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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

اأ�سا�سي ًة للنمو ،ي�سندها اإنفاق احلكومة على م�ساريع البنية الأ�سا�سية،
حيث بلغت القيمة الإجمالية للم�سروعات التي يجري العمل عليها مبا
يقارب  55مليار ريال عُ ماين (كما يف �سبتمرب  .)2014وعلى �سعيد
قطاع النفط ،حيث تو�سك الإيرادات على النكما�س يف هذه الآونة،
يتوقع اأن يكون لذلك تاأثريات على الفائ�س املايل لدى ال�سلطنة على
املدى الطويل.
اإل اأنه نظر ًا لقوة امليزانية العامة لل�سلطنة وكما هو وا�سح يف ميزانية
الدولة املعلنة لعام  ،2015كررت احلكومة التزامها بال�ستمرار يف
الإنفاق على م�ساريع التطوير التي من املتوقع اأن ت�سل يف هذا العام
اإىل  14٫1مليار ريال عُ ماين ،ما ميثل زيادة ن�سبتها  ٪4٫5مقارن ًة
بعام .2014
ملخ�س الأداء
تظهر نتائج الأداء للعام 2014م ارتفاع ًا بن�سبة  ٪11٫9يف �سايف
الأرباح لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2014لي�سل اإىل  12٫2مليون
ريال عُ ماين مقارنة بـ  10٫9مليون ريال عُ ماين لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013م ،ويعود ذلك اإىل الزيادة يف �سايف اإيرادات الت�سغيل
قبل حتميل النخفا�س يف قيمة القرو�س ،النخفا�س يف م�سروفات
الت�سغيل والإفراج عن خم�س�س ال�سريبة لالأعوام ال�سابقة.

امل�ساهمون الأعزاء،
ي�سرين بالنيابة عن جمل�س الإدارة اأن اأقدم لكم النتائج املالية
لبنككم لعام  2014باأكمله.

ارتفع �سايف اإيراد الت�سغيل قبل حتميل النخفا�س يف قيمة القرو�س
بن�سبة  ٪3٫3لي�سل اإىل  71٫0مليون ريال عُ ماين مقارنة بـ 68٫7
مليون ريال عُ ماين لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م وذلك ب�سبب
ارتفاع �سايف اإيرادات الفوائد و�سايف اإيرادات الر�سوم واإيرادات
توزيعات الأرباح.

حتدثنا يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية ال�سنوية الذي عقد يف
مار�س املا�سي حول ق�سائنا الكثري من الوقت وبذل الكثري من اجلهد
لو�سع اأ�سا�سات اأقوى للم�ستقبل حيث اأننا نعتزم موا�سلة م�سريتنا كي
ن�سبح البنك الرائد يف ال�سلطنة .ولقد �سهدنا خالل عام  2014تقدم ًا
جيد ًا على �سعيد اأهدافنا ال�سرتاتيجية لزيادة الإيرادات وت�سهيل
العمليات والإجراءات وتطبيق اأعلى املعايري العاملية حلماية البنك
وحماية م�ساهمينا وعمالئنا من خماطر اجلرائم املالية املتزايدة
�سمن اإطار عمل يقدم اأف�سل اخلدمات للعمالء يف جميع الأوقات.
ول زلنا ن�ستثمر يف البنك ويف م�ستقبله على حدٍ �سواء؛ بالإ�سافة اإىل
موا�سلة ال�ستثمار يف موظفينا عن طريق موا�سلة ا�ستقطاب وت�سغيل
اأف�سل املواهب املحلية؛ ويف امتيازنا عن طريق اإ�سفاء املزيد من
التح�سينات على اخلدمات امل�سرفية الرقمية على �سبيل املثال؛ ويف
املجتمعات التي نخدمها عن طريق توفري نطاق وا�سع من م�ساريع
التنمية امل�ستدامة.

