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تقرير بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع.
�رشفنا � ّأن ُنق ّدم لكم
ُي ّ
َ
�لكامل عن عام 2013م ،و�لذي ُي ّثل �أول �سنة للبنك منذ �إندماج
عمليات بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود يف �ل�سلطنة
(“بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود ــ فروع �سلطنة
ُعمان”) مع بنك ُعمان �لدويل �ــش.م.ع.ع .يف �سهر يونيو من عام
2012م .وقــد �سهدت هــذه �لفرتة تق ّدم ًا و�بــتــكــار�ً ملحوظ ًا يف
خدماتنا ومنتجاتنا ب�سكل يتما�سى مع خطط �لبنك لإ�ستمر�رية منوه
ال عن بذلنا جهود�ً حثيثة لتطبيق معايري �إت�ش �إ�ش بي
وتطوره ،ف�س ً
ّ
�سي �لعاملية يف جميع عملياتنا .وتاأكيد�ً على �إلتز�منا باإ�ستد�مة
�لعماين ،و�إ�ستمر�ر�ً ملا حققناه يف
دعمنا لإزدهار �ل�سلطنة و�ل�سعب ُ
عام 2012م ،فقد قمنا خالل �لعام بتنفيذ ع ّدة م�ساريع م�سوؤولية
�إجتماعية وبر�مج تدريب ُمك ّثفة بالإ�سافة �ىل تطوير فروعنا
�ملنت�رشة على �إمتد�د �ل�سلطنة .ويعود �لف�سل يف �إكتمال هذه �ملرحلة
ُهمة من تاريخ �لبنك �إىل جهود جميع �ملوظفني ودعم
�لإنتقالية �مل ّ
ُعمالئنا �لكر�م �لد�ئم.

�لعماين :
�لقت�ضاد ُ

أد�ء ثابت ًا و�سحي ًا خالل عام 2013م بن�سبة
�سهد �لقت�ساد �ل ُعماين � ً
منو  %5يف �لناجت �ملحلّي �لإجمايل �ل�سنوي .كما �إنخف�ش م�ستوى
�لت�سخم بن�سبة ت�سل �إىل  .%1.5يف حني ُق ّدرت �لإير�د�ت غري �لنفطية
ّ
يف عام 2013م بـ  %17من ُممل �إير�د�ت �ل�سلطنة .ومن �ملتو ّقع �أن
ت�سهد �ل�سلطنة يف عام 2014م �ملزيد من �لإ�ستثمار�ت لتمويل م�ساريع
�لبنى �لأ�سا�سية �لقائمة و�مل�ستقبلية بقيمة  13.5مليار ريال ُعماين
بزيادة ت�سل لـ  %5عن �لعام 2013م .كما تتو ّقع �حلكومة �أن ي�سهد
�إقت�ساد �ل�سلطنة ب�سكل عام منو�ً ي�سل لـ  %5متام ًا كعام 2013م .وقد
مت تخ�سي�ش ما ُيعادل  %24من �إجمايل �لإنفاق �حلكومي يف م�ساريع
َّ
�إ�ستثمارية ،بينما ُي�سكّل قطاع �ل�سحة  %9و�لتعليم  %18.6من �إجمايل
�لإنفاق �لعام.
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تاريخ �لبنك:

عملية �لإندماج:

ُملخ�س �لأد�ء:

ولتعزيز �ل�ستثمار�ت يف �مل�ستقبل� ،قرتح مل�ش �لإد�رة توزيع �أرباح
نقدية بقيمة �إجمالية تبلغ  7.6مليون ريال ُعماين من �لأرباح بن�سبة
توزيعات ربحية ت�سل �إىل .%70

�لعمالء:
تعزيز جتربة ُ

منذ ن�ساأته ،حر�ش بنك �إت�ش �إ�ــش بي �سي ُعمان على توفري خدمة
�إ�ستثنائية ُم ّيزة و�ساملة ل ُعمالئه ،وذلك من خالل تعزيز خدماته
لتوفري جتربة ُعمالء ُم ّيزة يف جميع عملياته .وبهدف حتقيق تطلعات
�ل ُعمالء ،قــام فريق �لإد�رة بالرتكيز على توحيد جميع �لنو�حي
�لت�سغيلية و�لإ�سرت�تيجية و�ملنهجية لـلمجموعتني ب�سكل ُمتكامل دون
حدوث � ّأي �نقطاع جذري يف �خلدمات.
ولقد �سهد �لبنك تقدم جيد من خالل عملية جتديد لفروعه �سملت 60
فرع ًا يف �ل�سلطنة خالل عام 2013م ،ف�س ًال عن �إ�سافة �أجهزة جديدة
لل�سحب �لآيل يف مناطق ��سرت�تيجية .وبهدف تعزيز جتربة �ل ُعمالء
�مل�رشفية وت�سهيلها ،قام �لبنك باإن�ساء مركز �لإ�ستالم بجانب �ملقر
�لرئي�سي لـ بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان لتمكني �ل ُعمالء يف حمافظة
م�سقط من �حل�سول على بطاقاتهم �لإئتمانية �أو �ل�سحب �لآيل ودفاتر
�ل�سيكات و�أرقام �لتعريف �خلا�سة بهم للخدمات �لبنكية عرب �لهاتف
مبوجب �أوقات فر�غهم.

تق ّدم �خلدمات �لبنكية �لإلكرتونية:

ركّ زنا يف عام 2013م على حت�سني �ملنتجات و�خلدمات �لرقمية
كبو�بة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان للخدمات �مل�رشفية عرب �لإنرتنت
وتطبيقات �خلدمات �مل�رشفية للهو�تف �لنقالة .وباإعتبارنا �أول
بنك ُيق ّدم خدمات م�رشفية عرب �لإنرتنت يف �ل�سلطنة ،قمنا بتعزيز
�لأمان وتوفري حماية �إ�سافية للعمالء من خالل �إطالق تقنية مفتاح
�لأمان و�لذي ُيعرف مبفتاح �أمان �إت�ش �إ�ش بي �سي لن�سبح بذلك �أول

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш
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و�إرتفعت ن�سبة كفاية ر�أ�ش �ملال لت�سل �إىل  %20.2لل�سنة �ملنتهية
يف  31دي�سمرب  2013مقارنة بن�سبة  %16.0للعام �ملنتهي يف 31
دي�سمرب 2012م  ،وهو ما يعني �أن قاعدة ر�أ�ش �ملال لدى �لبنك قوية
ور��سخة.

�لقو�ئم �ملالية

وفق ًا ملتطلبات �ملعايري �لدولية للتقارير �ملالية (“� )”IFRS 3ملتعلّقة
مبتطلّبات “دمج �لأعمال” ،متثّل �لنتائج (من �أرباح وخ�سائر) �ملقارنة
لبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ــش.م.ع.ع .للعام �ملنتهي يف  31دي�سمرب
2013م وما حقّقه بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود – فروع
�سلطنة ُعمان خالل �لإثنى ع�رش �سهر�ً �ملنتهية يف  31دي�سمرب 2012م،
بالإ�سافة �إىل ما حقّقه بنك ُعمان �لــدويل �ــش.م.ع.ع يف �سبعة �أ�سهر
�ملنتهية يف  31دي�سمرب 2012م (�بتد� ًء من يونيو �إىل نهاية �سهر دي�سمرب).
تظهر نتائج �لأد�ء عن �ل�سنة �ملنتهية يف  31دي�سمرب 2013م زيادة
بن�سبة  %87.9يف �سايف �لأرباح لت�سل �إىل  10.9مليون ريال ُعماين
مقارنة بـ 5.8مليون ريال ُعماين عن �ل�سنة �ملنتهية يف  31دي�سمرب
2012م .و�إرتفعت �سايف �إيــر�د�ت �لفو�ئد بن�سبة  %20.0يف �ل�سنة
�ملنتهية يف  31دي�سمرب 2013م لت�سل �إىل  48.1مليون ريال ُعماين
مقارنة بـ 40.1عن �ل�سنة �ملنتهية يف  31دي�سمرب 2012م .و�إرتفع
�سايف �إير�د�ت �لر�سوم و�لإيــر�د�ت �لأخرى بن�سبة  %17.4لي�سل �إىل
 13.5مليون ريال ُعماين مقارنة بـ 11.5مليون ريال ُعماين يف عام
2012م� .أما �سايف �إيــر�د�ت فرق �لعملة فقد بلغت  7.1مليون ريال
ُعماين مقارن ًة بـ 9.0مليون ريال ُعماين لل�سنة �ملنتهية يف  31دي�سمرب
2012م� ،أي �إنخفا�س ًا بن�سبة .%21.1

وقد �سهدت �لقرو�ش و�ل�سلفيات بعد خ�سم �ملخ�س�سات و�لفو�ئد
�ملجنبة حتى  31دي�سمرب 2013م �إنخفا�س ًا بن�سبة  %17.9لت�سل
�إىل  980.5مليون ريال ُعماين .بالإ�سافة �إىل ذلك� ،إنخف�ست ود�ئع
�لعمالء بن�سبة  %3.2لت�سل �إىل  1792.7مليون ريال ُعماين مقارنة
بـ 1851.6مليون ريال ُعماين للعام �ملنتهي يف  31دي�سمرب 2012م.
وهذ� يعك�ش �إعادة متو�سع �مليز�نية �لعمومية للبنك لتو ّؤهله لتحقيق
منو كبري يف �مل�ستقبل.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

وفق ًا للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية (“� )”IFRS 3ملتعلّقة بـمتطلبات
مت �لندماج بني عمليات بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق
“دمج �لأعمال”ّ ،
�لأو�سط �ملحدود – فروع �سلطنة ُعمان وبنك ُعمان �لدويل �ش.م.ع.ع .يف
 3يونيو 2012م من خالل عملية “�إ�ستحو�ذ عك�سية” .وقامت مموعة
�إت�ش �إ�ش بي �سي �لقاب�سة بالإ�ستحو�ذ على ن�سبة  %51من �حل�س�ش يف
�لبنك �ملُدمج من خالل “بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود”
�لتابعة له و�ململوكة بالكامل ب�سكل غري مبا�رش ،وبعد �إ�سد�ر بنك ُعمان
�لدويل لـ � 1.020.159.523سهم ًا ل�سالح بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق
�لأو�سط �ملحدود .ونتيجة لذلك ،يتم �لإ�سارة �إىل �لبيانات �ملالية لبنك
�إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع .على �أ ّنها �إ�ستمر�ر للبيانات �ملالية
لبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود – فروع �سلطنة ُعمان
مع تعديالت تعك�ش ر�أ�ش �ملال �لقانوين و�لنظامي لبنك ُعمان �لدويل.

وح�سب �ملتو ّقع� ،إرتفعت �مل�رشوفات �لت�سغيلية بن�سبة  %18.7لت�سل
�إىل  57.8مليون ريال ُعماين وهو ما يعك�ش �لتكاليف �لت�سغيلية للبنك
�ملدمج.
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وبناء عليه ،كان بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان ثالث �أكرب �لبنوك يف
ً
�ل�سلطنة من ناحية �لأ�سول ،وثاين �أكرب بنك على م�ستوى �سبكة �لفروع،
ويتاز باإرتباطه �لتام مع و�حدة من �أكرب �ملوؤ�س�سات �مل�رشفية �لر�ئدة
يف �لعامل ب�سبكة دولية ُتغطّ ي �أكرث من  80دولة ومنطقة.

مل�ش �لإد�رة

مت تاأ�سي�ش بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان يف يونيو 2012م كنتيجة
�إندماج بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود ـــ فروع �سلطنة
ُعمان وبنك ُعمان �لدويل .و ُيع ّد هذ� �لإندماج �لأول من نوعه يف تاريخ
�إت�ش �إ�ش بي �سي مبنطقة �ل�رشق �لأو�سط و�سمال �إفريقيا منذ �أعو�م
للتو�سع يف نطاق
كثريةُ ،متيح ًا ملجموعة �إت�ش �إ�ش بي �سي فر�سة
ّ
عملياتها وتعزيز �إلتز�مها �لد�ئم يف دعم �إقت�ساد �ل�سلطنة .وقد �إنبثق
عن هذ� �لإندماج موؤ�س�سة مالية متتاز بالقوة و�لثبات وب�سبكة عاملية
وحملية ُمرت�مية.

�ملحملة  2.2مليون ريال
وبلغت �سايف �ملبالغ �مل�سرتدة من �لقرو�ش
ّ
ُعماين مقارنة ب�سايف �لر�سوم �لتي بلغ قيمتها  4.6مليون ريال ُعماين
للعام �ملنتهي يف  31دي�سمرب 2012م .ويعزى ذلك �إىل �إ�سرتد�د مبالغ
من عمالء جتاريني لدى �لبنك ،وتوفريخم�س�سات عامة بعد خف�ش
قيمة �سلفيات وقرو�ش �ل�رشكات يف عام .2013

بنك يو ّفر حتكّم وحماية �إ�سافية ل ُعمالئه .كما قمنا بتحديث وتطوير
تطبيق �خلدمات �مل�رشفية للهو�تف �لنقالة ليتمكّن ُعمالئنا من �إر�سال
�لتحويالت �ملالية لأي ح�ساب د�خل �ل�سلطنة �أو خارجها ب�سهولة
و�أمان ،وهو ما يوؤكّ د �إلتز�منا بتقدمي �أف�سل �خلرب�ت �لتقنية �لدولية
�لتي يتم ّتع بها �إت�ش �إ�ش بي �سي جلميع ُعمالئنا.

�إعادة �إطالق ح�ضاب �لتوفري “مندو�س”:

يعمل بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان على تاأ�سي�ش عالقة متينة وطويلة مع
ومتق ّدمة ،حيث قام
ُعمالئه من خالل توفري جتربة م�رشفية �إ�ستثنائية ُ
وي�سجع
�لبنك باإعادة �إطالق ح�ساب �لتوفري “مندو�ش” ب�سكل جديد
ّ
�لعمالء على �لإدخــار ،و ُيتيح �لفر�سة لل ُعمالء للفوز بجو�ئز نقدية
�عتاد على تقديها منذ �أكرث من  25عام ًا يف �ل�سلطنة.

تعزيز تو�جدنا:
لقد قُمنا خالل هذ� �لعام باإفتتاح فرعني جديدين يف حمافظة �ل�رشقية
يف كلٍ من ولية �إبر�ء وولية و�دي �لطايني ،وتاأتي هذه �خلطط �سمن
مر�جعة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �لد�ئمة ل�سبكة �لفروع و�لتي تهدف
لتعزيز �لكفاءة �لتنظيمية للبنك و�سمان تو�جده يف مو�قع �إ�سرت�تيجية
تخدم م�سالح �ل ُعمالء ،ف�س ًال عن �إتخاذنا خلطو�ت تر�سيدية لفروعنا
�ملوجودة يف كلٍ من �لقرم وروي و�سحار وقاعدة ثمريت �جلوية نظر�ً
لتقارب مو�قعهم ،هذ� وقمنا برتكيب �أجهزة �سحب �آيل جديدة يف �أماكن
ت�سهد طلب ًا عالياً.
�إننا نو��سل �لعمل مع �جلهات �لتنظيمية و�لرقابية يف �لباك�ستان
و�لهند لتطبيق قر�ر مل�ش �لإد�رة �ل�سابق لبنك ُعمان �لدويل �حلائز
على مو�فقة �مل�ساهمني لدمج �لأعمال �أو �إغالق كافة �لفروع �لقائمة
يف كلٍ من �لباك�ستان و�لهند .قام بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان على �أثر
ذلك وبالإتفاق مع بنك �لدولة �لباك�ستانية باإغالق �إثنان من فروع بنك
فرع و�حد مبدينة كر�ت�سي وفرعني
ُعمان �لدويل يف �لباك�ستان و�إبقاء ٍ
يف �لهند.

دعم �خلربة �لعاملية مبعرفة حملية :
لقد حققنا �لعديد من �خلطو�ت �لتي توؤكّ د على �لتز�منا �لد�ئم بدعم
و�لتطور يف �ل�سلطنة و ُتــربز قدرتنا يف دمــج �خلــرب�ت
حركة �لنمو
ّ
�لعاملية و�ملعرفة �ملحلية .كان من �أهم هذه �خلطو�ت تعيني بنك �إت�ش
�إ�ش بي �سي ُعمان كمدير �لإ�سد�ر �خلا�ش بالكتتاب �لعام ل�رشكة
�سيمبكورب �ساللة للمياه و�لطاقة و�لبالغة قيمته  52مليون ريال
ُعماين ما جعله �أكرب طرح لالأ�سهم يف �ل�سلطنة لعام 2013م و�أحد �أكرب
مر�ت
�ل�سفقات يف �ل�رشق �لأو�سط ،حيث جتاوز حجم �لكتتاب ّ 8.3
عدد �لأ�سهم �ملطروحة.
مت �ختيار �إت�ش �إ�ش بي �سي كامل�ست�سار �خلا�ش ب�رشكة �لنفط
كما ّ
�ل ُعمانية يف عملية ��ستحو�ذها على �رشكة �أوك�سيا� ،إحدى �أكرب �ل�رشكات
على م�ستوى �لعامل يف �سناعة �ملو�د �لكيميائية �مل�ست ّقة من �لأوك�سو
�ملتخ�س�ش يف
يف �أملانيا .و�سارك فريق مموعة �إت�ش �إ�ش بي �سي
ّ
عمليات �لإندماج و�لإ�ستحو�ذ �خلرب�ت �ملحلية لإمتام وت�سهيل جميع
مر�حل �لإتفاقية .

�لإ�ضتثمار يف موظفينا:
نحن ما نز�ل على �لتز�منا باإ�ستقطاب وتطوير �ملو�هب �ل ُعمانية �لو�عدة
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مع تنفيذ جميع �خلطط �ملو�سوعة لزيادة ن�سبة �لتعمني ،حيث قمنا موؤخر�ً
رئي�سية مبجالت �لعمل
بتعيني ثالثة موظفني ُعمانيني جدد يف منا�سب
ّ
�ل�سرت�تيجية �لرئي�سية للبنك ،حاملني معهم خرب�ت حملية وعاملية
ود�سن بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان برنام ًا للخريجني يتد
و��سعة .كما ّ
�لتطور �لريادي و�لتنمية �ل�سخ�سية
لتعزيز
ويهدف
عامني
على مدى
ّ
للموظفني وتوفري فر�سة عمل مرموقة لل�سباب �ل ُعماين �لطامح.
ونعمد يف �لبنك �إىل توفري مموعة كاملة من �لرب�مج �لتدريبية
�لعاملية و�لفر�ش �لتطويرية كتطبيق �أكرث من  6500حلقة تدري�سية
وتنفيذ برنامج تعليم �إلكرتوين يف �لعام 2013م �سمل �أكرث من 1100
موظف بزيادة و�سلت لـ  %60عن �لعام 2012م.

خدمة �ملجتمع:
يف بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان لدينا قناعة كبرية ب�رشورة تفعيل
دورنا ب�سكل �إيجابي و�لإ�سهام يف تطوير وتنمية �ملجتمع و�لإقت�ساد
�لوطني .وعليه فقد قمنا باعتماد برنامج م�ستد�م يحمل يف �أجندته عددٍ
�ملوجهة لالإ�ستثمار يف �زدهار �ل�سلطنة ،حيث � ّأن %75
من �ملبادر�ت
ّ
من هذه �ملبادر�ت تهتم بالق�سايا �لبيئية و�لتعليمية.
وقد �سملت �لأن�سطة خالل عام 2013م تعاون ًا مع غرفة جتارة و�سناعة
ُعمان للعام �لثاين على �لتو�يل ،و�لــذي �سمل دعم خريجي �ملرحلة
�لثانوية من �لأ�رش ذ�ت �لدخل �ملحدود عرب “برنامج �لنجاح” .كما قمنا
باإطالق برنامج “�لأطفال يقروؤون” �لتعليمي للعام �لثالث بالتعاون
مع وز�رة �لرتبية و�لتعليم و�ملجل�ش �لثقايف �لربيطاين ،بالإ�سافة �إىل
�إطالق �حلملة �لوطنية ل�ساعة �لأر�ش لتوعية �ملجتمع على تاأثري �ملناخ
وت�سجيع �لأفر�د على �تخاذ �إجر�ء�ت حلماية �لبيئة .هذ� وقمنا بتوزيع
 1200طرد خريي لالأ�رش ذ�ت �لدخل �ملحدود يف كافة �أرجاء �ل�سلطنة،
و�أنهينا بنجاح �رش�كة د�مت لأربع �سنو�ت مع جمعية �لبيئة �ل ُعمانية
لدعم �أبحاث يف مار�سات ُم�ستد�مة لزر�عة �أ�سجار �للبان مبحافظة ظفار.

�خلال�ضة:

يف �لعام 2014م ،نحن ُنوؤكّ د على �إلتز�منا يف تطوير جتربة ُعمالئنا
وتوفري �أف�سل �خلدمات لهم ،و�إتاحة �ملزيد من �لفر�ش و�لعمل على
تنمية �أعمالنا �لتجارية و�لإ�ستثمار يف موظفينا و�أنظمتنا �ملعتمدة،
ف�س ًال عن �سمان تطبيق �أعلى �ملعايري �لدولية مبا يخدم تطلعاتنا
لن�سبح �لبنك �لر�ئد على م�ستوى �ل�سلطنة.
ويف �خلتام ،وبالنيابة عن كافة �أع�ساء مل�ش �لإد�رة� ،أو ّد �أن �أُعرب
عن �سكري وتقديري لكافة ُعمالئنا �لكر�م ،وللموظفني و�لفريق �لإد�ري
نخ�ش بال�سكر �لبنك
وفعالة .كما
على ما بذلوه من ولء وجهود ُمثمرة ّ
ّ
�ملركزي �ل ُعماين و�لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال على دعمهم �ملتو��سل
و�إر�سادهم لنا .و�أو ّد �أي�س ًا �أن ُ�أعــرب عن خال�ش تقديرنا و�إمتناننا
حل�رشة �ساحب �جلاللة �ل�سلطان قابو�ش بن �سعيد �ملُعظّ م -حفظه
�ل�سالم و�لإ�ستقر�ر و�ملزيد من
�هلل ورعاه ،على نظرته �لريادية لتحقيق ّ
�لنمو و�لرخاء يف هذ� �لبلد �لكرمي.
وتقبلو� م ّنا خال�ش �ل�سكر وبالغ �لتقدير،،
ّ

ديفيد غوردون �إلدون
رئي�ش مل�ش �لإد�رة
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قنو�ت للتو��سل مع �ل ُعمالء من
“�لتو�جد حيث فر�ش �لنمو و�لتو�سع وخلق
ٍ
خالل �إتاحة �لفر�ش لتمكني �لأعمال �لتجارية من �لإزدهار و�ل�ستمر�ر ودعم
تنمية �لقت�ساد �ملحلي ف�س ًال عن م�ساعدة �لأفر�د يف حتقيق طموحاتهم
و�أحالمهم”.
�أهد�ف بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان
-1
111
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�لقيم

ّ �1إن مل�ش �إد�رة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع)”HBON“( .
لتزم بتطبيق “ميثاق تنظيم و�إد�رة �ل�رشكات” باأعلى �ملعايري من
ُم ٌ
همة لفرتة طويلة للم�ساهمني وحتقيق �لأهد�ف
�أجل توفري قيمة ُم ّ
�ل�سرت�تيجية لبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان وتعزيز مكانته ل ُي�سبح
�لبنك �لر�ئد على م�ستوى �ل�سلطنة.
1قيم بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان:
•�لتمتع بال�ستقاللية و�لقيام بال�سيء �ل�سحيح،
تقبل �لأفكار و�لثقافات �ملختلفة ،و
• ّ
•�لتو��سل مع �لعمالء و�ملجتمعات و�جلهات �لرقابية
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ُبنيت قيم بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان على �أ�س�ش جتارية �سحيحة مبا يف ذلك:
وحتمل �مل�سئولية جتاه تاأثري�ت �أفعالنا و�تخاذ �لقر�ر�ت
•�إد�رة �ملخاطر – �لتحلّي بروح �ملغامرة ومز�ولة �لأن�سطة �لتجارية
ّ
�ملنطقية �حل�سيفة،

مل�ش �لإد�رة

•�لقوة �ملالية – �حلفاظ على قوة و�سيولة ر�أ�ش �ملال،

•�ل�رشعة – �ل�رشعة يف �لرد و�ل�ستجابة و�تخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�سبة �لقائمة على مبادئنا،
�لت�رشف ب�رشعة وقوة ،مع ترتيب
•�لرتكيز على �لأد�ء – مع �لريادة يف تقدمي م�ستويات تناف�سية يف �لأد�ء مب�ستوى عاملي و كذلك
ّ
�لأمور ح�سب �لأولوية وتب�سيطها،
•�جلودة – لتحقيق �لتميز،
•�لرتكيز على �لعميل – توفري جتربة ��ستثنائية لل ُعمالء،
• �لتكامل – عمل بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان مبوجب �ملعايري �ملتبعة لدى مموعة �إت�ش �إ�ش بي �سي وذلك ل�سمان تقدمي خدمة
متكاملة ومتنا�سقة جلميع �مل�ساهمني ،و
•�ل�ستد�مة – تبني نظرة طويلة �لأجل ودر��سة تاأثري �لقر�ر�ت على كلٍ من �مل�ساهمني و�لعالمة �لتجارية و�ل�سمعة.
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تقوم فل�سفة تنظيم و�إد�رة �ل�رشكات ببنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان على �ملبادئ �لتالية:
•وجود مل�ش �إد�رة يت�سم بالفاعلية و�مل�سوؤولية،
توجه ��سرت�تيجي و��سح لتطوير �لأعمال،
• ّ
•مبادئ ومعلومات حما�سبية حازمة،
•�آليات حكيمة لتخاذ �لقر�ر�ت،
•تقييم �أد�ء بناء�ً على �لإ�سرت�تيجية،
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فل�سفة تنظيم و�إد�رة �ل�رشكات �لتي يطبقها بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان تتجلى يف طريقة عمله وب�سكل ُيربز كيفية تطبيق تنظيم و�إد�رة
ُميزة لل�رشكات مبا ي�سمن للبنك:
•�أن يتمتع بهياكل تنظيمية و�إجر�ء�ت قوية،
•�أن ي�سع يف �لعتبار �حتياجات وم�سالح كافة �مل�ساهمني،
•�أن يتخذ قر�ر�ت متو�زنة وتتميز بال�سفافية.
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ي�سعى بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان لتطبيق �أف�سل مار�سات تنظيم و�إد�رة �ل�رشكات ��ستناد�ً �إىل قيم و��سحة قائمة على مبادئ عمل
�سحيحة وفل�سفة �إد�رية ُمتم ّثلة يف �أ�سلوب عمل بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان ومن خالل �للتز�م �سك ًال وم�سمون ًا بـ :

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

•تنمية وتطوير �ملو�رد �لب�رشية.
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فل�ضفة تنظيم و�إد�رة �ل�رشكات
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•�لكفاءة – �لرتكيز على �إد�رة �لنفقات وكفاءة �لعمليات،

•�لقانون،
•لو�ئح تنظيم و�إد�رة �ل�رشكات �خلا�ش باملوؤ�س�سات �مل�رشفية و�ملالية و�ل�سادر عن �لبنك �ملركزي �ل ُعماين،
•�ملعايري �لعاملية ملجموعة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ،مبا فيها ميثاق �إت�ش �إ�ش بي �سي لتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات.
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�لقو�ئم �ملالية

•ميثاق تنظيم و�إد�رة �رشكات �مل�ساهمة �لعامة �ل�سادر من �لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال (“�مليثاق”)،
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لقد �عتمد مل�ش �إد�رة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان مموعة قو�نني خا�سة لتنظيم �إد�رة �ل�رشكات با�سم (“�إطار �لعمل”) وب�سكل يتو�فق مع
ويطبق �أف�سل �ملمار�سات �لدولية كما ي�سمل على جميع �ملعايري �لعاملية يف مموعة �إت�ش
�لت�رشيعات �ملحلية �ملعمول بها يف �ل�سلطنة
ّ
�إ�ش بي �سي .ويتم مر�جعة “�إطار �لعمل” ب�سكل �سنوي وحتديثه ب�سكل دوري ح�سب �ل�رشورة .وين�ش �إطار �لعمل على حتديد �لأمور �لتي
تخ�ش �مل�ساهمني وكل ما يتعلق بدور وم�سوؤوليات مل�ش �لإد�رة وفريق �لإد�رة �لتنفيذية (“�لإد�رة”).
ّ

-3

جمل�س �لإد�رة – �لرت�ضيح و�ملهام

1-3

يتاألف مل�ش �لإد�رة �حلايل من �سبعة �أع�ساء تتاألف غالبيتهم من �أع�ساء غري تنفيذيني ،ثلثهم من �مل�ستقلني.

2-3

مت �نتخاب مل�ش �لإد�رة �حلايل يف  31مايو 2012م ملدة ثالث �سنو�ت .و�سيتم �نتخاب �ملجل�ش �لقادم يف عام 2015م ،ما مل تكن هناك
�رشورة ت�ستدعي �لقيام بغري ذلك ح�سب �أحكام �لقانون و�لنظام �لأ�سا�سي لبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان (“�لنظام �لأ�سا�سي”).
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يجوز ملء ،وب�سكل موؤقت� ،أي �ساغر نا�سئ عن ��ستقالة �أي ع�سو من قبل �ملجل�ش مع مر�عاة �إعادة �لنتخاب يف �جلمعية �لعمومية �ل�سنوية
�لتالية .يجب على �أي �سخ�ش يرغب يف تعيينه مبن�سب ع�سو مل�ش �إد�رة �أن:

1

•ي�ستكمل كافة �ل�رشوط �لقانونية �لو�ردة يف قانون �ل�رشكات �لتجارية و�لنظام �لأ�سا�سي،
• ُيق ّدم منوذج طلب �لع�سوية (ح�سب �لنموذج �ل�سادر عن �لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال) قبل يومني على �لأقل من �نعقاد �جلمعية
�لعمومية �لتي �سيتم فيها �نتخاب �أع�ساء مل�ش �لإد�رة.
4-3

يجب على �ملجل�ش عر�ش �أ�سماء �ملر�سحني �ملُنا�سبني على �مل�ساهمني ليتم �نتخابهم كاأع�ساء مبجل�ش �لإد�رة ح�سب روؤية �ملجل�ش
لحتياجاته .ول يوؤثر ذلك على حرية �مل�ساهمني يف �لت�سويت لأي مر�سح (مر�سحني).
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يجب على �مل�ست�سار �لقانوين لدى بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �لقيام مبر�جعة �أهلية و�سحة �لطلبات ومدى �لتز�مها بالقو�نني و�لت�رشيعات.
و�سيقوم بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم هـ 2008/53/بتقدمي ُم�ستند�ت �أع�ساء مل�ش �لإد�رة �ملنتخبني �سمن
حم�رش �جلمعية �لعمومية �ل�سنوية لدى �لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال (“�لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال”) خالل �مل ّدة �ملحددة يف �لقانون.
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يحدد �إطار �لعمل مهام و�خت�سا�سات �ملجل�ش وتخ�سع لكافة �لقو�نني و�لأنظمة ذ�ت �ل�سلة وللنظام �لأ�سا�سي وت�ستمل على �لقانون
�مل�رشيف وتعاميم �لبنك �ملركزي �ل ُعماين وقانون �ل�رشكات �لتجارية و�ملادة  5من �مليثاق.
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تعترب �أدو�ر رئي�ش مل�ش �لإد�رة و�لرئي�ش �لتنفيذي منف�سلة عن بع�سها (ي�سغلها �سخ�سني منف�سلني) وتكون حمددة ب�سكل و��سح.
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جمل�س �لإد�رة – �ملميز�ت و�لكفاء�ت �لأ�ضا�ضية
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�إن بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان ملتزم ب�سمان �متالك كل ع�سو من �أع�ساء مل�ش �لإد�رة �ل�سبعة للمز�يا �لتالية:
•معايري �أخالقية عالية و�أمانة يف تعامالتهم �ل�سخ�سية و�ملهنية،
•حكمة وذكاء عايل يتم ��ستخد�مها ل�ست�سد�ر قر�ر�ت �سليمة،
•�لقدرة على قر�ءة وفهم �لبيانات �ملالية،
•�إمكانية �مل�ساهمة وبفاعلية يف �إد�رة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان،
•�لقدرة على �لأد�ء و�لعمل ح�سب �أعلى �ملعايري �أثناء فرت�ت �ل�سغط ق�سرية �لأجل وطويلة �لأجل،
•�لقدرة على �لتو��سل مع �لآخرين ب�سكل حازم وم�سئول وتعاوين،
•�لقدرة على حتفيز وتنمية موظفي بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان للو�سول �إىل �أعلى معايري �لإد�رة.

 1أقر مجلس اإلدارة يف اجتامعه املنعقد بتاريخ  10أكتوبر 2013م ،تعيني الفاضل ديفيد غوردون إلدون عضوا ً مبجلس إدارة بنك إتش إس يب يس ٌعامن عن طريق االختيار وذلك إىل حني انعقاد الجمعية العمومية
لبنك إتش إس يب يس ٌعامن ،وتعيينه رئيساً ملجلس اإلدارة اعتبارا ً من بداية االجتامع .ويف وقت تعيينه تم تغيري تعريف “عضو مجلس إدارة مستقل” وكان الفاضل إلدون عضو مجلس إدارة غري مستقل يف تلك الفرتة.
كام ت ّم تعليق التعريف الجديد من قبل الهيئة العامة لسوق املال حتى إشعار آخر ،وبنا ًء عىل التعريف الحايل فإنه عضو مجلس إدارة مستقل.

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 10

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات
للتقرير �ل�سنوي 2013

�ل�ضم و�لفئة

�ل�ضرية �لذ�تية

كما �سغل من�سب رئي�ش مل�ش �إد�رة �سابق للغرفة �لتجارية بهونغ كونغ ،وهو ع�سو موؤ�س�ش
ورئي�ش مل�ش �إد�رة �سابق ملركز �سيول �ل�ست�ساري لالأعمال �لدولية .ورئي�ش �ملجل�ش
�ل�ست�ساري ل�رشكة �آ�سيا لالإ�ستثمار ،وم�ست�سار ملجموعة �ساوثرن كابيتال يف �سنغافورة
ومموعة نيو ليلي �لعاملية يف هونغ كونغ .وهو ي�سغل عدد�ً من �ملنا�سب �حلكومية
و�ملجتمعية يف هونغ كونغ.

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 11

�لقو�ئم �ملالية

ح�سل على جائزة دي �إت�ش �إل�/إ�ش �سي �إم بي كاأف�سل رجل �أعمال لعام  ،2003ويف عام
 2004ح�سل على و�سام جنمة بوهينيا �لذهبي من حكومة هونغ كونغ ،وح�سل على رتبة قائد
�أعلى من �لإمرب�طورية �لربيطانية لإ�سهامه يف مال �ل�سريفة ،وح�سل على �ملو�طنة �لفخرية
يف جمهورية كوريا �جلنوبية تقدير�ً لإجناز�ته يف �لعديدة يف �لعمل �مل�رشيف .وح�سل يف عام
 2005على جائزة “�أف�سل �لإجناز�ت على مدى �حلياة من �مل�رشفيني �لآ�سيويني”.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

�سغل �لعديد من �ملنا�سب �مل�رشفية خالل �لفرتة من عام � 1964إىل  1990باململكة �ملتحدة
�لفا�سل  /ديفيد غوردون �إلدون
رئي�ش مل�ش �لإد�رة وع�سو م�ستقل غري تنفيذي و�ل�رشق �لأو�سط و�آ�سيا .ويف عام � 1990أ�سبح �ملدير �لعام ملجموعة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي،
ويف عام � 1992أ�سبح �ملدير �لعام لالإد�رة �لدولية مبوؤ�س�سة هونغ كونغ و�سنغهاي للخدمات
�ملوؤهالت:
�مل�رشفية ،ثم �ملدير �لتنفيذي يف عام  ،1994و�لرئي�ش �لتنفيذي يف عام  1996ورئي�ش
�لدكتور�ه (مرتبة �ل�رشف) يف �إد�رة �لأعمال من مل�ش �لإد�رة يف عام  .1999و�سغل يف عام  1996من�سب رئي�ش مل�ش �إد�رة بنك هانغ
�سينغ ،وهو بنك ع�سو يف مموعة �إت�ش �إ�ش بي �سي ،و�سغل من�سب مدير �رشكة �إت�ش �إ�ش بي
جامعة هونغ كونغ
�سي �لقاب�سة يف  1يناير  .1999وقد تقاعد من �ملجموعة يف مايو .2005
قا�سي �سلح فخري
و�سغل منذ عام  2011من�سب رئي�ش مل�ش �لإد�رة غري �لتنفيذي لبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق
زميل معهد �مل�رشفيني �ملعتمدين (.)FCIB
�لأو�سط �ملحدود ورئي�ش جلنة �ملخاطر �لدولية خدمات �ل�رشكات و�ملوؤ�س�سات �لتجارية ببنك
�إت�ش �إ�ش بي �سي .و�سغل من�سب م�ست�سار �أول ل�رشكة بر�ي�سووترهاو�ش �ملحدودة ،وع�سو مل�ش
�إد�رة �أول م�ستقل غري تنفيذي ملجموعة نوبل �مل�سجلة يف �سنغافورة ،وهو ع�سو باملجل�ش
�لأعلى ملركز دبي �ملايل �لعاملي �لتابع حلكومة دبي .و�سغل من�سب م�ست�سار مكتب رئي�ش
كوريا �جلنوبية حتى دي�سمرب .2012

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

�لأع�ضاء �لذين ل يز�لون ي�ضغلون منا�ضبهم

مل�ش �لإد�رة

3-4

أقر �ملجل�ش يف �جتماعه �ملنعقد بتاريخ � 10أكتوبر 2013
ين�ش �جلدول �لتايل على �ملوؤهالت و�ل�سرية �لذ�تية لأع�ساء مل�ش �لإد�رة .وقد � ّ
تعيني �لفا�سل  /ديفيد غوردون �إلدون ع�سو�ً مبجل�ش �إد�رة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان بالختيار وذلك �إىل حني �نعقاد �جتماع �جلمعية
�لعمومية �لقادم لبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان ،وكذلك تعيينه رئي�س ًا ملجل�ش �لإد�رة �عتبار�ً من بد�ية ذلك �لجتماع كما قام �ملجل�ش بقبول
��ستقالة �لفا�سل � /سايون نيجل كوبر من من�سبه كع�سو مبجل�ش �لإد�رة وكرئي�ش ملجل�ش �لإد�رة (�عتبار�ً من ختام �لجتماع).

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات
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ي�سعى مل�ش �لإد�رة ككل مع كل مر�سح ي�ساهم يف مال و�حد على �لأقل لبلوغ �لكفاء�ت �لتالية:
•مهار�ت يف حتفيز �ملو�هب ذ�ت �لأد�ء �لعايل،
•روؤية ��سرت�تيجية وقدرة على �لتوجيه من خالل �لت�سجيع على �لبتكار و�لتحدي �مل�ستمر يف �ملوؤ�س�سة لتو�سيع روؤ�ها،
•خربة يف �لأمور �ملالية ومتويل �ل�رشكات،
•�لقدرة على فهم توجهات �لإد�رة ب�سكل عام ،و�أي�ساء فهم �ملناخ �ل�سائد يف �لو�سط �مل�رشيف على �ل�سعيدين �ملحلي و�لعاملي،
•�كت�ساب �ملعرفة �ملتعلقة بالأعمال �مل�رشفية و�حلفاظ عليها،
•�كت�ساب �خلربة �ملتعلقة بالأعمال �مل�رشفية يف �لأ�سو�ق �لدولية و�حلفاظ عليها.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات
للتقرير �ل�سنوي 2013

�ل�ضم و�لفئة

�ل�ضرية �لذ�تية

�لأع�ضاء �لذين ل يز�لون ي�ضغلون منا�ضبهم
ع�سو مل�ش �إد�رة بنك ُعمان �لدويل �ش.م.ع.ع منذ  1996مع خربة تفوق  28عام ًا يف مال
�لفا�سل  /وليد بن عمر �لزو�وي
نائب رئي�ش مل�ش �لإد�رة وع�سو م�ستقل غري �ل�رشكات
تنفيذي
�ملوؤهالت:
ماج�ستري من �لكلية �مللكية يف �ململكة �ملتحدة
د .جمعة بن علي بن جمعة �آل جمعة
ع�سو مل�ش �إد�رة �أول م�ستقل غري تنفيذي
�ملوؤهالت:

عمل لدى �ملكتب �ل�سلطاين من � 1982إىل � ،1996لأمني �لعام ملجل�ش �ملناق�سات من 1996
�إىل  ،2001وزير �لقوى �لعاملة من � 2001إىل  .2008ي�سغل حالي ًا من�سب رئي�ش مل�ش �إد�رة
�ل�رشكة �ل ُعمانية لإد�رة �ملطارت �ش.م.ع.م

دكتور�ه يف �لعلوم �ل�سيا�سية
�ل�سيخ � /أين بن �أحمد بن �سلطان �حلو�سني
ع�سو مل�ش �إد�رة م�ستقل غري تنفيذي
�ملوؤهالت:

ي�سغل حالي ًا من�سب �ملدير �لعام ملطار م�سقط �لدويل � ،ل�رشكة �لعمانية لإد�رة �ملطار�ت ،ع�سو
مل�ش �إد�رة �رشكة ُعمان لالت�سالت �ش.م.ع.ع ،رئي�ش مل�ش �إد�رة �ل�رشكة �لوطنية �ل ُعمانية
للهند�سة و�ل�ستثمار �ش.م.ع.ع  ،ع�سو مل�ش �إد�رة �ل�رشكة �لعمانية للتجارة �للكرتونية

ماج�ستري يف �لإد�رة �لعامة
�لرئي�ش �لإقليمي لالإ�سرت�تيجية و�لتخطيط و�لرئي�ش �لدويل ملنطقة �ل�رشق �لأو�سط و�سمال
�لفا�سل  /ديفيد كوتهاير
�أفريقيا يف مموعة �إت�ش �إ�ش بي �سي ونائب ًا للرئي�ش �لتنفيذي �سابق ًا جلى �إت�ش �إ�ش بي �سي
ع�سو مل�ش �إد�رة م�ستقل غري تنفيذي
�لرب�زيل �لكائن يف �ساو باولو من يوليو � 2009إىل يناير  ،2012م�سوؤول عن �لعديد من
�ملوؤهالت:
�لأعمال و�ملهام �سمن �لعمليات �لرب�زيلية ،مبا يف ذلك �ل�سوؤون �لقانونية و�ملو�رد �لب�رشية
ماج�ستري يف �إد�رة �لأعمال من كلية ثندر بريد و�للتز�م و�لت�سويق و�لتخطيط و�لتحول و�خلدمات �مل�رشفية �خلا�سة و�إد�رة �لأ�سول.
لالإد�رة �لعاملية يف غالندل� ،أريزونا ،بكالوريو�ش
يف �لعلوم �ل�سيا�سية من جامعة بيرت�سبريغ يف
بيرت�سربغ ،بن�سلفانيا.
�لفا�سلة  /فر�ن�سي�سكا ماكدونا
ع�سو مل�ش �إد�رة م�ستقل غري تنفيذي
�ملوؤهالت:
بكالوريو�ش يف �لإد�رة (مرتبة �ل�رشف) من جامعة
�أك�سفورد يف �لفل�سفة و�ل�سيا�سة و�لقت�ساد.
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رئي�ش �خلدمات �مل�رشفية لالأفر�د و�إد�رة �لرثو�ت يف �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط و�سمال
�أفريقيا منذ يوليو � ،2011سغلت �سابق ًا رئي�ش �خلدمات �ملالية �ل�سخ�سية يف هونغ كونغ
وكانت م�سوؤولة عن �أ�سول �لعمالء و�لقنو�ت �ملبا�رشة وفروع خدمة �لعمالء وجتربة �لعمالء
وتطوير �ل�سرت�تيجيات للخدمات �مل�رشفية لالأفر�د.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات
للتقرير �ل�سنوي 2013

�لأع�ضاء �لذين ل يز�لون ي�ضغلون منا�ضبهم

�لأع�ضاء �لذين ��ضتقالو� من منا�ضبهم
�لفا�سل � /سايون كوبر
رئي�ش مل�ش �لإد�رة

نائب رئي�ش مل�ش �لإد�رة و�لرئي�ش �لتنفيذي لـ �إت�ش �إ�ش بي �سي منطقة �ل�رشق �لأو�سط و�سمال
�أفريقيا منذ مايو  ،2009عني مدير عام مموعة �إت�ش �إ�ش بي �سي يف مايو .2008

�ملوؤهالت :خريج جامعة كامربيدج وحا�سل �لرئي�ش و�لرئي�ش �لتنفيذي �ل�سابق� ،إت�ش �إ�ش بي �سي كوريا ،من .2006 – 2004
على درجة �ملاج�ستري يف �لقانون ،خريج جامعة �ملدير �ملنتدب ورئي�ش ق�سم �ل�رشكات و�خلدمات �مل�رشفية �ل�ستثمارية لدى �إت�ش �إ�ش بي
�سي يف �سنغافورة ،نائب �لرئي�ش �لتنفيذي ورئي�ش ق�سم �ل�رشكات و�خلدمات �مل�رشفية
كولومبيا لالأعمال.
�ل�ستثمارية �سابق ًا يف �إت�ش �إ�ش بي �سي تايالند من � 2001إىل .2003
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�ملعلومات �ملقدمة للمجل�س
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يت�سمن �إطار �لعمل �مل�سائل �لتي يخت�ش بها مل�ش �لإد�رة وتلك �لتي يخت�ش بها �مل�ساهمون.
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يتلقى كافة �أع�ساء مل�ش �لإد�رة معلومات �ساملة ويف موعدها �ملحدد لتمكينهم من �أد�ء مهامهم.
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حتتوي كافة �لبيانات �ملالية �ل�سنوية و�ملوؤقتة وتقارير ح�سا�سية �لنا�ش جتاه �لأ�سعار و�لتقارير �إىل �جلهات �لتنظيمية �لتي يعدها مل�ش
�لإد�رة على تقييم متو�زن وقابل للفهم.

4-5

�إن مل�ش �لإد�رة يدرك م�سوؤولياته متام ًا عن �إعد�د �لبيانات �ملالية.
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ي�سمن مل�ش �لإد�رة �لرقابة �لد�خلية �لفاعلة يف كافة نو�حي عمليات بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان مبا يف ذلك �للتز�م �ملايل �ملتعلق
بالعمليات و�إد�رة �ملخاطر.

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 13

�لقو�ئم �ملالية

4-4

يتم �لإبقاء على ت�سكيلة مل�ش �لإد�رة وقو�عده �خلبرية �ملاهرة قيد �ملر�جعة �مل�ستمرة ويتم تقييم �ملجل�ش ب�سكل �سنوي .يجري توفري
تدريب �أع�ساء مل�ش �لإد�رة وتثقيفهم على �أ�سا�ش منتظم حيث يت�سمن �لتدريب على �ل�سوؤون �لقانونية و�لتنظيمية و�ملالية.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

يتمتع �ل�سيد  /كوبر قبل تقلد من�سبه يف تايالند بخربة مدتها  12عام ًا كمدير يف ق�سم متويل
�ل�رشكات لدى مموعة �إت�ش �إ�ش بي �سي يف لندن وهونغ كونغ و�سنغافورة.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

��ستقالو� من منا�سبهم �عتبار�ً من � 10أكتوبر 2013

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

�لرئي�ش �لتنفيذي� ،لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ،بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود،
�لفا�سل  /عبد�لفتاح �رشف
�سغل �سابق ًا من�سب �لرئي�ش �لتنفيذي لق�سم �خلدمات �ملالية �ل�سخ�سية� ،ل�رشق �لأو�سط و�سمال
ع�سو مل�ش �إد�رة م�ستقل غري تنفيذي
�أفريقيا ،م�سوؤول عن كافة �خلدمات �مل�رشفية لالأفر�د لدى �إت�ش �إ�ش بي �سي يف �ل�رشق �لأو�سط
�ملوؤهالت:
و�سمال �أفريقيا� ،لرئي�ش �لتنفيذي لق�سم �لأور�ق �ملالية يف بنك دبي �لوطني� ،رشكة فرعية
خريج جامعة دنفر� ،لوليات �ملتحدة �لأمريكية ،لبنك �لإمار�ت دبي �لوطني .ع�سو يف �ملجل�ش �لأعلى ملركز دبي �ملايل �لعاملي وع�سو مل�ش
حا�سل على بكالوريو�ش يف �لآد�ب ،تخ�س�ش �إد�رة �رشكة �لت�سالت �لإمار�تية (�ت�سالت) وموؤ�س�سة نور دبي.
رئي�سي علوم �سيا�سية وتخ�س�ش ثانوي تعليم
خا�ش.

مل�ش �لإد�رة

�ل�ضم و�لفئة

�ل�ضرية �لذ�تية

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات
للتقرير �ل�سنوي 2013

6-5

يتبنى مل�ش �لإد�رة �سيا�سة �ل�سفافية بالن�سبة للعالقة مع مر�قبي �حل�سابات �خلارجيني ،وخ�سو�س ًا فيما يتعلق باأية تر�سية لأي عمل غري
مدقق .ويقوم �ملبد�أ �لأ�سا�سي على �أن مر�قبي �حل�سابات �خلارجيني م�ستقلني يف مار�سة مهامهم.

7-5

يتبع بنك �إت�ش �إ�ش بي ُعمان �سيا�سات د�خلية للتاأكد من �لإف�ساح �لعادل عن كافة �ملعلومات �لعامة �ملتعلقة ببنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان،
وخ�سو�س ًا للتاأكد من �أن �أية معلومات �سحيحة وكاملة ولي�ست م�سللة وغري منقو�سة.
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�جتماعات جمل�س �لإد�رة و�للجان

1-6

�عتبار�ً من دي�سمرب � 2013سكل مل�ش �لإد�رة جلنتني م�ستقلتني هما جلنة �لتدقيق وجلنة �ملخاطر� ،أما �لعمليات �ليومية للبنك فتخت�ش
بها جلنة �لإد�رة �لتنفيذية �لتابعة لإد�رة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان.

2-6

عني مل�ش �لإد�رة �أمين ًا لل�رش موؤه ًال من �لناحية �لقانونية لبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان .يقوم �أمني �ل�رش مبز�ولة �ملهام �ملن�سو�ش عليها
يف �ملادة  6من �مليثاق و�إ�سافة لذلك يقوم بتقدمي �لن�سائح و�مل�سورة حول �أف�سل مار�سات �لتنظيم و�لإد�رة �لدولية ومتطلبات �لتنظيم
و�لإد�رة �ملحلية.

3-6

ومت طرح جدول �أعمال �سامل وتوزيع �لأور�ق على �لأع�ساء (�لتي ت�سمل �مل�سائل �لو�ردة
�جتمع مل�ش �لإد�رة وجلنتيه يف �لتو�ريخ �لتالية ّ
يف �مللحق  2من �مليثاق) وذلك لأخذ فكرة عن �ملو��سيع �ملطروحة و(يف حال �نطباقها) و�ملو�فقة عليها.

تو�ريخ 2013

جمل�س �لإد�رة و�للجنة

 10يناير

مل�ش �لإد�رة ،جلنة �لتدقيق ،جلنة �ملخاطر

 29يناير

مل�ش �لإد�رة ،جلنة �لتدقيق

 5مار�ش

مل�ش �لإد�رة ،جلنة �لتدقيق

 27مار�ش (�جتماع �جلمعية �لعمومية)

مل�ش �لإد�رة

� 29أبريل

مل�ش �لإد�رة ،جلنة �لتدقيق ،جلنة �ملخاطر

 2يوليو

مل�ش �لإد�رة

 29يوليو

مل�ش �لإد�رة ،جلنة �لتدقيق ،جلنة �ملخاطر

� 10أكتوبر

مل�ش �لإد�رة

� 30أكتوبر

مل�ش �لإد�رة ،جلنة �لتدقيق ،جلنة �ملخاطر

 12دي�سمرب (يوم �ل�سرت�تيجية�/لتخطيط)
4-6

مل�ش �لإد�رة

�جتمع مل�ش �لإد�رة  10مر�ت( 1بينها يوم �ل�سرت�تيجية �/لتخطيط و�جتماع �جلمعية �لعمومية) ،و�جتمعت جلنة �لتدقيق  6مر�ت وجلنة
�ملخاطر  4مر�ت خالل عام  .2013يبني �جلدول �لتايل تكوين و�أ�سماء �لأع�ساء ورئي�ش �لجتماع و�سجل �حل�سور من مل�ش �لإد�رة
و�للجان و�ملدر�ء:

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 14

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات
للتقرير �ل�سنوي 2013

6

ل يوجد

نعم

نعم

د .جمعة بن علي بن جمعة �آل جمعة ع�سو مل�ش �لإد�رة

7

ل يوجد

ل يوجد

نعم

نعم

�ل�سيخ � /أين بن �أحمد �حلو�سني ع�سو مل�ش �لإد�رة وجلنة �ملخاطر

9

ل يوجد

4

نعم

نعم

�لفا�سل  /ديفيد كوتهاير

ع�سو مل�ش �لإد�رة وجلنة �ملخاطر
(رئي�ش) وجلنة �لتدقيق (رئي�ش)

9

6

4

نعم

ل

�لفا�سلة  /فر�ن�سي�سكا
ماكدونا

ع�سو مل�ش �لإد�رة وع�سو جلنة
�ملخاطر وجلنة �لتدقيق

9

6

4

نعم

ل

�لفا�سل  /عبد�لفتاح �رشف

ع�سو مل�ش �لإد�رة وجلنة �ملخاطر

8

ل يوجد

3

نعم

ل

�لفا�سل  /وليد بن عمر �لزو�وي نائب رئي�ش �ملجل�ش وع�سو جلنة �لتدقيق 9

1-7

يتلقى �أع�ساء مل�ش �لإد�رة مكافاآت ح�سور وبدلت مل�ش �لإد�رة و�للجان �ملنبثقة ح�سب �ملبالغ �لتالية:
• 500ريال ُعماين مبثابة بدل ح�سور جل�سة ي�ستحق �لدفع لكل �جتماع مل�ش �إد�رة يتم ح�سوره،
• 500ريال ُعماين مبثابة بدل ح�سور جل�سة ي�ستحق �لدفع لكل �جتماع جلنة يتم ح�سوره

2-7

مع مر�عاة �لآتي� )1( :حلدث �لأق�سى مل�رشوفات بدل ح�سور �جلل�سات لكل ع�سو بقيمة  10.000ريال ُعماين كل عام و ( )2حد �أق�سى
للر�سوم  /للم�رشوفات �ل�سنوية مببلغ �إجمايل وقدره (ملجل�ش �لإد�رة باأكمله)  200.000ريال ُعماين.
باعتبار �أن كافة �أع�ساء مل�ش �لإد�رة هم �أع�ساء غري تنفيذيني ،فاإنهم ل يتلقون ر�تب ًا �أو حو�فز عن �لأد�ء ،بل يكونون خمولني باحل�سول
على تعوي�ش مقابل ح�سور �جتماعات مل�ش �لإد�رة و�للجان.

