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تاريخ البنك:
يجمع بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع .اليوم بني م�ؤ�س�ستني
م�رصفيتني ذات تاريخ وخربة وا�سعة حمليا ،مت توحيدهما يف
يونيو 2012م لت�أ�سي�س بنك بنطاق �أكرب و�أو�سع حمليا ومبكانة
را�سخة ومرموقة على �صعيد ال�رصافة العاملية .وقد �أدى االندماج
�إىل رفع م�ستوى البنك �إىل املرتبة الثالثة من ناحية الأ�صول،
وك��ان يت�صدر املرتبة الثانية على م�ستوى �شبكة الفروع يف
ال�سلطنة ،و�ساهم �أي�ضا يف تو�سيع نطاق البنك وات�صاله عامليا
وو�صول عمالئه �إىل قائمة منتجات �إت�ش �إ�س بي �سي العاملية.
بد�أ بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود عملياته يف
ال�سلطنة عام 1947م ،وكان �أول بنك يف ُعمان ،وظ ّل حتى الآن
�أقدم و�أكرب بنك �أجنبي يف ال�سلطنة� .أما بنك ُعمان الدويل فلقد مت
ت�أ�سي�سه عام 1979م وله تاريخ طويل و�سجل حافل باخلدمات
واملنتجات املبتكرة يف ال�سلطنة .وبالإ�ضافة �إىل ت�أ�سي�س واحدة
من �أكرب �شبكات الفروع يف ال�سلطنة  ،لقد كان بنك ُعمان الدويل
عماين يطرح بطاقات االئتمان بالريال ال ُعماين واخلدمات
�أول بنكٍ
ٍ
امل�رصفية عرب الهاتف النقال.
امل�ساهمني الأفا�ضل،،،

ويع ّد االندماج الأول لدى �إت�ش �إ�س بي �سي على م�ستوى ال�رشق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا منذ �أعوام كثرية ،حيث كانت فر�صة نادرة
لتو�سيع نطاق ا�سرتاتيجيتنا والتزامنا جتاه ال�سلطنة .والبنك الآن
مرتبط ب�أحد �أكرب امل�ؤ�س�سات امل�رصفية العاملية الرائدة يف العامل،
والتي تتم ّتع ب�شبكة مرتامية الأطراف يف �أكرث من  80بلدا عامليا.

وي�رشفنا �أن نق ّدم لكم �أول تقرير �سنوي �شامل لبنك �إت�ش �إ�س
ي�رسنا
ّ
ّ
بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع� .أو ما ُيعرف بـ( ،)HBONلقد م�ضت
�سبعة �أ�شهر على �إمتام مرحلة االندماج بني عمليات بنك ُعمان
الدويل �ش.م.ع.ع )”OIB“( .وفروع بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق
الأو�سط املحدود يف ال�سلطنة (“ُ HSBCعمان”) .وكانت مرحلة
االندماج �أ�سا�سية و�رضورية ل�ضمان جناح م�ستدام يف امل�ستقبل
للبنك ولكافة امل�ساهمني واجلهات املعنية .وو�سط التح ّديات
الكبرية ،مت حتقيق الكثري من الإجنازات ،والف�ضل يعود �إىل الوالء
والدعم والتف ّهم الكبري الذي �أبداه عمال�ؤنا واجلهود املبذولة من
قبل جميع موظفينا.

عملية االندماج وتوحيد الأنظمة:
وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية (“ )”IFRS 3املتعلّق
بـ“دمج الأعمال” ،مت االندماج بني عمليات ُ HSBCعمان وبنك
ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع )”OIB“( .يف  3يونيو 2012م من خالل
عملية “ا�ستحواذ عك�سية” .وقامت جمموعة  HSBCالقاب�ضة
باال�ستحواذ على ن�سبة  ٪51من احل�ص�ص يف البنك املدمج
من خالل بنك  HSBCال�رشق الأو�سط املحدود (‘)’HBME
التابعة له واململوكة بالكامل ب�شكل غري مبا�رش ،وبعد �أن �أ�صدر
بنك ُعمان الدويل لـ� 1020159523سهما ل�صالح بنك HSBC
ال�رشق الأو�سط املحدود .ونتيج ًة لذلك ،يتم الإ�شارة �إىل البيانات
املالية لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع .على �أنها ا�ستمرار
للبيانات املالية لبنك ُ HSBCعمان مع تعديالت تعك�س ر�أ�س
املال القانوين والنظامي لبنك ُعمان الدويل.

االقت�صاد ال ُعماين:
أداء ثابت ًا و�صحي ًا خالل عام 2012م
�شهد االقت�صاد ال ُعماين � ً
بنم ٍو بلغ  %8.3يف الناجت املحلّي الإجمايل ال�سنوي  ،وتوا�صلٍ
الت�ضخم معتدال بحوايل ،%3
يف الإنفاق احلكومي .وظ ّل م�ستوى
ّ
يف حني ق ّدر الناجت املحلّي الإجمايل غري النفطي بـ .%10.6ومن
املتو ّقع �أن ت�شهد ال�سلطنة يف عام 2013م مزيدا من اال�ستثمارات،
مع زيادة متو ّقعة تبلغ  %29يف الإنفاق العام (�أي ما يق ّدر بـ12.9
خ�ص�صت لتمويل
مليار ريال ُعماين) مقارنة بعام  2012والتي ّ
م�شاريع البنى الأ�سا�سية .وتتو ّقع احلكومة حتقيق منو بن�سبة %7
لالقت�صاد ب�شكل عام يف ال�سلطنة يف عام 2013م  ،مع ازدياد
يف الإنفاق على امل�شاريع االجتماعية بن�سبة  %16ويف امل�شاريع
الإ�سكانية بن�سبة .%45

ملخ�ص الأداء:
ّ
عام ،قام البنك بن�رش نتائج مالية تعك�س تركيز الإدارة على
ب�شكلٍ ٍ
مرحلة االندماج بني البنكني ور�ؤيته امل�ستقبلية الرامية لت�أ�سي�س
م�ؤ�س�سةٍ م�رصفيةٍ را�سخةٍ وذات نطاقٍ �أكرب.
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ولتعزيز اال�ستثمارات يف امل�ستقبل ،اقرتح جمل�س الإدارة توزيع
�أرب��اح نقدية بقيمة �إجمالية تبلغ  2٫0مليون ريال ُعماين من
الأرباح بن�سبة توزيعات ربحية ت�صل �إىل .%34٫5

جمل�س الإدارة

وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية (“ ،)”IFRS 3بلغ �صايف
�إي��رادات الفوائد  40٫1مليون ريال ُعماين� ،أي بزيادة ن�سبتها
 ٪81٫5مقارنة بـ 22٫1مليون ريال ُعماين خالل العام املنتهي
حت�سنت الإيرادات الأخرى بن�سبة
يف  31دي�سمرب 2011م .بينما ّ
 %60٫2لت�صل �إىل  20٫4مليون ريال ُعماين .لكن كان هنالك
ت�أثري على الأداء من �ضغوطات الهام�ش الربحي والتح ّديات
املتعلّقة مبع ّدل الأرباح خالل العام .وعالوة على ذلك ،بلغ املبلغ
املر�صود ل�صايف قيمة القرو�ض املحملة  4٫6مليون ريال ُعماين.
�أما القرو�ض املتعرثة من جمموع القرو�ض فقد ازدادت ن�سبتها
من  %1.2يف عام 2011م �إىل  %7.1يف عام 2012م مع ن�سبة
تغطية ت�صل �إىل .%89٫4

وبلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال  %16٫03مقارنة بـ  %17٫25يف
العام املا�ضي توافقا مع �سيا�ستنا يف ت�أمني ن�سبة كفاية ر�أ�س
املال لدعم النمو للبنك يف امل�ستقبل.

خدمة عمالئنا:

مت �إمتام مرحلة اندماج وتوحيد الأنظمة يف نوفمرب من العام
املا�ضي ،حيث �أ�صبحت كافة الفروع مرتبطة بنظم الإدارة العاملية
املوحدة �ضمنت تنفيذ م�ستوى ثابت من الإجراءات .وميكن اليوم
ّ
للعمالء الو�صول �إىل كافة اخلدمات يف جميع الفروع يف ال�سلطنة.
و�أتاح االندماج للعمالء الفر�صة لال�ستفادة من عرو�ض تناف�سية
على القرو�ض على م�ستوى ال�شبكة .وقد �أ�سهم االندماج يف �إحداث
عام.
نقلةٍ نوعيةٍ يف البيئة امل�رصفية ب�شكلٍ ٍ

وقد �سجل البنك انخفا�ض ًا يف �صايف الأرب��اح بن�سبة %62٫7
لي�صل �إىل  5٫8مليون ريال ُعماين للعام املنتهي يف  31دي�سمرب
2012م مقارنة بـ  15٫5مليون ريال ُعماين للفرتة ذاتها من عام
2011م .ويبلغ عائد ال�سهم الواحد  0٫004ريال ُعماين لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م ،مقارنة بـ 0٫016ريال ُعماين
يف العام املا�ضي.
وارتفع �صايف القرو�ض وال�سلفيات بعد خ�صم املخ�ص�صات �إىل
 1٫194مليار ريال ُعماين يف  31دي�سمرب 2012م مقارنة بـ454
مليون ريال ُعماين يف  31دي�سمرب 2011م .ومن هذه الزيادة،
هناك مبلغ  685مليون ريال ُعماين �أو  %92٫6ناجت عن االندماج،
يف حني �أن املبلغ املتبقي يعود �إىل من ٍو يف �سلفيات البنك.
وبلغت قيمة ودائ��ع العمالء  1٫851مليار ريال ُعماين يف 31
دي�سمرب 2012م وبزيادة ن�سبتها  %147.8مقارنة بـ  748مليون
ريال ُعماين يف  31دي�سمرب 2011م .ومن هذه الزيادة ،هناك
مبلغ  1٫014مليار ريال ُعماين ناجت عن اندماج العمليات ،يف
حني �أن مبلغ  89مليون ريال ُعماين املتبقي يعود �إىل منو يف
ودائع البنك .وو�صلت ن�سبة القرو�ض �إىل الودائع �إىل  %64٫5يف
عام 2012م مقارنة لـ %60٫7يف عام 2011م.

وبناء على االتفاقيات التي قام عليها االندماج عليها ،يجري
ً
حاليا العمل على �إغالق فروعنا يف الهند وباك�ستان مع �إعادة
هيكلة �أية �أن�شطة غري ا�سرتاتيجية.
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وقام الفريق الإداري ب�إجراء مراجعة �شاملة ل�شبكة التوزيع خالل
عملية االندماج .وقد هدف ذلك �إىل تعزيز الكفاءة التنظيمية للبنك
وا�ستدامتها لتتوافق مع �صيغة العمليات املعتمدة .وبعد املراجعة
الأولية ،مت تق�سيم الفروع �إىل ثالثة فئات :الفروع الرئي�سية،
وال��ف��روع املنت�رشة على م�ستوى ال��والي��ات وال��ف��روع املنت�رشة
يف املدن الداخلية ،لتلبية احتياجات عمالئنا يف كل فئة .وقد
�أكمل جتديد  21فرعا حتى الآن ،ويجري العمل على �إجناز و�ضع
الالفتات اجلديدة التي تعك�س هوية البنك الت�سويقية يف  60فرعا
خالل عام 2013م حت�سينا وتطوير لتجربة عمالءنا وموظفينا.

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل � – Пإطار عمل القائمة Ш

(عمان نت)
وقد
ان�ضم بنك � HBONإىل �شبكة ُعمان الوطنية ُ
ّ
بعد االندماج ،و�أ�صبح ب�إمكان العمالء الو�صول �إىل �شبكة �أجهزة
ال�رصف الآيل التابعة للبنوك الأخرى يف ُعمان بالكامل والتي
ي�صل عددها �إىل �أكرث من  1000جهاز .وقد قمنا با�ستبدال 107
و�ضمها �إىل
ومتطورة
من �أجهزة ال�رصف الآيل ب�أجهزة حديثة
ّ
ّ
�شبكة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان لي�صل جمموعها �إىل  130جهازا
جم ّهزة بخدمات ال�سحب النقدي والإيداع حول ال�سلطنة.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

ومت �إدارة التكاليف ب�شكل فعال و���ص��ارم وعليه انخف�ضت
م�رصوفات الت�شغيل للبنك املوحد ،وقد �أ�س�س هذا الأمر قاعد ًة
را�سخ ًة لنا ملوا�صلة النمو خالل عام 2013م والأعوام التي تليه.
ورغم ارتفاع جمموع م�رصوفات الت�شغيل لي�صل �إىل  48٫7مليون
ريال ُعماين تعزى هذه الزيادة يف م�رصوفات الت�شغيل يف املقام
الأول �إىل تكاليف دمج الأعمال والتي بلغت  13٫9مليون ريال
ُعماين .وقد مت بنجاح تقليل تكاليف االندماج ملا هو �أق�� ّل من
امليزانية املو�ضوعة حيث مت توفري ن�سبة ادخار طويلة الأمد ميكن
اال�ستفادة منها يف �إدارة وت�شغيل البنك املوحد .وتركزت تكاليف
دمج الأعمال يف تطوير �أنظمة تقنية املعلومات وتعزيز �أجهزة
ال�رصف الآيل وجتديد �شبكة الفروع وهوية الكيان املدمج.

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

بعد �أ�شهر من �إمتام االندماج ،كان على طليعة �أولويات الفريق
الإداري توحيد النواحي الت�شغيلية والإدارية لكال البنكني ل�ضمان
تخطّ ي تطلّعات العمالء .وال زال العمل على ذلك قائما ،ومت حتى
الآن ا�ستيفاء وتنفيذ اخلطط الأولية املو�ضوعة لتوحيد الأنظمة
مميزات وفوائد
الت�شغيلية للبنكني يف ظ�� ّل
من�صة واح��دة مع ّ
ّ
مبا�رشة تعود على العمالء.
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اال�ستثمار يف موظّ فينا وعالمتنا التجارية:

التطلّع للم�ستقبل:

يهدف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عمان �إىل بناء عالقات طويلة املدى
بني العمالء من خالل تقدمي م�ستوى ثابت من اخلدمات وجتربة
عمالء متق ّدمة .ومع ما ح ّققه االندماج من نتائج ،عمدنا �إىل تنفيذ
برنامج تدريبي للموظّ فني ي�ضم  12٫892يوما تدريبيا بعد �إمتام
عملية االندماج مبا�رشة .ونلتزم بتنمية الكوادر املحلية وتوفري
الربامج التدريبية الكاملة التي تق ّدمها جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي
لل�شباب ال ُعماين امل� ّؤهل.

تركز ا�سرتاتيجية البنك حاليا على �إمتام مراحل االندماج ب�شكل
كامل مع العمل على جتديد الفروع وتدريب املوظفني وتطوير
الأنظمة ليت�س ّنى للعمالء احل�صول على كافة احتياجاتهم وحتقيقا
لأولوياتنا اال�سرتاتيجية .ويف عام 2013م� ،ستتحول جهودنا �إىل
تنمية عملياتنا ،وتعزيز العالقات القائمة وفتح فر�ص جديدة �أمام
ثابت من اخلدمات وجتربةٍ ال ت�ضاهى.
العمالء وتقدمي
م�ستوى ٍ
ً
�إن هدفنا يكمن يف تو�سيع وتنمية العمليات التي ت�ضمن احلفاظ
املتنوعة .وقد �أظهر �أداء البنك
على موارد ر�أ�س مال بدعم �أن�شطتنا
ّ
خالل عام � 2012أن ر�سملة كافية لدعم تطلّعات النمو التي ن�صبو
�إليها مع ال�سعي لتحقيق عوائد م�ستدامة على امل�ساهمني يف
ال�سنوات القادمة.

دمج العمالء:
�ضم  400٫000عميال من الأفراد
منذ �شهر يونيو 2012م مت ّ
و 10٫000من ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات حتت مظلة منظومة واحدة
ل�ضمان �أن ي�ستمتع الك ّل مب�ستوى ثابت و�رسيع من اخلدمات .وقد
مت توزيع بطاقات جديدة وباقات احل�سابات للعمالء من خالل
الفروع .وعالوة على ذلك ،والتزاما ب�أنظمة البنك املركزي ال ُعماين
مت �إطالق حملة “تعرف على عميلك” على م�ستوى �شبكتنا يف
ال�سلطنة والتي هدفت للح�صول على �آخر املعلومات الالزمة التي
متكّننا من تقدمي �أف�ضل اخلدمات امل�رصفية على �أكمل وجه.

اخلال�صة:
لقد ح ّققنا الكثري من الإجنازات يف فرتة قيا�سية ،وا�ستطعنا تخطّ ي
التحديات من خمتلف الأ�شكال ،ونحن ملتزمون بالعمل
الكثري من
ّ
معا على جمابهة ه��ذه التح ّديات وتلبية احتياجات العمالء
أتوجه ب�شكري اجلزيل لكافة امل�ساهمني على
وتخطّ ي تو ّقعاتهم .و� ّ
وقوفهم معنا وت ّفهمهم الكبري خالل هذه املرحلة التي فتحت �أفقا
جديدا للبنك يف ال�سلطنة.

م�ساعي البنك يف جم��ال اال�ستدامة وامل�شاريع االجتماعية
والتزامنا جتاه ال�سلطنة:
يف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان ن�ؤمن �إميانا را�سخا بحجم الإ�سهام
الإيجابي الذي ت�ضيفه البنوك على م�ستوى االقت�صاد واملجتمع
على حد �سواء ،وتتم ّثل م�س�ؤوليتنا االجتماعية يف العديد من
املبادرات والربامج االجتماعية ،حيث مت تخ�صي�ص ما ن�سبته
 %75لدعم الأن�شطة التعليمية والبيئية .وخالل عام 2012م قام
البنك بالتعاون مع غرفة جتارة و�صناعة ُعمان لتدريب عدد من
خريجي الثانوية العامة من الأ�رس املحتاجة من خالل برنامج
’النجاح‘ ،كما �أطلقت لل�سنة الثانية على التوايل مبادرة ’�أطفال
يقر�ؤون‘ بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم واملجل�س الثقايف
الربيطاين .وقد �أر�سى البنك �رشاكة ملدة �أربع �سنوات مع جمعية
البيئة ال ُعمانية لدعم الأبحاث املتعلقة بحماية �أ�شجار اللبان
مبحافظة ظُ فار ،كما �أطلق حملة للتوعية بالبيئة يف يوم «�ساعة
الأر�ض» لت�شجيع العمالء على اتخاذ ممار�سات قادرة على �إحداث
فرق بيئي على �أر�ض الواقع.

ويف اخلتام ،وبالنيابة عن كافة �أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،أو ّد �أن
�أعرب عن �شكري وتقديري لكافة عمالئنا ،وللموظفني والفريق
نخ�ص
وفعالة .كما
الإداري على ما بذلوه من جهود مثمرة ّ
ّ
بال�شكر للبنك املركزي ال ُعماين والهيئة العامة ل�سوق املال على
دعمهم املتوا�صل و�إر�شادهم لنا طوال الفرتة املا�ضية .و�أو ّد �أي�ضا
�أن �أعرب عن �شكري وتقديري ملعايل الدكتور عمر بن عبداملنعم
الزواوي املو ّقر.
وبالنيابة عن جمل�س الإدارة� ،أو ّد هنا �أن �أعرب عن خال�ص تقديرنا
وامتناننا حل�رضة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
املعظم – حفظه اهلل ورعاه ،على نظرته الثاقبة ور�ؤيته احلكيمة
لتحقيق املزيد من االزدهار والنمو والرخاء يف هذا البلد الكرمي.
وتقبلوا منا خال�ص ال�شكر وبالغ التقدير،،
ّ

�ساميون كوبر
رئي�س جمل�س �إدارة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

تقرير ميثاق تنظيم و�إدارة ال�رشكات

يف  31دي�سمرب 2012م
-1

1ت�شتمل فل�سفة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع«( .بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان») فيما يتعلق بتنظيم و�إدارة ال�رشكات على
قيم ومبادئ العمل التجاري.

-111

1ظهر بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان نتيجة �إىل االندماج الذي مت يف  3يونيو  2012بني بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود
فرع ُعمان �سابق ًا («�إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود ُعمان») وبنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع («بنك ُعمان الدويل») حيث
ميتلك بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود ح�صة وقدرها  ٪51يف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان بعد االندماج.

-111

1يعتقد �أع�ضاء جمل�س �إدارة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان ب�أن احلوكمة (ميثاق تنظيم و�إدارة ال�رشكات) اجليدة هي �أمر جوهري يف
حماية م�صالح كافة امل�ساهمني وكذلك لتحقيق �أهداف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان التجارية .

-111

1لقد طبق بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �إطار العمل اخلا�ص بحوكمة ال�رشكات («�إطار العمل») والذي ي�ضمن ب�أن تتوافق حوكمة
بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان مع كافة القوانني والأنظمة واللوائح املحلية املعمول بها يف �سلطنة ُعمان وكذلك �أف�ضل املمار�سات
الدولية القائمة على املعايري العاملية يف جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي.

-111

1ين�ص �إطار العمل بو�ضوح على حتديد الأمور املتعلقة بامل�ساهمني وكل ما يتعلق بدور وم�سئوليات جمل�س الإدارة وفريق الإدارة
التنفيذية (“الإدارة”) .وتقوم فل�سفة احلوكمة لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان على املبادئ التالية:
•وجود جمل�س �إدارة يت�سم بالفاعلية وامل�سئولية ؛
•توجيه ا�سرتاتيجي وا�ضح من �أجل تطوير الأعمال ؛
•�آليات حكيمة التخاذ القرارات؛
•تقييم الأداء مرتبط باال�سرتاتيجية؛
•تنمية وتطوير املوارد الب�رشية.

-111

�1شكل جمل�س الإدارة جلنتني منبثقتني عن جمل�س الإدارة على النحو الذي تقت�ضيه قوانني ال�سلطنة وهاتني اللجنتني هما جلنة
التدقيق وجلنة املخاطر يف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان .ويتوىل جمل�س الإدارة �أي�ض ًا مهمة الإ�رشاف على جلان الإدارة يف
بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان التي ت�شتمل على جلنة �إدارة الأ�صول وااللتزامات وجلنة �إدارة املخاطر وجلنة املخاطر الت�شغيلية
والرقابة الداخلية وجلنة الإدارة التنفيذية.

-111

1تخ�ضع كل جلنة من جلان جمل�س الإدارة وجلان الإدارة لل�صالحيات واالخت�صا�صات الر�سمية املعتمدة من جمل�س االدارة والتي
تنظم وحتكم ع�ضويتها ونطاق عملها وم�س�ؤولياتها والقدرة على حما�سبتها.

-111

1لقد تبنى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان القيم واملبادئ التجارية التالية التي حتكم الثقافة وال�سلوك املتوقعني داخل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان.
القيم
التمتع بالثقة والقيام بال�شيء ال�صحيح
•الثبات على احلق وتنفيذ االلتزامات والتحلي بقدر وافر من املرونة واجلدارة والثقة.
•التحلي بامل�س�ؤولية والقدرة على اتخاذ القرار ال�صائب وا�ستخدام العقل واملنطق ال�صحيح ومتكني الآخرين من ذلك.
•التوا�صل بكل انفتاح و�صدق و�شفافية وحتدي امل�صاعب والتعلم من الأخطاء.
•اال�ستماع �إىل النا�س ومعاملتهم ب�إن�صاف وتقبل الأفكار واالهتمام بوجهات النظر املختلفة.
التوا�صل مع العمالء واملجتمعات واجلهات الرقابية
• التوا�صل مع الآخرين خارج البنك والدراية بالبيئة املحيطة.
•االعتناء بالأفراد و�سري عملهم و�إظهار االحرتام لهم وتقدمي الدعم وامل�شورة �إليهم.
املبادئ
•القوة املالية  -احلفاظ على قوة و�سيولة ر�أ�س املال؛
•�إدارة املخاطر -التحلي بروح املغامرة ومزاولة الأن�شطة التجارية وحتمل امل�س�ؤولية جتاه ت�أثريات �أفعالنا وت�رصفاتنا
واتخاذ القرارات املنطقية واحل�صيفة؛
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

تقرير ميثاق تنظيم و�إدارة ال�رشكات

يف  31دي�سمرب 2012م

-111

1تبنى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �أي�ض ًا الهدف التايل:

�1إن قيم بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان متوازنة للغاية مع التزاماته جتاه كل من:

1 -1-11ي�سعى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان لاللتزام من كافة اجلوانب ب�شكل وم�ضمون ميثاق تنظيم و�إدارة �رشكات امل�ساهمة العامة
ال�صادر من الهيئة العامة ل�سوق املال والذي يتم حتديثه بني احلني والآخر («امليثاق») .وتلخ�ص هذه الفقرة كيفية التزام بنك
�إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان جتاه هذا امليثاق:
املادة  -3ت�شكيل جمل�س الإدارة

املادة  -4عدد اجتماعات جمل�س الإدارة
عقد جمل�س الإدارة خالل عام  2012ثمانية ع�رش اجتماعا التزمت كافة متطلبات عقد �أربعة اجتماعات يف العام الواحد على
الأقل بحد �أق�صى للفرتة الزمنية بني �أي اجتماعني متتالني �أربعة �أ�شهر.
يتم طرح جدول �أعمال �شامل وتوزيع الأوراق على الأع�ضاء (التي ت�شمل امل�سائل الواردة يف امللحق  2من امليثاق) وذلك لأخذ
فكرة عن املوا�ضيع املطروحة و(يف حال انطبق) واملوافقة عليها يف كل اجتماع من اجتماعات جمل�س الإدارة.
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•يت�ألف جمل�س الإدارة من �أغلبية الأع�ضاء غري التنفيذيني على �أن يكون ثلثهم من امل�ستقلني كحد �أدنى  .ويرجى �أخذ العلم
ب�أن الهيئة العامة ل�سوق املال قد عدلت م�ؤخراً تعريف “الأع�ضاء امل�ستقلني” يف امليثاق لكنها �أكدت عرب موقع الويب
اخلا�ص بها ب�أن هذا التعديل يطبق فقط اعتباراً من تاريخ االنتخاب التايل ملجل�س الإدارة.
•تعترب �أدوار رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي منف�صلة عن بع�ضها (ي�شغلها �شخ�صني منف�صلني) و�أن تكون حمددة ب�شكل وا�ضح.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

•العمالء؛ و
•املوظفني؛ و
•امل�ساهمني؛ و
•اجلهات التنظيمية والت�رشيعية واحلكومية ؛ و
•املوردين وحاملي ال�سندات واملتعاملني الآخرين؛ و
•اجلمهور واملجتمعات.

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

“التواجد حيث فر�ص النمو والتو�سع والتوا�صل مع العمالء لإتاحة الفر�ص لهم ومتكني ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات من اال�ستمرار يف
مزاولة �أن�شطتها وتطوير وتنمية اقت�صاداتها وم�ساعدة النا�س يف بلوغ �آمالهم وغاياتهم وحتقيق �أحالمهم وطموحاتهم”.
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جمل�س الإدارة

•ال�رسعة  -ال�رسعة يف الرد واال�ستجابة و�صياغة املبادئ التي ت�ساهم يف اتخاذ القرارات املنا�سبة؛
•الرتكيز على الأداء  -الريادة يف القيادة والتمتع مب�ستويات مناف�سة يف الأداء والعمل ب�رسعة وقوة مع ترتيب الأمور ح�سب
الأولوية وتب�سيطها؛
•الفعالية  -اجلمع بني توفري التكلفة وفعالية العمليات؛
•اجلودة  -حتقيق التميز؛
•الرتكيز على العميل  -توفري التجربة املالئمة للعميل؛
•التكامل والتوافق  -جعل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان يفي باملعايري املتبعة يف جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي؛
•اال�ستدامة  -تبني نظرة طويلة الأجل وفهم ت�أثري الأفعال على امل�ساهمني والعالمة التجارية وال�شهرة.

املادة  -5اخت�صا�صات جمل�س الإدارة

املادة � -6أمانة �رس املجل�س وحما�رض االجتماعات
عني جمل�س الإدارة �أمينا لل�رس م�ؤهال من الناحية القانونية لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان .يقوم �أمني ال�رس مبزاولة املهام
املن�صو�ص عليها يف املادة  6من امليثاق و�إ�ضافة لذلك يقوم بتقدمي الن�صائح وامل�شورة حول �أف�ضل ممار�سات التنظيم والإدارة
الدولية ومتطلبات التنظيم والإدارة املحلية.
7

القوائم املالية

مت تعريف مهام واخت�صا�صات �أع�ضاء جمل�س الإدارة بكل و�ضوح يف «�إطار العمل» والذي ي�شتمل على امل�سائل الواردة يف املادة
 5من امليثاق.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).
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املادة  -7جلنة التدقيق
�شكل جمل�س الإدارة جلنة تدقيق للوفاء ب�رشوط املادة  7من امليثاق .ولقد مت اعتماد «اطار عمل» اللجنة والذي مت فيه حتديد غر�ض
وع�ضوية و�صالحيات وم�س�ؤوليات اللجنة .ومت عقد جل�سات خا�صة ب�شكل منتظم بني جلنة التدقيق من جانب و(ب�شكل منف�صل) كل من
املدير املايل ورئي�س ق�سم التدقيق الداخلي ومراقبي احل�سابات اخلارجيني ورئي�س ق�سم االلتزام وامل�ست�شار القانوين.
املادة  -8مهام وم�س�ؤوليات جلنة التدقيق
يغطي اطار عمل جلنة التدقيق امل�سائل املن�صو�ص عليها يف امللحق  3من امليثاق.
املادة  -9مراقبوا احل�سابات ونظام الرقابة الداخلية
مت تعيني مراقبوا ح�سابات خارجيني مبا يتوافق مع املادة  9من امليثاق .وال يقدم مراقبوا احل�سابات اخلارجيني �أية خدمات
با�ستثناء تدقيق احل�سابات لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان.
املادة � -10أنظمة الرقابة الداخلية
يبقى جمل�س الإدارة على �أنظمة الرقابة الداخلية لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان حتت املراجعة امل�ستمرة.
املادة  -11الإدارة التنفيذية
مت تعيني الإدارة التنفيذية مبوجب عقود عمل ر�سمية.
املادة  -12رفع كفاءة فريق الإدارة التنفيذية
ي�سعى جمل�س الإدارة لرفع الكفاءة من خالل الإبقاء على تدريب وتطوير الإدارة التنفيذية مع تعزيز املهارات املطلوبة والتخطيط
لإجناحها و�إبقائها قيد املراجعة امل�ستمرة.
املادة  -13م�س�ؤولية فريق الإدارة التنفيذية
تكون الإدارة م�س�ؤولة �أمام جمل�س الإدارة من خالل الرئي�س التنفيذي .وين�ص �إطار العمل على امل�سائل التي يخت�ص بنظرها
جمل�س الإدارة� .أما الأعمال اليومية للبنك فتخت�ص جلنة الإدارة التنفيذية بها .
املادة  -14الهيكل التنظيمي
يت�ضمن «اطار العمل « حتديدا وا�ضحا للأمور التي يخت�ص بها جمل�س �إدارة البنك وتلك التي يجوز تفوي�ض �صالحيتها.
املادة  -15تنفيذ �سيا�سات جمل�س الإدارة من قبل فريق الإدارة التنفيذية
يتعني على جمل�س الإدارة �ضمان تنفيذ القرارات وال�سيا�سات التي يوافق عليها حتت بند «امل�سائل اخلا�صة» الواردة يف �إطار
العمل من قبل الإدارة .وينبغي على الرئي�س التنفيذي ح�ضور اجتماعات املجل�س ويكون م�س�ؤو ًال عن الت�أكد من تنفيذ وتطبيق
�سيا�سات وقرارات املجل�س ب�شكل فاعل ويف موعدها.
املادة  -16مناق�شات الإدارة وحتليالتها
ينبغي الإ�شارة �إىل مناق�شات الإدارة وحتليالتها يف التقرير ال�سنوي املنف�صل.
املادة � -17إف�صاحات الإدارة عن امل�صالح
تبنى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان ميثاقا لتعار�ض امل�صالح ليحكم تعامالت مدراء وموظفي بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان يف
الأوراق املالية للبنك كما انه لدي البنك ميثاقا يحكم التزامات الإف�صاح والت�رصيح الداخلي.
املادة  -18املعلومات املالية على موقع الويب
يتم عر�ض وايداع البيانات املالية اخلا�صة ببنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان وحتميلها الكرتونيا على موقع �سوق م�سقط للأوراق
8

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

تقرير ميثاق تنظيم و�إدارة ال�رشكات

يف  31دي�سمرب 2012م

املالية وفق ًا لكافة املتطلبات التنظيمية املحلية .ويتم �أي�ض ًا حتميل هذه املعلومات على موقع الويب اخلا�ص ببنك �إت�ش �إ�س بي
�سي ُعمان (.)www.hsbc.co.om

لدى البنك �سجل خا�ص للتعرف �إىل وت�سجيل �أية عقود �أو م�صالح �أخرى يقوم بها �أي ع�ضو من �أع�ضاء بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان.
املادة  -20تفا�صيل املعامالت املربمة مع الأطراف ذات العالقة

جمل�س الإدارة

املادة  -19قواعد التعامل مع املعامالت املربمة مع الأطراف ذات ال�صلة

يتم مراجعة التعامالت املربمة مع الأطراف ذات ال�صلة والتي ميكن الإف�صاح عنها ب�شكل م�ستمر .ويتم �إر�سال تفا�صيل هذه
املعامالت �إىل كل م�ساهم رفق الدعوة �إىل اجلمعية العمومية ال�سنوية.

تبنى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �سيا�سة �أحكام و�إجراءات ر�سمية ويعمل على اتباعها دوماً.
املادة � -22إف�صاح املدقق احل�سابي عن املعامالت املربمة مع الأطراف ذات ال�صلة
ينبغي على املدققني احل�سابيني اخلارجيني �إعداد تقرير حول التنفيذ املالئم اللتزام �أي طرف ذو �صلة ح�سب �أي عقد.ال يقع
�ضمن التعامالت التجارية العادية.

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

املادة � -21سيا�سة الأحكام والإجراءات

املادة  23و -24ال�ضوابط الأخرى للمعامالت املربمة مع الأطراف ذات ال�صلة

-2

 2جمل�س �إدارة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان

-222

2تخ�ضع اخت�صا�صات جمل�س الإدارة لكافة القوانني والأنظمة ذات ال�صلة وللنظام الأ�سا�سي وت�شتمل على القانون امل�رصيف و
تعاميم البنك املركزي العماين وقانون ال�رشكات التجارية واملادة  5من امليثاق.

-222

�2إن بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان ملتزم بالت�أكد من حتقق املزايا التالية يف كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ال�سبعة :
•معايري �أخالقية عالية و�أمانة يف تعامالتهم ال�شخ�صية واملهنية؛
•حكمة وذكاء عايل يتم ا�ستخدامهما ال�ست�صدار قرارات �سليمة؛
•القدرة على قراءة وفهم البيانات املالية؛
•�إمكانية امل�ساهمة وبفاعلية يف �إدارة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان ؛
•القدرة على الأداء والعمل ح�سب �أعلى املعايري �أثناء فرتات ال�ضغط ق�صرية الأجل وطويلة الأجل؛
•القدرة على التوا�صل مع الآخرين ب�شكل حازم وم�س�ؤول وتعاوين؛
•القدرة على حتفيز وتنمية موظفي بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان للو�صول �إىل �أعلى معايري الإدارة.

-222
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-222

2تخ�ضع ع�ضوية املجل�س لقانون ال�رشكات التجارية والقوانني الأخرى املعمول بها يف �سلطنة ُعمان .ويت�ألف املجل�س احلايل من �سبعة
�أع�ضاء مت انتخابهم لفرتة ثالثة �أعوام .و�سيكون موعد االنتخابات القادمة لأع�ضاء جمل�س الإدارة يف عام  ،2015ما مل تكن هناك
�رضورة ت�ستدعي القيام بغري ذلك ح�سب �أحكام القانون والنظام الأ�سا�سي لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان («النظام الأ�سا�سي»).

مناق�شات وحتليالت الإدارة

يلتزم بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان بكافة املعايري الدولية الأخرى املتعلقة بالإف�صاح عن املعامالت املربمة مع الأطراف ذات ال�صلة.

2ي�سعى جمل�س الإدارة ككل لبلوغ الكفاءات التالية مع كل مر�شح ي�ساهم على الأقل يف جمال واحد:

9

القوائم املالية

•مهارات يف حتفيز املواهب ذات الأداء العايل؛
•ر�ؤية ا�سرتاتيجية وقدرة على التوجيه من خالل الت�شجيع على االبتكار والتحدي امل�ستمر يف امل�ؤ�س�سة لتو�سيع ر�ؤاها؛
•خربة يف الأمور املالية ومتويل ال�رشكات؛
•القدرة على فهم توجهات الإدارة ب�شكل عام؛ و�أي�ض ًا فهم املناخ ال�سائد يف الو�سط امل�رصيف على ال�صعيدين املحلي والعاملي؛
•اكت�ساب املعرفة املتعلقة بالأعمال امل�رصفية املالئمة واحلفاظ عليها؛
•اكت�ساب اخلربة املتعلقة بالأعمال امل�رصفية يف الأ�سواق الدولية واحلفاظ عليها.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

تقرير ميثاق تنظيم و�إدارة ال�رشكات (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م
-222

2ين�ص اجلدول التايل على امل�ؤهالت وال�سرية الذاتية لأع�ضاء جمل�س الإدارة .وتت�ضمن كذلك بيانات �أع�ضاء جمل�س �إدارة بنك
ُعمان الدويل ال�سابق الذين ا�ستقالوا اعتباراً من  31مايو :2012

اال�سم

* تاريخ التعيني لدى بنك
�إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
*(ع�ضو جمل�س �إدارة يف
بنك ُعمان الدويل من 31
مايو 3 -يونيو )2012

ال�سرية الذاتية

الأع�ضاء الذين ال يزالون
ي�شغلون منا�صبهم
نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لـ �إت�ش �إ�س بي �سي منطقة * 31مايو 2012
الفا�ضل � /ساميون كوبر
ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا منذ مايو 2009؛ ُعينّ َ مدير عام جمموعة
رئي�س جمل�س الإدارة
امل�ؤهالت :خريج جامعة كامربيدج وحا�صل �إت�ش �إ�س بي �سي يف مايو 2008؛
على درجة املاج�ستري يف القانون؛ خريج الرئي�س والرئي�س التنفيذي ال�سابق� ،إت�ش �إ�س بي �سي كوريا؛ من -2004
. 2006
جامعة كولومبيا للأعمال.
املدير املنتدب ورئي�س ق�سم ال�رشكات واخلدمات امل�رصفية اال�ستثمارية
لدى �إت�ش �إ�س بي �سي يف �سنغافورة؛ نائب الرئي�س التنفيذي ورئي�س ق�سم
ال�رشكات واخلدمات امل�رصفية اال�ستثمارية �سابق ًا يف �إت�ش �إ�س بي �سي
تايالند من � 2001إىل .2003
يتمتع ال�سيد /كوبر قبل تقلد من�صبه يف تايالند بخربة مدتها  12عام ًا
كمدير يف ق�سم متويل ال�رشكات لدى جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي يف لندن
وهونغ كونغ و�سنغافورة.
الفا�ضل  /وليد عمر الزواوي
نائب رئي�س جمل�س الإدارة
امل�ؤهالت:
ماج�ستري من الكلية امللكية يف
اململكة املتحدة.

ع�ضو جمل�س �إدارة بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع منذ
 1996مع خربة تفوق  28عام ًا يف جمال ال�رشكات.

* 31مايو 2012

د .جمعة بن علي جمعة �آل جمعة
ع�ضو جمل�س �إدارة �أول م�ستقل
امل�ؤهالت:
دكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية.

عمل لدى املكتب ال�سلطاين من � 1982إىل 1996؛
الأمني العام ملجل�س املناق�صات من � 1996إىل 2001؛
وزير القوى العاملة من � 2001إىل  .2008ي�شغل حالي ًا
من�صب رئي�س جمل�س �إدارة ال�رشكة ال ُعمانية لإدارة
املطارات �ش.م.ع.م.

* 31مايو 2012

ال�شيخ �/أمين بن �أحمد �سلطان
احلو�سني
امل�ؤهالت:
ماج�ستري يف الإدارة العامة.

يعمل لدى وزارة اخلدمة املدنية منذ 1999؛ ي�شغل حالي ًا
من�صب املدير العام للمعلومات والإح�صاءات وامل�رشف
على م�رشوع �أوراكل HRMS؛ ع�ضو جمل�س �إدارة
�رشكة ُعمان لالت�صاالت �ش.م.ع.ع؛ رئي�س جمل�س �إدارة
ال�رشكة الوطنية ال ُعمانية للهند�سة واال�ستثمار �ش.م.ع.ع.

* 31مايو 2012

الفا�ضل  /ديفيد كوثامياير
امل�ؤهالت:
ماج�ستري يف �إدارة الأعمال من
كلية ثندر بريد يف غالندل،
�أريزونا؛ بكالوريو�س يف العلوم
ال�سيا�سية من جامعة بيرت�سبريغ
يف بيرت�سربغ ،بن�سلفانيا.

الرئي�س الإقليمي لال�سرتاتيجية والتخطيط والرئي�س
الدويل ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا يف
جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي؛ نائب الرئي�س التنفيذي �سابق ًا
لدى �إت�ش �إ�س بي �سي الربازيل الكائن يف �ساو باولو من
يوليو � 2009إىل يناير  ،2012م�س�ؤول عن العديد من
الأعمال واملهام �ضمن العمليات الربازيلية ،مبا يف ذلك
ال�ش�ؤون القانونية واملوارد الب�رشية وااللتزام والت�سويق
والتخطيط والتحول واخلدمات امل�رصفية اخلا�صة و�إدارة
الأ�صول.