كما ارتفع اأي�سا �سايف اإيرادات الفوائد بن�سبة  ٪1٫7لي�سل اإىل
 48٫9مليون ريال عُ ماين للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب  2014م
مقارنة بـ  48٫1مليون ريال عُ ماين لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2013م وذلك ب�سبب الزيادة يف القرو�س وال�سلف لل�سركات وانخفا�س
التكلفة العالية لودائع ال�سركات .ولقد ارتفع �سايف اإيرادات الر�سوم
بن�سبة  ٪9٫6لي�سل اإىل  12٫6مليون ريال عُ ماين مقارنة بـ 11٫5
مليون ريال عماين لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م ب�سبب ارتفاع
ر�سوم الهيكلة والت�سهيالت من عمالء ال�سركات.
بلغ �سايف املحمّل عن انخفا�س القرو�س املعلن عنه مبلغ 2٫9
مليون ريال عُ ماين ،ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإىل كل من املبالغ
املحملة عن املخ�س�سات العامة مببلغ  1٫5مليون ريال عماين على
اأثر الزيادة يف القرو�س وال�سلفيات اإىل ال�سركات ،وكذلك نتيجة اإىل
الزيادة يف املبالغ املحملة عن املخ�س�سات املحددة – بال�سايف بعد
ال�سرتدادات – والتي بلغت  1٫3مليون ريال عماين عن كل من عمالء
التجزئة وعمالء ال�سركات ،مقارنة ب�سايف املبالغ امل�سرتدة بقيمة
 2٫2مليون ريال عُ ماين يف العام 2013م والذي يعود ب�سكل رئي�سي
اإىل الإفراج عن املخ�س�س العام مببلغ  2٫3مليون ريال عُ ماين يف
اأعقاب اخلف�س املخطط له يف القرو�س وال�سلفيات اإىل ال�سركات.

اإن بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان هو بنك حملي يفخر بذاته حيث
يتميز باأف�سلية فريدة من نوعها وهي قدرته على اجلمع ما بني اخلربة
املحلية مع التوا�سل العاملي عن طريق جمموعة اإت�س اأ�س بي �سي.
ولطاملا ا�ستفاد عمالئنا من هذه امليزة وهو �سيء �سنوا�سل العمل على
ال�ستثمار فيه.
نظرة اقت�سادية عامة
ل يزال النمو القت�سادي العُماين قوي ًا حيث كانت البيانات لعام
 2014اإيجابية ب�سكل عام .وقد �سكلت القطاعات غري النفطية دعام ًة
6
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2014تابع)

اإنخفا�س م�سروفات الت�سغيل بن�سبة  ٪4٫3لت�سل اإىل  55٫3مليون
ريال عُ ماين مقارنة بـ  57٫8مليون ريال عُ ماين لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013م ب�سبب اإدارة التكاليف ب�سكل اأكرث �سرامة وعدم تكرار
خ�سائر الت�سغيل وامل�سروفات ملرة واحدة التي طراأت يف العام 2013م.
املخ�س�سات والفوائد
ّ
حققت القرو�س وال�سلفيات ،بعد خ�سم
املجنبة كما يف  31دي�سمرب 2014م ارتفاعا بن�سبة  ٪ 18٫4لت�سل اإىل
 1161٫3مليون ريال عُ ماين وذلك ب�سبب الزيادة يف قرو�س و�سلفيات
ال�سركات .اأما ودائع العمالء فقد �سهدت ارتفاعا بن�سبة  ٪3٫3لت�سل
اإىل  1852٫3مليون ريال عُ ماين مقارنة ب 1792٫7مليون ريال عُ ماين
كما يف  31دي�سمرب 2013م.
بلغت ن�سبة كفاية راأ�س مال البنك  ٪18٫2كما يف  31دي�سمرب
2014م مقارنة بن�سبة  ٪20٫2كما يف  31دي�سمرب 2013م ،وهو ما
ميثل قاعدة راأ�سمالية قوية وم�ستدامة للنمو يف امل�ستقبل.
اقرتح جمل�س الإدارة توزيعات اأرباح نقدية باإجمايل مبلغ 11٫0
مليون ريال عماين ،والتي متثل ن�سبة  ٪90توزيعات اأرباح مدفوعة.
تقدمي اأف�سل جتربة للعميل

ل تزال الفروع ت�ستحوذ على اأهمية كبرية بالن�سبة لنا ول يزال
برنامج جتديد الفروع متوا�س ًال حيث يجري العمل على تطوير 12
موقع ًا اإ�سافي ًا لتوفري بيئة م�سرفية اأكرث حداثة للعمالء واملوظفني
على حدٍ �سواءٍ .