4-7

بلغ �إجمايل بدل ح�سور جل�سات ونفقات �جتماعات مل�ش �لإد�رة�/للجنة �ملدفوعة  61.698ريال ُعماين خالل عام  2013ح�سب �جلدول
�لتايل:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )2مل يتم �عتبار �جتماع كامل �أع�ساء مل�ش �لإد�رة يف يوم �لإ�سرت�تيجية �جتماع ًا ر�سمياً .وقد مت ت�سديد بدل ح�سور �جلل�سة وت�سجيلها حتت بند “ مكافاآت يوم �ل�سرت�تيجية بالريال �ل ُعماين” يف
�ملو�سح بالفقرة .4-7
�جلدول
ّ

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 15

�لقو�ئم �ملالية

3-7

تنازل كل من �سايون نيجل كوبر وديفيد كوثيماير وفر�ن�سي�سكا ماكدونا وعبد�لفتاح �رشف عن حقهم يف �حل�سول على كامل �أو ي جزء
من مكافاآت مل�ش �لإد�رة�/للجنة �خلا�سة بهم عن عام .2013

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш
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�ملكافاآت

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

�لفا�سل � /سايون كوبر

رئي�ش مل�ش �لإد�رة �مل�ستقيل

8

ل يوجد

ل يوجد

نعم

ل

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

�لفا�سل  /ديفيد �إلدون

رئي�ش مل�ش �لإد�رة

2

ل يوجد

ل يوجد

ل يوجد

ل

مل�ش �لإد�رة

�ل�ضم

ع�ضوية جمل�س �لإد�رة و�للجان

ح�ضور �آخر مدير �أي
ح�ضور
ح�ضور
ح�ضور �جتماعات
�رشكة
جمل�س �لإد�رة (مبا �جتماعات �جتماعات �جتماع
�س.م.ع.ع،
جمعية
جلنة
فيها �جتماع �جلمعية جلنة
�لتدقيق
�لعمومية عد� يوم
�أخرى؟
�ملخاطر عمومية
()2
�لإ�ضرت�تيجية)

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات
للتقرير �ل�سنوي 2013

�لعماين
�ملكافاآت بالريال ُ

مكافاآت يوم �ل�ضرت�تيجية
�لعماين
بالريال ُ

�لفا�سل  /ديفيد �إلدون

1.000

500

1.500

�لفا�سل � /سايون كوبر

-

-

-

�لفا�سل  /وليد عمر �لزو�وي

7.500

500

8.000

د .جمعة علي جمعة �آل جمعة

3.500

500

4.000

�ل�سيخ � /أين �أحمد �حلو�سني

6.500

500

7.000

�لفا�سل  /ديفيد كوثاياير

-

-

-

�لفا�سلة  /فر�ن�سي�سكا ماكدونا

-

-

-

�لفا�سل  /عبد�لفتاح �رشف

-

-

-

�إجمايل �ملكافاآت

18٫500

2٫000

20٫500

�إجمايل نفقات �لفندق و�ل�ضفر
و�لنفقات �لأخرى �ملتعلقة
باأع�ضاء جمل�س �لإدرة

37٫705

3٫493

41٫198

�لإجمايل

56٫205

5٫493

61٫698

��ضم ع�ضو جمل�س �لإد�رة

�لإجمايل

5-7

بلغ �إجمايل �ملكافاآت �ملدفوعة مبجملها خالل عام 2013م �إىل �أع�ساء فريق �لإد�رة �لتنفيذية �لعليا  1.845.000ريال ُعماين ،مبا
يف ذلك �لر�تب و�لفو�ئد و�لعالو�ت وخيار�ت �لأ�سهم وم�ستحقات نهاية �خلدمة و�ملعا�سات �لتقاعدية .وبلغ �إجمايل �ملكافاآت �ملدفوعة
مبجملها خالل عام � 2013إىل �لروؤ�ساء �خلم�ش  938.000ريال ُعماين.

6-7

مت تعيني �لإد�رة �لتنفيذية مبوجب عقود عمل ر�سمية مدتها عامني لغري �ل ُعمانيني وح�سب �أنظمة قو�نني �لعمل �ل ُعمانية لل ُعمانيني .وتكون
فرتة �لإ�سعار � 3أ�سهر.

7-7

طبق بنك ُعمان �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �سيا�سة موثوق بها وتتميز بال�سفافية فيما يتعلق مبكافاآت �أع�ساء �لإد�رة �لعليا �إ�سافة �إىل جزء
ُي ّ
هام من �إجمايل �ملكافاآت �ملرتبط بالأد�ء.
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جلنة �لتدقيق و�للجان �لأخرى

1-8

�سكل مل�ش �لإد�رة جلنتني منبثقتني عن مل�ش �لإد�رة على �لنحو �لذي تقت�سيه قو�نني �ل�سلطنة وهاتني �للجنتني هما جلنة �لتدقيق
وجلنة �ملخاطر يف بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان .ويتوىل مل�ش �لإد�رة �أي�س ًا مهمة �لإ�رش�ف على جلان �لإد�رة يف بنك �إت�ش �إ�ش بي
�سي ُعمان �لتي ت�ستمل على جلنة �لأ�سول و�للتز�مات وجلنة �إد�رة �ملخاطر وجلنة �ملخاطر �لت�سغيلية و�لرقابة �لد�خلية وجلنة �لإد�رة
�لتنفيذية.

2-8

تتاألف جلنة �لتدقيق من ثالثة �أع�ساء وجلنة �ملخاطر من �أربعة �أع�ساء.

3-8

تخ�سع كل جلنة من جلان مل�ش �لإد�رة وجلان �لإد�رة لل�سالحيات و�لخت�سا�سات �لر�سمية �ملعتمدة من مل�ش �لإد�رة و�لتي تنظم
وحتكم ع�سويتها ونطاق عملها وم�سوؤولياتها و�لقدرة على حما�سبتها.

4-8

�أقر مل�ش �لإد�رة وفو�ش �سلطات للم�سئولني �لتنفيذيني يف بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان .وتكون �لإد�رة �لتنفيذية م�سوؤولة �أمام مل�ش
�لإد�رة من خالل �لرئي�ش �لتنفيذي .وين�ش “�إطار �لعمل” تفوي�سات �ل�سلطات وعلى �مل�سائل �لتي يخت�ش بنظرها مل�ش �لإد�رة.

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 16

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات
للتقرير �ل�سنوي 2013

2-9

�سالحيات و�خت�سا�سات جلنة �لتدقيق تو�سح م�سوؤولية و�سلطة �للجنة ويتم �عتمادها من قبل مل�ش �لإد�رة ومر�جعتها ب�سكل �سنوي.

3-9

�لغر�ش �لرئي�سي للجنة �لتدقيق هو �أن تكون م�سوؤولة �أمام مل�ش �لإد�رة و�أن توفر م�سوؤولية غري تنفيذية يف �لإ�رش�ف على وتقدمي �مل�سورة
ملجل�ش �لإد�رة حول �مل�سائل �ملتعلقة باإعد�د �لتقارير �ملالية مع كافة �مل�سائل �ملن�سو�ش عليها يف �مللحق  3من �مليثاق.
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جلنة �ملخاطر

1-10

�سالحيات و�خت�سا�سات جلنة �ملخاطر تو�سح م�سوؤولية و�سلطة �للجنة ويتم �عتمادها من قبل مل�ش �لإد�رة ومر�جعتها ب�سكل �سنوي.

2-10

�لغر�ش �لرئي�سي من جلنة �ملخاطر هو �أن تكون م�سوؤولة �أمام مل�ش �لإد�رة و�أن توفر م�سوؤولية غري تنفيذية لالإ�رش�ف وتقدمي �لن�سيحة
ملجل�ش �لإد�رة حول �مل�سائل �ملتعلقة باملخاطر ذ�ت �مل�ستوى �لعايل وتنظيم �إد�رة �ملخاطر.

-11

و�ضائل �لت�ضال مع �مل�ضاهمني و�مل�ضتثمرين

1-11

لدى بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان  3.591م�ساهم ًا كما يف  31دي�سمرب .2013

2-11

�إن بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان م�ستعد ،يف حال كان مكناً ،لإجر�ء �أية حمادثات مع �مل�ستثمرين من �ملوؤ�س�سات و�ل�رشكات على �أ�سا�ش
�لتفاهم �مل�سرتك على �لأغر��ش و�لأهد�ف.

3-11

م�سدر �ملعلومات �لرئي�سي للم�ساهمني هو �لتقرير �ل�سنوي �لذي يت�سمن ،من بني �لأ�سياء �لأخرى ،بيان مل�ش �لإد�رة وتقرير �ملُنقا�سات
وحتليالت �لإد�رة و�لبيانات �ملالية �ملدققة.

4-11

يتم �إدر�ج �لبيانات �ملالية �خلا�سة ببنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان على موقع �سوق م�سقط لالأور�ق �ملالية على �سبكة �لإنرتنت
وفق ًا لكافة �ملتطلبات �لتنظيمية �ملحلية .ويتم �أي�س ًا رفع هذه �ملعلومات على موقع �لويب �خلا�ش ببنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان
(.)www.hsbc.co.om

5-11

ويتم كذلك ن�رش �لتقرير �ملايل �لف�سلي �ملوجز على موقع �لويب �خلا�ش ببنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان ( )www.hsbc.co.omويف
�ل�سحف �ملحلية .مت عر�ش �لبيانات �ملالية �ل�سنوية على موقع �لويب �خلا�ش ببنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان ()www.hsbc.co.om
وموقع �سوق م�سقط لالأور�ق �ملالية ون�رشها بال�سحف �ملحلية .ويتم كذلك �ر�سال �لتقرير �ل�سنوي (ي�سمل �لبيانات �ملالية �ل�سنوية) �إىل
�مل�ساهمني و�إيد�عه لدى �لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال و�سوق م�سقط لالأور�ق �ملالية.

6-11

يعر�ش موقع �لويب �إعالنات �ل�سحف �لر�سمية و�لعرو�ش �ملقدمة �إىل �مل�ستثمرين من �ملوؤ�س�سات و�ل�رشكات و�ملحللني.
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مل�ش �لإد�رة

1-9

�سكل مل�ش �لإد�رة جلنة تدقيق للوفاء ب�رشوط �ملادة  7من �مليثاق .ويتم عقد جل�سات خا�سة ب�سكل منتظم بني جلنة �لتدقيق من جانب
ومد ّققي �حل�سابات �خلارجيني ورئي�ش ق�سم �للتز�م و�مل�ست�سار �لقانوين.
و(ب�سكل منف�سل) كل من �لرئي�ش �ملايل ورئي�ش ق�سم �لتدقيق �لد�خلي ُ

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

-9

جلنة �لتدقيق

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

7-8

ي�سعى مل�ش �لإد�رة لرفع �لكفاءة من خالل �لإبقاء على تدريب وتطوير �لإد�رة �لتنفيذية مع تعزيز �ملهار�ت �ملطلوبة و�لتخطيط لإجناحها
و�إبقائها قيد �ملر�جعة �مل�ستمرة.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

6-8

يبقي مل�ش �لإد�رة على �أنظمة �لرقابة �لد�خلية لدى بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان حتت �ملر�جعة �مل�ستمرة.

�لقو�ئم �ملالية

5-8

يتعني على مل�ش �لإد�رة �سمان تنفيذ �لقرر�ت و�ل�سيا�سات �لتي يو�فق عليها حتت بند “�مل�سائل �خلا�سة” �لو�ردة يف �إطار �لعمل من قبل
�لإد�رة .وينبغي على �لرئي�ش �لتنفيذي ح�سور �جتماعات �ملجل�ش ويكون م�سوؤو ًل عن �لتاأكد من تنفيذ وتطبيق �سيا�سات وقر�ر�ت �ملجل�ش
ب�سكل فاعل ويف موعدها.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات
للتقرير �ل�سنوي 2013

-12

�ضعر �ل�ضوق وتوزيع �ملمتلكات

1-12

ين�ش �جلدول �لتايل على بيانات �سعر �ل�سوق لدى بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان خالل عام :2013
بيانات �سعر �ل�سوق – �لأعلى و�لأقل
(على �أ�سا�ش �سعر �لإغالق �ليومي يف �سوق م�سقط لالأور�ق �ملالية)

2-12

�ل�ضهر

�لأعلى
�لعماين
بالريال ُ

�لأقل
�لعماين
بالريال ُ

متو�ضط �ملوؤ�رش (�ضوق م�ضقط لالأور�ق �ملالية –
�ملوؤ�رش)

يناير

0.206

0.175

6763.170

فرب�ير

0.201

0.170

6974.500

مار�ش

0.194

0.180

7235.060

�أبريل

0.207

0.179

7606.593

مايو

0.203

0.197

7593.131

يونيو

0.205

0.190

7836.884

يوليو

0.193

0.186

8060.348

�أغ�سط�ش

0.193

0.185

8414.765

�سبتمرب

0.186

0.176

8060.469

�أكتوبر

0.184

0.176

8135.175

نوفمرب

0.174

0.171

8222.424

دي�سمرب

0.175

0.167

8165.535

ين�ش �جلدول �لتايل على توزيع ملكية �أ�سهم بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان خالل عام :2013

ن�ضبة �مل�ضاهمة �ملئوية

عدد �مل�ضاهمني

�أقل من %5

3590

بني %10 – 5

�سفر

�أكرث من %10

1

�لإجمايل

3591

3-12

ل ي�سدر بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �سهاد�ت �ليد�ع �لدولية �أو �سهاد�ت �لإيد�ع �لأمريكية �أو �سمانات �أو �سكوك قابلة للتحويل.

-13

تفا�ضيل عدم �للتز�م من قبل بنك �إت�س �إ�س بي �ضي ُعمان

1-13

مت فر�ش غر�مة �إجمالية بقيمة  30.000ريال ُعماين خالل �ل�سنو�ت �لثالث �ملا�سية من قبل �لبنك �ملركزي �ل ُعماين كعقوبات تنظيمية.
وترتبط هذه �لغر�مات مب�سائل �إجر�ئية وتفوي�ش �ل�سلطات و�ل�سيا�سات و�مل�سائل �لت�سغيلية ذ�ت �ل�سلة بالتكامل .و��ستجاب رئي�ش مل�ش
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تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات
للتقرير �ل�سنوي 2013

�لإد�رة ملتطلبات �لبنك �ملركزي �ل ُعماين ويجري �لعمل مبوجب خطة ُمعتمدة من مل�ش �لإد�رة لت�سحيح هذه �مل�سائل.

4-14

تبنى بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �سيا�سة �أحكام و�إجر�ء�ت ر�سمية ويعمل على �تباعها دوماً.

5-14

يلتزم بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان بكافة �ملعايري �لدولية �لأخرى �ملتعلقة بالإف�ساح عن �ملعامالت �ملربمة مع �لأطر�ف ذ�ت �ل�سلة.

-15

ملحة عن �خلربة �ملهنية لدى �ملدقق �لقانوين

1-15

كي بي �إم جي هم �ملدققون �لقانونيون �ملعتمدون لدى بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان.

2-15

و�فق �مل�ساهمون يف �لبنك على تعيني �رشكة كي بي �إم جي لتكون �ملدقق �لقانوين للبنك عن �لعام .2013

3-15

تعد �رشكة كي بي �إم جي �رشكة ر�ئدة يف مال �لتدقيق بال�سلطنة ،وهي جزء من كي بي �إم جي �خلليج �لأدنى (�سلطنة ُعمان ودولة
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة) و�لذي تاأ�س�ش يف عام  .1974ولدى �ل�رشكة �أكرث من  130موظف ًا منهم �أربعة �رشكاء وخم�سة روؤ�ساء �أق�سام
و  20مدير�ً يت�سمنها �لكثري من �ل ُعمانيني .و ُتع ّد جزء�ً من �سبكة �رشكات كي بي �إم جي �مل�ستقلة �ملن�سوية حتت مظلة كي بي �إم جي
�لعاملية .وتقوم �ل�سبكة بتوفري �خلدمات �ل�ست�سارية و�ملحا�سبة و�لتدقيق �لد�خلي وتدقيق �ل�رش�ئب ،ولديها فريق عمل يزيد عن � 155ألف
موظف ُمتخ�س�ش ،يعملون يف  155بلد�ً حول �لعامل.

4-15

وتعد �رشكة كي بي �إم جي يف ُعمان �إحدى �ل�رشكات �ملُ�سادق عليها من �لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال لتوفري خدمات �لتدقيق لل�رشكات
�ل ُعمانية �ملُ�ساهمة.

-16

ر�ضوم �لتدقيق

1-16

خالل عام  ،2013بلغ �إجمايل �تعاب كي بي �إم جي  90.000ريال ُعماين باملجمل عن �خلدمات �ملقدمة �إىل بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان
( 56.000ريال ُعماين للتدقيق و  34.000ريال ُعماين خلدمات �ل�رش�ئب و�خلدمات �لأخرى).

-17

�إقر�ر �أع�ضاء جمل�س �لإد�رة

1-17

يوؤكد مل�ش �لإد�رة ح�سب �أف�سل معلومات لديه باأنه:
•مت �إعد�د �لبيانات �ملالية ح�سب �لقو�نني و�لأنظمة و�للو�ئح �ملعمول بها،
•مت مر�جعة كفاءة ومالئمة �أنظمة �لرقابة �لد�خلية لدى بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان و�أنها ملتزمة بالقو�نني و�لأنظمة و�للو�ئح
�لد�خلية،
•ل توجد ��سياء جوهرية توؤثر على ��ستمر�ر بنك �إت�ش �إ�ش بي ُعمان وقدرته على مو��سلة عملياته خالل �ل�سنة �ملالية �ملقبلة.

مل�ش �لإد�رة

3-14

يتم مر�جعة �لتعامالت �ملربمة مع �لأطر�ف ذ�ت �ل�سلة و�لتي يكن �لإف�ساح عنها ب�سكل م�ستمر .ويتم �إر�سال تفا�سيل هذه �ملعامالت �إىل
كل م�ساهم رفق �لدعوة �إىل �جلمعية �لعمومية �ل�سنوية.
تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

2-14

لدى �لبنك �سجل خا�ش للتعرف �إىل وت�سجيل �أية عقود �أو م�سالح خرى يقوم بها �أي ع�سو من �أع�ساء بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

1-14

تبنى بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان ميثاق ًا لتعار�ش �مل�سالح ليحكم تعامالت مدر�ء وموظفي بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان يف �لأور�ق �ملالية
للبنك كما �أنه لدى �لبنك ميثاق ًا يحكم �لتز�مات �لإف�ساح و�لت�رشيح �لد�خلي.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

-14

�لإف�ضاح �لقانوين

عن مل�ش �لإد�رة
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�لقو�ئم �ملالية

ديفيد غوردون �إلدون
رئي�ش مل�ش �لإد�رة

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 20

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

ملخ�س �لنتائج �ملالية
ّ

� 0.005رتفاع بن�سبة %25
2012م0.004 :

� 0.0038رتفاع بن�سبة %280
2012م0.001 :

� 0.153رتفاع بن�سبة %4
2012م0.147 :

�لأرباح بعد خ�ضم �ل�رش�ئب
�لعماين (بالآلف)
بالريال ُ

�إجمايل �إير�د�ت �لت�ضغيل
�لعماين (بالآلف)
بالريال ُ

�إجمايل م�رشوفات �لت�ضغيل
�لعماين (بالآلف)
بالريال ُ

� 10.863رتفاع بن�سبة %87
2012م5.796 :

� 68.732رتفاع بن�سبة %14
2012م60.529 :

� 57.840رتفاع بن�سبة %19
2012م48.734 :

� 980.472نخفا�ش بن�سبة %18
2012م1.194.443 :

� 1.792.703نخفا�ش بن�سبة %3
2012م1.851.567 :

� %54.7نخفا�ش بن�سبة %10
2012م%64.5 :

�إجمايل حقوق �مل�ضاهمني
�لعماين (بالآلف)
بالريال ُ

�لأ�ضول �ملرجحة باملخاطر
�لعماين (بالآلف)
بالريال ُ

� 305.847رتفاع بن�سبة %4
2012م294.137 :

� 1.452.846نخفا�ش بن�سبة %19
2012م1.796.589 :

ن�ضب ر�أ�س �ملال
� %19.1رتفاع بن�سبة %4
2012م%15.1 :

� %20.2رتفاع بن�سبة %4.2
2012م%16.0 :
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�لقو�ئم �ملالية

ن�ضبة �لفئة �لأوىل

ن�ضبة كفاية ر�أ�س �ملال

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

�ضايف �لقرو�س و�ل�ضلفيات للعمالء
�لعماين (بالآلف)
بالريال ُ

ود�ئع �لعمالء
�لعماين (بالآلف)
بالريال ُ

ن�ضبة �ضلفيات �لعمالء �إىل ود�ئع �لعمالء

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

نهاية �لعام

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

عن �لعام

مل�ش �لإد�رة

ربح �ل�ضهم �لو�حد
�لعماين
بالريال ُ

�لأرباح �ملو ّزعة لل�ضهم �لو�حد
�لعماين
بالريال ُ

�ضايف �لأ�ضول لل�ضهم �لو�حد
�لعماين
بالريال ُ

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

ن�ضب �لأد�ء

ن�سب �لعو�ئد

ن�سب �لتغطية �لإئتمانية

�ملتعثة
ن�ضبة �لقرو�س
ّ
�إىل �جمايل �لقرو�س

ن�ضبة �لتغطية

�لعائد على متو�ضط ر�أ�س �ملال

� %8.8رتفاع بن�سبة %2
2012م%7.10 :

� %91.7رتفاع بن�سبة %2
2012م%89.4 :

� %5.4رتفاع بن�سبة %2
2012م%3.7 :

ن�ضب �لكفاءة و�لأن�ضطة �لفرعية
ن�ضبة كفاءة �لتكلفة

ن�ضبة �ضايف �إير�د�ت �لفو�ئد
�إىل جمموع �إير�د�ت �لت�ضغيل

ن�ضبة �ضايف �إير�د�ت �لر�ضوم
�إىل جمموع �إير�د�ت �لت�ضغيل

�ضايف �إير�د�ت فرق عملة
�إىل جمموع �إير�د�ت �لت�ضغيل

� %84.2رتفاع بن�سبة %4
2012م%80.5 :

� %70.0رتفاع بن�سبة %4
2012م%66.2 :

� %16.8رتفاع بن�سبة %0
2012م%16.5 :

� %10.3نخفا�ش بن�سبة %5
2012م%14.9 :

معلومات �لأ�ضهم يف نهاية �لعام
عدد �لأ�ضهم �مل�ضدرة قيمة كل منها
 0٫100ريال ُعماين

�لر�ضملة �ل�ضوقية
�لعماين (بالآلف)
بالريال ُ

�ضعر �إغالق �ل�ضوق
(�ضوق م�ضقط لالأور�ق �ملالية)

2.000.312.790

� 350.055نخفا�ش بن�سبة %15
2012م414.065 :

� 0.175نخفا�ش بن�سبة %15
2012م0.207 :

2012م2.000.312.790 :
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�لعماين
ملحة عن �لقت�ضاد ُ

�ملناخ �مل�رشيف يف �ل�ضلطنة

وقد �نخف�ست �ل�سلفيات �إىل �جلهات �حلكومية بن�سبة  %41.3بينما �رتفعت �ل�سلفيات �إىل �لقطاع �خلا�ش و�ملوؤ�س�سات و�لهيئات �لعامة بن�سبة %6.8
و  %1.8على �لتو�يل .و�سهد �إجمايل �سايف �لود�ئع �رتفاع ًا ملحوظ ًا بلغ  %10لي�سل �إىل  15.59مليار ريال ُعماين يف دي�سمرب  ،2013بعد �أن كان
 14.17مليار ريال ُعماين يف �لعام  .2012و�رتفعت �لود�ئع �حلكومية بن�سبة  %13.9لت�سل �إىل  4.5مليار ريال ُعماين ،كما �سهدت ود�ئع �لقطاع
�لعام �رتفاع ًا بن�سبة  %3.5لت�سل �إىل  9.35مليار ريال ُعماين يف دي�سمرب.2013

ملحة عن بنك �إت�س �إ�س بي �ضي ُعمان

ونقدم منتجاتنا وخدماتنا للعمالء عرب ثالث من�سات م�رشفية تتم ّثل يف� :خلدمات �مل�رشفية لالأفر�د و�أعمال �إد�رة �لرثو�ت ،وخدمات �ل�رشكات
و�ملوؤ�س�سات �لتجارية  ،و�لأ�سو�ق و�خلدمات �مل�رشفية �لعاملية.
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�لقو�ئم �ملالية

يع ّد �ندماج عمليات بنك ُعمان �لدويل وبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود يف ُعمان يف يونيو � 2012لأكرب يف �لقطاع �مل�رشيف �ملحلّي
حتى �ليوم ،وبف�سله �أ�سبح بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع .من �أكرب �ملوؤ�س�سات �مل�رشفية يف �ل�سلطنة من ناحية �سبكة �لفروع �لتي يزيد عددها
عن  80فرع ًا يعمل فيها �أكرث من  1.100موظف .كما يقدم بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان قائمة متنوعة من �حللول �مل�رشفية للعمالء �لذين يزيد عددهم
�ليوم عن  200.000من �لأفر�د و 10.000من �ل�رشكات و�ملوؤ�س�سات �لتجارية .ويحت ّل بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي مكانة مرموقة كاأحد �أكرب �ملوؤ�س�سات
�مل�رشفية و�ملالية �ل�سخمة عامليا ،مبكاتب يزيد عددها عن  6.600مكتبا يف  80بلد�ً ومنطقة يف �ستة �أقاليم.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

�سجل �لقطاع �مل�رشيف �ل ُعماين منو�ً �إيجابي ًا خالل عام  ،2013حيث �رتفعت قيمة �إجمايل �أ�سول �لبنوك �لتجارية يف �ل�سلطنة حتى دي�سمرب 2013
بن�سبة  %7.2لت�سل �إىل  22.4مليار ريال ُعماين ،مرتفعة من  20.9مليار ريال ُعماين يف �لعام �ل�سابق .و�رتفعت قيمة �إجمايل �لأر�سدة بن�سبة % 6
لت�سل �إىل  15.2مليار ريال ُعماين بنهاية دي�سمرب  ،2013مقارنة بنف�ش �لفرتة من �لعام .2012
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�يو�ن �ضتريلينج � ،لرئي�س �لتنفيذي
لبنك �إت�س �إ�س بي �ضي ُعمان

ولقد �ساهم �لأد�ء �لقت�سادي �لثابت لل�سلطنة يف �حتاللها للمرتبة  33عامليا �سمن
قائمة �لدول �لتناف�سية من بني  148دولة ،وذلك ح�سب مو ّؤ�رش تقرير �لتناف�سية �ل�سادر
عن �ملنتدى �لقت�سادي �لعاملي 2013م2014/مُ ،متق ّدمة بذلك على �لبحرين
و�لكويت من بني دول مل�ش �لتعاون �خلليجي وبع�ش �لدول �ل�ساعدة كالرب�زيل
و�لهند .وي�س ّنف �لتقرير �ل�سلطنة يف فئة �ملرحلة �لنتقالية ذ�ت �لتنمية �لقت�سادية
�لتي تقودها �لكفاءة و�لبتكار.

مل�ش �لإد�رة

وقد و��سلت �حلكومة خالل �لعام  2013م�ساعيها وحر�سها على حت�سني م�ستوى
�ملعي�سة و�إيجاد �ملزيد من فر�ش �لعمل وزيادة متويل قطاعي �لتعليم و�ل�سحة .كما
ركّ زت �مليز�نية على ت�سجيع �ل�ستثمار�ت �ملحلية و�لأجنبية يف �لقطاع �خلا�ش،
ف�س ًال عن دعم �ملوؤ�س�سات �ل�سغرية و�ملتو�سطة و�إن�ساء مناطق �سناعية و�إقت�سادية
جديدة.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

�سجلت �سلطنة ُعمان خالل عام  2013منو�ً يف �إجمايل �لناجت �ملحلي بلغ  ،%5يف
�لوقت �لذي �نخف�ش فيه �لت�سخم بن�سبة �لن�سف ليبلغ  %1.5مقارنة بالعام .2012
وتتوقع �ملوؤ�رش�ت �إىل ��ستمر�ر منو �لقت�ساد �ل ُعماين بنف�ش �ملعدل �حلايل خالل
�لعام  2014يف ظل �رتفاع �لإنفاق �حلكومي �إىل  13.5مليار ريـال ُعماين ،و��ستفادة
�ل�سلطنة من �للتز�مات �لطويلة يف �لإ�ستثمار�ت وم�ساريع تطوير �لبنية �لأ�سا�سية .وقد
�سجلت �لعائد�ت غري �لنفطية يف �لوقت �حلايل  %17من �إجمايل �لعائد�ت ،مع زيادة
�لإنتاج �لنفطي بن�سبة  %2.5خالل �لفرتة من يناير �إىل نوفمرب  ،2013ما ع ّزز �لإنفاق
�حلكومي مقارنة بنف�ش �لفرتة من �لعام �ل�سابق.
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غاياتنا ومبادئنا
جنحنا طيلة تو�جدنا يف �إتاحة �لفر�ش لعمالئنا يف �لأ�سو�ق �لنا�سئة .فنحن نعمل على توفري فر�ش تنموية لل�رشكات و�لقت�ساد ،ون�ساعد �لأفر�د على
حتقيق �آمالهم و�أحالمهم وطموحاتهم .وهو ما ُي�سكّل �أهم تطلعاتنا لأن ن�سبح �لبنك �لر�ئد على م�ستوى �ل�سلطنة.
وبناء على قيمنا ،فاإننا �سنكون منفتحني جتاه كافة �لثقافات و�لأفكار ،و�سنتمتع بال�ستقاللية من خالل �لقيام بال�سيء �ل�سحيح وتنفيذ �لتز�ماتنا
و�لتو��سل مع عمالئنا ومتمعاتنا و�جلهات �لرقابية و�لتنظيمية .ونحن ن�سمن �لتز�م موظفينا بهذه �لقيم وقدرتهم على �لعمل ب�سجاعة ونز�هة.

حتليل �لأد�ء �ملايل
مت �إعد�د �لتقارير �ملالية لبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع .لل�سنة �ملالية �ملُنتهية يف  31دي�سمرب  2013وفق ًا للمعايري �لدولية للتقارير �ملالية
ّ
ومتطلبات “دمج �لأعمال” .و ُيق ّدم حتليل �لأد�ء �ملايل نتائج عمليات بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان لـ � 12سهر�ً يف �لعام 2013
)”IFRS
(“3
3
ُ
باملقارنة مع نتائج مموع � 12سهر�ً من عمليات بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود – فروع �سلطنة ُعمان و� 7سهور (من يونيو �إىل
دي�سيمرب) من عمليات بنك ُعمان �لدويل يف �لعام  ،2012حيث ُتع ّد نتائج �لأ�سهر �خلم�سة �ملُتبقية (من يناير �إىل مايو) لبنك ُعمان �لدويل جزء�ً من
�حتياطيات �مليز�نية �لعمومية لبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان يف عام .2012
ربح �ل�ضنة� :سجل �لبنك �رتفاع ًا يف �سايف �لأرباح بن�سبة  %87.9لي�سل �إىل  10.9مليون ريال ُعماين لل�سنة �ملالية �ملُنتهية يف  31دي�سمرب 2013
مقارنة بـ  5.8مليون ريال ُعماين لل�سنة �ملالية �ملُنتهية يف  31دي�سمرب  .2012وتعود هذه �لزيادة ب�سكل رئي�سي �إىل �رتفاع �لإير�د�ت و�نخفا�ش ر�سوم
ُحملة باملقارنة مع �لعام  .2012وكان لرتفاع �مل�ساريف �لت�سغيلية دور�ً جزئي ًا يف �ملعادلة كونها تعك�ش تكاليف �لت�سغيل للبنك �ملُندمج
�لقرو�ش �مل ّ
ويبني حتليل �أعمال �ملجموعة �لعاملية � ّأن �لأرباح قبل �إقتطاع �ل�رش�ئب بلغت  13.1مليون ريال ُعماين ،وتتاألف من  8.4مليون
عام كاملّ .
على مدى ٍ
ريال ُعماين يف خدمات �ملوؤ�س�سات و�ل�رشكات �لتجارية وخ�سارة يف �خلدمات �مل�رشفية لالأفر�د و�أعمال �إد�رة �لرثو�ت بقيمة  2.6مليون ريال ُعماين
�سجلت �لأ�سو�ق و�خلدمات �مل�رشفية �لعاملية �أرباح ًا بقيمة  7.3مليون ريال ُعماين .ومت حتليل �لنتائج �ملالية ب�سكل �أو�سع وفق ًا للتايل:
بينما ّ
�ضايف �إير�د�ت �لفو�ئد (� :)NIIرتفع �سايف �إير�د�ت �لفو�ئد لل�سنة �ملالية �ملُنتهية يف  31دي�سمرب للعام  2013بن�سبة  %20.0وو�سلت �إىل 48.1
مليون ريال ُعماين مقارنة بـ  40.1مليون ريال ُعماين لل�سنة �ملالية �ملُنتهية يف  .2012وكانت �سايف �إير�د�ت خدمات �ملوؤ�س�سات و �ل�رشكات
برت�جع بلغ  1.9مليون ريال ُعماين عن �لعام �ل�سابق .و ُيعزى �سببه �إىل �ملناخ �لتناف�سي �ملُتز�يد
�لتجارية قد و�سلت لـ  14.2مليون ريال ُعماين
ٍ
�سجعة تابعة خلدمات �ملوؤ�س�سات و�ل�رشكات �لتجارية .و�رتفعت �سايف �إير�د�ت
م
وغري
نخف�سة
م
أ�سعار
وبيع مدرو�ش لقرو�ش و�سلفيات م�سرتكة ذ�ت �
ُ
ُ ّ
�لفو�ئد للخدمات �مل�رشفية لالأفر�د و�أعمال �إد�رة �لرثو�ت بقيمة  10.2مليون بف�سل �أرتفاع �ل�سلفيات بالرغم من �لأ�سعار �ملُخ ّف�سة ،كما �سهدت
�سايف �إير�د�ت �لفو�ئد لالأ�سو�ق و�خلدمات �مل�رشفية �لعاملية �نخفا�س ًا طفيف ًا بقيمة  0.3مليون ريال ُعماين.
�ضايف �إير�د�ت �لر�ضوم و�لتد�ول ودخل �لت�ضغيل �لأخرى :بلغت قيمة �سايف �إير�د�ت �لر�سوم و�لتد�ول ودخل �لت�سغيل �لأخرى  20.6مليون ريال
ُعماين باملقارنة مع  20.4مليون ريال ُعماين للعام  .2012وتتاألف من  9.2مليون ريال ُعماين خلدمات �ملوؤ�س�سات و�ل�رشكات �لتجارية (9.1
مليون ريال ُعماين للعام  )2012و 6.3مليون ريال ُعماين للخدمات �مل�رشفية لالأفر�د و�أعمال �إد�رة �لرثو�ت (  5.9مليون ريال ُعماين للعام )2012
�لتحركات �لأ�سا�سية �إىل:
و 5.1مليون ريال ُعماين لالأ�سو�ق و�خلدمات �مل�رشفية �لعاملية ( 5.5مليون ريال ُعماين للعام  )2012وتعود �أ�سباب هذه
ّ
•�رتفاع �سايف �إير�د�ت �لر�سوم بــ  1.5مليون ريال ُعماين مقارنة بالعام �ملا�سي.
•�نخفا�ش �سايف �إير�د�ت �لتد�ول بـ  1.9مليون ريال ُعماين ب�سبب �نخفا�ش حجم �لتد�ول و�لهو�م�ش �لربحية.
ُحملة �لتي و�سلت
•�رتفاع �إير�د�ت �لت�سغيل �لأخرى بــ  0.5مليون ريال ُعماين ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي �إىل عائد�ت مبيعات �لقرو�ش �مل ّ
�إىل  1مليون ريال ُعماين ،و�إىل بيع �أعمال نقاط �لبيع �لتجارية بقيمة  0.7مليون ريال ُعماين يف �لعام  2013يف حني �أن �لعام �ملا�سي
ي�سمل  1.2مليون ريال ُعماين موؤ�رش�ت �سلبية لل�سهرة.
ُحملة بعد خ�سم �لإ�سرتد�د�ت وب�سكل كبري
�نخفا�س قيمة �لقرو�س �ملُح ّملة – �ضايف �لإ�ضرتد�د�ت :مت تقليل م�رشوفات �لإنخفا�ش يف قيمة �لقرو�ش �مل ّ
�إىل �أن و�سلت  2.2مليون ريال ُعماين مقارنة بـ  4.6مليون ريال ُعماين للعام  .2012ونتجت �ملبالغ �ملُ�سرت ّدة من �ل ُعمالء �لتجاريني و�إعفاء خم�س�سات
�لعامة ب�سبب �لتخفي�ش يف �لقرو�ش و�ل�سلفيات �لتجارية يف � .2013أما قيمة �لقرو�ش �مل ّ
ُتعرثة كن�سبة من كامل �لقرو�ش فقد �رتفعت ب�سكل هام�سي من
 %7.1يف �لعام � 2012إىل  %8.8يف �لعام  2013مع �رتفاع ن�سبة �لتغطية لت�سبح  %91.7بعد �أن كانت  %89.4يف �لعام .2012
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•زيادة تعوي�سات و��ستحقاقات �ملوظفني بــ  1.3مليون ريال ُعماين بن�سبة  %6.0نتيجة توحيد معايري �لأحكام و�ل�رشوط للبنك و�لتز�منا
بتطبيق �سيا�سة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي لإد�رة �لأد�ء و�ملُكافاآت.

مل�ش �لإد�رة

م�رشوفات �لت�ضغيل� :رتفع مموع م�رشوفات �لت�سغيل �إىل  57.8مليون ريال ُعماين باملقارنة مع  48.7مليون ريال ُعماين لل�سنة �ملالية �ملُنتهية
 .2012وقد عك�ست هذه �مل�رشوفات تكاليف �لت�سغيل للبنك بعد �إندماج �ملوؤ�س�ستني يف يونيو � .2012أهم �لبنود �لرئي�سية للم�رشوفات كانت:

•�رتفاع م�رشوفات �لت�سويق و�لإعالن بـ  2.5مليون ريال ُعماين .و ُيعزى ذلك �إىل �إدر�ج م�رشوفات �سحب جو�ئز ’مندو�ش‘ بعد �أن كانت
�سجلة حتت بند م�رشوفات �لفو�ئد.
ُم ّ

جمموع �لأ�ضول� :سهد مموع �أ�سول بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان تر�جع ًا من  2.412.8مليون ريال ُعماين �إىل  2.220.9مليون ريال ُعماين نتيجة
�إعادة حتديد �مليز�نية �لعمومية للبنك ب�سكل ُيتيح ما ًل للنمو ُم�ستقب ًال وتعزيز ُم�ستوى �لأد�ء .ويتاألّف �نخفا�ش �لأ�سول من  213.9مليون ريال
ُعماين يف مموع �لقرو�ش و�ل�سلفيات و  2.9مليون ريال ُعماين يف �لنقد و�لأر�سدة لدى �لبنك �ملركزي و  126.8مليون ريال ُعماين يف مموع
�لأ�سول �لأخرى و  2.3مليون ريال ُعماين كاأ�سول غري ملمو�سة .ومت تعوي�ش مموع هذه �لأ�سول عرب �لزيادة يف �لإ�ستثمار�ت �ملالية بقيمة 142.7
مليون ريال ُعماين و�لأر�سدة �ملُ�ستحقة للبنوك بقيمة  10.5مليون ريال ُعماين.

�لعمالء� :نخف�ست ود�ئع �ل ُعمالء بن�سبة  %3.2من  1.851.6مليون ريال ُعماين يف �لعام � 2012إىل  1.792.7مليون ريال ُعماين لل�سنة
ود�ئع ُ
�ملالية �ملُنتهية يف  31دي�سمرب  .2013و ُتركّ ز ��سرت�تيجية بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان على �حلفاظ وتطوير �لعالقات �ملُتنوعة مع �ل ُعمالء و�ملوؤ�س�سات
�مل�رشفية و �لأعمال �لتجارية.
ن�ضبة كفاءة �لتكلفة :بالرغم من �لأد�ء �جليد لـبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان يف �لعام � ،2013إل � ّإن ن�سبة كفاءة �لتكلفة بلغت  %80.5( %84.2يف
�لعام  )2012وهو ما كان دون تو ّقعاتنا و�أهد�فنا نتيجة تاأثر هذه �لن�سبة مب�رشوفات �لت�سغيل �لناجمة عن �لإندماج و�نخفا�ش عائد�ت �لت�سغيل.

وت�سري كافة تقاريرنا �ملالية �ل�سادرة عن �لعام � 2013إىل � ّأن �لقاعدة �مل�رشفية �لتي ي�ستند عليها �لبنك قادرة على حتقيق �أهد�ف �لنمو �لتي ي�سبو
مت حتديد ن�سبة �أرباح �مل�ساهمني بناء على قيمة ر�أ�ش �ملال و�أهد�ف �لنمو دعم ًا لهذه �لعو�ئد.
لها وتوفري عو�ئد للم�ساهمني يف �لأعو�م �لقادمة .وقد ّ

�خلدمات �مل�رشفية لالأفر�د و�أعمال �إد�رة �لثو�ت
خالل �ل�سنة �لأوىل منذ �إكتمال عملية �لندماج بني بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود يف ُعمان وبنك ُعمان �لدويل �ش.م.ع.ع ،حققت
�لتطور
�خلدمات �مل�رشفية لالأفر�د و�أعمال �إد�رة �لرثو�ت تطور�ً كبري�ً يف تطبيق ��سرت�تيجية بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان ،ما � ّأهلها لالإ�ستفادة من هذ�
ّ
يف حتقيق تطلّعاتها �ملُ�ستقبلية.

�مليز�ت �لإلكرتونية من جاهزية �لبنك لال�ستفادة من �لفر�ش �لتي يتيحها �ملجتمع �مل�رشيف لل ُعمالء �لذين يزد�د توجههم نحو تعامالت بنكية
وتع ّزز ّ
�إلكرتونية ،حيث �سهدنا تر�جع ًا م�ستمر�ً حلركة حتويل �لأمو�ل �لتقليدية مقابل �زدياد عمليات �لتحويل �لبنكية عرب �لإنرتنت ،و�رتفع عدد �لعمالء
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�لقو�ئم �ملالية

وعقب �لندماج ،ت�سمن �لربع �لأول من عام  2013تدريب ًا متو��س ًال وتطوير�ً للموظفني �لذين يتعاملون مبا�رشة مع �لعمالء للتاأقلم مع �لأنظمة
و�لعمليات �جلديدة .و�سهد �لربع �لثاين من �لعام نف�سه ��ستثمار�ت يف �لقنو�ت �مل�رشفية �لإلكرتونية و�لقرو�ش �ل�سخ�سية وبرنامج ح�ساب �لتوفري
“تعرف على عميلك”.
“مندو�ش” ،و�إن�ساء مركز �ل�ستالم و�ختتام برنامج ّ

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

ن�ضبة كفاية ر�أ�س �ملال :حافظ بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان على ن�سبة عالية لكفاية ر�أ�ش �ملال عند  ،%20.2وتتما�سى هذه �لن�سبة مع �سيا�سة �لبنك
للحفاظ على ر�أ�ش مال قوي يدعم �مل�ساريع �ملُ�ستقبلية ،حيث �سيكون على جميع �لبنوك توفري ن�سبة �إ�سافية من ر�أ�ش مال فوق �حلد �ملطلوب وفق ًا
ل�سرت�طات �تفاقية �لرقابة �مل�رشفية بازل  ،)Basel III( 3و ُيع ّد بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان ُمو ّؤه ًال للو�سول �إىل هذه �لن�سبة.
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�لقرو�س و�ل�ضلفيات� :نخف�ست قرو�ش �ل ُعمالء بن�سبة  %17.9من  1.194.4مليون ريال ُعماين يف �لعام � 2012إىل  980.5مليون ريال ُعماين
حتى �لـ  31من دي�سمرب  .2013و ُيعزى ذلك �إىل تخفي�ش عائد�ت �أعمال خدمات �ملوؤ�س�سات و�ل�رشكات �لتجارية  CMBذ�ت �لأ�سعار �ملُنخف�سة مع
�لرتكيز ب�سكل �أ�سا�سي على بيع �لقرو�ش �ملُ�سرتكة من بنك ُعمان �لدويل.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

•�رتفاع يف �إطفاء و�نخفا�ش قيمة �ملوجود�ت غري �مللمو�سة مبقد�ر  1مليون ريال ُعماين ،وتعود �إىل �إطفاء � 12سهر�ً ُمقابل � 7سهور يف
�لعام �ملا�سي.
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�ملُ�سجلني على �خلدمات �لبنكية عرب �لإنرتنت خالل عام  2013بن�سبة  %48ون�سبة �لذين ي�ستخدمون هذه �لقناة فعلي ًا بلغ  .%42وكذلك �رتفع عدد
�لتحويالت عرب �خلدمات �لبنكية �لإلكرتونية بن�سبة  .%53عالوة على ذلك ،و ّفر تطبيق مفتاح �لأمان للعمالء ثقة �أكرب يف �إجناز حتويالتهم �ملالية
�إىل �أي طرف د�خل �ل�سلطنة �أو خارجها باأمان تام �أينما تو�جدو�.
وحقق بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان خالل عام  2013منو�ً يف �ل�سحوبات �لنقدية عرب �أجهزة �ل�رش�ف �لآيل بن�سبة  ،%37كما يهدف �إىل ت�سجيع �لعمالء
على �إجناز تعامالتهم �مل�رشفية با�ستخد�م قنو�ت �خلدمة �لذ�تية عرب �أجهزة �ل�رش�ف �لآيل و�لقنو�ت �مل�رشفية �لإلكرتونية (مثل �خلدمات �مل�رشفية
عرب �لهاتف و�خلدمات �مل�رشفية عرب �لهاتف �لنقال و�خلدمات �مل�رشفية عرب �لإنرتنت) ،ما ُي�ساعد �لفروع على �لرتكيز يف تقدمي خدمات متفوقة
ب�سكل �أكرب وتقدمي خدمات مبنية على عالقات مهنية مع �لعمالء ُتغطي �حتياجاتهم �ملالية �لغري متعلقة باملعامالت .هذ� ويتلك �لبنك �سبكة تزيد
عن  128جهاز �رش�ف �آيل منت�رش يف �ل�سلطنة.
تطور�ً ملحوظ ًا بعد �إعادة هند�سة عدد من �لعمليات ،وبخا�سة تلك �ملتعلقة بت�سليم �لبطاقات و��ستخد�مها عند نقاط �لبيع
و�سهدت جتربة �لعمالء ّ
�لتوجه �إىل ��ستد�مة هذه
و�أجهزة �ل�رش�ف �لآيل يف كافة دول مل�ش �لتعاون �خلليجي .وقد طر�أ تق ّد ٌم كبري على �إد�رة �ل�سكاوى ب�سكل عام ،بعد
ّ
�لإجناز�ت من خالل خطة تطوير �ساملة للخدمات.
و�بتد�ء من �لربع �لأول من عام � ،2014سيعمد �لبنك على �إجر�ء ��ستطالع لآر�ء �لعمالء ب�سكلٍ
ً
دوري ،وحتديث ��سرت�تيجيته مبوجب نتائج هذ� �لإ�ستطالع.
وعرب بنك �ت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان عن �لتز�مه بتح�سني جتربة �لعمالء من خالل برنامج لتجديد �لفروع ،حيث مت �إجناز عدد منها خالل عام ،2013
ّ
وت�سمنت هذه �خلطة تر�سيد تو ّزع �سبكة
دة.
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�لفروع ،ومت دمج �أربعة منها نظر�ً لقربها �جلغر�يف من فروع �أخرى للبنك.
وقام بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان خالل عام  2013باإعادة �إطالق ح�ساب �لتوفري “مندو�ش”� ،لأول من نوعه يف �سلطنة ُعمان منذ �أكرث من � 25سنة،
حيث يعمل هذ� �لربنامج على بناء عالقات طويلة �ملدى مع �لعمالء وت�سجيعهم على �لدخار ويتيح لهم �لفر�سة للفوز بجو�ئز نقدية.
و�سرتكّ ز �إد�رة �خلدمات �مل�رشفية لالأفر�د و�أعمال �إد�رة �لرثو�ت خالل عام  2014على �أهم �أولوياتها و�لتي تتمثل يف تطوير جتربة �لعمالء عرب كافة
ُتميزة وبناء �متياز�ت �إد�رة �لرثو�ت ،مع �لإ�ستمر�ر
�ملنافذ �خلدمية ،وزيادة �لأر�سدة من خالل تعزيز عالقة �لبنك مع �ل ُعمالء وتنمية �ل�رشيحة �مل ّ
بدعم كافة �ل ُعمالء .و�ست�سهد قنو�ت �خلدمات �مل�رشفية �لإلكرتونية منو�ً ُم�ستمر�ً يف ظل �سعينا لتقدمي جتربة م�رشفية تتميز بالر�حة و�لأمان،
و�سيطلق �لبنك قريب ًا موقع ًا على �سبكة �لإنرتنت وتطبيق ًا للخدمات �مل�رشفية عرب �لهاتف باللغة �لعربية.
وت�سمل خططنا على �إ�ستثمار�ت �أكرث يف قنو�ت �ل�سريفة �لإلكرتونية وخدمات �لربيري و�إد�رة �لرثو�ت ،مبا يف ذلك فروعنا لتحقيق تطلّعاتنا لن�سبح
�لبنك �لر�ئد يف تقدمي جتربة ُعمالء فريدة على م�ستوى �ل�سلطنة .و�سيتم دعم هذه �لتطلّعات برب�مج تطوير �لكو�در �لب�رشية كالتوظيف و�لتدريب
�ملهمات �لرئي�سية للخدمات �مل�رشفية لالأفر�د و�أعمال �إد�رة �لرثو�ت خالل
وجذب �ملو�هب �ل ُعمانية ،ورفع م�ستوى �لإنتاجية ،و�لتي �ستكون من
ّ
�لعام � .2014إ�سافة �إىل ذلك� ،سي�سمن تفعيل برنامج حو�فز �خلدمات �لبنكية �نتقال �لبنك �إىل منهج قائم على �حلاجة للخدمات �مل�رشفية ،حيث
�سنعمل على تلبية �لحتياجات �ملالية للعمالء من خالل �لتحدث �إليهم وفهم متطلباتهم و�قرت�ح �حللول �لأن�سب و�لعمل مبوجب �ختيار�تهم وتقدمي
خدمة مب�ستوى ُمالئم.

خدمات �ل�رشكات و�ملوؤ�ض�ضات �لتجارية
من �أهم �لعو�مل �لتي مكنتنا من تو�سيع قاعدة عمالئنا يف قطاع �ل�رشكات هي قدرتنا على تفعيل �خلرب�ت �لعاملية ملجموعة �إت�ش �إ�ش بي �سي وربطها
باملعرفة �ملحلية و�لهتمام ب�سكل �أكرب بت�سهيل �خلدمات �لدولية ل ُعمالئنا.
ومن �أهم �إجناز�ت بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان يف �لعام �ملا�سي كان �لدور �لبارز �لذي لعبه يف �إحدى �أكرب �لتعامالت مبنطقة �ل�رشق �لأو�سط خالل
�ل�سنو�ت �لأخرية ،حيث مت تعيينه مدير�ً لالإ�سد�ر �خلا�ش بالكتتاب �لعام ل�رشكة �سيمبكورب �ساللة للمياه و�لطاقة ،لتبد�أ �سيمبكورب بعد ذلك بتد�ول
�أ�سهمها �لعادية يف �سوق م�سقط لالأور�ق �ملالية .ومت تنفيذ �لكتتاب �لعام يف �سبتمرب  2013و�لبالغة قيمته  52مليون ريال ُعماين ،ما جعله �أكرب
ُمعاملة مالية يف �ل�سلطنة يف �لعام �ملا�سي .كما �أكّ دت �رشكة �سيمبكورب على �لنجاح �لكبري �لذي حققه �لإكتتاب لتجاوزه عدد �لأ�سهم �ملطروحة بـ
 8.3مرة ،حيث �سهد �إقبا ًل كبري�ً من م�ستثمرين حمليني ودوليني� ،لأمر �لذي �أكّ د على خرب�تنا يف دعم �ل�رشكات �ملحلية وتلبية �حتياجاتهم للتمويل
�لدويل.
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ُهمة �لرئي�سية لبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان .و��ستطاع عرب عالقاته �لوثيقة
و ُتع ّد قطاعات �لطاقة و�لبرتوكيماويات و�لبنية �لأ�سا�سية من �لقطاعات �مل ّ
وعمالء �ل�رشكات �لكربى من �لتاأكيد على قدر�ته �مل�رشفية �ل�ستثمارية .كما �أ ّننا ملتزمون بتوفري خدماتنا �مل�رشفية �لدولية
مع �لقطاع �لعام ُ
لل�رشكات �لعاملية �ملتو�جدة يف �ل�سلطنة ولل�رشكات �ملحلية ،ونعمل ب�سكل د�ئم على تعزيز قدر�تنا يف هذ� �جلانب وتطوير ميز�تنا �لتناف�سية.