* 31مايو 2012
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* تاريخ
اال�ستقالة من
بنك �إت�ش �إ�س بي
�سي ُعمان *(بنك
ُعمان الدويل)

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

تقرير ميثاق تنظيم و�إدارة ال�رشكات

يف  31دي�سمرب 2012م

اال�سم

ال�سرية الذاتية

الأع�ضاء الذين ال يزالون
ي�شغلون منا�صبهم

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

الفا�ضل  /عبد الفتاح �رشف
امل�ؤهالت:
خريج جامعة دنفر ،الواليات
املتحدة الأمريكية حا�صل على
بكالوريو�س يف الآداب ،تخ�ص�ص
رئي�سي علوم �سيا�سية وتخ�ص�ص
ثانوي تعليم خا�ص.

الرئي�س التنفيذي ،الإمارات العربية املتحدة ،بنك �إت�ش �إ�س
بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود؛ �شغل �سابق ًا من�صب الرئي�س
التنفيذي لق�سم اخلدمات املالية ال�شخ�صية ،ال�رشق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،م�س�ؤول عن كافة اخلدمات امل�رصفية
للأفراد لدى �إت�ش �إ�س بي �سي يف ال�رشق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا؛ الرئي�س التنفيذي لق�سم الأوراق املالية يف بنك دبي
الوطني� ،رشكة فرعية لبنك الإمارات دبي الوطني حيث
يعترب من حيث الأ�صول �أكرب تكتل مايل يف ال�رشق الأو�سط.

* 31مايو 2012

الأع�ضاء الذين ا�ستقالوا من
منا�صبهم

الفا�ضل  /راجيف دار
امل�ؤهالت:
حما�سب قانوين (الهند) وخريج
كلية وارتون.

ي�شغل حالي ًا من�صب املدير املايل يف م�ؤ�س�سة عمر
الزواوي ذ.م.م؛ كان ع�ضواً يف جمال�س �إدارة ال�رشكة
الوطنية للمنظفات ال�صناعية �ش.م.ع.ع و و�رشكة
ن�سيج ُعمان القاب�ضة �ش.م.ع.ع و�رشكة ُعمان للألياف
الب�رصية �ش.م.ع.ع

* 31مايو 2012

الفا�ضل � /صفاء الدين �صادق
امل�ؤهالت:
حما�سب قانوين (م�رص) زميل
يف املجمع العربي للمحا�سبني
القانونيني وزميل يف املجمع
العربي للمحا�سبني القانونيني يف
الأردن.

مدقق قانوين يف م�ؤ�س�سة املحا�سبة املركزية يف م�رص
من عام � 1964إىل 1970؛ �رشيك �أول يف �رشكة براي�س
ووتر هاو�س كوبر ُعمان منذ � 1971إىل 2002

* 31مايو 2012
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الفا�ضل � /سامل بن نا�رص بن
�سلطان الربطمانى
امل�ؤهالت:
بكالوريو�س هند�سة كيميائية،
اململكة املتحدة ،ماج�ستري يف
�إدارة الأعمال والإدارة ،اململكة
املتحدة وبرنامج تنفيذي �أيول،
الواليات املتحدة الأمريكية.

ي�شغل حالي ًا نائب املدير العام يف �رشكة �أريج للزيوت
النباتية وم�شتقاتها �ش.م.ع.م؛ ع�ضو جمل�س �إدارة �رشكة
الرمي للبطاريات ومعدات الطاقة �ش.م.ع.م و�رشكة ن�سيج
ُعمان القاب�ضة

* 31مايو 2012

القوائم املالية

الفا�ضل  /بيبني دراما�سي نان�سي

ع�ضو جمل�س الإدارة مع �رشكة دراما�سي نان�سي ،م�سقط
منذ 1977؛ نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف بنك ُعمان
الدويل منذ 2002؛ نائب رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة
م�سقط الوطنية القاب�ضة �ش.م.ع.ع

نائب الرئي�س ال�سابق لبنك ُعمان
الدويل.

* 31مايو 2012

مناق�شات وحتليالت الإدارة

الفا�ضلة  /فران�شي�سكا ماكدونا
امل�ؤهالت:
بكالوريو�س يف الإدارة (مرتبة
ال�رشف) من جامعة �أك�سفورد يف
الفل�سفة وال�سيا�سة واالقت�صاد.

رئي�س اخلدمات امل�رصفية للأفراد و�إدارة الرثوات يف
�إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط و�شمال �أفريقيا منذ يوليو
2011؛ �شغلت �سابق ًا رئي�س اخلدمات املالية ال�شخ�صية يف
هونغ كونغ وكانت م�سئولة عن �أ�صول العمالء والقنوات
املبا�رشة وفروع خدمة العمالء وجتربة العمالء وتطوير
اال�سرتاتيجيات للخدمات امل�رصفية للأفراد.

* 31مايو 2012

جمل�س الإدارة

*تاريخ التعيني لدى بنك *تاريخ اال�ستقالة
�إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان من بنك �إت�ش �إ�س
بي �سي ُعمان
*(ع�ضو جمل�س �إدارة يف
*(بنك ُعمان
بنك ُعمان الدويل من 31
الدويل)
مايو 3 -يونيو )2012

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

تقرير ميثاق تنظيم و�إدارة ال�رشكات (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م
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2ين�ص اجلدول التايل على نبذة عامة حول الرئي�س التنفيذي لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان

ال�سرية الذاتية

اال�سم

ُعينّ َ رئي�س ًا تنفيذي ًا لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان يف عام  .2007والتحق مبجموعة
�إت�ش �إ�س بي �سي يف عام  1986حيث عمل �أو ًال يف ال�رشق الأو�سط لدى البنك الربيطاين
يف ال�رشق الأو�سط بالبحرين ب�صفته مديراً حل�سابات العمالء؛ ومديراً لالئتمان يف
ق�سم اخلدمات امل�رصفية لل�رشكات يف �إت�ش �إ�س بي �سي هونغ كونغ اعتباراً من
� 1991إىل  1993حيث التحق بعدها باملكتب الرئي�سي ملجموعة �إت�ش �إ�س بي �سي
يف �آ�سيا الأطل�سي ب�صفته مدير التخطيط اال�سرتاتيجي؛ وعمل �أي�ض ًا يف اململكة
املتحدة لدى �إت�ش �إ�س بي �سي انف�ستمنت بنك ب�صفته مدير زميل لأمانة للتمويل بني
وعينّ َ الحق ًا كمدير �أول للتحالفات اال�سرتاتيجية يف مكتب املجموعة
ُ .2001 -1999
الرئي�سي يف اململكة املتحدة حيث كان م�س�ؤو ًال عن مرييل لين�ش �إت�ش �إ�س بي �سي من
 .2002-2001والتحق بعد ذلك بالبنك يف هونغ كونغ ليعمل كمدير �أول لق�سم تطبيق
اال�سرتاتيجية بني  2004-2002وبعد ذلك رئي�س ًا لق�سم عرو�ض العمالء.

الفا�ضل � /إيوان �ستريلينغ

امل�ؤهالت:
بكالوريو�س قانون (ال.ال.بي هونز) من جامعة ويلز
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2ين�ص اجلدول التايل على تفا�صيل كل ع�ضو جمل�س �إدارة يف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان ومدة تقلده للمن�صب و�صفته التمثيلية/
ا�سم املمثل (يف حالة ع�ضو جمل�س الإدارة االعتباري) والع�ضوية يف جلان جمل�س الإدارة والع�ضوية يف جمال�س �إدارة ال�رشكة
امل�ساهمة ال ُعمانية الأخرى.
اال�سم

املدة (�سنوات)
ابتدا ًء من 31
مايو 2012

املن�صب

ال�صفة
(ح�سب ا�ستمارة
الرت�شح لع�ضوية
جمل�س االدارة)

ع�ضو جلنة؟

ع�ضو جمل�س
�إدارة يف �أية
�رشكة م�ساهمة
ُعمانية عامة

الفا�ضل � /ساميون كوبر

3

رئي�س جمل�س �إدارة

م�ستقل غري تنفيذي

ال

ال

الفا�ضل  /وليد بن عمر الزواوي

3

نائب رئي�س جمل�س �إدارة

م�ستقل غري تنفيذي

تدقيق احل�سابات

نعم

د .جمعة بن علي جمعة �آل جمعة

3

ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل �أول

م�ستقل غري تنفيذي

ال

نعم

الفا�ضل � /أمين بن �أحمد احلو�سني 3

ع�ضو

م�ستقل غري تنفيذي

املخاطر

نعم

3

ع�ضو

م�ستقل غري تنفيذي

3

ع�ضو

م�ستقل غري تنفيذي

3

ع�ضو

م�ستقل غري تنفيذي

الفا�ضل  /ديفيد كوثيماير
الفا�ضلة  /فران�شي�سكا ماكدونا
الفا�ضل  /عبد الفتاح �رشف

12

املخاطر وتدقيق
احل�سابات (الرئي�س)
املخاطر وتدقيق
احل�سابات
املخاطر

ال
ال
ال

31
مار�س

17
�أبريل
Y
Y
Y
Y

30
�أبريل
Y
Y
Y
Y
Y
Y

9
مايو
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

28
مايو
Py
Y
Y
Y
Y
Y
Y

30
مايو
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

31
مايو
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
-

3
يونيو
Y
Y
Y
Y
Y
Y
-

Y
Y
Y
Y
Y
Y
-

16
�أكتوبر
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
-

23
�أكتوبر
Py
Y
Y
Y
Y
Y
Y
-

9
دي�سيمرب

Y

Y

Y

Y

-

Y

Y

-

-

-

-

AGM

-

Y

Y

Y

-

-

-

Y

Y

Y

Y

OGM

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

�ساميون كوبر

وليد بن عمر الزواوي

د .جمعة بن علي جمعة �آل جمعة

�أمين بن �أحمد احلو�سني

ديفيد كوثيماير

فران�شي�سكا ماكدونا

عبد الفتاح �رشف

بينب دراما�سي نان�سي

�صفاء الدين �صادق

راجيف دار

�سامل الربطماين

جمل�س الإدارة

14
مار�س
Y
Y
Y
Y

Y
Y

Y

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

13
مار�س
Y
Py
Py
Y

Y
Y

Y
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2ين�ص اجلدول التايل على ح�ضور كل ع�ضو جمل�س �إدارة خالل عام  2012يف اجتماعات جمل�س الإدارة و�أي�ض ًا اجلمعية العمومية ال�سنوية:

4
مار�س
Y
Y
Y
Y

Y
Py

Y

31
مايو

30
يناير
Y
Y
Y
Y

Y
Y

Y

31
مايو

29
يناير
Py
Y
Y
Py
Y
Y

Y

29
يونيو

02
يناير
Py
Y
Y
Py
Y
Py

Y

Y

Y
Y
Y
Y
Py
Y

Y

Y
Y

مناق�شات وحتليالت الإدارة

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل � – Пإطار عمل القائمة Ш

القوائم املالية
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* انتهت فرتة عمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف  31مايو  .2012ومل يقدموا �أنف�سهم لإعادة انتخابهم.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

يف  31دي�سمرب 2012م

تقرير ميثاق تنظيم و�إدارة ال�رشكات

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

تقرير ميثاق تنظيم و�إدارة ال�رشكات (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م
-222

2يتم الإبقاء على ت�شكيلة جمل�س الإدارة وقواعده اخلبرية املاهرة قيد املراجعة امل�ستمرة.

2 -2-22يتلقى كافة �أع�ضاء جمل�س الإدارة معلومات �شاملة ويف موعدها املحدد لتمكينهم من �أداء مهامهم.
2 -2-22يجري توفري تدريب �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتثقيفهم على ا�سا�س منتظم حيث يت�ضمن التدريب على ال�ش�ؤون القانونية والتنظيمية
واملالية.
 2 -2-22يت�ضمن �إطار العمل امل�سائل التي يخت�ص بها جمل�س الإدارة وتلك التي يخت�ص بها امل�ساهمني.
�2 -2-22إن بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان م�ستعد ،يف حال كان ممكناً ،لإجراء �أية حمادثات مع امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات وال�رشكات على
�أ�سا�س التفاهم امل�شرتك على الأغرا�ض والأهداف.
2 -2-22حتتوي كافة البيانات املالية ال�سنوية وامل�ؤقتة وتقارير ح�سا�سية النا�س جتاه الأ�سعار والتقارير �إىل اجلهات التنظيمية التي
يعدها جمل�س الإدارة على تقييم متوازن وقابل للفهم.
�2 -2-22إن جمل�س الإدارة يدرك م�س�ؤولياته متاما عن �إعداد البيانات املالية .
2 -2-22ي�ضمن جمل�س الإدارة الرقابة الداخلية الفاعلة يف كافة نواحي عمليات بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان مبا يف ذلك االلتزام املايل
املتعلق بالعمليات و�إدارة املخاطر.
2 -2-22يتبنى جمل�س الإدارة �سيا�سة ال�شفافية بالن�سبة للعالقة مع املراقبني احل�سابيني اخلارجيني ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق ب�أية تر�سية
لأي عمل غري مدقق .ويقوم املبد�أ الرئي�سي ال�سائد على �أن املراقبني احل�سابيني اخلارجيني (وينظر �إليهم على �أنهم) م�ستقلني يف
ممار�سة مهامهم.
2 -2-22يتبع بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �سيا�سات داخلية للت�أكد من الإف�صاح العادل عن كافة املعلومات العامة املتعلقة ببنك �إت�ش �إ�س
بي �سي ُعمان ،وخ�صو�صاً ،للت�أكد من �أن �أية معلومات �صحيحة وكاملة ولي�ست م�ضللة وغري منقو�صة.
2 -2-22يتم تفوي�ض م�سائل الأعمال اليومية ،ويتم تنفيذها من قبل ،بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان عرب جلنة الإدارة التنفيذية.

14

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

تقرير ميثاق تنظيم و�إدارة ال�رشكات

يف  31دي�سمرب 2012م

3 -3جلان جمل�س �إدارة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
جلنة جمل�س الإدارة
جلنة التدقيق

د .جمعة علي جمعة
رئي�س جمل�س الإدارة لغاية  31مايو )3( 2012
بيبني دراما�سي نان�سي ()3
�صفاء �صادق ()5
راجيف دار ()4
�سامل الربطماين ()5
ديفيد كوثاميري
رئي�س اللجنة منذ  31مايو )3( 2012
فران�شي�سكا ماكدونا ()3
�أمين احلو�سني ()2
عبدالفتاح �رشف ()3

الغر�ض الرئي�سي من جلنة املخاطر هو
�أن تكون م�س�ؤولة �أمام جمل�س الإدارة
و�أن توفر م�س�ؤولية غري تنفيذية للإ�رشاف
وتقدمي الن�صيحة �إىل جمل�س الإدارة حول
امل�سائل املتعلقة باخلطورة ذات امل�ستوى
العايل وحوكمة اخلطورة.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي
ُعمان
 5مرات
 31مايو � 2012إىل 31
دي�سمرب 2012

جلنة املخاطر

بنك ُعمان الدويل
 5مرات
 1يناير � 2012إىل 31
مايو 2012
بنك �إت�ش �إ�س بي �سي
ُعمان
 3مرات
 31مايو � 2012إىل 31
دي�سمرب 2012

ديفيد كوثاميري
رئي�س جلنة منذ  31مايو )5( 2012
وليد عمر الزواوي ()5
فران�شي�سكا ماكدونا ()5

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

بنك ُعمان الدويل
 4مرات
 1يناير � 2012إىل 31
مايو 2012

�صفاء �صادق رئي�س اللجنة لغاية  31مايو 2012
()4
وليد عمر الزواوي ()2
�سامل الربطماين ()4
ع�ضو جمل�س �إدارة لغاية  31مايو 2012

الغر�ض الرئي�سي للجنة التدقيق هو �أن
تكون م�س�ؤولة �أمام جمل�س الإدارة و�أن
توفر م�س�ؤولية غري تنفيذية عن الإ�رشاف
على وتقدمي امل�شورة ملجل�س الإدارة حول
امل�سائل املتعلقة ب�إعداد التقارير املالية
مع �أي�ض ًا كافة امل�سائل املن�صو�ص عليها
يف امللحق  3من امليثاق.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

�أوقات االجتماع

الع�ضوية (االجتماعات التي مت ح�ضورها)

املهام وامل�س�ؤوليات

جمل�س الإدارة

ين�ص اجلدول التايل على نظرة عامة خمت�رصة للغر�ض الرئي�سي من جلنة التدقيق وجلنة املخاطر واحل�ضور �أثناء عام :2012

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل � – Пإطار عمل القائمة Ш

القوائم املالية
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

تقرير ميثاق تنظيم و�إدارة ال�رشكات (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م
-4

4انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة

4-444مت انتخاب جمل�س الإدارة احلايل يف  31مايو  2012ملدة ثالث �سنوات.
4-444عينّ جمل�س الإدارة �ساميون كوبر كرئي�س للمجل�س ووليد عمر الزواوي كنائب رئي�س املجل�س.
4-444يتم �إجراء انتخاب جمل�س الإدارة كل ثالث �سنوات .و�سيتم �إجراء انتخاب جمل�س الإدارة التايل يف عام  ،2015مع مراعاة وجود اي
متطلب قد يق�ضي ب�إجراء انتخاب مبكر ح�سب القانون �أو النظام الأ�سا�سي .ويجوز ملء �أي �شاغر نا�شئ عن ا�ستقالة �أي ع�ضو ب�شكل
م�ؤقت من قبل املجل�س ،مع مراعاة �إعادة االنتخاب يف اجلمعية العمومية ال�سنوية التالية.
4-444يجب على �أي �شخ�ص يرغب يف تعيينه مبن�صب ع�ضو جمل�س �إدارة �أن:
•يفي بكافة ال�رشوط القانونية الواردة يف قانون ال�رشكات التجارية والنظام الأ�سا�سي؛ و
•�أن يقدم منوذج طلب الع�ضوية ( ح�سب النموذج ال�صادرعن الهيئة العامة ل�سوق املال) قبل يومني على الأقل من انعقاد
اجلمعية العمومية التي �سيتم فيها انتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
 4-444يقوم امل�ست�شار القانوين لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان مبراجعة �أهلية و�صحة الطلبات وااللتزام بالقوانني واللوائح .و�سيقوم
بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان على النحو املطلوب مبوجب القرار الوزاري رقم هـ 2008/53/ب�إيداع مناذج �أع�ضاء جمل�س الإدارة
املنتخبني مع حم�رض اجلمعية العمومية ال�سنوية لدى الهيئة العامة ل�سوق املال (“الهيئة العامة ل�سوق املال”) يف غ�ضون الفرتة
املحددة يف القانون.

-5

5املكاف�آت

�5-555أع�ضاء جمل�س الإدارة ال يتلقون راتباً ،بل يكونون خمولني بتلقي مكاف�آت ح�ضور وبدالت جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة ح�سب
املبالغ التالية:
• 500ريال ُعماين مبثابة بدل ح�ضور جل�سة ي�ستحق الدفع لكل اجتماع جمل�س �إدارة يتم ح�ضوره؛ و
• 500ريال ُعماين مبثابة بدل ح�ضور جل�سة ي�ستحق الدفع لكل اجتماع جلنة يتم ح�ضوره؛
مع مراعاة الآتي  )1(:احلد الأق�صى مل�رصوفات بدل ح�ضور اجلل�سات لكل ع�ضو بقيمة  10٫000ريال ُعماين كل عام و( )2حد
�أق�صى للر�سوم /للم�رصوفات ال�سنوية مببلغ �إجمايل وقدره (ملجل�س الإدارة ب�أكمله)  200٫000ريال ُعماين.
5-555تنازل كل من �ساميون كوبر وديفيد كوثيماير وفران�شي�سكا ماكدونا وعبدالفتاح �رشف عن حقهم يف احل�صول على كامل �أو �أي جزء
من مكاف�آت جمل�س الإدارة /اللجنة اخلا�صة بهم عن عام .2012

16

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

تقرير ميثاق تنظيم و�إدارة ال�رشكات

يف  31دي�سمرب 2012م

5-555بلغ �إجمايل مكاف�آت ونفقات جمل�س الإدارة /اللجنة املدفوعة خالل عام  ]80٫975[ 2012ريال ُعماين ح�سب اجلدول التايل:

العماين
املكاف�آت بالريال ُ

ا�سم ع�ضو جمل�س الإدارة

6-666ال توجد حاالت تدل على عدم االلتزام من قبل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان حول امل�سائل املتعلقة ب�أ�سواق املال التي يتم تنظيمها من
قبل �سوق م�سقط للأوراق املالية (“�سوق م�سقط للأوراق املالية”) والهيئة العامة ل�سوق املال �أثناء الثالثة �سنوات الأخرية .وال توجد
�أية جوانب تدل على عدم االلتزام بامليثاق.

7-777لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان  3٫597م�ساهم ًا كما يف  31دي�سمرب .2012
7-777م�صدر املعلومات الرئي�سي للم�ساهمني هو التقرير ال�سنوي الذي يت�ضمن ،من بني الأ�شياء الأخرى ،بيان جمل�س الإدارة والبيانات
املالية املدققة.

7 -777يتم الإ�شارة �إىل مناق�شة الإدارة وتقرير التحليل يف تقرير منف�صل .

17

القوائم املالية

7-777يتم �أي�ض ًا �إ�ضافة لذلك ن�رش الآتي  )1( :ميزانية عمومية غري مدققة وح�ساب �أرباح وخ�سائر على نحو ربع �سنوي مع تقرير �صادر
عن جمل�س الإدارة يف ال�صحف املحلية؛ و( )2يتم �إيداع جمموعة كاملة من البيانات املالية والتقرير ال�صادر عن جمل�س الإدارة لدى
الهيئة العامة ل�سوق املال و�سوق م�سقط للأوراق املالية؛ و( )3يتم ن�رش هذه التقارير على موقع ويب بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
على  .www.hsbc.co.omويعر�ض موقع الويب �إعالنات ال�صحف الر�سمية والعرو�ض املقدمة �إىل امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات
وال�رشكات واملحللني.

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل � – Пإطار عمل القائمة Ш

7 -7و�سائل االت�صال مع امل�ساهمني وامل�ستثمرين

جمل�س الإدارة

6 -6تفا�صيل عدم االلتزام من قبل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

5-555بلغ �إجمايل املكاف�آت املدفوعة مبجملها خالل عام � 2012إىل �أكرب �أع�ضاء يف فريق الإدارة التنفيذية مبا يف ذلك الراتب والفوائد
والعالوات وخيارات الأ�سهم وم�ستحقات نهاية اخلدمة واملعا�شات التقاعدية [ ]1٫1مليون ريال ُعماين.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

�ساميون كوبر
وليد عمر الزواوي
د .جمعة علي جمعة
ال�سيد� /أمين �أحمد احلو�سني
ديفيد كوثيماير
فران�شي�سكا ماكدونا
عبدالفتاح �رشف
بينب دراما�سي نان�سي
�صفاء الدين �صادق
راجيف دار
�سامل الربطماين
اجمايل املكاف�آت
�إجمايل نفقات الفندق وال�سفر والنفقات الأخرى املتعلقة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة
االجمايل

9٫790
8٫870
9٫225
5٫870
7٫740
5٫015
7٫305
53٫815
27٫160
80٫975

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

تقرير ميثاق تنظيم و�إدارة ال�رشكات (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م

-8

�8سعر ال�سوق وتوزيعات املمتلكات

8-888ين�ص اجلدول التايل على بيانات �سعر ال�سوق لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان خالل عام :2012
بيانات �سعر ال�سوق -عايل ومنخف�ض
ال�شهر

العماين
عايل بالريال ُ

العماين
منخف�ض بالريال ُ

متو�سط امل�ؤ�رش (�سوق م�سقط
للأوراق املالية -مايل)

يناير 2012

0.294

0.280

6٫422.05

فرباير 2012

0.281

0.270

6٫333.55

مار�س 2012

0.289

0.271

6٫751.11

�أبريل 2012

0.290

0.250

7٫036.04

مايو 2012

0.240

0.224

6٫687.82

يونيو 2012

0.251

0.236

6٫497.2

يوليو 2012

0.242

0.225

6٫063.75

�أغ�سط�س 2012

0.234

0.223

6٫197.96

�سبتمرب 2012

0.225

0.215

6٫283.1

�أكتوبر 2012

0.220

0.214

6٫279.66

نوفمرب 2012

0.217

0.207

6٫246.34

دي�سمرب 2012

0.215

0.206

6٫426.46

(على �أ�سا�س �أ�سعار الإغالق اليومية يف �سوق م�سقط للأوراق املالية)
8-888ين�ص اجلدول التايل على توزيع ملكية �أ�سهم بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان خالل عام :2012

ن�سبة امل�ساهمة املئوية

عدد امل�ساهمني

�أقل من ٪5

3٫596

بني ٪10 -5

0

�أكرث من ٪10

1

الإجمايل

3٫597
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

تقرير ميثاق تنظيم و�إدارة ال�رشكات

يف  31دي�سمرب 2012م

-9

9ملحة عن اخلربة املهنية لدى املدقق القانوين

9-999كيه بي ام جي هم املدققون القانونيون املعتمدون لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان.

تع ّد ال�رشكة �إحدى �رشكات التدقيق الرائدة يف ال�سلطنة ،وقد ا�ستهلت عملياتها يف ُعمان عام 1974م كجزء من ’كي بي �إم جي
اخلليج الأدنى‘ (�سلطنة ُعمان ودولة الإمارات العربية امل ّتحدة) .ولدى ال�رشكة  130موظّ فا منهم �أربعة �رشكاء وخم�سة ر�ؤ�ساء �أق�سام
و 20مديرا من بينهم كوادر ُعمانية.

وتع ّد �رشكة ’كي بي �إم جي‘ يف ُعمان �إحدى ال�رشكات امل�صادق عليها من الهيئة العامة ل�سوق املال لتوفري خدمات التدقيق
لل�رشكات ال ُعمانية امل�ساهمة .وخالل عام 2012م فقط و�صل مبلغ الر�سوم التي ح ّققها املد ّققون اخلارجيون بال�رشكة �إىل � 142ألف
ريال ُعماين (� 56ألفا خلدمات التدقيق ،و� 12ألفا خلدمات تدقيق ال�رضائب ،و� 74ألفا للتدقيق  -و للخدمات الأخرى).

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

وتع ّد ’كي بي �إم جي اخلليج الأدنى‘ (�سلطنة ُعمان ودولة الإمارات العربية امل ّتحدة) جزءا من �شبكة �رشكات كي بي �إم جي امل�ستقلة
املن�ضوية حتت مظلّة كي بي �إم جي العاملية  .KPMG International Co-operativeوتقوم ال�شبكة بتوفري اخلدمات
متخ�ص�ص يعملون يف
مكون من � 152ألف موظّ ف
ّ
اال�ست�شارية واملحا�سبة والتدقيق الداخلي وتدقيق ال�رضائب ،ولديها فريق عمل ّ
 156بلدا حول العامل لتقدمي اال�ست�شارات وخدمات التدقيق.

جمل�س الإدارة

وافق امل�ساهمون لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع )HBON( .على تعيني �رشكة ’كي بي �إم جي  ‘KPMGلتكون
املد ّقق القانوين للبنك عن العام 2012م.

1010ر�سوم التدقيق

1111الإقرار من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة
111111ي�ؤكد جمل�س الإدارة ح�سب �أف�ضل معلومات لديه ب�أنه:

ل�صالح وبالنيابة عن جمل�س الإدارة

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل � – Пإطار عمل القائمة Ш

•مت �إعداد البيانات املالية ح�سب القوانني والأنظمة واللوائح املعمول بها؛
•مت مراجعة كفاءة ومالئمة �أنظمة الرقابة الداخلية لدى بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان وهي ملتزمة بالقوانني والأنظمة واللوائح
الداخلية؛
•ال توجد �أ�شياء جوهرية ت�ؤثر على ا�ستمرار بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان وقدرته على موا�صلة عملياته خالل ال�سنة املالية
املقبلة.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

101110بلغ �إجمايل الر�سوم املفرو�ضة من قبل املراقبني اخلارجيني خالل عام  2012عن اخلدمات املقدمة �إىل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي
ُعمان  142٫000ريال ُعماين باملجمل.

القوائم املالية

�ساميون كوبر
رئي�س جمل�س الإدارة
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

املناق�شات الإدارية وحتليالتها

ملخ�ص النتائج املالية
ّ
ربح ال�سهم الواحد
العماين
بالريال ُ

الأرباح املو ّزعة لل�سهم الواحد
العماين
بالريال ُ

�صايف الأ�صول لل�سهم الواحد
العماين
بالريال ُ

 - 0.004انخفا�ض بن�سبة %75
2011م0.016 :

0.001

 - 0.147ارتفاع بن�سبة %25
2011م0.118 :

عن العام
الأرباح بعد خ�صم ال�رضائب
العماين (بالآالف)
بالريال ُ

�صايف �إيرادات الت�شغيل
العماين (بالآالف)
بالريال ُ

�صايف م�رصوفات الت�شغيل الأخرى
العماين (بالآالف)
بالريال ُ

 - 5٫796انخفا�ض بن�سبة %63
2011م15٫528 :

 - 60٫529ارتفاع بن�سبة %74
2011م34٫851 :

 - 48٫734ارتفاع بن�سبة %159
2011م18٫816 :

نهاية العام
�صايف القرو�ض وال�سلفيات للعمالء
العماين (بالآالف)
بالريال ُ

ودائع العمالء
العماين (بالآالف)
بالريال ُ

ن�سبة �سلفيات العمالء
�إىل ودائع العمالء

 - 1٫194٫443ارتفاع بن�سبة  - 1٫851٫567 %163ارتفاع بن�سبة  - %64.5 %148ارتفاع بن�سبة %4
2011م%60.8 :
2011م747٫750 :
2011م454٫280 :

�إجمايل حقوق امل�ساهمني
العماين (بالآالف)
بالريال ُ

الأ�صول املرجحة باملخاطر
العماين (بالآالف)
بالريال ُ

 - 294٫137ارتفاع بن�سبة %158
2011م114٫134 :

 - 1٫796٫589ارتفاع بن�سبة %161
2011م688٫133 :

ن�سب ر�أ�س املال
ن�سبة الفئة الأوىل

ن�سبة كفاية ر�أ�س املال

 - %15.1انخفا�ض بن�سبة %1.5
2011م%16٫6 :

 - %16.0انخفا�ض بن�سبة %1.2
2011م%17.3 :
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

املناق�شات الإدارية وحتليالتها

ن�سب الأداء
ن�سب التغطية الإئتمانية
املتعثة
ن�سبة القرو�ض
رّ
�إىل �صايف القرو�ض

ن�سبة التغطية

 - %7.1ارتفاع بن�سبة %6
2011م%1.2 :

 - %89.4انخفا�ض بن�سبة %3
2011م%92.7 :

%3.7

ن�سبة كفاءة التكلفة

ن�سبة �صايف �إيرادات الفوائد
�إىل جمموع �إيرادات الت�شغيل

ن�سبة �صايف �إيرادات الر�سوم
�إىل جمموع �إيرادات الت�شغيل

�صايف �إيرادات فرق عملة �إىل
جمموع �إيرادات الت�شغيل

 - %80.5ارتفاع بن�سبة %27
%54.0 :2011

 - %66.2ارتفاع بن�سبة %3
2011م%63.4 :

 - %16.5انخفا�ض بن�سبة %5
2011م%21.3 :

 - %14.9بن�سبة %0.0
2011م%14.9 :

عدد الأ�سهم امل�صدرة قيمة كل منها
 0.100ريال ُعماين

الر�سملة ال�سوقية
العماين (بالآالف)
بالريال ُ

�سعر �إغالق ال�سوق
(�سوق م�سقط للأوراق املالية)

2٫000٫312٫790

 - 414٫065ارتفاع بن�سبة %53
2011م271٫055 :

 - 0.207انخفا�ض بن�سبة %7
2011م0.280 :

مناق�شات وحتليالت الإدارة

معلومات الأ�سهم يف نهاية العام

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

ن�سب الكفاءة والأن�شطة الفرعية

968٫052٫610 :2011

جمل�س الإدارة

ن�سب العوائد
ن�سبة العائد على ر�أ�س املال

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل � – Пإطار عمل القائمة Ш

القوائم املالية
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

املناق�شات الإدارية وحتليالتها (تابع)

العماين
ملحة عن االقت�صاد ُ
التو�سع املايل وبف�ضل
�أ�شارت كافة التقديرات خالل عام 2012م �إىل �أن مع ّدل النمو ال�سلطنة قد حافظ على ثباته ،وذلك ب�سبب توا�صل
ّ
ال�سيا�سة النقدية املدعومة مبيزانية القطاع احلكومي القوية .وبلغ معدل الناجت املحلي الإجمايل لل�سلطنة عن عام 2012م  %8.3مع معدل
ت�ضخم ن�سبي بلغ حوايل  ،%3ومنو يف الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي ي�صل �إىل  .%10.6وقد �ساهمت الزيادة يف الإنتاج النفطي
وارتفاع العوائد النفطية يف زيادة الإنفاق احلكومي لي�صل �إىل  11.4مليار ريال ُعماين خالل عام 2012م مما �ساعد يف دعم ومتويل
م�شاريع جديدة للبنية الأ�سا�سية.
وقد وا�صلت احلكومة م�ساعيها وحر�صها على حت�سني م�ستوى املعي�شة و�إيجاد املزيد من فر�ص العمل ،حيث قامت على �سبيل املثال بت�شجيع
اال�ستثمارات الأجنبية و�إ�رشاك القطاع اخلا�ص يف امل�شاريع احلكومية ال�ضخمة ،ودعم �إقامة م�ؤ�س�سات �صغرية ومتو�سطة و�إن�شاء مناطق
�صناعية جديدة.
وقد �ساهم الأداء االقت�صادي الثابت لل�سلطنة يف رفع مكانتها لت�صل �إىل املرتبة  32عامليا �ضمن قائمة الدول التناف�سية من بني  142دولة،
وذلك ح�سب م�ؤ�شرّ تقرير التناف�سية العاملي 2012م2013/م ،وهو ما جعلها تتقدم على البحرين والكويت من بني دول جمل�س التعاون
اخلليجي والربازيل والهند من بني الدول ال�صاعدة .وي�ص ّنف التقرير ال�سلطنة يف فئة املرحلة االنتقالية ذات التنمية االقت�صادية التي تقودها
الكفاءة واالبتكار.

املناخ امل�رصيف يف ال�سلطنة
أداء منقطع النظري يف عام 2012م وذلك يف ظ ّل انتعا�ش وازدهار االقت�صاد ال ُعماين وارتفاع �أ�سعار
حقق القطاع امل�رصيف يف ال�سلطنة � ً
النفط .وقد ارتفعت قيمة �أ�صول البنوك التجارية يف ال�سلطنة من نقد وودائع لدى البنك املركزي ال ُعماين بن�سبة � %13.8أي ما يعادل
 20٫962.7مليون ريال ُعماين بحلول دي�سمرب 2012م مقارن ًة بـ 18٫407.6مليون ريال ُعماين كما يف دي�سمرب 2011م .كما ارتفعت
قيمة �إجمايل ال�سلفيات بن�سبة � %14.4أي ما قيمته  14٫313.9مليون ريال ُعماين بحلول دي�سمرب 2012م مقارنة بالعام املن�رصم الذي
بلغ الإجمايل فيه  12٫514.9مليون ريال ُعماين .وبالرغم من انخفا�ض ال�سلفيات �إىل اجلهات احلكومية بن�سبة � %4.9إال �أن ال�سلفيات �إىل
القطاع اخلا�ص والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة ازدادت بن�سبة  %14.9و %16.4على التوايل.
وبنهاية عام 2012م ازداد جمموع عوائد البنوك التجارية بن�سبة � %12.1أي ما قيمته حوايل  656٫4مليون ريال ُعماين.
ويف الوقت ذاته ازدادت ن�سبة �صايف الودائع بـ� %12.7أي ما يعادل  14٫171.7مليون ريال ُعماين بنهاية دي�سمرب 2012م ،مقارنة بالفرتة
نف�سها من عام 2011م التي بلغت  12٫573.3مليون ريال ُعماين ،وذلك مع ارتفاع يف ودائع القطاع اخلا�ص واجلهات احلكومية مع
انخفا�ض يف ودائع الهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة.

ملحة عن بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
يع ّد اندماج عمليات بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع .وبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود يف ُعمان الأكرب يف م�ستوى القطاع امل�رصيف
املحلّي حتى اليوم ،وبف�ضله �أ�صبح بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع .من �أكرب امل�ؤ�س�سات امل�رصفية يف ال�سلطنة من ناحية �شبكة الفروع ،حيث
يبلغ عددها  87فرع ًا يعمل فيها �أكرث من  1٫000موظف .ويقدم بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عمان قائمة متنوعة من احللول امل�رصفية للعمالء الذين
يزيد عددهم اليوم عن  400٫000من الأفراد و 10٫000من ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات التجارية .ويحت ّل بنك �إت�ش �إ�س بي �سي مكانة مرموقة ك�أحد �أكرب
امل�ؤ�س�سات امل�رصفية واملالية ال�ضخمة عامليا ،مبكاتب يزيد عددها عن  6٫600مكتبا يف  81بلداً ومنطقة يف �ستة �أقاليم.
ونقدم املنتجات واخلدمات امل�رصفية لعمالئنا من ثالث من�صات م�رصفية تتمثل يف :اخلدمات البنكية و�إدارة الرثوات  ،RBWMوخدمات
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات التجارية  ،CMBوال�رصافة العاملية والأ�سواق .GB&M

حتليل للأداء املايل
مت �إعداد التقارير املالية لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع )HBON( .وفق ًا للمعايري الدولية للتقارير املالية (“ )”IFRS 3با�ستخدام
�صيغة اال�ستحواذ العك�سي ،فح�سب متطلبات  IFRS 3ا�شتمل بيان الأرباح واخل�سائر على نتائج عمليات بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط
املحدود يف ال�سلطنة مل ّدة � 12شهرا ،و� 7أ�شهر (من �شهر يونيو – دي�سمرب 2012م) من عمليات بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع .بعد �أن مت �إيقاف
�إدراج عملياته وذلك لأغرا�ض حما�سبية� .أما نتائج بنك ُعمان الدويل خالل الأ�شهر اخلم�سة الباقية فهي مت ّثل جزءا من �إحتياطيات امليزانية
العمومية لـ.HBON
�صايف �إيرادات الفوائد :بلغ �صايف �إيرادات الفوائد خالل عام 2012م  40٫1مليون ريال ُعماين �أي بن�سبة زيادة ت�صل �إىل  %81.5مقارن ًة
بـ 22٫1مليون ريال ُعماين عن ذات املدة يف عام 2011م .وقد �شمل الإرتفاع �إيرادات بلغت  17مليون ريال ُعماين من بنك ُعمان الدويل
ل�سبعة �أ�شهر ،وزيادة ت�صل �إىل مليون ريال ُعماين من �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان .وقد واجهت �إيرادات الفوائد �ضغوط ًا ب�سبب املناخ التناف�سي
املتزايد وتقييد ن�سب الفوائد على القرو�ض ال�شخ�صية.
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

املناق�شات الإدارية وحتليالتها

م�رصوفات الت�شغيل :ارتفع جمموع م�رصوفات الت�شغيل �إىل  48٫7مليون ريال ُعماين مقارنة بـ 18٫8مليون ريال ُعماين من عام 2011م
و ُيعزى ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل تكاليف دمج الأعمال التي بلغت  13٫9مليون ريال ُعماين ،وما جمموعه  18٫4مليون ريال ُعماين من تكاليف
بنك ُعمان الدويل ل�سبعة �أ�شهر .و�شملت تكاليف دمج الأعمال تطوير �أنظمة تقنية املعلومات وجتديد �شبكة الفروع وهوية الكيان املدمج
وتعزيز �أجهزة ال�رصف الآيل.

�سجل البنك انخفا�ض ًا يف �صايف الأرباح بن�سبة  %62.7لي�صل �إىل  5٫8مليون ريال ُعماين مقارنة بـ  15٫5مليون ريال ُعماين
الربح لل�سنةّ :
للفرتة ذاتها من عام 2011م .ويعزى الإنخفا�ض ب�شكل رئي�سي �إىل تكاليف دمج الأعمال التي ت�صل �إىل  13٫9مليون ريال ُعماين و�إرتفاع
يف تكاليف �صايف القرو�ض املتعرثة بقيمة ت�صل �إىل  5٫6مليون ريال ُعماين يف العام ذاته.

جمموع الأ�صول� :إ�ستطاع البنك موا�صلة حتقيق منو يف عدد من القطاعات املهمة خالل عام 2012م حيث زاد جمموع الأ�صول من 970٫1
مليون ريال ُعماين �إىل  2٫412.8مليار ريال ُعماين .وي�شمل هذا املجموع �أ�صول من بنك ُعمان الدويل بقيمة  1٫316.8مليار ريال ُعماين
مت �إ�ضافتها يف فرتة الإندماج ،يف حني �أن مبلغ  126مليون ريال ُعماين املتبقي يعود �إىل زيادة يف �أ�صول �إت�ش �إ�س بي �سي  HBONبعد
الإندماج .وي�شتمل النمو الذي �شهده البنك ما بعد االندماج على قرو�ض و�سلفيات بقيمة  55مليون ريال ُعماين ،و�إ�ستثمارات مالية بقيمة
 202مليون ريال ُعماين مت معادلتها بخف�ض يف نقد و�أر�صدة لدى البنوك املركزية بقيمة  29مليون ريال ُعماين ،وم�ستحقات من البنوك
بقيمة  92مليون ريال ُعماين.

ودائع العمالء� :شهدت ودائع العمالء زياد ًة ن�سبتها � %147.8أي من  748مليون ريال ُعماين يف 2011م �إىل  1٫851مليار ريال ُعماين
يف  31دي�سمرب 2012م .وت�شمل هذه الزيادة مبلغ  1٫014مليون ريال ُعماين ناجت عن اندماج العمليات ،يف حني �أن مبلغ  89مليون ريال
ُعماين املتبقي ناجت عن منو يف ودائع البنك .وبهذه القاعدة الرا�سخة يف نطاق الودائع ،ترتكز ا�سرتاتيجية البنك حاليا على احلفاظ على هذا
امل�ستوى وتطوير وتنويع العمل مع ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات امل�رصفية والأفراد وربطها ب�شبكة �إت�ش �إ�س بي �سي العاملية.
ن�سبة كفاية ر�أ�س املال :ا�ستطاع البنك املحافظة على ن�سبة كفاية ر�أ�س مال عالية ت�صل �إىل  %16.03وهي متما�شية مع �سيا�سات البنك الرامية
�إىل احلفاظ على ر�أ�س املال لدعم النمو م�ستقبال .وقريبا �سيكون على جميع البنوك توفري ن�سبة �إ�ضافية من ر�أ�س املال ت�صل �إىل  %2.5فوق احل ّد
املطلوب وفقا ال�شرتاطات اتفاقية الرقابة امل�رصفية “بازل  ،”Basel 3ويع ّد بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان م�ؤهال للو�صول �إىل هذه الن�سبة.

