لعام  2015لتتوافق مع عر�ض الفرتة احلالية .ومل ت�ؤ ِد عملية �إعادة الت�صنيف هذه �إىل �أي تغري يف الربح
�أو حقوق امل�ساهمني امل�شمولة يف تقرير الفرتة ال�سابقة.
105

تقرير حوكمة ال�شركات

1.291.777
99.092

536.730
9.619

1.130.813
178.529

471.737
17.633

مناق�شات وحتليالت الإدارة

-

-

-

-
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668.227
339.396
328.831
1.291.777

49.853
16.970
32.883
536.730

736.877
342.823
394.054
1.130.813

56.546
17.141
39.405
471.737
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الأ�صول ال�سائلة عالية اجلودة
� 1إجمايل الأ�صول ال�سائلة عالية اجلودة
التدفقات النقدية ال�صادرة
 2ودائع الأفراد وودائع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ،ومنها:
- - 3ودائع ثابتة
- - 4ودائع �أقل ثباتا
 5متويل اجلملة غري م�ضمون ،ومنها:
 -ودائع ت�شغيلية (كافة الأطراف املقابلة)6
والودائع يف �شبكات البنوك املتعاونة
- - 7ودائع غري ت�شغيلية (كافة الأطراف املقابلة)
- - 8دين غري م�ضمون
 9متويل اجلملة م�ضمون
 10متطلبات �إ�ضافية ،ومنها
 -تدفقات �صادرة تتعلق مبخاطر امل�شتقات11
ومتطلبات ال�ضمانات الأخرى
- - 12تدفقات �صادرة تتعلق بخ�سارة التمويل من منتجات الدين
- - 13ت�سهيالت ائتمانية وت�سهيالت ال�سيولة
 14التزامات متويل تعاقدية �أخرى
 15التزامات متويل حمتملة �أخرى
� 16إجمايل التدفقات النقدية ال�صادرة ()15+10+5+2
التدفقات النقدية الواردة
� 17إقرا�ض م�ضمون (مثل �إعادة �شراء معكو�س)
 18تدفقات نقدية واردة من خماطر منتظمة ال�سداد بالكامل
 19تدفقات نقد ّية واردة �أخرى
� 20إجمايل التدفقات النقدية الواردة ()19+18+17

-

654.297

-

608.791