وقمنا بتفعيل خدمة �ل�ست�سافة �لإلكرتونية �ملبا�رشة  host-to-hostمع عمالئنا ،وهو مال يتميز فيه بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عامليا ،و ُنخطّ ط
لتطويرها يف ظل زيادة عدد �لعمالء �لقادرين على ��ستخد�م �لتقنيات �ملُعا�رشة يف تعامالتهم �مل�رشفية .كما �أعدنا �إطالق خدمة HSBCnet
للعمالء يف �ل�سلطنة مل�ساعدتهم يف ��ستخد�م من�سة �لأعمال �لعاملية �خلا�سة مبجموعة �إت�ش �إ�ش بي �سي عرب �سبكة �لإنرتنت ،حيث باإمكانهم �لدخول
باأمان لإد�رة مدفوعاتهم وم�ستحقاتهم وتنفيذ عمليات �ل�سيولة و�لتجارة ،بت�سجيل دخول و�حد يف �أي زمان و�أي مكان.
ميز�ت من�سات بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان لنقدم لعمالئنا وب�سكل كامل قدر�ت �إت�ش �إ�ش بي �سي �لعاملية
و�سن�ستمر خالل عام  2014يف دمج وتفعيل ّ
يف خدمات �ل�رشكات و�ملوؤ�س�سات �لتجارية .كما �سنتابع �لتز�منا �لدوؤوب على تقدمي حلو ًل مبتكرة وتقنيات فريدة لل�رشكات �ملوجودة يف �ل�سلطنة.

تعتمد �لأ�سو�ق �لعاملية و�خلدمات �مل�رشفية �لعاملية على فروع مموعة �إت�ش �إ�ش بي �سي �ملنت�رشة يف كافة �أنحاء �لعامل لتق ّدم معرفة حملية مع �إدر�ك
لالقت�ساد �لعاملي ،ما يكّن �لبنك من م�ساعدة عمالئه على حتقيق منو�ً ُمت�سارع ًا و�لو�سول �إىل �لأ�سو�ق �لنا�سئة .وبالتعاون مع فريق �خلدمات �مل�رشفية
لل�رشكات ،يطمح بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان لأن ي�سبح �ل�رشيك �مل�رشيف �ملف�سل لل�رشكات �لعاملية �ملتو�جدة بال�سلطنة .وجتمع خدماتنا بني مدر�ء
�سممة بح�سب �حتياجات �لأ�سو�ق �لنا�سئة.
عالقات �ل ُعمالء و�خت�سا�سيني يف �ملنتجات� ،لأمر �لذي يكّن �لبنك من تطوير وتقدمي حلول م�رشفية متويلية ُم ّ
ويكن لعمالء �لأ�سو�ق �لعاملية �حل�سول على �أبحاث ودر��سات مت �إعد�دها من قبل فريق متخ�س�ش تابع لبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي يف دبي .وتو ّفر هذه
للمهتمني بالإ�ستثمار يف �ملنطقة .كما ي�سعى �لبنك لتقدمي حلول
�لأبحاث و�لدر��سات مموعة من �لتحليالت و�لتوقعات �خلا�سة بالإقت�ساد �لكلي ُ
فعالة ومعا�رشة يف �إد�رة �ملخاطر ُتلبي �حتياجات �ل�رشكات �ملُتغرية ب�سكل م�ستمر يف ظل تز�يد تعقيد�ت �إد�رة �ملخاطر ب�سكل عام.
ّ
عقب �إكمال عملية �لندماج و�لإ�ستثمار يف �لبنية �لأ�سا�سية �لناجمة عنه ،فقد قمنا ببناء من�سة �إلكرتونية قوية ُمتكّن �لعمالء من �إجر�ء تعامالتهم
و ُت�سهم يف تنمية �أعمالنا ف�س ًال عن �إتاحة �لفر�سة ملوظفي �لبنك للعمل بفاعلية �أكرب .كما قُمنا بتطوير �سبكة �ت�سالتنا بالكامل ،مبا يف ذلك �لفروع/
�ملكاتب�/أجهزة �ل�رش�ف �لآيل ومر�كز حفظ �ملعلومات ،مع �أجهزة كمبيوتر جديدة جلميع �ملوظفني و�لفروع.
ركّ زنا خالل عام  2013على تطوير �ملنتجات و�خلدمات �مل�رشفية �لإلكرتونية .فاإ�سافة �إىل تطوير تقنية مفتاح �لأمان ،قمنا بتحديث تطبيق
�خلدمات �مل�رشفية للهو�تف �لنقالة ليتمكن عمالئنا من ��ستخد�مها بر�حة و�سهولة و�إر�سال �لتحويالت �ملالية لأي ح�ساب د�خل �ل�سلطنة �أو خارجها.

وتخلّى بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان يف مايو  2013عن ن�ساط نقاط �لبيع بال�سلطنة ،ومت نقل كافة �خلدمات �ملُق ّدمة �إىل �سالح بنك م�سقط مبوجب
وبناء على رغبة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان يف �إعادة هيكلة كافة ن�ساطاته غري
�تفاقية �إحالة .ومتت تلك �خلطوة دون حدوث �أي �إنقطاع يف �خلدمة
ً
�ل�سرت�تيجية.
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�لقو�ئم �ملالية

وقام �لبنك يف عام  2013بافتتاح مركز �ل�ستالم بجانب �ملقر �لرئي�سي لبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان يف خطوة ُمبتكرة جديدة تهدف �إىل تطوير
جتربة �لعمالء يف حمافظة م�سقط عرب متكينهم من �حل�سول على بطاقاتهم �لئتمانية� /ل�سحب �ملُبا�رش ودفاتر �ل�سيكات و�أرقام �لتعريف �خلا�سة
بهم للخدمات �لبنكية عرب �لهاتف يف �لأوقات �لتي تالئمهم .كما وي�سعى �ملركز �إىل تعزيز جتربتنا د�خل �لفروع ،بحيث يوفر ت�سنيف ًا �أف�سل للخدمات
فعا ًل للمو�رد �ملُتاحة لتلبية �حتياجات �لعمالء بكفاءة �أكرب.
وتر�سيد�ً ّ

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

�لتقنيات و�خلدمات لدى �إت�س �إ�س بي �ضي ُعمان
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�لأ�ضو�ق و�خلدمات �مل�رشفية �لعاملية

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

و�سرنكّ ز خالل �لعام  2014على تقدمي قدر�تنا يف مال �لتجارة �لعاملية و�ملدفوعات ،مبا يدعم قطاع �خلدمات �مل�رشفية لالأعمال �لتجارية
(�ل�رشكات �ل�سغرية و�ملتو�سطة) و�لتي ُت�سكل جزء�ً �أ�سا�سي ًا يف جدول �أعمال �ل�سلطنة.

مل�ش �لإد�رة

هم ًا يف حتقيق هدف بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان باأن ي�سبح �ل�رشيك �ملف�سل لل�رشكات �ل ُعمانية �لباحثة عن ت�سهيالت
ولعبت تلك �لعملية دور�ً ُم ّ
جتارية مع �رشكائها على �مل�ستوى �لإقليمي و�لعاملي .هذ� ،وقد ح�سل �لبنك يف �لعام  2013على جائزة “�أف�سل بنك حملي لإد�رة �لنقد” للعام
�لثاين على �لتو�يل �سمن جو�ئز “يوروموين”.
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��ستمر طيلة عام  2013يف تطوير هذه �ل�سبكة
ويطبق بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان برنامج تطوير ل�سبكة �أجهزة �ل�رش�ف �لآيل على �ملدى �لبعيد ،حيث
ّ
ّ
و�لإنتقال من �لأنظمة �لقدية �إىل �أحدث منها ،كما مت تركيب �أجهزة �ل�رش�ف �لآيل �جلديدة يف مو�قع ��سرت�تيجية لرفع كفاءة خدمة �ل ُعمالء� .إ�سافة
�إىل ذلك ،فاإن  %70من �أجهزة �ل�رش�ف �لآيل �حلالية هي �أجهزة متكاملة �خلدمة متكّن �لعمالء من �أد�ء وظائف متعددة مبا فيها �لإيد�ع و�ل�سحب عرب
�سا�سة تفاعلية باللم�ش.

�ملو�رد �لب�رشية
تولّدت لدينا مبوجب �لندماج بني �لبنكني ،حاجة لتوحيد �سيا�سات �ملو�رد �لب�رشية ،وت�سمنت هذه �لعملية �لتي بد�أت يف عام  2012تن�سيق �أطر
�إد�رة �لأد�ء و�ملكافاآت و�لتعوي�سات و�ملز�يا.
ف�سلة ،قمنا بتنظيم �لرو�تب و�لهياكل �لتنظيمية و�لعالو�ت و�ملكافاآت .كما قمنا باإعادة �إطالق �سيا�سة ونظام مموعة
وبعد �إجر�ء مر�جعة �ساملة ُ
وم ّ
جزء من �ملجموعة �لعاملية.
�إت�ش �إ�ش بي �سي �لدولية لإد�رة �لأد�ء  ،حيث �أ�سبحت كافة �لفروع ً
ومت تطبيق �إطار �إد�رة �لأد�ء �خلا�سة مبجموعة �إت�ش �إ�ش بي �سي على كافة �ملوظفني عرب �سل�سلة من �لرب�مج �لتدريبية و�أن�سطة حتديد �أهد�ف �لأد�ء،
وذلك �عتبار�ً من  1يناير  ،2013ما �أدى �إىل تقييم �ملوظفني وترتيبهم ب�سكل �أكرث تو�فق ًا ومو�سوعية.
كما نظّ منا �سل�سلة من فعاليات برنامج “م�سريتنا للنجاح” خالل �سهري �أبريل ومايو يف �لعام  ،2013مب�ساركة كافة �ملوظفني يف كل من م�سقط
و�سحار ونزوى و�ساللة .ويهدف �لربنامج �لثقايف �ملُتكامل �إىل توفري جتربة ُمرثية للموظفني ،وتعريفهم بروؤية بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان وعالمته
�لتجارية وقيمه و�إ�سرت�تيجيته.
وقمنا باإعادة توحيد �لفروع بهدف تطوير �لهيكل �لإد�ري لها يف كافة �أنحاء �ل�سلطنة وتركيز �هتمامنا حول �لعميل ب�سكل �أكرب ،حيث مت �خت�سار
�لفروع �ل�سغرية �ملُتقاربة حتت �إد�رة ُمدي ٍر و�حد .و�أتاحت عملية �إعادة �لتنظيم �لفر�سة ملوظفي �لفروع لال�ستفادة من �حلو�ر�ت �ملهنية �لفردية �لتي
حت ّدد طموحاتهم �ملُ�ستقبلية ،ما �أعطى �لبنك نظرة متكاملة لتوقعات منا�سبهم وم�ستقبلهم �لوظيفي.
ومت �إطالق مركز �ت�سالت ق�سم �ملو�رد �لب�رشية باللغة �لعربية يف م�سقط ،من �أجل توفري خدمة دولية للناطقني باللغة �لعربية من موظفي مموعة
وعربت عن �لأهمية �ملتنامية ملنطقة �ل�رشق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا،
�إت�ش �إ�ش بي �سي .وقد ع ّززت هذه �خلطوة �لتز�م �إت�ش �إ�ش بي �سي جتاه �ل�سلطنة ّ
ف�س ًال عن �إيجاد وتعزيز بيئة عمل متعددة �لثقافات د�خل �لبنك.

�لتدريب و�ملو�هب و�لتوظيف و�لتطوير �لتنظيمي
بعد �أن �سهد �لعام  2012عملية �لإندماج ،ركّ ز �لبنك جهوده خالل �لعام  2013وب�سكل خا�ش على تدريب وتطوير �ملوظفني وتطبيق ��سرت�تيجية
مموعة �إت�ش �إ�ش بي �سي ،وتطوير معرفة �ملوظفني مبنتجاتنا و�أنظمتنا .عالوة على ذلك ،قمنا بتدريب ُمك ّثف لكيفية تطوير جتربة عمالئنا و�عتماد
ف�سل ملندوبي خدمة �لعمالء ومدر�ء �لفروع.
ٍ
منهج تدريبي ُم ّ
�لتطور �لريادي و�لتنمية �ل�سخ�سية وتوفري �ملزيد من �لفر�ش �ملهنية
و�أطلق بنك �إت�ش �إ�ش بي ُعمان برنام ًا للخريجني يتد لعامني يهدف لتعزيز
ّ
للمو�هب �ل ُعمانية �لنا�سئة �لطاحمة للعمل يف �لقطاع �مل�رشيف .و�سيتنقل �خلريجني �أثناء �لربنامج بني خدمات �ل�رشكات و�ملوؤ�س�سات �لتجارية،
و�خلدمات �مل�رشفية لل�رشكات و�خلدمات �مل�رشفية لالأفر�د و�أعمال �إد�رة �لرثو�ت� ،لتبادل �لتجاري و�سبكات �لتموين و�إد�رة �ملخاطر ،لتعريفهم
ب�سكل متكامل باخلدمات �لتي يقدمها �لبنك ،ف�س ًال عن �سقل مهار�تهم وقدر�تهم .هذ� ويقدم �لربنامج فر�سة للتعلم عن �أق�سام �ملو�رد �لب�رشية
و�لتو��سل و�لتنمية �ملُ�ستد�مة بالبنك ،بحيث يح�سلون على معلومات متكاملة عن �لقيم �لأ�سا�سية �لتي تعزز ثقافة مموعة �إت�ش �إ�ش بي �سي .ويعمل
و�لتعرف على قدر�تهم �لذ�تية و�لربط بني تطلعاتهم �ملهنية وبني �لفر�ش �ملُتاحة
فريق د�ئرة �ملو�رد �لب�رشية مع كل ُمتدرب لتحديد �هتماماتهم
ّ
ب�سكل يرتك لهم ما ًل لتنمية قدر�تهم.
ونعمل جاهدين للتعرف على �ملو�هب �ل ُعمانية وتطويرها وو�سع خطط لتوفري مر�سحني ل�سغل �لوظائف م�ستقب ًال من خالل بر�مج �لتنمية �لريادية
و�لتطور �لوظيفي .وقام بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان خالل �لربع �لأخري من �لعام  2013بتعيني ثالثة موظفني ُعمانيني يف منا�سب �إد�رية عليا
ّ
مبجالت �لعمل �ل�سرت�تيجية �لرئي�سية للبنك ،حاملني معهم خرب�ت حملية وعاملية و��سعة.
�سجل �أحد �أعلى معدلت �مل�ساركة
كما �سارك موظفو بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان يف ��ستبيان مموعة �إت�ش �إ�ش بي �سي ن�سف �ل�سنوي للموظفني ،حيث ّ
�ملطبقة خارج �ملجموعة.
يف �ملنطقة .و�أ�سارت نتائج �ل�ستبيان �إىل م�ساركة �ملوظفني بن�سبة عالية مقارنة بنظر�ئنا وباأعلى �ملعايري
ّ
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وت�سجع هذه
وتو ّف َر ملوظفي �لبنك يف �ل�سلطنة وللمرة �لأوىل برنامج تدريب خلدمات �ل�رشكات و�ملوؤ�س�سات �لتجارية خا�سة باملجموعة �لعاملية.
ّ
�لأكاديية على �لتعلم �لذ�تي وتقدم تعليم ًا �إلكرتوني ًا �إلز�مي ًا ف�س ًال عن �لعديد من �لدور�ت �لتدريبية �لأخرى ذ�ت �ل�سلة ،مبا يف ذلك تدريب ًا يف مر�كز
�لتدريب لدى �لبنك .و ُيتيح نظام �لتعليم عرب �لنرتنت لكل موظف فر�سة للبحث وت�س ّفح �لدور�ت �لتدريبية �ملتاحة ،ومعرفة ما �إذ� كانت مطلوبة �أو
مو�سى بها.

�لتدقيق �لد�خلي
�إد�رة �لتدقيق �لد�خلي بالبنك هي �جلهة �مل�سوؤولة عن تقييم وو�سع وتفعيل �أطر �إد�رة �ملخاطر .وتقوم �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي بتقييم �أد�ء �ل�سو�بط
�لبتد�ئية و�لثانوية وتعمل على مو�جهة مالت �ملخاطر �لرئي�سية يف كافة قطاعات �لبنك .ويعمل رئي�ش �لتدقيق �لد�خلي على �سمان ��ستقاللية
�إد�رة �لتدقيق �لد�خلي من خالل �ت�ساله �ملبا�رش مع رئي�ش مل�ش �إد�رة جلنة �لتدقيق �خلا�سة ببنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان.

ويف منت�سف �لعام  ،2013مت ر�سمي ًا �سم فريق �لتدقيق �لد�خلي ببنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �إىل �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي مبجموعة �إت�ش �إ�ش بي �سي،
و�لبدء يف تطبيق معايري �لتدقيق �لعاملية �لتي تعتمدها �ملجموعة.

عملياتنا يف �لهند وباك�ضتان

تخطيط ��ضتمر�رية �لأعمال
ي�سمن بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان قدرة �لأنظمة و�لإجر�ء�ت �ملُتبعة لديه للقيام باأعماله على نحو كامل بغ�ش �لنظر عن � ّأية كو�رث غري ُمتو ّقعة مبا
يف ذلك �لطبيعية منها �أو �لبيئية �أو من �سنع �لإن�سان .ويهدف �لبنك ب�سكل د�ئم �إىل تعزيز وتدعيم وتطبيق خطة لإ�ستمر�ر �لأعمال �سمن منهجه لـ
“��ستعد�د�ت �لطو�رئ”.
وقد �أبدى بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان تق ّدم ًا ملحوظ ًا يف تعزيز �إطار عمل �إ�ستمر�ر �لأعمال �لتجارية و�لذي كانت �أبرز نقاطه يف:
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�إننا نو��سل �لعمل مع �جلهات �لتنظيمية و�لرقابية يف �لباك�ستان و�لهند لتطبيق قر�ر مل�ش �لإد�رة �ل�سابق لبنك ُعمان �لدويل �حلائز على مو�فقة
�مل�ساهمني لدمج �لأعمال �أو �إغالق كافة �لفروع �لقائمة يف كلٍ من �لباك�ستان و�لهند .قام بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان على �أثر ذلك وبالإتفاق مع بنك
فرع و�حد مبدينة كر�ت�سي وفرعني يف �لهند.
�لدولة �لباك�ستانية باإغالق �إثنان من فروع بنك ُعمان �لدويل يف �لباك�ستان و�إبقاء ٍ
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وتطلب جلنة �ملخاطر و�لتدقيق ،وكذلك فريق �لإد�رة �لتنفيذية ببنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان� ،سمان ًا مو�سوعي ًا وم�ستق ًال لكافة �لأمور �ملتعلقة باإد�رة
�ملخاطر وتنظيم �إد�رة �ل�رشكات و�لتحكم (مبا يف ذلك �لتحكم �ملايل) .وتوفر �إد�رة �لتدقيق �لد�خلي هذه �ملتطلبات من خالل تطبيق منهج دقيق
طورها من خالل تو�سيات متعلقة بتح�سني �لعمليات و�لرقابة .وت�سمن هذه �لإجر�ء�ت جناح �لبنك يف حتقيق
ُ
ومنظم ي�سيف قيمة �إىل �لعمليات و ُي ّ
�أهد�فه �سمن �أطر �لعمل �ملو�سوعة للمخاطر �ملعلنة.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

ورحبنا
ومت يف عام  2013تنفيذ  6.500يوم تدريبي �سمن �ملر�كز وتعليم ًا �إلكرتوني ًا لأكرث من  1.100موظف ،بزيادة  %60مقارنة بعام ّ .2012
بعد �لندماج مبوظفني جدد وقمنا بزيادة عدد منا�سب �لإد�رة �لعليا �ملتاحة على م�ستوى نائب �ملدير �لعام من من�سبني �إىل ع�رشة .و�إىل جانب
للتطور �لوظيفي يف منا�سب �لإد�رة �لعليا.
تركيزنا �ملتو��سل على ��ستقطاب وتدريب �أف�سل �لكو�در �ل ُعمانية فلقد فتحنا �ملجال �أمامها
ّ

مل�ش �لإد�رة

و�أطلقت �خلدمات �مل�رشفية لالأفر�د و�أعمال �إد�رة �لرثو�ت يف عام  2013برنامج “�لعمالء يف �لقلب” ،و�لذي يهدف لإعطاء �لأولوية ب�سكل متو��سل
لحتياجات وخدمات �لعمالء ،وتكرمي �ملوظفني �لذين يقدمون جتربة عمالء ��ستثنائية.

•�إجر�ء حتليل لتاأثري �لأعمال ب�سكل �سنوي لوحد�ت �أعمال �لبنك كافة.
•حتديد موقع طو�رئ خا�ش بجميع وحد�ت �لأعمال �لهامة مع �إمكانية �لدخول �إىل كافة وظائف تلك �لوحد�ت عن ُبعد.
•تنفيذ تطوير د�ئم جلاهزية �لبنك يف ��ستمر�رية �لأعمال من خالل جتارب و�ختبار�ت �ساملة للخطط �ملو�سوعة لإ�ستعادة بيانات جميع
�لأعمال �لفردية.
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•�إجر�ء حلقات توعية �سنوية عن ��ستمر�ر �لأعمال وب�سكل �إلز�مي لكافة �ملوظفني �ملعنيني.
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�مل�ضوؤولية �لإجتماعية
يدرك بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان متام ًا �أن ��ستد�مة و�زدهار �ملجتمع هو �أمر �أ�سا�سي لنجاحه ،ولذلك فاإن ��سرت�تيجية �ل�ستد�مة �خلا�سة بالبنك
يوجه �لبنك ما ل يقل عن  %75من ��ستثمار�ته
تتطلع �إىل �مل�ستقبل وتعمل على بناء �سيا�سات تو�كب �لأجيال على �ملدى �لبعيد .ويف �لوقت �حلايل ّ
�لجتماعية �إىل مالت �لتعليم و�لبيئة و�لتنمية �لجتماعية.
وقد �سملت �أن�سطة �لبنك خالل عام  2013تعاون ًا مع غرفة جتارة و�سناعة ُعمان للعام �لثاين على �لتو�يل لدعم خريجي �ملرحلة �لثانوية من �لأ�رش
ذ�ت �لدخل �ملحدود عرب “برنامج �لنجاح” يف مو��سلة تعليمهم .و�أكمل برنامج ’�لأطفال يقروؤون‘ �لتعليمي عامه �لثالث بالتعاون مع وز�رة �لرتبية
و�لتعليم و�ملجل�ش �لثقايف �لربيطاين بهدف ت�سجيع �لأطفال على �لقر�ءة ،كما مت للمرة �لأوىل يف عام  2013تو�سيعه لي�سمل م�ساركة �لعديد من
وقريات.
�ملد�ر�ش من �لعامر�ت ّ
يعي �لبنك �أهمية �لتوعية بالتغري �ملناخي ،وب�سكل خا�ش �لأخذ بعني �لإعتبار �ل�ستد�مة على �ملدى �لبعيد .ولتحقيق تلك �لغاية فقد �أطلق بنك �إت�ش
�إ�ش بي �سي ُعمان حملة وطنية ل�ساعة �لأر�ش بهدف توعية �ملجتمع على �أهمية دعم هذه �ملبادرة و�إحد�ث �لتغيري �لالزم .و�سهد �لعام  2013ختام
م�رشوع �أ�سجار �للبان �لذي �متد على �أربع �سنو�ت ،وهو م�رشوع بحثي �أجرته جمعية �لبيئة �لعمانية ،وكان �لبنك �لر�عي �حل�رشي للم�رشوع �لذي
يقوم بد�ر�سة �أ�ساليب ح�ساد م�ستد�مة ل�سجرة �للبان ،و ُيع ّد توفري هذ� �لنوع �لهام جزء من �ملنظومة �لبيئية ومورد دخل م�ستد�م للمجتمع �ملحلي.
وقام �لبنك كذلك بتوزيع � 1200سلة طعام لالأ�رش �ملُحتاجة خالل �سهر رم�سان �لكرمي يف خمتلف �أنحاء �ل�سلطنة.

نظرة ُم�ضتقبلية
بناء على �سعر تقديري لربميل �لنفط بقيمة  85دولر �أمريكي .وعليه فاإن
يقدر �لإنفاق �حلكومي لعام  2014مبا ي�سل �إىل  13.5مليار ريـال ُعماين ً
�لعجز �ملتوقع يف �مليز�نية �سيكون  1.8مليار ريـال ُعماين ،وهذ� �لعجز ناجت ب�سكل �أ�سا�سي من �رتفاع �لإنفاق �حلكومي .و�سيتم تغطية هذ� �لعجز
باللجوء �إىل �لقرت��ش ومن �لحتياطيات �لعامة بدون �أن ي�سكل عائق ًا �أمام تنفيذ �خلطط �ملو�سوعة للتنمية و�لتطوير.
وتو�سف ميز�نية عام  2014باأنها �لأ�سخم يف تاريخ �سلطنة ُعمان ،و�سرتكّ ز على دعم �لتنمية وت�سجيع �لقطاع �خلا�ش .ومت ّثل �لعائد�ت �لنفطية
 %83من �إجمايل �لعائد�ت ،حيث مت ح�ساب عائد�ت �لنفط �خلام على �أ�سا�ش م�ستوى �إنتاج يبلغ  945.000برميل يف �ليوم للعام .2014
وت�سمل �مل�ساريع �لهامة �لتي �أبرزتها �مليز�نية على �إقامة م�سفاة وم�رشوع للبرتوكيماويات يف �ملنطقة �لقت�سادية بالدقم ،وم�رشوع تو�سعة
م�سفاة �سحار ،وم�رشوع لتجميع وت�سنيع �حلافالت يف �ل�سلطنة  -وهو م�رشوع م�سرتك بالتعاون مع �رشكة �لنقل �لقطرية – و�إكمال مركز ُعمان
للموؤمتر�ت و�ملعار�ش ،و�لعديد من �مل�ساريع �ل�سياحية �ل�سخمة �لأخرى .ومت تخ�سي�ش مبالغ كبرية خلطط تطوير �لبنية �لأ�سا�سية ،و�لتي ت�سمل
م�ساريع �لطرق ( 807ماليني ريال عماين) و�ملرحلة �لأوىل من م�رشوع �ل�سكك �حلديدية و�لذي �سيبد�أ خالل �لعام �حلايل با�ستثمار�ت تق ّدر مبليار
�ل�سحية �لكربى بقيمة  384مليون ريال ُعماين.
ريال ُعماين .ومت تقدير تكلفة �لعديد من م�ساريع �لرعاية
ّ
و�سريكّ ز بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان يف �ل�سنة �ملُقبلة على خطة تنمية على �ملدى �لبعيد لأن�سطته يف �سلطنة ُعمان مبا ُيكّنه من توفري �لر�حة
و�لفعالية لعمالئه عند �إد�رة �أمو�لهم ،و�سنعمل �نطالق ًا من عالقاتنا �حلالية على تقدمي �أ�ساليب جديدة لإتاحة فر�ش حملية وعاملية لعمالئنا من
متفوقة لهم يف ظل تطلعاتنا لأن ن�سبح �لبنك �لر�ئد على م�ستوى �ل�سلطنة.
خالل �لدعم �لذي �سنوفره على �ل�سعيد �لدويل ،و�سنقدم جتربة ّ

�يو�ن �ستريلينج � ،لرئي�ش �لتنفيذي
لبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع(�لبنك)( ،بنك عمان �لدويل �ش.م.ع.ع �سابقاً)
هو �رشكة م�ساهمة عمانية عامة مت تاأ�سي�سها يف  1يناير  ،1979تز�ول �أعمال �لبنوك
�لتجارية من خالل �سبكة من �لفروع يف �سلطنة عمان .بالإ�سافة �ىل ذلك فاإن لدى
�لبنك فروع بالهند و�لباك�ستان (فروع خارجية).
مت دمج �أعمال وفروع بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لو�سط �ملحدود يف �سلطنة عمان
مع بنك عمان �لدويل �ش.م.ع.ع ،ومتت �إعادة ت�سمية هذين �لكيانني �ملدرجني
�ملدمني �سمن كيان و�حد ،حتت �إ�سم بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع .وبعد
�لدمج حاز بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لو�سط �ملحدود على ن�سبة ( ) %51من ��سهم
�لكيان �جلديد �ملدمج.

�ضيا�ضة �لإف�ضاح
لدى �لبنك �سيا�سة ر�سمية م�ستقة من متطلبات �لإف�ساح عن بازل  Пو بازل � Шلتي
�أقرها مل�ش �لإد�رة متا�سي ًا مع متطلبات لو�ئح �لبنك �ملركزى �لعماين.

نطاق �لتطبيق
يعمل �لبنك من خالل �سبكة عمل لفروعه يف �سلطنة ُعمان و�لهند وباك�ستان� .لبيانات
�ملقدمة يف هذه �لقائمة ممعة لعمليات �لبنك يف هذه �لدول �لثالث� .لبنك لي�ش لديه
�أي �رشكات تابعة.

هيكل ر�أ�س �ملال
�لهد�ف و�ل�سرت�تيجية
ي�سع �لبنك �ملركزي �لعماين وي�رشف على �ملتطلبات �لتنظيمية .ويهدف �لبنك عند
�إد�رته لر��ش �ملال �ىل �لآتي:
•حماية مقدرة �لبنك على �لإ�ستمر�ر ككيان يف �لنمو وزيادة عائد�ت للم�ساهمني؛
•�لإلتز�م باملتطلبات �لتنظيمية �لتي ي�سعها �لبنك �ملركزي �لعماين؛
•�حلفاظ على ن�سب كفاية ر��ش �ملال فوق �حلد �لدنى �ملو�سوع من قبل �لبنك
�ملركزي �لعماين و �إر�ساد�ت بازل  IIو�إطار بازل  III؛
•�إد�رة �لإ�ستثمار�ت يف �لود�ئع ق�سرية �لجل باأدو�ت �لبنك �ملركزي �لعماين �أو
يف �مل�ستوى �لأعلى لالأ�ستثمار�ت باملوؤ�س�سات �ملالية.
�لف�ساحات �لنوعية
• ي�ستخدم �لبنك نهج معياري لتقدير خ�سم ر��ش �ملال ملخاطر �لئتمان.
•وي�ستخدم �لبنك نهج �ملوؤ�رش �ل�سا�سي لتقدير خ�سم ر��ش �ملال ملخاطر �لت�سغيل.
•لتطبيق �ملتطلبات �حلالية لر��ش �ملال ،يحت�سب �لبنك ن�سبة �ل�سول �ىل �ملخاطر
وفقا لر�ساد�ت كفاية ر��ش �ملال �لتي و�سعها �لبنك �ملركزي �لعماين وحتدد
ن�سبة مموع ر��ش �ملال �ىل مموع �ل�سول �ملتعر�سة للمخاطر .
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�لإف�ضاح �لكمي
يتكون ر�أ�ش �ملال �لعادي من �مل�ستوى �لأول من �لأ�سهم �لعادية �ل�سادرة من قبل �لبنك� ،لإحتياطي �لقانوين� ،لأرباح �ملحتجزة .تخ�سم �لقيم
�لدفرتية لل�سهرة� ،لأ�سول غري �مللمو�سة� ،خل�سائر �ملرت�كمة غري �ملحققة على �لإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع�/لقرو�ش للو�سول �إىل ر�أ�ش �ملال �لعادي
من �مل�ستوى �لأول .ويف �لوقت �حلايل لي�ش لدى �لبنك �سهرة مثبتة يف دفاتره.

مل�ش �لإد�رة

هيكل ر�أ�س �ملال

ر��ش �ملال �لإ�سايف من �مل�ستوى �لأول
••�أدو�ت ر�أ�ش �ملال �لد�ئمة �ل�سادرة عن �لبنك و �لتي يجب �أن تلي يف �لأف�سلية �ملودعني و��سحاب �لد�ئنيات �لعامة و�لثانوية و �سكوك  /ديون
�لبنك �لثانوية ،وتلبي متطلبات �ملعايري �لإ�سافية كما هو حمدد يف �إطار بازل Ш؛
••عالوة �إ�سد�ر �لأ�سهم �لناجتة عن ��سد�ر �دو�ت �إ�سافية من ر��سمال �مل�ستوى �لأول ؛
••�أدو�ت ر��سمال �لأ�سافية ��ملوؤهلة �سمن �مل�ستوى �لأول �لتي ��سدرتها �ل�رشكات �ملوحدة �لتابعة للبنك و�لتي يحملها �أطر�ف ثالثة ،من ��سحاب
حقوق �لأقلية ،ول تندرج �سمن ر�أ�ش �ملال �لعادي من �مل�ستوى �لأول 1؛

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

يتكون ر��ش �ملال �لإ�سايف من �مل�ستوى �لأول ما يلي:

••تطبيق عدد �قل من �لتعديالت �لتنظيمية يف �إحت�ساب ر�أ�ش �ملال �لإ�سايف من �مل�ستوى �لأول.

طبق ًا لتعليمات �لبنك �ملركزي �لعماين فاإن �لإ�ستثمار�ت غري �ملوؤثرة يف �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية و�لتي ل تتجاوز  %5من ر�أ�سمال �لبنك� /ملوؤ�س�سة
�ملالية �مل�ستثمر فيها �أو  %5من �سايف �أ�سول �لبنك �مل�ستثمر� ،أيهما �أقل ،تكون مرجحة مبخاطر بن�سبة .%100
يكون هيكل ر�أ�ش �ملال مكون على �لنحو �لتايل :

�ألف ر.ع

تعديالت تنظيمية عن ر�أ�ش مال �لإ�سايف من �مل�ستوى �لأول

-

�إحتياطي �لقيمة �لعادلة لالأ�سهم �ملتاحة للبيع
خم�س�سات جماعية لالإنخفا�ش يف �لقيمة

2.335
14.237

جمموع ر�أ�س �ملال �لنظامي

293٫288

ر�أ�س �ملال �لعادي �مل�ضتوى �لأول

جمموع ر��ضمال �لعادي من �مل�ضتوى �لأول
ر�أ�س �ملال �مل�ضتوى �لثاين

276٫716
276٫716
16٫572
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ر�أ�ش �ملال �ملدفوع
�لإحتياطي �لقانوين
�لأرباح �ملحتجزة
ت�سويات مبوجب �للو�ئح لر�أ�ش �ملال �لعادي �مل�ستوى �لأول

200.031
35.245
57.901
()16.461

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

يتكون ر�أ�ش �ملال من �مل�ستوى �لثاين من �ملخ�س�سات �لعامة خل�سائر �لقرو�ش ،و�لقيمة �لعادلة �ملرت�كمة للمكا�سب على �لأدو�ت �ملتاحة للبيع .تتحدد
�لقيمة �لعادلة للمكا�سب بعد طرح  %55من �لفارق بني �لقيمة �لدفرتية للتكلفة �لتاريخية و�لقيمة �ل�سوقية ملقابلة تقلبات �ل�سوق و�لأعباء �ل�رشيبية.

تتمثل �إف�ساحات �إ�سافية وفقا لإطار بازل  IIIعلى �لنحو �لتايل.
و�سعت �إف�ساحات بازل � Шمل�سرتكة خالل �ملرحلة �لنتقالية �لتعديالت �لتنظيمية (�أي �لفرتة من  31دي�سمرب  2013حتى  31دي�سمرب ) 2017
لتلبية متطلبات بازل  IIIللبنوك لالإف�ساح عن مكونات ر�أ�ش �ملال و�لتي �ست�ستفيد من �لرتتيبات �لنتقالية�( .لرجوع �إىل �مللحق �لأول)
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�سيتم تطبيق �لتعديالت �لتنظيمية من جميع �خل�سومات و�ملر�سحات �لحرت�زية على مر�حل و خ�سمها من ر�أ�ش �ملال �لعادي �مل�ستوى T2 / AT1 /1
وذلك ليتم تنفيذها ب�سكل كامل بحلول  31دي�سمرب  .2017نبني تدريج �ملر�حل يف �جلدول �لتايل :

�ل�ضنة �ملنتهية يف

خ�ضم با�ضتخد�م �لنهج �خل�ضم �ملقابل

2013

% 20

2014

% 40

2015

% 60

2016

% 80

% 100
2017
�سوف خ�سم �أي نق�ش �سمن �خل�سومات �ملقررة من �لفئة �لأعلى يف ر�أ�ش �ملال �إذ� كانت فئة ر��ش �ملال ذ�ت �ل�سلة غري كافية للخ�سم  .و�ملبلغ
�ملتبقي غري �ملخ�سوم من ر�أ�ش �ملال �لعادي �مل�ستوى �لأول T2 / AT1 /خالل �لرتتيبات �لنتقالية �سوف يخ�سع للتعديالت �لتنظيمية على �لنحو
�ملن�سو�ش عليه يف تعميم �لبنك �ملركزي بي �أم .1009

�لإف�ضاح عن �لـ  3خطو�ت لنهج �لت�ضوية
طبقا لإطار بازل  ، IIIيجب على �لبنوك �لإف�ساح عن “�لت�سوية �لكاملة للعنا�رش �لتنظيمية لر�أ�ش �ملال �لتي مت �إعادة �إثباتها يف �مليز�نية �لعمومية
للقو�ئم �ملالية �ملدققة  .وتهدف عملية �لت�سوية �ملن�سو�ش عليها يف معاجلة ق�سايا عدم �لت�ساق بني �لأرقام �ملف�سح عنها بح�ساب ر�أ�ش �ملال
�لتنظيمي و �لأرقام �مل�ستخدمة يف �لقو�ئم �ملالية �ملن�سورة .
ي�سمن �لنهج ذو �خلطو�ت �لثالث �ملبني �أدناه �أن �لت�سوية بني هذه �لأرقام يتم بطريقة مت�سقة( .ر�جع �مللحق �لثاين)
•�خلطوة � :1مليز�نية �لعمومية �ملقرر عنها �سمن نطاق �لتوحيد �لتنظيمي .
•�خلطوة  :2تو�سيع خطوط �مليز�نية �لعمومية �سمن نطاق �لتوحيد �لتنظيمي لالإف�ساح عن كافة �ملكونات �مل�ستخدمة لعر�ش مكونات ر�أ�ش
�ملال (ر�جع �مللحق �لأول)
•�خلطوة  : 3حتديد كل من �ملكونات �لتي مت �لك�سف عنها يف �خلطوة  2عن مكونات ر�أ�ش �ملال �ملن�سو�ش عليها يف �مللحق �لأول.

�لك�ضف عن �مليزة �لرئي�ضية لالدو�ت �لتنظيمية لر�أ�س �ملال
يوفر �لك�سف عن �مليزة �لرئي�سية لالدو�ت �لتنظيمية لر�أ�ش �ملال  ،تقرير �ملالمح �لرئي�سية �لذي يلخ�ش كافة �لدو�ت �لتنظيمية لر�أ�سمال �لبنك .هذ� هو
�حلد �لأدنى من ملخ�ش �لإف�ساح �لذي يطلب �لتقرير عنه فيما يتعلق بكل �لدو�ت �لتنظيمية لر�أ�ش �ملال �لـتي �أ�سدرها �لبنك  ،مبا يف ذلك �لأ�سهم �لعامة .
ويرد يف �مللحق �لثالث و�سفا للميزة �لرئي�سية لالدو�ت �لتنظيمية لر�أ�سمال �لتي �أ�سدرها �لبنك.

كفاية ر�أ�س �ملال
�سيا�سة �لبنك هي �حلفاظ على �أ�سا�ش ر�أ�ش مايل قوي للحفاظ على �أمو�ل �مل�ستثمرين و�ملودعني وثقة �ل�سوق وللمحافظة على تطوير �أعمال �لبنك م�ستقبالً.
يلتزم �لبنك ب�سكل تام بتطبيق معايري بازل  IIIكما �إنتهجها �لبنك �ملركزي وحالي ًا يتبع �ملنهج �لقيا�سي ب�ساأن �لإئتمان وخماطر �ل�سوق و�ملوؤ�رش
�لأ�سا�سي ملخاطر �لت�سغيل.
ولقد و�سع �لبنك حالي ًا �حلد �لأدنى �لد�خلي لكفاية ر�أ�ش �ملال مبعدل  %20للعام  2013و  %17للعام  2014و �ل�سنو�ت �لالحقة.
ر��ش �ملال �لالزم لدعم �لن�سطة �حلالية و�مل�ستقبلية مت مناق�سته وتوثيقه بامل�ستند�ت من قبل جلنة �ل�سول و�للتز�مات.
ومتا�سيا مع قو�عد �لبنك �ملركزي �لعماين لكفاية ر��ش �ملال و مار�سات مموعة �إت�ش �إ�ش بي �سي يتم مر�قبة كفاية ر��ش �ملال ب�سفة يومية.
بال�سافة �ىل ذلك  ،يتم ��سد�ر تقرير ربع �سنوي كامل عن بازل  IIيتما�سى مع منوذج �لبنك �ملركزي �لعماين وفقا للمتطلبات �ملعيارية.
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خماطر �لإئتمان
مل�ش �لإد�رة

طبق �لبنك �لنهج �ملعياري من خالل كافة دفاتر �لبنك.

خماطر �لت�ضغيل
ي�ستخدم �لبنك نهج �ملوؤ�رش �ل�سا�سي لتوزيع خماطر ر��ش �ملال �لت�سغيلي .كما يوزع �لبنك ر��ش �ملال ملخاطر �لت�سغيل ��ستناد�ً �ىل متو�سط ممل
�لدخل �ل�سنوي عن �لثالث �سنو�ت �لخرية.

خماطر �ل�ضوق

تفا�سيل ر�أ�ش �ملال و�لأ�سول �ملرجحة باملخاطر ومعدل كفاية ر�أ�ش �ملال كما يف  31دي�سمرب  2012كما يلي :

�ألف ر.ع

بنود مدرجة يف �مليز�نية �لعمومية

2.170.758

2.132.872

1.032.097

بنود خارج �مليز�نية �لعمومية

287.556

287.556

225.696

�مل�ستقات

2.857

2.857

2.857

�ملجموع

2٫461٫171

2٫423٫285

1٫260٫650

خماطر �لت�سغيل

130.894

�ملجموع

1٫452٫846

ر��ش �ملال �لعادي �مل�ستوى �لأول /فئة 1

276.716

تعديالت �إ�سافية لر��سمال �لعادي �مل�ستوى �لول �لفئة 1

16.572

�ملجموع

276٫716

ر�أ�ش مال �لفئة 2
مموع ر�أ�ش �ملال طبق ًا للو�ئح

16٫572
293٫288

متطلبات ر�أ�ش �ملال ملخاطر �لإئتمان

151.278

متطلبات ر�أ�ش �ملال ملخاطر �ل�سوق

7.356

متطلبات ر�أ�ش �ملال ملخاطر �لت�سغيل

15.707

مموع ر�أ�ش �ملال �ملطلوب

174٫341
%19٫05

� Hسايف �ملخ�س�سات و�لفائدة �ملجنبة و�ل�سمانات �ملوؤهلة.
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ن�ضبة ر�أ�س �ملال �لعادي �مل�ضتوى � /1لفئة 1
ن�ضبة ر�أ�س مال �لفئة 1
ن�ضبة �إجمايل ر�أ�س �ملال
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خماطر �ل�سوق

61.302

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

�لتفا�ضيل

�لر�ضيد �لإجمايل
( �لقيمة �لدفرتية)

�ضايف �لأر�ضدة
(�لقيمة �لدفرتية)

H

�لأ�ضول �ملرجحة باملخاطر

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

ي�ستخدم �لبنك (��سلوب �لقيمة �ملعر�سة للمخاطر) �لذي يتم مناق�سته بالتف�سيل لحقا بهذ� �مل�ستند لحت�ساب �لتعر�ش ملخاطر �ل�سوق يف قائمة
�ملركز �ملايل.
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�لتعر�س للمخاطر وتقييمها
تنطوي كافة عمليات �لبنك على خماطر  ،ذ�ت م�ستويات متباينة و�لتحليالت و�لقبول و�لتقييم و�د�رة �ملخاطر �و مموعة من �ملخاطر .و�هم �نو�ع
�ملخاطر �لتي يتعر�ش لها �لبنك هي خماطر �لإئتمان (مت�سمنة �ملخاطر من خارج �سلطنة عمان)  ،وخماطر �ل�سوق وخماطر �لت�سغيل مبختلف
�سورها و خماطر �ل�سيولة وخماطر �ل�سمعة و�ملخاطر �لقانونية و�ل�ستمر�رية(�لبيئية و�لجتماعية) .وتت�سمن خماطر �ل�سوق خماطر �لعملة �لجنبية
و��سعار �لفائدة وخماطر ��سعار �ل�سهم .تفا�سيل �د�رة هذه �ملخاطر مبينة �دناه.
�ن ملمح �ملخاطر لدى �لبنك د�ئم �لتغري متاثر� مبجموعة و��سعة من �لعو�مل .ويهدف �إطار �د�رة �ملخاطر �لذي و�سعه �لبنك �ىل �ملر�قبة �مل�ستمرة
لبيئة �ملخاطر و�لتقييم �ملوحد للمخاطر و�رتباط هذه �ملخاطر ببع�سها �لبع�ش.
�ن �طار �د�رة �ملخاطر بالبنك مبني بالإي�ساح  31من �لقو�ئم �ملالية.

خماطر �لئتمان
خماطر �لئتمان هي خماطر �خل�سارة �ملالية للبنك عندما يف�سل �لعميل �و �لطرف �لآخر يف �لوفاء بالتز�ماته �لتعاقدية .وتن�ساأ ب�سفة رئي�سية عن
�لإقر��ش �ملبا�رش و�لتمويل �لتجاري و�ملنتجات خارج قائمة �ملركز �ملايل مثل �ل�سمانات و�لحتفاظ بالذمم �ملدينة و�لور�ق �ملالية �لخرى.
ويتولد عن خماطر �لإئتمان �كرب متطلبات ر��ش �ملال �ملخاطر �لتي تنعر�ش لها.
ويوجد لدى �لبنك معايري و�سيا�سات و �إجر�ء�ت خم�س�سة تعمل على �سبط ومر�قبة �ملخاطر من كافة �نو�ع �لأن�سطة .وهذه ماثلة لتلك �ملطبقة على
كافة مكاتب كيانات مموعة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي مبختلف �لقاليم .
يتبع �لبنك �سيا�سات �ئتمان رفيعة �مل�ستوى و�سعتها مموعة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �لقاب�سة بي �ل �سي  .ويت�سمن هذ� تطبيق نظام ت�سنيف خماطر
�لئتمان لالطر�ف �لخرى من �ل�رشكات و�لتي ي�ستخدم لها نظام ت�سنيف �ل  22نقطة ملخاطر �لئتمان و�مل�سمى  CRRو تنطوي كل نقطة على
قيا�ش �حتمالية عدم �لوفاء و�لتي تتم مر�جعتها وحتديثها من فرتة �ىل �أخرى .وبالأخذ يف �لعتبار �لأهمية �لفردية ،يتم مر�جعة ت�سنيفات �ملخاطر
بانتظام ،و كذلك �لتعديالت عندما يكون ذلك منا�سبا .و�سمن �عمال �لتجزئة بالبنك  ،يتم تقييم �ملخاطر و�د�رتها با�ستخد�م خمتلف مناذج �ملخاطر
و�لت�سعري للح�سول على بيانات �ملحفظة.
فيما يلي �أدناه مقارنة لت�سنيف �إت�ش �إ�ش بي �سي ملخاطر �لئتمان بت�سنيف �لبنك �ملركزي �لعماين:

ت�ضنيف خماطر �ئتمان بنك �إت�س �إ�س بي �ضي ُعمان

�لعماين
ت�ضنيف �لبنك �ملركزي ُ

6.2-1.1

�ملعياري

8.3-7.1

�لذكر ب�سفة خا�سة

9.0

غري �ملقبول � /مل�سكوك فيه � /خل�سارة

10.0

�خل�سارة

�د�رة خماطر �لئتمان و�جر�ء�ت �مل�سادقة على منح �لت�سهيل �لئتماين و�لت�سنيف �لئتماين للقرو�ش و�ل�سلف و�لقرو�ش منخف�سة �لقيمة و�د�رة
�لئتمان مبينة بالي�ساح  31-3من �لقو�ئم �ملالية.
�ن �حلدود �لتي ي�سعها �لبنك لالطر�ف �لخرى من �لقطاعات �ملالية و�حلكومية يتم �د�رتها مركزيا باملركز �لرئي�سي ملجموعة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي
بلندن من خالل بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي – بدبي� .لهدف �لرئي�سي يتمثل يف �تاحة �كرب قدر من �لت�سهيالت وتفادي �لرتكيز �ملفرط للمخاطر .وتكون
ت�سهيالت �لئتمانية للجهات �خلارجية طبقا للحدود �لتي تد�ر مركزيا من مموعة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ش م ع ع وتخ�سع ملو�فقة �ملجموعة.
و�سع �لبنك �جر�ء�ت لإد�رة �ملخاطر ت�ستمل على توجية م�سادقات �لت�سهيالت �لئتمانية و�سبط �لتعر�ش للمخاطر من �لوحد�ت �لتجارية و�سبط
�لتقارير حول �لتعر�ش للمخاطر من قبل �لفر�د وطبقا للمحافظ و�لتي تت�سمن �د�رة �جتاهات �لحو�ل �ل�سيئة .يتحمل �لبنك �مل�سئولية عن جودة
حمفظتها ويتبع �سيا�سات �لئتمان �لتي تنطوي على �ل�سلطات �ملخولة بالت�سديق وجر�ء�ت �لت�سهيل �لئتماين و�لتي تهدف �ىل تكوين ��سول
�ملتعر�سة للمخاطر عالية �جلودة .ويجري �لبنك فح�سا دوريا لتقييم م�ستويات تركيز �ملخاطر ،مت�سمنة تلك �ملتعلقة بقطاعات �لن�ساط �لفردية
و�ملنتجات و�ملناطق �جلغر�فية ب�سفة منف�سلة.
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�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو�إطار بازل Ш
لل�سنة �ملنتهية يف  31دي�سمرب 2013م

�لتقرير عن �ملخاطر
بالإ�سافة �ىل �ف�ساحات �لكمية و�لتقارير �لخرى /و�لدوريات �ملقدمة �ىل �جلهات �لتنظيمية يف �سلطنة عمان ،يقدم �لبنك �ي�سا مموعة من
�لتقارير �ملختلفة �ىل �لفرع �لقليمي ملجموعة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي بدبي و�ملركز �لرئي�سي للمجموعة بلندن  .وتت�سمن هذه �لتقارير �لتعر�سات
�لكبرية للبنوك و�حلكومات و�ل�رشكات و�لتعر�سات لقطاع �ملمتلكات .بالإ�سافة �ىل ذلك  ،يتم �ل�رش�ف على �لتعر�ش لهم �لقطاعات من خالل
�جتماع بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عمان �ل�سهري لإد�رة �ملخاطر.
يتبع �لبنك �سيا�سات و�جر�ء�ت لتقليل �ملخاطر وفقا للتعليمات �لو�ردة بدليل �لتعليمات �لفنية ملجموعة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي للعمليات �لتجارية (.)FIM

�ملبالغ �ملتاأخرة
�ن �لتعريف �ل�سا�سي للمبالغ �ملتاأخرة هو عندما ل يتم �سد�د �ق�ساط �لقر�ش يف �لتاريخ �ملحدد لذلك.

�نخفا�س �لقيمة

•على م�ستوى �حل�ساب �لفردي ( باإ�ستخد�م تقنيات خ�سم �لتدفقات �لنقدية ح�سب �لإقت�ساء)؛
•��ستناد� على �مل�ستوى �جلماعي لال�سول ذ�ت مالمح �ملخاطر �لئتمانية �مل�سابهة.

و�ضف �لنهج �ملتبع للمخ�ض�ضات �ملحددة و�لعامة و�ل�ضاليب �لح�ضائية �مل�ضتخدمة
�ن من �سيا�سات �لبنك تكوين خم�س�ش للقرو�ش منخف�سة �لقيمة يف �لوقات �ملحددة وعند �حلاجة وب�سورة منتظمة وفقا لالر�ساد�ت �ملو�سوعة
من قبل �ملجموعة .

توجد نوعان من �ملخ�س�سات �ملكونة لالنخفا�ش يف قيمة �لقرو�ش :وهي �لتي يجري تقييمها ب�سفة فردية و�لخرى �لتي يجري تقييمها ب�سفة
جماعية.
وتتطلب �سيا�سة �لبنك فح�ش م�ستوى خم�س�سات �لنخفا�ش يف �لقيمة على �لت�سهيالت �لفردية و�لتي تتخطى حدود �لهمية كل ن�سف عام
على �قل تقدير وبدرجة �كرب عندما تتطلب �حلالت �لفردية ذلك .وتقت�سي �ل�سيا�سة �ن يت�سمن ذلك فح�ش �ل�سمان �لإ�سايف �مل�ستلم يف �حلالت
�لعتيادية(مت�سمنة �عادة تاأكيد �مكانية �لتنفيذ) وتقييما للمقبو�سات �ملتوقعة و�لفعلية.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

�ن ��سلوب ت�سنيف �لت�سهيالت �لئتمانية مو�سوع بحيث يتم �لقاء �ل�سوء على �لتعر�سات �لتي تتطلب قدر� �كرب من �لنتباه يف �لد�رة ��ستناد�
�ىل �سدة �حتمال عدم �لوفاء �و توقع �خل�سارة .و عليه  ،يطلب من �لد�رة على وجه �لتحديد �لرتكيز على �لت�سهيالت �ملمنوحة للمقرت�سني و�رش�ئح
�ملحفظات �لتي ت�سنف مب�ستوى يقل عن �ملر�سي .ويتم تعديل �لت�سنيفات �ملو�سوعة مل�ستويات �ملخاطر عند �ل�رشورة ب�سفة م�ستمرة .وجتري
�لد�رة تقييما لكفاية �ملخ�س�سات �ملكونة ملقابلة �لقرو�ش منخف�سة �لقيمة بانتظام وذلك عن طريق �لفح�ش �ملف�سل ملحفظة �لقرو�ش ومقارنة
�لد�ء و�ح�ساءيات �لتاأخري مع �لجتاهات �لتاريخية وتقدير تاثري �لو�ساع �لقت�سادية �لر�هنة.