واإ�ساف ًة لذلك ،ونتيجة لتكاتف اجلهود بني خمتلف اأق�سام البنك
متكنا من تقليل الفرتة الزمنية التي يحتاجها تنفيذ واإ�سدار طلب
احل�سول على بطاقة الئتمان لعمالئنا .ول يزال العمل جاري ًا على
حت�سني هذا اجلانب ب�سكل اأكرب يف عام .2015

ويف جمال اخلدمات امل�سرفية لل�سركات متكنا من اإبرام �سفقات
جديدة ،وهي تاأتي نتيجة خلربتنا املحلية واملقرون ًة ب�سالتنا العاملية،
ما اأدى اإىل حدوث منو قوي يف امليزانية العمومية يف القرو�س املقدمة
للعمالء املهمني على اأ�سا�س �سنوي مبن فيهم �سركة النفط العُمانية
للم�سايف وال�سناعات البرتولية (اأوربك) و�سركة النفط العُمانية.
وقد مت تقدير هذه اخلربة على ال�سعيد اخلارجي من خالل الفوز بعدد

ل زلنا ن�سجع عمالئنا على ا�ستخدام قنواتنا امل�سرفية الرقمية
ب�سكل اأكرب للم�ساعدة على حت�سني الفعالية والأمن املرافقني لتنفيذ
معامالتهم .ففي اخلدمات امل�سرفية لالأفراد� ،سهدنا زيادة ن�سبتها
 ٪37لهذا العام يف عدد العمالء امل�سجلني ل�ستخدام اخلدمات
امل�سرفية عرب النرتنت و�سهدنا زيادة ن�سبتها  ٪65على اأ�سا�س
�سنوي يف عدد املعامالت املنفذة عن طريق اأحد قنواتنا امل�سرفية

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

ا�ستطعنا اأي�س ًا اأن نقوي من خدماتنا امل�سرفية الرقمية عن طريق
اإطالق تطبيق اخلدمات امل�سرفية عرب الهاتف النقال باللغة العربية
واملوقع الإلكرتوين باللغة العربية واإجراء حت�سينات على خدمتنا
امل�سرفية عرب الهاتف جلعلها اأكرث �سهولة و�سال�سة لعمالئنا كي
يتفاعلوا مع البنك.

ل يزال التقليل من ا�ستخدام الأوراق يف اأنحاء البنك جمال تركيز
لدينا ،لي�س لأنه يقلل الف�سالت فح�سب ،بل لأنه يدعم اأي�س ًا اأهدافنا
البيئية .ونود التنويه باأن اأحد م�ساريعنا للتقليل من عدد التقارير
ال�سادرة بالن�سخة الورقية نتج عنه توفري  2٫2مليون قطعة ورقية
حتى الآن على اأ�سا�س �سنوي.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

مت اإطالق عدد من امل�ساريع واملبادرات التي تهدف لتح�سني
وتقوية البنية الأ�سا�سية للمدفوعات لدينا لهذا العام .واإنه ملن دواعي
ال�سرور املالحظة باأننا ا�ستطعنا يف الربع الأخري من عام  2014تنفيذ
املدفوعات يف وقتها مبا يتما�سى مع توقعات العميل مبعدل دقة و�سل
اإىل  .٪99٫5وكمثال على ذلك ،ا�ستطعنا تنفيذ اأكرث من 260٫000
دفعة كل �سهر.

ت�سهيل عملياتنا واإجراءاتنا

�لقو�ئم �ملالية

اتخذنا يف عام  2014نهج ًا جديد ًا ي�ساعدنا على الرتكيز ب�سكل
اأكرب على عمالئنا من الأفراد ،حيث مل نعد نكرم املوظفني على اأ�سا�س
ما يحققونه من مبيعات للمنتجات واخلدمات ،بل يتم تكرميهم بناء
على الطريقة التي يقدمون فيها اخلدمة للعمالء .وهذا الأمر بدوره
حفّز املوظفني على اإجراء حمادثات اأكرث قيمة مع العمالء ملعرفة
احتياجاتهم املالية وتلبية متطلباتهم .وقد نتج عنه زيادة ملحوظة يف
ا�ستقطاب عمالء جدد اإىل قطاعاتنا الرئي�سية)٪30( Premier ،
و  ،)٪27( Advanceبالإ�سافة اإىل حتقيق منو كبري يف كم من
البطاقات ،والقرو�س ،والقرو�س ال�سكنية.