اخلدمات البنكية و�إدارة الرثوات
التطورات خالل عام 2012م ،حيث مت الرتكيز على تقدمي منتجات ذات م�ستوى من اجلودة.
�شهد قطاع اخلدمات البنكية و�إدارة الرثوات الكثري من
ّ
وقد ا�ستدعى الدمج �إ�صدار بطاقات �سحب وبطاقات ائتمانية جديدة لكافة العمالء ،وقد مت �إمتام هذه املرحلة اللوج�ستية ب�شكل كامل يف
الربع الأخري من العام مع بع�ض االنقطاعات الطفيفة التي واجهها العمالء يف اخلدمة .وقد ن ّفذ البنك �أي�ضا م�رشوع حتديث بيانات العمالء
من خالل �إطالق حملة ’تعرف على عميلك‘.
23

القوائم املالية

ت�شري كافة تقاريرنا املالية ال�صادرة عن العام 2012م �إىل �أن القاعدة امل�رصفية التي ي�ستند عليها البنك قادرة على حتقيق �أهداف النمو
بناء على قيمة ر�أ�س املال و�أهداف
التي ي�صبو �إليها ،وتوفري عوائد للم�ساهمني يف الأعوام القادمة .وقد مت حتديد ن�سبة �أرباح امل�ساهمني ً
النمو وذلك لدعم هذه العوائد.

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل � – Пإطار عمل القائمة Ш

القرو�ض وال�سلفيات :ارتفعت قرو�ض العمالء بن�سبة � %162.9أي بزيادة من  454مليون ريال ُعماين يف 2011م �إىل  1٫194مليار ريال
ُعماين يف  31دي�سمرب 2012م .وت�شمل هذه الزيادة مبلغ  685مليون ريال ُعماين ناجت عن عملية الإندماج ،يف حني �أن مبلغ  55مليون
ريال ُعماين ناجت عن منو يف �سلفيات البنك بعد االندماج.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

وكما هو مبني يف الإي�ضاح رقم  3من البيانات املالية �أن الإندماج مت يف  1يناير 2012م مع الأخذ يف احل�ساب نتائج بنك ُعمان الدويل
مل ّدة � 12شهرا ،و�أن �صايف �أرباح البنك املدمج لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م كان من املفرت�ض �أن تكون  2٫6مليون ريال
ُعماين .ويعزى هذا الإنخفا�ض �إىل نق�ص يف �إيرادات الت�شغيل و�إرتفاع م�رصوفات الت�شغيل يف عمليات بنك عمان الدويل وزيادة تكاليف
القرو�ض املتعرثة يف عمليات كال من بنك ُعمان الدويل وبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان.

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

�إنخفا�ض قيمة القرو�ض املحملة – �صايف الإ�سرتدادات :بلغت م�رصوفات الإنخفا�ض يف قيمة القرو�ض املحملة بعد خ�صم الإ�سرتدادات
 4٫6مليون ريال ُعماين مقارنة مبليون ريال ُعماين ك�صايف املبالغ امل�سرتدة من القرو�ض املحملة يف عام 2011م .و�شملت الزيادة مبالغ
مكونة من خم�ص�صات �إنخفا�ض قيمة القرو�ض العامة والتي بلغت  0٫7مليون ريال ُعماين و 11٫2مليون ريال ُعماين مكونة من خم�ص�صات
�إنخفا�ض قيمة القرو�ض املحددة من العمالء ال�رشكات يف البنك املدمج والتي مت معادلتها بقيمة ت�صل �إىل  5٫7مليون ريال ُعماين ،وزيادة
يف الإ�سرتدادات بقيمة  0.5مليون ريال ُعماين� .أما القرو�ض املتعرثة من جمموع القرو�ض فقد ازدادت ن�سبتها من  %1.2يف عام 2011م
�إىل  %7.1يف عام 2012م مع ن�سبة تغطية ت�صل �إىل .%89.4

جمل�س الإدارة

�صايف �إيرادات الت�شغيل الأخرى :ارتفع �صايف �إيرادات الت�شغيل من  7٫6مليون ريال ُعماين �إىل  20٫4مليون ريال ُعماين خالل ال�سنة
وحت�سن قيمة الهوام�ش الربحية يف الكثري من املعامالت
املالية املنتهية يف دي�سمرب 2012م ،وذلك بف�ضل زيادة االعتمادات امل�ستندية
ّ
احلكومية ويف خدمات الأوراق املالية التي تق ّدمها �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان .وقد �شمل االرتفاع  5٫8مليون ريال ُعماين من نتائج بنك ُعمان
الدويل ل�سبعة �أ�شهر ،و 1٫8مليون ريال ُعماين من بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

املناق�شات الإدارية وحتليالتها (تابع)

ومت �إجراء الكثري من م�شاريع تطوير الأنظمة والأجهزة والبنية الأ�سا�سية يف الن�صف الثاين من عام 2012م منها ا�ستبدال �أجهزة ال�سحب
(عمان نت) يف يونيو 2012م والتي ت�ؤهلهم
الآيل التي بد�أت يف نوفمرب ،وربط كافة عمالء بنك ُعمان الدويل ال�سابقني ب�شبكة ُعمان الوطنية ُ
ال�ستخدام  1٫100جهازا لل�سحب الآيل يف ال�سلطنة.
وبعد �إمتام مراحل عملية االندماج يف نوفمرب ،ت�س ّنى لعمالء بنك ُعمان الدويل ال�سابقني اال�ستمتاع بخدمات ال�رصافة عرب الإنرتنت لأول
مرة ،والتي �سيتم حتديثها ب�شكل �شامل خالل العام اجلاري .ويع ّد ذلك �أحد املجاالت التي �سريكّ ز البنك عليها �إىل جانب ال�رصافة عرب الهاتف
ّ
لي�ستفيد العمالء يف ال�سلطنة من خربته ومزاياه العاملية.
وقد قام البنك ب�إجراء تغيريات على القرو�ض لتحقيق الفائدة لعمالء بنك ُعمان الدويل ال�سابقني حيث ميكنهم اليوم طلب القرو�ض دون
حاجة �إىل كفيل �أو �ضامن ،وهو ما يجعل �إت�ش �إ�س بي �سي �أحد املناف�سني حمليا.
بد�أنا عملية جتديد الفتات يف الن�صف الثاين من عام 2012م ،و�سيتم �ضخ املزيد من اال�ستثمارات على �شبكة الفروع لتح�سني املظهر
اخلارجي ،و�إ�ضفاء جتربة نوعية للعمالء .و�سريافق ذلك طرح برامج تدريب مهني مك ّثف للموظفني.
هذا وقد �شهد عام 2012م ب�شكل عام تخ�صي�ص الكثري من اال�ستثمارات التطويرية لإمتام عملية االندماج بني البنكني ،و�سيكون عام 2013م
بال �شكّ فر�صة فريدة للعمالء للإ�ستفادة واال�ستمتاع بنتائج هذا التطوير.

ال�رصافة التجارية
يف عام 2012م متت عملية �إعادة هيكلة ال�رصافة التجارية يف ال�سلطنة لتتما�شى مع املعايري الت�شغيلية لدى جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي
العاملية لتكون مرتكزة ب�شكل �أكرب على العمالء وليكون ت�صميم املنتجات نابعا من اخلربات الطويلة التي يحظى بها البنك .وقد �ساهمت
عملية الإندماج يف �شهر يونيو 2012م يف توحيد منظومتني م�رصفيتني رائدتني يف ال�سلطنة ،الأمر الذي �ساعد على تو�سيع قاعدة عمالئنا
وتعزيز قطاع ال�رصافة التجارية ب�شكل كبري.
وال زال التمويل التجاري وامل�شاريع العاملية املجالني الأ�سا�سيني �ضمن قطاع ال�رصافة التجارية ،حيث �سنقوم بالرتكيز على الربط العاملي
وتوفري اخلدمات التي تلبي احتياجات عمالئنا التجاريني دعما لل�رشكات وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية والكبرية يف ال�سلطنة و�إعانتها على التداول
واملتاجرة مع �رشكاء �إقليميني وعامليني .وقد قمنا بتعزيز هذا القطاع يف عام 2012م بعد �إطالق خدمة متويل الذمم املدينة التي القت
قبوال كبريا من العمالء ،كما قدمت بديال مميزاً لإدارة ر�ؤو�س �أموالهم .وتظ ّل احللول الإلكرتونية �إحدى الطرق التي يركّ ز عليها البنك مع تقدمي
الدعم والإر�شاد الفوري عرب الربيد الإلكرتوين.
وقمنا كذلك بتطوير خدمات �إدارة املدفوعات والأموال لتقوية كفاءة التغطية املالية لدى قاعدة عمالئنا ،كما مت طرح حلول بديلة جمربة
وموثوقة ب�إت�ش �إ�س بي �سي لإدارة املدفوعات والأموال .وقد مت يف الربع الأخري من عام 2012م �إيقاف خدمات ال�رصافة البنكية للأعمال،
وا�ستبدالها مبن�صة �إت�ش �إ�س بي �سي نت  HSBCnetاملتكاملة لربط كافة وحدات قطاع ال�رصافة التجارية .وقد ازداد الطلب على حلول
اال�ست�ضافة الإلكرتونية املبا�رشة  host-to-hostيف الن�صف الثاين من عام 2012م وهو جمال يتميز فيه بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عامليا وله
�سجل حافل بالإجنازات واخلربات املتميزة.
ويعد قطاع النفط والغاز واملنتجات البرتوكيماوية والبنية الأ�سا�سية من القطاعات اال�ستثمارية املثلى التي �ست�سهم يف االرتقاء بالبنك
ّ
وحتقق م�ستوى عالٍ من الكفاءة .وقد �ساعدتنا عالقاتنا احلكومية الوثيقة وعمالئنا من ال�رشكات ال�ضخمة يف تقدمي خدمات ا�ستثمارية
رفيعة امل�ستوى لعمالئنا يف ال�سلطنة يف عام 2012م و�سنوا�صل العمل يف هذا القطاع بنف�س امل�ستوى .وقد �ساهم �سعينا يف ربط ال�رشكات
املحلية متعددة اجلن�سيات عامليا يف تو�سيع مكانتنا التناف�سية .وان�صب تركيزنا بعد عملية الدمج يف جمال ال�رصافة التجارية الدولية على
تقدمي م�ستوى رائد من خدمات التجارة العاملية و�إدارة املدفوعات.
ونحن نتطلع يف عام 2013م لتقوية وتعزيز �شبكتنا يف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي عمان �ش.م.ع.ع لتقدمي �سل�سلة متكاملة من �أحدث اخلدمات
امل�رصفية يف تاريخ بنك �إت�ش �إ�س بي �سي حول العامل ونرتجم م�ساعينا بتقدمي حلول وتقنيات م�رصفية مبتكرة لعمالئنا التجاريني يف
ال�سلطنة.

الأ�سواق العاملية
املخ�ص�صة لل�رشكات لدى البنك وارتباطها
بف�ضل �شبكة فروع بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان وا�سعة النطاق يف ال�سلطنة واملنتجات الرائدة
ّ
ب�أحدث الأنظمة عامليا ،تع ّد من�صة منتجات الأ�سواق العاملية ُعمان �أحد �أهم املن�صات الرائدة يف تقدمي خدمات �إدارة وحفظ اخلزينة وحلول
التحويل املبا�رش للعمالت الأجنبية وغريها من اخليارات امل�رصفية املتعلقة ب�سوق املال ،وقائمة املنتجات الإر�شادية لتفادي املخاطر
املالية .وقد � ّأهلت هذه املميزات الفريدة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان ليكون اخليار الأمثل ملختلف ال�رشكات الأجنبية ال�ضخمة يف ال�سلطنة.
متخ�ص�ص
وترتبط من�صة منتجات الأ�سواق العاملية ُعمان مبكاتب البنك املتواجدة يف  60بلداً ومنطقة ،كما يتم خدمة العمالء على يد فريق
ّ
وتلبي متطلبات ك ّل عميل.
من مدراء العالقات و�أخ�صائيني يف املنتجات لتطوير حلول م�رصفية تتنا�سب ّ
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

املناق�شات الإدارية وحتليالتها
وب�إمكان العمالء �أي�ضا الو�صول �إىل �أبحاث متق ّدمة يتم �إعدادها �إقليميا على يد فريق باحثني متخ�ص�ص يف دبي لتوفري حتليالت وتنب�ؤات اقت�صادية
�شاملة مع توقّعات لال�ستثمار يف املنطقة .ويتم �إجراء التغيريات والتح�سينات امل�ستمرة على متطلبات ال�رشكات متا�شيا مع ن�سبة التعقيد الذي
ت�شهده �إدارة املخاطر ،وي�سعى البنك �إىل �إيجاد احللول امل�رصفية املرنة ملعاجلة هذه املخاطر بناء على فهم كامل ملتطلبات العمالء.
قام البنك بتخ�صي�ص �أموال وا�ستثمارات كبرية لتطوير البنية الأ�سا�سية للبنك يف عام 2012م ،وذلك تعزيزا مل�ستوى كفاءة اخلدمة وليت�س ّنى
للعمالء من الأفراد وال�رشكات �إجراء املعامالت ب�أريحية كاملة ،وليتمكّن موظفون �أي�ضا توليّ م�س�ؤولياتهم بكفاءة عالية .وقد �شمل ذلك
تطوير كامل ل�شبكة االت�صاالت باعتماد نظام متق ّدم يربط كافة الفروع واملكاتب و�أجهزة ال�سحب الآيل مبراكز البيانات ،مع ا�ستبدال �أجهزة
احلا�سب الآيل ملوظفي وفروع بنك ُعمان الدويل ال�سابقة .ومت �أي�ضا ا�ستحداث �شبكة �أجهزة ال�سحب الآيل واعتماد �أجهزة وينكورالعاملية
(عمان نت) بدءا من يوليو 2012م.
و�إتاحة املجال �أمام كل العمالء ال�ستخدام �أي من �أجهزة ال�رصف املرتبطة ب�شبكة ُعمان الوطنية ُ

�إن هدفنا �أن نكون الأف�ضل بالن�سبة للعميل يف جمال ال�رصافة البنكية و�أن يكون العمل لدينا هو الأف�ضل بالن�سبة للموظّ فني يف ك ّل فروعنا.
ولهذا ال�سبب مت تخ�صي�ص الكثري من اجلهود لتجديد الفتات البنك و�إ�ضفاء الهوية الت�سويقية اجلديدة لها بدءا بالفرع الرئي�سي يف اخلوير،
وانتهاء بـ 21فرعا منف�صال مت �إكمال جتديدها بنهاية العام .و�سيتم تخ�صي�ص املزيد من اال�ستثمارات على املدى الطويل حيث نقوم حاليا
ً
مبراجعة و�إنهاء خطتنا اخلم�سية لتح�سني م�ستوى خدمات ال�رصافة وبيئة العمل.

�إدارة م�ستويات الأداء ونظام الكفاءات والعالوات
مت حتقيق تقدم كبري خالل عام 2012م يف جمال تطوير �سيا�سات املوارد الب�رشية للبنكني املدجمني حيث مت حتديثها ومراجعة كافة
الإجراءات الوظيفية وطرق �إدارة �أداء املوظفني ومنحهم الرواتب واملكاف�آت.

و�إ�ضافة لذلك طر�أت تغيريات على نظام منح العالوات للموظفني خالل عام 2012م هدفت �إىل توحيد كافة العمليات املتعلّقة بذلك ،ومن
�أمثلة ذلك تعديالت على مزايا القر�ض من البنك وتوحيد ع�ضويات نادي املوظفني ومكاف�آت اخلدمة ،ومتديد الت�أمني ال�صحي لي�شمل كافة
املوظفني ،ومنح الفر�ص التدريبية واملهنية والتعليمية العادلة للجميع.
وقد مت �إعداد وتطبيق هذه التفا�صيل بعد مراجعة �شاملة للإجراءات املتبعة لدى البنكني م�سبقا ،واعتماد معايري عاملية جديدة تتما�شى
وتتوافق مع �أف�ضل نظم وممار�سات احلوكمة والإدارة.

التدريب والتطوير املهني

�أما برامج التدريب والتطوير يف عام 2013م ف�سريكز على ا�سرتاتيجية بنك �إت�ش �إ�س بي �سي واملنتجات والأنظمة ،و�ست�شمل برامج التدريب
تعريف املوظفني بنظم �إدارة الأداء لدى �إت�ش �إ�س بي �سي ،بدء العمل على تو�صيف مم ّثلي خدمات العمالء ومدراء الفروع ،وبدء تنفيذ برنامج
م�سمى ’معا نح ّقق الريادة‘ يهدف �إىل توحيد وتنظيم كافة العمليات وفقا ملبادئ وا�سرتاتيجيات جمموعة �إت�ش �إ�س بي
مهني جديد يحمل ّ
�سي العاملية.
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القوائم املالية

ومتمر�س ليقوم مبرحلة التنفيذ حول منتجات
متخ�ص�ص
مت �إجراء برنامج تدريب وتطوير مك ّثف خالل عام 2012م �شمل حتديد فريق
ّ
ّ
’تعرف على عميلك‘ ،والباقات الرتحيبية ،وبرامج الإدارة والوعي الثقايف� ،إ�ضافة �إىل التدريب الإجباري
التجزئة وخدمات الأفراد ،وحملة ّ
حول املخاطر واالمتثال وغ�سيل الأموال وخماطر تقنيات املعلومات وحاالت الغ�ش واالحتيال .وقد مت يف الن�صف الثاين من العام فقط تنفيذ
ما زاد جمموعه عن  4٫300يوما من التدريب املك ّثف يف �أكرث من  300جل�سة.
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وبناء على حتليل �شامل لل�سوق مت مراجعة الرواتب ونطاقات العمل لدى جميع املوظّ فني وموا�ؤمتها مع الهيكلة الوظيفية املعتمدة لدى
ً
جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي .وقد �أ�سهم ذلك يف توحيد وتنظيم نظام العالوات والرواتب واملكاف�آت ،وتوفري �أر�ضية را�سخة لتنفيذ �سيا�سة
منح و�إدارة املكاف�آت م�ستقبال ،لتكون مبنية على قرارات وا�ضحة متوافقة مع ا�سرتاتيجية جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي واملبادئ والقيم التي
تعتمدها .وبينما ينتقل البنك �إىل هذه املرحلة مت �إبالغ وخماطبة جميع املوظّ فني داخليا حول الئحة �إدارة الأداء لدى �إت�ش �إ�س بي �سي والتي
بد�أ تنفيذها يف  1يناير من عام 2013م ،و�سيتم تنفيذها خالل الربع الأول من العام من خالل �سل�سلة من الربامج التدريبية والأن�شطة التي
تهدف لتقييم الأداء.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

املوارد الب�رشية

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

وكان من بني املراحل املهمة �ضمن عملية الدمج توحيد بيانات العمالء يف ك ّل الفروع واملكاتب التابعة للبنك ،والتي مت �إمتامها ب�شكل
و�ضمها �إىل �سجالت نظام بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود حتى يتم الإطالع على
كامل يف نوفمرب 2012م ،ونقل البيانات
ّ
موحد .وقد ا�ستفاد العمالء مبا�رشة من هذه اخلطوة حيث ت�س ّنى لهم اال�ستمتاع بخدمات ال�رصافة عرب
كافة املعلومات من من�صة ونظام ّ
الإنرتنت واحل�صول على رمز خدمات الرد ال�صوتي التفاعلي  IVRوتل ّقي ر�سائل و�إ�شعارات ن�صية على الهاتف ،واالت�صال مبركز خدمات
العمالء ،وغريها من اخلدمات التي مل تكن متوفرة لعمالء بنك ُعمان الدويل ال�سابقني .ويتم ّتع البنك اليوم بتقنيات متطورة وعالية اجلودة
تلبي وت�ستويف املتغريات التي ت�شهدها احتياجات ومتطلّبات العمالء خالل ال�سنوات القادمة.
ّ

جمل�س الإدارة

التقنيات املتط ّورة لدى �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

املناق�شات الإدارية وحتليالتها (تابع)

التدقيق الداخلي
يعمل ق�سم التدقيق الداخلي على �إيجاد املخاطر املحتملة و�إعداد وتقييم �أطر لإدارتها ب�شكل فاعل �سواء من خالل الطرق الأولية والثانوية.
ويو ّفر الق�سم �ضمانات عملية وم�ستقلة للإدارة وجلان املخاطر والتدقيق حول �إدارة املخاطر واحلوكمة و�أُطر التحكّم (التي ت�شمل �أُطر التحكّم
املالية) ،و�إ�ضافة القيمة وحت�سني العمليات من خالل حت�سني تقدمي االقرتاحات حول التحكّم بالعمليات .ويتم الو�صول �إىل �أهداف التدقيق
ومنتظم لتح�سني �إدارة املخاطر والتحكّم بعمليات احلوكمة ،الأمر الذي يعني البنك على بلوغ �أهدافه على �ضوء
الداخلي من خالل
منهج ثابتٍ
ٍ
ٍ
املخاطر املحتملة وبالتوافق مع ال�سيا�سات والأخالقيات التي تعتمدها جمموعة �إت�ش �إ�س بي �سي العاملية.
ول�ضمان ا�ستقاللية تقارير التدقيق الداخلي ،يقوم رئي�س ق�سم التدقيق الداخلي ب�إر�سال كافة التقارير لرئي�س جمل�س الإدارة �إت�ش �إ�س بي �سي
ُعمان وجلنة التدقيق الداخلي مبا�رشة.

امل�س�ؤولية االجتماعية
لدى البنك التزام و�إميان كامل ب�رضورة خدمة املجتمع ومتكينه والعمل مب�س�ؤولية على حتقيق الفائدة ملختلف �رشائحه و�أفراده ،لذا ف�إنه
يعمد على تنفيذ خطة طويلة املدة لتوطيد الروابط وتوثيقها وا�ستدامتها يف ثالث جماالت هي التعليم والبيئة واملجتمع.
وخالل عام 2012م قام البنك بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم واملجل�س الثقايف الربيطاين لتنفيذ مبادرة�“ ،أطفال يقر�ؤون” التي
تهدف �إىل الت�شجيع على القراءة وحتفيز �أطفال املدار�س على ممار�سة هذه املهارة املهمة .وقام البنك بالتعاون مع غرفة جتارة و�صناعة
ُعمان بتدريب عدد من خريجي الثانوية العامة من الأ�رس املحتاجة حتت مظلة برنامج “النجاح” .وقد �أر�سى البنك �رشاكة ملدة �أربع �سنوات
مع جمعية البيئة ال ُعمانية لدعم الأبحاث املتعلقة بحماية �أ�شجار اللبان مبحافظة ظُ فار ،كما �أطلق حملة للتوعية بالبيئة يف يوم “�ساعة
الأر�ض” لت�شجيع العمالء على اتخاذ ممار�سات قادرة على �إحداث فرق بيئي على �أر�ض الواقع.

غايتنا ومبادئنا
ا�ستطعنا خالل م�سريتنا �إتاحة الفر�ص �أمام الكثري من العمالء وفتح �آفاق كبرية �أمامهم للنمو ،وبف�ضلنا ازدهرت الكثري من امل�شاريع
بناء على مبادئنا وقيمنا التي تقودنا
التجارية وتع ّززت االقت�صادات ،ومت دعم الكثريين لتحقيق �آمالهم وطموحاتهم يف ال�سلطنة ،وذلك كله ً
�إىل حتقيق الهدف .و�سنوا�صل م�سريتنا م�سرت�شدين باملبادئ والقيم التي طاملا حافظنا عليها وهي االنفتاح على خمتلف الثقافات والأفكار،
دائم ومبا� ٍرش مع العمالء وخمتلف �رشائح املجتمع وامل�س�ؤولني و�أ�صحاب
و�أن نكون على قدر امل�س�ؤولية واالعتمادية ،و�أن نكون على توا�صلٍ ٍ
القرار .و�سنعمل ما بو�سعنا على �أن تنعك�س مبادئ الإخال�ص وال�صدق يف كل �شيء نقوم به.

نظرة م�ستقبلية
يتو ّقع �أن ت�ستفيد ال�سلطنة من زيادة حجم اال�ستثمارات يف عام 2013م ،و�سط ارتفاع يف النفقات احلكومية بن�سبة  %29يبلغ  12.9مليار
خ�ص�صت مل�شاريع تطوير البنى الأ�سا�سية وتعزيز النمو االقت�صادي و�إتاحة املزيد من الفر�ص .وتتو ّقع احلكومة منوا بن�سبة %7
ريال ُعماين ّ
بناء على �سعر النفط الذي يبلغ  85دوالر �أمريكي للربميل .و�سي�شمل
يف االقت�صاد ب�شكل عام يف 2013م ويف امليزانية العمومية لل�سنة ً
ذلك �إنفاق  446مليون ريال ُعماين للقطاع االجتماعي بن�سبة  ،%16و 469مليون ريال ُعماين لقطاع الإ�سكان بن�سبة  ،%45مع تركيز على
قطاعي التعليم وال�صحة بن�سبة  %16مببلغ  1٫340مليار ريال ُعماين و %32مببلغ  505مليون ريال ُعماين على التوايل.
ويع ّد مع ّدل فائ�ض ميزانية ال�سلطنة عام 2012م الأعلى على الإطالق ،حيث بلغت قيمته  3٫2مليار ريال ُعماين (�أي  %10من الناجت املحلّي
تو�سع �سيولتها املالية خالل عام 2013م والأعوام التي تليه.
الإجمايل) وهو ما يدلّل على �إمكانية ال�سلطنة على موا�صلة ّ
وخالل عام 2013م �سريكّ ز البنك كونه من �أكرب امل�ؤ�س�سات امل�رصفية يف ال�سلطنة من ناحية �شبكة الفروع على تنفيذ خطة منو جديدة
تع ّزز ر�ضا العمالء ومتنحهم قدرة �أكرب على �إدارة �أموالهم� .سن�سعى لتطوير العالقات القائمة و�إتاحة املزيد من الفر�ص للعمالء ورفع كفاءة
جتربتهم ونقلها �إىل �أبعد احلدود ب�شكل ثابت.
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع( .بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع� .سابقاً) هو �رشكة م�ساهمة ُعمانية عامة مت ت�أ�سي�سها يف  1يناير
 ،1979تزاول �أعمال البنوك التجارية من خالل �شبكة من الفروع يف �سلطنة ُعمان (البنك) .بالإ�ضافة اىل ذلك ف�إن لدى البنك فروع بالهند
والباك�ستان (فروع خارجية).
مت دمج �أعمال فروع بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط يف �سلطنة ُعمان �ش.م.ع.ع .مع بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع ، .ويف �أعقاب ذلك متت
�إعادة ت�سمية هذين الكيانني املدرجني املدجمني �ضمن كيان واحد ،بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع .وبعد الدمج �إمتلك بنك �إت�ش �إ�س
بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود يف ُعمان ن�سبة ( )%51من �أ�سهم الكيان اجلديد املدمج.

�سيا�سة الإف�صاح
لدى البنك �سيا�سة ر�سمية م�شتقة من بازل  - Пمتطلبات الإف�صاح  Шالتي �أقرها جمل�س الإدارة متا�شي ًا مع متطلبات لوائح البنك املركزى
ال ُعماين.

جمال التطبيق
يعمل البنك من خالل �شبكة عمل لفروعه يف �سلطنة ُعمان والهند وباك�ستان .البيانات املقدمة يف هذه القائمة جممعة لعمليات البنك يف هذه
الدول الثالث .البنك لي�س لديه �أي �رشكات تابعة.

هيكل ر�أ�س املال
الأهداف و الإ�سرتاتيجية
ي�ضع البنك املركزي ال ُعماين وي�رشف على املتطلبات التنظيمية .ويهدف البنك عند �إدارته لر�أ�س املال �إىل الآتي:
•حماية مقدرة البنك على الإ�ستمرار ككيان يف النمو وزيادة عائدات للم�ساهمني؛
•االلتزام باملتطلبات التنظيمية التي ي�ضعها البنك املركزي ال ُعماين؛
•احلفاظ على ن�سب كفاية ر�أ�س املال فوق احلد الأدنى املو�ضوع من قبل البنك املركزي ال ُعماين و�إر�شادات بازل، IIو
•�إدارة الإ�ستثمارات يف الودائع ق�صرية الأجل ب�أدوات البنك املركزي ال ُعماين �أو يف امل�ستوى الأعلى للإ�ستثمارات بامل�ؤ�س�سات
املالية.
الإف�صاحات النوعية
•ي�ستخدم البنك نهج معياري لتقدير خ�صم ر�أ�س املال ملخاطر الإئتمان.
•وي�ستخدم البنك نهج امل�ؤ�رش الأ�سا�سي لتقدير خ�صم ر�أ�س املال ملخاطر الت�شغيل.
•ولتطبيق املتطلبات احلالية لر�أ�س املال ،يحت�سب البنك ن�سبة الأ�صول �إىل املخاطر وفق ًا لإر�شادات كفاية ر�أ�س املال التي
و�ضعها البنك املركزي ال ُعماين وحتدد ن�سبة جمموع ر�أ�س املال �إىل الأ�صول املتعر�ضة للمخاطر (.) RWA
الإف�صاحات الكمية
هيكل ر�أ�س املال
الفئة  Іيتكون ر�أ�س املال من ر�أ�س مال الأ�سهم ،الإحتياطي القانوين ،الأرباح املحتجزة .تخ�صم القيم الدفرتية لل�شهرة ،الأ�صول غري امللمو�سة،
اخل�سائر املجمعة غري املحققة على الإ�ستثمارات املتاحة ملبيعات القرو�ض /الو�صول �إىل الفئة  Іمن ر�أ�س املال .يف الوقت احلايل لي�س لدى
البنك �شهرة يف دفاتره.
الفئـة  Пيتكون ر�أ�س املال من املخ�ص�صات العامة خل�سائر القرو�ض والقيمة العادلة للمكا�سب واخل�سائر املجمعة على الأدوات املتاحة
للبيع .تتحدد القيمة العادلة للمكا�سب بعد ( تخفي�ض )  %55من الفارق بني القيمة الدفرتية للتكلفة التاريخية والقيمة ال�سوقية ملقابلة
تقلبات ال�سوق والأعباء ال�رضيبية.
طبق ًا لتعليمات البنك املركزي ال ُعماين ف�إن الإ�ستثمارات غري امل�ؤثرة يف البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية والتي ال تتجاوز  %5من ر�أ�سمال البنك /
امل�ؤ�س�سة املالية امل�ستثمر فيها �أو  %5من �صايف �أ�صول البنك امل�ستثمر �أيهما �أقل ،تكون مرجحة مبخاطر بن�سبة .%100
ال يوجد لدى البنك حالي ًا فئة  Шمن ر�أ�س املال.
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تركيبة هيكل ر�أ�س املال كما يلي :

ر�أ�س املال املدفوع
الإحتياطي القانوين
الأرباح املحتجزة
ت�سويات �أخرى مبوجب اللوائح (�ضريبة م�ؤجلة� ،أ�صول غري ملمو�سة)

جمموع الفئة І

جمموع ر�أ�س املال امل�ؤهل

288٫020

جمموع الفئة П

كفاية ر�أ�س املال

يلتزم البنك متام ًا بتطبيق بازل  Пكما �إنتهجها البنك املركزي وحالي ًا يتبع منهج معيار قيا�س للإئتمان وخماطر ال�سوق وم�ؤ�رش �أ�سا�سي
ملخاطر الت�شغيل .ويتحول البنك تدريجي ًا �إىل مناهج تعتمد على التقييمات الداخلية عندما يتم و�ضع البنية التحتية لها.
وي�ستخدم البنك حالي ًا احلد الأدنى الإ�سرت�شادي ملتطلبات ر�أ�س املال مبعدل %12لأغرا�ض تخطيط ر�أ�س املال على املدى الطويل.
ر�أ�س املال الالزم لدعم الأن�شطة احلالية وامل�ستقبلية متت مناق�شتها وتوثيقها بامل�ستندات من قبل جلنة الأ�صول والإلتزامات (« جلنة
الأ�صول والإلتزامات») .

خماطر الإئتمان
طبق البنك للنهج املعياري خالل دفرت البنك.

خماطر الت�شغيل
ي�ستخدم البنك نهج امل�ؤ�رش الأ�سا�سي لتوزيع خماطر ر�أ�س املال الت�شغيلي .كما يوزع البنك ر�أ�س املال ملخاطر الت�شغيل �إ�ستناداً اىل جممل
الدخل ال�سنوي عن الثالث �سنوات الأخرية.
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ومتا�شي ُا مع قواعد البنك املركزي ال ُعماين لكفاية ر�أ�س املال و ممار�سات جمموعة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي يف �سلطنة ُعمان فنحن نراقب كفاية
ر�أ�س املال ب�صفة يومية .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يتم �إ�صدار تقرير ربع �سنوي كامل عن بازل  IIيتما�شى مع منوذج البنك املركزي ال ُعماين وفق ًا
للمتطلبات املعيارية.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

�سيا�سة البنك هي احلفاظ على �أ�سا�س ر�أ�س مايل قوي للحفاظ على �أموال امل�ستثمر واملودع وثقة ال�سوق وللمحافظة على تطوير�أعمال البنك
م�ستقبالً .يتم �أي�ض ًا التعرف على ت�أثري م�ستوى ر�أ�س املال على عائد امل�ساهمني ويدرك البنك احلاجة �إىل احلفاظ على التوازن بني العوائد
وال�ضمانات الذي يقدمه املركز الر�أ�سمايل القوي.

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

�إحتياطي القيمة العادلة للأ�سهم املتاحة للبيع
خم�ص�صات جممعـة للإنخفا�ض يف القيمة

459
16٫280
16٫739

جمل�س الإدارة

ريال عُماين
(بالآالف)
200٫031
33٫909
56٫562
)( 19٫221
271٫281

القوائم املالية
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
خماطر ال�سوق
ي�ستخدم البنك (�أ�سلوب القيمة املعر�ضة للمخاطر) الذي يتم مناق�شته بالتف�صيل الحق ًا بهذا امل�ستند لإحت�ساب التعر�ض ملخاطر ال�سوق يف
قائمة املركز املايل.
تفا�صيل ر�أ�س املال والأ�صول املرجحة باملخاطر ومعدل كفاية ر�أ�س املال كما يف  31دي�سمرب  2012كما يلي :
									

التفا�صيل
بنود مدرجة يف امليزانية
خارج بنود امليزانية
امل�شتقات
املجموع
خماطر ال�سوق
خماطر الت�شغيل
املجموع
الفئة  Іمن ر�أ�س املال
الفئة  Пمن ر�أ�س املال
الفئة  Шمن ر�أ�س املال
جمموع ر�أ�س املال طبق ًا للوائح
متطلبات ر�أ�س املال ملخاطر الإئتمان
متطلبات ر�أ�س املال ملخاطر ال�سوق
متطلبات ر�أ�س املال ملخاطر الت�شغيل
جمموع ر�أ�س املال املطلوب
معدل الفئة 1
جمموع معدل ر�أ�س املال

الر�صيد الإجمايل
( القيمة الدفرتية)
2٫277٫786
385٫040
3٫474
2٫666٫300

�صايف الأر�صدة
(القيمة الدفرتية)*
2٫237٫234
385٫040
3٫474
2٫625٫748

ريال ُعماين (بالآالف)
الأ�صول املرجحة باملخاطر
1٫301٫063
333٫124
3٫474
1٫637٫661
80٫101
78٫827
1٫796٫589
271٫281
16٫739
288٫020
196٫520
9٫612
9٫459
215٫591
15٫10%
16٫03%

* ال�صايف بعد املخ�ص�صات والفائدة املجنبة وال�ضمانات امل�ؤهلة.
التعر�ض للمخاطر وتقييمها
تنطوي كافة عمليات البنك على خماطر ،ذات م�ستويات متباينة والتحليالت والقبول والتقييم و�إدارة املخاطر �أو جمموعة من املخاطر .و�أهم
�أنواع املخاطر التي يتعر�ض لها البنك هي خماطر الإئتمان (مت�ضمنة املخاطر من خارج �سلطنة ُعمان ) ،وخماطر ال�سوق وخماطر الت�شغيل
مبختلف �صورها وخماطر ال�سمعة واملخاطر القانونية والإ�ستمرارية (البيئية والإجتماعية) .وتت�ضمن خماطر ال�سوق خماطر العملة الأجنبية
و�أ�سعار الفائدة وخماطر �أ�سعار الأ�سهم .تفا�صيل �إدارة هذه املخاطر مبينة �أدناه.
�إن مالمح املخاطر لدى البنك دائم التغري مت�أثراً مبجموعة وا�سعة من العوامل .ويهدف �إطار �إدارة املخاطر الذي و�ضعه البنك �إىل املراقبة
امل�ستمرة لبيئة املخاطر والتقييم املوحد للمخاطر وعالقتها ببع�ضها.
�إن �إطار �إدارة املخاطر بالبنك مبني بالإي�ضاح  31من القوائم املالية.
خماطر الإئتمان
خماطر الإئتمان هي خماطر اخل�سارة املالية للبنك عندما يف�شل العميل �أو الطرف الآخر يف الوفاء ب�إلتزاماته التعاقدية .وتن�ش�أ ب�صفة رئي�سية
عن الإقرا�ض املبا�رش والتمويل التجاري واملنتجات خارج قائمة املركز املايل مثل ال�ضمانات والإحتفاظ بالذمم املدينة والأوراق املالية
الأخرى .ويتولد عن خماطر الإئتمان �أكرب متطلبات ر�أ�س املال املخاطر التي تتعر�ض لها.
ويوجد لدى البنك معايري و�سيا�سات تعمل على �ضبط ومراقبة املخاطر من كافة �أنواع العمليات .وهذه مماثلة لتلك املطبقة على كافة
مكاتب كيانات جمموعة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي مبختلف الأقاليم .
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فيما يلي �أدناه مقارنة لت�صنيف بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ملخاطر الإئتمان بت�صنيف البنك املركزي ال ُعماين :

�إدارة خماطر الإئتمان و�إجراءات امل�صادقة على منح الت�سهيل الإئتماين والت�صنيف الإئتماين للقرو�ض وال�سلف والقرو�ض املنخف�ضة القيمة
و�إدارة الإئتمان مبينة باالي�ضاح  31.3من القوائم املالية.
�إن احلدود التي ي�ضعها البنك للأطراف الأخرى من القطاعات احلكومية يتم �إدارتها مركزي ًا باملركز الرئي�سي ملجموعة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي بلندن من خالل
بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط  -بدبي .الهدف الرئي�سي يتمثل يف �إتاحة �أكرب قدر من الت�سهيالت وتفادي الرتكيز املفرط للمخاطر .وتكون الت�سهيالت
الإئتمانية للجهات اخلارجية طبق ًا للحدود التي تدار مركزي ًا من جمموعة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي وتخ�ضع ملوافقة املجموعة.

ي�ضع البنك يف الإعتبار �إىل �إدارة القرو�ض .ويوجد بالبنك وحدة تخت�ص بتقدمي خدمات الإدارة ال�شاملة وال�ضبط للح�صول على �أق�صى حد
ممكن من �إ�سرتدادات الديون امل�شكوك فيها.

التقرير عن املخاطر

�سيا�سات التغطية و� /أو تقليل املخاطر
يتبع البنك �سيا�سات و�إجراءات لتقليل املخاطر وفق ًا للتعليمات الواردة بدليل جمموعة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي للعمليات التجارية (. )FIM

املبالغ املت�أخرة
�إن التعريف الأ�سا�سي للمبالغ املت�أخرة هو عندما ال يتم �سداد �أق�ساط القر�ض يف التاريخ املحدد لذلك.

�إنخفا�ض القيمة
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بالإ�ضافة اىل �إف�صاحات الكمية والتقارير الأخرى والدوريات املقدمة �إىل اجلهات التنظيمية يف �سلطنة ُعمان ،يقرر البنك �أي�ض ًا �إىل الفرع الإقليمي ملجموعة
بنك �إت�ش �إ�س بي �سي بدبي واملركز الرئي�سي للمجموعة بلندن .وتت�ضمن هذه التقارير التعر�ضات الكبرية للبنوك واحلكومة وال�رشكات والتعر�ضات لقطاع
املمتلكات .بالإ�ضافة اىل ذلك ،يتم الإ�رشاف على التعر�ض لأهم القطاعات من خالل �إجتماع  HBONلإدارة املخاطر.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

و�ضع البنك �إجراءات لإدارة املخاطر ت�شتمل على توجيه م�صادقات الت�سهيالت الإئتمانية و�ضبط التعر�ض للمخاطر من الوحدات التجارية
و�ضبط التقارير حول التعر�ض للمخاطر من قبل الأفراد وطبق ًا للمحافظ والتي تت�ضمن �إدارة �إجتاهات الأحوال ال�سيئة .يتحمل البنك امل�سئولية
عن جودة حمفظتها ويتبع �سيا�سات الإئتمان التي تنطوي على ال�سلطات املخولة بالت�صديق و�إجراءات الت�سهيل الإئتماين والتي تهدف �إىل
تكوين �أ�صول معر�ضة للمخاطر عالية اجلودة .ويجري البنك فح�ص ًا دوري ًا لتقييم م�ستويات تركيز املخاطر ،مت�ضمنة تلك املتعلقة بقطاعات
الن�شاط الفردية واملنتجات واملناطق اجلغرافية ب�صفة منف�صلة.