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

يعترب �ل�سل �ملايل منخف�ش �لقيمة ويتكبد �لبنك خ�سارة مالية عنها فقط و فقط عندما يوجد دليل مو�سوعي لالنخفا�ش يف �لقيمة نتيجة حلدث
بعد �لدر�ج �ملبدئي لال�سل  .ولهذ� �حلدث �ثر يف �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية لال�سل  ،كما يكن قيا�ش هذ� �لتاأثري مبوثوقية .حتت�سب خم�س�سات
�لنخفا�ش يف �لقيمة عن طريق �لتقييم �إما :

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

�ضيا�ضات �لتغطية و  /تقليل �ملخاطر

مل�ش �لإد�رة

ي�سع �لبنك يف �لعتبار �ىل �د�رة م�سكالت �لقرو�ش .ويوجد بالبنك وحدة تخت�ش بتقدمي خدمات �لد�رة �ل�ساملة و�ل�سبط للح�سول على �ق�سى حد
مكن من ��سرتد�د�ت �لديون �مل�سكوك فيها.

يف �حلالت �لعتيادية  ،يتم �عادة تقييم خم�س�سات �لعمالء �لفر�د و�خل�سومات عليها كل �سهر عن �ملخ�س�سات �جلديدة �و تخفيف �ملخ�س�سات
�حلالية  ،ويتم �حت�سابها لكل حمفظة ب�سفة منف�سلة.
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�لقو�ئم �ملالية

�ن �لتقييم �لذي يجريه �لبنك لالنخفا�ش يف �لقيمة ب�سفة جماعية للعمالء من �ل�رشكات يت�سمن كال من �لعو�مل �لقت�سادية و�ل�سيا�سية �لقائمة
يف كل مرة .وتت�سمن �لعو�مل �لقت�سادية م�ستوى عبئ خدمة �ملديونية �خلارجية وتقييما للمو�رد �خلارجية من �لمو�ل ملقابلة متطلبات متويل
ديون تلك �لدولة  .و�لعو�مل �ل�سيا�سية �لتي توؤخذ يف �حل�سبان تت�سمن �ل�ستقر�ر يف �لدولة وحكومتها  ،و�لتهديد�ت �لمنية وجودة ��ستقاللية �لنظام
�لق�سائي بها.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور
لل�سنة �ملنتهية يف  31دي�سمرب 2013م

 Шو�إطار بازل Ш

�لقرو�ش �ملتعرثة
بالن�سبة �ىل �حل�سابات �لتي يجري تقييمها ب�سفة فردية  ،يتطلب حتديد �لقرو�ش �مل�سنفة على �نها غري متحركة حاملا يتوفر دليل مو�سوعي على
حدوث خ�سارة �نخفا�ش يف قيمها .ويت�سمن �لدليل �ملو�سوعي على �لنخفا�ش يف �لقيمة �لبيانات مكنة �ملالحظة مثل تاأخر �ل�سد�د للمبالغ
�ل�سلية �و �لفو�ئد ملدة  90يوما  .ت�سنف حمافظ �لقرو�ش �ملت�سابهة على �نها غري متحركة عندما يتاأخر �ل�سد�د ملدة  90يوما �و �كرث .وقد تبنى
�لبنك �سيا�سة مموعة بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي لنموذج معدل �لتدفق و�لذي يتم حجز خم�س�ش �لنخفا�ش يف �لقيمة لكل �لقرو�ش �ملتاأخر �ل�سد�د عنها
بدء� من �لتاأخري ملدة يوم و�حد .غري �ن �ملخ�س�سات بقائمة �ملركز �ملايل تدرج وفقا ملتطلبات �لبنك �ملركزي �لعماين.
فيما يلي �أدناه بيانا ملجموع �جمايل �لتعر�سات ملخاطر �لئتمان ،م�سافا �ليها متو�سط ممل �لتعر�ش خالل �لفرتة مف�سلة �ىل �لنو�ع �لرئي�سية
من �لتعر�سات ملخاطر �لئتمان :

�ألف ر.ع

نوع �لتعر�س ملخـاطر �لإئتمان

جمموع �لتعر�س كما يف

متو�ضط �لتعر�س �لإجمايل
 31دي�ضمرب 2013

 31دي�سمري 2012

 31دي�ضمرب 2013

 31دي�سمري 2012

�سحب على �ملك�سوف

88.085

24.293

87.992

90.702

قرو�ش �سخ�سية H

417.678

452.534

431.981

414.703

قرو�ش مقابل �إي�سالت �لأمانة

132.333

152.943

88.774

164.751

قرو�ش �أخرى

492.062

746.792

448.426

593.191

�رش�ء  /خ�سم كمبيالت

27.810

22.521

24.302

30.063

�ملجموع

1٫157٫968

1.399.083

1٫081٫475

1.293.410

� Hلقرو�ش �ل�سخ�سية ل ت�سمل �ل�سحب �ل�سخ�سي على �ملك�سوف مببلغ � 5.029لف ريال عماين ( � 6.508لف ر ع للعام  31دي�سمرب )2012م�سمنة
مبجموع �ل�سحب على �ملك�سوف.

�لتوزيع �جلغر�يف
�لتوزيع �جلغر�يف للتعر�سات ،موزعة ح�سب �ملناطق �جلوهرية وفق ًا لأنو�ع �لإئتمـان �لرئي�سية �لتي تتعر�ش للمخــاطــر

�ألف ر.ع

نوع �ملخاطر �لإئتمانية

�سحب على �ملك�سوف
قرو�ش �سخ�سية H
قرو�ش مقابل �إي�سالت �أمانة
قرو�ش �أخرى
�رش�ء  /خ�سم كمبيالت
�ملجموع

�ضلطنة
ُعمان

87.225
428.938
88.774
417.887
13.915
1.036.739

دول جمل�س دول منظمة
�لتعاون
�لتنمية
�خلليجي و�لتعاون
�لأخرى �لإقت�ضادي

11
1.457
2.080
3.548

1.314
1.314

�لهند

79
90
1.491
8.096
9.756

باك�ضتان

677
1
173
851

�أخرى

181
28.875
211
29.267

�ملجموع

87.992
431.981
88.774
448.426
24.302
1.081.475

� Hلقرو�ش �ل�سخ�سية ل ت�سمل �ل�سحب �ل�سخ�سي على �ملك�سوف مببلغ � 5.029لف ريال عماين م�سمنة مبجموع �ل�سحب على �ملك�سوف.
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�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو�إطار بازل Ш
لل�سنة �ملنتهية يف  31دي�سمرب 2013م
توزيع �لتعر�ش ح�سب نوع �ل�سناعة �أو �لطرف �لآخر  ،حتليله وفق ًا لأنو�ع �لإئتمـان �لرئي�سية �لتي تتعر�ش للمخاطر:

�لقطاع �لإقت�ضادي

87٫992

2.056
11.202
2.995
653
129
6.879
388

66.645
47
23.221
28.808
23.650
185.526
45.276
10.336
101.905
429.029
2.258
18.285
33.319
876

24٫302

969٫181

100.554
11.622
33.847
29.306
45.690
189.221
47.737
10.946
113.125
434.058
3.162
18.285
33.329
10.593

1٫081٫475

63.408
19.097
403
59.749
12.302
2.468
108.962
87
100.276

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

�ملجموع

31.853
373
10.626
498
19.045
3.042
2.332
610
4.341
5.029
904
10
9.329

قرو�س

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

جتارة � -إ�ستري�د
جتارة – ت�سدير
جتارة جملة  /جتزئة
تعدين وحماجر
�إن�ساء�ت
ت�سنيع
كهرباء /غاز /مياه
نقل � /إت�سالت
موؤ�س�سات مالية
خدمات
قرو�ش �سخ�سيةH
زر�عة و�أن�سطة مرتبطة
حكومة
قرو�ش لغري �ملقيمني *
قطاعات �أخرى

�ضحب على
�ملك�ضوف

فو�تري �ل�رش�ء/
خ�ضم كمبيالت

�ملجموع

�لتعر�س خارج
�مليز�نية

366٫752

 Hل ت�سمل �لقرو�ش �ل�سخ�سية على �لقرو�ش �ل�سكنية لغري �ملقيمني مببلغ � 2.952لف ريال عماين ،م�سمنة حتت �لقرو�ش لغري �ملقيمني.
�لإ�ستحقاق �لتعاقدي �لباقي يف حمفظة �لقرو�ش ،حتليل وفق ًا لالأنو�ع �لرئي�سية لتعر�ش �لإئتمان

حتى �سهر

27.455

146.790

10.671

184.916

95.667

� 3-1سهور

-

65.399

7.844

73.243

112.195

� 6-3سهور

1

32.578

5.588

38.167

46.555

� 9-6سهور

3

39.389

-

39.392

9.925

� 12-9سهر

-

6.607

-

6.607

40.790

� 3-1سنو�ت

-

79.947

-

79.947

57.284

� 5-3سنو�ت

-

519.957

-

519.957

4.099

�أكرث من � 5سنو�ت

60.533

78.514

199

139.246

237

�ملجموع

87٫992

969٫181

24٫302

1٫081٫475

366٫752

�لقو�ئم �ملالية

�لزمن

�ضحب على
�ملك�ضوف

قرو�س

فو�تري �ل�رش�ء/
خ�ضم كمبيالت

�ملجموع

�لتعر�س خارج
قائمة �ملركز
�ملايل

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

�ألف ر.ع
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مل�ش �لإد�رة

�ألف ر.ع

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور
لل�سنة �ملنتهية يف  31دي�سمرب 2013م

 Шو�إطار بازل Ш

�لتعر�س للمخاطر ح�ضب �ل�ضناعات �لرئي�ضية
�ألف ر.ع

�لقطاع �لإقت�ضادي

�إجمايل
�لقرو�س

منها قرو�س
غري عاملة خم�ض�ضات خم�ض�ضات فائدة
جمنبة
حمددة
(�ملتعثة)  Hعامة

خم�ض�ضات �ضلفيات
مت تكوينها م�ضطوبة
خالل �ل�ضنة خالل �ل�ضنة

جتارة � -إ�ستري�د

100.554

27.575

730

11.402

12.416

1.552

377

جتارة – ت�سدير

11.622

420

112

383

37

7

-

جتارة جملة /جتزئة

33.847

5.857

280

557

5.193

40

17

تعدين وحماجر

29.306

-

293

-

-

-

-

�إن�ساء�ت

45.690

28.885

168

11.675

16.045

832

8

ت�سنيع

189.221

5.735

1.835

2.447

2.354

10

611

كهرباء  /غاز /مياه

47.737

3.136

446

631

2.505

1

-

نقل � /إت�سالت

10.946

2.192

88

1.512

630

15

37

موؤ�س�سات مالية

-

-

-

-

-

-

-

خدمات

113.125

4.760

1.084

1.380

2.560

104

71

قرو�ش �سخ�سيةH

434.058

4.569

8.587

4.028

916

4.113

3.221

زر�عة و�أن�سطة مرتبطة

3.162

1.163

20

249

438

78

66

حكومة

18.285

32

183

19

13

3

-

قرو�ش لغري �ملقيمنيH

33.329

1.502

348

1.410

92

-

-

قطاعات �أخرى

10.593

8.842

63

1.716

6.518

119

4.464

�ملجموع

94٫668 1٫081٫475

14٫237

37٫049

49٫717

6٫874

8٫872

 Hل ت�سمل �لقرو�ش �ل�سخ�سية على �لقرو�ش �ل�سكنية لغري �ملقيمني مببلغ � 2.952لف ريال عماين و �مل�سمنة حتت �لقرو�ش �ل�سكنية لغري �ملقيمني.
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حتليل �لقرو�ش �ملنخف�سة �جلودة ح�سب �ملناطق �جلغر�فية �لهامة مبا يف ذلك �ملخ�س�سات �ملحددة و�لعامة �ملتعلقة بكل منطقة جغر�فية.

قرو�س
غري عاملة خم�ض�ضات خم�ض�ضات فائدة
جمنبة
حمددة
(�ملتعثة) عامة

�لدولة

�إجمايل
�لقرو�س

ُعمان

92.316 1.036.739

خم�ض�ضات �ضلفيات
مت تكوينها م�ضطوبة
خالل �ل�ضنة خالل �ل�ضنة

دول مل�ش �خلليج �لعربي �لأخرى

3.548

11

-

7

4

-

-

دول دول منظمة �لتنمية و �لتعاون �لإقت�سادي

1.314

-

-

-

-

-

-

�لهند

9.756

1.419

3

1.403

88

-

-

باك�ستان

851

850

-

759

91

14

69

�أخرى

29.267

-

-

-

-

-

-

�ملجموع

94.668 1.081.475

14.237

37.049

49.717

6.874

8.872

�ألف ر.ع

�لتفا�ضيل

�لقرو�س �لعاملة
معياري جيد تنويه خا�س

�لقرو�س غري �لعاملة (�ملتعثة)
دون �مل�ضتوى

خ�ضارة

م�ضكوك فيها

�ملجموع

تغيري�ت ()- /+

()21.314

4.908

3.965

()12.266

24.598

()101

�لقرو�ش �جلديدة

963.831

15.585

-

-

-

979.416

�إ�سرتد�د �لقرو�ش

1.162.146

15.022

1.634

1.778

4.558

1.185.138

قرو�ش م�سطوبة

-

-

3.195

5

2.904

6.104

ر�ضيد �لإغالق

963٫316

23٫491

3٫458

1٫745

89٫465

1٫081٫475

�ملخ�س�سات

15.480

335

1.954

941

32.576

51.286

فائدة منبة

542

28

132

247

48.768

49.717

�ف�ضاحات خماطر �لئتمان �ملتعلقة بالنهج �ملعياري:

�ن مموع �ل�سول �ملتعر�سة للمخاطر بدفرت �لبنك تبلغ  1.260مليون ريال عماين كما يف  31دي�سمرب  2013بعد تطبيق خمف�سات خماطر
�لئتمان.
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�لقو�ئم �ملالية

ي�ستخدم �لبنك وكالت ت�سنيف لإئتماين بغر�ش تقييم خماطر �لئتمان طبقا للنهج �ملعياري لف�ساح بازل  . IIوي�ستخدم كل من �لوكالت لغر�ش
تقييم �ل�سكوك �ل�سيادية وتقييمات �لبنوك و�ل�رشكات من حيث �جلودة �لئتمانية � .ن عملية حتويل ت�سنيف �ل�سد�ر�ت �لعامة �ىل ��سول مقارنة يف
دفرت �لبنك غري مطبق على نحو و��سع يف �سلطنة عمان حيث �ن معظم �لعمالء من �ل�رشكات هي غري م�سنفة  .غري �ن �لتعر�ش ملخاطر �لبنوك من
خالل �يد�عات �سوق �ملال و�لر�سدة لدى �لبنوك �لخرى و�ل�سمانات �ملتبادلة يتم مر�قبتها عن طريق وكالت �لت�سنيف.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

�لر�سيد �لأفتتاحي

1.182.945

18.020

4.322

15.794

72.329

1.293.410

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

�حلركة يف جممل �لقرو�س

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

14.234

34.880

49.534

6.860

8.803

مل�ش �لإد�رة

�ألف ر.ع

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور
لل�سنة �ملنتهية يف  31دي�سمرب 2013م

 Шو�إطار بازل Ш

تخفيف خماطر �لإئتمان� :لإف�ضاحات عن �لنهج �ملعياري
تتمثل �سيا�سة �لبنك يف �حل�سول على �سمانات �إ�سافية لكافة حالت �لإئتمان �خلا�سة بال�رشكات مامل تكن حالة �لن�ساط �لتجاري ت�سمن �لقر�ش
بدون حتفظات� .ل�سمانات �ملن�سو�ش عليها عادة ما تكون رهونات على �لن�ساط �لتجاري و�ملخزون و�ملدينني و�لأدو�ت �ملالية و�لنقدية .يعرف
�ل�سمان باأنه فقط كاإختيار �أحتياطي ،ومدفوعات �لت�سهيالت يتم �حل�سول عليها مبدئي ًا من �لتدفق �لنقدي للمقرت�ش .ومع ذلك ،فاإن �ل�سمانات يكن
�أن تكون هامة لتخفيف �ملخاطر.
يف قطاع قرو�ش �لتجزئة تكون �لت�سهيالت �ملمنوحة �ل�سائدة مرتبطة بالر�تب لأغر��ش �سخ�سية .تطبق معايري حذره ل�سمان �أن �ملقرت�ش لن ياطل
يف �سد�د �مل�ستحقات .يتطلب �لأمر من مقرت�سي �لقرو�ش �ل�سخ�سية تقدمي �سامنني ك�سمان �إ�سايف .يف حالة قرو�ش �لإ�سكان و�ل�سيار�ت �إىل جانب
�لر�تب يتم رهن �لأ�سل� .لقرو�ش �ل�سخ�سية حيث تعترب �لتدفقات �لنقدية �سعيفة يتم �لبحث عن �سمانات �إ�سافية عادة ما تكون رهونات.
عندما يعتمد �لبنك على �لعقار�ت ك�سمان  ،يتم �إعادة �لتقييم و يجب �أن تتجدد كل �سنتني وتتم من خالل مثمنني حمرتفني معتمدين لدى �لبنك.
وعند �خذ �ل�سهم ك�سمان  ،يقبل �لبنك فقط �ل�سهم �ملدرجة ب�سوق م�سقط لالور�ق �ملالية وي�ستند تقييم �ل�سهم على متو�سط قيمة �ل�سهم خالل 15
يوم �ل�سابقة لل�سحب .قيم �لرهن و�لأدو�ت �ملالية يجب �أن تغطي �لت�سهيالت �لكلية كما هو مبني �ر�ساد�ت �لقر��ش لدى �لبنك و�لتي �سيتم تطبيقها.
ي�ستخدم �لبنك نهج بازل � IIملب�سط لتخفيف خماطر �لإئتمان – �ل�سمانات ،كما �أن �ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت و�لأ�ساليب �ملتبعة مبا يف ذلك تقييم
�ل�سمانات و �لإد�رة تتم مبوجب �لأر�ساد�ت �ملو�سوعة من قبل مموعة �لبنك.
تبلغ �لقيمة �لكلية لل�سمانات �ملالية �ملوؤهلة ملحفظة خماطر �لإئتمان مثال (�لود�ئع �لثابتة و �ل�سمانات �لبنكية �لأخرى)  37.886مليون ريال
عماين.
معلومات حول تركيز خماطر (�ل�سوق �و �لئتمان) �سمن و�سائل �لتقليل �ملطبقة
يتم مر�قبة تركيز خماطر �لئتمان عرب �جتماعات جلنة �ل�سول و�للتز�مات و �إجتماعات �إد�رة �ملخاطر �لتي تتم ب�سفة �سهرية .

خماطر �ل�ضوق بدفرت �لبنك
خماطر �ل�سوق هي خماطر تغري �أ�سعار �ل�سوق مثل معدل �لفائدة� ،أ�سعار حقوق �مللكية� ،أ�سعـار �ل�رشف �لأجنبي وهام�ش �لإئتمـان مبا يوؤثر على دخل
�لبنك �أو قيمة ما يلكه �لبنك من �أدو�ت مالية� .لهدف من �إد�رة خماطر �ل�سوق هو �إد�رة ورقابة �لتعر�ش ملخاطر �ل�سوق من خالل حدود مقبولة ويف
نف�ش �لوقت تعظيم �لعائد على �ملخاطر.
�إد�رة خماطر �ل�سوق وردت يف �لإي�ساح  31.5من �لقو�ئم �ملالية.
�ن �حد �لدو�ت �لرئي�سية �لتي ي�ستخدمها �لبنك ملر�قبة و�حلد من �لتعر�ش ملخاطر �ل�سوق هي  . VARو  VARهو ��سلوب ي�ستخدم لتقدير �خل�سائر
�ملحتملة �لتي قد حتدث ملو�قف �ملخاطر نتيجة للحركة يف ��سعار �ل�سوق و �ل�سعار خالل فرتة زمنية حمددة و�ىل قدر معني من �لثقة (بالن�سبة �ىل
�لبنك ن�سبة  .)%99يحت�سب �لبنك  VARكل يوم � .ن منوذج � VARمل�ستخدم بالبنك ي�ستند �ىل �ملحاكاة �لتاريخية  .وي�ستخل�ش من �ملحاكاة
�لتاريخية �ل�سيناريوهات �مل�ستقبلية من معدلت ��سعار �ل�سوق �لتاريخية و�لتو�ريخ �آخذه يف �لعتبار �لعالقات �لبينية ملختلف �ل�سو�ق  .على �سبيل
�ملثال بني معدلت �لفائدة ومعدلت �رشف �لعملة �.ن �حلركة �ملتوقعة يف ��سعار �ل�سوق يتم �حت�سابها ��ستناد� �ىل بيانات �ل�سوق �ملاخوذة لل�سنتني
�ملا�سيتني.
وعلى �لرغم من �نه مر�سد مفيد  ،للمخاطر � ،ل �ن  VARينبغي �ن ينظر �لية يف �سياق �سلبياته.
على �سبيل �ملثال :
•��ستخد�م �لبيانات �لتاريخية للتنبوؤ بالحد�ث �مل�ستقبلية قد ل ي�ستمل على كافة �لحد�ث �لهامة  ،وعلى وجه �خل�سو�ش �لحد�ث ذ�ت �لطبيعة
�حلادة.
•�ن ��ستخد�م فرتة يوم و�حد يفرت�ش �ن كافة �ملو�قف ينبغي ت�سييلها �و تغطيتها يف يوم و�حد .وهذ� قد ل يعك�ش خماطر �ل�سوق �لتي حتدث خالل
فرتة �نعد�م �ل�سيولة  ،عندما ل يكون �لحتفاظ ملدة يوم و�حد كافيا لت�سفية �و تغطية �جلميع.
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•�ن ��ستخد�م معدل  %99من �لثقة  ،ح�سب تعريفه ل ي�سع يف �لعتبار �خل�سائر �لتي قد حتدث ور�ء هذه �لن�سبة من �لثقة.
مل�ش �لإد�رة

• VARيتم �حت�سابه ��ستناد� �ىل �لتعر�سات �لقائمة عند �لقفال وبالتايل ل تعك�ش بال�رشورة �لتعر�سات خالل �ليوم.
يقر �لبنك بهذه �ل�سلبيات بدعم �سلبيات  VARبتوفري مو�قف �خرى وت�سميم حدود ح�سا�سية .
�ن خماطر �ل�سوق �ملتعلقة باملحافظ يتم مر�قبتها على م�ستوى �ملحفظة و�ملوقف با�ستخد�م حزمة ��سافية من �لو�سائل مثل  VARو�لقيمة
�حلالية لنقطة �ل�سا�ش بالإ�سافة �ىل �ل�سو�بط �لخرى �لتي تت�سمن حظر �لعمليات �لفردية للمتاجرة �سمن قائمة من �لدو�ت �مل�سموح بها و تطبيق
�جر�ء�ت جديدة حازمة للمنتجات .

2013

�ملتو�ضط

�حلد �لق�ضى �حلد �لدنى

2012

�ملتو�سط

�حلد �لق�سى �حلد �لدنى

�لف ريال عماين �لف ريال عماين �لف ريال عماين �لف ريال عماين �لف ريال عماين �لف ريال عماين �لف ريال عماين �لف ريال عماين
مموع VAR

205

233

368

101

193

140

193

80

� VARلتجاري

3

4

23

-

98

59

99

15

خماطر معدل �لفائدة

2013

2012

�لف ريال عماين

�لف ريال عماين

� %1أعلى � -لزيادة ب�سايف �إير�د�ت �لفو�ئد ب

2٫186

5.213

� %1إ�سفل – �لنق�ش ب�سايف �إير�د�ت �لفو�ئد ب

()1٫245

()5.213

�لزيادة مبقد�ر  25نقطة على ��سا�ش �لربع

1٫366

3.258

�لنق�ش مبقد�ر  25نقطة على ��سا�ش �لربع

()1٫366

()3.258
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خماطر معدل �لفائدة هي مدى ح�سا�سية �ملركز �ملايل للبنك حلركة معدلت �لفائدة .عدم �لتو�فق �أو �لفجو�ت يف قيمة �لأ�سول و�لإلتز�مات
و�لأدو�ت �ملالية خارج �مليز�نية �لعمومية يكن �أن ينتج عنها خماطر معدل �لفائدة .و�لذي يكون تاأثريها د�لة على تغري�ت معدل �لفائدة
وحمفظـة �لإ�ستحقاق لالأ�سول و�لإلتز�مات .يتم مر�جعة �ملر�كز دوري ًا وت�ستخدم �سيا�سات �لتحوط لإد�رة خماطر معدل �لفائدة .تاأثري زيادة
(نق�ش) مو�زية  100نقطة ي�سري �إىل هبوط �أو زيادة �إ�سافية يف جميع منحنيات �لعـائد على م�ستوى �لعامل يف بد�ية �لعام على �سايف دخل
�لفائدة � 12سهر �لتالية

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

�ن �لهدف �ل�سا�سي من �د�رة خماطر �ل�سوق للمحافظ غري �ملتد�ولة يف �ل�سوق هو يف �حل�سول على �أعلى قدر مكن من �سايف �ير�د �لفو�ئد .وتن�ساأ
خماطر �ل�سوق للمحافظ غري �ملتد�ولة ب�سفة رئي�سية من عدم �ت�ساق �لعائد �مل�ستقبلي مع تكاليف متويلها كنتيجة لتغري ��سعار �لفائدة .ويتم تعقيد
حتليالت هذه �ملخاطر باحلاجة �ىل و�سع �فرت��سات حول �لت�رشفات �ملتعلقة بالفرت�ت �لقت�سادية لاللتز�مات �لتي ت�سدد عند �لطلب وفقا للتعاقد،
على �سبيل �ملثال �حل�سابات �جلارية  .ومن �جل �د�رة هذه �ملخاطر على �ف�سل نحو  ،يتم حتويل خماطر �ل�سوق للمحافظ غري �ملتد�ولة يف �ل�سوق
�ىل �ل�سو�ق �لعاملية لف�سل �لدفاتر �لتي تد�ر وفقا ل�رش�ف جلنة �ل�سول و�للتز�مات .جتري جلنة �ل�سول و�للتز�مات فح�سا للتاأكد من �ن هذه
�ملحافظ تد�ر �سمن حدود خماطر معدل �لفائدة �مل�سادق عليها.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

� VARمل�ضتخدم لال�ضو�ق �لعاملية هي كالأتي:
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متطلبات ر�أ�ش �ملال ملخاطر �ل�سوق كما يلى :

�ألف ر.ع
خماطر معدل �لفائدة
خماطر مركز �لأ�سهم
خماطر مركز �ل�سلع
خماطر �ل�رشف �لأجنبي

4.904

�ملجموع

4٫904

خماطر �ل�ضيولة
خماطر �ل�سيولة هي �إحتمال عدم �إ�ستطاعة �لبنك مقابلة �إلتز�ماته عندما ت�ستحق �لدفع بدون تكبد تكلفة �أ�سافية .تنجم خماطر �ل�سيولة عامة من عدم
تو�فق �لتوقيت �لزمني للتدفقات �لد�خلة و�خلارجة لالأمو�ل .تنتج خماطر �لتمويل (�سكل من �أ�سكال خماطر �ل�سيولة) عندما ل ن�ستطيع �حل�سول على
�ل�سيولة �ل�رشورية لتمويل مر�كز �أ�سول غري نقدية بال�رشوط �ملتوقعة وعند �لطلب.
تهدف �د�رة خماطر �ل�سيولة لدى �لبنك و�د�رة �لتمويل �ىل �ل�سماح وحتمل حالت تع�رش �ل�سيولة  .وتو�سع بحيث تكون مرنة ومكنة �لتعديل وفقا
ملختلف حالت مناذج �لعمال �لتجارية و�لنظم .
ي�ستخدم �لبنك عدد� من �لجر�ء�ت ملر�قبة خماطر �ل�سيولة.
�إد�رة خماطر �ل�سيولة وردت يف �لفقرة  31.4من �لقو�ئم �ملالية.
تر�قب جلنة �ل�سول و�للتز�مات �لتز�م �لبنك باحلدود �ملو�سوعة لل�سيولة و�لتمويل وتتاأكد من �ن كافة �لرتباطات� ،سو�ء كانت تعاقدية �و �لتي حتدد
على ��سا�ش م�ستويات �لت�رشف و�ملطلوب متويلها ويكن مقابلتها من م�سادر متويل جاهزة و�آمنة .من �مل�ستحيل توفري قو�عد و��سحة لكل �لحتمالت.
و للتاأكد من من �ن كافة �لمو�ل �ل�رشورية �ستكون متاحة على ��سا�ش م�ستويات �لت�رشف و�ملطلوب متويلها ويكن مقابلتها من م�سادر متويل
جاهزة و�آمنة.
�ن �لهدف من �د�رة �لتمويل هو �لتاأكد من توفر �لمو�ل �لالزمة يف كل �لوقات لتمويل �ل�سول .ومتنح جلنة �ل�سول و�للتز�مات �مل�سئولية �ىل
�أمني �خلزينة.
�ن منهج �لبنك يف �د�رة �ل�سيولة و�لتمويل تعتمد على �لعو�مل �لآتية:
•�لتدفق �لنقدي �ملتوقع للبنك
•مقدرتها على �لقرت��ش من �ل�سوق
•ما حتتفظ به من �ل�سول �ل�سائلة �ملتاحة و �جلاهزة ذ�ت �جلودة �لعالية .
�ن نهج �لبنك يف �د�رة �ل�سيولة و�لتمويل هو يف �خذ هذه �لعو�مل يف �لعتبار.
�هم عنا�رش �د�رة �لبنك لل�سيولة و�لتمويل هي:
•�للتز�م بلو�ئح �لبنك �ملركزي �لعماين
•�لتقريرعن حالت تعرث �لتدفق �لنقدي �ملتوقع يف ظل �سيناريوهات خمتلفة و�لأخذ يف �حل�سبان م�ستوى �ل�سول �ل�سائلة و�لمو�ل �لتي
ت�ستحق و�ملتعلقة مبوقف �لتدفق �لنقدي
•�لحتفاظ با�سول �سائلة ذ�ت جودة عالية وكافية ل�سد�د �للتز�مات �ملحددة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل
•�لحتفاظ بال�سيولة بخطط �ل�سيولة و�لتمويل عند �لطو�رئ
بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 44

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو�إطار بازل Ш
لل�سنة �ملنتهية يف  31دي�سمرب 2013م

�لعو�مل �لهامة �لتي ي�سعها �لبنك يف �لعتبار لد�رة �ل�سيولة:
مل�ش �لإد�رة

•�سايف �لتدفقات �لنقدية �ملتوقعة �لرت�كمي وفقا ل�سد �لفرت�ت �لزمنية ح�سب �ل�سيناريوهات �ملختلفة و�ملعروفة بتوقعات �لتدفقات
�لنقدية �لت�سغيلية  .وطبقا لهذ� �ل�سيناريو  ،فاإن بنك �إت�ش �إي بي �سي عمان �ش م ع ع ينبغي �ن يكون لديه و�سع �يجابي للتدفقات �لنقدية
�لرت�كمية �ىل فرتة �� 3سهر من �ل�ستحقاقات .وبالتايل يظل �لبنك يف و�سعية �إيجابية يف لفرتة �لثالث ��سهر �ىل 31دي�سمرب .2013
•مر�قبة �أ�س�ش تكوين �ل�سيولة مت�سمنة حتليالت قائمة �ملركز �ملايل لال�ستحقاقات.
•مر�قبة تركيز �لود�ئع بالتاأكد من ت�سنيف �ليد�عات �ىل �لتجزئة و�لتجاري و�لعاملي من خدمات �لبنك و�ل�سو�ق يف كل من �مل�ستوى
�لأعلى للتمويل �لتجاري� /ملهني (غري �ل�سا�سية) وبامل�ستوى �لدنى من �لعتماد على �إيد�عات �لكبرية لالفر�د.

قو�ئم �ل�ضيولة �ليومية و�ل�ضبوعية
يقي�ش �لبنك و�سع �ل�سيولة ب�سفة يومية �� /سبوعية وفقا لالر�ساد�ت �لتي و�سعها �لبنك.
خماطر �لت�سغيل:

ويكن ت�سميم �حلوكمة �لر�سمي من �ل�رش�ف على �د�رة خماطر �لت�سغيل .ويتم عقد �جتماع �د�رة �ملخاطر �لذي يعقد كل �سهر ملناق�سة مو��سيع
خماطر �لت�سغيل وفاعلية �ل�سو�بط �لد�خلية .بالإ�سافة �ىل ذلك� ،جتماع ربع �سنوي ملخاطر �لت�سغيل و�لرقابة �لد�خلية ( )ORICمع �ملكتب �لقليمي
( )ORICلبنك �إت�ش �إي بي �سي عمان �ش م ع ع .متطلبات ر�أ�ش �ملال  15.7مليون ر.ع على �أ�سا�ش متو�سط �لدخل �إجمايل عن فرتة �لثالث �سنو�ت
�ملنتهية يف  31دي�سمرب .2013
�إدرة خماطر �لت�سغيل وردت باملالحظة  7.31من �لقو�ئم �ملالية.

�لحت�ضاب وفقا لنهج �ملوؤ�رش �ل�ضا�ضي

مموع �لعمال
2011
مموع �لعمال
2012
مموع �لعمال
2013
عدد �ل�سنو�ت ذ�ت مموع �لدخل �لجمايل �ملوجب
خ�سم ر��ش �ملال وفقا ملنهج �ملوؤ�رش �ل�سا�سي مبعدل %12.5
مموع �ل�سول �ملتعر�سة للمخاطر – خماطر �لت�سغيل

78.626
60.940
69.864

78.626
60.940
69.864

%15
%15
%15

11.794
9.141
10.480
3
10.472
130.894
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�ل�ضنة

قطاع �لعمال

جممع �جمايل جمموع �لجمايل (بعد �لتعديل
�لفا
�ل�ضالب لإجمايل �لدخل)
�لدخل

خ�ضم ر��س
�ملال

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

خماطر �لت�سغيل هي خماطر خ�سائر ناجتة عن عمليات غري �سليمة �و �جر�ء�ت د�خلية غري كافية �و �فر�د �و نظم �و من �حد�ث خارجية مت�سمنة
�ملخاطر �لقانونية .وتتعلق خماطر �لت�سغيل بكل جانب من �ن�سطة وعمليات �لبنك وتتناول كمية و��سعة من �ملو��سيع .فاخل�سارة �لناجتة عن �لغ�ش
�و �لن�سطة غري �مل�رشح بها �و �لخطاء �و �حلذف �و عدم �لكفاءة �و ف�سل �لنظمة �و نتيجة لالأحد�ث �خلارجية  ،فهذه كلها تقع يف نطاق تعريف
خماطر �لت�سغيل.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

•حيثما يكون �لرتكيز على �د�رة �لتمويل ملر�قبة ملمح مو��سيع ��ستحقاق �لديون بغر�ش تفادي تر�كم �آجال �لأ�ستحقاق (�لكثري من
��ستحقاقات �لديون يف نف�ش �لتوقيت ) و�لحتفاظ مب�سادر متويل متنوعة وخطوط دعم منا�سبة.

�لقو�ئم �ملالية
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ملحق رقم 1
�لف�ضاحات �لعامة لبازل  3خالل فرتة حتول �لتعديالت �لنظامية (�ي �لفرتة من
 1يناير  2013حتى  1يناير )2018

�لف ريال عماين

مبالغ وفقا ملا قبل
معاملة بازل3

ر��سمال �لعادي �مل�ستوى � :1لدو�ت و�لحتياطيات
1

�أ�سد�ر مبا�رش ل�سهم ر�أ�ش �ملال عادية وموؤهلة (و �أي ما يعادل �رشكات غري �مل�ساهمة) ز�ئد
� فائ�ش �ل�سهم ذ�ت �ل�سلة

200.031

-

2

�رباح حمتجزة

57.901

-

3

دخل �سامل �آخر حمتجز (و�حتياطيات �خرى)

35.245

-

4

��سد�ر مبا�رش لر��سمال خا�سع لالإنتهاء من ر��ش �ملال �لعادي �مل�ستوى �لأول (تنطبق فقط
على �رشكات غري �مل�ساهمة)

-

-

عمليات �سخ ر��سمال �لقطاع �لعام �ملعفي حتى 1يناير 2018

-

-

5

��سهم ر��ش �ملال �لعام ��سدرتها �رشكات تابعة ويلكها �طر�ف �خرى (�ملبلغ �مل�سموح من
مموعة ر��سمال �لعادي �مل�ستوى �لأول)

-

-

6

حقوق ملكية ر��سمال �لفئة � 1لعامة قبل �لتعديالت �لنظامية

293.177

-

حقوق ملكية ر��سمال �لفئة � 1لعامة �لتعديالت �لنظامية
7

تعديالت تر�سيد �لتقييم

8

�ل�سهرة (�ل�سايف بعد �للتز�م �ل�رشيبي)

9

�ل�سول �لخرى غري �مللمو�سة بخالف حقوق خدمة �لرهون (�ل�سايف بعد �لتز�م �ل�رشيبة)

()25

()98
-

()2.476

()9.903

()791

()3.168

� 11حتياطي حتوط �لتدفق �لنقدي

-

-

� 12لنق�ش يف خم�س�سات �خل�سائر �ملحتملة

-

-

 13مكا�سب بيع �ور�ق مالية (مبينة بالفقرة  14.9من )1-CP

-

-

 14مكا�سب وخ�سائر �لناجمة عن �لتغري�ت �خلا�سة يف خماطر �لئتمان عن �لقيمة �لعادلة
لالإلتز�مات �ملالية

-

-

� 15سايف ��سول �سندوق منافع �لتقاعد �ملحددة

-

-

�� 16ستثمار �ل�رشكة يف ��سهمها (�ذ� مل يدرج �سايف ر��ش �ملال �ملدفوع بقائمة �ملركز �ملايل)

-

-

 17تبادل حيازة ��سهم �مللكية �لعامة

-

-

� 18ل�ستثمار يف ��سهم �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية و�لتاأمني وكيانات �لتكافل خارج �لتوحيد
�لنظامي بال�سايف بعد عجز �ملر�كز �مل�رشح حيث ل يلك �لبنك �كرث من  %10من ر��ش �ملال
�مل�سدر (�ملبلغ �لذي يزيد عن �سقف )%10

-

-

�� 19ستثمار�ت هامة يف ��سهم �ور�ق مالية عامة

-

-

 20حقوق خدمة �لرهون (�ملبلغ �لذي يزيد عن �سقف )%10

-

-

�� 21سول �رشيبة موؤجلة نا�سئة عن فروق موؤقتة (�ملبلغ �لذي يتجاوز �سقف � %10سايف بعد
�لتز�م �ل�رشيبة)

-

-

�� 10سول �ل�رشيبة �ملوؤجلة �لتي ت�ستند على �لربحية �مل�ستقبلية با�ستثناء �لتي تن�ساأ من �لفروق
�ملوؤقتة (�ل�سايف بعد �لتز�م �ل�رشيبة)
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 25منها �� :سول �رشيبة موؤجلة نا�سئة عن فروق موؤقتة

-

-

 26تعديالت تنظيمية وطنية حمددة

-

-

-

-

 27تعديالت نظامية تطبق على ��سهم �لفئة � 1لعامة ب�سبب عدم كفاية ر��ش �ملال �لإ�سايف �لفئة
 1و�لفئة  2لتغطية �خل�سومات.

()13.169

()13.169

 28مموع �لتعديالت �لنظامية على �ل�سهم �لعامة من �لفئة 1

()16.461

-

��� 29سهم ر��سمال �لعادي من �لفئة 1

376.716

-

ر��سمال �إ�سايف من �لفئة � : 1دو�ت مالية

-

-

� 30أ�سد�ر مبا�رش �إ�سايف لأدو�ت ر�أ�ش �ملال �لعادي فئة �1ملوؤهلة ز�ئد فائ�ش �ل�سهم ذ�ت �ل�سلة

-

-

-

-

 32منها� :مل�سنفة كاإلتز�مات وفقا ملعايري �ملحا�سبة �ملطبقة6

-

-

� 33دو�ت ر��سمال م�سدرة مبا�رشة خا�سعة لالإنتهاء من ر��ش �ملال �لإ�سايف �لفئة 1

-

-

� 34دو�ت ر��سمال �لإ�سايف �لفئة � 1ل�سافية (و�دو�ت ر��ش �ملال �لعادي �لفئة  1غري �مل�سمنة
بال�سف �� )5سدرتها �رشكات تابعة وملوكة لطر�ف ثالثة (�ملبلغ �مل�سموح به يف ر��سمال
)AT1

-

-

 35منها � :دو�ت ��سدرتها �رشكات تابعة ليتم �لتخل�ش منها

-

-

 36ر��سمال �لعادي �ل�سايف �لفئة  1قبل �لتعديالت �لنظامية

-

-

�لتعديالت �لنظامية على ر��سمال �لعادي �ل�سايف �لفئة 1

-

-

�� 37ستثمار�ت �ل�رشكة يف ��سهمها �لإ�سافية �لفئة 1

-

-

 38تبادل حيازة �دو�ت ر��سمال �ل�سافية �لفئة 1

-

-

� 39ل�ستثمار�ت يف ��سهم �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية و�لتاأمني وكيانات �لتكافل خارج نطاق
�لتوحيد �لنظامي (بال�سايف بعد عجز �ملر�كز �مل�رشح حيث ل يلك �لبنك �كرث من  %10من
ر��ش �ملال �مل�سدر (�ملبلغ �لذي يزيد عن �سقف .)%10

-

-

� 40ل�ستثمار�ت يف ��سهم �لبنوك و �ملالية و�لتاأمني وكيانات �لتكافل خارج نطاق �لتوحيد
�لنظامي (�ل�سايف بعد عجز �ملر�كز �مل�رشحه)

-

-

 41تعديالت وطنية تنظيمية حمددة

-

-

تعديالت تطبق على ��سهم �لفئة � 1لعامة �ملتعلقة مببالغ خا�سعة ملعامالت ما قبل بازل .3

31

منها� :مل�سنفة كحقوق ملكية وفقا ملعايري �ملحا�سبة �ملطبقة5

تعديالت نظامية تطبق على ��سهم �لفئة � 1لإ�سافية �ملتعلقة مببالغ خا�سعة ملعامالت ما
قبل بازل .3
منها  :تعديالت تر�سيد �لتقيم

()13.169

-

منها � :ل�سول �لخرى غري �مللمو�سة بخالف حقوق خدمة �لرهون

()9.903

-

منها �� :سول �ل�رشيبة �ملوؤجلة �لتي ت�ستند على �لربحية �مل�ستقبلية

()3.168

-

 42تعديالت نظامية تطبق على ر��ش �ملال �لعادي �لإ�سايف �لفئة  1ب�سبب عدم كفاية �لفئة 2
لتغطية �خل�سومات.
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-

-

�لقو�ئم �ملالية

()98

-

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

24

منها  :حقوق خدمة �لرهون

-

-

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

23

منها�� :ستثمار�ت هامة با�سهم �ور�ق مالية عامة

-

-

مل�ش �لإد�رة

 22ما يتجاوز مبلغ �ل�سقف وهو %10
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 43مموع �لتعديالت �لنظامية على ر��ش �ملال �لعادي �ل�سايف �لفئة 1

-

-

 44ر��سمال �لإ�سايف �لفئة )AT1( 1

-

-

276.716

-

 45ر��سمال �لفئة �( 1لفئة  = 1ر��ش �ملال �لعادي �لفئة  + 1ر��سمال �لإ�سايف �لفئة ) 1

-

ر��سمال �لفئة � : 2لدو�ت �ملالية و�ملخ�س�سات
� 46أ�سد�ر مبا�رش لدو�ت �لفئة � 2ملوؤهلة ز�ئد � فائ�ش �ل�سهم ذ�ت �ل�سلة

-

-

�� 47سد�ر �دو�ت ر��ش �ملال ب�سكل مبا�رش ل�سطبها من �لفئة 2

-

-

� 48دو�ت �لفئة (2ور��ش �ملال �لعادي �لفئة  1ور��ش �ملال �ل�سايف �لفئة  1غري �مل�سمنة بال�سفوف
� 5و ��)34سدرتها �رشكات تابعة وملوكة لطر�ف ثالثة (�ملبلغ م�سموح ملجموعة )AT2

-

 49منها� :دو�ت م�سدرة من �رشكات تابعة خا�سعة ليتم �سطبها

-

-

 50خم�س�سات (�ملخ�س�سات �لعامة للقرو�ش و�رباح �لقيمة �لعادلة �ملرت�كمة على ��ستثمار�ت
متاحة للبيع)

16.572

 51ر��سمال �لفئة  2قبل �لتعديالت �لنظامية

16.572

-

ر��سمال �لفئة � : 2لتعديالت �لنظامية

-

-

�� 52ستثمار �ل�رشكة بادو�تها من �لفئة 2

-

-

 53تبادل �حليازة باإدو�ت �لفئة 2

-

-

� 54ل�ستثمار�ت يف ر��سمال �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية و�لتامني وكيانات �لتكافل خارج نطاق
�لتوحيد �لنظامي بال�سايف بعد عجز �ملر�كز �مل�رشح حيث ل يلك �لبنك �كرث من  %10من
ر��ش �ملال �لعام �مل�رشح للكيان (�ملبلغ �لذي يزيد عن �سقف .)%10

-

�� 55ستثمار�ت هامة يف ��سهم �لبنوك و�ملوؤ�س�سات �ملالية و�لتامني وكيانات �لتكافل خارج نطاق
�لتوحيد �لنظامي (�سايف بعد عجز �ملر�كز �مل�رشحه).