تقرير حوكمة �ل�سركات

اأطلقنا يف نوفمرب �سندوق النماء الدويل بقيمة  20مليون ريال عُ ماين
لدعم اأعمال املُوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة العاملية يف عُ مان .وتعترب
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة جما ًل حيوي ًا وهام ًا مل�ستقبل القت�ساد
العُماين .ويهدف هذا ال�سندوق لدعم ال�سركات العُمانية املوجودة يف
عُ مان وامل�ساهمة يف موا�سلة اإمناء وحتديث وتنويع القت�ساد العُماين.
وا�ستكما ًل لهذه امل�ساعي مت تد�سني “�سل�سلة الإمناء” اجلديدة –
وهي عبارة عن ندوة ربع �سنوية لعمالئنا من املوؤ�س�سات ال�سغرية
واملتو�سطة،حيث ي�سارك اخلرباء روؤيتهم وم�سورتهم مل�ساعدتها يف
حتقيق النجاح والزدهار يف الأ�سواق املحلية والعاملية.

تقرير جمل�ش �لإد�رة

من اجلوائز يف هذا املجال ومنها “اأف�سل بنك لتمويل التجارة الدولية
يف عُ مان” من جلوبال تريد ريفيو ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا؛
وجوائز القادة يف التجارة و”اأف�سل بنك حملي لإدارة النقد” يف
ال�سلطنة ح�سب ا�ستطالع يوروموين لإدارة النقد  .2014وخالل العام
ا�ستمرينا يف ال�ستفادة من خرباتنا يف م�ساعدة عمالئنا وموظفيهم يف
تطوير قدراتهم من خالل عدد من ور�س العمل والندوات التي �سممت
خ�سي�س ًا لهذا الغر�س .وا�ست�سفنا اأي�س ًا امللتقى ال�سنوي مع خرباء
البنك القت�ساديني حيث حظي عمالئنا بفر�سة ال�ستماع والتفاعل
مع اخت�سا�سيني يف جمال القت�ساد من ذوي اخلربة العاملية حول
توقعات املنطقة واأ�سعار النفط واأمور اأخرى.
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

تقرير جمل�س الإدارة عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2014تابع)

الرقمية مقابل قنوات الفرع التقليدية .و�ساهدنا ب�سكل م�سابه بالن�سبة
لعمالئنا من ال�سركات واملوؤ�س�سات زيادة يف عدد املعامالت املوجهة
عن طريق  HSBCnetبن�سبة تفوق  ٪70يف عام .2014

والبيئية .ففي عام  ،2014تطوع موظفو البنك باأكرث من � 860ساعة
دعم ًا لهذه املبادرات.
جددنا يف عام  2014رعايتنا لربنامج «الأطفال يقروؤون» بالتعاون
مع وزارة الرتبية والتعليم واملجل�س الثقايف الربيطاين للعام الرابع،
ووقعنا اتفاق ًا مع موؤ�س�سة اأوتورد باوند عُ مان للبدء بربنامج «رحلة
لال�ستك�ساف» لإك�ساب اأطفال املدار�س العُمانية املهارات الالزمة
ملواجهة امل�ستقبل بكل ثقة .كما تطوع عدد من املوظفون للم�ساركة يف
رحلة العيد الوطني  44يف الربع اخلايل والتي نظمتها موؤ�س�سة اأوتورد
باوند ،ومت توزيع الكتب على املدار�س يف اأنحاء ال�سلطنة حتت مبادرة
ا�سمها «الكتب للعقول» ،وقمنا بت�سليم ما يزيد عن  2٫000وجبة طعام
على عائالت من ذوي الدخل املحدود خالل �سهر رم�سان الكرمي،
وقمنا بدعم مركز رعاية الطفولة يف م�سقط .وعقد البنك �سراكة مع
اجلمعية العُمانية للمياه لإ�سالح اأحد الأفالج يف ولية نخل و�سارك
املوظفون اأي�س ًا يف امل�سرية التطوعية ال�سنوية التي تنظمتها اجلمعية
العُمانية لل�سرطان ،وعملنا مع املجل�س الربيطاين لتقدمي برنامج
تدريبي عرب النرتنت يركز على احتياجات التعليم اخلا�سة ملعلمي
وزارة الرتبية والتعليم .وقمنا برعاية فعالية «الغولف ملر�س التوحد»
للم�ساعدة يف زيادة التوعية مبر�س التوحد يف عُ مان.