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

ت�صنيف خماطر �إئتمان HBON
6.2-1.1
8.3-7.1
9.0
10.0

العماين
ت�صنيف البنك املركزي ُ
املعياري
تنويه ب�صفة خا�صة
غري املقبول  /امل�شكوك فيه  /اخل�سارة
اخل�سارة

جمل�س الإدارة

يتبع البنك �سيا�سات �إئتمان رفيعة امل�ستوى و�ضعتها جمموعة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي القاب�ضة بي ال �سي .ويت�ضمن هذا تطبيق نظام ت�صنيف
خماطر الإئتمان للأطراف الأخرى من ال�رشكات والتي ي�ستخدم لها نظام ت�صنيف ال  22نقطة ملخاطر الإئتمان وامل�سمى  CRRوينطوي
على قيا�س �إحتمالية عدم الوفاء ( )PDوالتي تتم مراجعته وحتديثه من فرتة �إىل �أخرى .و�ضمن �أعمال التجزئة بالبنك ،يتم تقييم املخاطر
و�إدارتها ب�إ�ستخدام خمتلف مناذج املخاطر والت�سعري للح�صول على بيانات املحفظة.

يعترب الأ�صل املايل منخف�ض القيمة ويتكبد البنك خ�سارة مالية عنها فقط وفقط عندما يوجد دليل مو�ضوعي للإنخفا�ض يف القيمة نتيجة
حلدث بعد الإدراج املبدئي للأ�صل .ولهذا احلدث �أثر يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية للأ�صل ،كما ميكن قيا�س هذا الت�أثري مبوثوقية .حتت�سب
خم�ص�صات الإنخفا�ض يف القيمة عن طريق التقييم �إما :

و�صف النهج املتبع للمخ�ص�صات املحددة والعامة والأ�ساليب الإح�صائية امل�ستخدمة
�إن من �سيا�سات البنك تكوين خم�ص�ص للقرو�ض منخف�ضة القيمة يف الأوقات املحددة وعند احلاجة وب�صورة منتظمة وفق ًا للإر�شادات
املو�ضوعة من قبل املجموعة .
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القوائم املالية

•على م�ستوى احل�ساب الفردي ؛ �أو
•�إ�ستناداً على امل�ستوى اجلماعي للأ�صول ذات مالمح املخاطر الإئتمانية امل�شابهة.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
�إن �أ�سلوب ت�صنيف الت�سهيالت الإئتمانية مو�ضوع بحيث يتم �إلقاء ال�ضوء على التعر�ضات التى تتطلب قدراً �أكرب من الإنتباه يف الإدارة
�إ�ستناداً اىل �شدة �إحتمال عدم الوفاء �أو توقع اخل�سارة .وعليه ،يطلب من الإدارة على وجه التحديد الرتكيز على الت�سهيالت املمنوحة
للمقرت�ضني و�رشائح املحفظات التي ت�صنف مب�ستوى يقل عن املر�ضي .ويتم تعديل الت�صنيفات املو�ضوعة مل�ستويات املخاطر عند ال�رضورة
ب�صفة م�ستمرة .وجتري الإدارة تقييم ًا لكفاية املخ�ص�صات املكونة ملقابلة القرو�ض منخف�ضة القيمة ب�إنتظام وذلك عن طريق الفح�ص
املف�صل ملحفظة القرو�ض ومقارنة الإداء و�إح�صائيات الت�أخري مع الإجتاهات التاريخية وتقدير ت�أثري الأو�ضاع الإقت�صادية الراهنة.
توجد نوعان من املخ�ص�صات املكونة للإنخفا�ض يف قيمة القرو�ض :وهي التي يجري تقييمها ب�صفة فردية والأخرى التي يجري تقييمها ب�صفة جماعية.
وتتطلب �سيا�سة البنك فح�ص م�ستوى خم�ص�صات الإنخفا�ض يف القيمة على الت�سهيالت الفردية والتي تتخطى حدود الأهمية كل ن�صف عام
على �أقل تقدير وبدرجة �أكرب عندما تتطلب احلاالت الفردية ذلك .وتقت�ضي ال�سيا�سة �أن يت�ضمن ذلك فح�ص ال�ضمان الإ�ضايف امل�ستلم يف
احلاالت الإعتيادية(مت�ضمنة �إعادة ت�أكيد �إمكانية التنفيذ) وتقييم ًا للمقبو�ضات املتوقعة والفعلية.
يف احلاالت الإعتيادية  ،يتم �إعادة تقييم خم�ص�صات العمالء الأفراد واخل�صومات عليها كل �شهر عن املخ�ص�صات اجلديدة �أو تخفيف
املخ�ص�صات احلالية ،ويتم �إحت�سابها لكل حمفظة ب�صفة منف�صلة.
�إن التقييم الذي يجريه البنك للإنخفا�ض يف القيمة ب�صفة جماعية للعمالء من ال�رشكات يت�ضمن كال من العوامل الإقت�صادية وال�سيا�سية
القائمة يف كل مرة .وتت�ضمن العوامل الأقت�صادية م�ستوى عبئ خدمة املديونية اخلارجية وتقييم ًا للموارد اخلارجية من الأموال ملقابلة
متطلبات متويل ديون تلك الدولة .والعوامل ال�سيا�سية التي ت�ؤخذ يف احل�سبان تت�ضمن الإ�ستقرار يف الدولة وحكومتها ،والتهديدات الأمنية
وجودة �إ�ستقاللية النظام الق�ضائي بها.
القرو�ض املتعرثة
بالن�سبة �إىل احل�سابات التي يجري تقييمها ب�صفة فردية ،يتطلب حتديد القرو�ض امل�صنفة على �إنها غري متحركة حاملا يتوفر دليل مو�ضوعي
على حدوث خ�سارة �إنخفا�ض يف قيمها .ويت�ضمن الدليل املو�ضوعي على الإنخفا�ض يف القيمة البيانات ممكنة املالحظة مثل ت�أخر ال�سداد
للمبالغ الأ�صلية �أو الفوائد ملدة  90يوماُ .ت�صنف حمافظ القرو�ض املت�شابهة على �أنها غري متحركة عندما يت�أخر ال�سداد ملدة  90يوما
�أو �أكرث .وقد تبنى البنك �سيا�سة جمموعة بنك �إت�ش �إ�س بي �سي لنموذج معدل التدفق والذي يتم حجز خم�ص�ص الإنخفا�ض يف القيمة لكل
القرو�ض املت�أخر ال�سداد عنها بدءاً من الت�أخري ملدة يوم واحد .غري �أن املخ�ص�صات بقائمة املركز املايل تدرج وفق ًا ملتطلبات البنك املركزي
ال ُعماين.
فيما يلي �أدناه بيان ًا ملجموع �إجمايل التعر�ضات ملخاطر الإئتمان ،م�ضاف ًا �إليها جممل التعر�ض خالل الفرتة مف�صلة �إىل الأنواع الرئي�سية
من التعر�ضات ملخاطر الإئتمان:

							
نوع التعر�ض ملخـاطر الإئتمان
�سحب على املك�شوف
قرو�ض �شخ�صية
قرو�ض مقابل �إي�صاالت الأمانة
قرو�ض �أخرى
�رشاء  /خ�صم كمبياالت
املجموع

ريال ُعماين (بالآالف)

متو�سط �إجمايل التعر�ض للمخاطر
 31دي�سمرب 2012
24٫293
452٫534
152٫943
746٫792
22٫521
1٫399٫083

 31دي�سمرب 2011
17٫286
95٫211
120٫972
251٫442
19٫993
504٫904
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جمموع التعر�ض للمخاطر كما يف
 31دي�سمرب 2012
90٫702
421٫143
164٫751
586٫751
30٫063
1٫293٫410

 31دي�سمرب 2011
23٫526
105٫124
118٫941
200٫336
17٫028
464٫955

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
التوزيع اجلغرايف
التوزيع اجلغرايف للتعر�ض للمخاطر ،حتليله ح�سب املناطق اجلوهرية وفق ًا لأنواع الإئتمـان الرئي�سية التي تتعر�ض للمخــاطــر

نوع الإئتمان

�سلطنة ُعمان

دول
اخلليج
الأخرى

1٫631
2٫101
3٫732

257
122
379

باك�ستان
1٫061
23
21
198
1٫303

186
345
531

90٫702
421٫143
164٫751
586٫751
30٫063
1٫293٫410

توزيع التعر�ض ح�سب نوع ال�صناعة �أو الطرف الآخر ،حتليله وفق ًا لأنواع الإئتمـان الرئي�سية التي تتعر�ض للمخاطر:
						

178٫312
7٫737
35٫060
54٫065
69٫317
187٫219
90٫180
42٫204
6٫390
161٫293
417٫936
5٫506
19٫850
4٫776
13٫565
1٫293٫410

الإ�ستحقاق التعاقدي الباقي يف حمفظة القرو�ض ،حتليل وفق ًا للأنواع الرئي�سية لتعر�ض الإئتمان
							
الزمن

قرو�ض
253٫141
65٫529
62٫228
18٫550
10
180٫629
550٫346
42٫212
1٫172٫645
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املجموع
306٫701
71٫910
62٫425
18٫550
10
180٫630
550٫346
102٫838
1٫293٫410

التعر�ض خارج
امليزانية
126٫915
74٫003
41٫155
53٫617
22
60٫610
9٫376
55٫761
421٫459

القوائم املالية

حتى �شهر
� 3-1شهور
� 6-3شهور
� 9-6شهور
� 12-9شهر
� 3-1سنوات
� 5-3سنوات
�أكرث من � 5سنوات
املجموع

�سحب على
املك�شوف
32٫148
280
1
58٫273
90٫702

فواتري ال�رشاء/
خ�صم كمبياالت
21٫412
6٫101
197
2٫353
30٫063

ريال ُعماين (بالآالف)

مناق�شات وحتليالت الإدارة

150٫285
61
31٫210
54٫065
37٫056
179٫395
88٫002
41٫562
6٫201
143٫368
411٫428
4٫637
18٫400
4٫776
2٫199
1٫172٫645

فواتري ال�رشاء/
خ�صم كمبياالت
860
7٫301
471
7٫769
771
60
12٫747
84
30٫063

املجموع

التعر�ض خارج
امليزانية
61٫619
22٫966
21٫050
2٫001
63٫713
18٫340
365
2٫853
2٫066
123٫672
190
16
113
102٫495
421٫459
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القطاع الإقت�صادي
جتارة � -إ�سترياد
جتارة  -ت�صدير
جتارة جملة  /جتزئة
تعدين وحماجر
�إن�شاءات
ت�صنيع
كهرباء /غاز /مياه
نقل � /إت�صاالت
م�ؤ�س�سات مالية
خدمات
قرو�ض �شخ�صية
زراعة و�أن�شطة مرتبطة
حكومة
�إقرا�ض لغري املقيمني
قطاعات �أخرى
املجموع

�سحب على
املك�شوف
27٫167
375
3٫379
24٫492
7٫053
2٫118
642
189
5٫178
6٫508
869
1٫450
11٫282
90٫702

قرو�ض

ريال ُعماين (بالآالف)

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

89٫384
�سحب على املك�شوف
417٫723
قرو�ض �شخ�صية
قرو�ض مقابل �إي�صاالت �أمانة 164٫730
586٫553
قرو�ض �أخرى
24٫621
�رشاء  /خ�صم كمبياالت
1٫283٫011
املجموع

دول منظمة التنمية و
التعاون الإقت�صادي
OECD
1٫458
2٫996
4٫454

الهند

�أخرى

املجموع

جمل�س الإدارة

ريال ُعماين (بالآالف)

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
التعر�ض للمخاطر ح�سب ال�صناعات الرئي�سية
							
القطاع الإقت�صادي
جتارة � -إ�سترياد
جتارة  -ت�صدير
جتارة جملة /جتزئة
تعدين وحماجر
�إن�شاءات
ت�صنيع
كهرباء  /غاز /مياه
نقل � /إت�صاالت
م�ؤ�س�سات مالية
خدمات
قرو�ض �شخ�صية
زراعة و�أن�شطة مرتبطة
حكومة
�أقرا�ض لغري املقيمني
قطاعات �أخرى
املجموع
*

�إجمايل القرو�ض
178٫312
7٫737
35٫060
54٫065
69٫317
187٫219
90٫180
42٫204
6٫390
161٫293
417٫936
5٫506
19٫850
4٫776
13٫565
1٫293٫410

قرو�ض
متعرثة
25٫559
436
2٫000
9٫799
20٫705
2٫043
3٫032
6٫390
4٫546
3٫584
1٫036
13٫315
92٫445

خم�ص�صات
حمددة

خم�ص�صات
عامة

10٫146
408
594
2٫686
12٫244
64
1٫720
731
1٫338
4٫803
172
2٫696
37٫602

1٫528
73
331
541
595
1٫761
881
392
1٫567
8٫286
45
199
78
3
16٫280

ريال ُعماين (بالآالف)
فوائد حمتفظ
بها
9٫738
28
1٫289
7٫067
6٫479
1٫979
1٫070
5٫659
2٫205
359
373
8٫839
45٫085

خم�ص�صات مت
�سلفيات م�شطوبة
تكوينها خالل
خالل ال�سنة
ال�سنة*
595
9
15
408
557
2
133
1٫157
40
2٫046
7
9
354
4
18٫774
3٫802
2
1
321
1٫730
725
22٫540
8٫151

املخ�ص�ص املكون خالل ال�سنة هو بعد �أخذ التعديالت عليها يف احل�سبان نتيجة لإرتداد القيمة العادلة مببلغ  5.7مليون ريال ُعماين.

حتليل القرو�ض املنخف�ضة اجلودة ح�سب املناطق اجلغرافية الهامة مبا يف ذلك املخ�ص�صات املحددة والعامة املتعلقة بكل منطقة
جغرافية.
الدولة
ُعمان
دول اخلليج الأخرى
دول OECD
الهند
باك�ستان
�أخرى
املجموع

�إجمايل
القرو�ض
1٫283٫011
3٫732
4٫454
379
1٫303
531
1٫293٫410

قرو�ض
متعرثة
91٫472
973
92٫445

خم�ص�صات
عامة
16٫272
5
3
16٫280

خم�ص�صات
حمددة
36٫712
890
37٫602

فوائد حمتفظ
بها
45٫002
83
45٫085

ريال ُعماين (بالآالف)
�سلفيات
خم�ص�صات مت
تكوينها خالل م�شطوبة خالل
ال�سنة*
ال�سنة

7٫340
1
810
8٫151

22٫540
22٫540

* املخ�ص�ص املكون خالل ال�سنة هو بعد �أخذ التعديالت التي متت يف احل�سبان نتيجة لتدين القيمة العادلة مببلغ  5.7مليون ريال ُعماين.

احلركة يف جممل القرو�ض
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3٫753
983
89٫523
()931
()20٫999
72٫329
22٫778
43٫437

464٫955
()10٫779
1٫670٫513
()808٫739
()22٫540
1٫293٫410
53٫882
45٫085

�إف�صاحات خماطر الإئتمان املتعلقة بالتناول املعياري
ي�ستخدم البنك وكالة فيت�ش ومودي و وكالة �أ�س �أند بي بغر�ض تقييم خماطر الإئتمان طبق ًا للتناول املعياري لإف�صاح بازل . II
وي�ستخدم كل من الوكاالت لغر�ض تقييم ال�صكوك ال�سيادية وتقييمات البنوك وال�رشكات من حيث اجلودة الإئتمانية� .أن عملية حتويل
ت�صنيف الإ�صدارات العامة �إىل �أ�صول مقارنة يف دفرت البنك غري مطبق على نحو وا�سع يف �سلطنة ُعمان حيث �أن معظم العمالء من ال�رشكات
هي غري م�صنفة .غري �أن التعر�ض ملخاطر البنوك من خالل �إيداعات �سوق املال والأر�صدة لدى البنوك الأخرى وال�ضمانات املتبادلة يتم
مراقبتها عن طريق وكاالت الت�صنيف.

تخفيف خماطر الإئتمان
تتمثل �سيا�سة البنك يف احل�صول على �ضمانات �إ�ضافية لكافة حاالت الإئتمان اخلا�صة بال�رشكات مامل تكن حالة الن�شاط التجاري ت�ضمن
القر�ض بدون حتفظات .ال�ضمانات املن�صو�ص عليها عادة ما تكون رهونات على الن�شاط التجاري واملخزون واملدينني والأدوات املالية
والنقدية .يعرف ال�ضمان ب�أنه فقط ك�إختيار �إحتياطي ،ومدفوعات الت�سهيالت يتم احل�صول عليها مبدئي ًا من التدفق النقدي للمقرت�ض .ومع
ذلك ،ف�إن ال�ضمانات ميكن �أن تكون هامة لتخفيف املخاطر.

عندما يعتمد البنك على العقارات ك�ضمان ،يتم �إعادة التقييم و يجب �أن تتجدد كل �سنتني وتتم من خالل مثمنني حمرتفني معتمدين لدى
البنك .وعند �أخذ الأ�سهم ك�ضمان ،يقبل البنك فقط الأ�سهم املدرجة ب�سوق م�سقط للأوراق املالية وي�ستند تقييم الأ�سهم على متو�سط قيمة
الأ�سهم خالل  15يوم ال�سابقة لل�سحب .قيم الرهن والأدوات املالية يجب �أن تغطي الت�سهيالت الكلية كما هو مبني �إر�شادات الإقرا�ض لدى
البنك والتي �سيتم تطبيقها.
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يف قطاع قرو�ض التجزئة تكون الت�سهيالت املمنوحة ال�سائدة مرتبطة بالراتب لأغرا�ض �شخ�صية .تطبق معايري حذره ل�ضمان �أن املقرت�ض
لن مياطل يف �سداد امل�ستحقات .يتطلب الأمر من مقرت�ضي القرو�ض ال�شخ�صية تقدمي �ضامنني ك�ضمان �إ�ضايف .يف حالة قرو�ض الإ�سكان
وال�سيارات �إىل جانب الراتب يتم رهن الأ�صل .القرو�ض ال�شخ�صية حيث تعترب التدفقات النقدية �ضعيفة يتم البحث عن �ضمانات �إ�ضافية
عادة ما تكون رهونات.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

�إن جمموع الأ�صول املتعر�ضة للمخاطر بدفرت البنك تبلغ  1٫638مليون ريال ُعماين كما يف  31دي�سمرب  2012بعد تطبيق خمف�ضات
خماطر الإئتمان.

جمل�س الإدارة

خ�سارة

املجموع

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

								
القرو�ض املتعرثة
القرو�ض العاملة
التفا�صيل
م�شكوك
دون
تنويه ب�صفة
املعياري
الر�صيد يف بداية الفرتة
فيها
امل�ستوى
خا�صة
1٫181
493
29٫944
429٫584
ر�صيد �أول املدة
15٫016
1٫975
()12٫676
()16٫077
تغيريات ()- /+
1٫579
4٫145
9٫549 1٫565٫717
القرو�ض اجلديدة
()1٫863
()869
()8٫797( )796٫279
�إ�سرتداد القرو�ض
()119( )1٫422
قرو�ض م�شطوبة
15٫794
4٫322
18٫020 1٫182٫945
ر�صيد يف نهاية الفرتة
8٫564
3٫088
574
18٫878
املخ�ص�صات
1٫380
142
9
117
فائدة جمنبة

ريال ُعماين (بالآالف)

ي�ستخدم البنك نهج بازل  IIاملب�سط لتخفيف خماطر الإئتمان ال�ضمانات ،كما �أن ال�سيا�سات والإجراءات والأ�ساليب املتبعة مبا يف ذلك تقييم
ال�ضمانات والإدارة تتم مبوجب الإر�شادات املو�ضوعة من قبل جمموعة بنك �إت�س �إ�س بي �سي.

معلومات حول تركيز خماطر (ال�سوق �أو الإئتمان) �ضمن و�سائل التقليل املطبقة
يتم مراقبة تركيز خماطر الإئتمان �إجتماعات جلنة الأ�صول والإلتزامات التي تتم ب�صفة �شهرية.
خماطر ال�سوق بدفرت البنك
35
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تبلغ القيمة الكلية لل�ضمانات املالية امل�ؤهلة ملحفظة خماطر الإئتمان  40٫552مليون ريال ُعماين.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
خماطر ال�سوق هي خماطر تغري �أ�سعار ال�سوق مثل معدل الفائدة� ،أ�سعار حقوق امللكية� ،أ�سعـار ال�رصف الأجنبي وهام�ش الإئتمـان مبا ي�ؤثر
على دخل البنك �أو قيمة ما ميلكه البنك من �أدوات مالية .الهدف من �إدارة خماطر ال�سوق هو �إدارة ورقابة التعر�ض ملخاطر ال�سوق من خالل
حدود مقبولة ويف نف�س الوقت تعظيم العائد على املخاطر.
�إدارة خماطر ال�سوق وردت يف الإي�ضاح  31.5من القوائم املالية.
�إن �أحد الأدوات الرئي�سية التي ي�ستخدمها البنك ملراقبة واحلد من التعر�ض ملخاطر ال�سوق هي  .VARو  VARهو �أ�سلوب ي�ستخدم لتقدير
اخل�سائر املحتملة التي قد حتدث ملواقف املخاطر نتيجة للحركة يف �أ�سعار ال�سوق و الأ�سعار خالل فرتة زمنية حمددة و�إىل قدر معني من
الثقة (بالن�سبة �إىل البنك ن�سبة  .)%99يحت�سب البنك  VARكل يوم� .إن منوذج  VARامل�ستخدم بالبنك ي�ستند �إىل املحاكاة التاريخية.
وي�ستخل�ص من املحاكاة التاريخية ال�سيناريوهات امل�ستقبلية من معدالت �أ�سعار ال�سوق التاريخية والتواريخ �آخذه يف الإعتبار العالقات
البينية ملختلف الأ�سواق .على �سبيل املثال بني معدالت الفائدة ومعدالت �رصف العملة� .إن احلركة املتوقعة يف �أ�سعار ال�سوق يتم �إحت�سابها
�إ�ستناداً �إىل بيانات ال�سوق امل�أخوذة لل�سنتني املا�ضيتني.
وعلى الرغم من �إنه مر�شد مفيد ،للمخاطر ،الإ �أن  VARينبغي �أن ينظر �إليه يف �سياق �سلبياته.
على �سبيل املثال:
•�إ�ستخدام البيانات التاريخية للتنب�ؤ بالأحداث امل�ستقبلية قد ال ي�شتمل على كافة الأحداث الهامة ،وعلى وجه اخل�صو�ص
الأحداث ذات الطبيعة احلادة.
•�إن �إ�ستخدام فرتة يوم واحد يفرت�ض �أن كافة املواقف ينبغي ت�سييلها �أو تغطيتها يف يوم واحد .وهذا قد ال يعك�س خماطر
ال�سوق التي حتدث خالل فرتة �إنعدام ال�سيولة ،عندما ال يكون الإحتفاظ ملدة يوم واحد كافي ًا لت�صفية �أو تغطية اجلميع.
•�إن �إ�ستخدام معدل  %99من الثقة ،ح�سب تعريفه ال ي�ضع يف الإعتبار اخل�سائر التي قد حتدث وراء هذه الن�سبة من الثقة.
• VARيتم �إحت�سابه �إ�ستناداً اىل التعر�ضات القائمة عند الإقفال وبالتايل ال تعك�س بال�رضورة التعر�ضات خالل اليوم.
يقر البنك بهذه ال�سلبيات بدعم �سلبيات  VARبتوفري مواقف �أخرى وت�صميم حدود ح�سا�سية.
�إن خماطر ال�سوق املتعلقة باملحافظ يتم مراقبتها على م�ستوى املحفظة واملوقف ب�إ�ستخدام حزمة �إ�ضافية من الو�سائل مثل VAR
والقيمة احلالية لنقطة الأ�سا�س بالإ�ضافة �إىل ال�ضوابط الأخرى التي تت�ضمن حظر العمليات الفردية للمتاجرة �ضمن قائمة من الأدوات
امل�سموح بها و تطبيق �إجراءات جديدة حازمة للمنتجات .
القيمة املعر�ضة للمخاطر للأ�سواق العاملية هي كا يلي:

جمموع القيمة
املعر�ضة للمخاطر
جمموع القيمة
املعر�ضة للمخاطر

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

املتو�سط
ريال ُعماين
(بالآالف)

احلد االق�صى
ريال ُعماين
(بالآالف)

احلد االدنى
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

املتو�سط
ريال ُعماين
(بالآالف)

احلد االق�صى
ريال ُعماين
(بالآالف)

احلد االدنى
ريال ُعماين
(بالآالف)

193

140

193

80

65

62

271

33

98

59

99

15

2

4

15

-

�إن الهدف الأ�سا�سي من �إدارة خماطر ال�سوق للمحفظة غري املتداولة يف ال�سوق هو يف احل�صول على �أعلى قدر ممكن من �صايف �إيراد الفوائد.
وتن�ش�أ خماطر ال�سوق للمحافظ غري املتداولة ب�صفة رئي�سية من عدم �إت�ساق العائد امل�ستقبلي مع تكاليف متويلها كنتيجة لتغري �أ�سعار
الفائدة .ويتم تعقيد حتليالت هذه املخاطر باحلاجة �إىل و�ضع �إفرتا�ضات حول الت�رصفات املتعلقة بالفرتات الإقت�صادية للإلتزامات التي
ت�سدد عند الطلب وفق ًا للتعاقد ،على �سبيل املثال احل�سابات اجلارية .ومن �أجل �إدارة هذه املخاطر على �أف�ضل نحو ،يتم حتويل خماطر ال�سوق
للمحافظ غري املتداولة يف ال�سوق �إىل الأ�سواق العاملية لف�صل الدفاتر التي تدار وفقا لإ�رشاف جلنة الأ�صول والإلتزامات .جتري جلنة الأ�صول
والإلتزامات فح�ص ًا للت�أكد من �إن هذه املحافظ تدار �ضمن حدود خماطر معدل الفائدة امل�صادق عليها.
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خماطر معدل الفائدة

3٫258
()3٫258

2٫355
()2٫355

متطلبات ر�أ�س املال ملخاطر ال�سوق كما يلى :
							

9٫612
9٫612

خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي �إحتمال عدم �إ�ستطاعة البنك مقابلة �إلتزاماته عندما ت�ستحق الدفع بدون تكبد تكلفة �أ�ضافية .تنجم خماطر ال�سيولة عامة
من عدم توافق التوقيت الزمني للتدفقات الداخلة واخلارجة للأموال .تنتج خماطر التمويل عندما ال ن�ستطيع احل�صول على ال�سيولة ال�رضورية
لتمويل مراكز �أ�صول غري نقدية بال�رشوط املتوقعة وعند الطلب.

ي�ستخدم البنك عدداً من الأجراءات ملراقبة خماطر ال�سيولة.
�إدارة خماطر ال�سيولة وردت يف الفقرة  31.4من القوائم املالية.
تراقب جلنة الأ�صول والإلتزامات �إلتزام البنك باحلدود املو�ضوعة لل�سيولة والتمويل وتت�أكد من �إن كافة الأرتباطات� ،سواء كانت تعاقدية
�أو التي حتدد على �أ�سا�س م�ستويات الت�رصف واملطلوب متويلها وميكن مقابلتها من م�صادر متويل جاهزة و�آمنة .من املمكن احل�صول على
مثل هذه القواعد الوا�ضحة لكل احلاالت.
وللت�أكد من �أن كافة االموال ال�رضورية �ستكون متاحة على �أ�سا�س م�ستويات الت�رصف واملطلوب متويلها وميكن مقابلتها من م�صادر متويل جاهزة و�آمنة.
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تهدف �إدارة خماطر ال�سيولة لدى البنك و�إدارة التمويل اىل ال�سماح وحتمل حاالت تع�رس ال�سيولة .وتو�ضع بحيث تكون مرنة وممكنة التعديل
وفق ًا ملختلف حاالت مناذج الأعمال التجارية والنظم.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

خماطر معدل الفائدة
خماطر مركز الأ�سهم
خماطر مركز ال�سلع
خماطر ال�رصف الأجنبي
املجموع

ريال ُعماين (بالآالف)

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

 %1اىل الأعلى  -الزيادة يف �صايف ايرادات الفوائد ب
 %1الأ�سفل – النق�ص �إىل يف �صايف �إيرادات الفوائد ب
تكثيف ال�سيناريو
الزيادة مبقدار  25نقطة �أ�سا�س للربع
النق�ص مبقدار  25نقطة �أ�سا�س للربع

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)
5٫213
()5٫213

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)
3٫769
()3٫769

جمل�س الإدارة

خماطر معدل الفائدة هي مدى ح�سا�سية املركز املايل للبنك حلركة معدالت الفائدة .عدم التوافق �أو الفجوات يف قيمة الأ�صول والإلتزامات
والأدوات املالية خارج امليزانية العمومية ميكن �أن ينتج عنها خماطر معدل الفائدة .والذي يكون ت�أثريها دال على تغريات معدل الفائدة
وحمفظـة الإ�ستحقاق للأ�صول والإلتزامات .يتم مراجعة املراكز دوري ًا وت�ستخدم �سيا�سات التحوط لإدارة خماطر معدل الفائدة .ت�أثري زيادة
( نق�ص ) موازية  100نقطة ي�شري �إىل هبوط �أو زيادة �إ�ضافية يف جميع منحنيات العـائد على م�ستوى العامل يف بداية العام على �صايف دخل
الفائدة � 12شهر كما يلي:

�إن الهدف من �إدارة التمويل هو الت�أكد من توفر الأموال اللأزمة يف كل الأوقات لتمويل الأ�صول .ومتنح جلنة الأ�صول والإلتزامات امل�سئولية اىل �أمني اخلزينة.

•التدفق النقدي املتوقع للبنك
•مقدرتها على الإقرتا�ض من ال�سوق
•ما حتتفظ به من الأ�صول ال�سائلة املتاحة واجلاهزة ذات اجلودة العالية
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�إن منهج البنك يف �إدارة التمويل تعتمد على العوامل الآتية:
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
�إن نهج البنك يف �إدارة ال�سيولة والتمويل هو يف �أخذ هذه العوامل يف الأعتبار
�أهم عنا�رص �إدارة البنك لل�سيولة والتمويل هي:
•الإلتزام بلوائح البنك املركزي ال ُعماين
•التقريرعن حاالت تعرث التدفق النقدي املتوقع يف ظل �سيناريوهات خمتلفة والأخذ يف احل�سبان م�ستوى الأ�صول ال�سائلة
والأموال التي ت�ستحق واملتعلقة مبوقف التدفق النقدي
•الأحتفاظ ب�أ�صول �سائلة ذات جودة عالية وكافية ل�سداد الإلتزامات املحددة بتاريخ قائمة املركز املايل
•الإحتفاظ بال�سيولة بخطط ال�سيولة والتمويل عند الطوارئ
العوامل الهامة التي ي�ضعها البنك يف الإعتبار لإدارة ال�سيولة:
•التدفقات النقدية املتوقعة وفق ًا للفرتات الزمنية ح�سب ال�سيناريوهات املختلفة واملعروفة بتوقعات التدفقات النقدية الت�شغيلية
( .) OCPsوطبق ًا لهذا ال�سيناريو ،ف�إن  HBONينبغي �إن يكون لديه موقف �إيجابي للتدفقات النقدية الرتاكمية اىل فرتة � 3أ�شهر
من الإ�ستحقاقات .وبالتايل ظل البنك  HBONيف موقف �إيجابي يف لفرتة الثالث �أ�شهر اىل 31دي�سمرب .2012
•مراقبة �أ�س�س تكوين ال�سيولة مت�ضمنة حتليالت قائمة املركز املايل للأ�ستحقاقات.
•مراقبة تركيز الديون بالت�أكد من ت�صنيف الإيداعات اىل التجزئة والتجاري والعاملي من خدمات البنك والأ�سواق يف كل من
امل�ستوى الأعلى للتمويل التجاري /املهني (غري اال�سا�سية) وبامل�ستوى الإدنى من الإعتماد على �إيداعات الأفراد.
•حيثما يكون الرتكيز على �إدارة التمويل ملراقبة ملمح موا�ضيع �إ�ستحقاق الديون بغر�ض تفادي تراكم �آجال الأ�ستحقاق
(الكثري من �إ�ستحقاقات الديون يف نف�س التوقيت ) والأحتفاظ مب�صادر متويل متنوعة وخطوط دعم منا�سبة.
قوائم ال�سيولة اليومية والأ�سبوعية
يقي�س البنك موقف ال�سيولة ب�صفة يومية� /إ�سبوعية وفق ًا للإر�شادات التي و�ضعها البنك.
خماطر الت�شغيل:
خماطرالت�شغيلهيخماطرخ�سائرناجتةعنعملياتغري�سليمة�أو�إجراءاتداخليةغريكافية�أو�أفراد�أونظم�أومن�أحداثخارجيةمت�ضمنةاملخاطر
القانونية .وتتعلق خماطر الت�شغيل بكل جانب من �أن�شطة وعمليات البنك وتتناول كمية وا�سعة من املوا�ضيع .فاخل�سارة الناجتة عن الغ�ش �أو الأن�شطة
غري امل�رصح بها �أو الأخطاء �أو احلذف �أو عدم الكفاءة �أو ف�شل الأنظمة �أو نتيجة للأحداث اخلارجية ،فهذه كلها تقع يف نطاق تعريف خماطر الت�شغيل.
وميكن ت�صميم احلوكمة الر�سمي من الإ�رشاف على �إدارة خماطر الت�شغيل .ويتم عقد �إجتماع �إدارة املخاطر الذي يعقد كل �شهر ملناق�شة
موا�ضيع خماطر الت�شغيل وفاعلية ال�ضوابط الداخلية .بالإ�ضافة اىل ذلك� ،إجتماع ربع �سنوي ملخاطر الت�شغيل وموا�ضيع ال�ضبط الداخلي
( ) ORICمع املكتب الإقليمي لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي املحدود .متطلبات ر�أ�س املال  9.459مليون ر.ع على �أ�سا�س متو�سط الدخل الإجمايل
عن فرتة الثالث �سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
�إدارة خماطر الت�شغيل وردت باملالحظة  31.7من القوائم املايل.
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
الإحت�ساب وفق ًا لنهج امل�ؤ�رش الأ�سا�سي

�ألف ًا

خ�صم ر�أ�س
املال

2010

جمموع الأعمال

29٫401

29٫750

%15

4٫463

2011

جمموع الأعمال

34٫851

35٫433

%15

5٫315

2012

جمموع الأعمال

60٫529

60٫940

%15

9٫141

ال�سنة

قطاع الأعمال

جمموع
اجمايل الدخل

خ�صم ر�أ�س املال وفق ًا ملنهج امل�ؤ�رش
الأ�سا�سي مبعدل %12.5

6٫306

جمموع الأ�صول املتعر�ضة للمخاطر
– خماطر الت�شغيل

78٫827

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

عدد ال�سنوات ذات جمموع الدخل
الإجمايل املوجب

3

جمل�س الإدارة

جمموع
الإجمايل(بعد
التعديل ال�سلب
لال�ستاذ العام)

مناق�شات وحتليالت الإدارة
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

قائمة الدخل ال�شامل لل�سنة املنتهية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

90٫522

157٫219

60٫529

34٫851

2٫779
93٫301

()12٫010
145٫209

5

()4٫624
55٫905

1٫070
35٫921

()48٫873
()48٫873

()123٫119
()3٫462
()126٫581

6
8

م�رصوفات الت�شغيل
�إطفاء و�إنخفا�ض قيمة الأ�صول غري امللمو�سة
جمموع م�رصوفات الت�شغيل

()47٫401
()1٫333
()48٫734

()18٫816
()18٫816

44٫428
()4٫096
40٫332

18٫628
()3٫571
15٫057

الربح قبل ال�رضيبة
م�رصوف ال�رضائب
الربح لل�سنة

7٫171
()1٫375
5٫796

17٫105
()1٫577
15٫528

364
-

3٫423
485

-

()342

40٫696

18٫623

 0.041دوالر  0.010دوالر

4

7

12

�(9أ)

الدخل ( /امل�رصوف) ال�شامل الآخر
�أرباح القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع
ت�أثري حتويل العملة الأجنبية
�رضائب الدخل على �أرباح القيمة العادلة على
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع

1٫318
187

140
-

()132

-

جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة

7٫169

15٫668

الأرباح لل�سهم الواحد -الأ�سا�سي
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القوائم املالية

ت�شكل الإي�ضاحات على ال�صفحات من � 45إىل  86جزءاً ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية

 0.004ريال عُ ماين  0.016ريال ُعماين

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

19٫309
13٫499
353

26٫008
23٫398
34
3٫686

�صايف �إيرادات الر�سوم
�صايف �إيرادات فرق عملة
�إيرادات توزيعات �أرباح
�إيرادات ت�شغيلية �أخرى
�صايف �إيراد الت�شغيل قبل �إنخفا�ض قيمة القرو�ض
املحملة وخم�ص�صات خماطر الإئتمان الأخرى
�إنخفا�ض قيمة قرو�ض املحملة وخم�ص�صات خماطر
الإئتمان الأخرى� -صايف الإ�سرتدادات
�صايف �إيراد الت�شغيل

10٫013
9٫008
13
1٫419

7٫434
5٫197
136

�إي�ضاح

مناق�شات وحتليالت الإدارة

68٫421
()11٫060
57٫361

128٫610
()24٫517
104٫093

�إيرادات الفوائد
م�رصوفات الفوائد
�صايف �إيرادات الفوائد

49٫515
()9٫439
40٫076

26٫342
()4٫258
22٫084

2012

جمل�س الإدارة

2011
اي�ضاح3
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي
(بالآالف)
(بالآالف)

2012

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل � – Пإطار عمل القائمة Ш

ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
اي�ضاح3
ريال ُعماين
(بالآالف)

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

قائمة املركز املايل لل�سنة املنتهية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
2011
�إي�ضاح 3
دوالر �أمريكي دوالر �أمريكي
(بالآالف)
(بالآالف)

الأ�صول
نقد و�أر�صدة لدى البنوك املركزية
م�ستحق من البنوك
�صايف القرو�ض و�سلف للعمالء
الإ�ستثمارات املالية
�أ�صول �أخرى
�أ�صول غري ملمو�سة
ممتلكات و االت ومعدات
جمموع الأ�صول

ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
�إي�ضاح 3
ريال ُعماين
(بالآالف)

120٫540
183٫858
1٫194٫443
680٫672
188٫577
14٫664
30٫062
2٫412٫816

41٫401
101٫380
454٫280
304٫738
66٫871
1٫458
970٫128

الإلتزامات وحقوق امللكية
الإلتزامات
م�ستحق للبنوك
ودائع من العمالء
�إلتزامات �أخرى
جمموع الإلتزامات

46٫170
1٫851٫567
220٫942
2٫118٫679

25٫699
747٫750
82٫545
855٫994

حقوق امللكية
ر�أ�س املال
�إحتياطي قانوين
�إحتياطي نظامي
�إحتياطي الدمج
�إحتياطي القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع
الأرباح املحتجزة
جمموع حقوق امل�ساهمني

200٫031
32٫673
1٫236
1٫635
58٫562
294٫137

96٫805
32٫093
973
()82٫856
67٫119
114٫134

جمموع الإلتزامات وحقوق امل�ساهمني

2٫412٫816

970٫128

�صايف الأ�صول لل�سهم الواحد

 0.147ريال عُ ماين  0.118ريال ُعماين

2012

313٫091
107٫535
477٫554
263٫325
3٫102٫449 1٫179٫948
1٫767٫979
791٫527
489٫811
173٫691
38٫088
78٫084
3٫787
6٫267٫056 2٫519٫813

119٫921
66٫751
4٫809٫266 1٫942٫208
573٫874
214٫402
5٫503٫061 2٫223٫361
251٫442
83٫358
2٫527
()215٫210
174٫335
296٫452

519٫562
84٫865
3٫211
4٫248
152٫109
763٫995

2012
�إي�ضاح

10
11
12
13
14
15

16
17
18

19
�(20أ)
(20ب)
(20ج)
(20د)

6٫267٫056 2٫519٫813
دوالر0.301

دوالر0.381

225٫408
221٫644
869٫291
540٫616
2٫889٫430 1٫595٫283
3٫984٫129 2٫357٫543

(9ب)

21

بنود خارج امليزانية العمومية
�إلتزامات عر�ضية و�إرتباطات
الإعتمادات امل�ستندية
ال�ضمانات
�أخرى

86٫782
334٫677
1٫114٫228
1٫535٫687

ت�شكل الإي�ضاحات على ال�صفحات من � 45إىل  86جزءاً ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
�إعتمد جمل�س الإدارة �إ�صدارالقوائم املاليـة مبوجب قرارهم بتاريخ  29يناير  2013م:

�إيوان �ستريلينج
الرئي�س التنفيذي

�ساميون كوبر
رئي�س جمل�س الإدارة
42

85٫333
208٫137
614٫184
907٫654

�أربــــاح حمتجزة
ريال ُعماين
(بالآالف)
51٫451
15٫528
140
140
15٫668

(�إي�ضاح )3
ريال ُعماين
(بالآالف)
()75٫664
147
147
147

�إحتياطي القيمة
العادلة لإ�ستثمارات
متاحة للبيع
ريال ُعماين
(بالآالف)
-

�إحتياطي نظامي
ريال ُعماين
(بالآالف)
912
()147
()147
()147

�إحتياطي قانونـــي
ريال ُعماين
(بالآالف)
30٫442
-

ر�أ�س املال
ريال ُعماين
(بالآالف)
91٫325
-

�إحتياطي الدمج
املجموع
ريال ُعماين
(بالآالف)
98٫466
15٫528
140
140
15٫668

جمل�س الإدارة

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

مناق�شات وحتليالت الإدارة

102٫016
1٫210
200٫031
519٫562
251٫442

5٫480
96٫805
580
580
32٫673
84٫865
83٫358

1٫651
1٫651
32٫093
()32
()32
()32
295
263
1٫236
3٫211
2٫527

208
61
973
1٫186
1٫186
1٫186
449
1٫635
1٫635
4٫248
-

-

84٫066
84٫066
()1٫210
()215٫210

()1٫859
()1٫712
()5٫480
()82٫856

5٫796
219
219
6٫015
()140
()13٫557
()875
()8٫557
58٫562
152٫109
174٫335

15٫668
67٫119

5٫796
187
1٫186
1٫373
7٫169
309
70٫509
77٫987
102٫016
294٫137
763٫995
296٫452

15٫668
114٫134

قائمة التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

يف  1يناير �( 2011إي�ضاح )3
جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة
ربح ال�سنة
دخل ( /م�رصوف) �شامل �آخرال�سنة بال�صايف بعد �رضيبة الدخل
�أثر حتويل العمالت الأجنبية
�صايف احلركة يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع
جمموع الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة

حتويل �إىل الإحتياطي القانوين والنظامي
معامالت مع امل�ساهمني مدرجة مبا�رشة بحقوق امللكية
�أ�سهم جمانية �صادرة عن �سنة 2010
 31دي�سمرب � ( 2011إي�ضاح )3
جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة
ربح ال�سنة
دخل ( /م�رصوف) �شامل �آخرال�سنة بال�صايف بعد �رضيبة الدخل
�أثر حتويل العمالت الأجنبية
�صايف احلركة يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع
جمموع الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة
جمموع الدخل ال�شامل لل�سنة
معاد ت�صنيفه من الأرباح املحتجزة
احلركة نتيجة للدمج

حتويل �إىل الإحتياطي القانوين والنظامي

معامالت مع امل�ساهمني مدرجة مبا�رشة بحقوق امللكية
ر�أ�س املال ال�صادر
�أ�سهم جمانية �صادرة عن �سنة 2011
يف  31دي�سمرب 2012
 31دي�سمرب �( 2012ألف دوالر)
 31دي�سمرب�( 2011ألف دوالر) ( �إي�ضاح )3
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ت�شكل الإي�ضاحات على ال�صفحات من � 45إىل  86جزءاً ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

قائمة التغريات يف حقوق امللكية لل�سنة املنتهية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

قائمة التدفق النقدي لل�سنة املنتهية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب

2011
اي�ضاح3
دوالر �أمريكي
(بالآالف)

2012

2012

دوالر �أمريكي
(بالآالف)

ريال ُعماين
(بالآالف)

44٫429

18٫627

()1٫943
()636
214٫213
()3٫349
252٫714

25٫204
()138٫360
263٫696
()7٫322
161٫845

()7٫910٫197
7٫545٫455
()1٫382

()11٫730٫513
11٫209٫865
()5٫844

-

638٫396
()476

()366٫124

111٫428

�إي�ضاح
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الربح قبل ال�رضيبة
ت�سويات لـ:
 بنود غري نقدية مدرجة يف الربح قبل ال�رضيبة التغري يف الأ�صول الت�شغيلية التغري يف الإلتزامات الت�شغيلية �رضائب مدفوعة�صايف النقد الناجت من �أن�شطة الت�شغيل

2011
اي�ضاح3
ريال ُعماين
(بالآالف)

7٫171

17٫105

9٫703
()53٫269
101٫524
()2٫819
62٫310

()748
()245
82٫472
()1٫289
97٫295

التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الإ�ستثمارية
�رشاء �إ�ستثمارات مالية
متح�صالت من �إ�ستحقاق �إ�ستثمارات مالية
�رشاء عقارات و�آالت ومعدات
النقدية وما يف حكم النقدية امل�ستحوذة كنتيجة
245٫782
الإندماج "بال�صايف"
()183
�أثر حتويل العمالت الأجنبية
�صايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة
42٫900
الإ�ستثمارية

()140٫958

-

53٫379
53٫379

التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
م�ساهمة �إ�ضافية يف ر�أ�س املال
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية

20٫551
20٫551

-

()113٫410

326٫652

�صايف التغري يف النقد وما يف حكم النقد

125٫761

()43٫663

416٫220
302٫810

302٫810
629٫462

النقد وما يف حكم النقد يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكم النقد يف نهاية ال�سنة

116٫582
242٫343

160٫245
116٫582

()3٫045٫426( )4٫516٫247
2٫905٫000 4٫315٫798
()532
()2٫250

26

ت�شكل الإي�ضاحات على ال�صفحات من � 45إىل  86جزءاً ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2012م

1

ال�شكل القانوين والأن�شطة الرئي�سية

ح�سبما جاء بال�رشح التف�صيلي الوارد بالإي�ضاح رقم  ،3فقد �إندجمت عمليات وفروع بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود يف
�سلطنة ُعمان مع بنك ُعمان الدويل ،بتاريخ  3يونيو. 2012وبناء على هذا الدمج لهذين الكيانني امل�رصفيني فقد مت �إعادة ت�سمية الكيان
اجلديد لي�صبح مدرجا حتت �إ�سم بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش م ع ع  .احلاقا لهذا الإندماج ،حاز بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط
املحدود على ن�سبة  %51من الكيان املدمج اجلديد.
ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية املطبقة يف �إعداد هذه القوائم املالية مبينة �أدناه .يتم تطبيق هذه ال�سيا�سات ب�شكل منتظم على كافة
ال�سنوات املعرو�ضة.
2.1

�أ�سا�س الإعداد

�أ)

فقرة الإلتزام

ي�شتمل املعيار الدويل للتقارير املالية على املعايري املحا�سبية ال�صادرة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ومن هيئته ال�سابقة
كما مت �إ�صدار التف�سريات من قبل جمل�س تف�سريات التقارير املالية الدولية وهيئته ال�سابقة.
مت �إعداد القوائم املالية على �أ�سا�س التكلفة التاريخية با�ستثناء الإ�ستثمارات املتاحة للبيع وم�شتقات الأدوات املالية التي يتم قيا�سها
بالقيمة العادلة.