-

 56تعديالت وطنية تنظيمية حمددة

-

-

تعديالت نظامية تطبق على �لفئة � 2ملتعلقة مببالغ خا�سعة ملعامالت ما قبل بازل .3

-

-

منها ( :حتديد ��سم �تعديل)

-

-

منها ( :حتديد ��سم �تعديل)

-

-

منها ( :حتديد ��سم �تعديل)

-

-

-

-

 58ر��ش �ملال �لفئة 2

16.572

-

 59مموع ر��ش �ملال (�لفئة � + 1لفئة )2

293.288

-

�ل�سول �ملرجحة باملخاطر �ملتعلقة مببالغ خا�سعة ملعاملة ما قبل بازل 3

-

-

منها ( :حتديد ��سم �لتعديل)

-

-

منها:

-

-

 60مموع �ل�سول �ملرجحة باملخاطر ( �60أ60 +ب60+ج)

1.452.846

-

�60أ منها�� :سول مرجحة مبخاطر �لإئتمان

1.260.650

-

60ب منها�� :سول مرجحة مبخاطر �ل�سوق

61.302

-

60ج منها�� :سول مرجحة مبخاطر �لت�سغيل

130.894

-

 57مموع �لتعديالت �لنظامية لر��ش �ملال �لفئة 2
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%19.05

-

 62متثل ن�سبة من �ل�سول �ملرجحة باملخاطر))�لفئة 1

%19.05

-

 63يثل ن�سبة من �ل�سول �ملرجحة باملخاطر))مموع ر��ش �ملال1

%20.19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

-

-

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

-

-
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-

-

�لقو�ئم �ملالية

 64متطلبات حو�جز �حلماية للموؤ�س�سة (�حلد �لأدنى من متطلبات ر��ش �ملال �لعادي �لفئة 1ز�ئد حو�جز
حماية ر��ش �ملال ز�ئد متطلبات حو�جز حماية ملقابلة �لتقلبات �لدورية ز�ئد متطلبات حو�جز
�حلماية للموؤ�س�سات د  ،ز �لتي عرب عنها على �نها متثل ن�سبة من �ل�سول �ملرجحة باملخاطر)
 65منها :متطلبات حو�جز حماية ر�أ�ش �ملال
 66منها :متطلبات حلو�جزحمددة للحماية �سد �لتقلبات �لدورية
 67منها :متطلبات حو�جز �حلماية للموؤ�س�سات د  ،ز
� 68ل�سهم �لعادية من �لفئة � 1ملتاحة ملقابلة �حلو�جز (متثل ن�سية من �ل�سول �ملرجحة باملخاطر)
تعديالت وطنية تنظيمية حمددة ( يف حالة �لإختالف عن متطلبات بازل )3
� 69أ�سهم وطنية عادية من �لفئة  1ن�سبة �حلد �لأدنى لكفاية ر��ش �ملال( يف حالة �لإختالف عن متطلبات بازل )3
� 70حلد �لأدنى لن�سبة لكفاية ر��ش �ملال عن �ل�سهم �لوطنية �لعادية �لفئة  ( 1يف حالة �لإختالف
عن متطلبات بازل )3
� 71إجمايل ن�سبة �حلد �لأدنى �لوطني لكفاية ر��ش �ملال ( يف حالة �لإختالف عن متطلبات بازل )3
مبالغ دون �حلدود �مل�سموحة للخ�سم (قبل) )weighting
� 72إ�ستثمار�ت غري رئي�سية يف ر�أ�ش �ملال و �لدو�ت �ملالية �لخرى
� 73إ�ستثمار�ت رئي�سية يف �لأ�سهم �لعادية عن �لدو�ت �ملالية
 74حقوق خدمة �لرهون (�سايف بعد خ�سم �لإلتز�م �ل�رشيبي ذ�ت �ل�سلة)
� 75أ�سول �رشيبية موؤجلة نا�سئة عن �لفروق �ملوؤقتة ( بال�ساقي بعد خ�سم �لإلتز�م �ل�رشيبي ذ�ت �ل�سلة)
�لقيود �ملطبقة على ت�سمني �لأحكام �ملتعلقة بالفئة 2
� 76لإحكام �ملوؤهلة لت�سمينها يف �لفئة � 2ملتعلقة بالتعر�سات �خلا�سعة للنهج �ملعياري ( �لتي
ت�سبق تطبيق �لقيود)
� 77لقيود على ت�سمني �لحكام يف �لفئة 2مبوجب للنهج �ملعياري
� 78لإحكام �ملوؤهلة لت�سمينها يف �لفئة � 2ملتعلقة بالتعر�سات �خلا�سعة للنهج �مل�ستند على
�لتقييم �لد�خلي ( �لتي ت�سبق تطبيق �لقيود)
� 79لقيود على ت�سمني �لحكام يف �لفئة 2مبوجب �لنهج �مل�ستند على �لتقييم �لد�خلي
�دو�ت ر��ش مالية خا�سعة لرتتيبات �ل�سطب ( تطبق فقط بني �لفرتة من  1يناير  2018و حتى
 1يناير )2022
� 80لقيود �حلالية على �دو�ت ر��ش �ملال �لعادي �لفئة  1خا�سعة لرتتيبات �ل�سطب
� 81ملبالغ �مل�ستثناة من ر��ش �ملال �لعادي �لفئة  1نظر� للقيود ( �لفائ�ش على �لقيود بعد
�لإ�ستحقاقات و �ل�سرتد�د�ت)
� 82لقيود �حلالية على �دو�ت ر��ش �ملال �لعادي �لفئة  1خا�سعة لإجر�ء�ت �ل�سطب
� 83ملبالغ �مل�ستثناة من ر��ش �ملال �لعادي �لفئة  1نظر� للقيود ( �لفائ�ش على �لقيود بعد
�لإ�ستحقاقات و �ل�سرتد�د�ت)
� 84لقيود �حلالية على �دو�ت ر��ش �ملال �لعادي �لفئة  2خا�سعة لإجر�ء�ت �ل�سطب
� 85ملبالغ �مل�ستثناة من ر��ش �ملال �لعادي �لفئة  2نظر� للقيود ( �لفائ�ش على �لقيود بعد
�لإ�ستحقاقات و �ل�سرتد�د�ت)

مل�ش �لإد�رة

ن�سبة ر��ش �ملال
 61متثل ن�سبة من �ل�سول �ملرجحة باملخاطر))�ل�سهم �لعادية فئة 1
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�مللحق 2
�خلطوة 1
نطاق توطيد �لنظامي و توحيد �ملحا�سبة متطابقة وفق ًا لذلك فاإن �خلطوة من �لت�سوية غري مطلوبة

�خلطوة 2
�مليز�نية �لعمومية مبوجب �لإطار
كما وردت بالقو�ئم �لتنظيمي للتوحيد
�ملالية �ملن�ضورة
كما يف  31دي�ضمرب كما يف  31دي�ضمرب
2013
2013
�لأ�سول
نقد و �ر�سدة لدى �لبنك �ملركزي �لعماين

117.629

117.629

�ر�سدة لدى �لبنوك و �مو�ل حتت �لطلب و �لطلب يف مهلة ق�سرية

194.311

194.311

��ستثمار�ت:
منها حمتفظ بها لتاريخ �ل�ستحقاق

-

-

من �ل�ستثمار�ت �ملحتفظ بها لتاريخ �ل�ستحقاق:

-

-

يف �رشكات تابعة

-

-

يف �رشكات �سقيقة و م�ساريع م�سرتكة

-

-

823.311

823.311

يف �رشكات تابعة

-

-

يف �رشكات �سقيقة و م�ساريع م�سرتكة

-

-

منها حمتفظ بها لتاريخ �ل�ستحقاق

-

-

1.081.475

1.081.475

قرو�ش و�سلف لبنوك حملية

-

-

قرو�ش و �سلف لبنوك غري حملية

-

-

قرو�ش و �سلف لعمالء حمليني

-

1.000.410

قرو�ش و �سلف لعمالء غري مقيمني لعمليات حملية

-

-

قرو�ش و �سلف لعمالء غري مقيمني لعمليات خارجية

-

33.329

قرو�ش و �سلف مل�ساريع �سغرية ومتو�سطة

-

47.736

متويل لنافذة �ل�سريفة �ل�سالمية

-

-

خم�س�سات لقرو�ش و �سلف و منها:

()101.003

()101.003

خم�س�سات لنخفا�ش قيمة �لقرو�ش  -حمددة

()37.049

()37.049

من �ل�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع:

من �لقرو�ش و �ل�سلف:
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�حتياطي �لفائدة

()49.717

()49.717

�ل�سول �لثابتة

31.068

31.068

من �ل�سول �لثابتة �لخرى:

74.097

74.097

مل�ش �لإد�رة

خم�س�سات لنخفا�ش قيمة �لقرو�ش  -عامة

()14.237

()14.237

من �ل�سول غري �مللمو�سة و �ل�سهرة:
�أ

�ل�سهرة
�ل�سول �ل�رشيبية �ملوؤجلة

3.959

3.959

�ل�سهرة عند �لتوحيد
�لر�سيد �ملدين يف ح�ساب �لربح و �خل�سارة
مموع �ل�سول

2.220.888

2.220.888

ر��ش �ملال و �للتز�مات

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

�ل�سول غري �مللمو�سة �لخرى ( با�ستثناء �أم �أ�ش �أر)

12.379

12.379

ب

ر��ش �ملال �ملدفوع منه:
�ملبالغ �ملوؤهلة لر��ش �ملال �ل�سايف �لفئة1

-

-

ط

�لحتياطيات و �لفائ�ش

105.816

105.816

مموع ر��ش �ملال

305.847

305.847

�لود�ئع منها:
�لود�ئع من �لبنوك

1.792.703

1.792.703

ود�ئع نافذة �ل�سريفة �ل�سالمية

-

-

ود�ئع �خرى ( يرحى �لتحديد)

-

-

قرو�ش منها:

-

3.296

من �لبنك �ملركزي �لعماين

-

-

من �لبنوك

-

3.296

من �ملوؤ�س�سات و �لوكالت

-

-

قرو�ش على �سكل �سند�ت و �سكوك و�سند�ت دين

-

-

�سند�ت �أخرى (يرجى �لتحديد)

-

-

80.508

80.508

�سند�ت دين متعلقة بال�سهرة

-

-

ج

�سند�ت دين متعلقة بالأ�سول غري �مللمو�سة

-

-

د

2.220.888

2.220.888

ود�ئع �لعمالء

�لتز�مات �أخرى و خم�س�سات و منها:
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41.830

38.534

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

�ملبالغ �ملوؤهلة لر��ش �ملال �لعادي �مل�ستوى1

200.031

200.031

ح
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�خلطوة 3
��سهم ر��ش �ملال �لعادية �لفئة � : 1أدو�ت و �حتياطيات

مكونات ر��س �ملال
�لنظامي �لذي يتم
�لتقرير عنه من قبل
�لبنك

�مل�ضادر ��ضتناد� �ىل �لرقم
�ل�ضاري � /أحرف �مليز�نية
�لعمومية مبوجب �لطار
�لتنظيمي للتوحدي �خلطوة 2

1

�ل�سهم �لعادية �مل�سدرة مبا�رشة لر��ش �ملال( وتقييم �ل�رشكات
غري �مل�ساهمة ) ر��ش �ملال ز�ئد� �لفائ�ش �ملتعلق بال�سهم

200.031

ح

2

�لرباح �ملتجزة

57.901

3

�ملرت�كمة بخالف �لدخل �ل�سامل �لخرى( و�لحتياطيات �لخرى)

35.245

4

�ر��ش �ملال �مل�سدر مبا�رشة �خلا�سع لل�سطب من ر��ش �ملال
�لعادي �مل�ستوى  (1ي�رشي فقط على �ل�رشكات غري �مل�ساهمة )

-

5

�ل�سهم �لعادية �مل�سدرة مبا�رشة لر��ش �ملال من قبل �ل�رشكات
�لتابعة و�لتي يحملها �أطر�ف ثالثة ( �ملبالغ �مل�سموح بها يف
مموعة ر��ش �ملال �لعادي �مل�ستوى )1

6

��سهم �لعادية �مل�سدرة لر��ش �ملال من �لفئة  1قبل �لتعديالت
�لتظيمية

293.177

7

تعديالت �لتقييم �لإحرت�زية

()25

8

�ل�سهرة (�ل�سايف �لتز�م �ل�رشيبة �ملوؤجلة ذو �سلة)

-

9

�ل�سول �لغري ملمو�سة �لخرى بخالف حقوق خدمة �لرهون
(�ل�سايف �إلتز�م �ل�رشيبة �ملوؤجلة ذو �سلة)

()2.476

10

��سول �رشيبية تعتمد على �لربحية �مل�ستقبلية با�ستثناء �لرباح
�لنا�سئة عن �لفروق �ملوؤقتة(�سايف �لتز�م �ل�رشيبة ذو �سلة)

()792

11

�لتعديالت �لتنظيمية �ملطبقة على �ل�سهم �لعادية من �لفئة  1و2
لتغطية �خل�سومات

()13.168

��سهم ر��ش �ملال �لعادية من �لفئة 1

276.716
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�مللحق 3
مل�ش �لإد�رة

ل ينطبق
ل ينطبق

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
غري قابل للتحويل
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

 200.031مليون ر ع
�أ�سهم ر��ش �ملال �لعادي
�لرجوع �ىل �لي�ساح  19بالقو�ئم �ملالية
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
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ل يطبق
��سهم ر��ش �ملال �لعادي
 200.031مليون ر ع

�لقو�ئم �ملالية

�مل�سدر
1
�لباحث �لفريد ( مثل بلومربج �أو كو�سيب �أو �أي �أ�ش �أي �أن لالإيد�عات �خلا�سة)
2
�لقو�نني �حلاكمة ملعاجلة �لدو�ت �لتنظيمية
3
�لقو�عد �ملرحلية لبازل 3
4
قو�عد بازل  3ملا بعد �ملرحلة �لنتقالية
5
موؤهلة على م�ستوى �لفردي �ملجموعة� /ملجموعة و فردي
6
�نو�ع �لدو�ت ( �نو�ع يتم حتديها من قبل كل ولية ق�سائية)
7
مبالغ معرتف بها يف ر��ش �ملال �لتنظيمي ( �لعملة باملاليني  ،كما هو متبع موؤخر�
8
ملعظم �حلالت بتاريخ �لتقرير)
�دو�ت بالقيمة �ل�سمية
9
�لت�سنبف �ملحا�سبي
10
تاريخ �ل�سد�ر �ل�سلي
11
م�ستمر �و يتعلق بتاريخ حمدد
12
تاريخ �ل�ستحقاق �ل�سلي
13
طلب �لتغطية من قبل �مل�سدر خا�سعة للمو�فقة �مل�سبقة من �ل�سلطات �لرقابية
14
تاريخ �لتغطية �لختياري ،و�ملرهون بتو�ريخ �لتغطية و �ملبالغ �لتي �سيتم ��سرتد�دها
15
تو�ريخ �لتغطية �لالحقة� ،إن يوجد
16
توزيعات �لأرباح /ق�سائم �خل�سم
توزيعات �لرباح /ق�سائم �خل�سم �لثابتة و �ملتغرية
17
�سعر �خل�سم و �أي موؤ�رش�ت �أخرى ذ�ت �سلة
18
وجود مو�نع لتوزيعات �لرباح
19
خا�سع ب�سكل كامل �أو جزئي لقر�ر �مل�سدر �أو ب�سكل �لز�مي
20
وجود ت�سعيد �و حو�فز �خرى لالأ�سرتد�د
21
تر�كمي �و غري تر�كمي
22
قابل للتحويل �أو غري قابل للتحويل
23
يف حالة �لتحويل  ،م�سببات �لتحويل
24
يف حالة �لتحويل  ،جزئي �أو كلي
25
يف حالة �لتحويل � ،سعر �لتحويل
26
يف حالة �لتحويل � ،لز�مي �و �إختياري
27
يف حالة �لتحويل  ،يتم حتديد �لد�ة �لتي يتم مبوجبه �لتحويل
28
يف حالة �لتحويل  ،يتم حتديد م�سدر �لد�ة �لتي يتم �لتحويل �ليها
29
مو��سفات �لتخفي�ش
30
يف حالة �لتخفي�ش  ،م�سببات �لتخفي�ش
31
يف حالة �لتخفي�ش  ،جزئي �أو فعلي
32
يف حالة �لتخفي�ش ،موؤقت �أو د�ئم
33
يف حالة �لتخفي�ش �ملوؤقت ،و�سف لآلية �لتخفي�ش
34
و�سع �لت�سل�سل �لهرمي �لتبعية يف �لت�سفية( حتديد نوع �لد�ة مبا�رشة �لتي تلي يف
35
�لهمية مبا�رشة لكل �د�ة)
خ�سائ�ش عدم �لمتثال �ملرحلة
36
�إذ� كانت �لأجابة نعم ،حدد ميز�ت عدم �لأمتثال
37

103 55
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قائمة �لربح �أو �خل�سارة و�لدخل �ل�سامل �لأخرى
لل�سنة �ملنتهية يف  31دي�سمرب

26.008
23.398
34
3.686

29٫912
18٫452
426
4٫831

�سايف �إير�د�ت �لر�سوم
�سايف �إير�د�ت فرق عملة
�إير�د�ت توزيعات �أرباح
�إير�د�ت ت�سغيلية �أخرى

11٫516
7٫104
164
1٫860

157.219

178٫525

�ضايف �إير�د �لت�ضغيل قبل �إنخفا�س قيمة �لقرو�س
�ملحملة وخم�ض�ضات خماطر �لإئتمان �لأخرى

68٫732

60.529

()12.010
145.209

5٫813
184٫338

2٫238
70٫970

()4.624
55.905

م�رشوفات �لت�سغيل
�إطفاء و�إنخفا�ش قيمة �لأ�سول غري �مللمو�سة

()55٫555
()2٫285
()57٫840

()47.401
()1.333
()48.734

�لربح قبل �ل�رشيبة

13٫130
()2٫267
10٫863

7.171
()1.375
5.796

3.423
()342
485

10٫332
()1٫421
()1٫517

18.623

35٫610

5

�إنخفا�ش قيمة قرو�ش �ملحملة وخم�س�سات خماطر
�لإئتمان �لأخرى� -سايف �لإ�سرتد�د�ت

�ضايف �إير�د �لت�ضغيل
6
8

جمموع م�رشوفات �لت�ضغيل

7

م�رشوف �ل�رش�ئب

�لربح لل�ضنة
�لدخل �( /مل�رشوف) �ل�ضامل �لآخر
�لبنود �لتي �ضيعاد ت�ضنيفها لحقا لقائمة �لربح �أو
�خل�ضارة عند �إ�ضتيفاء �رشوط معينة

0.010
0٫013
دولر �أمريكي دولر �أمريكي

�(9أ)

�لإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع
 دخل �لقيمة �لعادلة �رشيبة �لدخلتاأثري حتويل �لعملة

3٫978
()547
()584

1.318
()132
187

جمموع �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة

13٫710

7.169

�لعائد لل�ضهم �لو�حد� -لأ�ضا�ضي

 0٫005ر .ع  0.004ر .ع
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�لقو�ئم �ملالية

ت�سكل �لإي�ساحات على �ل�سفحات من � 59إىل  103جزء�ً ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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18.628
()3.571
15.057

34٫104
()5٫888
28٫216

4

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

�ضايف �إير�د�ت �لفو�ئد

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

10.013
9.008
13
1.419

128.610
()24.517
104.093

148٫410
()23٫506
124٫904

()144٫299( )123.119
()3.462
()5٫935
()150٫234( )126.581

�إير�د�ت �لفو�ئد
م�رشوفات �لفو�ئد

57٫138
()9٫050
48٫088

49.515
()9.439
40.076

مل�ش �لإد�رة

2012
2013
دولر �أمريكي دولر �أمريكي �إي�ساح
(بالآلف)
(بالآلف)

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

قائمة �ملركز �ملايل
كما يف  31دي�سمرب

2012
2013
دولر �أمريكي دولر �أمريكي �إي�ساح
(بالآلف)
(بالآلف)
313.091
305٫530
477.554
504٫704
2٫546٫681 3.102.449
2٫138٫470 1.767.979
489.811
160٫306
38.088
32٫153
78.084
80٫696
5٫768٫540 6.267.056

10
11
12
13
14
15

119.921
108٫649
4٫656٫371 4.809.266
573.874
209٫112
4٫974٫132 5.503.061

16
17
18

519.562
519٫562
84.865
87٫685
3.211
3٫860
4.248
13٫158
152.109
170٫143
763.995
794٫408
5٫768٫540 6.267.056
0.381
0٫397
دولر �أمريكي دولر �أمريكي

19
�(20أ)
(20ب)
(20د)

225.408
241٫678
869.291
710٫925
2٫807٫114 2.889.430
3٫759٫717 3.984.129

(9ب)

�لأ�ضول

نقد و�أر�سدة لدى �لبنوك �ملركزية
م�ستحق من �لبنوك
�سايف �لقرو�ش و�سلف للعمالء
�لإ�ستثمار�ت �ملالية
�أ�سول �أخرى
�أ�سول غري ملمو�سة
متلكات ومعد�ت

جمموع �لأ�ضول

�لإلتز�مات وحقوق �مللكية
�لإلتز�مات
م�ستحق للبنوك
ود�ئع من �لعمالء
�إلتز�مات �أخرى

جمموع �لإلتز�مات
حقوق �مللكية

120.540
117٫629
183.858
194٫311
1.194.443
980٫472
680.672
823٫311
188.577
61٫718
14.664
12٫379
30.062
31٫068
2.412.816 2٫220٫888

46.170
41٫830
1.851.567 1٫792٫703
220.942
80٫508
2.118.679 1٫915٫041

ر�أ�ش �ملال
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي نظامي
�إحتياطي �لقيمة �لعادلة لإ�ستثمار�ت متاحة للبيع
�لأرباح �ملحتجزة

200.031
200٫031
32.673
33٫759
1.236
1٫486
1.635
5٫066
58.562
65٫505
294.137
305٫847
2.412.816 2٫220٫888
0.147
0٫153
ريال ُعماين ريال ُعماين

 �لإعتماد�ت �مل�ستندية �ل�سمانات� -أخرى

86.782
93٫046
334.677
273٫706
1.114.228 1٫080٫739
1.535.687 1٫447٫491

جمموع حقوق �مللكية
جمموع �لإلتز�مات وحقوق �مللكية
�ضايف �لأ�ضول لل�ضهم �لو�حد
بنود خارج �مليز�نية �لعمومية
�إلتز�مات عر�ضية و�إرتباطات

21

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

ت�سكل �لإي�ساحات على �ل�سفحات من � 59إىل  103جزء�ً ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
�إعتمد مل�ش �لإد�رة �إ�سد�ر�لقو�ئم �ملاليـة مبوجب قر�رهم بتاريخ  28يناير  2014م
ديفيد �لدون
رئي�س جمل�س �لإد�رة
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2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

�إيو�ن �ضتريلينج
�لرئي�س �لتنفيذي

قائمة �لتغري�ت يف حقوق �مللكية
لل�سنة �ملنتهية يف  31دي�سمرب

1٫086
1٫086

-

32.673

580
580

33٫759 200٫031
87٫685 519٫562
84.865 519.562

-

-

102.016
1.210
200.031

-

-

-

1٫486
3٫860
3.211

()137
()137
()137
387
250

-

1.236

()32
()32
()32
295
263

-

5٫066
13٫158
4.248

3٫431
3٫431
3٫431
3٫431

-

1.635

1.186
1.186
1.186
449
1.635

-

-

-

()2٫000( )2٫000
305٫847 65٫505
794٫408 170٫143
763.995 152.109

()447
()447
10٫416
()1٫473
8٫943

10٫863

58.562

()584
3٫431
2٫847
13٫710
13٫710

10٫863

102.016
294.137

-

()1.210
-

84.066
84.066

219
219
6.015
()140
()13.557
()875
()8.557

187
1.186
1.373
7.169
309
70.509
77.987

-

5.796

�أربــــاح
حمتجزة �ملجموع
ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآلف) (بالآلف)
114٫134 67٫119

5.796

�إحتياطي
�لقيمة �لعادلة �إحتياطي
�إحتياطي �إحتياطي لإ�ضتثمار�ت �لدمج
ر�أ�س
متاحة للبيع (�إي�ضاح )3
قانونـــي نظامي
�ملال
ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآلف) (بالآلف) (بالآلف) (بالآلف) (بالآلف)
()82٫856
973 32٫093 96٫805

ت�سكل �لإي�ساحات على �ل�سفحات من � 59إىل  103جزء�ً ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.

يف  31دي�سمرب �( 2012ألف دولر) (�ي�ساح )3

يف  31دي�ضمرب 2013
يف  31دي�ضمرب �( 2013ألف دولر)

توزيعات مدفوعة عن �سنة 2012

معامالت مع �مل�ضاهمني مدرجة مبا�رشة بحقوق �مللكية

حتويل �إىل �لإحتياطي �لقانوين و�لنظامي

جمموع �لدخل �ل�ضامل �لآخر لل�ضنة
جمموع �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة

�أثر حتويل �لعمالت �لأجنبية
�سايف �حلركة يف �لقيمة �لعادلة لالإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع(�سايف �ل�رشيبة)

دخل ( /م�رشوف) �ضامل �آخر�ل�ضنة بال�ضايف بعد �رشيبة �لدخل

ربح �ل�سنة

جمموع �لدخل �ل�ضامل لل�ضنة

معامالت مع �مل�ساهمني مدرجة مبا�رشة بحقوق �مللكية
�إ�سد�ر ر�أ�ش �ملال
�أ�سهم مانية �سادرة عن �سنة 2011
يف  31دي�سمرب 2012

يف  1يناير �( 2012إي�ساح )3
مموع �لدخل �ل�سامل لل�سنة
ربح �ل�سنة
دخل(/م�رشوف) �سامل �آخر�ل�سنة بال�سايف بعد �رشيبة �لدخل
�أثر حتويل �لعمالت �لأجنبية
�سايف �حلركة يف �لقيمة �لعادلة لالإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع(�سايف �ل�رشيبة)
مموع �لدخل �ل�سامل �لآخر لل�سنة
مموع �لدخل �ل�سامل لل�سنة
�إعادة ت�سنيف من �لأرباح �ملحتجزة
�حلركة نتيجة للدمج
حتويل �إىل �لإحتياطي �لقانوين و�لنظامي

مل�ش �لإد�رة

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

�لقو�ئم �ملالية
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قائمة �لتدفق �لنقدي
لل�سنة �ملنتهية يف  31دي�سمرب 2013م

2012
2013
دولر �أمريكي دولر �أمريكي
�إي�ساح
(بالآلف)
(بالآلف)

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�ضطة �لت�ضغيلية
18.627

34٫104

�لربح قبل �ل�رشيبة

13٫130

7.171

ت�سويات لـ:
25.204

9٫145

 -بنود غري نقدية مدرجة يف �لربح قبل �ل�رشيبة

3٫521

9.703

()138.360

891٫086

� -لتغري يف �لأ�سول �لت�سغيلية

343٫068

()53.269

263.696

()525٫703

� -لتغري يف �لإلتز�مات �لت�سغيلية

()202٫396

101.524

()7.322

-

� -رش�ئب مدفوعة

-

()2.819

161.845

408٫632

�سايف �لنقد �لناجت من �أن�سطة �لت�سغيل

157٫323

62.310

�لتدفقات �لنقدية �مل�ضتخدمة يف �لأن�ضطة �لإ�ضتثمارية
()17٫893٫616( )11.730.513

�رش�ء �إ�ستثمار�ت مالية

()4.516.247( )6٫889٫042

17٫533٫456 11.209.865

متح�سالت من �إ�ستحقاق �إ�ستثمار�ت مالية

4.315.798 6٫750٫381
()2.250

()5.844

()11٫883

�رش�ء عقار�ت و�آلت ومعد�ت

()4٫575

638.396

-

�لنقدية وما يف حكم �لنقدية �مل�ستحوذة كنتيجة �لإندماج
“بال�سايف”

-

245.782

()476

()535

�أثر حتويل �لعمالت �لأجنبية

()206

()183

111.428

()372٫578

�سايف �لنقد �لناجت من �( /مل�ستخدم يف) �لأن�سطة �لإ�ستثمارية ()143٫442

42.900

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�ضطة �لتمويلية
-

()5٫195

توزيع �أرباح

()2٫000

-

53.379

-

م�ساهمة �إ�سافية يف ر�أ�ش �ملال

-

20.551

53.379

()5٫195

�سايف �لنقد �لناجت من �( /مل�ستخدم يف) �لأن�سطة �لتمويلية

()2٫000

20.551

326.652

30٫859

�ضايف �لتغري يف �لنقد وما يف حكم �لنقد

11٫881

125.761

302.810

629٫462

�لنقد وما يف حكم �لنقد يف بد�ية �ل�سنة

242٫343

116.582

629.462

660٫321

�لنقد وما يف حكم �لنقد يف نهاية �ل�سنة

254٫224

242.343
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�ل�ضكل �لقانوين و�لأن�ضطة �لرئي�ضية

2

ملخ�س �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �لهامة

1٫2

�أ�ضا�س �لإعد�د

�أ )

فقرة �لإلتز�م

ي�ستمل �ملعيار �لدويل للتقارير �ملالية على �ملعايري �ملحا�سبية
�ل�سادرة من قبل مل�ش معايري �ملحا�سبة �لدولية ومن هيئته
�ل�سابقة بالإ�سافة �إىل �لتف�سري�ت �ل�سادرة من قبل جلنة تف�سري�ت
�لتقارير �ملالية �لدولية وهيئتها �ل�سابقة.
مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية على �أ�سا�ش �لتكلفة �لتاريخية با�ستثناء
�لإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع وم�ستقات �لأدو�ت �ملالية �لتي يتم
قيا�سها بالقيمة �لعادلة.

ب)

عملة �لعر�س و �لت�ضغيل
�لقو�ئم �ملالية

ُتعر�ش �لقو�ئم �ملالية بالريال �ل ُعماين ("ر.ع") وهي �لعملة �لت�سغيلية
وعملة �لبيئة �لإقت�سادية �لرئي�سية �لتي يعمل بها �لبنك .مت حتويل
�ملبالغ بالدولر �لأمريكي �ملعرو�سة يف هذه �لقو�ئم �ملالية من
�لريال �ل ُعماين وتقريبها (لأقرب �ألف) وفق ًا ل�سعر �رشف قدره 0.385
ريال ُعماين لكل دولر �أمريكي وذلك بغية �لتي�سري على �لقارئ فقط.
بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 59

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية للبنك يف  31دي�سمرب  2013وفقا للمعايري
�لدولية للتقارير �ملالية (‘معايري �لتقارير �ملالية �لدولية’) �ل�سادرة
من قبل مل�ش معايري �ملحا�سبة �لدولية  ،ومتطلبات �لإف�ساح و�للو�ئح
�ملنظمة �ل�سادرة عن �لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال ،و عن �لبنك �ملركزي
�ل ُعماين ،ومبوجب قانون �ل�رشكات �لتجارية  ،1974وتعديالته.

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

�ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لرئي�سية �ملطبقة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم
�ملالية مبينة �أدناه .يتم تطبيق هذه �ل�سيا�سات ب�سكل منتظم على
كافة �ل�سنو�ت �ملعرو�سة.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

كما ورد ب�سورة تف�سيلية يف �لإي�ساح  ،3فقد �إندمت عمليات
وفروع بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود يف �سلطنة
ُعمان مع بنك ُعمان �لدويل ،بتاريخ  3يونيو. 2012وبناء على
هذ� �لدمج لهذين �لكيانني �مل�رشفيني فقد مت �إعادة ت�سمية �لكيان
�جلديد لي�سبح مدرجا حتت �إ�سم بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش م ع
ع � .حلاقا لهذ� �لإندماج ،حاز بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط
�ملحدود على ن�سبة  %51من �ل�سهم يف �لكيان �ملدمج �جلديد.

مل�ش �لإد�رة

تاأ�س�ش بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع (“�لبنك”)� ،سابق ًا بنك
ُعمان �لدويل �ش.م.ع.ع ك�رشكة م�ساهمة ُعمانية عامة يف  1يناير
 ، 1979ويز�ول ن�ساطه كبنك جتاري من خالل �سبكة من �لفروع يف
�سلطنة ُعمان وكذلك من خالل فروعه يف �لهند وباك�ستان �( ،لفروع
�خلارجية)� .لعنو�ن �مل�سجل للمركز �لرئي�سي للبنك هو �سندوق
بريد� 1727 :لرمز بريدي 111 :مكتب بريد �ل�سيب �لرئي�سي� ،سلطنة
ُعمان� .أ�سهم �لبنك مدرجة يف �سوق م�سقط لالأور�ق �ملالية.

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية (تابع)
كما يف  31دي�سمرب 2013

2

ملخ�س �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �لهامة (تابع)

1٫2

�أ�ضا�س �لإعد�د (تابع)

ج ) بيانات �ملقارنة
تت�سمن هذه �لبيانات �ملالية بيانات مقارنة كما تقت�سي معايري �لتقارير �ملالية �لدولية.
كما ورد ب�سورة تف�سيلية يف �لإي�ساح  ،3فاإنه بتاريخ  3يونيو  ، 2012مت دمج عمليات وفروع بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط
�ملحدود يف ُعمان مع بنك ُعمان �لدويل .وعقب هذ� �لإندماج� ،أ�سبح بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود يتلك  %51من �أ�سهم
�لبنك �ملدمج �جلديد .يتم �إحت�ساب هذ� �لإندماج كاإ�ستحو�ذ عك�سي وفق ًا للمعيار  3من معايري �لتقارير �ملالية �لدولية – “دمج �لأعمال”
وذلك نظر�ً لإ�ستحو�ذ بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود يف ُعمان على ح�سة م�سيطرة يف بنك ُعمان �لدويل من خالل �إ�سد�ر
�أ�سهم جديدة من قبل بنك ُعمان �لدويل .وعليه تتم معاملة بنك ُعمان �لدويل على �أنه “�جلهة �مل�ستحوذ عليها ح�سابياً” بينما تتم معاملة
بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود وفروعه يف �سلطنة ُعمان على �أنه “�جلهة �مل�ستحوذة ح�سابياً” وذلك لالأغر��ش �ملحا�سبية.
ونتيجة لذلك ،يتم عر�ش �لقو�ئم �ملالية لبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع .كتكملة للقو�ئم �ملالية لبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق
�لأو�سط �ملحدود وفروعه يف ُعمان مع �إجر�ء تعديل و�حد لكي يعك�ش ر�أ�ش �ملال �لقانوين و �لإحتياطيات �لنظامية لبنك ُعمان �لدويل.

د)

�ملحا�ضبة عن دمج �لأعمال
يتم ��ستخد�م طريقة �ل�رش�ء �ملحا�سبية يف �إحت�ساب �لتكلفة عن دمج �لأعمال .يتم قيا�ش تكلفة �ل�رش�ء بالقيمة �لعادلة للمقابل ،مبا يف ذلك
�ملقابل �ملحتمل� ،ملبني يف تاريخ �ل�رشف .يتم �إثبات تكاليف عمليات �ل�رش�ء كم�رشوف يف قائمة �لدخل يف �لفرتة �لتي يتم فيها تكبد
هذه �لتكاليف .يتم قيا�ش �لأ�سول �ملكت�سبة �ملحددة و�لإلتز�مات �ملحتملة بقيمتها �لعادلة يف تاريخ �ل�ستحو�ذ .يتم قيا�ش قيمة �ل�سهرة
مبوجب �لفائ�ش ملجموع �ملقابل �ملحول ومبلغ حقوق �لأقلية و�لقيمة �لعادلة للحقوق �ململوكة �سابقامن قبل �مل�ستحوذ عليه� ،ن وجدت،
على �سايف مبالغ �لأ�سول �ملقتناه و�لتي يكن حتديدها و�للتز�مات �لتي مت حتملها .يف حالة �ن كانت قيمة �سايف �لأ�سول �ملقتناه
�كرب من مموع �ملقابل �ملحول يتم �در�ج �لفرق فور� يف قائمة �لربح �أو �خل�سارة.

هـ)

�إ�ضتخد�م �لتقدير�ت و�لإفرت��ضات
�إن �إعد�د �ملعلومات �ملالية وفقا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية يتطلب �إ�ستخد�م تقدير�ت و�إفرت��سات حول �لظروف �مل�ستقبلية� .إن
�إ�ستخد�م �ملعلومات �ملتاحة وتطبيق �لأحكام ينطوي على و�سع �لتقدير�ت وقد تختلف �لنتائج �لفعلية يف �مل�ستقبل عن �لتقدير�ت �ملعلنة.
ترى �لإد�رة �أن �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة للبنك �لتي تتطلب بال�رشورة تطبيق �أحكام هي �لتي تتعلق بتقييم �لأ�سول و�لإلتز�مات
�ملحدده ب�سكل منف�سل� ،لتي مت �لإ�ستحو�ذ عليها خالل عملية �لدمج و�لأعمار �لإنتاجية للموجود�ت غري �مللمو�سة و�إنخفا�ش قيمة
�لقرو�ش و�ل�سلفيات وتقييم �لأدو�ت �ملالية و�إنخفا�ش قيمة �ملوجود�ت �ملالية �ملتاحة للبيع.

و)

�لتطور�ت �ملحا�ضبية
يف  31دي�سمرب  ،2012قام مل�ش معايري �ملحا�سبة �لدولية باإ�سد�ر عدد من �ملعايري و �لتف�سري�ت و�لتعديالت على �ملعايري �لتي مل
ت�رشي على هذه �لقو�ئم �ملالية .بالإ�سافة �إىل �إ�ستكمال م�ساريع حول �لأدو�ت �ملالية ،يو��سل مل�ش معايري �ملحا�سبة �لدولية عمله يف
م�ساريع متعلقة باأعمال �لتاأمني و�لإعرت�ف بالإير�د�ت و�إحت�ساب عقود �لإيجار و�لتي �سوف متثل ،بالإ�سافة �إىل �ملعايري �ملبينة �أدناه،
تغري�ت هامة وو��سعة �لنطاق يف �ملتطلبات �ملحا�سبية �إعتبار�ً من �لعام .2013

�لتعديالت �ل�ضادرة من قبل جمل�س معايري �ملحا�ضبة �لدولية
�ملعايري�ملعمول بها يف عام 2013
فى  1يناير  ،2013تبنى �لبنك �ملعايري �لهامه �جلديده �لتاليه و�لتعديالت على �ملعايري و�لتى مل يكن لها تاأثري ماىل كبري على هذه
�لقو�ئم �ملاليه .
�ملعيار رقم  10من معايري �لتقارير �ملاليه �لدوليه “�لقو�ئم �ملاليه �ملوحده”� ،ملعيار رقم �“ 11لتفاقيات �مل�سرتكه” �،ملعيار رقم 12
“�ف�ساح �حلقوق فى �لكيانات �لأخرى”و�لتعديالت على �ملعايري  10،11و�“ 12ر�ساد�ت �لتحويل” .يتطلب تطبيق �ملعايري  10و 11من
معايري �لتقارير �ملاليه �لدوليه باأثر رجعى.

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 60
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مل�ش �لإد�رة

2

ملخ�س �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �لهامة (تابع)

�لتعديالت �ل�ضادرة من قبل جمل�س معايري �ملحا�ضبة �لدولية (تابع)
�ملعايري�ملعمول بها يف عام ( 2013تابع)

ي�سلط �ملعيار  11من معايري �لتقارير �ملالية �لدولية �ملزيد من �ل�سوء على حقوق و�لتز�مات �مل�ستثمر �كرث منه على تكوين �لرتتيبات عند
حتديد نوع �لرتتيبات �مل�سرتكة �لتي ي�سارك فيها �لبنك  ،خالفا لتناوله �ل�سابق  ،ويقدم مفهوم �لعمليات �مل�سرتكة.
يثل �ملعيار  12من معايري �لتقارير �ملالية �لدولية معيار� �سامال حول متطلبات �لإف�ساح لكل �نو�ع �ملنافع بالكيانات �لخرى ،
مت�سمنة �لكيانات �ملنتظمة غري �ملوحدة.

�لتعديالت على �ملعيار رقم  7من معايري �لتقارير �ملاليه �لدوليه “ �لف�ساح عن مقا�سة �لأ�سول �ملاليه و�للتز�مات �ملاليه” و�لتى تتطلب
�لف�ساح عن �لأثر �أو �لأثر �ملحتمل ملقا�سة �لأ�سول �ملاليه و�للتز�مات �ملاليه و�لرتتيبات ذ�ت �ل�سله فى �ملركز �ملاىل للكيان .تتطلب
�لتعديالت �لف�ساح عن �لدو�ت �ملالية �خلا�سعة لرتتيبات �ملقا�سة �مللزمة �و ترتيبات ماثلة  .مت تطبيق �لتعديالت على �ملعيار باأثر رجعى.

يف نوفمرب � ، 2009أ�سدر مل�ش معايري �ملحا�سبة �لدولية �ملعيار رقم �“ 9لأدو�ت �ملالية “ (“ �ملعيار رقم � )”9لذي قدم متطلبات جديدة
لت�سنيف و قيا�ش �لأ�سول �ملالية .يف �أكتوبر � ،2011أ�سدر مل�ش معايري �ملحا�سبة �لدولية �إ�سافات �إىل �ملعيار رقم � 9ملتعلق بالإلتز�مات
�ملالية .ومتثل هذه �لتغيري�ت معا �ملرحلة �لأوىل يف �ل�ستبد�ل �لذي خططت له مل�ش معايري �ملحا�سبة �لدولية على معيار �ملحا�سبة �لدويل
رقم �“ 39لأدو�ت �ملالية � :لعرت�ف و �لقيا�ش” ( معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم  ) “ 39مع �لتقليل من م�ستوى �لتعقيد وحت�سني �لأدو�ت �ملالية .

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

�لتعديالت على �ملعيار  19من معايري �ملحا�سبه �لدوليه “منافع �ملوظفني” .يتطلب �أن يتم تطبيق �ملعيار � 19ملعدل من معايري �ملحا�سبه
�لدوليه باأثر رجعى .يحل �ملعيار � 19ملعدل من معايري �ملحا�سبه �لدوليه حمل تكلفة �لفو�ئد على �لتز�مات �خلطة و�لعائد �ملتوقع على
�أ�سول �خلطه مع تكاليف متويل ت�ستمل على �سافى �لفائده على �سافى �لتز�م �أو �أ�سل �ملنفعه �ملحدده .يتم حتديد تكلفة �لتمويل عن طريق
تطبيق نف�ش معدل �خل�سم �مل�ستخدم لقيا�ش �لتز�م �ملنفعه �ملحدده على �سافى �لتز�م �أو �أ�سل �ملنفعه �ملحدده� .لفرق بني �لعائد �لفعلى
من �أ�سول �خلطه و�لعائد �ملت�سمن فى مكون تكلفة �لتمويل و�ملدرج فى قائمة �لربح �أو �خل�سارة يتم عر�سه يف �لدخل �ل�سامل �لآخر� .ن �أثر
هذ� �لتغيري هو زيادة �أو �نخفا�ش م�رشوف �لتقاعد بقيمة �لفرق بني �لعائد �حلاىل �ملتوقع على �أ�سول �خلطه و�لعائد �لذى يتم �حت�سابه
عن طريق ��ستخد�م معدل �خل�سم �ملنا�سب.

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

�ملعيار رقم  13من معايري �لتقارير �ملاليه �لدوليه “قيا�ش �لقيمه �لعادله” يقدم �طار عمل منفرد لقيا�ش �لقيمه �لعادله ومتطلبات
جديده لالف�ساح عن قيا�ش �لقيمه �لعادله .يتطلب �أن يتم تطبيق �ملعيار رقم  13م�ستقبليا �بتد�ء� من �لفرته �لأوىل �لتى يتم تطبيقه فيها.
ل حتتاج متطلبات �لف�ساح للمعيار رقم � 13ىل تقدمي معلومات مقارنه للفرته �لتى ت�سبق �لتطبيق �ملبدئى.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

طبقا للمعيار رقم  10من معايري �لتقارير �ملالية �لدولية  ،هناك تناول و�حد لتحديد �لتوحيد لكافة �لكيانات ��ستناد� على مفهوم �ل�سيطرة
وتنوع �لإير�د�ت و�لرت�بط بينها .وهذ� يحل حمل �لتناول �ملطبق على �لقو�ئم �ملالية �ل�سابقة و�لتي تركز على �ل�سيطرة �لقانونية �و
�لتعر�ش للمخاطر و�ملنافع �عتماد� على طبيعة �لكيان .وي�سيطر �لبنك ويقوم فيما بعد بتوحيد �لكيان عندما يكون معر�سا � ،و لديه �حلق
يف خمتلف �لإير�د�ت من م�ساركته مع �لكيان ويكون له �لقدرة يف �لتاأثري على هذه �لإير�د�ت نتيجة �إىل �سيطرته على �لكيان.

يف نوفمرب � ، 2012أ�سدر مل�ش معايري �ملحا�سبة �لدولية تعديالت مقرتحة على �ملعيار رقم  9يتعلق بالت�سنيف و�لقيا�ش  .وطاملا �ن
�ملتطلبات �لنهائية للت�سنيف و�لقيا�ش غري موؤكدة  ،فاإنه من غري �لعملي قيا�ش تاأثري �ملعيار رقم  9كما يف تاريخ ن�رش هذه �لقو�ئم �ملالية.
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و�ستتناول �ملرحلة �لثانية مل�رشوع مل�ش معايري �ملحا�سبة �لدولية ل�ستبد�ل معيار �ملحا�سبة �لدويل  39حول �نخفا�ش قيمة �لأ�سول �ملالية.
يقرتح �لتعديل ليحل حمل منهج ‹ �خل�سائر �ملتكبدة “ بالنخفا�ش يف قيمة �لأ�سول �ملالية �ملثبتة بالتكلفة �ملطفاأة يف معيار �ملحا�سبة
�لدويل رقم  39بنهج �لإنخفا�ش �لئتماين �ملتوقع  ،ويتطلب تطبيق نهج �لنخف�ش �لئتماين �ملتوقع على �لفئات �لأخرى من �لأدو�ت �ملالية ،
مبا يف ذلك �لتز�م �لقرو�ش و �ل�سمانات مالية .ومن �ملتوقع �أن يتم ن�رش �ملتطلبات �لنهائية لنخفا�ش قيمة �ل�سول �ملالية يف عام .2014
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2

ملخ�س �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �لهامة (تابع)

1٫2

�أ�ضا�س �لإعد�د (تابع)

و)

�لتطور�ت �ملحا�ضبية (تابع)
�لتعديالت �ل�ضادرة من قبل جمل�س معايري �ملحا�ضبة �لدولية (تابع)
تتناول �ملرحلة �لثالثة من �مل�رشوع حما�سبة �لتحوط �لعام  .مل يتم ت�سمني �لتحوط �لكلي مب�رشوع �ملعيار رقم 9من معايري �لتقارير
�ملالية �لدولية و �سيتم �لنظر فيه ب�سكل منف�سل .يف نوفمرب � ، 2013أ�سدر مل�ش معايري �ملحا�سبة �لدولية تعديالت على �ملعيار 9
من معايري �لتقارير �ملالية �لدولية ،تتعلق مبتطلبات حما�سبة �لتحوط �لعام �،ملرحلة �لنتقالية وتاريخ �رشيان �ملفعول .نتيجة لهذه
�لتعديالت  ،مت �لتاأكيد على �أن جميع مر�حل �ملعيار رقم 9من معايري �لتقارير �ملالية �لدولية (با�ستثناء �لتغيري�ت على �لعر�ش �لتقديي
ملكا�سب وخ�سائر بع�ش �لإلتز�مات �ملقا�سة بالقيمة �لعادلة ) يجب �أن تطبق من نف�ش تاريخ �رشيان �ملفعول  .مل يحدد مل�ش معايري
�ملحا�سبة �لدولية تاريخ �رشيان �ملفعول ولكن ل يتوقع �أن يكون قبل  1يناير � . 2017سيتم تطبيق متطلبات حما�سبة �لتحوط �ملنقحة
يف �مل�ستقبل ويجري �لبنك حاليا تقييما لالأثر �لذي قد يرتتب على �لقو�ئم �ملالية.
يف دي�سمرب � ،2011أ�سدر مل�ش معايري �ملحا�سبة �لدولية تعديالت على معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم  ‘ 32مقا�سة �ل�سول و �للتز�مات
�ملالية “ �لتي �و�سحت متطلبات ت�سوية �لأدو�ت �ملالية ومعاجلة �لتناق�سات باملمار�سات �حلالية عند تطبيق معايري �لت�سوية مبعيار
�ملحا�سبة �لدويل �“ 32لأدو�ت �ملالية� :لعر�ش “ �� .سبحت �لتعديالت �سارية �ملفعول للفرت�ت �ل�سنوية �لتي بد�أت يف �أو بعد  1يناير 2014
مع �ل�سماح بالتطبيق �ملبكر و يطلب تطبيقها باأثر رجعي .و ��ستناد� �إىل �لتقييم �لذي مت تنفيذ حتى �لآن  ،ل نتوقع �أن يكون للتعديالت
على معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم  32تاأثري جوهري على �لقو�ئم �ملالية للبنك.

2٫2

�لعمالت �لأجنبية

� 1٫2٫2ملعامالت و�لأر�ضدة
يتم حتويل �ملعامالت بالعمالت �لأجنبية �إىل عملة �لت�سغيل باإ�ستخد�م �أ�سعار �ل�رشف �ل�سائدة يف تو�ريخ �ملعامالت .يتم حتويل �لأ�سول
و�للتز�مات �ملالية و�ملقومة بعمالت �أجنبية و�ملثبتة بالتكلفة �لتاريخية با�ستخد�م �أ�سعار �ل�رشف �ل�سائدة بتاريخ �لتقرير .يتم �در�ج
�لفروق �لناجتة عن حتويل �لعمالت �لأجنبية يف قائمة �لربح �أو �خل�سارة.

 2٫2٫2حتويل �لبيانات �ملالية للفروع �خلارجية
�لأ�سول و�لإلتز�مات للفروع �خلارجية �لتي تتعامل بعملة ت�سغيل غري �لريال �ل ُعماين يتم حتويلها �إىل �لريال �ل ُعماين وفق ًا لأ�سعار �ل�رشف
�ل�سائدة يف نهاية �لفرتة� .لإير�د�ت و�مل�رشوفات بالعمالت �لأجنبية للفروع �خلارجية حتول �إىل �لريال وفق ًا ملتو�سط �أ�سعار �ل�رشف
�ل�سائدة خالل �لفرتة� .لفروق �لناجتة عن حتويل �لر�سيد �لفتتاحي ل�سايف �ل�ستثمار بتلك �لفـروع يتم �إدر�جها مبا�رشة �ىل قائمة �لدخل
�ل�سامل �لخرى .وعلى �لتخل�ش من عملية �أجنبية ،يتم ت�سنيف فروقات �ل�رشف �ملتعلقة بها و�ملعرتف بها �سابقا يف �لدخل �ل�سامل
�لآخر �إىل بيان �لدخل كت�سوية �إعادة �لت�سنيف عندما يتم �لعرت�ف بالربح �أو �خل�سارة �لناجتة عن �لتخل�ش منها.

3٫2

�لأدو�ت �ملالية
يتم �إدر�ج جميع �لأدو�ت �ملالية مبدئيا بالقيمة �لعادلة .يف �سياق �لأعمال �لعتيادية� ،لقيمة �لعادلة لالأد�ة �ملالية عند �لإدر�ج �ملبدئي
تكون �سعر �ملعاملة (�أي� ،لقيمة �لعادلة للمبلغ �ملدفوع �أو �مل�ستلم) ولكن يف ظروف معينة� ،سيتم حتديد �لقيمة �لعادلة بناء�على �ملعامالت
�حلالية �لأخرى و�ملالحظة بال�سوق يف �لأد�ة نف�سها ،دون تعديل �أو �إعادة ت�سنيف� ،أو على طريقة �لتقييم �لتي ت�ستمل متغري�تها فقط على
�لبيانات من �لأ�سو�ق و�لتي يكن مالحظتها ،مثل منحنيات معدل �لفائدة � ،لتذبذبات �ملتعلقة باخليار�ت �ملفتوحة و�أ�سعار �لعمالت.
عندما يوجد مثل هذ� �لدليل ،يقوم �لبنك بادر�ج �لربح (�أو �خل�سارة) من �لتد�ول بالأد�ة �ملالية وهو �لفرق بني �سعر �ملعاملة و�لقيم
�لعادلة .عندما تكون معلومات �ل�سوق �لتي ل يكن مالحظتها ،تاأثريهام على تقييم �لأدو�ت �ملالية ،فاإن �إجمايل �لفرق �ملبدئي يف �لقيم
�لعادلة �ملتعلق بنموذج �لتقييم من �سعر �ملعاملة ل يتم �إدر�جه ب�سكل فوري يف قائمة �لربح �أو �خل�سارة وبديال عن ذلك ،فاإنه يتم �أدر�جه
على مدى عمر �ملعاملة ب�سكل مالئم �أو عندما تكون �ملدخالت من �ملمكن مالحظتها� ،أو عندما تكتمل �ملعاملة �أو تغلق� ،أو عندما يدخل
�لبنك يف �إتفاقية ت�سوية .تت�سمن �لأدو�ت �ملالية �لنقد و�لأر�سدة لدى �لبنك �ملركزي � ،مل�ستحق من �لبنوك� ،لقرو�ش و�ل�سلفيات للعمالء،
�لإ�ستثمار�ت �ملالية� ،ور�ق �لقبول � ،مل�ستحق للبنوك وود�ئع �لعمالء.
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3٫2

�لأدو�ت �ملالية (تابع)

� 1٫3٫2إعادة ت�ضنيف �لأ�ضول �ملالية

مل�ش �لإد�رة

2

ملخ�س �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �لهامة (تابع)

قد يتم �إعادة ت�سنيف �ل�سول �ملالية غري �مل�ستقة (با�ستثناء تلك �مل�سنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�سارة عند �لإدر�ج �لأويل)
�إىل غري فئة �لقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�سارة يف �حلالت �لتالية:

•�لأ�سول �ملالية (فيما عد� �لأ�سول �ملالية �لتي كانت �سوف ت�ستويف تعريف �لقرو�ش و�لذمم �ملدينة عند �لإدر�ج �ملبدئي) من �ملمكن
�أن يتم �إعادة ت�سنيفها خارج فئة �لأ�سول بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�سارة �إىل فئات �أخرى وذلك يف حالت نادرة.
عندما يتم �إعادة ت�سنيف �أ�سل مايل كما هو مو�سح يف �لظروف �ملذكورة �أعاله ،فاإنه يتم �إعادة ت�سنيف �لأ�سل �ملايل بالقيمة �لعادلة
يف تاريخ �إعادة �لت�سنيف .ل يتم رد �أي ربح �أو خ�سارة مدرجة بالفعل يف قائمة �لدخل .ت�سبح �لقيمة �لعادلة لالأ�سل �ملايل يف تاريخ
�إعادة �لت�سنيف هي تكلفتها �جلديدة �أو �لتكلفة �ملطفاة ،ح�سبما تقت�سي �حلالة.

�لقرو�ش و�ل�سلفيات للبنوك و�لعمالء ت�سمل �لقرو�ش و�ل�سلفيات �لتي ن�ساأت من قبل �لبنك و�لتي مل ت�سنف �إما حمتفظ بها للمتاجرة �أو
بالقيمة �لعادلة .يتم �إثبات �لقرو�ش و�ل�سلف عند ح�سول �ملقرت�ش على �لقر�ش .ويتم ��ستبعاد �لقرو�ش و�ل�سلفيات عند قيام �ملقرت�ش
بت�سديد �لتز�ماته� ،أو تباع �أو ت�سطب �لقرو�ش� ،أو يتم نقل �إىل حد كبري جميع �ملخاطر و�ملكا�سب �مل�ساحبة للملكية .وت�سجل يف �لبد�ية
بالقيمة �لعادلة م�سافا �إليها �أي تكاليف �ملعامالت �ملبا�رشة ويتم قيا�سها لحقا بالتكلفة �ملطفاأة با�ستخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية ناق�سا
�أي �نخفا�ش يف �لقيمة �أو عدم قابلية �لتح�سيل .حيث يتم حتويط �لتعر�سات من خالل �مل�ستقات �ملخ�س�سة و�ملوؤهلة �ن تكون �أدو�ت حتوط
من خماطر �لقيمة �لعادلة ،و�لقيمة �لدفرتية للقرو�ش و�ل�سلفيات �ملغطاة تت�سمن تعديل �لقيمة �لعادلة �ملتعلقة فقط �إىل �ملخاطر �ملحوطة.

يجوز للبنك �لإلتز�م بتقدمي قرو�ش ب�رشوط تعاقدية ثابتة لفرت�ت حمددة من �لوقت ،حيث �أن �ل�سحب من �لقر�ش يكون م�رشوط ببع�ش
�لأحد�ث �مل�ستقبلية �لتي تكون خارج �سيطرة �لبنك .حيث �نه من �ملتوقع �أن �لقر�ش �لنا�سئ عن �للتز�م بالإقر��ش � ،سي�سنف �سمن
�ملحتفظ به للمتاجرة ،في�سجل �لتز�م لالقر��ش بانه م�ستق ويقا�ش بالقيمة �لعادلة من خالل �لأرباح و �خل�سائر .وعند �ل�سحب ،وي�سنف
�لقر�ش كمحتفظ بها للمتاجرة ويقا�ش بالقيمة �لعادلة من خالل �لأرباح �أو �خل�سائر .حيث �أنه لي�ش من نية �لبنك للتد�ول ولكن تعليق
�لقر�ش ،فانه يتم تكوين خم�س�ش للقر�ش حيث يكون من �ملحتمل باأن �لبنك �سوف يتكبد خ�سارة .قد يحدث هذ� ،على �سبيل �ملثال،
حيث فقد�ن مبلغ �لقر�ش يكون من �ملحتمل حدوثه �أو معدل �لفائدة �ملحمل على �لقرو�ش �أقل من تكلفة �لتمويل .عند بد�ية �لقر�ش ،يتم
ت�سجيل جزء �ملعلق عند قيمته �لعادلة وتقا�ش لحقا بالتكلفة �ملطفاأة با�ستخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية .للمعامالت �ملحددة ،مثل �لتمويل
لل�رشكات �ملتعرثة و�أن�سطة �لإقر��ش �مل�سرتكة ،و�ملبالغ �ملقدمة لي�ست بال�رشورة �أف�سل دليل على �لقيمة �لعادلة للقر�ش .ويف حالة هذه
�لقرو�ش ،حيث �لقيمة �ملبدئية �لعادلة �أقل من �ملبلغ �لنقدي �لذي مت �قر��سه (على �سبيل �ملثال ،ونظر� �ن معدل �لفائدة �لتي يتقا�ساها
على �لقرو�ش تكون �أقل من معدل �لفائدة يف �ل�سوق) ،فعندها يحمل �لتخفي�ش على قائمة �لدخل  .و�سيتم ��سرتد�د �لقيمة �ملخف�سة على
مدى مدة �لقر�ش ،من خالل �در�ج �إير�د�ت �لفو�ئد باإ�ستخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية ،ما مل ي�سبح �لقر�ش منخف�ش �لقيمة .ويتم ت�سجيل
�لتخفي�ش بانه تخفي�ش لالإير�د�ت �لت�سغيلية �لأخرى.
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�ملوجود�ت �ملالية �لتي مت �إعادة ت�سنيفها �سمن �لقرو�ش و فئة �لذمم �ملدينة فانها ت�سجل مبدئيا بالقيمة �لعادلة يف تاريخ �إعادة
�لت�سنيف ويتم قيا�سها لحقا بالتكلفة �ملطفاأة با�ستخد�م طريقة معدل �لفائدة �لفعلي �ملحدد يف تاريخ �إعادة �لت�سنيف.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

يتم �إعادة ت�سنيف �لقرو�ش و�ل�سلفيات �سمن �ملحتفظ بها للبيع عندما تكون قيمها �لدفرتية �سيتم ��سرتد�دها بد�ية من خالل بيع  ،فهي
متوفرة للبيع يف حالتها �لر�هنة ويتوقع ب�سكل كبري �أن بيعها �سوف يتحقق ،ولكن مثل هذه �لقرو�ش و�ل�سلف ي�ستمر قيا�سها وفقا لل�سيا�سة
�لو�ردة �أعاله.