عملياتنا يف الهند وباك�ستان
قبل اندماج عمليات بنك  HSBCال�سرق الأو�سط املحدود يف
عُ مان مع عمليات بنك عُ مان الدويل يف عام  ،2012اتخذ جمل�س
اإدارة بنك عُ مان الدويل ال�سابق قرار ًا ومت املوافقة عليه بالإجماع من
قبل امل�ساهمني يف بنك عُ مان الدويل يف جمعية عمومية ا�ستثنائية مت
عقدها يف �سهر مايو من عام  2012يق�سي بت�سفية عمليات البنك يف
الهند وباك�ستان.
واأكدنا يف اأبريل باأن البنك اأبرم اتفاق ًا لبيع اأعماله امل�سرفية يف
الهند اإىل بنك الدوحة �س.م.ق .ول تزال هذه املعاملة جارية ويتوقع
اأن تنتهي يف الن�سف الأول من عام  .2015واأكدنا اأي�س ًا يف نوفمرب باأن
البنك اأجرى مناق�سات مع بنك ميزان املحدود ب�ساأن عملية بيع ممكنة
لعملياته يف باك�ستان.
ال�ستثمار يف موظفينا
داأبنا خالل العام على تعزيز برامج التدريب القوية املوجودة
يف البنك .حيث ا�ستفاد املوظفون من الأن�سطة التدريبية املختلفة
وقنوات التدريب املتعددة التي يقدمها البنك .وعلى �سبيل املثال،
ح�سل كل موظف على ما يزيد عن  3اأيام تدريب يف ف�سول درا�سية
(وهو ما يعادل  2000يوم تدريب) بالإ�سافة اإىل الدورات التدريبية
الإلكرتونية .كما ا�ستفاد املوظفون من برامج التدريب على راأ�س العمل
وبرامج دعم درا�ساتهم الأكادميية.

كما قمنا يف �سهر دي�سمرب بالتعاون مع املجل�س الثقايف الربيطاين
بتد�سني مبادرة جديدة حتت م�سمى «املوؤلف العماين ال�سغري» وهي
عبارة عن م�سابقة يف جمال كتابة الق�سة الق�سرية تهدف اإىل تطوير
مواهب النا�سئة و�سقل مهارات الكتابة الأدبية لدى الأطفال.
اخلامتة
�سنوا�سل يف عام  2015التزامنا بتقدمي اأف�سل جتربة لعمالئنا
يف جميع الأوقات عن طريق جميع قنوات الت�سال مع العميل .ونحن
واثقون من اأن البنك يف و�سع ميكنه من ال�ستفادة الكاملة من الفر�س
النا�سئة والتعامل مع اأي حتديات قد تعرت�سه .و�سن�ستمر بال�ستثمار
يف م�ستقبل البنك من خالل موا�سلة م�سريتنا كي ن�سبح البنك الرائد
يف عُ مان.

ول زلنا ن�ستثمر يف ا�ستقطاب وتطوير املواهب العُمانية وتعيني املزيد
من العمانيني يف املنا�سب العليا ،حيث مت تعيني مدراء عموم عمانيني
يف كل من ق�سم اخلدمات امل�سرفية لالأفراد واإدارة الرثوات وق�سم
اإدارة املخاطر .كما اأطلق البنك برنامج تدريبي ًا للخريجني اجلدد
املن�سمني للبنك يف الربع الأول من عام  ،2014حيث مت بعد النتهاء
منه قبولهم يف برنامج تطوير اخلريجني التابع ملجموعة ،HSBC
وهو برنامج تطوير مواهب عايل التناف�سية يف جميع اأنحاء العامل.

اأود بالنيابة عن جمل�س الإدارة اأن اأ�سكر جميع عمالئنا وموظفينا
والإدارة على التزامهم الثابت وتفانيهم التام .كما اأوجه �سكر ًا خا�س ًا
اإىل البنك املركزي العُماين والهيئة العامة ل�سوق املال على دعمهم
واإر�ساداتهم امل�ستمرة.

عملنا اأي�س ًا ب�سكل فعال على اإتاحة الفر�س يف البنك للمواهب
ال�سابة والنا�سئة عن طريق دعم عدد من معار�س فر�س الوظائف
والتدريب التي تقام خالل العام .كما ح�سي عدد من املوظفني
املميزين يف البنك بفر�سة ح�سور برنامج يهدف لدعم تطورهم
الوظيفي عن طريق تعلم مهارات القيادة والتوا�سل وكيفية التعرف
على التحديات بالإ�سافة اإىل تقنيات حل امل�سكالت.