ب)

عملة العر�ض و الت�شغيل

ج)

بيانات املقارنة

تت�ضمن هذه البيانات املالية بيانات مقارنة كما تقت�ضي معايري التقارير املالية الدولية.

45

القوائم املالية

كما ورد ب�صورة تف�صيلية يف الإي�ضاح  ،3فقد مت يف  3يونيو  2012دمج عمليات فروع بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود يف
ُعمان مع بنك ُعمان الدويل .عقب هذا الإندماج� ،أ�صبح بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود ميتلك  ٪51من �أ�سهم البنك املدمج
اجلديد .يتم �إحت�ساب هذا الدمج ك�إ�ستحواذ عك�سي وفق ًا للمعيار  3من معايري التقارير املالية الدولية – «دمج الأعمال» نظراً لإ�ستحواذ بنك
�إت�ش �إ�س بي �سي على ح�صة م�سيطرة يف بنك ُعمان الدويل من خالل �إ�صدار �أ�سهم جديدة من قبل بنك ُعمان الدويل .وعليه تتم معاملة بنك
ُعمان الدويل على �أنه «اجلهة امل�ستحوذ عليها ح�سابياً» بينما تتم معاملة ببنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود يف �سلطنة ُعمان
على �أنه «اجلهة امل�ستحوذة ح�سابياً» وذلك للأغرا�ض املحا�سبية .ونتيجة لذلك ،يتم عر�ض القوائم املالية لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان
�ش.م.ع.ع .كتكملة للقوائم املالية لفروع بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود يف ُعمان مع �إجراء تعديل واحد لكي يعك�س ر�أ�س
املال القانوين و الإحتياطيات النظامية لبنك ُعمان الدويل.

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل � – Пإطار عمل القائمة Ш

ُتعر�ض القوائم املالية بالريال ال ُعماين وهي العملة الت�شغيلية وعملة البيئة الإقت�صادية الرئي�سية التي يعمل بها البنك .مت حتويل املبالغ
بالدوالر الأمريكي املعرو�ضة يف هذه القوائم املالية من الريال ال ُعماين (لأقرب �ألف) وفق ًا ل�سعر �رصف قدره  0.385ريال ُعماين لكل
دوالر �أمريكي وذلك بغية التي�سري على القارئ فقط.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

مت �إعداد القوائم املالية للبنك يف  31دي�سمرب  2012وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية (‹معايري التقارير املالية الدولية›) ال�صادرة
من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية  ،ومتطلبات الإف�صاح واللوائح املنظمة ال�صادرة عن الهيئة العامة ل�سوق املال ،و عن البنك
املركزي ال ُعماين،و مبوجب قانون ال�رشكات التجارية  ، 1974وتعديالته.

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

2

ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

جمل�س الإدارة

ت�أ�س�س بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع («البنك»)� ،سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع ك�رشكة م�ساهمة ُعمانية عامة يف  1يناير
 ، 1979ويزاول ن�شاطه كبنك جتاري من خالل �شبكة من الفروع يف �سلطنة ُعمان وكذلك من خالل فروعه يف الهند وباك�ستان ( ،الفروع
اخلارجية) .العنوان امل�سجل للمركز الرئي�سي للبنك هو �صندوق بريد  1727 :رمز بريدي 111 :مكتب بريد ال�سيب الرئي�سي� ،سلطنة ُعمان.
�أ�سهم البنك مدرجة يف �سوق م�سقط للأوراق املالية.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م

2

ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

� 2.1أ�سا�س الإعداد (تابع)
د)

املحا�سبة عن دمج الأعمال

يتم ا�ستخدام طريقة ال�رشاء املحا�سبية يف املحا�سبة عن دمج الأعمال .يتم قيا�س تكلفة ال�رشاء بالقيمة العادلة للمقابل ،مبا يف ذلك
املقابل املحتمل ،املبني يف تاريخ ال�رصف .يتم �إثبات تكاليف عمليات ال�رشاء كم�رصوف يف قائمة الدخل يف الفرتة التي يتم فيها تكبد
هذه التكاليف .يتم قيا�س الأ�صول املكت�سبة املحددة والإلتزامات املحتملة بقيمتها العادلة يف تاريخ اال�ستحواذ .يتم قيا�س قيمة ال�شهرة
مبوجب الفائ�ض ملجموع املقابل املحول ومبلغ حقوق الأقلية والقيمة العادلة للحقوق اململوكة �سابقامن قبل امل�ستحوذ عليه ،ان وجدت،
على �صايف مبالغ الأ�صول املقتناه والتي ميكن حتديدها وااللتزامات التي مت حتملها .يف حالة ان كانت قيمة �صايف الأ�صول املقتناه
اكرب من جمموع املقابل املحول يتم ادراج الفرق فورا يف قائمة الدخل.

هـ)	�إ�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات
�إن �إعداد املعلومات املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية يتطلب �إ�ستخدام تقديرات و�إفرتا�ضات حول الظروف امل�ستقبلية� .إن و�ضع
التقديرات ينطوي على �إ�ستخدام املعلومات املتاحة وتطبيق الأحكام وقد تختلف النتائج الفعلية يف امل�ستقبل عن التقديرات املعلنة.
ترى الإدارة �أن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة للبنك التي تتطلب بال�رضورة تطبيق �أحكام هي التي تتعلق بتقييم املوجودات واملطلوبات
املحدده املنف�صلة التي مت الإ�ستحواذ عليها خالل عملية الدمج والأعمار الإنتاجية للموجودات غري امللمو�سة و�إنخفا�ض قيمة القرو�ض
وال�سلفيات وتقييم الأدوات املالية و�إنخفا�ض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع.

و)

التطورات املحا�سبية امل�ستقبلية

يف  31دي�سمرب  ،2012قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ب�إ�صدار عدد من املعايري والتعديالت على املعايري التي مل ت�رسي على هذه
القوائم املالية املرحلية املوجزة .عالوة على م�شاريع �إحت�ساب الأدوات املالية ،يوا�صل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية عمله يف م�شاريع
متعلقة ب�أعمال الت�أمني والإعرتاف بالإيرادات و�إحت�ساب عقود الإيجار والتي �سوف متثل ،بالإ�ضافة �إىل املعايري املبينة �أدناه ،تغريات
هامة ووا�سعة النطاق يف املتطلبات املحا�سبية �إعتباراً بداية من عام .2013

املعايري والتعديالت والتف�سريات ال�صادرة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية
املعايري التي �سوف يتم تطبيقها يف عام 2013
يف مايو  ،2011قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ب�إ�صدار املعيار  10من معايري التقارير املالية الدولية «القوائم املالية املوحدة»
واملعيار  11من معايري التقارير املالية الدولية «الرتتيبات امل�شرتكة» واملعيار  12من معايري التقارير املالية الدولية «الإف�صاح عن
احل�ص�ص يف امل�ؤ�س�سات الأخرى» .ت�رسي تلك املعايري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف  1يناير � 2013أو بعد ذلك التاريخ ويجوز تطبيق
تلك املعايري قبل ذلك التاريخ .يجب تطبيق املعيار  10من معايري التقارير املالية الدولية واملعيار  11من معايري التقارير املالية الدولية
ب�أثر رجعي.
وفق ًا للمعيار  10من معايري التقارير املالية الدولية� ،سوف يكون هناك منهج واحد لتحديد توحيد كافة املن�ش�آت� ،أ�ستناداً �إىل مفهوم
النفوذ وتغري العائدات و�إرتباطها .و�سوف يحل هذا املنهج حمل املنهج احلايل الذي يركز على ال�سيطرة القانونية �أو التعر�ض �إىل املخاطر
والإمتيازات� ،إ�ستناداً �إىل طبيعة املن�ش�أة� .إن املعيار  11من معايري التقارير املالية الدولية يركز ب�شكل �أكرب على حقوق و�إلتزامات
امل�ستثمرين �أكرث من تركيزه على �شكل الإتفاق ويقدم مفهوم العملية ذلك التاريخ� .إن متطلبات الإف�صاح اخلا�صة باملعيار  13من معايري
التقارير املالية الدولية ال تتطلب تقدمي معلومات مقارنة عن الفرتات التي ت�سبق التطبيق الأويل.
امل�شرتكة .يت�ضمن املعيار  12من معايري التقارير املالية الدولية متطلبات الإف�صاح عن ال�رشكات التابعة والرتتيبات امل�شرتكة
وال�رشكات ال�شقيقة كما يقدم متطلبات جديدة خا�صة باملن�ش�آت املهيكلة غري املوحدة.
بناء على تقييم البنك حتى هذا التاريخ ،ال نتوقع �أن يكون للمعيار  10من معايري التقارير املالية الدولية واملعيار  11من معايري التقارير
ً
املالية الدولية واملعيار  12من معايري التقارير املالية الدولية ت�أثري مادي على القوائم املالية للبنك.
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2012م

2

ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

�	2.1أ�سا�س الإعداد (تابع)

املعايري والتعديالت والتف�سريات ال�صادرة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية (تابع)
املعايري التي �سوف يتم تطبيقها يف ( 2013تابع)

�إن املعيار رقم  13من معايري التقارير املالية الدولية ميثل امل�صدر الوحيد للتوجيهات اخلا�صة بكافة قيا�سات القيمة العادلة التي
تقت�ضيها �أو جتيزها معايري التقارير املالية الدولية .ويو�ضح هذا املعيار تعريف القيمة العادلة على �أنها �سعر البيع الذي يتم تعريفه ب�أنه
ال�سعر الذي قد يتم �إ�ستالمه مقابل بيع �أ�صلٍ ما �أو حتويل �إلتزام ما من خالل معاملة منتظمة بني امل�شاركني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س
يف ظل ظروف ال�سوق الراهنة كما يعزز الإف�صاحات عن قيا�س القيمة العادلة.
بناء على تقييم البنك حتى هذا التاريخ ،ال نتوقع �أن يكون للمعيار  13من معايري التقارير املالية الدولية ت�أثري مادي على القوائم املالية
ً
للبنك.

يف دي�سمرب  ،2011قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ب�إ�صدار تعديالت على املعيار  7من معايري التقارير املالية الدولية
«الإف�صاحات – مقا�صة املوجودات املالية واملطلوبات املالية» الذي يتطلب الإف�صاح عن ت�أثري �أو الت�أثريات املحتملة ملقا�صة
املوجودات املالية واملطلوبات املالية والرتتيبات ذات ال�صلة على املركز املايل للمن�ش�أة .ت�رسي تلك التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي
تبد�أ يف  1يناير � 2013أو بعد ذلك التاريخ والفرتات املرحلية التي تت�ضمنها تلك الفرتات ال�سنوية .يجب تطبيق تلك التعديالت ب�أثر رجعي.
املعايري التي �سوف يتم تطبيقها يف 2014
يف دي�سمرب  ،2011قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ب�إ�صدار تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل رقم « 32مقا�صة املوجودات
املالية واملطلوبات املالية» الذي �أو�ضح متطلبات مقا�صة الأدوات املالية كما عالج التناق�ضات عند تطبيق معايري �إي�ضاحات حول
القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل � – Пإطار عمل القائمة Ш

�أهم تعديل لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي هو� ،إ�ستبدال تكلفة الفوائد والعائدات املتوقعة من خطة الأ�صول من خالل عنا�رص تكلفة التمويل ،والذي
ي�شتمل على �صايف الفوائد عن �صايف املنافع املحددة بالإلتزامات �أو الأ�صول .ويتم حتديد عنا�رص تكلفة التمويل تلك بتطبيق نف�س معدل
اخل�صم امل�ستخدم يف قيا�س �إلتزامات املنافع املحددة على �صايف املنافع املحددة بالإلتزامات �أو الأ�صول .الفرق بني العائد الفعلي على
خطة الأ�صول والعائد املت�ضمن يف عنا�رص تكلفة التمويل يف قائمة الدخل �سوف ُيعر�ض �ضمن الإيرادات ال�شاملة الأخرى� .أثر هذا التغيري
هو زيادة م�رصوف التقاعد بالفرق بني العائد احلايل املتوقع من خطة الأ�صول والعائد املح�سوب بتطبيق معدل اخل�صم ذات ال�صلة.
وبناءاً على تقديرنا حتى تاريخه ف�أننا النتوقع �أن يكون الت�أثري العام للمعيار  19مادي ًا على هذه القوائم املالية.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

يف يونيو  ،2011قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ب�إ�صدار تعديالت على املعيار املحا�سبي الدويل �« 19إمتيازات املوظفني»
(«املعيار املحا�سبي الدويل رقم  19املعدل») .ي�رسي هذا املعيار املعدل على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف  1يناير � 2013أو بعد ذلك
التاريخ ويجوز تطبيق هذا املعيار قبل ذلك التاريخ.

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

يف مايو  ،2011قام جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ب�إ�صدار املعيار  13من معايري التقارير املالية الدولية «قيا�س القيمة العادلة».
ي�رسي هذا املعيار على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف  1يناير � 2013أو بعد ذلك التاريخ ويجوز تطبيق هذا املعيار قبل ذلك التاريخ� .إن
متطلبات الإف�صاح اخلا�صة باملعيار  13من معايري التقارير املالية الدولية ال تتطلب تقدمي معلومات مقارنة عن الفرتات التي ت�سبق
التطبيق الأويل.

جمل�س الإدارة

و)

التطورات املحا�سبية امل�ستقبلية (تابع)

القوائم املالية
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ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

�	2.1أ�سا�س الإعداد (تابع)
و)

التطورات املحا�سبية امل�ستقبلية (تابع)

املعايري والتعديالت والتف�سريات ال�صادرة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية (تابع)
املعايري التي �سوف يتم تطبيقها يف ( 2014تابع)
يف املمار�سة احلالية عند تطبيق معايري املقا�صة يف املعيار املحا�سبي الدويل رقم « 32الأدوات املالية :العر�ض» .ت�رسي تلك التعديالت
على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف  1يناير � 2014أو بعد ذلك التاريخ ويجوز تطبيقها قبل ذلك التاريخ كما يجب تطبيقها ب�أثر رجعي.
يقوم البنك حالي ًا بتقييم ت�أثري تلك الإي�ضاحات ولكنه لي�س من املمكن حتديد ت�أثريها يف تاريخ ن�رش هذه القوائم املالية.
يف �أكتوبر � ،2012أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية تعديالت على معايري التقارير املالية الدولية  12 ،10ومعيار املحا�سبة الدويل
رقم « 27الكيانات اال�ستثمار»  ،التي �أدخلت ا�ستثناء على مبد�أ توحيد جميع ال�رشكات التابعة .التعديالت تتطلب ال�رشكة الأم والتي هي
كيان اال�ستثمار لقيا�س �إ�ستثماراتها يف ال�رشكات التابعة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة بدال من توحيد جميع ال�رشكات
التابعة يف القوائم املالية املوحدة واملنف�صلة .ت�صبح التعديالت �سارية املفعول اعتبارا من  1يناير  2014مع ال�سماح باالعتماد املبكر.
بناءا على تقييمنا الأويل ،فنحن ال نتوقع تعديالت يكون لها ت�أثري جوهري على هذه القوائم املالية.
املعايري التي �سوف يتم تطبيقها يف 2015
يف نوفمرب � ،2009أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املعيار رقم  9من معايري التقارير املالية الدولية «الأدوات املالية» ،والذي
قدم متطلبات جديدة لت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية .يف �أكتوبر � ،2011أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية �إ�ضافات �إىل املعيار
رقم  9من معايري التقارير املالية الدولية تتعلق باملطلوبات املالية .معاً ،متثل هذه التغيريات املرحلة الأوىل للإ�ستبدال املزمع من قِ بل
جمل�س معايري املحا�سبة الدولية للمعيار املحا�سبي الدويل رقم « 39الأدوات املالية :الإعرتاف والقيا�س»( املعيار املحا�سبي الدويل رقم
 )39مب�ستوى �أقل تعقيداً ومعيار �أف�ضل للأدوات املالية.
يف �أعقاب قرار جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف دي�سمرب  2011ب�ش�أن �إرجاء تاريخ التفعيل ،فقد �أ�صبح هذا املعيار فعال للفرتات
ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير عام  2015مع ال�سماح بالتطبيق املبكر .يتطلب الأمر تطبيق املعيار رقم  9من معايري التقارير
املالية الدولية ب�أثر رجعي دون احلاجة �إىل �إعادة بيان الفرتات ال�سابقة.
�إن املرحلتني الثانية والثالثة من م�رشوع جمل�س معايري املحا�سبة الدولية لإ�ستبدال املعيار املحا�سبي الدويل رقم � 39سوف تتناول
�إنخفا�ض قيمة املوجودات املالية املُقا�سة بالتكلفة املطف�أة وحما�سبة التحوط.
جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ب�صدد تعديل متطلبات الت�صنيف والقيا�س يف املعيار رقم  9من معايري التقارير
املالية الدولية ليتناول املمار�سة وغريها من الق�ضايا.
يف دي�سمرب � 2012أ�ضاف جمل�س معايري املحا�سبة الدويل متطلبات حما�سبة التحوط اىل املعيار رقم  9من معايري التقارير املالية
الدولية ،والتي جتعل حما�سبة التحوط �أكرث �إرتباطا ب�إدارة املخاطر كما �أ�س�س مبدا �أكرث منهجية ملحا�سبة التحوط بينما قام بتو�ضيح
التناق�ضات ونقاط ال�ضعف يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  39منوذج املحا�سبة التحوط� .سوف ت�صبح التعديالت على متطلبات حما�سبة
التحوط على ال�سنوات التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2015وب�أثر رجعي .ال تعالج هذه املتطلبات حما�سبة التحوط الكلية والتي ال تزال
حمل الدرا�سة بوا�سطة جمل�س معايري املحا�سبة الدويل .يقوم ات�ش ا�س ب�س �سي الأن بتقييم �أثر م�سودة معايري حما�سبة التحوط.
نتيجة لل�شكوك حول املتطلبات النهائية للمعيار  9من معايري التقارير املالية الدولية بخ�صو�ص الت�صنيف والقيا�س وانخفا�ض القيمة
فان البنك ما زال غري قادر على حتديد التاريخ الذي �سوف يطبق فيه املعيار ب�شكل كامل وال يزال من ال�صعب حتديد الت�أثري الكمي للمعيار
 9يف تاريخ اعتماد هذه القوائم املالية.
	2.2العمالت الأجنبية
2.2.1

املعامالت والأر�صدة

يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية �إىل عملة الت�شغيل ب�إ�ستخدام �أ�سعار ال�رصف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت .يتم حتويل الأ�صول
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2

	2.2العمالت الأجنبية (تابع)
وااللتزامات املالية واملقومة بعمالت �أجنبية واملثبتة بالتكلفة التاريخية با�ستخدام �أ�سعار ال�رصف ال�سائدة بتاريخ التقرير .يتم ادراج
الفروق الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية يف قائمة الدخل.
2.2.2

حتويل البيانات املالية للفروع اخلارجية

الأدوات املالية

�	2.3.1إعادة ت�صنيف الأ�صول املالية

– الأ�صول املالية التي كانت �سوف ت�ستويف تعريف القرو�ض والذمم املدينة عند الإدراج املبدئي (اذا مل يتطلب اعادة ت�صنيف الأ�صل
املايل كمحتفظ به للمتاجرة) ،من املمكن �أن يتم �إعادة ت�صنيفها خارج فئة الأ�صول بالقيم العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة اذا
توفرت النية والقدرة على الإحتفاظ بالأ�صل املايل للم�ستقبل املنظور �أو حتى تاريخ الإ�ستحقاق،و
– الأ�صول املالية (فيما عدا الأ�صول املالية التي كانت �سوف ت�ستويف تعريف القرو�ض والذمم املدينة عند الإدراج املبدئي) من
املمكن �أن يتم �إعادة ت�صنيفها خارج فئة الأ�صول بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة �إىل فئات �أخرى وذلك يف حاالت
نادرة.
عندما يتم �إعادة ت�صنيف �أ�صل مايل كما هو مو�ضح يف الظروف املذكورة �أعاله ،ف�إنه يتم �إعادة ت�صنيف الأ�صل املايل بالقيمة العادلة
يف تاريخ �إعادة الت�صنيف .ال يتم رد �أي ربح �أو خ�سارة مدرجة بالفعل يف قائمة الدخل .ت�صبح القيمة العادلة للأ�صل املايل يف تاريخ
�إعادة الت�صنيف هي تكلفتها اجلديدة �أو التكلفة املطفاة.
القرو�ض وال�سلفيات للبنوك والعمالء وت�شمل القرو�ض وال�سلفيات ن�ش�أت من قبل البنك والتي مل ت�صنف �إما حمتفظ بها للمتاجرة �أو بالقيمة
العادلة .يتم �إثبات القرو�ض وال�سلف عند النقدية للمقرت�ض .يتم ا�ستبعاد �أي عندما املقرت�ض بت�سديد التزاماتها� ،أو تباع �أو القرو�ض
امل�شطوبة� ،أو يتم نقلها �إىل حد كبري جميع املخاطر واملكا�سب امل�صاحبة مللكية .وت�سجل يف البداية �أنها بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها �أي
تكاليف املعامالت املبا�رشة ويتم قيا�سها احلقا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناق�صا �أي انخفا�ض يف القيمة �أو عدم
قابلية حت�صيل .حيث يتم حتويطها من قبل امل�شتقات املخ�ص�صةة وامل�ؤهلة للتحوط من خماطر القيمة العادلة ،والقيمة الدفرتية للقرو�ض
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 2.3.2قرو�ض و�سلفيات لبنوك وعمالء

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل � – Пإطار عمل القائمة Ш

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

مناق�شات وحتليالت الإدارة

يتم �إدراج جميع الأدوات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة .يف �سياق الأعمال االعتيادية ،القيمة العادلة للأداة املالية عند الإدراج املبدئي
تكون �سعر املعاملة (�أي ،القيمة العادلة للمبلغ املدفوع �أو امل�ستلم) ولكن يف ظروف معينة� ،سيتم حتديد القيمة العادلة بناءاعلى
املعامالت احلالية الأخرى واملالحظة بال�سوق يف الأداة نف�سها ،دون تعديل �أو �إعادة ت�صنيف� ،أو على طريقة التقييم التي ت�شتمل
متغرياتها فقط على البيانات من الأ�سواق والتي ميكن مالحظتها ،مثل منحنيات معدل الفائدة  ،التذبذبات املتعلقة باخليارات املفتوحة
و�أ�سعار العمالت .عندما يوجد مثل هذا الدليل ،يقوم البنك بادراج الربح (�أو اخل�سارة) من التداول بالأداة املالية وهو الفرق بني �سعر
املعاملة والقيم العادلة .عندما تكون معلومات ال�سوق التي ال ميكن مالحظتها ،ت�أثريهام على تقييم الأدوات املالية ،ف�إن �إجمايل الفرق
املبدئي يف القيم العادلة املتعلق بنموذج التقييم من �سعر املعاملة ال يتم �إدراجه ب�شكل فوري يف قائمة الدخل وبديال عن ذلك ،ف�إنه يتم
�أدراجه على مدى عمر املعاملة ب�شكل مالئم �أو عندما تكون املدخالت من املمكن مالحظتها� ،أو عندما تكتمل املعاملة �أو تغلق� ،أو عندما
يدخل البنك يف �إتفاقية ت�سوية .تت�ضمن الأدوات املالية النقد والأر�صدة لدى البنك املركزي  ،امل�ستحق من البنوك ،القرو�ض وال�سلفيات
للعمالء ،الإ�ستثمارات املالية ،اوراق القبول  ،امل�ستحق للبنوك وودائع العمالء.

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

الأ�صول والإلتزامات للفروع اخلارجية التي تتعامل بعملة ت�شغيل غري الريال ال ُعماين يتم حتويلها �إىل الريال ال ُعماين وفق ًا
لأ�سعار ال�رصف ال�سائدة يف نهاية ال�سنة .الإيرادات وامل�رصوفات بالعمالت الأجنبية للفروع اخلارجية حتول �إىل الريال وفق ًا ملتو�سط
�أ�سعار ال�رصف ال�سائدة خالل الفرتة .الفروق الناجتة عن حتويل الر�صيد االفتتاحي ل�صايف اال�ستثمار بتلك الفـروع يتم �إدراجها مبا�رشة
اىل قائمة الدخل ال�شامل االخرى.
2.3

جمل�س الإدارة

2.2.1

املعامالت والأر�صدة (تابع)
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	2.3الأدوات املالية (تابع)
 2.3.2قرو�ض و�سلفيات لبنوك وعمالء (تابع)
وال�سلفيات املغطاة ذلك يت�ضمن تعديل القيمة العادلة املتعلقة فقط �إىل املخاطر املحوطة.
يتم �إعادة ت�صنيف القرو�ض وال�سلفيات �ضمن املحتفظ بها للبيع عندما تكون قيمها الدفرتية �سيتم ا�سرتدادها بداية من خالل بيع  ،فهي
متوفرة للبيع يف حالتها الراهنة ويتوقع ب�شكل كبري �أن بيعها �سوف يتحقق ،ولكن مثل هذه القرو�ض وال�سلف ي�ستمر قيا�سها وفقا لل�سيا�سة
الواردة �أعاله.
يجوز للبنك الإلتزام بتقدمي قرو�ض ب�رشوط تعاقدية ثابتة لفرتات حمددة من الوقت ،حيث �أن �سحب من القر�ض يتوقف على بع�ض الأحداث
امل�ستقبلية خارج �سيطرة البنك .حيث انه من املتوقع �أن القر�ض النا�شئ عن االلتزام بالإقرا�ض � ،سي�صنف ف املحتفظ به للمتاجرة،
في�سجل التزام لالقرا�ض بانه م�شتق ويقا�س بالقيمة العادلة من خالل الأرباح و اخل�سائر .وعند ال�سحب ،وي�صنف القر�ض كمحتفظ بها
للمتاجرة ويقا�س بالقيمة العادلة من خالل الأرباح .حيث �أنه لي�س من نية البنك للتداول ولكن تعليق القر�ض ،فانه يتم تكوين خم�ص�ص
للقر�ض حيث يكون من املحتمل ب�أن البنك �سوف يتكبد خ�سارة .قد يحدث هذا ،على �سبيل املثال ،حيث فقدان مبلغ القر�ض من املحتمل
حدوثه �أو معدل الفائدة التي املحمل على القرو�ض �أقل من تكلفة التمويل .عند بداية القر�ض ،يتم ت�سجيل جزء املعلق عند قيمته العادلة
وتقا�س الحقا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .للمعامالت املحددة ،مثل التمويل لل�رشكات املتعرثة �أن�شطة الإقرا�ض
امل�شرتكة ،و املبالغ املقدمة لي�ست بال�رضورة �أف�ضل دليل على القيمة العادلة للقر�ض .لهذه القرو�ض ،حيث القيمة الأولية العادلة �أقل من
املبلغ نقدا الذي مت اقرا�ضه (على �سبيل املثال ،ونظرا ملعدل الفائدة التي يتقا�ضاها على القرو�ض كونها �أقل من معدل الفائدة يف ال�سوق)،
و التخفي�ض يحمل على قائمة الدخل  .و�سيتم ا�سرتداد القيمة املخف�ضة على مدى مدة القر�ض ،من خالل ادراج �إيرادات الفوائد ب�إ�ستخدام
طريقة الفائدة الفعلية ،ما مل ي�صبح القر�ض منخف�ض القيمة .يتم ت�سجيل التخفي�ض بانه تخفي�ض للإيرادات الت�شغيلية الأخرى.
املوجودات املالية التي مت �إعادة ت�صنيفها �ضمن القرو�ض و فئة الذمم املدينة فانها ت�سجل مبدئيا بالقيمة العادلة يف تاريخ �إعادة
الت�صنيف ويتم قيا�سها الحقا بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي املحدد يف تاريخ �إعادة الت�صنيف.
�	2.3.3أ�صول مالية متاحة للبيع
�سندات اخلزانة و االوراق املالية و ذمم االوراق املالية التي يتوقع �أن يحتفظ بها ب�شكل م�ستمر و غري اال�صول امل�صنفة بالقيمة العادلة،
فانها ت�صنف بانها متاحة للبيع �أو حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق  .اال�ستثمارات املالية يتم ادراجها يف تاريخ التداول  ،عند ابرام
البنك التفاقات تعاقدية مع االطراف املقابلة ل�رشاء اوراق مالية و يتم �شطب ادراجها عادة  ،يف حالة �أن االوراق املالية يتم بيعها �أو �أن
املقرت�ض يقوم ب�سداد التزاماته.
( )1يف البداية يتم قيا�س متاحة للبيع موجودات مالية بالقيمة العادلة م�ضافا �إليها تكاليف املعامالت املبا�رشة والإ�ضافية .يعاد
قيا�س الحقا بالقيمة العادلة ،والتغيريات التي تطر�أ عليها واملعرتف بها يف الدخل ال�شامل الآخر يف الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
 احتياطي القيمة العادلة حتى تباع �أ�صول مالية �أو ت�صبح منخف�ضة القيمة .عند بيع موجودات مالية متاحة للبيع ،يتم �إدراجالأرباح �أو اخل�سائر املرتاكمة التي �سبق االعرتاف بها يف بيان الدخل ال�شامل الأخرى يف قائمة الدخل على �أنها «�أقل اخل�سائر او
املكا�سب من الإ�ستثمارات املالية.
يتم احت�ساب �إيرادات الفائدة على متاحة للبيع عن �سندات للدين با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي ،حم�سوبة على املدة املتوقعة للأ�صل .يتم
�إدراج العالوات و � /أو اخل�صومات الناجتة عن �رشاء الأوراق املالية اال�ستثمارية بتاريخ يف ح�ساب معدالت الفائدة الفعلية .يتم �إثبات
الأرباح يف قائمة الدخل عندما ين�ش�أ احلق يف احل�صول على ال�سداد.
يف تاريخ كل تقرير يتم �إجراء تقييم ما �إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة يف قيمة الأ�صول املالية .يتم االعرتاف
بخ�سائر انخفا�ض القيمة �إذا ،وفقط �إذا ،كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة نتيجة لواحد �أو �أكرث من الأحداث التي وقعت بعد
االعرتاف الأويل للأ�صل املايل («حدث خ�سارة») وهذا احلدث له خ�سارة (�أو �أحداث) لها ت�أثري على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة
للأ�صل املايل والتي ميكن تقديرها ب�شكل موثوق به.
�إذا مت انخفا�ض قيمة الأ�صول املتاحة للبيع  ،تتم �إزالة الفرق بني تكلفة ال�رشاء للموجودات املالية (�صايف �أي �سداد �أ�صل الدين والإطفاء)
والقيمة العادلة احلالية ،ناق�صا �أي خ�سائر انخفا�ض القيمة ال�سابقة املعرتف بها يف بيان الدخل ،من خالل الدخل ال�شامل الأخر
واملعرتف به يف بيان الدخل.
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2.3

ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)
لأدوات املالية (تابع)

يتم االعرتاف بخ�سائر انخفا�ض القيمة لل�سندات الدين املتوفرة للبيع �ضمن انخفا�ض قيمة ر�سوم القر�ض وغريها من �أحكام خماطر
الإئتمان «يف قائمة الإيرادات .وانخفا�ض القيمة للأوراق املالية املتاحةبها �ضمن»ارباح او خ�سائر من ا�ستثمارات مالية» يف بيان
الدخل .يتم تعيني منهجيات انخفا�ض قيمة موجودات مالية متاحة للبيع مبزيد من التف�صيل �أدناه:

ب .الأوراق املالية املتاحة للبيع :ان الدليل املو�ضوعي على انخفا�ض قيمة الأوراق املالية املتاحة للبيع قد يت�ضمن معلومات حمددة
حول امل�صدر على النحو املف�صل �أعاله ،ولكنها قد ت�شمل �أي�ضا معلومات عن تغيريات كبرية يف التقنية والأ�سواق واالقت�صاد �أو القانون
الذي تقدم دليال ان تكلفة الأوراق املالية ال ميكن ا�سرتدادها.

االوراق املالية املتوفرة للبيع ،ومعاملة جميع زيادات الحقة يف القيمة العادلة للأداة ورفع قيمة ومعرتف بها مبا�رشة يف الدخل ال�شامل
الآخر .ال يتم عك�س خ�سائر انخفا�ض القيمة املعرتف بها على االوراق املالية من خالل قائمة الدخل .يتم التعرف على انخفا�ض الحق يف
القيمة العادلة للورقة املالية الأ�سهم املتاحة للبيع يف قائمة الدخل� ،إىل احلد الذي قد تكبدت خ�سائر انخفا�ض القيمة املرتاكمة ا�ضافية
بالن�سبة لتكلفة اقتناء االوراق املالية.
 2.3.5هرياركية القيم العادلة

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل � – Пإطار عمل القائمة Ш

ل�سندات الدين املتوفرة للبيع ،يتم االعرتاف انخفا�ض الالحقة يف القيمة العادلة للأداة يف بيان الدخل عندما يكون هناك دليل مو�ضوعي
على مزيد من االنخفا�ض يف القيمة نتيجة النق�ص يف مزيد من التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من الأ�صول املالية .حيث ال يوجد
�أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة  ،يتم التعرف على االنخفا�ض يف القيمة العادلة للموجودات املالية يف الدخل ال�شامل الآخر.
�إذا كانت القيمة العادلة للأوراق املالية الدين يزيد يف فرتة الحقة ،وميكن الزيادة املتعلقة مو�ضوعي حلدث وقع بعد االعرتاف بخ�سارة
انخفا�ض القيمة يف بيان الدخل ،يتم عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة من خالل بيان الدخل� .إذا مل يعد هناك �أي دليل مو�ضوعي على
انخفا�ض �سندات الدين ،يتم عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة �أي�ضا من خالل بيان الدخل؛

مناق�شات وحتليالت الإدارة

انخفا�ض كبري �أو ممتد يف القيمة العادلة للأ�صل ادناه بقدر �أقل من تكلفتها هي �أي�ضا دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة .ويف تقييم ما
�إذا كانت كبرية ،يتم تقييم االنخفا�ض يف القيمة العادلة مقابل التكلفة الأ�صلية للأ�صل عند االعرتاف الأويل .يف تقييم ما �إذا كان قد طال
�أمده ،يتم تقييم انخفا�ض �ضد الفرتة التي القيمة العادلة للموجودات وكان �أقل من تكلفتها الأ�صلية عند االعرتاف الأويل .مرة واحدة وقد
مت االعرتاف بخ�سارة انخفا�ض القيمة على الأ�صول املتاحة للبيع املالية ،واملعاجلة املحا�سبية الالحقة للتغريات يف القيمة العادلة لتلك
املوجودات تختلف تبعا لطبيعة الأ�صل متاحة للبيع املالية املعنية:

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

�أ� .سندات الدين املتوفرة للبيع :عند تقييم �سندات الدين متاحة للبيع ومدى توفر دليل مو�ضوعي على انخفا�ض القيمة يف تاريخ التقرير،
ف�إن البنك يعترب جميع الأدلة املتاحة ،مبا يف ذلك البيانات ميكن مالحظتها �أو معلومات عن الأحداث املت�صلة حتديدا الأوراق املالية مما
قد ي�ؤدي �إىل نق�ص يف ا�ستعادة التدفقات النقدية امل�ستقبلية .قد تت�ضمن هذه الأحداث �صعوبة مالية كبرية للم�صدر ،وخرقا للعقد مثل التاخر
يف ال�سداد ،الإفال�س �أو �إعادة هيكلة مالية �أخرى� ،أو اختفاء �سوق ن�شط لل�سندات الدين ب�سبب ال�صعوبات املالية املتعلقة امل�صدر .هذه الأنواع
من حدث معني وعوامل �أخرى مثل املعلومات حول ال�سيولة اجلهات امل�صدرة ،والتعر�ض للمخاطر الأعمال املالية ،وم�ستويات واجتاهات
للأ�صول مالية مماثلة ،واالجتاهات االقت�صادية الوطنية واملحلية وال�رشوط ،والقيمة العادلة لل�ضمانات والكفاالت التي ميكن اعتبارها
ب�شكل فردي� ،أو جمتمعة ،لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �سندات الدين.