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

 2٫3٫2قرو�س و�ضلفيات لبنوك وعمالء

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

•�لأ�سول �ملالية �لتي كانت �سوف ت�ستويف تعريف �لقرو�ش و�لذمم �ملدينة عند �لإدر�ج �ملبدئي (�ذ� مل يتطلب �عادة ت�سنيف �لأ�سل
�ملايل كمحتفظ به للمتاجرة) ،من �ملمكن �أن يتم �إعادة ت�سنيفها خارج فئة �لأ�سول بالقيم �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�سارة �ذ�
توفرت �لنية و�لقدرة على �لإحتفاظ بالأ�سل �ملايل للم�ستقبل �ملنظور �أو حتى تاريخ �لإ�ستحقاق،و
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3٫2

�لأدو�ت �ملالية (تابع)

� 3٫3٫2أ�ضول مالية متاحة للبيع
�سند�ت �خلز�نة و �لور�ق �ملالية و ذمم �لور�ق �ملالية �لتي يتوقع �أن يحتفظ بها ب�سكل م�ستمر و غري �ل�سول �مل�سنفة بالقيمة �لعادلة،
فانها ت�سنف بانها متاحة للبيع �أو حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�ستحقاق � .ل�ستثمار�ت �ملالية يتم �در�جها يف تاريخ �لتد�ول  ،عند �بر�م
�لبنك لتفاقات تعاقدية مع �لطر�ف �ملقابلة ل�رش�ء �ور�ق مالية و يتم �سطب �در�جها عادة  ،يف حالة �أن �لور�ق �ملالية يتم بيعها �أو �أن
�ملقرت�ش يقوم ب�سد�د �لتز�ماته.
((1

يف �لبد�ية يتم قيا�ش �ملوجود�ت مالية �ملتاحة للبيع بالقيمة �لعادلة م�سافا �إليها تكاليف �ملعامالت �ملبا�رشة و�لإ�سافية .يعاد قيا�ش
لحقا بالقيمة �لعادلة ،و�لتغيري�ت �لتي تطر�أ عليها و�ملعرتف بها يف قائمة �لدخل و�لدخل �ل�سامل �لآخر يف �لإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع -
�حتياطي �لقيمة �لعادلة حتى تباع �أ�سول مالية �أو ت�سبح منخف�سة �لقيمة .عند بيع موجود�ت مالية متاحة للبيع ،يتم �إدر�ج �لأرباح �أو
�خل�سائر �ملرت�كمة �لتي �سبق �لعرت�ف بها يف بيان �لربح �أو �خل�سارة على �أنها “ �خل�سائر �و �ملكا�سب من �لإ�ستثمار�ت �ملالية.
يتم �حت�ساب �إير�د�ت �لفائدة على �سند�ت �لدين �ملتاحة للبيع با�ستخد�م �سعر �لفائدة �لفعلي ،وذلك على �ملدة �ملتوقعة لالأ�سل .يتم �إدر�ج
�لعالو�ت و � /أو �خل�سومات �لناجتة عن �رش�ء �لأور�ق �ملالية �ل�ستثمارية بتاريخ يف ح�ساب معدلت �لفائدة �لفعلية .يتم �إثبات �لأرباح
يف قائمة �لدخل و�لدخل �ل�سامل �لآخر عندما ين�ساأ �حلق يف �حل�سول على مبلغ �ل�سد�د.
يف تاريخ كل تقرير يتم �إجر�ء تقييم ما �إذ� كان هناك �أي دليل مو�سوعي على �نخفا�ش �لقيمة يف قيمة �لأ�سول �ملالية .يتم �لعرت�ف
بخ�سائر �نخفا�ش �لقيمة �إذ� ،وفقط يف حالة� ،أن هناك دليل مو�سوعي على �نخفا�ش �لقيمة نتيجة لو�حد �أو �أكرث من �لأحد�ث �لتي وقعت
بعد �لعرت�ف �لأويل لالأ�سل �ملايل (“حدث خ�سارة”) وهذ� �حلدث له خ�سارة (�أو �أحد�ث) لها تاأثري على �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية
�ملتوقعة لالأ�سل �ملايل و�لتي يكن تقديرها ب�سكل موثوق به.
�إذ� مت �نخفا�ش قيمة �لأ�سول �ملتاحة للبيع  ،تتم �إز�لة �لفرق بني تكلفة �ل�رش�ء للموجود�ت �ملالية (�سايف �أي �سد�د لأ�سل �لدين و�لإطفاء)
و�لقيمة �لعادلة �حلالية ،ناق�سا �أي خ�سائر �نخفا�ش �لقيمة �ل�سابقة �ملعرتف بها يف بيان �لدخل و�لدخل �ل�سامل �لأخر من �لدخل �ل�سامل
�لآخر وتدرج يف بيان �لدخل و �لدخل �ل�سامل �لآخر.
يتم �لعرت�ف بخ�سائر �نخفا�ش �لقيمة لل�سند�ت �لدين �ملتوفرة للبيع �سمن �نخفا�ش قيمة ر�سوم �لقر�ش وغريها من �أحكام خماطر
�لإئتمان “يف قائمة �لربح �أو �خل�سارة .و�نخفا�ش �لقيمة لالأور�ق �ملالية �ملتاحة للبيع �سمن”�رباح �و خ�سائر من ��ستثمار�ت مالية” يف
بيان �لدخل .يتم تعيني منهجيات �نخفا�ش قيمة موجود�ت مالية متاحة للبيع مبزيد من �لتف�سيل �أدناه:
�أ� .سند�ت �لدين �ملتوفرة للبيع :عند تقييم �سند�ت �لدين متاحة للبيع ومدى توفر دليل مو�سوعي على �نخفا�ش �لقيمة يف تاريخ �لتقرير،
فاإن �لبنك يعترب جميع �لأدلة �ملتاحة ،مبا يف ذلك �لبيانات �لتي يكن مالحظتها �أو معلومات عن �لأحد�ث �ملت�سلة حتديد� �لأور�ق
�ملالية ما قد يوؤدي �إىل نق�ش يف ��ستعادة �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية .قد تت�سمن هذه �لأحد�ث �سعوبة مالية كبرية للم�سدر ،وخرقا
للعقد مثل �لتاخر يف �ل�سد�د� ،لإفال�ش �أو �إعادة هيكلة مالية �أخرى� ،أو �ختفاء �سوق ن�سط لل�سند�ت �لدين ب�سبب �ل�سعوبات �ملالية �ملتعلقة
�مل�سدر .هذه �لأنو�ع من �لأحد�ث �ملعينة وعو�مل �أخرى مثل �ملعلومات حول �ل�سيولة للجهات �مل�سدرة ،و�لتعر�ش للمخاطر �لأعمال
�ملالية ،وم�ستويات و�جتاهات عدم �ل�سد�د لالأ�سول مالية ماثلة ،و�لجتاهات �لقت�سادية �لوطنية و�ملحلية و�ل�رشوط ،و�لقيمة �لعادلة
لل�سمانات و�لكفالت �لتي يكن �عتبارها ب�سكل فردي� ،أو متمعة ،لتحديد ما �إذ� كان هناك دليل مو�سوعي على �نخفا�ش قيمة
�سند�ت �لدين.
ب� .لأور�ق �ملالية �ملتاحة للبيع� :ن �لدليل �ملو�سوعي على �نخفا�ش قيمة �لأور�ق �ملالية �ملتاحة للبيع قد يت�سمن معلومات حمددة
حول �مل�سدر على �لنحو �ملف�سل �أعاله ،ولكنها قد ت�سمل �أي�سا معلومات عن تغيري�ت كبرية يف �لتقنية و�لأ�سو�ق و�لقت�ساد �أو
�لقانون �لتي تقدم دليال �ن تكلفة �لأور�ق �ملالية ل يكن ��سرتد�دها.
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�نخفا�ش كبري �أو متد يف �لقيمة �لعادلة لالأ�سل �دناه بقدر �أقل من تكلفتها هو �أي�سا دليل مو�سوعي على �نخفا�ش �لقيمة .ويف تقييم ما
�إذ� كانت كبرية ،يتم تقييم �لنخفا�ش يف �لقيمة �لعادلة مقابل �لتكلفة �لأ�سلية لالأ�سل عند �لعرت�ف �لأويل .يف تقييم ما �إذ� كان قد طال
�أمده ،يتم تقييم �نخفا�ش �سد �لفرتة �لتي كانت فيها �لقيمة �لعادلة للموجود�ت وكان �أقل من تكلفتها �لأ�سلية عند �لعرت�ف �لأويل.

�لور�ق �ملالية �ملتوفرة للبيع ،ومعاملة جميع �لزياد�ت �لالحقة يف �لقيمة �لعادلة لالأد�ة تعالج على �أنها �إعادة تقييم ويعرتف بها
مبا�رشة يف �لدخل �ل�سامل �لآخر .ل يتم عك�ش خ�سائر �نخفا�ش �لقيمة �ملعرتف بها على �لور�ق �ملالية من خالل قائمة �لدخل .يتم
�لإعرت�ف باأي �إنخفا�ش لحق يف �لقيمة �لعادلة لالأ�سهم �ملتاحة للبيع يف قائمة �لدخل و �لدخل �ل�سامل �لآخر� ،إىل �حلد �أن قد تكبدت
خ�سائر �نخفا�ش �لقيمة �لرت�كمية �ل�سافية قد نتجت بالن�سبة �إىل تكلفة �قتناء �لور�ق �ملالية.

 4٫3٫2هري�ركية �لقيم �لعادلة
يجري �لبنك قيا�ش قيمه �لعادلة با�ستخد�م �لتدرج �لتايل للقيم �لعادلة �لتي تعك�ش �همية �ملدخالت �مل�ستخدمة يف �لقيا�ش:

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

بالن�سبة ل�سند�ت �لدين �ملتوفرة للبيع ،يتم �لعرت�ف بانخفا�ش �يف �لقيمة �لعادلة لالأد�ة �لذي مت لحقا يف بيان �لدخل عندما يكون هناك
مزيد من �لأدلة �ملو�سوعية على �لنخفا�ش يف �لقيمة نتيجة مزيد من �لنق�ش يف �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �ملتوقعة من �لأ�سول
�ملالية ،و عندما ل يوجد �أي دليل مو�سوعي جديد على �نخفا�ش �لقيمة  ،يتم �لإعرت�ف بالنخفا�ش يف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت
�ملالية يف �لدخل �ل�سامل �لآخر� .إذ� كانت �لقيمة �لعادلة لالأور�ق �ملالية �لدين تزيد يف فرتة لحقة ،ويكن لهذه �لزيادة �أن تعزى ب�سكل
مو�سوعي بحدث وقع بعد �لعرت�ف بخ�سارة �نخفا�ش �لقيمة يف بيان �لدخل ،يتم عك�ش خ�سارة �لنخفا�ش يف �لقيمة من خالل بيان
�لدخل .وبخالف ذلك فاإن زيادة تطر�أ يف �لقيمة �لعادلة يعرتف بها يف قائمة �لدخل �ل�سامل �لآخر.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

يف �أعقاب �لعرت�ف بخ�سارة �نخفا�ش �لقيمة على �لأ�سول �ملتاحة للبيع �ملالية ،فاإن �ملعاجلة �ملحا�سبية �لالحقة للتغري�ت يف �لقيمة
�لعادلة لتلك �ملوجود�ت تكون خمتلفة تبعا لطبيعة �لأ�سول �ملالية �ملتاحة للبيع .

�مل�ستوى �� :1سلوب �ل�سعر �ملدرج بال�سوق (غري �ملعدل) بال�سوق �لن�سط لدو�ت ماثلة� .لقيم �لعادلة لال�سول و�لإلتز�مات �ملالية �لتى يتم
تد�ولها للمتاجرة بالأ�سو�ق �لن�سطة وتعتمد على ��سعار �ل�رش�ء �ملدرجة بال�سوق �و ��سعار �رش�ء �لو�سطاء.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

ي�ستخدم �لبنك ��ساليب تقييم معتربة على نحو و��سع لتحديد �لقيم �لعادلة لالدو�ت �لعامة و�لكرث ب�ساطة ،مثل تبادل معدلت �لفائدة
وعقود معدلت �رشف �لعمالت �ملعجلة و�لتى ت�ستخدم فقط بيانات �ل�سوق �لتي يكن مالحظتها وتتطلب �أحكام وتقدير�ت �لإد�رة .
وتتو�جد �ل�سعار �لتي يكن مالحظتها ومناذج �ملدخالت يف �حلالت �لعتيادية با�سو�ق �ملديونيات �ملدرجة و�لور�ق �ملالية �ملتعلقة
بامللكية وم�ستقات تبادل �لعملة �ملحتفظ بها للمتاجرة و �مل�ستقات �لب�سيطة �لفورية مثل مبادلت ��سعار �لفائدة.

�لقو�ئم �ملالية

�مل�ستوى �� :2ساليب تقييم تعتمد على �ملدخالت �لتي يكن مالحظتها �ما مبا�رشة(كا�سعار) �و غري مبا�رشة (م�ستقة من ��سعار)  .وهذ�
�لت�سنيف يت�سمن �دو�ت مت تقييمها با�ستخد�م�� :سعار �ل�رش�ء بالأ�سو�ق �لن�سطة لدو�ت م�سابهة؛ وتعترب ��سعار �ل�رش�ء
بال�سو�ق �لن�سطة لالدو�ت �مل�سابهة �و �ملماثة �قل من �لن�سطة؛ �و ��ساليب تقييم �خرى حيث يكن مالحظة كل �ملدخالت
�لهامة ب�سورة مبا�رشة �وغري مبا�رشة من بيانات �ل�سوق.
�مل�ستوى� :3أ�ساليب �لتقييم با�ستخد�م �ملدخالت �لهامة �لتي ل يكن مالحظتها .هذ� �ل�سلوب يت�سمن كل �لدو�ت حيث ي�سمل ��سلوب
�لتقييم مدخالت ل تعتمد على بيانات يكن مالحظتها كما للمدخالت �لتي ل يكن مالحظتها تاثري هام على تقييم �لأدو�ت.
وهذ� �ل�سنف يت�سمن �دو�ت يتم تقييمها �عتماد� على ��سعار �رش�ء لدو�ت م�سابهة حيث تتطلب من تعديالت هامة ل يكن
مالحظتها �و�فرت��سات �ن تعك�ش �لفروق بني �لدو�ت.
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4٫2

�لأدو�ت �ملالية �مل�ضتقة
يتم �إدر�ج �لأدو�ت �ملالية �مل�ستقة مبدئيا بالقيمة �لعادلة يف �لتاريخ �لذي يتم فيه �لدخول يف عقد �لأد�ة �ملالية �مل�ستقة ويعاد قيا�سها
لحق ًا بقيمها �لعادلة .يتم �حل�سول على �لقيم �لعادلة من �أ�سعار �ل�سوق �ملدرجة يف �لأ�سو�ق �لن�سطة ،مبا يف ذلك �ملعامالت �حلديثة
يف �ل�سوق و�أ�ساليب �لتقييم ،مت�سمنة �أ�ساليب �لتدفق �لنقدي �ملخ�سوم و�أ�ساليب ت�سعري �خليار�ت ،ح�سبما يكون مالئماً .يتم �إدر�ج كافة
�لأدو�ت �مل�ستقة كاأ�سول عندما تكون �لقيمة �لعادلة موجبة وكاإلتز�مات عندما تكون �لقيمة �لعادلة �سالبة.

5٫2

�لنقد وما يف حكم �لنقد
ي�ستمل �لنقد وما يف حكم �لنقد علي �أر�سدة ت�ستحق خالل ثالثة �أ�سهر من تاريخ �حليازة ،مت�سمنة �لنقدية بال�سندوق ولدى �لبنوك
وموؤ�س�سات مالية �خرى و �لبنك �ملركزي �لعماين و بنود حتت �لتح�سيل من بنوك �خرى ود�ئع لدى �لبنوك و موؤ�س�سات مالية �خرى
ت�ستحق خالل ثالثة �أ�سهر من تاريخ �حليازة و م�ستحقة لبنوك و موؤ�س�سات مالية �خرى م�ستحقة خالل � 3أ�سهر.

6٫2

�إيد�عات �ضوق �لنقد
يتم ت�سنيف �إيد�عات �سوق �لنقد كاأ�سول حمتفظ بها حتى �لأ�ستحقاق

7٫2

�إ�ضتبعاد
يتم �إ�ستبعاد �ملوجود�ت �ملالية عندما يفقد �لبنك �ل�سيطرة على �حلقوق �لتعاقدية �لتي ت�سمل ذلك �لأ�سل .هذ� يحدث عندما يتم �إعمال
�حلقوق ،تنتهي مدة �سالحيتها �أو يتم ت�سليمها يتم �إ�ستبعاد �ملطلوبات �ملالية عند �إطفائها.
متاحة للبيع �لأ�سول و�ملوجود�ت �ملحتفظ بها للمتاجرة �لتي تباع يتم �سطبها وما يقابلها من م�ستحقات من �مل�سرتي يعرتف بها
�عتبار� من تاريخ يلتزم فيه �لبنك بيع �لأ�سول .ي�ستخدم �لبنك طريقة �لتعريف �ملحددة لتحديد �لأرباح �أو �خل�سائر �لناجتة عند �ل�ستبعاد.
يتم ��ستبعاد �لأدو�ت �ملحتفظ بها لتاريخ �ل�ستحقاق و�لقرو�ش و�لذمم �ملدينة يف �ليوم �لذي يتم حتويلها من قبل �لبنك.

8٫2

�ملقا�ضة
تتم مقا�سة �ل�سول و�لإلتز�مات �ملالية و�إظهار �سايف �ملبلغ يف قائمة �ملركز �ملايل عندما يكون هناك حق قانوين ملزم لتعوي�ش
�ملبالغ �ملعرتف بها ولي�ش هناك نية لل�سد�د على �أ�سا�ش �ل�سايف� ،أو حتقيق �ل�سول وت�سوية �لإلتز�مات يف وقت و�حد.

9٫2

�إنخفا�س قيمة �لقرو�س و�ل�ضلفيات
خ�س�ست مبالغ معينة مقابل �لقيمة �لدفرتية للقرو�ش و�ل�سلف �لتي يتم حتديدها باأن قيمتها �نخف�ست على �أ�سا�ش مر�جعة دورية
لالأر�سدة غري �مل�سددة للحد من تلك �لقرو�ش و�ل�سلفيات �ملقدمة للمبالغ �لقابلة لال�سرتد�د .يتم �حت�ساب �لقيمة �لقابلة لال�سرتد�د
للقرو�ش و�ل�سلف يف �لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �ملتوقعة م�ستقبال خم�سومة مبعدل �لفائدة �لفعلي �لأ�سلي .ل يتم خ�سم �لأر�سدة
ق�سرية �لأجل.
يتم �لحتفاظ مبخ�س�سات �نخفا�ش �لقيمة �جلماعية فيما يتعلق باخل�سائر �لتي تكبدتها ،و�لتي مل يتم ت�سنيفها حتديد� يف حمفظة
�لقرو�ش و�ل�سلف.
عندما يعرف على قر�ش �نه غري قابل للتح�سيل ،وقد مت �لنتهاء من جميع �لإجر�ء�ت �لقانونية �لالزمة ،وقد مت حتديد �خل�سارة �لنهائية،
يتم �سطب �لقر�ش مبا�رشة .وت�ستند �لتقدير�ت للتدفقات �لنقدية �ملتوقعة للمحافظ من �لأ�سول ماثلة على �خلربة �ل�سابقة وبالنظر �ىل
�لت�سنيف �لئتماين للعمالء �لكامنة و�لتاأخر يف دفع �لفائدة �أو �لعقوبات.
�إذ� كان يف فرتة لحقة مبلغ خ�سارة �نخفا�ش �لقيمة �أ�سبح �أقل من ما كان عيه من قبل ،يكن ربط �نخفا�ش ب�سكل مو�سوعي �إىل حدث
وقع بعد �ل�سطب ،فاإن هذ� �لإنخفا�ش �أو �ملخ�س�ش يتم رده من خالل ح�ساب �لأرباح و�خل�سائر.
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تدرج بنود �ملمتلكات و�ملعد�ت يف تكاليف �ل�ستهالك �ملرت�كم وخ�سائر �نخفا�ش �لقيمة .يتم �حت�ساب �ل�ستهالك ل�سطب تكلفة �ملمتلكات
و�ملعد�ت ،با�ستثناء �لأر��سي �ململوكة ،وذلك باأق�ساط مت�ساوية على مدى �لأعمار �لإنتاجية �ملقدرة �لقت�سادية من تاريخ تقدمي �لأ�سل
يف �ل�ستخد�م ،على �لنحو �لتايل:

ت�سمل بر�مج �حلا�سوب ،على كالمن �لرب�مج �مل�سرت�ة حمليا و تلك �لنا�سئة د�خلياً ،وت�سمل تكلفة �لرب�مج �لنا�سئة د�خلي ًا كافة �لتكاليف
�ملبا�رشة �ل�رشورية لإن�ساء و�إخر�ج و�إعد�د �لرب�مج لتكون جاهزة للت�سغيل بالطريقة �لتى �أر�دتها �لإد�رة .و ُتثبت تكاليف �ل�سيانة
�مل�ستمرة للرب�مج بامل�ساريف فور �إ�ستحقاقها.

11٫2

�لتاأجري �لتمويلي و�لت�ضغيلي

عندما يكون �لبنك هو �مل�ستاأجر مبوجب عقود �لتاجري �لتمويلي  ،يتم ر�سملة �لأ�سول �ملوؤجرة وتدرج ببند ' �ملمتلكات و�لآلت و �ملعد�ت
' و يتم ت�سمني �ملطلوبات �ملقابلة للموؤجر يف “ مطلوبات �أخرى “  .يتم �إثبات �لتاأجري �لتمويلي و�مل�سوؤولية �ملقابلة لها مبدئيا بالقيمة
�لعادلة لالأ�سل �أو � ،إذ� كان �أقل  ،فاإن �لقيمة �حلالية لدفعات �لإيجار �لدنيا .يتم �إثبات تكاليف �لتمويل �مل�ستحقة يف ' �سايف �إير�د�ت
�لفو�ئد “ على مدى فرتة عقد �لإيجار على �أ�سا�ش �سعر �لفائدة �ل�سمني يف عقد �لإيجار وذلك لإعطاء معدل ثابت من �لفائدة على �لر�سيد
�ملتبقي من �ملطلوبات .
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يتم ت�سنيف جميع عقود �لإيجار �لأخرى كعقود �إيجار ت�سغيلية  .عندما يكون �لبنك يقوم ب�سفة �ملوؤجر  ،فعندها يقوم �لبنك باإد�رج
�ل�سول �خلا�سعة لعقود �لإيجار �لت�سغيلية يف ' �ملمتلكات و�لآلت و �ملعد�ت “ و �إحت�سابهم ب�سكل منف�سل .يتم �لعرت�ف بخ�سائر �نخفا�ش
�لقيمة لدرجة �أن �لقيم �ملتبقية غري قابلة لال�سرتد�د ب�سكل كامل و بالتايل �نخفا�ش �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت  .عندما�لدفرتية لالأ�سل،
و عندما يكون �لبنك هو �مل�ستاأجر  ،ل يتم �إدر�ج �ملوجود�ت �ملوؤجرة يف �مليز�نية �لعمومية  .يتم �حت�ساب �لإيجار�ت �لد�ئنة و�ملدينة
مبوجب عقود �لإيجار �لت�سغيلية ل على �أ�سا�ش �لق�سط �لثابت على مدى فرت�ت عقود �لإيجار و يتم ت�سمينها يف “ م�ساريف �إد�رية
وعمومية “ و “ �إير�د�ت ت�سغيلية �أخرى “  ،على �لتو�يل .

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

�لتفاقيات �لتي تنقل ب�سكل جوهري كافة �ملخاطر و�ملنافع �لعر�سية مللكية �لأ�سول �إىل �لأطر�ف �ملقابلة  ،ولكن لي�ش بال�رشورة �سند�ت
ملكيتها  ،ت�سنف على �أنها عقود تاأجري متويلي  .عندما يكون �لبنك هو �ملوؤجر يف �إطار �لتمويل �لتاجريي  ،ت�سمن �ملبالغ �مل�ستحقة
مبوجب عقود �لتاأجري  ،بعد خ�سم �لر�سوم غري �ملكت�سبة يف “ بند قرو�ش و�سلفيات �ىل �لبنوك “ �أو “ قرو�ش و�سلف �لعمالء  ،ح�سب
�لقت�ساء  .يتم �إثبات مقبو�سات �إير�د�ت �لتمويل يف ' �سايف �إير�د�ت �لفو�ئد ' على مدى فرت�ت عقود �لتاأجري وذلك لإعطاء معدل عائد
ثابت على �سايف �ل�ستثمار يف �لتاأجري .

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

يتم حتديد �لأرباح و�خل�سائر �لناجتة عن �لتخل�ش من �ملمتلكات و�ملعد�ت بالرجوع �إىل قيمتها �لدفرتية وتوؤخذ يف �لعتبار عند حتديد
�أرباح �لت�سغيل .يتم �حت�ساب م�ساريف �ل�سيانة و�لتجديد�ت يف بيان �لدخل عند تكبدها .يتم ر�سملة �لنفقات �لالحقة فقط عندما تزيد
من �ملنافع �لقت�سادية �مل�ستقبلية �مل�سمنة يف بند �ملمتلكات و�ملعد�ت .يتم �إثبات جميع �لنفقات �لأخرى يف قائمة �لدخل كم�رشوف
عند تكبدها .ت�ستعر�ش �لإد�رة �سنويا مدى مالءمة �لأعمار �لإنتاجية و�لقيم �ملتبقية وطرق �ل�ستهالك للممتلكات ومعد�ت� .ملمتلكات و
�ملعد�ت خا�سعة ملر�جعة �لنخفا�ش يف �لقيمة يف حالة وجود حدث �و تغري�ت يف �لظروف �لتي ت�سري �ن �لقيمة �لدفرتية مل تعد قابلة
لال�سرتد�د.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

�ملباين
حت�سينات على �ر��ش موؤجرة
�ل�سيار�ت
�ملعد�ت و�لأثاث و �لتجهيز�ت
�أجهزة �حلا�سوب و معد�ت

-

� 25سنو�ت
وعلى مدى فرتة �ملتبقية من عقد �لإيجار
� 5سنو�ت
� 10 - 3سنو�ت
� 5 - 3سنو�ت

مل�ش �لإد�رة
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�ملمتلكات و�ملعد�ت
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� 12٫2لأ�ضول غري �مللمو�ضة
يتم �إثبات �لأ�سول غري �مللمو�سة ب�سكل منف�سل عن �ل�سهرة عندما تكون قابلة لالنف�سال �أو تن�ساأ عن �حلقوق �لقانونية �لتعاقدية �أو
غريها ،ويكن قيا�ش قيمتها �لعادلة ب�سكل موثوق به.
تتاألف �ل�سول غري �مللمو�سة من عالقات �لود�ئع �لرئي�سية و عالقات �لعمالء  ،و هي خا�سعة لالنخفا�ش يف �لقيمة يف حالة �ن حدث �و
�حد�ث للتغري�ت يف �لظروف �لتي ت�سري �ن �لقيمة �لدفرتية قد ل تكون قابلة لال�سرتد�د .و �ل�سول غري �مللمو�سة ذ�ت �لعمار �ملحددة تدرج
بالتكلفة ناق�سا تكلفة �لطفاء و �نخفا�ش �لقيمة �ملرت�كم و �ملطفاء على مد�ر �لعمار �لإنتاجية �ملقدرة  .و �لعمار �لنتاجية �ملقدرة
هي �ملدة �لقانونية �و �لعمار �لنتاجية �ملتوقعة �يهما �أقل.
يتم �إطفاء �ملوجود�ت غري �مللمو�سة ذ�ت �لأعمار �لإنتاجية �ملحدودة ،عموما على �أ�سا�ش �لق�سط �لثابت على مدى �لعمر �لإنتاجي كما يلي:
�إيد�عات �أ�سا�سية غري ملمو�سة � 7 .......................................................................................................سنو�ت
عالقات �لعمالء � 7 ...............................................................................................................................سنو�ت
تتم مر�جعة طريقة �إطفاء ،و�لأعمار �لإنتاجية و�لقيم �ملتبقية يف تاريخ كل تقرير وتعديلها �إذ� �قت�سى �لأمر.

� 13٫2ملخ�ض�ضات
يتم �لإعرت�ف مبخ�س�ش يف قائمة �ملركز �ملايل عندما :يكون لدى �لبنك �لتز�م قانوين �أو ��ستدليل نتيجة حلدث �سابق ،ومن �ملحتمل �أن
يتطلب تدفق ًا خارجي ًا ملنافع �قت�سادية ل�سد�د ذلك �لإلتز�م .ويف حالة �ن �حلدث غري جوهري ن فان �ملخ�س�سات يتم حتديدها من خالل
خ�سم �لتدفقات �لنقدية �ملتوقعة با�ستخد�م معدلت �رشيبية �لتي تعك�ش تقدير�ت �ل�سوقية �حلالية للقيمة �لزمنية للنقود  ،حينما يكون
مالئما ،خماطر�ملحددة لاللتز�م  .ويثبت ت�سوية �خل�سم �خل�سم بانها تكاليف �لتمويل.

 14٫2م�ضتحقات �أخرى
تدرج �لأر�سدة �لأخرى �لد�ئنة بالتكلفة �ملطفاأة.

� 15٫2إثبات �لإير�د�ت
� 1٫15٫2إير�د�ت وم�رشوفات �لفو�ئد
يتم �إثبات �إير�د�ت وم�رشوفات �لفو�ئد لكافة �لأدو�ت �ملالية با�ستثناء تلك �مل�سنفة على �أنها حمتفظ بها للتجارة �أو مت ت�سنيفها بالقيمة
�لعادلة (عد� �سند�ت �لدين �لتي ي�سدرها �لبنك و�مل�ستقات �لتي تد�ر بالتز�من مع �سند�ت �لدين �ل�سادرة من هذ� �لقبيل) يف '�إير�د�ت �لفو�ئد'
و “م�رشوفات �لفو�ئد” يف قائمة �لدخل با�ستخد�م طريقة �لفائدة �لفعلية .طريقة �لفائدة �لفعلية هي طريقة لإحت�ساب �لتكلفة �ملطفاأة
لأ�سل مايل �أو �لتز�م مايل وتخ�سي�ش �إير�د�ت �لفو�ئد �أو م�رشوفات �لفو�ئد خالل �لفرتة �ملعنية.
معدل �لفائدة �لفعلي هو �ملعدل �لذي يخ�سم �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �أو �ملقبو�سات �لنقدية �ملدفوعات خالل �لعمر �ملتوقع لالأد�ة
�ملالية �أو ،عند �لقت�ساء ،فرتة �أق�رش� ،إىل �سايف �لقيمة �لدفرتية لالأ�سل �أو �للتز�م �ملايل .عند ح�ساب معدل �لفائدة �لفعلي ،يقدر �لبنك
�لتدفقات �لنقدية بالنظر يف جميع �ل�رشوط �لتعاقدية لالأد�ة �ملالية ولكن باإ�ستثناء خ�سائر �لإئتمان �مل�ستقبلية .و�حل�ساب يت�سمن كافة
�ملبالغ �ملدفوعة �أو �مل�ستلمة من قبل �لبنك �لتي هي جزء ل يتجز�أ من معدل �لفائدة �لفعلي لالأد�ة �ملالية ،مبا يف ذلك تكاليف �ملعامالت
و�أية عالو�ت �أو خ�سومات.
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تن�ساأ �إير�د�ت �لر�سوم من مموعة متنوعة من �خلدمات �لتي يقدمها �لبنك لعمالئه .يتم �حت�ساب �لدخل من �لر�سوم على �لنحو �لتايل:

مل�ش �لإد�رة

� 2٫15٫2إير�د�ت �أخرى غري �لفو�ئد
•�إير�د�ت حمققة من تنفيذ عمل كبري وتدرج على �أنها �إير�د�ت عند �كتمال �لفعل (على �سبيل �ملثال� ،لر�سوم �لنا�سئة عن �لتفاو�ش �أو
�مل�ساركة يف �لتفاو�ش ،معاملة ل�سالح طرف ثالث ،مثل ترتيب لقتناء �أ�سهم �أو �أور�ق مالية �أخرى)؛

•تتحقق �إير�د�ت �لذي ي�سكل جزء� ل يتجز�أ من معدل �لفائدة �لفعلي لالأد�ة �ملالية كتعديل على معدل �لفائدة �لفعلي (على �سبيل
�ملثال ،بع�ش �لر�سوم �لتز�م �لقر�ش) وت�سجل يف “�إير�د�ت �لفو�ئد”.
�ضايف دخل �ملتاجرة ي�سمل جميع �ملكا�سب و�خل�سائر �لناجمة عن �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطالبات �ملالية �ملحتفظ
بها للمتاجرة ،جنبا �إىل جنب مع م�ساريف �لفو�ئد ذ�ت �ل�سلة و�لإير�د�ت و�لأرباح.

توزيعات �لأرباح /تتحقق �إير�د�ت توزيعات �لأرباح عندما يثبت �حلق يف �حل�سول على �ل�سد�د .هذ� هو �لتاريخ �لذي �سبق حتديد �أرباح �لأ�سهم
�ملدرجة لالأور�ق �ملالية ،وعادة ما يكون �لتاريخ �لذي يكون قد و�فق �مل�ساهمون على توزيع �أرباح �لأ�سهم لالأور�ق �ملالية غري �ملدرجة .

� 16٫2ل�رشيبة

يتم �حت�ساب �ل�رشيبة �ملوؤجلة ب�ساأن جميع �لفروق �ملوؤقتة بني �لقيم �لدفرتية لالأ�سول و�لإلتز�مات لأغر��ش �لتقارير �ملالية وبني �ملبالغ
�مل�ستخدمة لأغر��ش �ل�رشيبة  .ليتم �در�ج �لفروق �ملوؤقتة عن �لدر�ج �ملبدئي لال�سول و�للتز�مات �لتي ل توؤثر على �ملحا�سبة �و �لربح
�ل�رشيبي ي�ستند �حت�ساب مبلغ خم�س�ش �ل�رشيبة �ملوؤجلة على �لن�سق �ملتوقع لتحقق �أو ل�سد�د �لقيمة �لدفرتية لالأ�سول و�لإلتز�مات
با�ستخد�م �ملعدلت �ل�رشيبية �ملطبقة �أو �لتي �ستطبق ب�سكل و��سع يف تاريخ �لتقرير.
يتم �إدر�ج �أ�سل �رشيبي موؤجل فقط �إىل �حلد �لذي تتوفر معه �أرباح �رشيبية م�ستقبلية يكن ��ستغالل �لأ�سل يف مقابلها .يتم تخفي�ش
�أ�سول �ل�رشيبة �ملوؤجلة بالقدر �لذي ل يكن معه حتقق �ملنفعة �ل�رشيبية ذ�ت �ل�سلة.

17٫2

م�ضتحقات ترك �خلدمة للموظفني

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

تتمثل �رشيبة �لدخل على �أرباح �أو خ�سائر �لعام يف �رشيبة حالية و�رشيبة موؤجلة .يتم �إدر�ج �رشيبة �لدخل يف قائمة �ل ربح �أو �خل�سارة
فيما عد� �لقدر �لذي يتعلق ببنود يتم �إدر�جها ب�سكل مبا�رش يف حقوق �مللكية� ،أو بقائمة �لدخل �ل�سامل �لآخـر.تتاألف �ل�رشيبة �حلالية
من �ل�رشيبة �لو�جبة �ل�سد�د �ملحت�سبة على قاعدة �لدخل �ل�رشيبي �ملتوقع  ،با�ستخد�م معدلت �رشيبية مطبقة يف تاريخ �لتقرير �و �ي
تعديالت لل�رشيبة �مل�ستحقة �ملتعلقة بال�سنو�ت �ل�سابقة.

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

ح�ضاب �ضايف �مل�رشوف� /لدخل من �لأدو�ت �ملالية �مل�ضنفة بالقيمة �لعادلة ي�سمل جميع �لأرباح و�خل�سائر عن �لتغري�ت يف
�لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�سارة .كما تت�سمن �إير�د�ت وم�رشوفات �لفو�ئد
وتوزيعات �لأرباح �لناجتة عن هذه �لأدو�ت �ملالية ،باإ�ستثناء �لفائدة �لنا�سئة عن �سند�ت �لدين �ل�سادرة ،و�مل�ستقات �لتي تد�ر بالتز�من
مع �سند�ت �لدين� ،لتي ل تعرتف بها يف “م�رشوفات �لفو�ئد”.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

•تتحقق �إير�د�ت �ملتاأتية من تقدمي �خلدمات كاإير�د عند تقدمي �خلدمات (على �سبيل �ملثال ،و�إد�رة �لأ�سول و�ملحافظ وغريها من
�خلدمات �ل�ست�سارية و�إد�رة �لر�سوم) ،و

�مل�ساهمات يف خطط �لتقاعد �ملحددة م�ساهمة ،للموظفني �ل ُعمانيني وفقا للمخطط ُعمان للتاأمني �لجتماعي ،وبالن�سبة للموظفني
�لدوليني وفقا لنظام موظفي �إت�ش �إ�ش بي �سي �لدويل �ملنافع �لتقاعد ،كما يتم �إثبات �مل�رشوفات يف تقارير �لدخل عند تكبدها.
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�لتز�م �لبنك فيما يتعلق مبنافع نهاية �خلدمة غري �ل ُعمانيني ،وهو غري �ملمولة خطة منافع تقاعد حمددة ،هو مقد�ر �ملنفعة �مل�ستقبلية
�لتي قد ك�سبت هوؤلء �ملوظفني يف مقابل خدمتهم يف �لفرت�ت �حلالية و�ل�سابقة .يتم �حت�ساب �للتز�م با�ستخد�م طريقة ��سقاطات �لوحدة
�لئتمانية ويتم خ�سمه �إىل قيمته �حلالية .معدل �خل�سم �مل�ستخدم هو �لعائد يف تاريخ �مليز�نية �لعمومية على �ل�سند�ت �حلكومية �لتي
لديها تو�ريخ ��ستحقاق تقارب ل�رشوط �لتز�مات �لبنك.

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية (تابع)
كما يف  31دي�سمرب 2013

2

ملخ�س �ل�ضيا�ضات �ملحا�ضبية �لهامة (تابع)

� 18٫2لتقارير ح�ضب قطاعات �لت�ضغيل
�لقطاع هو �أحد �ملكونات �لبنك �لذي باأن�سطة �عمال يجني منها �ير�د�ت ويتكبد م�رشوفات  ،مت�سمنة �ير�د�ت و م�رشوفات تتعلق
مبعامالت مع �أي من مكونات �لبنك �لخرى  ،و �لتي تكون نتائجها �لت�سغيلية تتم مر�جعتها ب�سفة دورية من قبل جلنة �لتز�مات �ل�سول
� ،سانع �لقر�ر �لرئي�سي من �جل �تخاذ قر�ر�ت عن �ملو�رد �ملخ�س�سة للقطاع و تقيم �د�ئه و �لذي يتوفر له تقارير مالية .و هذه �لنتائج
�لتي يتم �لتقرير عنها �ىل جلنة �لتز�مات �ل�سول تت�سمن بنود تعزى مبا�رشة �ىل قطاع ف�سال عن تلك �لتي يكن ن�سبها ب�سكل معقول.
�أما �لبنود غري �ملخ�س�سة تتالف من ب�سكل رئي�سي ��سول �ل�رشكة ( ب�سكل رئي�سي مقر �لبنك �لرئي�سي) م�ساريف �ملقر �لرئي�سي و �لتز�مات
و ��سول �لدخل �ل�رشيبي.
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية
كما يف  31دي�سمرب 2013

3

دمج �لأعمال

مت حتديد �لقيمة �لعادلة لالأ�سول �مل�ستحوذة و�لإلتز�مات �ملفرت�سة يف  3يونيو  2012على �لنحو �لتايل:

بلغت تكاليف معاملة �لإندماج  13.9مليون ريال عماين مبا يف ذلك تكاليف �ملعاملة مببلغ  0.39مليون ريال ُعماين وقد مت �إدر�جها
يف �مل�رشوفات �لت�سغيلية يف عام �( .2012إي�ساح )6

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

153٫161
151٫923
()1٫238

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

نقد و�أر�سدة لدى �لبنوك �ملركزية
�مل�ستقات
م�ستحق من �لبنوك
�سايف قرو�ش و�سلف للعمالءH
�إ�ستثمار�ت مالية
�أ�سول �أخرىH
مدفوعات مقدم ًا و�لإير�د�ت �مل�ستحقة
عقار�ت و�آلت ومعد�ت
�أ�سول غري ملمو�سة – ود�ئع �أ�سا�سية
�أ�سول غري ملمو�سة – عالقات �لعميل
�أ�سول �رشيبة موؤجلة
م�ستحق للبنوك
ود�ئع من �لعمالء
بنود يف �سياق �لإنتقال �إىل �لبنوك �لأخرى
�مل�ستقات
�إلتز�مات �أخرى
�إلتز�مات �رشيبية متد�ولة
م�ستحقات و�إير�د�ت موؤجلة
مموع �سايف �لأ�سول �ملحددة
مموع �ملقابل �ملحول
�ل�سهرة �ل�سلبية �لناجتة عن �لإ�ستحو�ذ (�إي�ساح )4

�لقيمه �لعادلة �ملدرجة �لقيمة �لدفرتية قبل
�لأ�ستحو�ذ
عند �لأ�ضتحو�ذ
ريال ُعماين (بالآلف) ريال ُعماين (بالآلف)
108.344
108٫344
1.948
1٫948
174.190
174٫190
702.940
685٫370
173.977
173٫977
120.723
120٫609
1.120
1٫120
37.038
31٫405
12٫306
3٫691
950
3٫868
()21.281
()21٫281
( )1.015.555
()1٫014٫455
()4.519
()4٫519
()242
()2٫342
()116.079
()116٫079
()563
()563
()4.428
()4٫428

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

و يف  3يونيو  ،2012مت دمج عمليات و فروع بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود يف ُعمان مع بنك ُعمان �لدويل لي�سبح �لكيان
�جلديد باإ�سم بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع .نتيجة لهذ� �لدمج من خالل ��سد�ر ��سهم جديدة يف بنك عمان �لدويل � ،أ�سبح �إت�ش �إ�ش بي
�سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود مالك ًا لـ  %51يف �لبنك �ملُدمج �جلديد مقابل مبلغ  151.92مليون ريال ُعماين .يتم �إحت�ساب عملية �لدمج على �أنها
�إ�ستحو�ذ عك�سي مبوجب �ملعيار رقم  3من معايري �لتقارير �ملالية �لدولية نظر�ً لإ�ستحو�ذ �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود على ح�سة
م�سيطرة يف بنك ُعمان �لدويل .وفق ًا لذلك ،يتم �لتعامل مع بنك ُعمان �لدويل على �أنه “�جلهة �مل�ستحوذ عليها ح�سابياً” يف حني يتم �لتعامل
مع فروع بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود ُعمان على �أنه “�جلهة �مل�ستحوذة ح�سابياً”  ،وذلك لالأغر��ش حما�سبية .ونتيجة لذلك،
مت عر�ش �لقو�ئم �ملالية لبنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع على �أنها �إ�ستمر�ر للقو�ئم �ملالية لفروع بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط
�ملحدود ُعمان مع �إجر�ء تعديل و�حد ليعك�ش ر�أ�ش �ملال �لقانوين و�لحتياطيات �لقانونية لبنك ُعمان �لدويل كما يف  31دي�سمرب .2012

مل�ش �لإد�رة

خالل �لعام  2013مل يقوم �لبنك باأي عمليات �إندماج جديدة .

 Hبالن�سبة للذمم �ملدينة �ملقتناه� ،أن �أف�سل تقدير يف تاريخ �إقتناء �لنقدية �لتعاقدية �لتي غري �ملتوقع جمعها هي كما يلي:
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�لقرو�ش و�ل�سلفيات
�أ�سول �أخرى

�لتدفق �لنقدي غري
�إجمايل �لتدفقات
�ملتوقع �ن يتم جمعها
�لنقدية �لتعاقدية
ريال ُعماين (بالآلف) ريال ُعماين (بالآلف)
60.965
746٫335
114
120٫723

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية (تابع)
كما يف  31دي�سمرب 2013

3

دمج �لأعمال (تابع)
�جلدول �لتايل مت �إعد�ده لأغر��ش تو�سيحية فقط وهو يبني �لنتائج لل�سنة �ملنتهية يف  31دي�سمرب  2012وذلك يف حالة �أن �لإندماج كان
قد حدث يف  1يناير  2012ونتائج بنك ُعمان �لدويل للفرتة من  1يناير  2012وحتى تاريخ �لإندماج :
�لفرتة من  1يناير
� 2012إىل  2يونيو
2012

�لفرتة من  3يونيو
� 2012إىل 31
دي�ضمرب 2012

ريال ُعماين
(بالألف)

ريال ُعماين
(بالألف)

�ملوحدة

ريال ُعماين
(بالألف)

بنك ُعمان �لدويل :
−

�إير�د�ت �لت�سغيل

17.071

23.090

40.161

−

م�ساريف �لت�سغيل

()12.369

()18.482

()30.851

−

�نخفا�ش قيمة �لقرو�ش

()7.510

()216

()7.726

1٫584

�لربح قبل تكاليف �لإندماج
�إت�س �أ�س بي �ضي �ل�رشق �لأو�ضط �ملحدود ،فروع ُعمان:
−

�إير�د�ت �لت�سغيل

14.555

22.884

37.439

−

م�ساريف �لت�سغيل

()7.459

()8.939

()16.398

−

�نخفا�ش قيمة �لقرو�ش

()612

()3.796

()4.408

�لربح قبل تكاليف �لإندماج

16٫633

�لربح �لإجمايل لكال �مل�رشفني قبل تكاليف �لإندماج

18٫217

تكاليف �لإندماج

()13٫854

�لربح قبل �ل�رشيبة

4٫363

�ل�رشيبة

()1٫745

ربح �ل�ضنة

2٫618

ي�ضاف خ�ضائر بنك ُعمان �لدويل للفرتة من  1يناير �إىل
 2يونيو  2012و�ملحولة �إىل �لإير�د�ت �ملحتجزة

3٫178

ربح �ل�ضنة كما جاء بقائمة �لربح و �خل�ضارة

5٫796
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4

�ير�د�ت �لت�ضغيل �لأخرى

6

م�رشوفات �لت�ضغيل
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 Hم�رشوفات �لت�سويق و�لعالن ت�سمل مبلغ  2،2مليون ريال عماين عن م�رشوفات �سحب “جو�ئز مندو�ش”و�لتي مت �لإقر�ر عنها من
قبل على �أنها م�رشوفات فو�ئد وذلك حتى مار�ش  ،2013مببلغ  0.2مليون ريال ُعماين ( 0.9مليون ريال عماين)2012:

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

تعوي�سات ومنافع �ملوظفني
�إ�ستهالك وهبوط قيمة �لعقار�ت� ،آلت و�ملعد�ت
�لإعالن و �لدعاية H
�لإ�سالح و �ل�سيانة
�ت�سالت
تاأمني
م�رشوفات �لفرع �لرئي�سي
م�رشوفات �أد�رية �أخرى

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)
()21٫468
()3٫474
()4٫010
()5٫261
()1٫064
()1٫321
()1٫041
()17٫916
()55٫555

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)
()20.197
()4.704
()1.520
()5.844
()1.034
()669
()240
()13.193
()47.401

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

�ملكون خالل �ل�سنة – عامة (�إي�ساح )11
�ملكون خالل �ل�سنة – حمددة (�إي�ساح )11
�ملخ�س�سات �مل�سرتدة � /مل�سطوبة (�إي�ساح )11
تعديالت كنتيجة للقيمة �لعادلة �لتي مت ت�سويتها
�إحتياطي �لفائدة �ملفرج عنها (�إي�ساح )11
حم�سلة
قرو�ش م�سطوبة
ّ
�لديون �لرديئة �مل�سطوبة مبا�رشة يف قائمة �لربح و �خل�سارة

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)
()6٫874
6٫066
231
1٫132
1٫806
()123
2٫238

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)
()662
()13.193
688
5.704
411
2.589
()161
()4.624

مل�ش �لإد�رة

5

م�رشوفات �لإنخفا�س يف قيمة �لقرو�س وخم�ض�ضات خماطر �لإئتمان �لأخرى – �ل�ضايف بعد خ�ضم �ل�ضرتد�د

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

ربح عن بيع عقار�ت ومعد�ت
�ل�سهرة �ل�سلبية (�إي�ساح )3
ربح عن بيع قرو�ش م�سرتكة
ربح عن بيع مت نتجية ل�ستحو�ذ بنك جتاري على كيان
�لدخل �لآخر

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)
3
1٫013
704
140
1٫860

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)
3
1.238
178
1.419

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية (تابع)
كما يف  31دي�سمرب 2013
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�رش�ئب
قائمة �لربح و �خل�سارة:
�ل�سنة �حلالية
�ل�سنو�ت �ل�سابقة
�رشيبة موؤجلة

�لإلتز�م �حلايل:
�ل�سنة �حلالية
�ل�سنو�ت �ل�سابقة

�أ�سل �رشيبي موؤجل :
 1يناير
م�ساف نتيجة دمج �لأعمال
�حلركة خالل �ل�سنة

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

()1٫525
()221
()521
()2٫267
2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

()1.012
61
()424
()1.375
2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

1٫525
2٫630
4٫155
2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

617
1.797
2.414
2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

4٫515
()556
3٫959
2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

1.103
3.868
()456
4.515
2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

�إلتز�م �رشيبي موؤجل :
 1يناير
721
�أثر حتويل �لعمالت �لأجنبية
4
م�ساف نتيجة دمج �لأعمال
533
�حلركة خالل �ل�سنة
188
512
721
1٫237
�رش�ئب �لدخل لفروع بنك �إت�ش ��ش بي �سي عمان مت فح�سها جلميع �لأعو�م وحتى �لعام  .2008وقد قيمت �ل�سلطة �ل�رشيبية عو�ئد
�ل�رش�ئب من بنك عمان �لدويل حتى عام  .2009وقد تقدم �لبنك بطعن لدى �ل�سلطات �ل�رشيبية �سد تقييم �ل�رش�ئب من بنك عمان �لدويل
لل�سنو�ت � 2003إىل  2006مع �ملحاكم �لتجارية� .سجل �لبنك عملية �لإعرت��ش مع �ل�سلطات �ل�رشيبية �سد �ل�رش�ئب �ملقررة من بنك
عمان �لدويل لل�سنو�ت من � 2007إىل  .2009كافة �ل�سنو�ت �لالحقة خا�سعة لالإتفاق مع �ل�سلطات �ل�رشيبية.
مت �عتماد �رشيبة �لدخل عن �لأعمال بالهند عن كافة �ل�سنو�ت حتى  .2008كافة �ل�رش�ئب عن �ل�سنو�ت �لالحقة خا�سعة لعتماد
�ل�سلطات �ل�رشيبية بالهند.
�رشيبة �لدخل عن �لأعمال يف باك�ستان قد مت �إجر�ء ربط لها حتى �ل�سنة �ل�رشيبية  .2002وقد تقدم �لبنك باإ�ستئناف لدى �ملحكمة �لعليا
�سد �لربط عن �ل�سنو�ت من � 1996إىل .2002
�ن معدل �ل�رشيبة �ملطبق يف �سلطنة ُعمان على �لبنك هو � : %12 ( %12سنة  .)2012وبغر�ش حتديد م�رشوف �ل�رشيبة عن �ل�سنة ،فقد مت
تعديل �لأرباح �ملحا�سبية لأغر��ش �ل�رشيبة .تت�سمن �لتعديالت لأغر��ش �رشيبية مفرد�ت تتعلق بالإير�د�ت و�مل�رشوفات .وبعد تاأثري
تلك �لت�سويات ،مت تقدير متو�سط معدل �ل�رشيبة �لفعال ليكون � %19.2( %17.3سنة .)2012
�لفرق بني معدل �ل�رشيبة �ملطبق وهو  %12و�ل�سعر �لفعلي �لبالغ  %17.3نا�سئ عن �لأثر �ل�رشيبي للدخل غري �خلا�سع و�مل�ساريف غري
�لقابلة للخ�سم – �لتعديالت ترتكن �إىل �لفهم �جلاري للقو�نني �ل�سارية و�للو�ئح و�لتطبيقات.
�لأ�سل �ل�رشيبي �ملوؤجل مت �إحت�سابه مبعدل  %12 ( %12ل�سنة .)2012
بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 74

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية
كما يف  31دي�سمرب 2013

�إطفاء و�إنخفا�س قيمة �لأ�ضول �لغري ملمو�ضة

8

(�أ) �لربحية �لأ�ضا�ضية لل�ضهم �لو�حد
حتت�سب �لربحية �لأ�سا�سية لل�سهم �لو�حد بق�سمة �لأرباح �ملن�سوبة �إيل حملة �لأ�سهم �لعادية على �ملتو�سط �ملرجح لعدد �لأ�سهم �ل�سادرة
خالل �ل�سنة.
يعك�ش �جلدول �لتايل بيانات �لإير�د�ت و�لأ�سهم �مل�ستخدمة يف �إحت�ساب �لعائد �لأ�سا�سي و�ملخف�ش لل�سهم:

�أرباح �ل�سنة (ريال ُعماين) ( بالآلف)

10٫863

5.796

�لربحية �لأ�سا�سية لل�سهم �لو�حد(ريال ُعماين)

0٫005

0.004

(ب) �ضايف �لأ�ضول لل�ضهم �لو�حد

عدد �لأ�سهم �ل�سادرة (بالآلف)
�سايف �لأ�سول (بالآلف ريال ُعماين )
�سايف �لأ�سول لل�سهم �لو�حد(ريال ُعماين)

10

2013
2٫000٫312
305٫847
0٫153

2012
2.000.312
294.137
0.147

م�ضتحقات من بنوك

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 75

134٫218
60٫093
194٫311

171.082
12.776
183.858

�لقو�ئم �ملالية

ود�ئع
�أخرى

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

وحت�سب �سايف �لأ�سول لل�سهم �لو�حد(�لقيمة �لدفرتية) بق�سمة �سايف �لأ�سول(�لقيمة �لدفرتية) يف  31دي�سمرب على عدد �لأ�سهم �لعادية
�ل�سادرة يف  31دي�سمرب.

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

�ملتو�سط �ملرجح لعدد �لأ�سهم �ل�سادرة ( بالآلف)

2013
2٫000٫312

2012
1.571.065

مل�ش �لإد�رة

9

()1٫758
()527
()2٫285

()1.026
()307
()1.333

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

هذ� يثل �إطفاء �لأ�سول �لغري ملمو�سة نتيجة لدمج �لأعمال
( �أي�ساح  ) 3على �لنحو �لتايل:
�لود�ئع �لأ�سا�سية
عالقات �لعمالء

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية (تابع)
كما يف  31دي�سمرب 2013
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قرو�س و�ضلفيات �لعمالء
ين�ش �ملعيار رقم  3من معايري �ملحا�سبة �لدولية حول دمج �لأعمال� ،أنه ل يحق للجهة �مل�ستحوذة �لإعرت�ف مبخ�س�ش �إنخفا�ش قيمة
�لقرو�ش عند �لإعرت�ف �لأويل بالقرو�ش �مل�ستحوذة نتيجة لدمج �لأعمال .يو�سح �جلدول �أدناه حتليال لإجمايل �لقرو�ش و �ل�سلف �إىل
�لعمالء وفقا �إىل متطلبات �ملعيار  3من معايري �لتقارير �ملالية �لدولية:

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)
87٫992
898٫534
24٫302
1٫010٫828
()14٫072
()4٫246
()12٫038
980٫472

�ل�سحب على �ملك�سوف
قرو�ش
�أور�ق جتارية خم�سومة  /م�سرت�ة

�إجمايل �لقرو�س و�ل�ضلفيات

خم�س�سات �إنخفا�ش قيمة �لقرو�ش – حمددة
خم�س�سات �إنخفا�ش قيمة �لقرو�ش – عامة
فو�ئد حمتفظ بها

�ضايف �لقرو�س و�ل�ضلفيات

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)
90.702
1.101.998
30.063
1.222.763
()14.625
()6.289
()7.406
1.194.443

و�إمتثا ًل لقو�نني �لبنك �ملركزي �ل ُعماين يت�سمن �جلدول على خم�س�ش �إنخفا�ش قيمة �لقرو�ش عن �لقرو�ش �مل�ستحوذة يف �لأعمال �ملدمة:

�ل�سحب على �ملك�سوف
قرو�ش
�أور�ق جتارية خم�سومة  /م�سرت�ة

�إجمايل �لقرو�س و�ل�ضلفيات

خم�س�سات �إنخفا�ش قيمة �لقرو�ش – حمددة
خم�س�سات �إنخفا�ش قيمة �لقرو�ش – عامة
فو�ئد حمتفظ بها

�ضايف �لقرو�س و�ل�ضلفيات

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

87٫992
969٫181
24٫302
1٫081٫475
()37٫049
()14٫237
()49٫717
980٫472

90.702
1.172.645
30.063
1.293.410
()37.602
()16.280
()45.085
1.194.443

خم�ض�س �أنخفا�س قيمة �لقرو�س و �لفو�ئد �ملحفوظة:
حتليل حركة خم�س�ش �نخفا�ش قيمة �لقرو�ش خالل �ل�سنة �ملنتهية يف  31دي�سمرب  2013مو�سح باجلدول �ملدرج �أدناه:

�لر�ضيد يف  1يناير 2013

�أثر حتويل �لعملة على �لر�سيد �لفتتاحي
مكون خالل �ل�سنة (�ي�ساح )5
مفرج عنه خالل �ل�سنة :
 ب�سبب �لإ�سرتد�د�ت� /إعادة �إثبات(�ي�ساح )5م�سطوب خالل �ل�سنة

�لر�ضيد يف  31دي�ضمرب 2013

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 76

خم�ض�س
حمدد
ريال ُعماين
(بالآلف)
37٫602
()69
6٫874

خم�ض�س
عام
ريال ُعماين
(بالآلف)
16٫280
-

جمموع
�ملخ�ض�ضات
ريال ُعماين
(بالآلف)
53٫882
()69
6٫874

()4٫023
()3٫335
37٫049

()2٫043
14٫237

()6٫066
()3٫335
51٫286

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية
كما يف  31دي�سمرب 2013
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قرو�س و �ضلف للعمالء (تابع)

ريال ُعماين
(بالآلف)
5.644
9.993
()2
662

()671
()11.747
37.602

()17
16.280

()688
()11.747
53.882

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

(�ي�ساح )5
�مل�سطوب خالل �ل�سنة

�لر�ضيد يف نهاية �ل�ضنة

12

()5٫414
49٫717

1.586
47.102
()1
7.441
()411
()10.632
45.085

�إ�ضتثمار�ت مالية
2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 77

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)
680.672
680.672

�لقو�ئم �ملالية

�ملتاحة للبيع

823٫311
823٫311

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

45٫085
�لر�ضيد يف بد�ية �ل�ضنة
حتويالت نتيجة لدمج �لأعمال
�أثر حتويل �لعملة على �لر�سيد �لأفتتتاحي
()6
�ملحتجز خالل �ل�سنة
11٫184
�ملحرر�إىل قائمة �لربح و �خل�سارة من خالل �لإنخفا�ش قيمة �لقر�ش – �لإئتمان ()1٫132

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

يتم حتليل حركة �لفو�ئد �ملحتجزة لل�سنة كالآتي:

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

�لر�سيد يف  1يناير 2012
حتويالت نتيجة �لإندماج
�أثر حتويل �لعملة على �لر�سيد �لفتتاحي
مكون خالل �ل�سنة (�ي�ساح )5
مفرج عنه خالل �ل�سنة :
 ب�سبب �لإ�سرتد�د�ت� /إعادة �إثبات(�ي�ساح )5م�سطوب خالل �ل�سنة
�لر�سيد يف  31دي�سمرب 2012

خم�س�ش
حمدد
ريال ُعماين
(بالآلف)
3.445
33.402
()20
13.193

خم�س�ش عام

مموع
�ملخ�س�سات
ريال ُعماين
(بالآلف)
9.089
43.395
()22
13.855

مل�ش �لإد�رة

حتليل حركة خم�س�ش �نخفا�ش قيمة �لقرو�ش خالل �ل�سنة �ملنتهية يف  31دي�سمرب  2012مو�سح باجلدول �ملدرج �أدناه:

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية (تابع)
كما يف  31دي�سمرب 2013
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�إ�ضتثمار�ت مالية (تابع)
تفا�سيل �لإ�ستثمار�ت �ملالية مو�سحة �أدناه:
�لقيمة
�لقيمة
�لعادلة � 31لعادلة 31
دي�سمرب
دي�ضمرب
2012
2013
ريال ُعماين ريال ُعماين
بـــالآلف
بــالآلف

�لأور�ق �ملالية �ملتد�ولة – ب�ضوق م�ضقط
�ملالية
2٫245
�لتاأمني
355
�خلدمات
415
�ل�سناعة
42
�سند�ت حكومية
68٫086
�سند�ت �أخرى
71٫143
�لأور�ق �ملالية �ملتد�ولة– �أجنبية ح�ضب �لقطاع
�سند�ت حكومية
2٫271
�أ�سهم �أجنبية مدرجة
4٫631
6٫902
غري �ملدرجة و�إ�ضتثمار�ت �أخرى
�سهاد�ت �إيد�عات
�أ�سهم ُعمانية غري مدرجة
وحد�ت �سناديق �لإ�ستثمار

�ملجموع

�لقيمة
�لقيمة
�لتكلفة
�لدفرتية
�لدفرتية
�لتكلفة
 31دي�ضمرب  31دي�سمرب  31دي�ضمرب  31دي�سمرب
2012
2012
2013
2013
ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين
بـــالآلف
بـــالآلف
بــالآلف
بــالآلف

2.092
377
405
44
47.998
220
51.136

2٫245
355
415
42
68٫086
71٫143

2.092
377
405
44
47.998
220
51.136

1٫911
340
361
54
67٫449
70٫115

1.911
340
361
54
47.219
220
50.105

3.675
3.111
6.786

2٫271
4٫631
6٫902

3.675
3.111
6.786

2٫276
2٫407
4٫683

3.675
2.417
6.092

730٫039
1٫010
14٫217
745٫266

610.000
1.010
11.740
622.750

730٫039
1٫010
11٫717
742٫766

610.000
1.010
11.696
622.706

823٫311

680.672

817٫564

678.903

تفا�ضيل �لإ�ضتثمار�ت �ملالية مو�ضحة �أدناه:
تفا�ضيل �لإ�ضتثمار�ت �ملتاحة للبيع مو�ضحة �أدناه:
2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

�أور�ق مالية مدرجة �سادرة عن حكومات �أجنبية
�أ�سهم و�أور�ق مالية مدرجة يف �سلطنة ُعمان
�إ�ستثمار�ت غري مدرجة

2٫276
72٫522
742٫766
817٫564

3.675
52.522
622.706
678.903

�أ�سهم و�أور�ق مالية مدرجة يف �سلطنة ُعمان

5٫747
823٫311

1.769
680.672

�لتكلفة:

مكا�ضب �إعادة �لتقييم:

كما يف  31دي�سمرب  ،2013مت قيا�ش �لإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع مببلغ  9.9مليون ريال ُعماين ( 7.77مليون ريال ُعماين :عام )2012
باإ�ستخد�م �مل�ستوى  1و مبلغ  812.4مليون ريال ُعماين ( 671.89مليون ريال ُعماين عام  )2012مت قيا�سها باإ�ستخد�م �مل�ستوى 2
ومبلغ  1.01مليون ريال ُعماين ( 1.01مليون ريال ُعماين :عام  )2012ويتم �إدر�جها بالتكلفة.
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية
كما يف  31دي�سمرب 2013

13

�أ�ضول �أخرى

ناق�ساً� :لإطفاء

عقار�ت ومعد�ت
حركة �لعقار�ت و�ملعد�ت خالل �لعام  2013كما يلي :

أر��س ومباين عقار�ت
� ٍ
معد�ت و�أثاث
م�ضتاأجرة
بامللكية
�ضيار�ت
وحت�ضيناتها وتركيبات
�حلرة
ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآلف)
(بالآلف)
(بالآلف)
(بالآلف)

34٫656

94
()17
4٫051

436
660
()51
9٫651

95
()14
921

()422
1٫908
()1٫339
17٫107

()14
18

4٫575
()1٫421
66٫404

 1يناير 2013
8٫128
على
�لعملة
�أثر حتويل
()187

3٫426
()3

7٫284
()22

743
()4

14٫238
()36

-

33٫819
()252

550
8٫491

183
()17
3٫589

466
()44
7٫684

46
()14
771

1٫358
()759
14٫801

-

2٫603
()834
35٫336

462

1٫967

150

2٫306

18

31٫068

�لأر�سدة �لأفتتاحية
حتويل
�إ�سافات
1٫818
�إ�ستبعاد�ت� /مل�سطوبات -

 31دي�ضمرب 2013
�إ�ضتهالك

�لأر�سدة �لأفتتاحية
�ملحمل خالل �ل�سنة
�إ�ستبعاد�ت

 31دي�ضمرب 2013
�ضايف �لقيمة �لدفرتية
26٫165
 31دي�ضمرب 2013
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3٫978
()4

8٫631
()25

845
()5

17٫010
()50

34
()2

63٫881
()631

�لقو�ئم �ملالية

�لتكلفة� /لتقييم
 1يناير2013
33٫383
�أثر حتويل �لعملة على ()545

معد�ت
كمبيوتر
ريال ُعماين
(بالآلف)

�أعمال
ر�أ�ضمالية حتت
�ملجموع
�لتنفيذ
ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآلف)
(بالآلف)

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)
3٫691
12٫306
15٫997
()3٫618
12٫379

عالقات �لعميل
ود�ئع �أ�سا�سية

15

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)
3.691
12.306
15.997
()1.333
14.664

مل�ش �لإد�رة

�أ�ضول غري ملمو�ضة (�إي�ضاح )3

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)
1٫224
1٫507
3٫959
51٫986
3٫042
61٫718

�مل�ستقات – �إدر�ج �لقيمة �حلالية �لإيجابية
مدفوعات مقدم ًا و�لإير�د�ت �مل�ستحقة
�أ�سل �رشيبة موؤجلة (�ي�ساح )7
�أور�ق قبول
�أخرى

14

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)
2.108
960
4.515
136.646
44.348
188.577

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية (تابع)
كما يف  31دي�سمرب 2013
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عقار�ت ومعد�ت (تابع)
حركة �لعقار�ت و�ملعد�ت خالل �سنة  2012كما يلي:

�لتكلفة� /لتقييم
 1يناير2012
�أثر حتويل �لعملة على
�لأر�سدة �لأفتتاحية
م�ساف نتيجة �لإندماج
حتويل من �أعمال
ر�أ�سمالية حتت �لتنفيذ
�إ�سافات
�إ�ستبعاد�ت� /مل�سطوبات
 31دي�سمرب 2012
�إ�ستهالك
 1يناير 2012
�أثر حتويل �لعملة على
�لأر�سدة �لأفتتاحية
م�ساف نتيجة �لإندماج
�ملحمل خالل �ل�سنة
�إ�ستبعاد�ت
 31دي�سمرب 2012
�سايف �لقيمة �لدفرتية
 31دي�سمرب 2012
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أر��ش
� ٍ
ومباين
بامللكية
�حلرة
ريال ُعماين
(بالآلف)

معد�ت
عقار�ت
و�أثاث
م�ستاأجرة
وحت�سيناتها وتركيبات
ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآلف)
(بالآلف)

�سيار�ت
ريال ُعماين
(بالآلف)

معد�ت
كمبيوتر
ريال ُعماين
(بالآلف)

�أعمال
ر�أ�سمالية
حتت �لتنفيذ �ملجموع
ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآلف)
(بالآلف)

3.346
95

1.260
()2

1.893
2

81
-

1.121
()1

()2

7.701
92

29.942
-

3.032
-

8.350
-

954
-

14.280
670

4.181
()670

60.739
-

33.383

92
()404
3.978

382
()1.996
8.631

45
()235
845

1.731
()791
17.010

()3.475
34

2.250
()6.901
63.881

2.563
25

1.091
()2

1.662
1

68
()1

859
3

-

6.243
26

5.217
323
8.128

2.616
126
()405
3.426

7.268
311
()1.958
7.284

882
31
()237
743

13.007
565
()196
14.238

-

28.990
1.356
()2.796
33.819

25.255

552

1.347

102

2.772

34

30.062

م�ضتحق للبنوك

قرو�ش بنكية
�أخرى
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2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

3٫296
38٫534
41٫830

1.747
44.423
46.170

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية
كما يف  31دي�سمرب 2013
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ود�ئع من �لعمالء

�إلتز�مات �أخرى

1٫563
1٫237
603
51٫986
4٫155
1٫422
1٫031
18٫511
80٫508

3.221
721
1.078
136.646
2.414
2.920
73.942
220.942

19

ر�أ�س �ملال

ر�أ�ش مال �لبنك مق�سم �إىل � 2.000.312.790سهم ًا قيمـة كل منها  100بي�سة مدفوعة �لقيمة بالكامل (� 2.000.312.790سهم ًا قيمة
كل منها  100بي�سة عام  31دي�سمرب .)2012مقابل ر�أ�ش �ملال �ملرخ�ش به �لبالغ بقيمه  7.500مليون �سهم قيمه كل �سهم  100بي�سة.
من �ل�سهم �مل�سار �ليها �أعاله � ،أ�سهم عادية � 1.020.159.523أ�سدرها بنك ُعمان �لدويل يف  3يونيو 2012لإت�ش �إ�ش بي �سي لالإندماج
معه�( .إي�ساح )3

ت�ضوية ر�أ�س �ملال
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عدد �لأ�ضهم
2012
2013
2013
ريال ُعماين
(بالآلف)
200٫031 968.052.610 2٫000٫312٫790
12.100.657
- 1.020.159.523
200٫031 2.000.312.790 2٫000٫312٫790

�لقو�ئم �ملالية

�مل�سدر يف  1يناير
�أ�سهم منحة �سادرة خالل �ل�سنة
�أ�سهم م�سدرة عند دمج �لأعمال
يف  31دي�سمرب

ر�أ�س �ملال

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)
96.805
1.210
102.016
200.031

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

ح�سب توجيهات �لهيئة �لعامة ل�سوق �ملال (“�لهيئة”) يجب حتويل توزيعات �لأرباح غري �مل�سددة لفرتة تزيد عن �ستة �أ�سهر �إىل “�سندوق
�أمانات �مل�ستثمرين” �لذي قامت �لهيئة باإن�سائه .مت حتويل توزيعات �لأرباح غري �مل�سددة لفرتة تزيد عن �ستة �أ�سهر و�لبالغة 15.310
ريال ُعماين �إىل �سندوق �أمانات �مل�ستثمرين ( 40.163ريال ُعماين عام � )2012إىل ح�ساب �سندوق �أمانات �مل�ستثمرين بالهيئة فى
�أكتوبر .2013

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

م�ستقات – �أثر �سلبي للتعامالت فيما بني �ل�سو�ق
�لتز�م �رشيبي موؤجل (�ي�ساح )7
منافع نهاية �خلدمة
�أور�ق مقبولة �لدفع
�إلتز�مات �رشيبية ( �ي�ساح )7
م�ستحقات و�إير�د�ت موؤجلة
�لتز�م مبوجب عقد �لإيجار �ملالية
�أخرى

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

مل�ش �لإد�رة

18

1٫123٫324
430٫565
232٫754
6٫060
1٫792٫703

1.052.671
428.009
363.667
7.220
1.851.567

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

جارية و حتت �لطلب
توفري
ود�ئع لأجل
�أخرى

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية (تابع)
كما يف  31دي�سمرب 2013
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ر�أ�س �ملال (تابع)
م�ضاهمني رئي�ضيني
جميع م�ساهمي �لبنك �لذين يلكون � %10أو �أكرث من �أ�سهم �لبنك باأ�سمائهم ،ويبلغ عدد �لأ�سهم �لتي يتلكونها كما يلي:

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود

20

2013
عدد �لأ�ضهم

2012
عدد �لأ�سهم

1٫020٫159٫523

1.020.159.523

�إحتياطيات
( �أ )

�إحتياطي قانوين

وفق ًا لقانون �ل�رشكات �لتجارية �ل ُعماين لعام  1974وتعديالته ،يتم حتويل  %10من �أرباح �ل�سنة ،حل�ساب �لإحتياطي �لقانوين �سنوي ًا
حتى يبلغ ر�سيد �لإحتياطي ما يعادل ثلث قيمة ر�أ�ش مال �لبنك �ملدفوع على �لأقل� .إن هذ� �لإحتياطي غري قابل للتوزيع.
(ب)

�إحتياطي نظامي

وفق ًا للو�ئح �ل�سادرة بتاريخ � 30سبتمرب  2000عن �ل�سلطة �ملنظمة لالأن�سطة �لبنكية يف �لهند� ،لتي يعمل فيها بع�ش فروع �لبنك،
يتعني على �لفروع تخ�سي�ش  %25من �أرباحها �ل�سنوية حل�ساب �إحتياطي نظامي غري قابل للتوزيع �إل مبوجب مو�فقة م�سبقة من قبل
�ل�سلطة �ملنظمة .ووفق ًا للو�ئح �سابقة �سادرة بتاريخ  27مار�ش  ،1989تعني على �لفروع يف �لهند تخ�سي�ش  %20من �أرباحها حل�ساب
�إحتياطي نظامي حتى عام  .2000وبالتايل مت حتويل مبلغ 387 000.ريال ُعماين من �لأرباح �إىل �لإحتياطى �لنظامي خالل �ل�سنة
�ملنتهية يف  31دي�سمرب  295.000( 2013ر.ع خالل �سنة .)2012
(ج)

�إحتياطي �لدمج

كما يف يونيو  2012مت تكوين �إحتياطي �لدمج نتيجة �إىل تطبيق مبادى �ملحا�سبة عن �لإ�ستحو�ذ �لعك�سي لدمج �أعمال فروع بنك �إت�ش �إ�ش
بي �سي �ل�رشق �لأو�سط �ملحدود ُعمان وبنك ُعمان �لدويل �ش.م.ع.ع .وطبق ًا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية ،مت �ملحا�سبة عن �لإ�ستحو�ذ
كاإ�ستحو�ذ عك�سي كم هو مبني باإي�ساح .3
(د)

�إحتياطي �لقيمة �لعادلة لإ�ستثمار�ت متاحة للبيع

يثل �إحتياطي �لقيمة �لعادلة لإ�ستثمار�ت متاحة للبيع تغري�ت �لقيمة �لعادلة لأ�سول مالية متاحة للبيع.

21

�لتز�مات عر�ضية و�رتباطات و�أدو�ت مالية م�ضتقة
(�أ)

�إلتز�مات عر�ضية و�رتباطات �خرى

�إعتماد�ت م�ستندية
�سمانات وخطابات �سمان ح�سن �لتنفيذ
�لعقود �لآجلة للعمالت �لأجنبية – مبيعات
�لعقود �لآجلة للعمالت �لأجنبية – م�سرتيات
مبادلة �لعملة
�خليار�ت
مبادلة معدل �لفائدة
�إرتباطات غري �مل�سحوبة وقابلة لالإلغاء
�إرتباطات غري �مل�سحوبة وغري قابلة لالإلغاء
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2013
ريال ُعماين
(بالآلف)
93٫046
273٫706
117٫599
119٫423
39٫377
18٫557
747٫239
38٫544
1٫447٫491

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)
86.782
334.677
131.533
133.100
136.479
3.594
21.965
667.840
19.717
1.535.687

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية
كما يف  31دي�سمرب 2013

21

�لتز�مات عر�ضية و�رتباطات و�أدو�ت مالية م�ضتقة (تابع)
كما يف  31دي�سمرب  ،2012كان هنالك دعاوي قانونية معينة قائمة �سد �لبنك� ،إ�ستناد�ً على ر�أي �مل�ست�سار �لقانوين للبنك ترى �إد�رة
�لبنك �أنه ل يتوقع �أن ين�ساأ �إلتز�م من هذه �حلالت ولذلك ل تعتربها �رشورية لتكوين �أي خم�س�سات �إ�سافية.

(ج)

�إرتباطات ر�أ�ضمالية و�إ�ضتثمارية

�أدو�ت مالية م�ضتقة

يرتبط �لبنك يف �سياق �أعماله �لإعتيادية يف معامالت متنوعة ت�ستخدم فيها �لأدو�ت �ملالية �مل�ستقة� .إن �لأد�ة �ملالية �مل�ستقة هي عقد
مايل بني طرفني حيث تعتمد �ملدفوعات على حتركات �لأ�سعار يف و�حدة �أو �أكرث من �لأدو�ت �ملالية �لرئي�سية و�ل�سعر �أو �ملوؤ�رش �ملرجعي.
تت�سمن �لأدو�ت �ملالية �مل�ستقة �لعقود �لآجلة و�مل�ستقبلية و�ملقاي�سات وعقود �خليار�ت.
�إن �جلدول �أدناه يو�سح �لقيم �لعادلة �لإيجابية و�ل�سلبية لالأدو�ت �ملالية �مل�ستقة� ،إ�سافة �إىل بيان �لقيم �لإعتبارية وفقا ملدة �لإ�ستحقاق.
�إن �لقيمة �لإعتبارية هي قيمة �لأ�سل �لذي ترتبط به �لأد�ة �ملالية �مل�ستقة �أو �ل�سعر �أو �ملوؤ�رش �ملرجعي ،ومتثل �لأ�سا�ش لقيا�ش �لتغري يف
قيمة �مل�ستقات �ملالية.
يتم قيا�ش عقود �لعملة �لجنبية �ملرحلة يتم با�ستخد�م �مل�ستوى  1ويتم قيا�ش مقاي�سات معدلت �لفائدة و مبادلة �لعملة با�ستخد�م
�مل�ستوى  2من ت�سنيف �لقيم �لعادلة.

 31دي�ضمرب 2013

 31دي�سمرب 2012
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قيمة
عادلة موجبة
ريال ُعماين
(بالآلف)

قيمة
عادلة �سالبة
ريال ُعماين
(بالآلف)

مموع
�لقيم �لإعتبارية
ريال ُعماين
(بالآلف)

980
1.128
2.108

720
1.373
1.128
3.221

268.227
136.479
21.965
426.671

�لقو�ئم �ملالية

�أدو�ت مالية م�ستقة حمتفظ بها للمتاجرة:
عقود �رشف عملة �أجنبية �آجلة
مبادلة �لعملة
مبادلة �أ�سعار �لفائدة

782
442
1٫224

584
510
469
1٫563

237٫022
39٫377
18٫557
294٫956
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�أدو�ت مالية م�ستقة حمتفظ بها للمتاجرة:
عقود �رشف عملة �أجنبية �آجلة
مبادلة �لعملة
مبادلة �أ�سعار �لفائدة

قيمة
عادلة موجبة
ريال ُعماين
(بالآلف)

قيمة
عادلة �ضالبة
ريال ُعماين
(بالآلف)

جمموع
�لقيم �لإعتبارية
ريال ُعماين
(بالآلف)

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

�إن �لقيم �لإعتبارية تدل على حجم ر�سيد �ملعامالت �لقائمة يف نهاية �لعام ول تعطي موؤ�رش� ملخاطر �ل�سوق �أو �لإئتمان.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

بتاريخ  31دي�سمرب  2013بلغت �لإرتباطات �لر�أ�سمالية و �لإ�ستثمار�ت �ملالية  1.3مليون ريال ُعماين ( 0.49مليون ريال ُعماين :عام
.) 2012

(د)

مل�ش �لإد�رة

(ب)

ق�ضية قانونية

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية (تابع)
كما يف  31دي�سمرب 2013

�لتز�مات عر�ضية و�رتباطات و�أدو�ت مالية م�ضتقة (تابع)
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�أنو�ع �لأدو�ت �ملالية �مل�ضتقة
�لعقود �ملعجلة و�مل�ستقبلية هي ترتيبات تعاقدية �إما ل�رش�ء �أو بيع عمالت حمددة� ،سلع �أو �أدو�ت مالية باأ�سعار حمددة يف تاريخ م�ستقبلي.
�أن �لعقود �ملعجلة معدة للتعامل بها يف �ل�سوق �لفوري.
عقود مقاي�سات هي �إتفاقيات تعاقدية تتم بني طرفني لتبادل حركة �أ�سعار �لفائدة �أو �لعمالت �لأجنبية لأد�ء �لدفعات ب�ساأن �أحد�ث
�إئتمانية معينة على �أ�سا�ش مبالغ �إعتبارية حمددة.
عقود �خليار�ت هي �تفاقيات تعاقدية تعطي �حلق ولي�ش �للتز�م ل�رش�ء �أو بيع مبلغ حمدد من �ل�سلع� ،لعمالت �لأجنبية �أو �لأدو�ت �ملالية
ب�سعر ثابت بتاريخ م�ستقبلي معلوم �أو �سمن فرتة زمنية م�ستقبلية حمددة  .يقوم �لبنك مبعامالت يف عقود خيار�ت �لعمالت لعمالئه فقط.

(هـ) �لتز�مات �لإيجار
�لتز�مات �لتاأجري �لت�سغيلي
يف نهاية  31دي�سمرب  2013كانت �لإلتز�مات �ل�سنوية مبوجب عقود �لإيجار �لت�سغيلية غري �لقابلة لالإلغاء  1.8مليون ريال ُعماين
( 0.40 :2012مليون ريال ُعماين)
�لتز�مات �لتاأجري �لتمويلي
ي�ستاأجر �لبنك ماكينات �ل�رشف �لآيل من طرف ثالث مبوجب عقود تاأجري متويلي لدعم عملياتها:

�لتز�مات �لتاأجري

 ل تزيد عن �سنة و�حدة-بعد �سنة و حتى � 5سنو�ت
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يف  31دي�ضمرب 2013
�لقيمة
�حلالية
�حلد �لأدنى
ر�ضوم �لفو�ئد لإرتباطات
لإجمايل
�مل�ضتقبلية �لتاأجري
�لدفعات
�لتمويلي
�مل�ضتقبلية
ر .ع� .آلف
ر .ع� .آلف
ر .ع� .آلف
187
()130
317
844
()287
1٫131
1٫031
()417
1٫448

يف  31دي�سمرب 2012
�حلد �لأدنى
لإجمايل
�لدفعات
�مل�ستقبلية
ر .ع� .آلف
-

ر�سوم �لفو�ئد
�مل�ستقبلية
ر .ع� .آلف
-

�لقيمة �حلالية
لإرتباطات
�لتاأجري
�لتمويلي
ر .ع� .آلف
-

حتليل �لأ�ضول و �لإلتز�مات �لهامة

1٫22

طبيعة �ضلفيات �لعمالء
�إجمايل
�ل�سحب على �ملك�سوف
بطاقة �لأئتمان
قرو�ش
قرو�ش �لأ�ستري�د غري مغطاة
قرو�ش �أخرى

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 84

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)
87٫992
11٫727
868٫680
88٫774
24٫302
1٫081٫475

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)
90.702
13.067
994.848
164.730
30.063
1.293.410

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية
كما يف  31دي�سمرب 2013
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�إ�ضتحقاقات �لأ�ضول و�لإلتز�مات

�لنقد و �لأر�سدة لدى �لبنك �ملركزي
م�ستحقات من �لبنوك
�سايف �لقرو�ش و �ل�سلفيات �ملقدمة للعمالء
�إ�ستثمار�ت مالية
�أ�سول �أخرى
�أ�سول غري ملمو�سة
عقار�ت و معد�ت
م�ستحقات للبنوك
�إيد�عات �لعمالء
�إلتز�مات �إخرى
حقوق �مللكية

جمموع �لإلتز�مات و �حلقوق

46.170
566.798
210.532
823.500

514.377
5.857
6.101
526.335

770.392
4.553
288.036
1.062.981

46.170
1.851.567
220.942
294.137
2.412.816
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من � 3إىل
حتت �لطلب
�أو خالل � 3أ�سهر � 12سهر�
ريال ُعماين
ريال ُعماين
(بالآلف)
(بالآلف)
19.650
72.895
1.543
182.315
118.136
235.182
6.381
611.466
298
182.858
146.008
1.284.716

�أكرث من
�سنة
ريال ُعماين
(بالآلف)
27.995
841.125
62.825
5.421
14.664
30.062
982.092

�ملجموع
ريال ُعماين
(بالآلف)
120.540
183.858
1.194.443
680.672
188.577
14.664
30.062
2.412.816

�لقو�ئم �ملالية

يف  31دي�سمرب 2012
�لأ�سول
�لنقد و �لأر�سدة لدى �لبنك �ملركزي
م�ستحقات من �لبنوك
�سايف �لقرو�ش و �ل�سلفيات �ملقدمة للعمالء
�إ�ستثمار�ت مالية
�أ�سول �أخرى
�أ�سول غري ملمو�سة
عقار�ت و معد�ت
مموع �لأ�سول
�لإلتز�مات و �حلقوق
م�ستحقات للبنوك
�إيد�عات �لعمالء
�إلتز�مات �إخرى
حقوق �مللكية
مموع �لإلتز�مات و �حلقوق

41٫830
567٫331
58٫499
667٫660

503٫518
21٫987
11٫774
537٫279

721٫854
22
294٫073
1٫015٫949

41٫830
1٫792٫703
80٫508
305٫847
2٫220٫888

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

جمموع �لأ�ضول
�لإلتز�مات و �حلقوق

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

يف  31دي�ضمرب 2013
�لأ�ضول

حتت �لطلب
من � 3إىل
�أو خالل � 3أ�ضهر � 12ضهر�
ريال ُعماين
ريال ُعماين
(بالآلف)
(بالآلف)
17٫627
58٫778
194٫311
83٫727
230٫901
24٫100
731٫869
21٫760
39٫931
1٫714
571
148٫928 1٫256٫361

�أكث من
�ضنة
ريال ُعماين
(بالآلف)
41٫224
665٫844
67٫342
27
10٫094
31٫068
815٫599

�ملجموع
ريال ُعماين
(بالآلف)
117٫629
194٫311
980٫472
823٫311
61٫718
12٫379
31٫068
2٫220٫888

مل�ش �لإد�رة

�جلدول �لتايل يثل �آجال �ل�ستحقاق �ملتبقية للبنك �لتعاقدية للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية بناء على تو�ريخ �ل�ستحقاق يف �ل�سنة كما
هو مبني يف ب.م :955

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية (تابع)
كما يف  31دي�سمرب 2013
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%0٫38
-

%0٫44
%6٫35
%0٫38
-

825،516
825،516

3٫451
295٫031
298٫482

134٫825
257٫305
731،868
1،123،998

46٫913
872٫429

61٫354
61٫354

84٫167
24٫100
108٫267

679٫105
1،551،535

4٫323
4٫323

639٫000
44٫428
683٫428

-

38٫379
1٫431٫995
80٫508
305٫847
1٫856٫729

117٫629
59،486
22٫915
61٫718
12٫379
31٫068
305،194

-

41٫830
1٫792٫703
80٫508
305٫847
2٫220٫888

117٫629
194٫311
980٫472
823٫311
61٫718
12٫379
31٫068
2٫220٫888

�ملجموع
ريال ُعماين
(بالآلف)

�لأ�ستثمار�ت �ملتد�ولة للبنك هي �إ�ستثمار�ت مدرجة يف �سوق م�سقط لالأور�ق �ملالية وبور�سات حكومية �أجنبية .هذه �لإ�ستثمار�ت ت�سنف على �أنها �إ�ستثمار�ت متاحة للبيع� .إن زيادة
بن�سبة  %5يف موؤ�رش � 30سوق م�سقط لالور�ق �ملالية �سوف يزيد �لدخل �ل�سامل �لآخر ب  152.816ريال ُعماين(  145،915ر.ع .)2012 :ويف حالة تغري م�ساوي يف �لإجتاه �لعك�سي،
�سوف يخف�ش �لدخل �ل�سامل �لآخر بـ  152.816ريال ُعماين (145،915ر.ع.)2012 :

حتليل ح�ضا�ضية – خماطر تغري �أ�ضعار �لأ�ضهم

جمموع �لإلتز�مات و�حلقوق
فجوة ح�ضا�ضية �أ�ضعار �لفائدة
� −ل�ضايف
� −ملرت�كم

م�ستحقات للبنوك
�إيد�عات �لعمالء
�إلتز�مات �أخرى
حقوق �مللكية

جمموع �لأ�ضول
�لإلتز�مات و�حلقوق

�لنقد و�لأر�سدة لدى �لبنك �ملركزي
م�ستحقات من �لبنوك
�سايف �لقرو�ش و�ل�سلفيات �ملقدمة للعمالء
�إ�ستثمار�ت مالية
�أ�سول �أخرى
�أ�سول غري ملمو�سة
عقار�ت ومعد�ت

�لأ�ضول

يف  31دي�ضمرب 2013

خالل
متو�ضط �ضعر
�لفائدة �لفعال � 3 %أ�ضهر
ريال ُعماين
(بالآلف)

من � 3إىل
� 12ضهر�
ريال ُعماين
(بالآلف)

�أكث من
�ضنة
ريال ُعماين
(بالآلف)

غري
ح�ضا�ضة
لتقلبات �لفائدة
ريال ُعماين
(بالآلف)

�حل�سا�سية ملعدلت �لفائدة تن�ساأ من عدم �لتطابق خالل �لعام لإعادة ت�سعري �لأ�سول وما يقابلها من متويل �لإلتز�مات .يتعامل �لبنك مع عدم �لتطابق مبا يتالئم مع �ل�سيا�سات
�لتوجيهية ملجموعة �إت�ش ��ش بي �سي .ويقلل من �ملخاطر عن طريق مقابلة �إعادة ت�سعري �لأ�سول و�لإلتز�مات بو�سائل خمتلفة� .لتغري�ت �جلوهرية يف �لفجوة من �ملمكن �أن تن�ساأ لتعديل
و�سعها وفقا لتغري�ت �ل�سوق .بالإ�سافة �إىل ذلك عندما كان هناك عدم �لتطابق فاإن �لإلتز�مات �مل�ستحقة بحد كبري فيما �سبق مت �إ�ستثمارها مرة �أخرى بدل من �سحبها.

فجوة ح�ضا�ضية �أ�ضعار �لفائدة
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية
كما يف  31دي�سمرب 2013

24

� −ملرت�كم

� −ل�سايف

فجوة ح�سا�سية �أ�سعار �لفائدة

مموع �لإلتز�مات و�حلقوق

حقوق �مللكية

�إلتز�مات �أخرى

�إيد�عات �لعمالء

م�ستحقات للبنوك

�لإلتز�مات و�حلقوق

مموع �لأ�سول

عقار�ت و معد�ت

�أ�سول غري ملمو�سة

�أ�سول �أخرى

�إ�ستثمار�ت مالية

�سايف �لقرو�ش و �ل�سلفيات �ملقدمة للعمالء

م�ستحقات من �لبنوك

�لنقد و �لأر�سدة لدى �لبنك �ملركزي

�لأ�سول

يف  31دي�سمرب 2012

فجوة ح�ضا�ضية �أ�ضعار �لفائدة

مل�ش �لإد�رة

-

-

% 0.60

-

-

-

-

% 0.42

% 4.62

% 0.62

-

متو�سط �سعر
�لفائدة �لفعال %

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

400.624

400.624

625.675

-

3.220

619.948

2.507

1.026.299

-

-

2.000

611.466

235.182

177.651

-

ريال ُعماين
(بالآلف)

خالل
� 3أ�سهر

356.190

()44.434

170.494

1.250.458

894.268

-

-

9.682

-

903.950

-

-

-

62.825

841.125

-

-

ريال ُعماين
(بالآلف)

�أكرث من
�سنة

9.682

-

-

170.494

-

126.060

-

-

-

6.381

118.136

1.543

-

ريال ُعماين
(بالآلف)

من � 3إىل
� 12سهر�

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

1.606.965

294.137

220.942

1.851.567

46.170

2.412.816

30.062

14.664

188.577

680.672

1.194.443

183.858

120.540

ريال ُعماين
(بالآلف)

2.412.816

294.137

217.722

1.051.443

43.663

356.507

30.062

14.664

186.577

-

-

4.664

120.540

ريال ُعماين
(بالآلف)

غري ح�سا�سة
لتقلبات �لفائدة

�ملجموع
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�لقو�ئم �ملالية
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�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية (تابع)
كما يف  31دي�سمرب 2013
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�لأ�ضول و�خل�ضوم �ملالية

 1٫25معلومات �لقيمة �لعادلة
��ستناد� �إىل منهجية �لتقييم �لو�ردة �أدناه  4،3،2فاإن �لقيمة �لعادلة جلميع �لأدو�ت �ملالية يف  31دي�سمرب  2013ل تختلف كثري� �إىل
قيمها �لدفرتية �ل�سافية يف  31دي�سمرب .2013
يحلل �جلدول �لتايل �لأدو�ت �ملالية �ملدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل �أ�سلوب �لتقييم.
�لقيمة �لعادلة للم�ستقات و �لإ�ستثمار�ت �ملالية و�لأ�سول حددت وفقا مل�ستويات �لتقييم.
�لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية مدرجة بالقيمة �لعادلة
�أ�ضاليب �لتقييم
�ملجموع
با�ستخد�م مدخالت �لأدو�ت �ملالية
�سعر �ل�سوق
يكن مالحظتها بالتكلفة
�ملدرج
�لقيمة �لدفرتية
�مل�ستوى 2
�مل�ستوى 1
ريال ُعماين
ريال ُعماين
ريال ُعماين
ريال ُعماين
(بالآلف)
(بالآلف)
(بالآلف)
(بالآلف)

كما يف  31دي�ضمرب 2013
�لأ�ضول

م�ستقات
�إ�ستثمار�ت مالية :متاحة للبيع

9.891

1.224
812.410

1.010

1.224
823.311

م�ستقات

-

1.563

-

1.563

�لإلتز�مات

كما يف  31دي�سمرب 2012
�لأ�سول
م�ستقات
�إ�ستثمار�ت مالية :متاحة للبيع
�للتز�مات
م�ستقات

7.771

2.108
671.891

1.010

2.108
680.672

-

3.221

-

3.221

�لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية �لغري مدرجة بالقيمة �لعادلة
�ضعر �ل�ضوق
�ملدرج
�لأ�ضول و�للتز�مات �لغري معر�ضة للبيع
كما يف  31دي�ضمرب 2013
�لأ�ضول

�مل�ضتوي 1
ريال ُعماين
(بالآلف)

�أ�ضاليب �لتقييم
با�ضتخد�م
مدخالت ميكن
مالحظتها
�مل�ضتوي 2
ريال ُعماين
(بالآلف)

�إجمايل �لقيمة �لقيمة
��ضتخد�م
�لدفرتية
مدخالت هامه ل �لعادلة
ميكن مالحظها
�مل�ضتوي 3
ريال ُعماين
ريال ُعماين
ريال ُعماين
(بالآلف)
(بالآلف)
(بالآلف)

�لنقد و �لأر�سدة لدي �لبنك �ملركزي
م�ستحقات من �لبنوك
�لقرو�ش و �ل�سلفيات �ملقدمة للعمالء � -سايف

-

117،629
194،311
976،622

-

117،629
194،311
976،622

117،629
194،311
980،472

�للتز�مات
م�ستحقات للبنوك
ود�ئع �لعمالء

-

41،830
1،792،681

-

41،830
1،792،681

41،830
1،792،703

�لأ�سول و�للتز�مات �لغري معر�سة للبيع
كما يف  31دي�سمرب 2013
�لأ�سول
�لنقد و �لأر�سدة لدي �لبنك �ملركزي
م�ستحقات من �لبنوك
�لقرو�ش و �ل�سلفيات �ملقدمة للعمالء � -سايف

ريال ُعماين (بالآلف)

�لقيمة �لدفرتية
ريال ُعماين (بالآلف)

120،540
183،892
1،193،372

120،540
183،858
1،194،443

�لإلتز�مات
م�ستحقات للبنوك
ود�ئع �لعمالء

46،203
1،851،479

46،170
1،851،567

�لقيمة �لعادلة
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�لأ�ضول و�خل�ضوم �ملالية (تابع)

�لقرو�س و�ل�ضلفيات �ملقدمة للعمالء

�إ�ضتثمار�ت مقيمه بالتكلفة و�مل�ضتقات:

يف حالة �إ�ستخد�م �أ�ساليب خ�سم �لتدفقات �لنقدية فاإن �لتدفقات �لتقدير �مل�ستقبلية �ملتوقعة �سوف تعتمد على �أف�سل تقدير لالإد�رة .معدل
�خل�سم �مل�ستخدم هو معدل �ل�سوق لالأدو�ت �ملت�سابهة يف تاريخ �لتقدير.
�أ�سعار مبادلة �لعملة �لأجنبية تقييم وفق ًا لأ�سعار �ل�سوق .تعديالت �لقيمة �ل�سوقية لعقود �لعملة �لأجنبية مت ت�سمينها يف �لقيمة �لدفرتية
يف �لأ�سول �لأخرى.

�لود�ئع حتت �لطلب و �لود�ئع غري �ملحدد لها تاريخ �إ�ستحقاق تكون �لقيمة �لعادله �ملبلغ �مل�ستحق حتت �لطلب يف تاريخ �لتقدير.
�لقيمة �حلالية �ملتوقعة للود�ئع ذ�ت تاريخ �لأ�ستحقاق �ملحدد و�سهاد�ت �لإيد�ع يعتمد على �لتدفقات �لنقدية �ملخ�سومة باإ�ستخد�م
معدلت م�ستخدمة لالأ�ستحقاقات �ملتبقية .قيمة �لعقود طويله �لأجل مع �ملودعيني ل توؤخذ يف �لأعتبار يف �حل�سابات عند تقدير �لقيمة
�لعادلة.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

بنوك و ود�ئع �لعمالء:

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

�لقيمة �لعادلة بناء على �سعر �ل�سوق �ملتد�ول يف تاريخ �لتقدير بدون �أي خ�سم لتكلفة �لتد�ول .يف حالة عدم تو�فر �أ�سعار �ل�سوق .يتم تقدير
�لقيمة �لعادلة باإ�ستخد�م مناذج �لت�سعري �أو �أ�ساليب خ�سم �لتدفقات �لنقدية.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

يتم �حت�ساب �لقيمة �لعادلة على �أ�سا�ش خ�سم �لقيمة �مل�ستقبلية �ملتوقعة و�لتدفقات �لنقدية للفائدة� .سد�د �لقر�ش يتم يف تاريخ �ل�سد�د
�ملتعاقد عليه� ،إن كان حمدد� .بالن�سبة للقرو�ش غري �ملحدد مو�عيد ل�سد�دها �أو �لتي هي عر�سة ملخاطر �ل�سد�د ،تكون �لت�سديد�ت متوقعة
وفقا للخربة عن �ل�سنو�ت �ل�سابقة عندما كانت معدلت �لفائدة يف نف�ش م�ستويات �ملعدلت �حلالية معدلة باإختالفات يف معدلت �لفائدة.
مو�رش�ت لالإنخفا�ش يف �لقيمة� .لتدفقات �لنقدية
�لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية يتم توقعها بالأخذ يف �حل�ساب خماطر �لإئتمان و�أي ْ
�مل�ستقبلية �ملتوقعة للقرو�ش ذ�ت �لطبيعة �ملت�سابهة تقدر على �أ�سا�ش �ملحفظة ككل وتخ�سم باإ�ستخد�م �ملعدلت �حلالية (�ملقدمة
للقرو�ش �ملت�سابهة للمقر�سني �جلدد ذوي نف�ش �ل�سكل �لإئتماين� .لقيمة �حلالية �ملتوقعة للقرو�ش تعك�ش �لتغري�ت يف �حلالة �لإئتمانية
منذ بد�ية �لقر�ش و�لتغري�ت يف معدلت �لفائدة يف حالة �لقرو�ش ذ�ت �ملعدلت �لثابتة.

مل�ش �لإد�رة

 1٫25معلومات �لقيمة �لعادلة (تابع)

�لقو�ئم �ملالية
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�لنقد وما يف حكم �لنقد
يتم تو�سيح ت�سوية مكونات �لنقد وما يف حكم �لنقد مع ما يعادلها من بنود و�ردة باملركز �ملايل فيما يلي:
2012
2013
ريال ُعماين (بالآلف) ريال ُعماين (بالآلف)

بنود �ملركز �ملايل ت�ستمل على:
نقدية و�أر�سدة لدى �لبنوك �ملركزية
م�ستحق من بنوك �أخرى
م�ستحق لبنوك
ت�سويات بنود ت�ستحق بعد ثالثة �أ�سهر من تاريخ �حليازة و�أر�سدة مقيدة
مكونات �لنقد وما يف حكم �لنقد:
نقدية و�أر�سدة لدى �لبنوك �ملركزية
م�ستحق من بنوك �أخرى
م�ستحق لبنوك

27

117٫629
194٫311
()41٫830
270٫110
()15٫886
254٫224

120.540
183.858
()46.170
258.228
()15.885
242.343

101٫743
194٫311
()41٫830
254٫224

104.655
183.858
()46.170
242.343

�لأطر�ف ذ�ت �لعالقة ومالكي %10من �أ�ضهم �لبنك:

مالكي � % 10أو �أكرث من �أ�سهم �لبنك رمبا يكونو� �رشكات� .أفر�د �أو عائالت� .لعائالت يتم ت�سمنها يف حاله �أن �أ�سهم �أع�ساء �لعائلة تعادل
 % 10من �أ�سهم �لبنك �أو تزيد� .أع�ساء �لعائلة من �لأفر�د هم هوؤلء �ملتوقع تاأثريهم �أو يتاأثرون باأ�سخا�ش يتعاملون مع �لبنك.
يت�سمن �أي�سا �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة �أفر�د �لإد�رة �لعليا و مموعة �إت�ش �أ�ش بي �سي و �رشكاتها� .لتفا�سيل معرو�سة بالتف�سيل لكل مبلغ
خا�ش مبدير رئي�سي و �أطر�ف ذ�ت عالقة معه �أعلى من  % 5من �إجمايل مقدمات و قرو�ش لإطر�ف ذ�ت عالقة .بنود �أخرى متثل معامالت
�أطر�ف لها عالقة باأكرث من ع�سو.
يتم تو�سيح حتليل �ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة �أولئك �لذين يلكون � %10أو �أكرث من �أ�سهم �لبنك (“م�ساهمني رئي�سيني”) �و �أفر�د
عائالتهم خالل �لفرتة كما يلي:

كما يف  31دي�ضمرب 2013

قرو�ش و�سلفيات
ح�سابات جارية ،ود�ئع وح�سابات
�أخرى
خطابات �لإئتمان و�ل�سمان
خم�س�ش �لقرو�ش و�ل�سلفيات
م�ستحق من �لبنوك
م�ستحق �إىل �لبنوك

لل�ضنة �ملنتهية  31دي�ضمرب 2013
�إير�د�ت �لفائدة
�سايف �إير�د�ت �لر�سوم
م�رشوفات �لت�سغيل �لآخرى
�رش�ء عقار�ت ومعد�ت
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وحد�ت جمموعة
�إت�س �إ�س بي
�ضي و�مل�ضاهمني �أع�ضاء جمل�س موظفي �لإد�رة
�ملجموع
�أخرى
�لرئي�ضيني
�إد�رة
�لرئي�ضيني
�ألف ريال ُعماين �ألف ريال ُعماين �ألف ريال ُعماين �ألف ريال ُعماين �ألف ريال ُعماين
-

18
59

390
-

10٫421
23٫093

10٫829
23٫152

119٫026
16٫284

-

-

9٫612
-

9٫612
119٫026
16٫284

472
211
()11٫579
-

1
1
()21
-

()1٫599
-

490
189
()259
80

963
401
()13٫458
80

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية
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�لأطر�ف ذ�ت �لعالقة و�أولئك �لذين ميلكون  %10من �أ�ضهم �لبنك (تابع)

28

()6
-

()1.107
-

741
13
()538
69

655
117
()8.115
69

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

كما يف  31دي�سمرب 2012
قرو�ش و�سلفيات
ح�سابات جارية ،ود�ئع وح�سابات �أخرى -
خطابات �لإئتمان و�ل�سمان
4.353
م�ستحق من �لبنوك
14.842
م�ستحق �إىل �لبنوك
لل�سنة �ملنتهية  31دي�سمرب 2012
()86
�سايف �إير�د�ت �لفائدة
104
�سايف �إير�دت �لر�سوم
()6.464
م�رشوفات �لت�سغيل �لآخرى
�رش�ء عقار�ت ومعد�ت

2
90
-

376
-

20.890
44.692
4.736
-

21.268
44.782
4.736
4.353
14.842

مل�ش �لإد�رة

وحد�ت مموعة
�إت�ش �إ�ش بي �سي
�أع�ساء مل�ش موظفي �لإد�رة
و�مل�ساهمني
�ملجموع
�أخرى
�لرئي�سيني
�إد�رة
�لرئي�سيني
�ألف ريال ُعماين �ألف ريال ُعماين �ألف ريال ُعماين �ألف ريال ُعماين �ألف ريال ُعماين

�لتوزيعات ح�ضب �لقطاعات �لإقت�ضادية

خم�س�سات �إنخفا�ش قيمة �لقرو�ش – حمددة
خم�س�سات �إنخفا�ش قيمة �لقرو�ش  -عامة
فو�ئد حمتفظ بها

()37٫049
()14٫237
()49٫717
980٫472

()37.602
()16.280
()45.085
1.194.443

94.668

92.445

�ملوؤ�ض�ضات �ملالية
جمموع �إجمايل �لقرو�س و�ل�ضلفيات

�ضايف �لقرو�س و�ل�ضلفيات
�لقرو�س �ملتعثة

�ملخ�س�سات �ملحددة لإنخفا�ش قيمة �لقرو�ش و�حتياطي �لفو�ئد متثل  )%89.4 : 2012( %91.7من �إجمايل �لقرو�ش و�ل�سلفيات �ملتعرثة
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جتارة و�رد�ت
�إن�ساء�ت
�سناعة
جتارة جملة وجتزئة
جتارة �سادر�ت
كهرباء وغاز ومياه ومو��سالت و�إت�سالت
خدمات
تعدين وحماجر
�أخرى

100٫554
45٫690
189٫221
33٫847
11٫622
58٫683
143٫502
29٫306
32٫040
644٫465
1٫081٫475

178.312
69.317
187.219
35.060
7.737
132.384
161.293
54.065
40.422
865.809
6.390
1.293.410

قرو�س �ضخ�ضية و��ضتهالكية
�ل�رشكات و�ملوؤ�ض�ضات �لتجارية

�لقو�ئم �ملالية

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)
437٫010

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)
421.211

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

يحلل �جلدول �لتايل تركيز �إجمايل �لقرو�ش و�لت�سهيالت ح�سب �لقطاعات �لإقت�سادية:

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية (تابع)
كما يف  31دي�سمرب 2013
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�لتوزيعات ح�ضب �لقطاعات �لإقت�ضادية (تابع)
يحلل �جلدول �لتايل تركيز �لإعتماد�ت �مل�ستندية وخطابات �ل�سمان و�لرتباطات �لأخرى ح�سب �لقطاع �لإقت�سادي:

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)
قرو�ش �سخ�سية و��ستهالكية
جتارة و�رد�ت
�إن�ساء�ت
�ملوؤ�س�سات �ملالية
�سناعة
جتارة جملة وجتزئة
كهرباء وغاز ومياه ومو��سالت و�إت�سالت
خدمات
تعدين وحماجر
�أخرى

29

87
63٫408
59٫749
12٫302
19٫097
2٫468
108٫962
403
100٫276
366٫752

2012
ريال ُعماين

(بالآلف)
190
61.619
63.713
2.066
18.340
21.050
3.218

123.672
2.001
125.590
421.459

�لقطاعات �لت�ضغيلي
�لعو�مل �مل�ستخدمة لتحديد �لتقرير �لقطاعي للبنك ثم عر�سها يف ملخ�ش �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة فقرة .18.2

�ملنتجات و�خلدمات
يقدم �لبنك مموعة �ساملة من �خلدمات �مل�رشفية لعمالئة� .ملنتجات و �خلدمات �ملقدمة للعمالء تنظم من �لتجارة �لعاملية.
 −ت�سمل �خلدمات �مل�رشفية �لتجارية ( )CMBعرو�ش �ملنتجات وتوفري خدمات متويل �مل�ستحقات و�ملدفوعات و�إد�رة �لنقد
و�لتمويل �لتجاري �لدويل ،و�أ�سو�ق �خلز�نة ور�أ�ش �ملال ،وبطاقات �لتجاري ،و�لتاأمني ،و�لنقدية و�مل�ستقات يف �ل�رشف و�أ�سعار
�لفائدة �لأجنبية ،وعلى �سبكة �لإنرتنت وعرو�ش �خلدمات �مل�رشفية �ملبا�رشة.
� −خلدمات �مل�رشفية و�إد�رة �لرثو�ت تقدم مموعة و��سعة من �ملنتجات و�خلدمات لتلبية �إحتياجات �لأفر�د �لبنكية وخدمات
�لتمويل و �إد�رة �لرثو�ت .عادة ما ت�سمل (منتجات �لتاأمني و �لأ�ستثمار وخدمات �لتخطيط �ملايل).
 −توفر �لأ�سو�ق و�خلدمات �لبنكية �لعاملية حلول مالية م�سممة خ�سي�س ًا للحكومة وعمالء �ل�رشكات و�ملوؤ�س�سات .تقدم خطوط
�لأعمال �لتى تركز على �لعميل مموعة و��سعة من �لأمكانيات �مل�رشفية و يت�سمن ذلك �لتمويل ،خدمات �لأ�ست�سار�ت و�ملعامالت،
�أعمال �لأ�سو�ق و�لتى تقدم خدمات �لإئتمان� ،لر�سوم� ،لعمالت �لأجنبية� ،أ�سو�ق �ملال وخدمات �لأ�سهم و�أن�سطة �لأ�ستثمار.
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�لقطاع �لت�ضغيلي (تابع)
مل�ش �لإد�رة