جمل�س الإدارة

�	2.3.3أ�صول مالية متاحة للبيع (تابع)

يجري البنك قيا�س قيمه العادلة با�ستخدام التدرج التايل للقيم العادلة التي تعك�س اهمية املدخالت امل�ستخدمة يف القيا�س:

امل�ستوى  :2ا�ساليب تقييم تعتمد على املدخالت التي ميكن مالحظتها اما مبا�رشة(كا�سعار) او غري مبا�رشة (م�شتقة من ا�سعار)  .وهذا
الت�صنيف يت�ضمن ادوات مت تقييمها با�ستخدام :ا�سعار ال�رشاء بالأ�سواق الن�شطة الدوات م�شابهة؛ وتعترب ا�سعار ال�رشاء باال�سواق الن�شطة
لالدوات امل�شابهة او املماثة اقل من الن�شطة؛ او ا�ساليب تقييم اخرى حيث ميكن مالحظة كل املدخالت الهامة ب�صورة مبا�رشة اوغري
مبا�رشة من بيانات ال�سوق.
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امل�ستوى  :1ا�سلوب ال�سعر املدرج بال�سوق (غري املعدل) بال�سوق الن�شط الدوات مماثلة .القيم العادلة لال�صول والإلتزامات املالية التى يتم
تداولها للمتاجرة بالأ�سواق الن�شطة وتعتمد على ا�سعار ال�رشاء املدرجة بال�سوق او ا�سعار �رشاء الو�سطاء.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م
2

ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة (تابع)

	2.3الأدوات املالية (تابع)
 2.3.5هرياركية القيم العادلة (تابع)
امل�ستوى� :3أ�ساليب التقييم با�ستخدام املدخالت الهامة التي ال ميكن مالحظتها .هذا اال�سلوب يت�ضمن كل االدوات حيث ي�شمل ا�سلوب
التقييم مدخالت ال تعتمد على بيانات ميكن مالحظتها كما للمدخالت التي ال ميكن مالحظتها تاثري هام على تقييم الأدوات .وهذا ال�صنف
يت�ضمن ادوات يتم تقييمها اعتمادا على ا�سعار �رشاء الدوات م�شابهة حيث تتطلب من تعديالت هامة ال ميكن مالحظتها اوافرتا�ضات ان
تعك�س الفروق بني االدوات.
ي�ستخدم البنك ا�ساليب تقييم معتربة على نحو وا�سع لتحديد القيم العادلة لالدوات العامة واالكرث ب�ساطة ،مثل تبادل معدالت الفائدة
وعقود معدالت �رصف العمالت املعجلة والتى ت�ستخدم فقط بيانات ال�سوق التي ميكن مالحظتها وتتطلب �أحكام وتقديرات الإدارة .
وتتواجد اال�سعار التي ميكن مالحظتها ومناذج املدخالت يف احلاالت االعتيادية با�سواق املديونيات املدرجة واالوراق املالية املتعلقة
بامللكية وم�شتقات تبادل العملة املحتفظ بها للمتاجرة و امل�شتقات الب�سيطة الفورية مثل مبادالت ا�سعار الفائدة.
	2.4الأدوات املالية امل�شتقة
يتم �إدراج الأدوات املالية امل�شتقة بالقيمة العادلة يف التاريخ الذي يتم فيه الدخول يف عقد الأداة املالية امل�شتقة ويعاد قيا�سها الحق ًا
بقيمها العادلة .يتم احل�صول على القيم العادلة من �أ�سعار ال�سوق املدرجة يف الأ�سواق الن�شطة ،مبا يف ذلك املعامالت احلديثة يف ال�سوق
و�أ�ساليب التقييم ،مت�ضمنة �أ�ساليب التدفق النقدي املخ�صوم و�أ�ساليب ت�سعري اخليارات ،ح�سبما يكون مالئماً .يتم �إدراج كافة الأدوات
امل�شتقة ك�أ�صول عندما تكون القيمة العادلة موجبة وك�إلتزامات عندما تكون القيمة العادلة �سالبة.
	2.5النقد وما يف حكم النقد
ي�شتمل النقد وما يف حكم النقد علي �أر�صدة ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ احليازة ،مت�ضمنة النقدية بال�صندوق ولدى البنوك و
م�ؤ�س�سات مالية اخرى و البنك املركزي العماين و بنود حتت التح�صيل من بنوك اخرى ودائع لدى البنوك و م�ؤ�س�سات مالية اخرى ت�ستحق
خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ احليازة و م�ستحقة لبنوك و م�ؤ�س�سات مالية اخرى م�ستحقة خالل � 3أ�شهر.
2.6

م�ستحق من بنوك و�إيداعات �سوق النقد

يتم ت�صنيف م�ستحقات البنوك و�إيداعات �سوق النقد ك�أ�صول حمتفظ بها حتى الأ�ستحقاق
2.7

�إ�ستبعاد

يتم �إ�ستبعاد املوجودات املالية عندما يفقد البنك ال�سيطرة على احلقوق التعاقدية التي ت�شمل ذلك الأ�صل .هذا يحدث عندما يتم �إعمال
احلقوق ،تنتهي مدة �صالحيتها �أو يتم ا�ست�سلم .يتم �إ�ستبعاد املطلوبات املالية عند زواله.
متاحة للبيع الأ�صول واملوجودات املحتفظ بها للمتاجرة التي تباع هي م�ستحقات ا�ستبعاد وما يقابلها من امل�شرتي لدفع معرتف بها
اعتبارا من تاريخ يلتزم فيه البنك بيع الأ�صول .ي�ستخدم البنك طريقة التعريف املحددة لتحديد الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عند اال�ستبعاد.
يتم ا�ستبعاد حمتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق ال�صكوك والقرو�ض والذمم املدينة يف اليوم يتم حتويلها من قبل البنك.
	2.8املقا�صة
يتم �إجراء مقا�صة بني الأ�صول املالية والإلتزامات املالية والتقرير عن �صايف املبلغ يف املركز املايل عندما يوجد حق قانوين يوجب
�إجراء املقا�صة بني املبالغ املتحققة وتوجد نية لل�سداد على �أ�سا�س ال�صايف� ،أو عندما يتم حتقق الأ�صل و�سداد الإلتزام �آنياً.

2.9

�إنخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلفيات

خ�ص�صت مبالغ معينة مقابل القيمة الدفرتية للقرو�ض وال�سلف التي يتم حتديدها ب�أن قيمتها انخف�ضت على �أ�سا�س مراجعة دورية
للأر�صدة غري امل�سددة للحد من تلك القرو�ض وال�سلفيات املقدمة للمبالغ القابلة لال�سرتداد .يتم احت�ساب القيمة القابلة لال�سرتداد للقرو�ض
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2.9

�إنخفا�ض قيمة القرو�ض وال�سلفيات (تابع)

يتم االحتفاظ خم�ص�صات انخفا�ض القيمة اجلماعية فيما يتعلق باخل�سائر التي تكبدتها ،والتي مل يتم حتديدها حتديدا يف حمفظة القرو�ض
وال�سلف.

جمل�س الإدارة

وال�سلف يف القيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة م�ستقبال خم�صومة مبعدل الفائدة الفعلي الأ�صلي .ال يتم خ�صم الأر�صدة ق�صرية الأجل.

عندما يعرف على قر�ض لتكون غري قابلة للتح�صيل ،وقد مت االنتهاء من جميع الإجراءات القانونية الالزمة ،وقد مت حتديد اخل�سارة
النهائية ،يتم �شطب القر�ض مبا�رشة .وت�ستند التقديرات للتدفقات النقدية املتوقعة للمحافظ من الأ�صول مماثلة على اخلربة ال�سابقة والنظر
يف الت�صنيف االئتماين للعمالء الكامنة والت�أخر يف دفع الفائدة �أو العقوبات.

	2.10املمتلكات واملعدات
تدرج بنود املمتلكات واملعدات يف تكاليف اال�ستهالك املرتاكم وخ�سائر انخفا�ض القيمة ،با�ستثناء الأرا�ضي اململوكة التي بالتكلفة .يتم
احت�ساب اال�ستهالك ل�شطب تكلفة املمتلكات واملعدات ،با�ستثناء الأرا�ضي اململوكة ،وذلك ب�أق�ساط مت�ساوية على مدى الأعمار الإنتاجية
املقدرة االقت�صادية من تاريخ تقدمي الأ�صل يف اال�ستخدام ،على النحو التايل:

�أجهزة احلا�سوب و معدات

� 5 - 3 -سنوات

ت�شمل برامج احلا�سوب ،على كالمن الربامج امل�شرتاة حمليا و تلك النا�شئة داخلياً ،وت�شمل تكلفة الربامج النا�شئة داخلي ًا كافة التكاليف
املبا�رشة ال�رضورية لإن�شاء و�إخراج و�إعداد الربامج لتكون جاهزة للت�شغيل بالطريقة التى �أرادتها الإدارة .و ُتثبت تكاليف ال�صيانة
امل�ستمرة للربامج بامل�صاريف فور �إ�ستحقاقها.

	2.11الأ�صول غري امللمو�سة
يتم �إثبات الأ�صول غري امللمو�سة ب�شكل منف�صل عن ال�شهرة عندما تكون لالنف�صال �أو تن�ش�أ عن احلقوق القانونية التعاقدية �أو غريها،
وميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به.

يتم �إطفاء املوجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية حمدودة ،وعموما على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي كما يلي:
�إيداعات �أ�سا�سية غري ملمو�سة
عالقات العمالء

� 7سنوات
� 7سنوات

تتم مراجعة طريقة �إطفاء ،والأعمار الإنتاجية والقيم املتبقية يف تاريخ كل تقرير وتعديلها �إذا اقت�ضى الأمر.
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تت�ألف اال�صول غري امللمو�سة من عالقات الودائع الرئي�سية و عالقات العمالء  ،و هي خا�ضعة لالنخفا�ض يف القيمة يف حالة ان حدث او
احداث للتغريات يف الظروف التي ت�شري ان القيمة الدفرتية قد ال تكون قابلة لال�سرتداد .و ال�صول غري امللمو�سة ذات االعمار املحددة تدرج
بالتكلفة ناق�صا تكلفة االطفاء و انخفا�ض القيمة املرتاكم و املطفاء على مدار االعمار املتاجية الكقدرة  .و االعمار االنتاجية املقدرة هي
املدة القانونية او االعمار االنتجية املتوقعة ايهما �أقل.

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل � – Пإطار عمل القائمة Ш

يتم حتديد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التخل�ص من املمتلكات واملعدات بالرجوع �إىل قيمتها الدفرتية وت�ؤخذ يف االعتبار عند حتديد
�أرباح الت�شغيل .يتم احت�ساب م�صاريف ال�صيانة والتجديدات يف بيان الدخل عند تكبدها .يتم ر�سملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من
املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية امل�ضمنة يف بند املمتلكات واملعدات .يتم �إثبات جميع النفقات الأخرى يف قائمة الدخل كم�رصوف عند
تكبدها� .إدارة ي�ستعر�ض �سنويا مدى مالءمة الأعمار الإنتاجية والقيم املتبقية وطرق اال�ستهالك للممتلكات ومعدات .املمتلكات و املعدات
خا�ضعة ملراجعة االنخفا�ض يف القيمة يف حالة وجود حدث او تغريات يف الظروف التي ت�شري ان القيمة الدفرتية مل تعد قابلة لال�سرتداد

مناق�شات وحتليالت الإدارة

املباين
حت�سينات على ارا�ض م�ؤجرة -
ال�سيارات
املعدات والأثاث و التجهيزات -

� 25سنوات
وعلى مدى فرتة املتبقية من عقد الإيجار
� 5سنوات
� 10 - 3سنوات

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

�إذا كان يف فرتة الحقة مبلغ خ�سارة انخفا�ض القيمة ويقلل ميكن ربط انخفا�ض مو�ضوعي �إىل حدث وقع بعد �شطب ،و�أ�سفل الكتابة �أو يتم
عك�س بدل من خالل ح�ساب الأرباح واخل�سائر.
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	2.12املخ�ص�صات
يتم الإعرتاف مبخ�ص�ص يف قائمة املركز املايل عندما :يكون لدى البنك التزام قانوين �أو ا�ستداليل نتيجة حلدث �سابق ،ومن املحتمل �أن
يتطلب تدفق ًا خارجي ًا ملنافع اقت�صادية ل�سداد ذلك الإلتزام .ويف حالة ان احلدث غري جوهري ن فان املخ�ص�صات يتم حتديدها من خالل
خ�صم التدفقات النقدية املتوقعة با�ستخدام معدالت �رضيبية التي تعك�س تقديرات ال�سوقية احلالية للقيمة الزمنية للنقود  ،حينما يكون
مالئما ،خماطراملحددة لاللتزام  ٫ويثبت ت�سوية اخل�صم اخل�صم بانها تكاليف التمويل.
2.13

م�ستحقات �أخرى

تدرج الأر�صدة الأخرى الدائنة بالتكلفة املطف�أة.
2.14

�إثبات الإيرادات

� 2.14.1إيرادات وم�رصوفات الفوائد
يتم �إثبات �إيرادات وم�رصوفات الفوائد لكافة الأدوات املالية با�ستثناء تلك امل�صنفة على �أنها حمتفظ بها للتجارة مقابل �أو بالقيمة
العادلة (عدا �سندات الدين التي ت�صدرها املجموعة وامل�شتقات متكنت بالتعاون مع �سندات الدين ال�صادرة من هذا القبيل) يف ‹�إيرادات
الفوائد› و «م�رصوفات الفوائد» يف قائمة الدخل با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية .طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لإحت�ساب التكلفة
املطف�أة لأ�صل مايل �أو التزام مايل وتخ�صي�ص �إيرادات الفوائد �أو م�رصوفات الفوائد خالل الفرتة املعنية.
معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخ�صم التدفقات النقدية امل�ستقبلية �أو املدفوعات خالل العمر املتوقع للأداة املالية �أو ،عند
االقت�ضاء ،فرتة �أق�رص� ،إىل �صايف القيمة الدفرتية للأ�صل �أو االلتزام املايل .عند ح�ساب معدل العائد الفعلي ،جمموعة تقدر التدفقات
النقدية النظر يف جميع ال�رشوط التعاقدية للأداة املالية ولكن ال خ�سائر الإئتمان امل�ستقبلية .ح�ساب يت�ضمن كافة املبالغ املدفوعة �أو
امل�ستلمة من قبل املجموعة التي هي جزء ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي للأداة املالية ،مبا يف ذلك تكاليف املعامالت و�أية عالوات �أو
خ�صومات.
� 2.14.2إيرادات �أخرى غري الفوائد
تن�ش�أ �إيرادات الر�سوم من جمموعة متنوعة من اخلدمات التي يقدمها البنك لعمالئه .يتم احت�ساب الدخل من الر�سوم لعلى النحو التايل:
	�إيرادات حمققة من تنفيذ عمل كبري والإيرادات عند اكتمال الفعل (على �سبيل املثال ،الر�سوم النا�شئة عن التفاو�ض �أو امل�شاركة يفالتفاو�ض ،معاملة ل�صالح طرف ثالث ،مثل ترتيب القتناء �أ�سهم �أو �أوراق مالية �أخرى)؛
 تتحقق �إيرادات املت�أتية من تقدمي اخلدمات ك�إيراد عند تقدمي اخلدمات (على �سبيل املثال ،و�إدارة الأ�صول واملحافظ وغريها مناخلدمات اال�ست�شارية و�إدارة الر�سوم) ،و
 تتحقق �إيرادات الذي ي�شكل جزءا ال يتجز�أ من معدل الفائدة الفعلي للأداة املالية كتعديل على معدل الفائدة الفعلي (على �سبيلاملثال ،بع�ض الر�سوم التزام قر�ض) و�سجلت يف «�إيرادات الفوائد».
�صايف دخل املتاجرة ي�شمل جميع املكا�سب واخل�سائر الناجمة عن التغريات يف القيمة العادلة للموجودات واملطالبات املالية املحتفظ
بها للمتاجرة ،جنبا �إىل جنب مع م�صاريف الفوائد ذات ال�صلة والإيرادات والأرباح.
ح�ساب �صايف  /الدخل من الأدوات املالية امل�صنفة بالقيمة العادلة ي�شمل جميع الأرباح واخل�سائر عن التغريات يف القيمة العادلة
للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة .كما تت�ضمن �إيرادات وم�رصوفات الفوائد وتوزيعات الأرباح
الناجتة عن هذه الأدوات املالية� ،إال للم�صلحة النا�شئة عن �سندات الدين ال�صادرة ،وامل�شتقات متكنت بالتعاون مع تلك �سندات الدين ،التي
ال تعرتف بها يف «م�رصوفات الفوائد».
توزيعات الأرباح تتحقق �إيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت احلق يف احل�صول على ال�سداد .هذا هو التاريخ بدون �أرباح الأ�سهم املدرجة
للأوراق املالية ،وعادة ما يكون التاريخ الذي يكون قد وافق امل�ساهمون على توزيع �أرباح الأ�سهم للأوراق املالية غري املدرجة .
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	2.15ال�رضيبة

يتم �إدراج �أ�صل �رضيبي م�ؤجل فقط �إىل احلد الذي تتوفر معه �أرباح �رضيبية م�ستقبلية ميكن ا�ستغالل الأ�صل يف مقابلها .يتم تخفي�ض
�أ�صول ال�رضيبة امل�ؤجلة بالقدر الذي ال ميكن معه حتقق املنفعة ال�رضيبية ذات ال�صلة.
2.16

م�ستحقات ترك اخلدمة للموظفني

امل�ساهمات يف خطط التقاعد املحددة م�ساهمة ،للموظفني ال ُعمانيني وفقا للمخطط ُعمان للت�أمني االجتماعي ،وبالن�سبة للموظفني
الدوليني وفقا لنظام موظفي  HSBCالدويل املنافع التقاعد ،كما يتم �إثبات امل�رصوفات يف تقارير الدخل عند تكبدها

	2.17التقارير ح�سب قطاعات الت�شغيل

و تقيم ادائه و الذ يتوفر له تقارير مالية .و هذه النتائج التي يتم التقرير عنها اىل جلنة التزامات اال�صول تت�ضمن بنود تعزى مبا�رشة اىل
قطاع ف�ضال عن تلك التي ميكن ن�سبها ب�شكل معقول� .أما البنود غري املخ�ص�صة تتالف من ب�شكل رئي�سي ا�صول ال�رشكة ( ب�شكل رئي�سي مقر
البنك ال رئي�سي) م�صاريف املقر الرئي�سي و التزامات و ا�صول الدخل ال�رضيبي.
3

دمج الأعمال
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يف  3يونيو  ،2012مت دمج عمليات بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود فروع ُعمان مع بنك ُعمان الدويل لي�صبح الكيان اجلديد
ب�إ�سم بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع .نتيجة لهذا الدمج من خالل ا�صدار ا�سهم جديدة يف بنك عمان الدويل � ،أ�صبح �إت�ش �إ�س بي �سي
ال�رشق الأو�سط املحدود مالك ًا لـ  %51يف البنك املُدمج اجلديد مقابل مبلغ  151.92مليون ريال ُعماين .يتم �إحت�ساب عملية الدمج على
�أنها �إ�ستحواذ عك�سي مبوجب املعيار رقم  3من معايري التقارير املالية الدولية نظراً لإ�ستحواذ �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود
على ح�صة م�سيطرة يف بنك ُعمان الدويل .وفق ًا لذلك ،يتم التعامل مع بنك ُعمان الدويل على �أنه «اجلهة امل�ستحوذ عليها ح�سابياً» يف
حني يتم التعامل مع فروع بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود ُعمان على �أنه «اجلهة امل�ستحوذة ح�سابياً»  ،وذلك للأغرا�ض
حما�سبية .ونتيجة لذلك ،مت عر�ض القوائم املالية لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع على �أنها �إ�ستمرار للقوائم املالية لفروع بنك �إت�ش
�إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود ُعمان مع �إجراء تعديل واحد ليعك�س ر�أ�س املال القانوين واالحتياطيات القانونية لبنك ُعمان الدويل.
وقد انعك�س هذا التعديل يف «�إحتياطي الدمج» ،وهو الر�صيد الذي مت تعديله مقابل الأرباح املحتجزة كما يف  31دي�سمرب  ،2012يتم بيان
القوائم املالية لبنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع .كتكملة للقوائم املالية لفروع بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود يف
ُعمان مع �إجراء تعديل واحد لكي يعك�س ر�أ�س املال القانوين و�إحتياطي النظامي لبنك ُعمان الدويل
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القطاع هو �أحد املكونات البنك الذي ب�أن�شطة اعمال يجني منها ايرادات ويتكبد م�رصوفات  ،مت�ضمنة ايرادات و م�رصوفات تتعلق
مبعامالت مع �أي من مكونات البنك االخرى  ،و التي تكون نتائجها الت�شغيلية تتم مراجعتها ب�صفة دورية من قبل جلنة التزامات
اال�صول� ،صانع القرار الرئي�سي من اجل اتخاذ قرارات عن املوارد املخ�ص�صة للقطاع

مناق�شات وحتليالت الإدارة

التزام البنك فيما يتعلق مبنافع نهاية اخلدمة غري ال ُعمانيني ،وهو غري املمولة خطة منافع تقاعد حمددة ،هو مقدار املنفعة امل�ستقبلية
التي قد ك�سبت ه�ؤالء املوظفني يف مقابل خدمتهم يف الفرتات احلالية وال�سابقة .يتم احت�ساب االلتزام با�ستخدام طريقة ا�سقاطات الوحدة
االئتمانية ويتم خ�صمه �إىل قيمته احلالية .معدل اخل�صم امل�ستخدم هو العائد يف تاريخ امليزانية العمومية على ال�سندات احلكومية التي
لديها تواريخ ا�ستحقاق تقارب ل�رشوط التزامات البنك.

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

يتم احت�ساب ال�رضيبة امل�ؤجلة ب�ش�أن جميع الفروق امل�ؤقتة بني القيم الدفرتية للأ�صول والإلتزامات لأغرا�ض التقارير املالية وبني املبالغ
امل�ستخدمة لأغرا�ض ال�رضيبة  .اليتم ادراج الفروق امل�ؤقتة عن االدراج املبدئي لال�صول وااللتزامات التي ال ت�ؤثر على املحا�سبة او الربح
ال�رضيبي ي�ستند احت�ساب مبلغ خم�ص�ص ال�رضيبة امل�ؤجلة على الن�سق املتوقع لتحقق �أو ل�سداد القيمة الدفرتية للأ�صول والإلتزامات
با�ستخدام املعدالت ال�رضيبية املطبقة �أو التي �ستطبق ب�شكل وا�سع يف تاريخ التقرير.

جمل�س الإدارة

تتمثل �رضيبة الدخل على �أرباح �أو خ�سائر العام يف �رضيبة حالية و�رضيبة م�ؤجلة .يتم �إدراج �رضيبة الدخل يف قائمة الدخل فيما عدا
القدر الذي يتعلق ببنود يتم �إدراجها ب�شكل مبا�رش يف حقوق امللكية� ،أو بقائمة الدخل ال�شامل الآخـر.تت�ألف ال�رضيبة احلالية من ال�رضيبة
الواجبة ال�سداد املحت�سبة على قاعدة الدخل ال�رضيبي املتوقع  ،با�ستخدام معدالت �رضيبية مطبقة يف تاريخ التقرير او اي تعديالت
لل�رضيبة امل�ستحقة املتعلقة بال�سنوات ال�سابقة

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م

3

دمج الأعمال (تابع)

مت حتديد القيمة العادلة للأ�صول امل�ستحوذة والإلتزامات املفرت�ضة يف  3يونيو : 2012
القيمه العادلة
املدرجة عند
الأ�ستحواذ
ريال ُعماين
(بالآالف)
108٫344
1٫948
174٫190
685٫370
173٫977
120٫609
1٫120
31٫405
12٫306
3٫691
3٫868
()21٫281
()1٫014٫455
()4٫519
()2٫342
()116٫079
()563
()4٫428
153٫161
151٫923
()1٫238

نقد و�أر�صدة لدى البنوك املركزية
امل�شتقات
م�ستحق من البنوك
�صايف قرو�ض و�سلف للعمالء*
�إ�ستثمارات مالية
�أ�صول �أخرى*
مدفوعات مقدم ًا والإيرادات امل�ستحقة
عقارات و�آالت ومعدات
�أ�صول غري ملمو�سة – ودائع �أ�سا�سية
�أ�صول غري ملمو�سة – عالقات العميل
�أ�صول �رضيبة م�ؤجلة
م�ستحق للبنوك
ودائع من العمالء
بنود يف �سياق الإنتقال �إىل البنوك الأخرى
امل�شتقات
�إلتزامات �أخرى
�إلتزامات �رضيبية متداولة
م�ستحقات و�إيرادات م�ؤجلة
جمموع �صايف الأ�صول املحددة
جمموع املقابل املحول
ال�شهرة ال�سلبية الناجتة عن الإ�ستحواذ (�إي�ضاح )4

القيمة الدفرتية
قبل الأ�ستحواذ
ريال ُعماين
(بالآالف)
108٫344
1٫948
174٫190
702٫940
173٫977
120٫723
1٫120
37٫038
950
()21٫281
( )1٫015٫555
()4٫519
()242
()116٫079
()563
()4٫428

بلغت تكاليف املعاملة  0.39مليون ريال ُعماين وقد مت �رصفها و�إدراجها يف امل�رصوفات العمومية والإدارية�( .إي�ضاح )6
* بالن�سبة للذمم املدينة املقتناه� ،أن �أف�ضل تقدير يف تاريخ �إقتناء النقدية التعاقدية التي غري املتوقع جمعها هي كما يلي :

القرو�ض وال�سلفيات
�أ�صول �أخرى

�إجمايل التدفقات النقدية التعاقدية
ريال ُعماين (بالآالف)
746٫335
120٫723

التدفق النقدي غري املتوقع ان يتم جمعها
ريال ُعماين (بالآالف)
60٫965
114

�أرقام املقارنة كما يف  31دي�سمرب  2011تعر�ض خمتلفة عن القوائم املالية املعتمدة لعام  2011لتتالئم مع معايري التقارير املالية
الدولية رقم � . 3أرقام املقارنة مت�ضمنة الأ�صول والإلتزامات لفروع بنك �إت�ش ا�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود – ُعمان كما يف 31
دي�سمرب  2011ور�أ�س املال واالحتياطي النظامي لبنك عمان الدويل كما يف  31دي�سمرب  2011كما كانت مت�ضمنة يف قوائم املالية
املعتمدة كما يف وعن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2011
56
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2012م
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دمج الأعمال (تابع)

17٫071
()12٫369
()7٫510

23٫090
()18٫482
()216

40٫161
()30٫851
()7٫726
1٫584
37٫439
()16٫398
()4٫408
16٫633
18٫217
()13٫854
4٫363
()1٫745
2٫618
3٫178
5٫796

مناق�شات وحتليالت الإدارة

22٫884
()8٫939
()3٫796

ريال ُعماين
(بالأالف)
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فروع �إت�ش �أ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدودُ ،عمان:
14٫555
�إيرادات الت�شغيل
()7٫459
م�صاريف الت�شغيل
()612
انخفا�ض قيمة القرو�ض
الربح قبل تكاليف الإندماج
الربح املدمج قبل تكاليف الإندماج
تكاليف الإندماج
الربح قبل ال�رضيبة
ال�رضيبة
ربح ال�سنة
ي�ضاف خ�سائر بنك ُعمان الدويل للفرتة من  1يناير �إىل 2
يونيو  2012واملحولة �إىل الإيرادات املحتجزة
ربح ال�سنة كما جاء بقائمة الدخل ال�شامل

املوحدة

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

بنك ُعمان الدويل :
�إيرادات الت�شغيل
م�صاريف الت�شغيل
انخفا�ض قيمة القرو�ض
الربح قبل تكاليف الإندماج

الفرتة من  1يناير
� 2012إىل  2يونيو
2012
ريال ُعماين
(بالأالف)

الفرتة من  3يونيو
� 2012إىل 31
دي�سمرب 2012
ريال ُعماين
(بالأالف)

جمل�س الإدارة

اجلدول التايل مت �إعداده لأغرا�ض تو�ضيحية فقط وهو يبني نتائج ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012بينما لو حدث الإندماج يف  1يناير
 2012ونتائج بنك ُعمان الدويل للفرتة من  1يناير  2012حتى تاريخ الإندماج :

القوائم املالية
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م

	4ايرادات الت�شغيل الأخرى
2012
ريال ُعماين
(بالآالف)
3
1٫238
93
85
1٫419

ربح عن بيع عقارات ومعدات
ال�شهرة ال�سلبية (�إي�ضاح )3
دخل الأيجار
الدخل الآخر

5

م�رصوفات الإنخفا�ض يف قيمة القرو�ض وخم�ص�صات خماطر الإئتمان الأخرى – ال�صايف بعد خ�صم اال�سرتداد
2012
ريال ُعماين
(بالآالف)
()662
()13٫193
688
5٫704
411
2٫589
()161
()4٫624

املكون خالل ال�سنة – عامة (�إي�ضاح )11
املكون خالل ال�سنة – حمددة (�إي�ضاح )11
املخ�ص�صات امل�سرتدة  /امل�شطوبة (�إي�ضاح )11
تعديالت كنتيجة للقيمة العادلة التي مت ت�سويتها
�إحتياطي الفائدة امل�صدر (�إي�ضاح )11
حم�صلة
قرو�ض م�شطوبة
ّ
الديون الرديئة امل�شطوبة مبا�رشة يف قائمة الدخل

6

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)
101
35
136

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)
()5
()1٫954
1٫620
582
883
()56
1٫070

م�رصوفات الت�شغيل
2012
ريال ُعماين
(بالآالف)
()20٫197
()1٫356
()1٫440
()3٫220
()1٫034
()669
()240
()19٫245
()47٫401

تعوي�ضات ومنافع املوظفني
�إ�ستهالك وهبوط قيمة العقارات� ،آالت واملعدات
الأعالن و الدعاية
الأ�صالح و ال�صيانة
�أت�صاالت
ت�أمني
م�رصوفات الفرع الرئي�سي
م�رصوفات �أدارية �أخرى

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)
()8٫478
()322
()217
()125
()355
()286
()90
()8٫943
()18٫816

تكاليف دمج الأعمال التي بلغت  13.9مليون ريال ُعماين ُمت�ضمنه م�صاريف الت�شغيل املذكوره �أعاله وهي  0.39مليون ريال ُعماين.
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7

�رضائب

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

1٫103
3٫868
()456
4٫515

507
596
1٫103

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

533
188
721

-
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�رضائب الدخل لفروع بنك �إت�ش ا�س بي �سي عمان مت فح�صها �إىل عام  2008وحتى عام  2006لبنك ًعمان الدويل .وقد تقدم البنك بطعن
لدى ال�سلطات ال�رضيبية على القرار �أعاله .كافة ال�سنوات الالحقة خا�ضعة للإتفاق مع ال�سلطات ال�رضيبية.
مت اعتماد �رضيبة الدخل عن الأعمال بالهند عن كافة ال�سنوات حتى  .2008كافة ال�رضائب عن ال�سنوات الالحقة خا�ضعة العتماد
ال�سلطات ال�رضيبية بالهند.
�رضيبة الدخل عن الأعمال يف باك�ستان قد مت �إجراء ربط لها حتى ال�سنة ال�رضيبية  .2002وقد تقدم البنك ب�إ�ستئناف لدى املحكمة العليا
�ضد الربط عن ال�سنوات من � 1996إىل 2002
ان معدل ال�رضيبة املطبق يف �سلطنة ُعمان على البنك هو � : %12 ( %12سنة  .)2011وبغر�ض حتديد م�رصوف ال�رضيبة عن ال�سنة ،فقد مت
تعديل الأرباح املحا�سبية لأغرا�ض ال�رضيبة .تت�ضمن التعديالت لأغرا�ض �رضيبية مفردات تتعلق بالإيرادات وامل�رصوفات .وبعد ت�أثري
تلك الت�سويات ،مت تقدير متو�سط معدل ال�رضيبة الفعال ليكون 19.17%
(مقابل � % 11.36سنة .)2011والفرق بني معدل ال�رضيبة املطبق وهو  %12وال�سعر الفعلي البالغ  19.17%نا�شئ عن الأثر ال�رضيبي
للدخل غري اخلا�ضع وامل�صاريف غري القابلة للخ�صم – التعديالت ترتكن �إىل الفهم اجلاري للقوانني ال�سارية واللوائح والتطبيقات.
الأ�صل ال�رضيبي امل�ؤجل مت �إحت�سابه مبعدل  ( %12مقابل  %12ل�سنة .)2011
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�إلتزام �رضيبي م�ؤجل :
 1يناير
م�ضاف نتيجة دمج الأعمال
احلركة خالل ال�سنة

617
1٫797
2٫414

2٫217
2٫217

مناق�شات وحتليالت الإدارة

�أ�صل �رضيبي م�ؤجل :
 1يناير
م�ضاف نتيجة دمج الأعمال
احلركة خالل ال�سنة

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

الإلتزام احلايل:
ال�سنة احلالية
�سنوات �سابقة

()1٫012
61
()424
()1٫375

()2٫217
44
596
()1٫577

جمل�س الإدارة

قائمة الدخل:
ال�سنة احلالية
�سنوات �سابقة
�رضيبة م�ؤجلة

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م

�إطفاء و�إنخفا�ض قيمة الأ�صول الغري ملمو�سة

8

هذا ميثل �إ�ستهالك الأ�صول الغري متداولة نتيجة لدمج الأعمال ( �أي�ضاح  ) 3على
النحو التايل:
الودائع الأ�سا�سية غري امللمو�سة
عالقات العمالء

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

)(1٫026
)(307
)(1٫333

-

�( 9أ) الربحية الأ�سا�سية لل�سهم الواحد
حتت�سب الربحية الأ�سا�سية لل�سهم الواحد بق�سمة الأرباح املن�سوبة �إيل امل�ساهمني واملتمثلة يف �أرباح ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد
الأ�سهم ال�صادرة خالل ال�سنة.
يعك�س اجلدول التايل بيانات الإيرادات والأ�سهم امل�ستخدمة يف �إحت�ساب العائد الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم:
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم ال�صادرة ( بالآالف)

2012
1٫571٫065

2011
980٫153

�أرباح ال�سنة (ريال ُعماين) ( بالآالف)

5٫796

15٫528

الربحية الأ�سا�سية لل�سهم الواحد(ريال ُعماين)

0.004

0.016

(ب) �صايف الأ�صول لل�سهم الواحد
ويح�سب لل�سهم الواحد بق�سمة �صايف الأ�صول (القيمة الدفرتية) يف دي�سمرب من قبل عدد من الأ�سهم العادية امل�صدرة يف  31دي�سمرب.
2012
2٫000٫312
294٫137
0.147

عدد الأ�سهم امل�صدرة (بالآالف)
�صايف الأ�صول (بالآالف ريال ُعماين )
�صايف الأ�صول لل�سهم الواحد(ريال ُعماين)

10

2011
968٫053
114٫134
0.118

م�ستحقات من بنوك �أخرى

ودائع
�أخرى

60

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

171٫082
12٫776
183٫858

97٫724
3٫656
101٫380

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).
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يف  31دي�سمرب 2012م

 – 11قرو�ض و �سلف للعمالء

حتليل حركة خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012مو�ضح باجلدول املدرج �أدناه:

()486
()185
()11٫747
37٫602

()17
16٫280

()486
()202
()11٫747
53٫882
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الر�صيد يف  1يناير 2012
حتويالت نتيجة الإندماج
�أثر حتويل العملة على الر�صيد االفتتاحي
مكون خالل ال�سنة
مفرج عنه خالل ال�سنة :
 ب�سبب الإ�سرتدادات ب�سبب �إعادة انتظام الديون املتعرثةم�شطوب خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

خم�ص�ص حمدد
ريال ُعماين
(بالآالف)
3٫445
33٫402
()20
13٫193

خم�ص�ص عام
ريال ُعماين
(بالآالف)
5٫644
9٫993
()2
662

جممع املخ�ص�صات
ريال ُعماين
(بالآالف)
9٫089
43٫395
()22
13٫855

جمل�س الإدارة

خم�ص�ص �أنخفا�ض قيمة القرو�ض و الفوائد املحفوظة:
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ال�سحب على املك�شوف
قرو�ض
�أوراق جتارية خم�صومة  /م�شرتاة
�إجمايل القرو�ض وال�سلفيات
خم�ص�صات �إنخفا�ض قيمة القرو�ض – حمددة
خم�ص�صات �إنخفا�ض قيمة القرو�ض – عامة
فوائد حمتفظ بها
�صايف القرو�ض وال�سلفيات

90٫702
1٫172٫645
30٫063
1٫293٫410
()37٫602
()16٫280
()45٫085
1٫194٫443

23٫526
424٫401
17٫028
464٫955
()3٫445
()5٫644
()1٫586
454٫280

مناق�شات وحتليالت الإدارة

و�إمتثا ًال لقوانني البنك املركزي ال ُعماين يت�ضمن اجلدول على خم�ص�ص �إنخفا�ض قيمة القرو�ض عن القرو�ض امل�ستحوذة يف الأعمال
املدجمة:
2012
2011
ريال ُعماين
ريال ُعماين
(بالآالف)
(بالآالف)

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

ين�ص املعيار رقم  3من معايري املحا�سبة الدولية حول دمج الأعمال� ،أنه ال يحق للجهة امل�ستحوذة الإعرتاف مبخ�ص�ص �إنخفا�ض قيمة
القرو�ض عند الإعرتاف الأويل بالقرو�ض امل�ستحوذة نتيجة لدمج الأعمال .ويو�ضح اجلدول الآتي حتليل �إجمايل القرو�ض وال�سلفيات وفق
متطلبات معايري املحا�سبة الدولية.
2012
2011
ريال ُعماين
ريال ُعماين
(بالآالف)
(بالآالف)
90٫702
23٫526
ال�سحب على املك�شوف
1٫101٫998
424٫401
قرو�ض
30٫063
17٫028
�أوراق جتارية خم�صومة  /م�شرتاة
�إجمايل القرو�ض وال�سلفيات
1٫222٫763
464٫955
()14٫625
()3٫445
خم�ص�صات �إنخفا�ض قيمة القرو�ض – حمددة
()6٫289
()5٫644
خم�ص�صات �إنخفا�ض قيمة القرو�ض – عامة
()7٫406
()1٫586
فوائد حمتفظ بها
�صايف القرو�ض وال�سلفيات
1٫194٫443
454٫280

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م
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قرو�ض و�سلفيات �إىل العمالء (تابع)

يتم حتليل حركة املخ�ص�ص لإنخفا�ض قيمة القر�ض خالل ال�سنة املنتهية  31دي�سمرب  2011يف اجلدول كالآتي:

الر�صيد يف  1يناير2011
مكون خالل ال�سنة
مفرج عنه خالل ال�سنة:
م�شطوب خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

خم�ص�ص حمدد
ريال ُعماين
(بالآالف)

خم�ص�ص عام
ريال ُعماين
(بالآالف)

جممع املخ�ص�صات
ريال ُعماين
(بالآالف)

4٫980
1٫954
()1٫620
()1٫869
3٫445

5٫639
5
5٫644

10٫619
1٫959
()1٫620
()1٫869
9٫089

يتم حتليل حركة الفوائد املحتجزة لل�سنة كالآتي:

الر�صيد يف بداية ال�سنة
حتويالت نتيجة لدمج الأعمال
�أثر حتويل العملة على الر�صيد الأفتتتاحي
املحتجز خالل ال�سنة
املحرر يف قائمة الدخل لإنخفا�ض قيمة القر�ض  -الإئتمان
امل�شطوب خالل ال�سنة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

1٫586
47٫102
()1
7٫441
()411
()10٫632
45٫085

1٫956
660
()582
()448
1٫586

القيمة العادلة املقدرة للقرو�ض وال�سلفيات ال تختلف ب�شكل جوهري عن القيمة الدفرتية لتلك القرو�ض وال�سلفيات ،وغريها من �أف�صح عنه
يف املالحظة .3

املخ�ص�ص املحدد ملقابلة انخفا�ض قيمة القرو�ض والفوائد املحجوزة ميثل  %89.44من �إجمايل القرو�ض و ال�سلفيات
املتعرثة.
12

�إ�ستثمارات مالية
2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

املتاحة للبيع

680٫672
680٫672

62

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)
304٫738
304٫738

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2012م

12

�إ�ستثمارات مالية (تابع)

تفا�صيل الإ�ستثمارات املالية مو�ضحة �أدناه:

610٫000
1٫010
11٫740
622٫750

275٫011
275٫011

610٫000
1٫010
11٫696
622٫706

275٫011
275٫011

680٫672

304٫738

679٫354

304٫338

التكلفة:
�أوراق مالية مدرجة �صادرة عن حكومات �أجنبية
�أ�سهم و�أوراق مالية مدرجة يف �سلطنة ُعمان
�إ�ستثمارات غري مدرجة
مكا�سب �إعادة التقييم:

3٫675
674٫669
1٫010
679٫354

29٫327
275٫011
304٫338

1٫318
680٫672

400
304٫738

كما يف  31دي�سمرب  ،2012مت قيا�س الإ�ستثمارات املتاحة للبيع مببلغ  77٫7مليون ريال ُعماين ( ال�شيء  :عام  )2011با�ستخدام امل�ستوى
 1ومبلغ  671٫89مليون ريال عماين ( 304٫7مليون ريال عماين عام  )2011مت قيا�سها با�ستخدام امل�ستوى  2ومبلغ  1٫01مليون ريال
ُعماين ( ال�شيء  :عام  )2011ويتم �إدراجها بالتكلفة.
63

القوائم املالية

�أ�سهم و�أوراق مالية مدرجة يف �سلطنة ُعمان

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل � – Пإطار عمل القائمة Ш

املجموع

جمل�س الإدارة

غري املدرجة و�إ�ستثمارات �أخرى
�شهادات �إيداعات
�أ�سهم ُعمانية غري مدرجة
وحدات �صناديق الإ�ستثمار

3٫675
3٫111
6٫786

-

3٫675
3٫111
6٫786

-

3٫675
2٫417
6٫092

-

مناق�شات وحتليالت الإدارة

الأوراق املالية املتداولة–
�أجنبية ح�سب القطاع
�سندات حكومية
�أ�سهم �أجنبية مدرجة

2٫092
377
405
44
47٫998
220
51٫136

29٫727
29٫727

2٫092
377
405
44
47٫998
220
51٫136

29٫727
29٫727

1٫911
340
361
54
47٫670
220
50٫556

29٫327
29٫327

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

الأوراق املالية املتداولة –
ب�سوق م�سقط
املالية
الت�أمني
اخلدمات
ال�صناعة
�سندات حكومية
�سندات �أخرى

القيمة العادلة القيمة العادلة القيمة الدفرتية القيمة الدفرتية التكلفة
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب  31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2012
2012
2012
2011
2011
ريال ُعماين
ريال ُعماين
ريال ُعماين
ريال ُعماين
ريال ُعماين
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف
بالآالف

التكلفة
 31دي�سمرب
2011
ريال ُعماين
بالآالف

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م

13

�أ�صول �أخرى

امل�شتقات – �إدراج القيمة احلالية الإيجابية
مدفوعات مقدم ًا والإيرادات امل�ستحقة
�أ�صل �رضيبة م�ؤجلة
�أوراق مقبولة
�أخرى

14

�أ�صول غري ملمو�سة (�إي�ضاح )3

عالقات العميل
ودائع �أ�سا�سية
ناق�صاً :الإطفاء

15

عقارات ومعدات

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

2٫108
960
4٫515
136٫646
44٫348
188٫577

1٫575
651
1٫103
63٫088
454
66٫871

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)
3٫691
12٫306
15٫997
()1٫333
14٫664

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)
-

حركة العقارات واملعدات خالل ال�سنة كما يلي :
معدات و�أثاث �سيارات
وتركيبات

التكلفة /التقييم
 1يناير 2012
�أثر حتويل العملة على
الأر�صدة الأفتتاحية
م�ضاف نتيجة الإندماج
حتويل من �أعمال ر�أ�سمالية
حتت التنفيذ
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات /امل�شطوبات
 31دي�سمرب 2012

أرا�ض ومباين عقارات
� ٍ
م�ست�أجرة
بامللكية
وحت�سيناتها
احلرة
ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآالف)
(بالآالف)
(بالآالف)

معدات
كمبيوتر

ريال ُعماين
(بالآالف)

ريال ُعماين
(بالآالف)

املجموع

�أعمال
ر�أ�سمالية
حتت التنفيذ
ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآالف)
(بالآالف)

3٫346

1٫260

1٫893

81

1٫121

-

7٫701

95

()2

2

-

()1

()2

92

29٫942

3٫032

8٫350

954

14٫280

4٫181

60٫739

-

-

-

-

670

()670

-

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

�إ�ستهالك
 1يناير 2012
�أثر حتويل العملة على
الأر�صدة الأفتتاحية
م�ضاف نتيجة الإندماج
م�رصوف ال�سنة
ا�ستبعادات
 31دي�سمرب 2012

2٫563

1٫091

1٫662

68

859

-

6٫243

25

()2

1

()1

3

-

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

�صافى القيمة الدفرتية :
 31دي�سمرب 2012

25٫255

552

1٫347

102

2٫772

34

30٫062

64

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2012م
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عقارات ومعدات (تابع)

حركة العقارات واملعدات خالل �سنة  2011كما يلي:

�إ�ستهالك
 1يناير 2011
م�رصوف ال�سنة
ا�ستبعادات
 31دي�سمرب 2011

2٫517
46
2٫563

�صافى القيمة الدفرتية:
 31دي�سمرب 2011

783

16

1٫030
61
1٫091
169

1٫574
117
()29
1٫662
231

13

262

1٫458

م�ستحق للبنوك
2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

1٫747
44٫423
46٫170

25٫699
25٫699

ودائع من العمالء

65

1٫052٫671
428٫009
363٫667
7٫220
1٫851٫567

414٫687
83٫668
245٫675
3٫720
747٫750

القوائم املالية

جارية و حتت الطلب
توفري
ودائع لأجل
�أخرى

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)
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قرو�ض بنكية
�أخرى

17

58
10
68

814
88
()43
859

5٫993
322
()72
6٫243

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

3٫344
2
3٫346

1٫068
192
1٫260

1٫802
120
()29
1٫893

81
81

946
218
()43
1٫121

7٫241
532
()72
7٫701

مناق�شات وحتليالت الإدارة

التكلفة /التقييم
 1يناير 2011
�إعادة تقييم �إحتياطي
�إ�ضافات
�إ�ستبعادات
 31دي�سمرب 2011

ريال ُعماين
(بالآالف)

ريال ُعماين
(بالآالف)

ريال ُعماين
(بالآالف)

ريال ُعماين
(بالآالف)

جمل�س الإدارة

أرا�ض ومباين عقارات
� ٍ
بامللكية احلرة م�ست�أجرة
وحت�سيناتها
ريال ُعماين
ريال ُعماين
(بالآالف)
(بالآالف)

معدات و�أثاث
وتركيبات

�سيارات

معدات كمبيوتر املجموع

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م
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�إلتزامات �أخرى

م�شتقات
التزام �رضيبي م�ؤجل
منافع نهاية اخلدمة
�أوراق مقبولة الدفع
�إلتزامات �رضيبية
م�ستحقات و�إيرادات م�ؤجلة
�أوراق مقبولة

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

3٫221
721
1٫078
136٫646
2٫414
2٫920
73٫942
220٫942

1٫560
349
63٫088
4٫924
9٫322
3٫302
82٫545

ح�سب توجيهات الهيئة العامة ل�سوق املال («الهيئة») يجب حتويل توزيعات الأرباح غري امل�سددة لفرتة تزيد عن �ستة �أ�شهر �إىل «�صندوق
�أمانات امل�ستثمرين» الذي قامت الهيئة ب�إن�شائه .مت حتويل توزيعات الأرباح غري امل�سددة لفرتة تزيد عن �ستة �أ�شهر والبالغة  40٫163ريال
ُعماين �إىل �صندوق �أمانات امل�ستثمرين ( 44٫638ريال ُعماين عام  .)2011اىل ح�ساب �صندوق �أمانات امل�ستثمرين بالهيئة فى �أكتوبر .2012

19

ر�أ�س املال

ر�أ�س مال البنك مق�سم �إىل � 2٫000٫312٫790سهم ًا قيمـة كل منها  100بي�سة مدفوعة القيمة بالكامل ( � 968٫052٫611سهم ًا قيمة كل
منها  100بي�سة عام  31دي�سمرب .)2011مقابل ر�أ�س املال املرخ�ص به البالغ بقيمه  7٫500مليون �سهم قيمه كل �سهم  100بي�سة.
�أ�صدر البنك يف  3يونيو � 2012أ�سهم عادية  1٫020٫159٫523لإت�ش �إ�س بي �سي للإندماج مع بنك ُعمان الدويل�( .إي�ضاح )3

ت�سوية ر�أ�س املال
امل�صدر يف  1يناير
�أ�سهم منحة �صادرة خالل ال�سنة
�أ�سهم م�صدرة عند دمج الأعمال
يف  31دي�سمرب

عدد الأ�سهم
2012
2011
968٫052٫610
968٫052٫610
12٫100٫657
- 1.020.159.523
2٫000٫312٫790
968٫052٫610

2012
96٫805
1٫210
102٫016
200٫031

ر�أ�س املال
2011
96٫805
96٫805

م�ساهمني رئي�سيني
جميع م�ساهمي البنك الذين ميلكون � %10أو �أكرث من �أ�سهم البنك ب�أ�سمائهم ،ويبلغ عدد الأ�سهم التي ميتلكونها كما يلي:

 )1بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ال�رشق الأو�سط املحدود
 )2معايل الدكتور /عمر بن عبداملنعم الزواوي

20

2012
عدد الأ�سهم

2011
عدد الأ�سهم

1٫020٫159٫523
-

97٫483٫598

�إحتياطيات

( �أ )	�إحتياطي قانوين
وفق ًا لقانون ال�رشكات التجارية ال ُعماين لعام  ،1974يتم حتويل  %10من �أرباح ال�سنة ،حل�ساب الإحتياطي القانوين �سنوي ًا حتى يبلغ ر�صيد
الإحتياطي ما يعادل ثلث قيمة ر�أ�س مال البنك على الأقل� .إن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع.
(ب)	�إحتياطي نظامي
وفق ًا للوائح ال�صادرة بتاريخ � 30سبتمرب  2000عن ال�سلطة املنظمة للأن�شطة البنكية يف الهند ،التي يعمل فيها بع�ض فروع البنك ،يتعني
على الفروع تخ�صي�ص  %25من �أرباحها حل�ساب �إحتياطي نظامي غري قابل للتوزيع �إال مبوجب موافقة م�سبقة من ال�سلطة املنظمة .ووفق ًا
للوائح �سابقة �صادرة بتاريخ  27مار�س  ،1989يتعني على الفروع يف الهند تخ�صي�ص  %20من �أرباحها حل�ساب �إحتياطي نظامي حتى عام
 .2000وبالتايل مت حتويل مبلغ 295٫000ريال ُعماين من الأرباح �إىل الإحتياطى النظامي خالل ال�سنة املنتهة يف  31دي�سمرب 2012
( 208٫000ر.ع خالل �سنة .)2011
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2012م

20

�إحتياطيات (تابع)

(ج)

�إحتياطي �إندماج

(د)

جمل�س الإدارة

كما يف يونيو � 2012إن�ش�أ �إحتياطي �إندماج نتيجة تطبيق مبادى املحا�سبة عن الإ�ستحواذ العك�سي لدمج �أعمال فروع بنك �إت�ش �إ�س بي �سي
ال�رشق الأو�سط املحدود ُعمان وبنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع .وطبق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ،مت املحا�سبة عن الإ�ستحواذ ك�إ�ستحواذ
عك�سي كم هو مبني ب�إي�ضاح .3
�إحتياطي القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع

ميثل �إحتياطي القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع تغريات القيمة العادلة لأ�صول مالية متاحة للبيع.

(�أ)

�إلتزامات عر�ضية وارتباطات اخرى

ق�ضية قانونية

كما يف  31دي�سمرب  ،2012كان هنالك دعاوي قانونية معينة قائمة �ضد البنك� ،إ�ستناداً على ر�أي املجل�س القانوين للبنك ترى �إدارة البنك
�أن ال يتوقع وجود �إلتزام من هذه احلاالت ولذلك ال تعتربها �رضورية لتكوين �أي خم�ص�صات �إ�ضافية.

(ج)

�إرتباطات ر�أ�سمالية و�إ�ستثمارية

بتاريخ  31دي�سمرب  2012بلغت الإرتباطات الر�أ�سمالية و الإ�ستثمارات املالية  0.49مليون ريال ُعماين ( ال�شيء  :عام .) 2011

(د)

�أدوات مالية م�شتقة

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل � – Пإطار عمل القائمة Ш

(ب)

86٫782
334٫677
131٫533
133٫100
136٫479
3٫594
21٫965
667٫840
19٫717
1٫535٫687

85٫333
208٫137
48٫635
48٫635
2٫586
28٫913
473٫512
11٫903
907٫654

مناق�شات وحتليالت الإدارة

�إعتمادات م�ستندية
�ضمانات وخطابات �ضمان ح�سن التنفيذ
العقود الآجلة للعمالت الأجنبية – مبيعات
العقود الآجلة للعمالت الأجنبية – م�شرتيات
مبادلة العملة
اخليارات
مبادلة معدل الفائدة
�إرتباطات غري امل�سحوبة وقابلة للإلغاء وبدون قيد
�إرتباطات غري امل�سحوبة وغري قابلة للإلغاء وبدون قيد

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

	21التزامات عر�ضية وارتباطات و�أدوات مالية م�شتقة

يرتبط البنك يف �سياق �أعماله الإعتيادية يف معامالت متنوعة ت�ستخدم فيها الأدوات املالية امل�شتقة� .إن الأداة املالية امل�شتقة هي عقد مايل
بني طرفني حيث تعتمد املدفوعات على حتركات الأ�سعار يف واحدة �أو �أكرث من الأدوات املالية الرئي�سية وال�سعر �أو امل�ؤ�رش املرجعي .تت�ضمن
الأدوات املالية امل�شتقة العقود الآجلة وامل�ستقبلية واملقاي�ضات وعقود اخليارات.

�إن القيم الإعتبارية تدل على حجم ر�صيد املعامالت القائمة يف نهاية العام وال تعطي م�ؤ�رشا ملخاطر ال�سوق �أو الإئتمان.
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�إن اجلدول �أدناه يو�ضح القيم العادلة الإيجابية وال�سلبية للأدوات املالية امل�شتقة� ،إ�ضافة �إىل بيان القيم الإعتبارية وفقا ملدة الإ�ستحقاق.
�إن القيمة الإعتبارية هي قيمة الأ�صل الذي ترتبط به الأداة املالية امل�شتقة �أو ال�سعر �أو امل�ؤ�رش املرجعي ،ومتثل الأ�سا�س لقيا�س التغري يف
قيمة امل�شتقات املالية.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م

	21التزامات عر�ضية وارتباطات و�أدوات مالية م�شتقة (تابع)

(د)

�أدوات مالية م�شتقة (تابع)

يتم قيا�س عقود العملة االجنبية املرحلة يتم با�ستخدام امل�ستوى  1ويتم قيا�س مقاي�ضات معدالت الفائدة و مبادلة العملة با�ستخدام
امل�ستوى  2من ت�صنيف القيم العادلة.

 31دي�سمرب 2012
�أدوات مالية م�شتقة حمتفظ بها للمتاجرة:
عقود �رصف عملة م�ؤجلة
مبادلة العملة
مبادلة �أ�سعار الفائدة
 31دي�سمرب 2011

�أدوات مالية م�شتقة حمتفظ بها للمتاجرة:
عقود �رصف عملة �أجنبية �آجلة
مبادلة �أ�سعار الفائدة

قيمة
عادلة موجبة
ريال ُعماين
(بالآالف)

قيمة
عادلة �سالبة
ريال ُعماين
(بالآالف)

جمموع
القيم الإعتبارية
ريال ُعماين
(بالآالف)

980
1٫128
2٫108

720
1٫373
1٫128
3٫221

268٫227
136٫479
21٫965
426٫671

قيمة
عادلة موجبة
ريال ُعماين
(بالآالف)

قيمة
عادلة �سالبة
ريال ُعماين
(بالآالف)

جمموع
القيم الإعتبارية
ريال ُعماين
(بالآالف)

501
1٫074
1٫575

495
1٫065
1٫560

99٫856
28٫913
128٫769

�أنواع الأدوات املالية امل�شتقة
العقود الآجلة وامل�ستقبلية هي ترتيبات تعاقدية �إما ل�رشاء �أو بيع عمالت حمددة� ،سلع �أو �أدوات مالية ب�أ�سعار حمددة يف تاريخ م�ستقبلي.
�أن العقود الآجلة معدة للتعامل بها يف ال�سوق الفوري.
عقود مقاي�ضات هي �إتفاقيات تعاقدية تتم بني طرفني لتبادل حركة �أ�سعار الفائدة �أو العمالت الأجنبية وم�ؤ�رشات الأ�سهم( ،ويف حالة عجز
مقاي�ضات الإئتمان) من �أداء الدفعات ب�ش�أن �أحداث �إئتمانية معينة على �أ�سا�س مبالغ �إعتبارية حمددة.
عقود اخليارات هي اتفاقيات تعاقدية تعطي احلق ولي�س االلتزام ل�رشاء �أو بيع مبلغ حمدد من ال�سلع ،العمالت الأجنبية �أو الأدوات املالية
ب�سعر ثابت بتاريخ م�ستقبلي معلوم �أو �ضمن فرتة زمنية م�ستقبلية حمددة  .يقوم البنك مبعامالت يف عقود خيارات العمالت لعمالئه فقط.

(هـ) التزامات الإيجار
يف نهاية العام كانت الإلتزامات ال�سنوية مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية غري القابلة للإلغاء  0.44مليون ريال ُعماين (0.11 :2011
مليون ريال ُعماين)

22
22.1

حتليل الأ�صول والإلتزامات الهامه
طبيعة �سلفيات العمالء
2012
ريال ُعماين
(بالآالف)
90٫702
13٫067
994٫848
164٫730
30٫063
1٫293٫410

�أجمايل
ال�سحب على املك�شوف
بطاقة الأئتمان
قرو�ض
قرو�ض الإ�سترياد غري مغطاة
�شهادات �أخرى
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2011
ريال ُعماين
(بالآالف)
14٫341
9٫185
305٫460
118٫941
17٫028
464٫955

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2012م
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�إ�ستحقاقات الأ�صول والإلتزامات

حتت الطلب
�أو خالل � 3أ�شهر
ريال ُعماين
(بالآالف)
40٫901
101٫380
182٫394
275٫013
50٫444
650٫132

من � 3إىل
� 12شهرا
ريال ُعماين
(بالآالف)
51٫868
10٫091
61٫959

�أكرث من
�سنة
ريال ُعماين
(بالآالف)
500
220٫018
29٫725
6٫336
1٫458
258٫037

املجموع
ريال ُعماين
(بالآالف)
41٫401
101٫380
454٫280
304٫738
66٫871
1٫458
970٫128

25٫699
265٫326
79٫501
370٫526

192٫102
2٫695
194٫797

290٫322
349
114٫134
404٫805

25٫699
747٫750
82٫545
114٫134
970٫128

يف  31دي�سمرب 2011
الأ�صول املالية
النقد و الأر�صدة لدى البنك املركزي
م�ستحقات من البنوك
�صايف القرو�ض و ال�سلفيات املقدمة للعمالء
�إ�ستثمارات مالية
�أ�صول �أخرى
عقارات و معدات
جمموع الأ�صول
الإلتزامات و احلقوق
م�ستحقات للبنوك
�إيداعات العمالء
�إلتزامات �إخرى
حقوق امللكية
جمموع الإلتزامات و احلقوق

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

الإلتزامات و احلقوق
م�ستحقات للبنوك
�إيداعات العمالء
�إلتزامات �إخرى
حقوق امللكية
جمموع الإلتزامات و احلقوق

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

مناق�شات وحتليالت الإدارة

املجموع
ريال ُعماين
(بالآالف)
120٫540
183٫858
1٫194٫443
680٫672
188٫577
14٫664
30٫062
2٫412٫816
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يف  31دي�سمرب 2012
الأ�صول
النقد و الأر�صدة لدى البنك املركزي
م�ستحقات من البنوك
�صايف القرو�ض و ال�سلفيات املقدمة للعمالء
�إ�ستثمارات مالية
�أ�صول �أخرى
�أ�صول غري ملمو�سة
عقارات و معدات
جمموع الأ�صول

حتت الطلب
�أو خالل � 3أ�شهر
ريال ُعماين
(بالآالف)
72٫895
182٫315
235٫182
611٫466
182٫858
1٫284٫716

من � 3إىل
� 12شهرا
ريال ُعماين
(بالآالف)
19٫650
1٫543
118٫136
6٫381
298
146٫008

�أكرث من
�سنة
ريال ُعماين
(بالآالف)
27٫995
841٫125
62٫825
5٫421
14٫664
30٫062
982٫092

جمل�س الإدارة

اجلدول التايل ميثل �آجال اال�ستحقاق املتبقية للبنك التعاقدية للموجودات واملطلوبات املالية بناء على تواريخ اال�ستحقاق يف ال�سنة كما
هو مبني يف ب.م :955

القوائم املالية
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فجوة ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة

احل�سا�سية ملعدالت الفائدة تن�ش�أ من عدم التطابق خالل العام لإعادة ت�سعري الأ�صول وما يقابلها من متويل الإلتزامات .يتعامل البنك مع
عدم التطابق مبا يتالئم مع ال�سيا�سات التوجيهية ملجموعة �إت�ش ا�س بي �سي .ويقلل من املخاطر عن طريق مقابلة �إعادة ت�سعري الأ�صول
والإلتزامات بو�سائل خمتلفة .التغريات اجلوهرية يف الفجوة من املمكن �أن تن�ش�أ لتعديل و�ضعها وفقا لتغريات ال�سوق .بالإ�ضافة �إىل ذلك
عندما كان هناك عدم التطابق ف�إن الإلتزامات امل�ستحقة بحد كبري فيما �سبق مت �إ�ستثمارها بدال من �سحبها.
يف  31دي�سمرب 2012
الأ�صول
النقد و الأر�صدة لدى البنك املركزي
م�ستحقات من البنوك
�صايف القرو�ض و ال�سلفيات املقدمة
للعمالء
�إ�ستثمارات مالية
�أ�صول �أخرى
�أ�صول غري ملمو�سة
عقارات و معدات
جمموع الأ�صول
الإلتزامات واحلقوق
م�ستحقات للبنوك
�إيداعات العمالء
�إلتزامات �أخرى
حقوق امللكية
جمموع الإلتزامات واحلقوق
فجوة ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة
 ال�صايف -املرتاكم

خالل
متو�سط �سعر
الفائدة الفعال � 3 %أ�شهر
ريال ُعماين
(بالآالف)
177٫651
% 0.62
235٫182
% 4.62

من � 3إىل
� 12شهرا
ريال ُعماين
(بالآالف)
1٫543
118٫136

�أكرث من
�سنة
ريال ُعماين
(بالآالف)
841٫125

فوائد غري
ح�سا�سة
ريال ُعماين
(بالآالف)
120٫540
4٫664
-

املجموع
ريال ُعماين
(بالآالف)
120٫540
183٫858
1٫194٫443

62٫825
903٫950

186٫577
14٫664
30٫062
356٫507

680٫672
188٫577
14٫664
30٫062
2٫412٫816

46٫170
43٫663
1٫851٫567 1٫051٫443
220٫942 217٫722
294٫137 294٫137
2٫412٫816 1٫606٫965

% 0.42
-

6٫381 611٫466
2٫000
126٫060 1٫026٫299

% 0.60
-

2٫507
619٫948
3٫220
625٫675

170٫494
170٫494

9٫682
9٫682

400٫624
400٫624

()44٫434
356٫190

894٫268
1٫250٫458

حتليل ح�سا�سية – خماطر تغري �أ�سعار الأ�سهم
الإ�ستثمارات املتداولة للبنك هي �إ�ستثمارات مدرجة يف �سوق م�سقط للأوراق املالية وبور�صات حكومية �أجنبية .هذه الإ�ستثمارات ت�صنف
على �أنها �إ�ستثمارات متاحة للبيع� .إن زيادة بن�سبة  %5يف م�ؤ�رش � 30سوق م�سقط لالوراق املالية �سوف يزيد قيمة الأ�سهم ب 145٫915
ريال ُعماين بعد ال�رضائب .ويف حالة تغري م�ساوي يف الإجتاه العك�سي� ،سوف يخف�ض من قيمة الأ�سهم ب  145٫915ريال ُعماين بعد
ال�رضائب.
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فجوة ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة (تابع)

يف  31دي�سمرب 2011

% 0.41
-

275٫013
1٫575
575٫735

50٫398

29٫725
232٫184

65٫296
1٫458
111٫811

304٫738
66٫871
1٫458
970٫128

% 0.57
-

284٫691
1٫560
286٫251

45٫696
45٫696

2٫898
2٫898

25٫699
414٫465
80٫985
114٫134
635٫283

25٫699
747٫750
82٫545
114٫134
970٫128

289٫484
289٫484

4٫702
294٫186

229٫286
523٫472

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

ريال ُعماين
(بالآالف)
50٫398

ريال ُعماين
(بالآالف)
202٫459

ريال ُعماين
(بالآالف)
41٫401
3٫656
-

ريال ُعماين
(بالآالف)
41٫401
101٫380
454٫280

مناق�شات وحتليالت الإدارة

النقد و الأر�صدة لدى البنك املركزي
م�ستحقات من البنوك
�صايف القرو�ض و ال�سلفيات املقدمة
للعمالء
�إ�ستثمارات مالية
�أ�صول �أخرى
�أ�صول غري ملمو�سة
عقارات و معدات
جمموع الأ�صول
الإلتزامات واحلقوق
م�ستحقات للبنوك
�إيداعات العمالء
�إلتزامات �أخرى
حقوق امللكية
جمموع الإلتزامات واحلقوق
فجوة ح�سا�سية �أ�سعار الفائدة
ال�صايف
املرتاكم
-

خالل
متو�سط
�سعر الفائدة � 3أ�شهر
الفعال %
ريال ُعماين
(بالآالف)
97٫724
% 0.72
201٫423
% 5.08

جمل�س الإدارة

الأ�صول

من � 3إىل
� 12شهرا

�أكرث من
�سنة

فوائد غري
ح�سا�سة

املجموع
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م

 25الأ�صول واخل�صوم املالية
 25.1معلومات القيمة العادلة
ا�ستنادا �إىل منهجية التقييم الواردة �أدناه  ، 2.3.5ف�إن القيمة العادلة جلميع الأدوات املالية يف  31دي�سمرب  2012ال تختلف كثريا �إىل
قيمها الدفرتية ال�صافية يف  31دي�سمرب .2012
يحلل اجلدول التايل الأدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل �أ�سلوب التقييم.
القيمة العادلة للم�شتقات و الإ�ستثمارات املالية والأ�صول حددت وفقا مل�ستويات التقييم.
�أ�ساليب التقييم

كما يف  31دي�سمرب 2012
الأ�صول
م�شتقات
�إ�ستثمارات مالية :متاحة للبيع

�سعر ال�سوق
املدرج
امل�ستوى 1
ريال ُعماين
(بالآالف)

با�ستخدام
مدخالت ميكن
مالحظتها
امل�ستوى 2
ريال ُعماين
(بالآالف)

7٫771

2٫108
671٫891

الإلتزامات
م�شتقات

-

كما يف  31دي�سمرب 2011
الأ�صول
م�شتقات
�إ�ستثمارات مالية :متاحة للبيع

-

الإلتزامات
م�شتقات

-

3٫221

1٫575
304٫738
1٫560

مع املدخالت غري
املالحظة هامة املجموع
امل�ستوى 3
ريال ُعماين
ريال ُعماين
(بالآالف)
(بالآالف)
1٫010
-

-

2٫108
680٫672
3٫221

1٫575
304٫738
1٫560

القرو�ض وال�سلفيات املقدمة للعمالء
يتم احت�ساب القيمة العادلة على �أ�سا�س خ�صم القيمة امل�ستقبلية املتوقعة والتدفقات النقدية للفائدة� .سداد القر�ض يتم يف تاريخ ال�سداد
املتعاقد عليه� ،إن كان حمددا .بالن�سبة للقرو�ض غري املحدد مواعيد ل�سدادها �أو التي هي عر�ضة ملخاطر ال�سداد ،تكون الت�سديدات متوقعة
وفقا للخربة عن ال�سنوات ال�سابقة عندما كانت معدالت الفائدة يف نف�س م�ستويات املعدالت احلالية معدلة ب�إختالفات يف معدالت الفائدة.
مو�رشات للإنخفا�ض يف القيمة .التدفقات
التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة �أو يتم توقعها بالأخذ يف احل�ساب خماطر الإئتمان و�أي ْ
النقدية امل�ستقبلية املتوقعة للقرو�ض ذات الطبيعة املت�شابهة تقدر على �أ�سا�س املحفظة ككل وتخ�صم ب�إ�ستخدام املعدالت احلالية (املقدمة
للقرو�ض املت�شابهة للمقر�ضني اجلدد ذوي نف�س ال�شكل الإئتماين .القيمة احلالية املتوقعة للقرو�ض تعك�س التغريات يف احلالة الإئتمانية منذ
بداية القر�ض والتغريات يف معدالت الفائدة يف حالة القرو�ض ذات املعدالت الثابتة.
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بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2012م

 25الأ�صول واخل�صوم املالية (تابع)
�إ�ستثمارات مقيمه بالتكلفة وامل�شتقات:
القيمة العادلة بناء على �سعر ال�سوق املتداول يف تاريخ التقدير بدون �أي خ�صم لتكلفة التداول .يف حالة عدم توافر �أ�سعار ال�سوق ٫يتم تقدير
القيمة العادلة ب�إ�ستخدام مناذج الت�سعري �أو �أ�ساليب خ�صم التدفقات النقدية.

جمل�س الإدارة

 25.1معلومات القيمة العادلة (تابع)

يف حالة �إ�ستخدام �أ�ساليب خ�صم التدفقات النقدية ف�إن التدفقات التقدير امل�ستقبلية املتوقعة �سوف تعتمد على �أف�ضل تقدير للإدارة .معدل
اخل�صم امل�ستخدم هو معدل ال�سوق للأدوات املت�شابهة يف تاريخ التقدير.

بنوك و ودائع العمالء:
الودائع حتت الطلب و الودائع غري املحدد لها تاريخ �إ�ستحقاق تكون القيمة العادله املبلغ امل�ستحق حتت الطلب يف تاريخ التقدير .القيمة
احلالية املتوقعة للودائع ذات تاريخ الأ�ستحقاق املحدد و�شهادات الإيداع يعتمد على التدفقات النقدية املخ�صومة ب�إ�ستخدام معدالت
م�ستخدمة للأ�ستحقاقات املتبقية .قيمة العقود طويله الأجل مع املودعيني ال ت�ؤخذ يف الأعتبار يف احل�سابات عند تقدير القيمة العادلة.

يتم تو�ضيح ت�سوية مكونات النقد وما يف حكم النقد مع ما يعادلها من بنود واردة باملركز املايل فيما يلي:

ت�سويات بنود ت�ستحق بعد ثالثة �أ�شهر من تاريخ احليازة و�أر�صدة مقيدة
مكونات النقد وما يف حكم النقد:
نقدية و�أر�صدة لدى البنوك املركزية
م�ستحق من بنوك �أخرى
م�ستحق لبنوك

27

120٫540
183٫858
()46٫170
258٫228
()15٫885
242٫343

41٫401
101٫380
()25٫699
117٫082
()500
116٫582

104٫655
183٫858
()46٫170
242٫343

40٫901
101٫380
()25٫699
116٫582
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بنود املركز املايل ت�شتمل على:
نقدية و�أر�صدة لدى البنوك املركزية
م�ستحق من بنوك �أخرى
م�ستحق لبنوك

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

مناق�شات وحتليالت الإدارة

	26النقد وما يف حكم النقد

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

�أ�سعار مبادلة العملة الأجنبية تقييم وفق ًا لأ�سعار ال�سوق .تعديالت القيمة ال�سوقية لعقود العملة الأجنبية مت ت�ضمينها يف القيمة الدفرتية
يف الأ�صول الأخرى.

الأطراف ذات العالقة ومالكي %10من �أ�سهم البنك:

الأطراف ذات يت�ضمنوا �أي�ضا �أفراد الإدارة العليا و جمموعة �إت�س �أ�س بي �سي و �رشكاتها .التفا�صيل معرو�ضة بالتف�صيل لكل مبلغ خا�ص
مبدير رئي�سي و�أطراف ذات عالقة معه �أعلى من  % 5من �إجمايل مقدمات و قرو�ض لإطراف ذات عالقة .بنود �أخرى متثل معامالت �أطراف
لها عالقة ب�أكرث من ع�ضو.
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مالكي � % 10أو �أكرث من �أ�سهم البنك رمبا يكونوا �رشكات� ٫أفراد �أو عائالت .العائالت يتم ت�ضمنها يف حاله �أن �أ�سهم �أع�ضاء العائلة تعادل
 %10من �أ�سهم البنك �أو تزيد� .أع�ضاء العائلة من الأفراد هم ه�ؤالء املتوقع ت�أثريهم �أو يت�أثرون ب�أ�شخا�ص يتعاملون مع البنك.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م

27

الأطراف ذات العالقة ومالكي  %10من �أ�سهم البنك (تابع)

يتم تو�ضيح حتليل املعامالت مع الأطراف ذات العالقة �أولئك الذين ميلكون � %10أو �أكرث من �أ�سهم البنك («م�ساهمني رئي�سيني») او �أفراد
عائالتهم خالل الفرتة كما يلي:
وحدات جمموعة �أع�ضاء جمل�س
�إدارة
�إت�ش �إ�س بي
�سي وامل�ساهمني
الرئي�سيني
�ألف ريال ُعماين �ألف ريال ُعماين �ألف ريال ُعماين �ألف ريال ُعماين �ألف ريال ُعماين

 31دي�سمرب 2012
قرو�ض و�سلفيات
ح�سابات جارية ،ودائع وح�سابات �أخرى -
خطابات الإئتمان وال�ضمان
خم�ص�ص القرو�ض وال�سلفيات
4٫353
م�ستحق من البنوك
()14٫842
م�ستحق �إىل البنوك
لل�سنة املنتهية  31دي�سمرب 2012
�إيرادات الفائدة
()86
م�رصوفات الفائدة
104
�صايف �إيرادات الر�سوم
()6٫464
م�رصوفات الت�شغيل الآخرى
�رشاء عقاراتت ومعدات

موظفي الإدارة
الرئي�سيني

�أخرى

املجموع

2
90
-

376
-

20٫890
44٫692
4٫736
-

21٫268
44٫782
4٫736
4٫353
()14٫842

()6
-

()1٫107
-

944
()203
13
()538
69

944
()289
117
()8٫115
69

وت�شمل القرو�ض وال�سلفيات على القرو�ض املتعرثة والتي بلغت  1.68مليون ريال ُعماين والتي يتم ت�أمينها ب�شكل كامل من قبل
ال�ضمانات النقدية وال�ضمانات امل�رصفية:
موظفي الإدارة
الرئي�سيني

وحدات جمموعة �أع�ضاء جمل�س
�إت�ش �إ�س بي �سي �إدارة
وامل�ساهمني
الرئي�سيني
�ألف ريال ُعماين �ألف ريال ُعماين �ألف ريال ُعماين �ألف ريال ُعماين �ألف ريال ُعماين
 31دي�سمرب 2011
قرو�ض و�سلفيات
ح�سابات جارية ،ودائع وح�سابات
�أخرى
خطابات الإئتمان وال�ضمان
خم�ص�ص القرو�ض وال�سلفيات
م�ستحق من البنوك
م�ستحق �إىل البنوك
لل�سنة املنتهية  31دي�سمرب 2011
�إيرادات الفائدة
م�رصوفات الفائدة
�صايف �إيرادات الر�سوم
م�رصوفات الت�شغيل الآخرى

�أخرى

املجموع

-

-

180

-

180

-

-

-

-

-

2٫301
()9٫147

-

-

-

2٫301
()9٫147

()2
815

-

-

-

()2
815

()5٫518

-

-

-

()5٫518
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2012م

	28التوزيعات ح�سب القطاعات الإقت�صادية
يحلل اجلدول التايل تركيز �إجمايل القرو�ض والت�سهيالت ح�سب القطاعات الإقت�صادية:

خم�ص�صات �إنخفا�ض قيمة القرو�ض – حمددة
خم�ص�صات �إنخفا�ض قيمة القرو�ض  -عامة
فوائد حمتفظ بها
�صايف القرو�ض وال�سلفيات
القرو�ض املتعرثة

()37٫602
()16٫280
()45٫085
1٫194٫443
92٫445

()3٫445
()5٫644
()1٫586
454٫280
5٫427

امل�ؤ�س�سات املالية
جمموع �إجمايل القرو�ض وال�سلفيات

75

190
61٫619
63٫713
2٫066
18٫340
21٫050
3٫218
123٫672
2٫001
125٫590
421٫459

75
90٫412
58٫816
146
23٫145
12٫439
1٫965
103٫809
713
1٫950
293٫470

القوائم املالية

قرو�ض �شخ�صية وا�ستهالكية
جتارة واردات
�إن�شاءات
امل�ؤ�س�سات املالية
�صناعة
جتارة جملة وجتزئة
كهرباء وغاز ومياه وموا�صالت و�إت�صاالت
خدمات
تعدين وحماجر
�أخرى

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)
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يحلل اجلدول التايل تركيز الإعتمادات امل�ستندية وخطابات ال�ضمان واالرتباطات الأخرى ح�سب القطاع الإقت�صادي:

جمل�س الإدارة

جتارة واردات
�إن�شاءات
�صناعة
جتارة جملة وجتزئة
جتارة �صادرات
كهرباء وغاز ومياه وموا�صالت و�إت�صاالت
خدمات
تعدين وحماجر
�أخرى

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

104٫803
17٫894
76٫479
26٫272
7٫996
5٫320
83٫044
18٫510
19٫228
359٫546
285
464٫955

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

قرو�ض �شخ�صية وا�ستهالكية
ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات التجارية

421٫211

105٫124

مناق�شات وحتليالت الإدارة

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م

29

القطاعات الت�شغيلي

العوامل امل�ستخدمة لتحديد التقرير القطاعي للبنك ثم عر�ضها يف ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة فقرة .2.17

املنتجات واخلدمات
يقدم البنك جمموعة �شاملة من اخلدمات امل�رصفية لعمال�ؤة .املنتجات و اخلدمات املقدمة للعمالء تنظم من التجارة العاملية.
 اخلدمات امل�رصفية و�إدارة الرثوات تقدم جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات لتلبية �إحتياجات الأفراد البنكية وخدماتالتمويل و �إدارة الرثوات .عادة ما ت�شمل (منتجات الت�أمني و الأ�ستثمار وخدمات التخطيط املايل).
 تت�ضمن عرو�ض منتجات البنوك التجارية تقدم خدمات متويل الذمم املدينة� ،إدارة النقد و املدفوعات ،متويل التجارةاخلارجية ،اخلزينة و�أ�سواق املال ،البطاقات التجارية ،الت�أمني ،النقد وامل�شتقات يف التحويالت الأجنبية ،والعرو�ض
البنكية املبا�رشة وعرب الأنرتنت.
 توفر الأ�سواق واخلدمات البنكية العاملية حلول مالية م�صممة خ�صي�ص ًا للحكومة وعمالء ال�رشكات وامل�ؤ�س�سات .تقدمخطوط الأعمال التى تركز على العميل جمموعة وا�سعة من الأمكانيات امل�رصفية و يت�ضمن ذلك التمويل ،خدمات
الأ�ست�شارات واملعامالت� ،أعمال الأ�سواق والتى تقدم خدمات الإئتمان ،الر�سوم ،العمالت الأجنبية� ،أ�سواق املال وخدمات
الأ�سهم و�أن�شطة الأ�ستثمار.
معلومات عن القطاعات الت�شغيلية:
 31دي�سمرب 2012
اخلدمات امل�رصفية اخلدمات امل�رصفية
اخلزينة
للأفراد
لل�رشكات
ريال ُعماين
ريال ُعماين
ريال ُعماين
(بالآالف)
(بالآالف)
(بالآالف)
�صايف �إيرادات الفوائد
�صايف الر�سوم والعموالت
�صايف الدخل للتجارة
�إيرادات ت�شغيلية �أخرى
املجموع
ربح ال�سنة قبل �رضيبة الدخل
موجودات القطاع املبلّغ عنها
مطلوبات القطاع املبلّغ عنها

16٫145
4٫961
3٫426
665
25٫197
8٫905
923٫302
1٫347٫894

4٫096
954
4٫498
25
9٫573
8٫044
985٫070
46٫170

19٫835
4٫098
1٫084
742
25٫759
()9٫778
407٫757
640٫289

املجموع
ريال ُعماين
(بالآالف)
40٫076
10٫013
9٫008
1٫432
60٫529
7٫171
2٫316٫129
2٫034٫353

 31دي�سمرب 2011

اخلدمات
اخلدمات
امل�رصفية لل�رشكات امل�رصفية للأفراد
ريال ُعماين
ريال ُعماين
(بالآالف)
(بالآالف)
�صايف �إيرادات الفوائد
�صايف الر�سوم والعموالت
�صايف الدخل للتجارة
�إيرادات ت�شغيلية �أخرى
املجموع
ربح ال�سنة قبل �رضيبة الدخل
موجودات القطاع املبلّغ عنها
مطلوبات القطاع املبلّغ عنها

7٫780
2٫032
478
86
10٫376
54
102٫006
212٫362

12٫963
5٫117
1٫895
47
20٫022
13٫262
415٫362
598٫476
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اخلزينة
ريال ُعماين
(بالآالف)

املجموع
ريال ُعماين
(بالآالف)

1٫341
285
2٫824
3
4٫453
3٫789
447٫519
25٫699

22٫084
7٫434
5٫197
136
34٫851
17٫105
964٫887
836٫537

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2012م

29

القطاع الت�شغيلي (تابع)

الت�سوية بني الأ�صول والتزامات القطاع

الإلتزامات
�إجمايل املطلوبات للقطاعات املبلّغ عنها
مبالغ �أخرى غري املخ�ص�صة
جمموع الإلتزامات

2٫034٫353
84٫326
2٫118٫679

836٫537
19٫457
855٫994

املناطق اجلغرافية لقطاعات الت�شغيل
�أخرى
ريال ُعماين
(بالآالف)

تعديالت
ريال ُعماين
(بالآالف)

املجموع
ريال ُعماين
(بالآالف)

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
1٫356
()8٫151

مناق�شات وحتليالت الإدارة

ُعمان
ريال ُعماين
(بالآالف)

�أخرى
ريال ُعماين
(بالآالف)

تعديالت
ريال ُعماين
(بالآالف)

املجموع
ريال ُعماين
(بالآالف)

39٫109
15٫528
970٫128
855٫994
532
322
()1٫959

-

-

39٫109
15٫528
970٫128
855٫994
532
322
()1٫959
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ُعمان
ريال ُعماين
(بالآالف)

كما يف  31دي�سمرب 2012
68٫816
دخل من العمالء
6٫101
�صايف نتيجة القطاع
2٫404٫244
الأ�صول
2٫113٫236
الألتزامات
2٫236
الإنفاق الر�أ�سمايل
1٫099
الإ�ستهالك
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض (�صايف القيمة ()7٫340
العادلة بعد الت�سوية)

كما يف  31دي�سمرب 2011
دخل من العمالء
�صايف نتيجة القطاع
الأ�صول
الألتزامات
الإنفاق الر�أ�سمايل
الإ�ستهالك
خم�ص�ص انخفا�ض قيمة القرو�ض

توزيعات الأرباح لل�سهم الواحد

يقرتح جمل�س الإدارة يف الإجتماع القادم للجمعية العامة العادية ال�سنوية توزيع �أرباح نقدية مقداره  0.001ريال ُعماين لل�سهم الواحد
والبالغ قيمتة الأ�سمية  100بي�سة لل�سهم وذلك بقيمة �إجمالية قدرها  2٫0مليون ريال ُعماين (مقارنة بتوزيعات نقدية مبقدار 0.01125
ريال ُعماين لل�سهم الواحد والبالغ قيمتة اال�سمية  100بي�سة لل�سهم وذلك بقيمة �إجمالية  10٫891مليون ريال ُعماين وكذالك توزيع ا�سهم
جمانية بن�سبة  %1٫25ت�ساوي � 12٫100٫657سهم عام  .)2011ال ت�شتمل هذه القوائم املالية على تلك التوزيعات امل�ستحقة الدفع حيث
�سيتم املحا�سبة عنها �ضمن حقوق امل�ساهمني كتوزيعات من الأرباح املحتجزة بال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2013
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جمل�س الإدارة

2٫316٫129
96٫687
2٫412٫816

964٫887
5٫241
970٫128

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

الأ�صول
بلغ �إجمايل الأ�صول للقطاعات املبلّغ عنها
مبالغ �أخرى غري املخ�ص�صة
جمموع الأ�صول

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م

� 31إدارة املخاطر
تنطوي كافة �أن�شطة البنك على حتليل وتقييم وقبول و�إدارة لبع�ض درجات املخاطر �أو جمموعة من املخاطر .تعترب املخاطر االئتمانية
(تت�ضمن خماطر خارج احلدود البالد) وخماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة وخماطر الت�شغيل وخماطر ال�سمعة واملخاطر القانونينة وخماطر
الإ�ستمرارية (البيئية والإجتماعية) هي �أهم �أنواع املخاطر .تت�ضمن خماطر ال�سوق خماطر �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية وخماطر �أ�سعار
الفائدة وخماطر �أ�سعار الأ�سهم� .إدارة الأنواع املختلفة من املخاطر مبينة �أدناه.
بيانات املخاطر للمجموعة والكيانات الفردية الت�شغيل تتغري با�ستمرار حتت ت�أثري جمموعة وا�سعة من العوامل� .إطار �إدارة املخاطر التي
و�ضعتها املجموعة تعزز الر�صد امل�ستمر للبيئة املخاطر وتقييم املخاطر ومتكاملة من الرتابط بهم
هذا الق�سم يقدم تفا�صيل عن تعر�ض البنك للمخاطر وي�صف الأ�ساليب امل�ستخدمة من قبل الإدارة لل�سيطرة على املخاطر.