معلومات عن �لقطاعات �لت�ضغيلية:
 31دي�ضمرب 2013
�خلدمات �مل�رشفية �خلدمات �مل�رشفية �خلزينة
لالأفر�د
لل�رشكات
ريال ُعماين
ريال ُعماين
ريال ُعماين
(بالآلف)
(بالآلف)
(بالآلف)
30٫031
4٫249
1٫153
900
36٫333
()2٫562
438٫275
697٫190

48٫088
11٫516
7٫104
2٫024
68٫732
13٫130
2٫070٫768
1٫896٫424

�خلدمات
�خلدمات
�مل�رشفية لل�رشكات �مل�رشفية لالأفر�د
ريال ُعماين
ريال ُعماين
(بالآلف)
(بالآلف)

4.096
954
4.498
25
9.573
8.044
985.070
46.170

40.076
10.013
9.008
1.432
60.529
7.171
2.316.129
2.034.353

�لت�ضوية بني �لأ�ضول و�لتز�مات �لقطاع

�لأ�ضول

بلغ �إجمايل �لأ�سول للقطاعات �ملبلّغ عنها
مبالغ �أخرى غري �ملخ�س�سة
مموع �لأ�سول
�إجمايل �ملطلوبات للقطاعات �ملبلّغ عنها
مبالغ �أخرى غري �ملخ�س�سة
مموع �لإلتز�مات
بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 93

2٫070٫768
150٫120
2٫220٫888

2.316.129
96.687
2.412.816

1٫896٫424
18٫617
1٫915٫041

2.034.353
84.326
2.118.679

�لقو�ئم �ملالية

�لإلتز�مات

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)
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�سايف �إير�د�ت �لفو�ئد
�سايف �لر�سوم و�لعمولت
�سايف �لدخل للتجارة
�إير�د�ت ت�سغيلية �أخرى
�ملجموع
ربح �ل�سنة قبل �رشيبة �لدخل
موجود�ت �لقطاع �ملبلّغ عنها
مطلوبات �لقطاع �ملبلّغ عنها

16.145
4.961
3.426
665
25.197
8.905
923.302
1.347.894

19.835
4.098
1.084
742
25.759
()9.778
407.757
640.289

�خلزينة
ريال ُعماين
(بالآلف)

�ملجموع
ريال ُعماين
(بالآلف)

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

 31دي�سمرب 2012

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

�ضايف �إير�د�ت �لفو�ئد
�ضايف �لر�ضوم و�لعمولت
�ضايف �لدخل للتجارة
�إير�د�ت ت�ضغيلية �أخرى
�ملجموع
ربح �ل�ضنة قبل �رشيبة �لدخل
موجود�ت �لقطاع �ملبلّغ عنها
مطلوبات �لقطاع �ملبلّغ عنها

14٫242
5٫907
2٫177
1٫130
23٫456
8٫380
610٫638
1٫163٫313

3٫815
1٫360
3٫774
()6
8٫943
7٫312
1٫021٫855
35٫921

�ملجموع
ريال ُعماين
(بالآلف)
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�لقطاع �لت�ضغيلي (تابع)
�ملناطق �جلغر�فية لقطاعات �لت�ضغيل

كما يف  31دي�ضمرب 2013

تعديالت
ريال ُعماين
(بالآلف)

�ملجموع
ريال ُعماين
(بالآلف)

ُعمان
ريال ُعماين
(بالآلف)

�أخرى
ريال ُعماين
(بالآلف)

()24٫948
()8٫690
-

77٫782
10٫863
2٫220٫888
1٫915٫041
4٫575
3٫474
()6٫643

ُعمان
ريال ُعماين
(بالآلف)

�أخرى
ريال ُعماين
(بالآلف)

تعديالت
ريال ُعماين
(بالآلف)

�ملجموع
ريال ُعماين
(بالآلف)

68.816
6.101
2.404.244
2.113.236
2.236
4.447
()7.340

1.152
()305
34.738
14.543
14
257
()811

()26.166
()9.100
-

69.968
5.796
2.412.816
2.118.679
2.250
4.704
()8.151

دخل من �لعمالء
1٫023
76٫759
�سايف نتيجة �لقطاع
()912
11٫775
�لأ�سول
31٫128 2٫214٫708
�لألتز�مات
12٫386 1٫911٫345
�لإنفاق �لر�أ�سمايل
4٫575
�لإ�ستهالكات
410
3٫064
()14
خم�س�ش �نخفا�ش قيمة �لقرو�ش (�سايف �لقيمة �لعادلة بعد �لت�سوية) ()6٫629

كما يف  31دي�سمرب 2012
دخل من �لعمالء
�سايف نتيجة �لقطاع
�لأ�سول
�لألتز�مات
�لإنفاق �لر�أ�سمايل
�لإ�ستهالكات
خم�س�ش �نخفا�ش قيمة �لقرو�ش

 30توزيعات �لأرباح لل�ضهم �لو�حد
يقرتح مل�ش �لإد�رة يف �لإجتماع �لقادم للجمعية �لعامة �لعادية �ل�سنوية توزيع �أرباح نقدية مقد�ره  0.0038ريال ُعماين لل�سهم �لو�حد
و�لبالغ قيمتة �لأ�سمية  100بي�سة لل�سهم وذلك بقيمة �إجمالية قدرها  7.6مليون ريال ُعماين للعام ( 2013مقارنة بتوزيعات نقدية
مبقد�ر  0.001ريال ُعماين لل�سهم �لو�حد و�لبالغ قيمتة �ل�سمية  100بي�سة لل�سهم وذلك بقيمة �إجمالية  2.0مليون ريال ُعماين) .ل
ت�ستمل هذه �لقو�ئم �ملالية على تلك �لتوزيعات �مل�ستحقة �لدفع حيث �سيتم �ملحا�سبة عنها �سمن حقوق �مل�ساهمني كتوزيعات من �لأرباح
�ملحتجزة بال�سنة �ملالية �ملنتهية يف  31دي�سمرب .2014

� 31إد�رة �ملخاطر
تنطوي كافة �أن�سطة �لبنك على حتليل وتقييم وقبول و�إد�رة لبع�ش درجات �ملخاطر �أو مموعة من �ملخاطر .تعترب �ملخاطر �لئتمانية
(تت�سمن خماطر خارج �حلدود �لبالد) وخماطر �ل�سوق وخماطر �ل�سيولة وخماطر �لت�سغيل وخماطر �ل�سمعة و�ملخاطر �لقانونينة وخماطر
�لإ�ستمر�رية (�لبيئية و�لإجتماعية) هي �أهم �أنو�ع �ملخاطر .تت�سمن خماطر �ل�سوق خماطر �أ�سعار �رشف �لعمالت �لأجنبية وخماطر �أ�سعار
�لفائدة وخماطر �أ�سعار �لأ�سهم� .إد�رة �لأنو�ع �ملختلفة من �ملخاطر مبينة �أدناه.
بيانات �ملخاطر للبنك تتغري با�ستمر�ر حتت تاأثري مموعة و��سعة من �لعو�مل� .إطار �إد�رة �ملخاطر �لتي و�سعتها �ملجموعة تعزز �لر�سد
�مل�ستمر للبيئة �ملخاطر وتقييم �ملخاطر ومتكاملة من �لرت�بط بهم
هذ� �لق�سم يقدم تفا�سيل عن تعر�ش �لبنك للمخاطر وي�سف �لأ�ساليب �مل�ستخدمة من قبل �لإد�رة لل�سيطرة على �ملخاطر.
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�إد�رة �ملخاطر (تابع)

حوكمة �ملخاطر ر��سخة وهيكل �مللكية ي�سمن �لإ�رش�ف على ،و�مل�ساءلة عن �لإد�رة �لفعالة للمخاطر يف �ملجموعة� ،ملجموعة �لإقليمية
�لعمالء ،وم�ستويات كيان �لت�سغيل� .ملجل�ش يو�فق على �ملجموعة �إطار �لرغبة يف �ملخاطرة وخطط و�أهد�ف �لأد�ء للمجموعة و�رشكاتها
�لتابعة �لت�سغيل �لرئي�سية ،وتعيني كبار �ل�سباط ،ووفد من �ل�سلطات للح�سول على �لإئتمان وغريها من �ملخاطر وو�سع �إجر�ء�ت �لرقابة
�لفعالة.
مبوجب �ل�سلطة �ملفو�سة من قبل �ملجل�ش ،وعقدت جلنة �إد�رة �ملخاطر ب�سكل منف�سل (‘ )’RMMي�سوغ عالية �مل�ستوى لإد�رة �ملخاطر
نهج �ملجموعة ،متار�ش �ل�سلطات �ملخولة للخطر وت�رشف على تنفيذ �لرغبة يف �ملخاطرة و�ل�سو�بط .و  RMMجنبا �إىل جنب مع
�لأ�سول و�للجنة �مل�سوؤولية (‘ )’ALCOتر�قب كل فئات �ملخاطر ،يتلقى تقارير عن �لأد�ء �لفعلي و�لق�سايا �لنا�سئة ،ويحدد �لإجر�ء�ت
�لو�جب �تخاذها وي�ستعر�ش فعالية للمجموعة �إطار �إد�رة �ملخاطر.
يف �لرقابة و�لإ�رش�ف على �إد�رة �ملخاطر ،ويدعم  RMMمن وظيفة خم�س�سة �ملخاطر �لتي ير�أ�سها رئي�ش �إد�رة �ملخاطر (‘،)’CRO
�لذي هو ع�سو يف  RMMو�لتقارير �إىل �لرئي�ش �لتنفيذي و�إىل � CROلعاملية.

� 2٫31لرغبة يف �ملخاطرة
يتم تغليف نهج �لبنك ملخاطر يف �إطار �ملخاطر لدينا �ل�سهية وللبنك �عتمادها ر�سميا �ملخاطر بيان �لرغبة
بيانات تعريف �لرغبة يف �ملخاطرة ،على م�ستويات خمتلفة من �لأعمال �لتجارية ،و�لتعبري�ت �لنوعي و�لكمي للمخاطر �لتي �أعدت
�ملجموعة لحت�سان مبا يتما�سى مع ��سرت�تيجيتها وخطط �أعمالها .يتم تعيني �ملقايي�ش �لكمية خلم�ش فئات رئي�سية هي� :لأرباح ور�أ�ش
�ملال و�ل�سيولة ،و�سعف �خل�سائر �ملتوقعة ،و�لتنويع فئة �ملخاطر و�سيناريو �ختبار �لتحمل� .لقيا�ش على �ملقايي�ش تعمل على:
••••متكني �لفرت��سات �لرئي�سية �لكامنة �لتي يتعني ر�سدها ،وعند �لقت�ساء ،من خالل تعديل تخطيط �لأعمال �لالحقة دور�ت ،و
•••حتديد �لقر�ر�ت �لتجارية على وجه �ل�رشعة �لالزمة لتخفيف �ملخاطر.

� 3٫31إد�رة خماطر �لإئتمان
خماطر �لإئتمان هي خماطر �خل�سارة �ملالية �إذ� ف�سل �لعميل �أو �لطرف �ملقابل ف�سل لتلبية �لتز�م مبوجب عقد .ين�ساأ �أ�سا�سا من �لإقر��ش
�ملبا�رش ،و�لتمويل �لتجاري و�لأعمال �لتجارية و�لتاأجري ،ولكن �أي�سا من �ملنتجات خارج �مليز�نية �لعمومية مثل �ل�سمانات و�مل�ستقات،
ومن حياز�ت �لبنك من �لديون و�لأور�ق �ملالية �لأخرى .خماطر �لإئتمان يولد �أكرب متطلبات ر�أ�ش �ملال �لتنظيمي للمخاطر �لتي نتكبدها.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

••••توجيه �لن�ساط �لتجاري �لأ�سا�سي ،و�سمان �أن يتم حماذ�ة �لبيانات ملخاطر �لرغبة؛

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

خماطر �مل�سوؤولية �لوظيفية لأنو�ع �ملخاطر �ملالية �لرئي�سية ،وهي �لتجزئة و�جلملة �لئتمان� ،ل�سوق� ،لت�سغيل و�لأمن و�لحتيال �ملخاطر.
لأنها ت�سع هذه �ل�سيا�سة مموعة ،مموعة متار�ش على نطاق �لرقابة ويوفر �لتقارير وحتليل تكوين حمفظة على �أ�سا�ش �إقليمي لالإد�رة �لعليا.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

جلنة �لتدقيق و�ملخاطر هي �مل�سوؤولة عن تقدمي �مل�سورة للمجل�ش ب�ساأن �مل�سائل �ملخاطر �ملادية وتوفري غري تنفيذي �لإ�رش�ف على �ملخاطر.

مل�ش �لإد�رة

 1٫31حكم �ملخاطر و�مللكية

وظيفة خماطر�ل�رشكات و�لفر�د هي تبليغ �ملو�سف �مل�سوؤول عن �ملخاطر ،وتت�سمن م�سوؤولياتهم:
•••••��سد�ر �ر�ساد�ت حول �لتعر�ش ملخاطر �لئتمان لقطاعات حمددة من �ل�سوق� ،لن�سطة و�ملنتجات �مل�رشفية ومر�قبة �لتعر�ش لبع�ش
�لقطاعات ذ�ت �ملخاطر �ملرتفعة.
بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع 95

�لقو�ئم �ملالية

••••�سياغة وت�سجيل �سيا�سات و�جر�ء�ت �ئتمان تف�سيلية وتطابق �للو�ئح �ملحلية و�سيا�سة بنك �ت�ش ��ش بي �سي.
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�إد�رة �ملخاطر (تابع)

� 3٫31إد�رة خماطر �لإئتمان (تابع)
••••�إجر�ء مر�جعات م�ستقلة وتقييم مو�سوعي للمخاطر .تقوم د�ئرة خماطر �ل�رشكات بتقييم كافة �لت�سهيالت �لإئتمانية غري �لبنكية
�لتجارية و�لتعر�ش قبل �للتز�م بتقدمي �لت�سهيالت للعميل �و قبل قيام باملعامالت� .لتعر�ش �لذي يزيد عن بع�ش �حلدود �ملعينة
يتطلب مو�فقة �ملجل�ش �و بنك �إت�ش ��ش بي �سي.
••••مر�قبة �أد�ء و�د�رة �ملحافظ.
••••�إتباع �سيا�سة ب�سان �لتعر�سات �لإئتمانية �لكبرية للتاكد من �ن �لرتكيز �لتعر�ش ح�سب �لطر�ف �ملقابلة � ،لقطاع �و �ملو�قع
�جلغر�فية لن يكون ز�ئد� بخ�سو�ش قاعدة �لبنك �لر��سمالية ويبقى �سمن �حلدود �لقانونية و�لد�خلية.
••••�إتباع �إطار ونظم �لبنك ب�ساأن �حلوكمة و�لت�سغيل لت�سنيف �لتعري�سات �أخذ� ً بالأعتبار �ملتطلبات �لقانونية.

•••••�لتبليغ عن �أد�ء حمافظ �لأفر�د� ،ملحافظ �ملرتفعة �ملخاطر ،تركيز�ت �ملخاطر ،حدود و �أنت�سار �لتعري�سات بالدولة� ،حل�سابات
�لكبرية �لتى �إنخف�ست قيمتها� ،أحتياطيات �إنخفا�ش �لقيمة ونتائج �لأختبار�ت �لقا�سية و�لتو�سيات لجتماعات �د�رة �ملخاطر،
جلان �لتدقيق و�ملخاطر ومل�ش �لد�رة.
••••متثيل �لبنك يف �لق�سايا �ملتعلقة بالئتمان مع �لطر�ف �خلارجية.
ويقوم �لبنك بتطبيق �سيا�سات �إئتمانية� ،جر�ء�ت و�ر�ساد�ت �قر��ش تفي باملتطلبات �ملحلية وتتطابق مع معايري بنك �أت�ش ��ش بي �سي.
جودة �لإئتمان
�أنظمة �لبنك بخ�سو�ش ت�سنيف خماطر �لإئتمان تفرق بني �لتعري�سات بهدف �ظهار تلك �لتعري�سات ذ�ت �ملخاطر �لكرب و�حتمالت
�خل�سارة �حلادة فيها مرتفعة .ويف حالة �حل�سابات �لهامة يتم مر�جعة درجة �ملخاطر دوريا وتطبيق �ية تعديالت فور� .ود�خل ن�ساط �لبنك
بخ�سو�ش �لفر�د فانه يتم تقييم و�د�رة �ملخاطر با�ستخد�م مموعة و��سعة من �مناط �ملخاطر و�لت�سعري ل�ستخر�ج معلومات �ملحافظ.
يتم �لهتمام ب�سكل خا�ش مب�ساكل �لتعر�ش بهدف ت�رشيع �لجر�ء�ت �لعالجية  ،وي�ستخدم �لبنك وحدة متخ�س�سة لد�رة �حل�سابات
�ملتعرثة وتزويد �لعمالء بالدعم مل�ساعدتهم على جتنب �لعجز عن �ل�سد�د كلما كان ذلك مكنا.
يتم دوريا �لقيام باعمال تدقيق �ملخاطر لإجر�ء�ت �لإئتمان بالبنك و�ملحافظ وذلك مبعرفة �خت�سا�ش م�ستقل.
من �سيا�سة �لبنك تكوين �حتياطيات فور� وب�سكل ثابت �لقرو�ش �لتي �نخف�ست قيمتها.
�حتياطيات �نخفا�ش �لقيمة قد يتم تقييمها وتكوينها �ما للح�سابات �لكبرية �و ب�سكل عام ملجموعة من �حل�سابات �لكبرية �لتي مل يتبني
دليل على حدوث �نخفا�ش يف قيمتها� ،و للمجموعات كبرية �حلجم من �لقرو�ش �ملتجان�سة �لتى ل تعترب كبرية �فر�ديا.
�حتياطيات �نخفا�ش �لقيمة يتم تكونيها طبقا للمتطلبات �لقانونية و�سيا�سة بنك �ت�ش ��ش بي �سي.
�سطب �لقرو�ش و�ل�سلفيات
ت�سطيب �لقرو�ش عادة �م جزئيا �و بالكامل عندما يتبني عدم وجود �مكانية و�قعية للتح�سيلها .وبالن�سبة للقرو�ش �مل�سمونة فان
�ل�سطب يحدث عامة بعد ��ستالم �ية متح�سالت من ت�سييل �ل�سمانة.
�لت�سهيالت �ل�سخ�سية غري �مل�سمونة مبا يف ذلك بطاقات �لإئتمان ت�سطب عادة يف نهاية �ل�سهر �لذي فيه ي�سبح �حل�ساب خمالفا تعاقديا
ملدة  180يوم.
ويف حالة �لإفال�ش �أو �لإجر�ء�ت �ملماثلة قد يتم �ل�سطب مبكر� عن �لفرت�ت �ملذكورة �أعاله ،وت�ستمر �جر�ء�ت �لتح�سيل بعد �ل�سطب.
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� 3٫31إد�رة خماطر �لإئتمان (تابع)
�لتعر�ش خل�سائر جر�ء جتاوز �حلدود
وهو يخ�سع حلدود تد�رمركزيا مبعرفة بنك �ت�ش ��ش بي �سي ويخ�سع ملو�فقة �ملجموعة.
�أق�سى تعر�ش ملخاطر �لإئتمان

وعن �ل�سول �ملالية �ملدرجة يف قائمة �ملركز �ملايل  ،فاإن �أق�سى حد للتعر�ش ملخاطر �لإئتمان يعادل �لقيمة �لعادلة لهذه �لأ�سول� ،أما
عن �ل�سمانات �ملالية و �لعقود �ملماثلة �ملمنوحة  ،فيكون �أق�سى مبلغ �سيتوجب على �لبنك دفعه يف حالة �أن هذه �ل�سمانات مت ت�سييلها،
وعن �إرتباطات �لقرو�ش و �إرتباطات �ملتعلقة بالإئتمان �ل�أخرى �لغري قابلة لالإ�سرتد�د على �لعمر �لإنتاجي للت�سهيالت �ملعنية فاإن
�أق�سى حد للتعر�ش ملخاطر �لإئتمان يكون عادة �ملبلغ �لإجمايل للت�سهيالت �مللتزمة.

رغم �نه يكن �عتبار �ل�سمانات عامال هاما لتلطيف خماطر �لإئتمان �ل �ن من �جر�ء�ت �لبنك �لقر��ش على ��سا�ش قدرة �لعميل على
�لوفاء باإلتز�ماته من مو�رده �ملالية بدل من �عتماد على قيمة �ل�سمانة �ملقدمة .و�عتماد على �ملركز �لعميل ونوع �ملنتج فقد يتم تقدمي
ت�سهالت غري م�سمونة ،ومع ذلك بالن�سبة لقر�رت �لقر��ش �لخرى فانه يتم ح�سول على �سمانة مرتفعة �لقيمة ،حيث يتم در��ستها
لتحديد قر�ر �لإئتمان و�لت�سعري ،ويف حالة �لعجز عن �سد�د فان �لبنك قد ي�ستخدم �ل�سامنة باعتبارها م�سدر� لل�سد�د� .لقيمة �لعادلة
ل�سمانات عن �لقرو�ش و�ل�سلفيات غري م�سنفة يف  31دي�سمرب 2013هي حو�يل 73.3ريال عماين.
تركيز �لتعر�ش
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18٫059
538٫993
423٫420
980٫472

19.850
766.836
194٫311
407.757
194٫311 1.194.443

183.858
183.858

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

800٫396
22٫915
823٫311

661.673
220
18.779
680.672

�لقو�ئم �ملالية

�لرتكيز ح�سب �لقطاع:
�سيادة
�رشكات
بنوك
بيع بالتجزئة
حقوق �مللكية
�لقيمة �لدفرتية

�لقرو�س و �ل�ضلفيات
2012
2013
ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآلف)
(بالآلف)

�أر�ضدة لدى �لبنوك �لأخرى
2012
2013
ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآلف)
(بالآلف)

�لإ�ضتثمار�ت

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

�لتعر�ش لالأ�سخا�ش � ،ل�رشكات �أو �ملجموعات (حدود �قر��ش مقرت�ش وحيد) مقيد بحد �ق�سى  %15من �سايف �لقيمة �لقانونية للبنك �أو
 %10من �سايف �لقيمة �لقانونية لالطر�ف ذ�ت عالقة للبنك�.إ�سافة لذلك فان مموع كافة ت�سهيالت �ملقدمة �ىل �لطر�ف ذ�ت �لعالقة
يجب �ل تزيد عن  %35من �سايف قيمة �لبنك.

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

�ل�سمانات و�لتعزيز�ت �لإئتمانية �لخرى

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

�إن تعر�ش �لبنك ملخاطر �لإئتمان ي�سمل مموعة و��سعة من فئات �ل�سول مبا يف ذلك �مل�ستقات و��سول �لتد�ول و قرو�ش و�سلفيات
�لعمالء وقرو�ش و�سلفيات �لبنوك و�لدو�ت �ملالية.
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� 3٫31إد�رة خماطر �لإئتمان (تابع)
�لتعر�ش ملخاطر �لأئتمان

�لقرو�س و �ل�ضلفيات
2012
2013
ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآلف)
(بالآلف)
92.445
�إنخفا�ش ب�سكل فردي
94٫668
()82.687
خم�س�ش �أنخفا�ش �لقيمة
()86٫766
9.758
�لقيمة �لدفرتية
7٫902
21.471
�مل�ستحق بدون �إنخفا�ش يف 25٫751
قيمته
غري م�ستحقة ول منخف�سة
�لقيمة
�ملخ�س�ش �جلماعي
لإنخفا�ش �لقيمة
مموع �لقيمة �لدفرتية

م�ضتحقات من بنوك �خرى
2012
2013
ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآلف)
(بالآلف)
-

961٫056

194٫311 1.179.494

183.858

()14٫237
980٫472

()16.280
194٫311 1.194.443

183.858

�إ�ضتثمار�ت

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)
-

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)
-

823٫311

680.672

823٫311

680.672

�جلودة �لإئتمانية لالأدو�ت �ملالية
يتم ت�سنيف كافة �لقرو�ش و�ل�سلفيات بالبنك طبقا جلودة �لأ�سول ،حيث ت�سمل �حل�سابات �لعادية كافة �لت�سهيالت �لتي تظهر �أو�ساع
مالية جيدة ،عو�مل �خلطر و�لقدرة على �ل�سد�د طبقا لل�رشوط �لأ�سلية للمو�فقة �ملعطاة.
�حل�سابات �مل�سنفة على �أنها “ مو�سع �إنتباه خا�ش” ل يقابلها خم�س�ش �إنخفا�ش �لقيمة ولكنها �أدنى من �حل�سابات �لعادية وتتطلب
م�سوه .ويلتزم �لبنك بكافة
مر�قبة ��سباب �لعو�مل �ل�سلبية ،وقد يتعلق هذ� مثال بربحية �سعيفة� ،سايف قيمة ملمو�سة �سعيفة �أو �إطار ن�ساط ّ
�ملتطلبات �لقانونية بخ�سو�ش ت�سنيف �جلودة �لإئتمانية.
وقد �إتبع �لبنك منهجية مموعة �إت�ش ��ش بي �سي لتقييم �لإئتمان ،وهي ت�سمل ��ستخد�م �أ�ساليب ونظم لتقييم خماطر �لإئتمان ،درجاتها
و��سعارها و�حت�ساب م�ساريف �نخفا�ش �لقيمة ب�سكل عام ملحافظ �لعمالء �لأفر�د و�ل�رشكات ،فمثال بخ�سو�ش �إئتمان �ل�رشكات فان
�لبنك يوفر معيار  22لحتمالت �لعجز عن �ل�سد�د.

� 4٫31إد�رة �ل�ضيولة و �لتمويل
خماطر �ل�سيولة هي �خل�سية �ل يكون لدى �لبنك م�سادر مالية كافية للوفاء بالتز�ماته عند ��ستحقاقها� ،أو قد يتعني عليه �سد�د تلك
�لإلتز�مات بتكلفة ز�ئدة وتن�ساأ هذه �ملخاطر من �ختالل توقيتات �لتدفقات �لنقدية .تن�ساأ خماطر �لتمويل (�أحد �أ�سكال خماطر �ل�سيولة)
عندما ل يكن �حل�سول على �ل�سيولة �ملطلوبة لتمويل �حتياجات �أحد �لأ�سول بال�رشوط �ملتوقعة ويف �لوقت �ملطلوب.
�لهدف من �إد�رة �ل�سيولة و�لتمويل بالبنك هو �ل�سماح مبو�جهة �ملو�قف �حلادة لل�سيولة� ،إذ �نها م�سممة لتتكيف مع �أمناط �لأعمال �للو�ئح
�ملتغرية .ويقوم بالفعل با�ستخد�م عدد� من �لإجر�ء�ت ملر�قبة خماطر �ل�سيولة.
�ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت
يتم تطبيق �إد�رة �ل�سيولة و�لتمويل طبقا للحدود و�لإجر�ء�ت �لتي و�سعها �ملجل�ش ومموعة �إت�ش ��ش بي �سي وطبقا لالإر�ساد�ت �لتي قدمها
�لبنك �ملركزي �ل ُعماين ،وتعترب وحدة �لأ�سو�ق �لعاملية هي �مل�سوؤولة عن �إد�رة �ل�سيولة حتت �إ�رش�ف ومتابعة جلنة �ل�سول و�لإلتز�مات.
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� 4٫31إد�رة �ل�ضيولة و �لتمويل (تابع)
وت�سمل عملية �إد�رة �سيولة �لبنك:
••••توقعات �لتدفقات �لنقدية ح�سب �لعمالت �لرئي�سية ودر��سة �لحتفاظ بال�سول �ل�سائلة �ملتعلقة بها.
••••مر�قبة معدلت �ل�سيولة بقو�ئم �ملركز �ملايل باملقارنة مع �ملتطلبات �لد�خلية و�لقانونية.

م�ضادر �لتمويل �لرئي�ضية
ت�سكل �حل�سابات �جلارية ،ود�ئع �لتوفري وود�ئع لأجل �جلزء �لأكرب من متويل �لبنك �لذي يعلق �أهمية ق�سوى على ثبات تلك �لود�ئع.
من مموع �لتز�مات  1.915مليون ريال ُعماين يف  31دي�سمرب  2013بلغ �لتمويل من �لعمالء  1.792.7مليون ريال ،منهم  1.070.8مليون
ريال ُعماين م�ستحقة �ل�سد�د خالل �سنة و�حدة .ومع ذلك ورغم �ن �لت�سديد�ت �لتعاقدية لكثري من ح�سابات �لعمالء هي عند �لطلب �أو باخطار
ق�سري �لأجل �إل �نه من �لناحية �لعملية بقيت �ر�سدة �لود�ئع ق�سرية �لجل ثابتة ل�سبب تقارب �لتدفقات �لد�خلة و�خلارجة ب�سكل كبري.

و�سوف يلبي �لبنك �سايف مدفوعات نقدية غري متوقعة بقيامه ببيع �أور�ق مالية و�لبحث عن م�سادر متويل �إ�سافية مثل ��سو�ق �ملعامالت
بني �لبنوك �أو �ل�سو�ق �لتي تعمل ب�سمان �ل�سول.

�لود�ئع �لأ�ضا�ضية

معدل �ل�سلفيات �ىل �لتمويل �لأ�سا�سي
تعترب �لود�ئع �لود�ئع �ل�سا�سية للعمالء م�سدر� ماليا هاما لتمويل قرو�ش �لعمالء وجتنب �لعتماد على �لتمويل �ملهني ق�سري �لجل ،
ويتحقق هذ� بو�سع حدود من �سانها تقييد �لقدرة على زيادة قرو�ش و�سلفيات �لعمالء بدون منو� مقابال يف �لود�ئع �لأ�سا�سية للعمالء
�أو �لديون �لتمويلية طويلة �لأجل ،وهو �إجر�ء يعرف مبعدل �ل�سلفيات �لعمالء �حلالية كن�سبة مئوية من مموع ود�ئع �لعمالء �ل�سا�سية
و�لتمويل لجل مع �لفرتة �لباقية حتى �ل�ستحقاق �لز�ئدة عن �ل�سنة و�حدة.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

�أحد �لفرت��سات �لرئي�سية للغطار �لد�خلي للبنك هو ت�سنيف ود�ئع �لعمالء �ىل ود�ئع ��سا�سية و�خرى غري ��سا�سية ،وياخذ هذ� �لت�سنيف
يف �لعتبار ت�سنيف خماطر �ل�سيولة �ملتالزم للمن�ساة �ملودعة ،طبيعة �لعميل وحجم وت�سعري �لوديعة ،ول تعترب �لوديعة �أ�سا�سية بكاملها
ما مل تكن مرتبطة تعاقديا بقر�ش.

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

�ل�سول �ملتاحة ملقابلة تلك �لإلتز�مات ولتغطية �رتباطات غري م�سددة لإقر��ش  2.115.6مليون ريال ُعماين ت�سمنت نقد و�ر�سدة لدى
�لبنك �ملركزي ( 117.6مليون ريال ُعماين) قرو�ش لبنوك ( 194.3مليون ريال ُعماين) جميعها م�ستحقة �لدفع خالل �سنة و�حدة)  ،قرو�ش
للعمالء ( 980.4مليون ريال ُعماين منهم  314.6مليون ريال ُعماين م�ستحقة �لدفع خالل �سنة و�حدة)و��ستثمار�ت مالية ت�سمل �سهاد�ت
�إيد�ع ( 823.3مليون ريال ُعماين منهم  755.9مليون ريال ُعماين م�ستحقة �لدفع خالل �سنة و�حدة) و�ل�سياق �لعتيادي للن�ساط فانه
�سيتم حتديد جزء� من قرو�ش �لعمالء �مل�ستحقة �ل�سد�د تعاقديا خالل �سنة و�حدة.

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

••••مر�قبة تركيز �ملودعني و�لرتكيز ب�سكل خا�ش على ثبات �لود�ئع �لأفر�د �لتي تكملها ود�ئع �ل�رشكات وود�ئع �ملوؤ�س�سات �ملالية.

معدلت �سيولة �لبنك طبقا للمنهجية �ملتبعة لدى �إت�ش ��ش بي �سي عامليا كما يف  31دي�سمرب هي كما يلي:

توقعات �لتدفق �لنقدي �لت�سغيلي هو معيار لل�سيولة وتطلب �لمر من �لبنك �أن يتاكد من تر�كم �لتدفقات �لنقدية حتى ثالثة �سهور .
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�لقو�ئم �ملالية

توقعات �لتدفق �لنقدي �لت�سغيلي (مليون ريال)
معدل �ل�سلفيات �ىل �لود�ئع �لأ�سا�سية

2013
ريال ُعماين
 498مليون
%85٫97

2012
ريال ُعماين
 81.45مليون
%104.16
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�إد�رة �ملخاطر (تابع)

� 4٫31إد�رة �ل�ضيولة و�لتمويل (تابع)
�إن هدف �لبنك من �إد�رة خماطر �ل�سوق هو �إد�رة ورقابة �لتعر�سات ملخاطر �ل�سوق بهدف زيادة �لعائد من �ملخاطر مع �ملحافظة على
ن�ساط �سوقي يتو�فق مع و�سع �لبنك كموؤ�س�سة ر�ئدة يف مال تقدمي �ملنتجات و�خلدمات �ملالية.
تتمثل خماطر �ل�سوق باملخاطر من �أن توؤثر �لتغري�ت يف عو�مل خماطر �ل�سوق مبا يف ذلك �أ�سعار �رشف �لعمالت �لأجنبية و�أ�سعار �لفائدة
وتوزيعات �لئتمان و�أ�سعار حقوق �مللكية و�أ�سعار �ل�سلع على �إير�د�ت �لبنك �أو قيمة �أدو�ته �ملالية.
يتطلب من �لبنك بتقييم خماطر �ل�سوق �لتي تن�ساأ عن كل منتج تابع لأعمالها ،و�أن تقوم بتحويل هذه �ملخاطر �إىل وحدة �لأ�سو�ق �لعاملية
لإد�رتها� .إن �لهدف من ذلك هو �سمان جتميع كافة خماطر �ل�سوق �سمن عمليات متتلك �ملهار�ت و�لأدو�ت و�لإد�رة و�لرقابة �ملحكمة
�لالزمة لإد�رة هذه �ملخاطر ب�سكل �حرت�يف.
�لأدو�ت �ملالية �مل�ستقة
ت�ستمل �لدو�ت �ملالية �مل�ستقة �مل�ستخدمة من قبل �لبنك على �ملقاي�سات � ،لعقود �ملقدمة ،و�لنو�ع �مل�سابهة �لخرى من �لعقود و�لتي
تتغري قيمتها تبعا للتغيري�ت يف ��سعار �لفائدة�� ،سعار �رشف عمالت �لجنبية � ،و قوى �ل�سوق �لخرى .يتم �لتفاو�ش على �مل�ستقات ب�سكل
فردي من خالل عقود غري �مل�سجلة� .لنو�ع �لرئي�سية لالدو�ت �مل�ستقة �مل�ستخدمة من قبل �لبنك مو�سحة �دناه:
�ملقاي�سات
�ملقاي�سات هي �تفاقيات غري م�سجلة بني �لبنك و�لطر�ف �لخرى ملبادلة �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية بناء� على مبالغ �فرت��سية.
�ملقاي�سات �لأكرث ��ستخد�ما من قبل �لبنك هي مقاي�سات معدل �لفائدة .مبوجب مقاي�سات �سعر �لفائدة يقوم �لبنك بالتفاق مع �لطر�ف
�لخرى مببادلة �لفرق بني مبالغ �لفائدة �لناجتة عن معدلت �لثابتة و�ملعدلت �ملعومة يف فرت�ت زمنية حمددة حيث يتم �حت�سابها
بال�سارة �ىل مبلغ �فرت��سي متفق عليه .يتعر�ش �لبنك ملخاطر �لئتمان �لتي تن�سا من ف�سل �لطرف �ملقابل يف �لأد�ء .تن�ساأ خماطر �ل�سوق
من �حتمالية �حلركات غري �ملف�سلة يف ��سعار �لفائدة بالن�سبة �ىل �ل�سعار �لتعاقدية �خلا�سة بالعقد ويقوم �لبنك بتغطية خماطر �ل�سوق
من خالل �لدخول يف معامالت �ملقا�سة.

� 5٫31إد�رة خماطر �ل�ضوق
�لعقود �ملقدمة
�لعقود �ملقدمة هي �رتباطات �ما لبيع �و ل�رش�ء �دو�ت مالية معينة �و عمل يف تاريخ م�ستقبلي حمدد وب�سعر حمدد و�سوف يتم �سد�د عن طريق
�لنقد �و �ي ��سل مايل �خر� .لعقود �ملقدمة هي عقود غري م�سجلة متد�ولة ب�سكل فردي .ينتج عن �لعقود �ملقدمة �لتعر�ش للمخاطر �ل�سوق بناء
على �لتغيري يف ��سعار �ل�سوق بالن�سبة �ىل مبالغ �ملتعاقد عليها .يتم �د�رة خماطر �ل�سوق يف مثل هذه �ملعاملة من خالل حدود معتمدة م�سبقا.
�خليار�ت
�خليار�ت هي �دو�ت مالية م�ستقة و�لتي تعطي �مل�سرتي – يف مقابل مبلغ كبري مدفوع – �حلق ولي�ش �للتنز�م ل�رش�ء من ( حق �ل�رش�ء) �و
لبيع ( حق �لبيع) �ملتعهد �د�ة حمددة ،ب�سعر حمدد ،يف �و قبل تاريخ حمدد .يدخل �لبنك يف خيار�ت �لعملة �لجنبية  .توفر خيار�ت �لعملة
�لجنبية حماية �سد �رتفاع �و �نخفا�ش ��سعار �لعمالت .يتعر�ش �لبنك ب�سفته م�سرتي للخيار�ت غري م�سجلة �ىل نخاطر �ل�سوق وخماطر
�لئتمان حيث �ن �لطرف �ملقابل ملتزم بدفع �ملبلغ طبقا ل�رشوط �لعقد �ذ� ��ستخد �لبنك �خليار�ت .يقوم �لبنك بتغطية خماطر �ل�سوق
�ملتعلقة بهذه �ملعامالت عن طريق �لدخول يف �تفاقيات مقا�سة.
�لقيمة �ملعر�سة للمخاطر
�إن �لقيمة �ملعر�سة للمخاطر هي تقنية تعمل على تقدير �خل�سائر �ملحتلمة �لتي قد تن�ساأ على مر�كز �ملخاطر نتيجة �لتحركات يف معدلت
و�أ�سعار �ل�سوق على مدى نطاق زمني حمدد ومب�ستوى ثقة يتم حتديده (بالن�سبة للبنك� ،لن�سبة هي  99باملائة) .تقوم �ملجموعة باحت�ساب
�لقيمة �ملعر�سة للمخاطر على �أ�سا�ش يومي ويعتمد هذ� �لأ�سلوب ب�سكل رئي�سي على �مل�سابهة �لتاريخية .يقوم منوذج �ملحاكاة �لتاريخية
باإعد�د �سيناريوهات م�ستقبلية مقبولة ح�سب �جلد�ول �لزمنية لتاريخ معدلت �ل�سوق� ،آخذ�ً يف �لعتبار �لعالقات �ملتد�خلة فيما بني
�لأ�سو�ق و�ملعدلت �ملختلفة ،على �سبيل �ملثال ،بني �أ�سعار �لفائدة و�أ�سعار �رشف �لعملة �لأجنبية.
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يدرك �لبنك �أهمية هذه �لقيود حيث يقوم بزيادة حدود �لقيمة �ملعر�سة للمخاطر بالإ�سافة �إىل هياكل حدود �ملر�كز و�حل�سا�سية.
�لقيمة �ملعر�سة للمخاطر لالأ�سو�ق �لعاملية على �لنحو �لتايل:

3

4

23

-

98

59

99

15

�ملحافظ �لتجارية
تتم متابعة ومر�قبة خماطر �ل�سوق يف حمافظ �ملعامالت �لتجارية على كل من م�ستوى �ملحفظة وم�ستوى �ملركز �ملايل ،وذلك با�ستخد�م
مموعة متكاملة من �لأ�ساليب مثل �لقيمة �ملعر�سة للمخاطر و�لقيمة �حلالية لنقطة �أ�سا�سية �إ�ساف ًة �إىل �ختبار �ل�سغط و�حل�سا�سية
وحدود �لرتكز�ت.

�ملحافظ �لغري �لتجارية
�إن �لهدف �لرئي�سي من �إد�رة خماطر �ل�سوق للمحافظ غري �لتجارية هو حتقيق �أعلى �إير�د�ت ل�سايف �لدخل من �لفو�ئد .تن�ساأ خماطر �ل�سوق
يف �ملحافظ غري �لتجارية من خالل عدم �لتو�فق بني �لعائد �مل�ستقبلي من �ملوجود�ت وتكلفة متويلها نتيج ًة للتغري يف �أ�سعار �لفائدة.
تتعقد عملية حتليل هذه �ملخاطر ب�سبب �رشورة و�سع �فرت��سات حول �خليار�ت �ملتعلقة ببع�ش جو�نب �ملنتجات مثل �لدفعات �ملقدمة
للرهن �لعقاري ،وكذلك من �لفرت��سات �ل�سلوكية �ملتعلقة بالفرتة �لزمنية �لقت�سادية �خلا�سة باملطلوبات �لتي يتم �سد�دها عند �لطلب
وفق ًا لاللتز�مات �لتعاقدية ،ومثال ذلك �حل�سابات �جلارية .يتم بيان هذ� �لتغري �ملتوقع يف �سايف �لإير�د�ت �ملتوقعة من �لفو�ئد من
�ملحافظ غري �لتجارية يف �لقيمة �حلالية �لقابلة للتحقيق لهذه �ملر�كز يف حال مت بيعها �أو �إقفالها قبل موعد ��ستحقاقها .وبهدف �إد�رة
�ملخاطر على �لوجه �لأمثل ،يتم حتويل خماطر �ل�سوق يف �ملحافظ غري �لتجارية �إىل �لأ�سو�ق �لعاملية �أو من خالل ف�سل �لدفاتر �لتي تتم
�إد�رتها حتت �إ�رش�ف جلنة �لأ�سول و�لإلتز�مات �ملحلية.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

تت�سمن �ل�سو�بط �لأخرى تقييد �لعمليات �لفردية لت�سمل �ملعامالت �لتجارية مع قائمة من �لأدو�ت �مل�سموحة و�ملرخ�سة لكل موقع من
خالل �لتجارة �جلماعية لالئتمان و�ملخاطر ،ومن خالل تفعيل �إجر�ء�ت جديدة �سارمة للمو�فقة على �ملنتجات.

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

مموع �لقيمة
�ملعر�سة
للمخاطر
جتارة �لقيمة
�ملعر�سة
للمخاطر

�أدنى
�أق�سى
متو�سط
2012
�أدنى
�أق�ضى
متو�ضط
2013
ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآلف) (بالآلف) (بالآلف) (بالآلف) (بالآلف) (بالآلف) (بالآلف) (بالآلف)
80
193
140
193
101
368
233
205

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

بالرغم من كون هذه �لطريقة مر�سد�ً مفيد�ً حلجم �ملخاطرة� ،إل �أنه يجب �لنظر �إىل �لقيمة �ملعر�سة للمخاطر �سمن نطاق �لقيمة حدودها
مثال ذلك:
 قد ل ي�سمل ��ستخد�م �لبيانات �لتاريخية لتقدير �لأحد�ث �مل�ستقبلية جميع �لأحد�ث �ملحتملة ،وخ�سو�س ًا تتلك �لتي تعترب بالغة بطبيعتها؛ يفرت�ش ��ستخد�م مبد�أ بعد زمن يوم و�حد �أنه يكن ت�سييل �أو �لتحوط جلميع �ملر�كز خالل يوم و�حد .قد ل يعك�ش هذ� �لأمر ب�سكل كايفخماطر �ل�سوق �لنا�سئة من �أوقات توفري�ل�سيولة عندما يكون مبد�أ بعد زمن يوم و�حد غري كايف لت�سييل �أو حتوط كافة �ملر�كز ب�سكل كامل؛
 �إن تعريف ��ستخد�م ن�سبة ثقة ت�ساوي  99باملائة ل ياأخذ بعني �لعتبار �خل�سائر �لتي قد تظهر بعد هذه �لن�سبة من �لثقة؛ و••••−يتم �حت�ساب �لقيمة �ملعر�سة للمخاطرعلى �أ�سا�ش �لتعر�سات �ملعلقة عند نهاية يوم �لعمل ،وبالتايل ل تعك�ش بال�رشورة �لتعر�سات
�ملحتملة خالل �ليوم.

مل�ش �لإد�رة

� 5٫31إد�رة خماطر �ل�ضوق (تابع)

خماطر �لعملة

فيما يلي �سايف �لتعر�ش بالعمالت �لأجنبية كما يف  31دي�سمرب:
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كما يتم و�سع حدود �آلية �ل�سيطرة على �ملخاطر يف مكان ل�سغل وظائف �لنقد �لأجنبي مفتوحة .تتم �إد�رة ور�سد �ملو�قف على �أ�سا�ش
على �لذهاب من وز�رة �خلز�نة .ير�سد تقارير دورية جلنة �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لذين �ملتعمد ب�ساأن هذه �مل�ساألة و�إعطاء �لتوجيه
�لالزم �إىل وز�رة �ملالية.
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� 5٫31إد�رة خماطر �ل�ضوق (تابع)
خماطر �لعملة (تابع)

�لعملة

دولر �أمريكي
جنيه �ل�سرتليني
�ليورو
�لني �لياباين
�لدرهم �لإمار�تي
�لروبية �لهندية
�لعمالت �لأخرى
�إجمايل �لعر�ش

�لتعر�س �لعام ريال ُعماين (بالآلف)
2012
2013
54.596
51٫252
54
30
11
56
5
707
44
1
4
115
387
55.484
51٫778

� 6٫31ملخاطر �لقانونية:
يتطلب من �لبنك �أن يطبق �إجر�ء�ت لإد�رة �ملخاطر �لقانونية تتو�فق مع معايري �لبنك للخطر �لقانوين يندرج �سمن تعريف خطر �لت�سغيل
ويت�سمن �ملخاطر �لتعاقدية وخماطر �لنز�عات و�ملخاطر �لت�رشيعية و �حلقوق غري �لتعاقدية.
•�ملخاطر �لتعاقدية هي خطر وقوع حقوق و�/أو �إلتز�مات �لبنك يف عالقات تعاقدية غري �سليمة.
•خماطر �لنز�ع هى خطر �أن تكون �رشكة �لبنك متورطة فى �أو تدير نز�ع حمتمل �أو حقيقي.
•�خلطر �لت�رشيعي هو خطر ف�سل �رشكة �لبنك يف �لتقيد مبتطلبات �لقانون فى �لدولة �لتى تعمل بها.
خماطر �حلقوق غري �لتعاقدية هى خماطر �أن تكون �أ�سول �رشكة �لبنك غري ملوكة كما يجب �أو معتدى عليها من قبل �لآخرين �أو �أن تعتدى
�رشكة �لبنك على حقوق �لآخرين.
�لبنك لديه �إد�رة قانونية مل�ساعدة �لإد�رة يف �لتحكم يف �خلطر �لقانوين .تقدم �لأد�رة �لقانونية �لن�سائح و�لدعم فى حالت �لدعاوى �سد
�لبنك .وكذلك كما يف حالت �إ�سرتد�د �لديون غري �لروتينيه �أو �لق�سايا �سد طرف ثالث.
�لإد�رة �لقانونية يجب �أن تقدم �لن�سح �لفوري عن �أى �إجر�ء من �ل�سلطة �لقانونية �إذ� ما كانت �إجر�ء�ت جنائية �أو �أن كانت �لدعوى توؤثر
جوهري ًا على �سمعة �إت�ش �أ�ش بي �سي.

� 7٫31إد�رة �ملخاطر �لت�ضغيلية
�ملخاطر �لت�سغيلية هي خماطر �خل�سائر �لناجمة عن عدم كفاية �أو ف�سل �لأجر�ء�ت �لد�خلية و�لأفر�د و�لنظام �أو من �أحد�ث خارجية
مت�سمنه �خلطر �لقانوين� .ملخاطر �لت�سغيلية متعلقة بكل جانب من �أعمال �لبنك وتغطى مموعة و��سعة من �لق�سايا� .خل�سائر �لناجمة
من �لأحتيال� ،لأن�سطة غري �مل�رشح بها� ،لأخطاء ،عدم �لكفاءه ،ف�سل �لنظام و�حلذف �أو من �أحد�ث خارجية تقع جميعها فى تعريف
خطر �لت�سغيل.
هيكل �حلوكمة �لر�سمي يقدم نظرة �ساملة على �إد�رة خماطر �لت�سغيل �إد�رة �خلطر جتتمع �سهريا ملناق�سة ق�سايا خماطر �لت�سغيل وفاعلية
�لرقابة�لد�خلية .بالأ�سافة هناك �أجتماعه ربع �سنوي لإد�رة �ملخاطر و�لرقابة �لد�خلية مع �لأد�رة �لأقليمية فى �إت�ش �أ�ش بي �سي.
وحد�ت �لأعمال م�سوؤلة عن �حلفاظ على م�ستوى مقبول من �لرقابة �لد�خلية متنا�سب مع حجم وطبيعة �لت�سغيل .هي م�سوؤلة عن حتديد و
�إختبار�خلطر ،وت�سميم �لإجر�ء�ت �لرقابه ومتابعه كفاءة �لأجر�ئات� .إطار �إد�رة خماطر �لت�سغيل ي�ساعد �ملديرين للقيام بهذه �مل�سئوليات
عن طريق حتديد �خلطر وتقييم �لرقابة و�سيا�سة تقرير �خل�سائر .مركزية قاعدة �لبيانات ت�ستخدم من �أجل ت�سجيل نتائج خماطر �لت�سغيل.
خماطر �لت�سغيل و�إختبار�ت �لرقابة و�خل�سائر هى مدخالت بو��سطة وحد�ت �لأعمال.
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�إد�رة �ملخاطر (تابع)
�لأد�رة م�سئولة عن تنفيذ �ملعايري �ملطلوبه للرقابه على خماطر �لت�سغيل من خالل عملياتها وفى حاله كانت هناك عيوب موؤكدة ،يتم
ت�سويبها خالل فرتة زمنية معقولة.

مل�ش �لإد�رة

� 7٫31إد�رة �ملخاطر �لت�ضغيلية (تابع)

�لبنك يقوم ويخترب جتهيز�ت طو�رئ لدعم �لت�سغيل فى حالة �لكو�رث غري �ملتوقعة.

ي�سرت�سد �إد�رة ر�أ�ش �ملال بالتعليمات �ملحلية �ل�سادرة من �لبنك �ملركزي ب.م �( 1009إر�ساد�ت بازل  .)IIكفاية ر�أ�ش �ملال يتم �إحت�سابه
كل ربع �سنوي ويقدم للبنك �ملركزي �ل ُعماين .يطلب من �لبنك �أن يحافظ بحد �أدنى من كفاية ر�أ�ش مبا يزيد عن  )%12 :2012( %12مبا
يتنا�سب مع تعليمات �لبنك �ملركزي �ل ُعماين.
وفيما يلي مركز ر�أ�ش �ملال �لنظامي للبنك يف  31دي�سمرب:

�حتياطي �لقيمة �لعادلة لالأور�ق �ملالية �ملتاحة للبيع
�ملخ�س�ش �لرت�كمي لإنخفا�ش �لقيمة

2٫335
14٫237
16٫572

459
16.280
16.739

جمموع ر�أ�س �ملال �لنظامي
�لأ�ضول �ملرجحة باملخاطر

293٫288

288.020

1٫260٫650
130٫894
61٫302
1٫452٫846

1.637.661
78.827
80.101
1.796.589

ر�أ�س مال من �لدرجة �لأوىل

ر�أ�ش مال �لأ�سهم �لعادية
�إحتياطي قانوين ونظامي
�أرباح حمتجزة
تعديالت تنظيمية لال�سهم �لعادية

�لأ�ضهم �لعادية  /ر�أ�س مال من �لدرجة �لأوىل

تعديالت �إ�سافيه تنظيمية من ر�أ�ش �ملال �لدرجة �لأوىل

�ملجموع

ر�أ�س مال من �لدرجة �لثانية
�ملجموع

دفرت �لبنوك
خماطر �لت�سغيل
خماطر �ل�سوق
مموع �لأ�سول �ملرجحة باملخاطر

ن�ضب ر�أ�س �ملال

مموع ر�أ�ش �ملال �لنظامي معرب عنه كن�سبة من مموع �لأ�سول �ملرجحة للمخاطر
مموع �جلزء �لأول من ر�أ�ش �ملال �لنظامي كن�سبة من مموع �لأ�سول �ملرجحة للمخاطر

�أرقام �ملقارنة
بع�ش �أرقام �ملقارنة لعام 2012مت �إعادة تبويبها لتتالئم مع عر�ش �لعام �حلايل فيما عد� فقرة 8.31
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%15.10
%16.03
�لقو�ئم �ملالية
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%19٫05
%20٫19

مناق�سات �لإد�رة �لتنفيذية للبنك وحتليالتها

200٫031
35٫245
57٫901
()16٫461
276٫716
276٫716

200.031
33.909
56.562
()19.221
271.281
271.281

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � – Пملحور  Шو �إطار بازل Ш

2013
ريال ُعماين
(بالآلف)

2012
ريال ُعماين
(بالآلف)

تقرير ميثاق وتنظيم و�إد�رة �ل�رشكات

� 8٫31إد�رة ر�أ�س �ملال
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