 31.1حكم املخاطر وامللكية
حوكمة املخاطر را�سخة وهيكل امللكية ي�ضمن الإ�رشاف على ،وامل�ساءلة عن الإدارة الفعالة للمخاطر يف املجموعة ،املجموعة الإقليمية
العمالء ،وم�ستويات كيان الت�شغيل.
املجل�س يوافق على املجموعة �إطار الرغبة يف املخاطرة وخطط و�أهداف الأداء للمجموعة و�رشكاتها التابعة الت�شغيل الرئي�سية ،وتعيني كبار
ال�ضباط ،ووفد من ال�سلطات للح�صول على الإئتمان وغريها من املخاطر وو�ضع �إجراءات الرقابة الفعالة.
جلنة التدقيق واملخاطر هي امل�س�ؤولة عن تقدمي امل�شورة للمجل�س ب�ش�أن امل�سائل املخاطر املادية وتوفري غري تنفيذي الإ�رشاف على املخاطر.
مبوجب ال�سلطة املفو�ضة من قبل املجل�س ،وعقدت جلنة �إدارة املخاطر ب�شكل منف�صل (‹ )›RMCي�صوغ عالية امل�ستوى لإدارة املخاطر نهج
املجموعة ،متار�س ال�سلطات املخولة للخطر وت�رشف على تنفيذ الرغبة يف املخاطرة وال�ضوابط .و RMCجنبا �إىل جنب مع الأ�صول واللجنة
امل�س�ؤولية (‹ )›ALCOتراقب كل فئات املخاطر ،يتلقى تقارير عن الأداء الفعلي والق�ضايا النا�شئة ،ويحدد الإجراءات الواجب اتخاذها
وي�ستعر�ض فعالية للمجموعة �إطار �إدارة املخاطر.
يف الرقابة والإ�رشاف على �إدارة املخاطر ،ويدعم  RMCمن وظيفة خم�ص�صة املخاطر التي ير�أ�سها رئي�س �إدارة املخاطر (‹ ،)›CROالذي
هو ع�ضو يف  RMCوالتقارير �إىل الرئي�س التنفيذي و�إىل  CROالعاملية.
خماطر امل�س�ؤولية الوظيفية لأنواع املخاطر املالية الرئي�سية ،وهي التجزئة واجلملة االئتمان ،ال�سوق ،الت�شغيل والأمن واالحتيال املخاطر .لأنها
ت�ضع هذه ال�سيا�سة جمموعة ،جمموعة متار�س على نطاق الرقابة ويوفر التقارير وحتليل تكوين حمفظة على �أ�سا�س �إقليمي للإدارة العليا.
خالل العام و�ضعت جمموعة منوذج الت�شغيل اجلديد للدالة املخاطر العاملية .النموذج اجلديد يجمع بني االمتثال داخل املخاطر العاملية،
يحدد الأدوار واملخاطر ل CMB RBWMيف املواءمة مع ال�رشكات العاملية الأخرى ويو�سع من م�س�ؤولية الغ�ش واملخاطر الأمنية .مت
ت�صميم النموذج اجلديد لتمكني الإدارة من النهاية �إىل النهاية من املخاطر بطريقة مت�سقة.

 31.2الرغبة يف املخاطرة
يتم تغليف نهج البنك ملخاطر يف �إطار املخاطر لدينا ال�شهية وللبنك اعتمادها ر�سميا املخاطر بيان الرغبة
بيانات تعريف الرغبة يف املخاطرة ،على م�ستويات خمتلفة من الأعمال التجارية ،والتعبريات النوعي والكمي للمخاطر التي �أعدت
املجموعة الحت�ضان مبا يتما�شى مع ا�سرتاتيجيتها وخطط �أعمالها .يتم تعيني املقايي�س الكمية خلم�س فئات رئي�سية هي :الأرباح ور�أ�س
املال وال�سيولة ،و�ضعف اخل�سائر املتوقعة ،والتنويع فئة املخاطر و�سيناريو اختبار التحمل .القيا�س على املقايي�س تعمل على:
• توجيه الن�شاط التجاري الأ�سا�سي ،و�ضمان �أن يتم حماذاة البيانات ملخاطر الرغبة؛
• متكني االفرتا�ضات الرئي�سية الكامنة التي يتعني ر�صدها ،وعند االقت�ضاء ،من خالل تعديل تخطيط الأعمال الالحقة دورات ،و
• حتديد القرارات التجارية على وجه ال�رسعة الالزمة لتخفيف املخاطر.

� 31.3إدارة خماطر الإئتمان
خماطر الإئتمان هي خماطر اخل�سارة املالية �إذا ف�شل العميل �أو الطرف املقابل ف�شل لتلبية التزام مبوجب عقد .ين�ش�أ �أ�سا�سا من الإقرا�ض
املبا�رش ،والتمويل التجاري والأعمال التجارية والت�أجري ،ولكن �أي�ضا من املنتجات خارج امليزانية العمومية مثل ال�ضمانات وامل�شتقات،
ومن حيازات املجموعة من الديون والأوراق املالية الأخرى .خماطر الإئتمان يولد �أكرب متطلبات ر�أ�س املال التنظيمي للمخاطر التي
نتكبدها.
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2012م

� 31إدارة املخاطر (تابع)

وظيفة خماطرال�رشكات واالفراد هي تبليغ املو�ضف امل�س�ؤول عن املخاطر ،وتت�ضمن م�س�ؤولياتهم:
	•�صياغة وت�سجيل �سيا�سات واجراءات ائتمان تف�صيلية وتطابق اللوائح املحلية و�سيا�سة بنك ات�ش ا�س بي �سي.

جمل�س الإدارة

� 31.3إدارة خماطر الإئتمان (تابع)

	•ا�صدار ار�شادات حول التعر�ض ملخاطر االئتمان لقطاعات حمددة من ال�سوق ،االن�شطة واملنتجات امل�رصفية ومراقبة التعر�ض لبع�ض
القطاعات ذات املخاطر املرتفعة.

	•مراقبة �أداء وادارة املحافظ.
	•�إتباع �سيا�سة ب�شان التعر�ضات الإئتمانية الكبرية للتاكد من ان الرتكيز التعر�ض ح�سب االطراف املقابلة  ،القطاع او املواقع
اجلغرافية لن يكون زائدا بخ�صو�ص قاعدة البنك الرا�سمالية ويبقى �ضمن احلدود القانونية والداخلية.
	•�إتباع �إطار ونظم البنك ب�ش�أن احلوكمة والت�شغيل لت�صنيف التعري�ضات �أخذا ً بالأعتبار املتطلبات القانونية.

	•متثيل البنك يف الق�ضايا املتعلقة باالئتمان مع االطراف اخلارجية.
ويقوم البنك بتطبيق �سيا�سات �إئتمانية ،اجراءات وار�شادات اقرا�ض تفي باملتطلبات املحلية وتتطابق مع معايري بنك �أت�ش ا�س بي �سي.

جودة الإئتمان

يتم االهتمام ب�شكل خا�ص مب�شاكل التعر�ض بهدف ت�رسيع االجراءات العالجية  ،وي�ستخدم البنك وحدة متخ�ص�صة الدارة احل�سابات
املتعرثة وتزويد العمالء بالدعم مل�ساعدتهم على جتنب العجز عن ال�سداد كلما كان ذلك ممكنا.
يتم دوريا القيام باعمال تدقيق املخاطر لإجراءات الإئتمان بالبنك واملحافظ وذلك مبعرفة اخت�صا�ص م�ستقل.

تقييم االنخفا�ض يف القيمة
من �سيا�سة البنك تكوين احتياطيات فورا وب�شكل ثابت القرو�ض التي انخف�ضت قيمتها.
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�أنظمة البنك بخ�صو�ص ت�صنيف خماطر الإئتمان تفرق بني التعري�ضات بهدف اظهار تلك التعري�ضات ذات املخاطر االكرب واحتماالت
اخل�سارة احلادة فيها مرتفعة .ويف حالة احل�سابات الهامة يتم مراجغة درجة املخاطر دوريا وتطبيق اية تعديالت فورا .وداخل ن�شاط البنك
بخ�صو�ص االفراد فانه يتم تقييم وادارة املخاطر با�ستخدام جمموعة وا�سعة من امناط املخاطر والت�سعري ال�ستخراج معلومات املحافظ.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

	•التبليغ عن �أداء حمافظ الأفراد ،املحافظ املرتفعة املخاطر ،تركيزات املخاطر ،حدود و �أنت�شار التعري�ضات بالدولة ،احل�سابات
الكبرية التى �إنخف�ضت قيمتها� ،أحتياطيات �إنخفا�ض القيمة ونتائج الأختبارات القا�سية والتو�صيات الجتماعات ادارة املخاطر،
جلان التدقيق واملخاطر وجمل�س االدارة.

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

	•�إجراء مراجعات م�ستقلة وتقييم مو�ضوعي للمخاطر .تقوم دائرة خماطر ال�رشكات بتقييم كافة الت�سهيالت الإئتمانية غري البنكية
التجارية والتعر�ض قبل االلتزام بتقدمي الت�سهيالت للعميل او قبل قيام باملعامالت .التعر�ض الذي يزيد عن بع�ض احلدود املعينة
يتطلب موافقة املجل�س او بنك �إت�ش ا�س بي �سي.

احتياطيات انخفا�ض القيمة قد يتم تقييمها وتكوينها اما للح�سابات الكبرية او ب�شكل عام ملجموعة من احل�سابات الكبرية التي مل يتبني
دليل على حدوث انخفا�ض يف قيمتها ،او للمجموعات كبرية احلجم من القرو�ض املتجان�سة التى ال تعترب كبرية افراديا.

�شطب القرو�ض وال�سلفيات
ت�شطيب القرو�ض عادة ام جزئيا او بالكامل عندما يتبني عدم وجود امكانية واقعية للتح�صيلها .وبالن�سبة للقرو�ض امل�ضمونة فان ال�شطب
يحدث عامة بعد ا�ستالم اية متح�صالت من ت�سييل ال�ضمانة.
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احتياطيات انخفا�ض القيمة يتم تكونيها طبقا للمتطلبات القانونية و�سيا�سة بنك ات�ش ا�س بي �سي.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م

� 31إدارة املخاطر (تابع)
� 31.3إدارة خماطر الإئتمان (تابع)
�شطب القرو�ض وال�سلفيات (تابع)
الت�سهيالت ال�شخ�صية غري امل�ضمونة مبا يف ذلك بطاقات الإئتمان ت�شطب عادة يف نهاية ال�شهر الذي فيه ي�صبح احل�ساب خمالفا تعاقديا
ملدة  180يوم .ويف حالة الإفال�س �أو الإجراءات املماثلة قد يتم ال�شطب مبكرا عن الفرتات املذكورة �أعاله ،وت�ستمر اجراءات التح�صيل بعد
ال�شطب.

التعر�ض خل�سائر جراء جتاوز احلدود
وهو يخ�ضع حلدود تدارمركزيا مبعرفة بنك ات�ش ا�س بي �سي ويخ�ضع ملوافقة املجموعة.

�أق�صى تعر�ض ملخاطر الإئتمان
ينت�رش تعر�ض البنك ملخاطر الإئتمان عرب جمموعة وا�سعة من فئات اال�صول مبا يف ذلك امل�شتقات وا�صول التداول و قرو�ض و�سلفيات
العمالء وقرو�ض و�سلفيات البنوك واالدوات املالية.
بالن�سبة للأ�صول املالية املثبوتة يف قائمة املركز املايل فان اق�صى تعر�ض ملخاطر الإئتمان يعادل قيمتها املالية ،وبالن�سبة لل�ضمانات
املالية املقدمة فانها تعترب اق�صى مبلغ قد يتعني على البنك دفعه اذا طلب ذلك امل�ستفيدين من تلك ال�ضمانات ،وبالن�سبة لإرتباطات
القرو�ض والإرتباطات الغئتمانية الأخرى غري القابلة للنق�ض طوال فرتة الت�سهيالت اخلا�صة بها فان �أق�صى تعري�ض ملخاطر الإئتمان هو
كامل مبلغ الت�سهيالت املرتبط بها.

ال�ضمانات والتعزيزات الإئتمانية االخرى
رغم انه ميكن اعتبار ال�ضمانات عامال هاما لتلطيف خماطر الإئتمان اال ان من اجراءات البنك االقرا�ض على ا�سا�س قدرة العميل على
الوفاء ب�إلتزاماته من موارده املالية بدال من اعتماد على قيمة ال�ضمانة املقدمة .واعتماد على املركز العميل ونوع املنتج فقد يتم تقدمي
ت�سهالت غري م�ضمونة ،ومع ذلك بالن�سبة لقرارت االقرا�ض االخرى فانه يتم ح�صول على �ضمانة مرتفعة القيمة ،حيث يتم درا�ستها لتحديد
قرار الإئتمان والت�سعري ،ويف حالة العجز عن �سداد فان البنك قد ي�ستخدم ال�ضامنة باعتبارها م�صدرا لل�سداد .القيمة العادلة ل�ضمانات عن
القرو�ض وال�سلفيات غري م�صنفة يف  31دي�سمرب  2012هي حوايل  403.9مليون ريال ُعماين.

تركيز التعر�ض
التعر�ض للأ�شخا�ص  ،ال�رشكات �أو املجموعات (حدود اقرا�ض مقرت�ض وحيد) مقيد بحد اق�صى  %15من �صايف القيمة القانونية للبنك �أو
 %10من �صايف القيمة القانونية لالطراف ذات عالقة للبنك�.إ�ضافة لذلك فان جمموع كافة ت�سهيالت املقدمة اىل االطراف ذات العالقة
يجب اال تزيد عن  %35من �صايف قيمة البنك.

الرتكيز ح�سب القطاع:
�سيادة
�رشكات
بنوك
بيع بالتجزئة
حقوق امللكية
القيمة الدفرتية

القرو�ض و ال�سلفيات
2012
2011
ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآالف)
(بالآالف)

الإ�ستثمارات
�أر�صدة لدى البنوك الأخرى
2012
2012
2011
2011
ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآالف)
(بالآالف)
(بالآالف)
(بالآالف)

19٫850
18٫273
766٫836
334٫001
102٫006 407٫757
454٫280 1٫194٫443

304٫738
304٫738
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183٫858
183٫858

101٫380
101٫380

661٫673
220
18٫779
680٫672
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2012م

� 31إدارة املخاطر (تابع)
التعر�ض ملخاطر الإئتمان

اجلودة الإئتمانية للأدوات املالية

� 31.4إدارة ال�سيولة و التمويل

لهدف من �إدارة ال�سيولة والتمويل بالبنك هو ال�سماح مبواجهة املواقف احلادة لل�سيولة� ،إذ انها م�صممة لتتكيف مع �أمناط الأعمال اللوائح
املتغرية .ويقوم بالفعل با�ستخدام عددا من الإجراءات ملراقبة خماطر ال�سيولة.

ال�سيا�سات والإجراءات
يتم تطبيق �إدارة ال�سيولة والتمويل طبقا للحدود والإجراءات التي و�ضعها املجل�س وجمموعة �إت�ش ا�س بي �سي وطبقا للإر�شادات التي
قدمها البنك املركزي ال ُعماين ،وتعترب وحدة الأ�سواق العاملية هي امل�س�ؤولة عن �إدارة ال�سيولة حتت �إ�رشاف ومتابعة جلنة اال�صول
والإلتزامات.

الإف�صاح القانوين مبوجب بازل � – Пإطار عمل القائمة Ш

خماطر ال�سيولة هي اخل�شية اال يكون لدى البنك م�صادر مالية كافية للوفاء بالتزاماته عند ا�ستحقاقها� ،أو قد يتعني عليه �سداد تلك الإلتزامات
بتكلفة زائدة وتن�ش�أ هذه املخاطر من اختالل توقيتات التدفقات النقدية .تن�ش�أ خماطر التمويل (�أحد �أ�شكال خماطر ال�سيولة) عندما ال ميكن
احل�صول على ال�سيولة املطلوبة لتمويل احتياجات �أحد الأ�صول بال�رشوط املتوقعة ويف الوقت املطلوب .ا

مناق�شات وحتليالت الإدارة

يتم ت�صنيف كافة القرو�ض وال�سلفيات بالبنك طبقا جلودة الأ�صول ،حيث ت�شمل احل�سابات العادية كافة الت�سهيالت التي تظهر �أو�ضاع مالية
جيدة ،عوامل اخلطر والقدرة على ال�سداد طبقا لل�رشوط الأ�صلية للموافقة املعطاة .احل�سابات امل�صنفة على �أنها « مو�ضع �إنتباه خا�ص» ال
يقابلها خم�ص�ص �إنخفا�ض القيمة ولكنها �أدنى من احل�سابات العادية وتتطلب مراقبة ا�سباب العوامل ال�سلبية ،وقد يتعلق هذا مثال بربحية
م�شوه .ويلتزم البنك بكافة املتطلبات القانونية بخ�صو�ص ت�صنيف اجلودة الإئتمانية.
�ضعيفة� ،صايف قيمة ملمو�سة �ضعيفة �أو �إطار ن�شاط ّ
وقد �إتبع البنك منهجية جمموعة �إت�ش ا�س بي �سي لتقييم الإئتمان ،وهي ت�شمل ا�ستخدام �أ�ساليب ونظم لتقييم خماطر الإئتمان ،درجاتها
وا�سعارها واحت�ساب م�صاريف انخفا�ض القيمة ب�شكل عام ملحافظ العمالء الأفراد وال�رشكات ،فمثال بخ�صو�ص �إئتمان ال�رشكات فان البنك
يوفر معيار  22الحتماالت العجز عن ال�سداد.

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

�إنخفا�ض ب�شكل فردي
خم�ص�ص �أنخفا�ض القيمة
القيمة الدفرتية
امل�ستحق بدون �إنخفا�ض يف قيمته
غري م�ستحقة وال منخف�ضة القيمة
جمموع القيمة الدفرتية

القرو�ض و ال�سلفيات
2012
2011
ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآالف)
(بالآالف)
92٫445
5٫427
()5٫031( )82٫687
9٫758
396
21٫471
5٫351
1٫163٫214
448٫533
454٫280 1٫194٫443

�إ�ستثمارات
م�ستحقات من بنوك اخرى
2012
2012
2011
2011
ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآالف)
(بالآالف)
(بالآالف)
(بالآالف)
680٫672
183٫858
304٫738
101٫380
304٫738 680٫672 101٫380 183٫858

جمل�س الإدارة

� 31.3إدارة خماطر الإئتمان (تابع)

وت�شمل عملية �إدارة �سيولة البنك:
	•مراقبة معدالت ال�سيولة بقوائم املركز املايل باملقارنة مع املتطلبات الداخلية والقانونية.
	•مراقبة تركيز املودعني والرتكيز ب�شكل خا�ص على ثبات الودائع الأفراد التي تكملها ودائع ال�رشكات وودائع امل�ؤ�س�سات املالية.

81

القوائم املالية

	•توقعات التدفقات النقدية ح�سب العمالت الرئي�سية ودرا�سة االحتفاظ باال�صول ال�سائلة املتعلقة بها.

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية (تابع)

يف  31دي�سمرب 2012م

31

�إدارة املخاطر (تابع)

� 31.4إدارة ال�سيولة و التمويل (تابع)
م�صادر التمويل الرئي�سية
ت�شكل احل�سابات اجلارية ،ودائع التوفري وودائع لأجل اجلزء االكرب من متويل البنك الذي يعلق �أهمية ق�صوى على ثبات تلك الودائع.
من جمموع التزامات  2٫118.6مليون ريال ُعماين يف  31دي�سمرب  2012بلغ التمويل من العمالء  1٫851.6مليون ريال  ،منهم 1٫081.2
مليون ريال ُعماين م�ستحقة ال�سداد خالل �سنة واحدة .ومع ذلك ورغم ان الت�سديدات التعاقدية لكثري من ح�سابات العمالء هي عند الطلب �أو
باخطار ق�صري االجل �إال انه من الناحية العملية بقيت ار�صدة الودائع ق�صرية االجل ثابتة ل�سبب تقارب التدفقات الداخلة واخلارجة ب�شكل
كبري.
اال�صول املتاحة ملقابلة تلك الإلتزامات ولتغطية ارتباطات غري م�سددة لإقرا�ض  2٫179.5مليون ريال ُعماين ت�ضمنت نقد وار�صدة لدى
البنك املركزي ( 120.5مليون ريال ُعماين قرو�ض لبنوك ( 183.9مليون ريال ُعماين) جميعها م�ستحقة الدفع خالل �سنة واحدة)  ،قرو�ض
للعمالء ( 1٫194.4مليون ريال ُعماين منهم  353.3مليون ريال ُعماين م�ستحقة الدفع خالل �سنة واحدة)وا�ستثمارات مالية ت�شمل �شهادات
�إيداع ( 680.7مليون ريال ُعماين منهم  617.8مليون ريال ُعماين م�ستحقة الدفع خالل �سنة واحدة) وال�سياق االعتيادي للن�شاط فانه �سيتم
حتديد جزءا من قرو�ض العمالء امل�ستحقة ال�سداد تعاقديا خالل �سنة واحدة .و�سوف يلبي البنك �صايف مدفوعات نقدية غري متوقعة بقيامه
ببيع �أوراق مالية والبحث عن م�صادر متويل �إ�ضافية مثل ا�سواق املعامالت بني البنوك �أو اال�سواق التي تعمل ب�ضمان اال�صول.

ودائع الأ�سا�سية
�أحد االفرتا�ضات الرئي�سية للغطار الداخلي للبنك هو ت�صنيف ودائع العمالء اىل ودائع ا�سا�سية واخرى غري ا�سا�سية ،وياخذ هذا الت�صنيف يف
االعتبار ت�صنيف خماطر ال�سيولة املتالزم للمن�شاة املودعة ،طبيعة العميل وحجم وت�سعري الوديعة ،وال تعترب الوديعة �أ�سا�سية بكاملها ما مل
تكن مرتبطة تعاقديا بقر�ض.

معدل ال�سلفيات اىل التمويل الأ�سا�سي
تعترب الودائع الودائع اال�سا�سية للعمالء م�صدرا ماليا هاما لتمويل قرو�ض العمالء وجتنب االعتماد على التمويل املهني ق�صري االجل ،
ويتحقق هذا بو�ضع حدود من �شانها تقييد القدرة على زيادة قرو�ض و�سلفيات العمالء بدون منوا مقابال يف الودائع الأ�سا�سية للعمالء
�أو الديون التمويلية طويلة الأجل ،وهو �إجراء يعرف مبعدل ال�سلفيات العمالء احلالية كن�سبة مئوية من جمموع ودائع العمالء اال�سا�سية
والتمويل الجل مع الفرتة الباقية حتى اال�ستحقاق الزائدة عن ال�سنة واحدة.
معدالت �سيولة البنك طبقا للمنهجية املتبعة لدى �إت�ش ا�س بي �سي عامليا كما يف  31دي�سمرب  2012و  31دي�سمرب  2011هي كما يلي:
2012

2011

ريال ُعماين

ريال ُعماين

توقعات التدفق النقدي الت�شغيلي (مليون ريال)

81.45

62.45

معدل ال�سلفيات اىل الودائع الأ�سا�سية

%104.16

% 115.40

توقعات التدفق النقدي الت�شغيلي هو معيار لل�سيولة وتطلب االمر من البنك �أن يتاكد من تراكم التدفقات النقدية حتى ثالثة �شهور
(�:2011ستة �أ�شهر)
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�إدارة املخاطر (تابع)

�إن هدف البنك من �إدارة خماطر ال�سوق هو �إدارة ورقابة التعر�ضات ملخاطر ال�سوق بهدف زيادة العائد من املخاطر مع املحافظة على
ن�شاط �سوقي يتوافق مع و�ضع البنك كم�ؤ�س�سة رائدة يف جمال تقدمي املنتجات واخلدمات املالية.
تتمثل خماطر ال�سوق باملخاطر من �أن ت�ؤثر التغريات يف عوامل خماطر ال�سوق مبا يف ذلك �أ�سعار �رصف العمالت الأجنبية و�أ�سعار الفائدة
وتوزيعات االئتمان و�أ�سعار حقوق امللكية و�أ�سعار ال�سلع على �إيرادات البنك �أو قيمة �أدواته املالية.

الأدوات املالية امل�شتقة
ت�شتمل االدوات املالية امل�شتقة امل�ستخدمة من قبل البنك على املقاي�ضات  ،العقود املقدمة ،واالنواع امل�شابهة االخرى من العقود والتي
تتغري قيمتها تبعا للتغيريات يف ا�سعار الفائدة ،ا�سعار �رصف عمالت االجنبية  ،او قوى ال�سوق االخرى .يتم التفاو�ض على امل�شتقات ب�شكل
فردي من خالل عقود غري امل�سجلة .االنواع الرئي�سية لالدوات امل�شتقة امل�ستخدمة من قبل البنك مو�ضحة ادناه:

املقاي�ضات

تن�شا خماطر ال�سوق من احتمالية احلركات غري املف�ضلة يف ا�سعار الفائدة بالن�سبة اىل اال�سعار التعاقدية اخلا�صة بالعقد ويقوم البنك
بتغطية خماطر ال�سوق من خالل الدخول يف معامالت املقا�صة.

العقود املقدمة

اخليارات
اخليارات هي ادوات مالية م�شتقة والتي تعطي امل�شرتي – يف مقابل مبلغ كبري مدفوع – احلق ولي�س االلتنزام ل�رشاء من ( حق ال�رشاء) او
لبيع ( حق البيع) املتعهد اداة حمددة ،ب�سعر حمدد ،يف او قبل تاريخ حمدد .يدخل البنك يف خيارات العملة االجنبية  .توفر خيارات العملة
االجنبية حماية �ضد ارتفاع او انخفا�ض ا�سعار العمالت .يتعر�ض البنك ب�صفته م�شرتي للخيارات غري م�سجلة اىل نخاطر ال�سوق وخماطر
االئتمان حيث ان الطرف املقابل ملتزم بدفع املبلغ طبقا ل�رشوط العقد اذا ا�ستخد البنك اخليارات .يقوم البنك بتغطية خماطر ال�سوق
املتعلقة بهذه املعامالت عن طريق الدخول يف اتفاقيات مقا�صة.

�إن القيمة املعر�ضة للمخاطر هي تقنية تعمل على تقدير اخل�سائر املحتلمة التي قد تن�ش�أ على مراكز املخاطر نتيجة التحركات يف معدالت
و�أ�سعار ال�سوق على مدى نطاق زمني حمدد ومب�ستوى ثقة يتم حتديده (بالن�سبة للبنك ،الن�سبة هي  99باملائة) .تقوم املجموعة باحت�ساب
القيمة املعر�ضة للمخاطر على �أ�سا�س يومي ويعتمد هذا الأ�سلوب ب�شكل رئي�سي على امل�شابهة التاريخية .يقوم منوذج املحاكاة التاريخية
ب�إعداد �سيناريوهات م�ستقبلية مقبولة ح�سب اجلداول الزمنية لتاريخ معدالت ال�سوق� ،آخذاً يف االعتبار العالقات املتداخلة فيما بني
الأ�سواق واملعدالت املختلفة ،على �سبيل املثال ،بني �أ�سعار الفائدة و�أ�سعار �رصف العملة الأجنبية.
83

القوائم املالية
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العقود املقدمة هي ارتباطات اما لبيع او ل�رشاء ادوات مالية معينة او عمل يف تاريخ م�ستقبلي حمدد وب�سعر حمدد و�سوف يتم �سداد عن
طريق النقد او اي ا�صل مايل اخر .العقود املقدمة هي عقود غري م�سجلة متداولة ب�شكل فردي .ينتج عن العقود املقدمة التعر�ض للمخاطر
ال�سوق بناء على التغيري يف ا�سعار ال�سوق بالن�سبة اىل مبالغ املتعاقد عليها .يتم ادارة خماطر ال�سوق يف مثل هذه املعاملة من خالل حدود
معتمدة م�سبقا.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

املقاي�ضات هي اتفاقيات غري م�سجلة بني البنك واالطراف االخرى ملبادلة التدفقات النقدية امل�ستقبلية بناءا على مبالغ افرتا�ضية.
املقاي�ضات االكرث ا�ستخداما من قبل البنك هي مقاي�ضات معدل الفائدة .مبوجب مقاي�ضات �سعر الفائدة يقوم البنك باالتفاق مع االطراف
االخرى مببادلة الفرق بني مبالغ الفائدة الناجتة عن معدالت الثابتة واملعدالت املعومة يف فرتات زمنية حمددة حيث يتم احت�سابها
باال�شارة اىل مبلغ افرتا�ضي متفق عليه .يتعر�ض البنك ملخاطر االئتمان التي تن�شا من ف�شل الطرف املقابل يف االداء.

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

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

جمل�س الإدارة

� 31.5إدارة خماطر ال�سوق

بنك �إت�ش �إ�س بي �سي ُعمان �ش.م.ع.ع�( .سابق ًا بنك ُعمان الدويل �ش.م.ع.ع).

�إي�ضاحات حول القوائم املالية لل�سنة املنتهية (تابع)
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�إدارة املخاطر (تابع)

� 31.5إدارة خماطر ال�سوق (تابع)
بالرغم من كون هذه الطريقة مر�شداً مفيداً حلجم املخاطرة� ،إال �أنه يجب النظر �إىل القيمة املعر�ضة للمخاطر �ضمن نطاق القيمة حدودها مثال ذلك:
 قد ال ي�شمل ا�ستخدام البيانات التاريخية لتقدير الأحداث امل�ستقبلية جميع الأحداث املحتملة ،وخ�صو�ص ًا تتلك التي تعترب بالغة بطبيعتها؛ يفرت�ض ا�ستخدام مبد�أ بعد زمن يوم واحد �أنه ميكن ت�سييل �أو التحوط جلميع املراكز خالل يوم واحد .قد ال يعك�س هذا الأمر ب�شكل كايفخماطر ال�سوق النا�شئة من �أوقات توفريال�سيولة عندما يكون مبد�أ بعد زمن يوم واحد غري كايف لت�سييل �أو حتوط كافة املراكز ب�شكل
كامل؛
	�إن تعريف ا�ستخدام ن�سبة ثقة ت�ساوي  99باملائة ال ي�أخذ بعني االعتبار اخل�سائر التي قد تظهر بعد هذه الن�سبة من الثقة؛ و يتم احت�ساب القيمة املعر�ضة للمخاطرعلى �أ�سا�س التعر�ضات املعلقة عند نهاية يوم العمل ،وبالتايل ال تعك�س بال�رضورة التعر�ضاتاملحتملة خالل اليوم.
يدرك البنك �أهمية هذه القيود حيث يقوم بزيادة حدود القيمة املعر�ضة للمخاطر بالإ�ضافة �إىل هياكل حدود املراكز واحل�سا�سية.
القيمة املعر�ضة للمخاطر للأ�سواق العاملية على النحو التايل:
�أدنى
�أق�صى
متو�سط
2012
�أدنى
�أق�صى
متو�سط
2011
ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين ريال ُعماين
(بالآالف)
(بالآالف)
(بالآالف)
(بالآالف)
(بالآالف) (بالآالف) (بالآالف) (بالآالف)
جمموع القيمة
املعر�ضة للمخاطر

193

140

193

80

65

62

271
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جتارة القيمة
املعر�ضة للمخاطر

98

59

99

15

2

4

15

-

املحافظ التجارية
تتم متابعة ومراقبة خماطر ال�سوق يف حمافظ املعامالت التجارية على كل من م�ستوى املحفظة وم�ستوى املركز املايل ،وذلك با�ستخدام
جمموعة متكاملة من الأ�ساليب مثل القيمة املعر�ضة للمخاطر والقيمة احلالية لنقطة �أ�سا�سية �إ�ضاف ًة �إىل اختبار ال�ضغط واحل�سا�سية
وحدود الرتكزات.
تت�ضمن ال�ضوابط الأخرى تقييد العمليات الفردية لت�شمل املعامالت التجارية مع قائمة من الأدوات امل�سموحة واملرخ�صة لكل موقع من
خالل التجارة اجلماعية لالئتمان واملخاطر ،ومن خالل تفعيل �إجراءات جديدة �صارمة للموافقة على املنتجات.

املحافظ الغري التجارية
�إن الهدف الرئي�سي من �إدارة خماطر ال�سوق للمحافظ غري التجارية هو حتقيق �أعلى �إيرادات ل�صايف الدخل من الفوائد .تن�ش�أ خماطر ال�سوق
يف املحافظ غري التجارية من خالل عدم التوافق بني العائد امل�ستقبلي من املوجودات وتكلفة متويلها نتيج ًة للتغري يف �أ�سعار الفائدة.
تتعقد عملية حتليل هذه املخاطر ب�سبب �رضورة و�ضع افرتا�ضات حول اخليارات املتعلقة ببع�ض جوانب املنتجات مثل الدفعات املقدمة
للرهن العقاري ،وكذلك من االفرتا�ضات ال�سلوكية املتعلقة بالفرتة الزمنية االقت�صادية اخلا�صة باملطلوبات التي يتم �سدادها عند الطلب
وفق ًا لاللتزامات التعاقدية ،ومثال ذلك احل�سابات اجلارية .يتم بيان هذا التغري املتوقع يف �صايف الإيرادات املتوقعة من الفوائد من
املحافظ غري التجارية يف القيمة احلالية القابلة للتحقيق لهذه املراكز يف حال مت بيعها �أو �إقفالها قبل موعد ا�ستحقاقها .وبهدف �إدارة
املخاطر على الوجه الأمثل ،يتم حتويل خماطر ال�سوق يف املحافظ غري التجارية �إىل الأ�سواق العاملية �أو من خالل ف�صل الدفاتر التي تتم
�إدارتها حتت �إ�رشاف جلنة الأ�صول والإلتزامات املحلية.

خماطر العملة
كما يتم و�ضع حدود �آلية ال�سيطرة على املخاطر يف مكان ل�شغل وظائف النقد الأجنبي مفتوحة .تتم �إدارة ور�صد املواقف على �أ�سا�س على
الذهاب من وزارة اخلزانة .ير�صد تقارير دورية جلنة املوجودات واملطلوبات الذين املتعمد ب�ش�أن هذه امل�س�ألة و�إعطاء التوجيه الالزم �إىل
وزارة املالية.
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فيما يلي �صايف التعر�ض بالعمالت الأجنبية كما يف  31دي�سمرب:
العملة
دوالر �أمريكي
جنيه اال�سرتليني
اليورو
الني الياباين
الدرهم الأماراتي
الروبية الهندية
العمالت الأخرى
�أجمايل العر�ض

	31.6اخلطر القانوين
يتطلب من البنك �أن يطبق �إجراءات لإدارة املخاطر القانونية تتوافق مع معايري البنك للخطر القانوين يندرج �ضمن تعريف خطر الت�شغيل
ويت�ضمن املخاطر التعاقدية وخماطر النزاعات واملخاطر الت�رشيعية و احلقوق غري التعاقدية.
	•خماطر النزاع هى خطر �أن تكون �رشكة البنك متورطة فى �أو تدير نزاع حمتمل �أو حقيقي.
	•اخلطر الت�رشيعي هو خطر ف�شل �رشكة البنك يف التقيد مبتطلبات القانون فى الدولة التى تعمل بها.
خماطر احلقوق غري التعاقدية هى خماطر �أن تكون �أ�صول �رشكة البنك غري مملوكة كما يجب �أو معتدى عليها من قبل الآخرين �أو �أن تعتدى
�رشكة البنك على حقوق الآخرين.
البنك لديه �إدارة قانونية مل�ساعدة الإدارة يف التحكم يف اخلطر القانوين .تقدم الأدارة القانونية الن�صائح والدعم فى حاالت الدعاوى �ضد
البنك .وكذلك كما يف حاالت �إ�سرتداد الديون غري الروتينيه �أو الق�ضايا �ضد طرف ثالث.

� 31.7إدارة املخاطر الت�شغيلية
املخاطر الت�شغيلية هي خماطر اخل�سائر الناجمة عن عدم كفاية �أو ف�شل الأجراءات الداخلية والأفراد والنظام �أو من �أحداث خارجية مت�ضمنه
اخلطر القانوين .املخاطر الت�شغيلية متعلقة بكل جانب من �أعمال البنك وتغطى جمموعة وا�سعة من الق�ضايا .اخل�سائر الناجمة من الأحتيال،
الأن�شطة غري امل�رصح بها ،الأخطاء ،عدم الكفاءه ،ف�شل النظام واحلذف �أو من �أحداث خارجية تقع جميعها فى تعريف خطر الت�شغيل.
هيكل احلوكمة الر�سمي يقدم نظرة �شاملة على �إدارة خماطر الت�شغيل �إدارة اخلطر جتتمع �شهريا ملناق�شة ق�ضايا خماطر الت�شغيل وفاعلية
الرقابةالداخلية .بالأ�ضافة هناك �أجتماعه ربع �سنوي لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية مع الأدارة الأقليمية فى �إت�ش �أ�س بي �سي.
وحدات الأعمال م�س�ؤلة عن احلفاظ على م�ستوى مقبول من الرقابة الداخلية متنا�سب مع حجم وطبيعة الت�شغيل .هي م�س�ؤلة عن حتديد و
�إختباراخلطر ،وت�صميم الإجراءات الرقابه ومتابعه كفاءة الأجرائات� .إطار �إدارة خماطر الت�شغيل ي�ساعد املديرين للقيام بهذه امل�سئوليات
عن طريق حتديد اخلطر وتقييم الرقابة و�سيا�سة تقرير اخل�سائر.

بوا�سطة وحدات الأعمال.

الأدارة م�سئولة عن تنفيذ املعايري املطلوبه للرقابه على خماطر الت�شغيل من خالل عملياتها وفى حاله كانت هناك عيوب م�ؤكدة ،يتم
ت�صويبها خالل فرتة زمنية معقولة.
البنك يقوم ويخترب جتهيزات طوارئ لدعم الت�شغيل فى حالة الكوارث غري املتوقعة.
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مركزية قاعدة البيانات ت�ستخدم من �أجل ت�سجيل نتائج خماطر الت�شغيل .خماطر الت�شغيل و�إختبارات الرقابة واخل�سائر هى مدخالت
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الإدارة القانونية يجب �أن تقدم الن�صح الفوري عن �أى �إجراء من ال�سلطة القانونية �إذا ما كانت �إجراءات جنائية �أو �أن كانت الدعوى ت�ؤثر
جوهري ًا على �سمعة �إت�ش �أ�س بي �سي.

مناق�شات وحتليالت الإدارة

	•املخاطر التعاقدية هي خطر وقوع حقوق و�/أو �إلتزامات البنك يف عالقات تعاقدية غري �سليمة.

تقرير تنظيم و�إدارة ال�رشكة

التعر�ض العام ريال ُعماين (بالآالف)
2012
2011
54٫596
3٫600
54
34
11
9
707
19
1
115
90
55٫484
3٫752

جمل�س الإدارة

� 31.5إدارة خماطر ال�سوق (تابع)
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يف  31دي�سمرب 2012م
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� 31.8إدارة ر�أ�س املال
ي�سرت�شد �إدارة ر�أ�س املال بالتعليمات املحلية ال�صادرة من البنك املركزي ب.م �( 1009إر�شادات بازل  .)IIكفاية ر�أ�س املال يتم �إحت�سابه
كل ربع �سنوي ويقدم للبنك املركزي ال ُعماين .يطلب من البنك �أن يحافظ بحد �أدنى من كفاية ر�أ�س مبا يزيد عن  )%12 :2011( %12مبا
يتنا�سب مع تعليمات البنك املركزي ال ُعماين.
وفيما يلي مركز ر�أ�س املال النظامي للبنك يف  31دي�سمرب:

ر�أ�س مال من الدرجة الأوىل
ر�أ�س مال الأ�سهم العادية
�إحتياطي قانوين ونظامي
�أرباح حمتجزة
تعديالت قانونية �أخرى
املجموع
ر�أ�س مال من الدرجة الثانية
احتياطي القيمة العادلة للأوراق املالية املتاحة للبيع
املخ�ص�ص الرتاكمي لإنخفا�ض القيمة
املجموع

2012
ريال ُعماين
(بالآالف)

2011
ريال ُعماين
(بالآالف)

200٫031
33٫909
56٫562
()19٫221
271٫281

47٫015
67٫119
114٫134

459
16٫280
16٫739

()1٫103
5٫644
4٫541

جمموع ر�أ�س املال النظامي

288٫020

118٫675

الأ�صول املرجحة باملخاطر
دفرت البنوك
خماطر الت�شغيل
خماطر ال�سوق
جمموع الأ�صول املرجحة باملخاطر

1٫637٫661
78٫827
80٫101
1٫796٫589

ن�سب ر�أ�س املال
جمموع ر�أ�س املال النظامي معرب عنه كن�سبة من جمموع الأ�صول املرجحة للمخاطر %16.03
جمموع اجلزء الأول من ر�أ�س املال النظامي كن�سبة من جمموع الأ�صول املرجحة %15.10
للمخاطر

32

�أرقام املقارنة

بع�ض �أرقام املقارنة لعام  2011مت �إعادة تبويبها لتتالئم مع عر�ض العام احلايل فيما عدا فقرة .31.8
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629٫075
55٫608
3٫450
688٫133
%17.25
%16.59