اأود التعبري عن عميق امتناين حل�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان
قابو�س بن �سعيد املعظم حفظة اهلل ورعاه على الأمن وال�ستقرار
والزدهار الذي تنعم به �سلطنة عُ مان ومواطنوها يف ظل قيادته
احلكيمة .كما نود التعبري عن تقدمي دعمنا الكامل اأثناء فرتة حكمه
الر�سيدة لل�سلطنة لتحقيق املزيد من الزدهار والتقدم.

امل�ساهمة يف املجتمعات التي نخدمها
يوؤمن بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان ب�سفته بنك ًا حملي ًا باأهمية دعم
املجتمعات التي يعمل فيها يف اأرجاء �سلطنة عُ مان .وتركز اأن�سطة
التنمية امل�ستدامة ب�سكل رئي�سي على امل�ساريع واملبادرات التعليمية

ديفيد جوردن اإلدون
رئي�س جمل�س الإدارة
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

تقرير حوكمة ال�سركات
للتقرير ال�سنوي 2014

 .2فل�سفة احلوكمة
 1٫2تقوم فل�سفة احلوكمة لدى بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان على
اأ�سا�س املبادئ التالية:

بيان هدف بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان
 .1القيم

 2٫1اإن قيم بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان هي :
•

التمتع بالثقة والقيام بال�سيء ال�سحيح؛ و

•

النفتاح على الأفكار والثقافات الأخرى؛ و

•

•

توجيهات وا�سرتاتيجية وا�سحة لتطوير الأعمال؛

•

مبادئ ومعلومات ح�سابية �سليمة؛

•

اآليات دقيقة لإ�سدار القرارات؛

•

تقييم الأداء املرتبط بال�سرتاتيجية؛

•

تطوير املوارد الب�سرية.

 2٫2تتج�سد فل�سفة احلوكمة لدى بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان
يف الطريقة التي يعمل بها البنك وكيفية تطبيق حوكمة
�سركات جيدة لل�سمان باأن بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان:

التوا�سل مع العمالء واملجتمعات واملنظمني وو�سل
بع�سهم بالبع�س الآخر.

•

 3٫1تقوم قيم بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان على اأ�سا�س مبادئ
العمل ال�سليم التي ت�ستمل على:

يــاأخــذ ب ـعــني الع ـت ـبــار حــاجــات وم ـ� ـســالــح جميع
املتعاملني؛

•

يتخذ القرارات بطريقة موزونة و�سفافة؛

•

•ال�سرعة –�سرعة ال�ستجابة واتـخــاذ الـقــرارات التي
تتوافق مع القيم واملبادئ؛

•

•الرتكيز على الأداء –ا�ستحداث م�ستويات اأداء تناف�سية
يف ال�سوق والت�سرف ب�سرعة وتكثيف اجلهود وترتيب
الأولويات وتب�سيط الأمور؛

•

•الفعالية –الرتكيز على مبداأ التكلفة وفعالية الإجراءات؛

•

•اجلودة –ال�سعي وراء التميز؛

•

•الرتكيز على العميل –توفري جتربة مميزة للعميل؛

•

•التكامل –�سمان توافق بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان مع
املعايري املطبقة لدى جمموعة اإت�س اإ�س بي �سي ل�سمان
تقدمي خدمات مي�سرة ومتكاملة جلميع املتعاملني؛ و

•

•ال�ستدامة – تبني توجها طويل الأمــد وفهم تاأثري ما
نقوم به على املتعاملني معنا وعلى �سمعتنا وعلى عالمتنا
التجارية.

•

القانون؛

•

ميثاق حوكمة ال�سركات لدى الهيئة العامة ل�سوق املال
يف عُ مان لل�سركات امل�ساهمة العامة؛

•

لوائح حوكمة ال�سركات للموؤ�س�سات امل�سرفية واملالية
ال�سادرة عن البنك املركزي العُماين ؛

•

معايري جمموعة اإت�س اإ�س بي �سي العاملية ،امل�ستملة
على ميثاق اإت�س اإ�س بي �سي حلوكمة ال�سركات.

 4٫2قام جمل�س الإدارة بتطبيق اإطــار عمل حوكمة ال�سركات
(“اإطار العمل”) الذي يلبي كافة اللوائح املحلية العُمانية
ويج�سد اأف�سل املمار�سات الدولية وي�سمل كافة معايري
جمموعة اإت�س اإ�ــس بي �سي العاملية .ويتم مراجعة اإطار
العمل �سنوي ًا ويتم حتديثه دوريــ ًا على النحو املطلوب.
ويحدد اإطار العمل امل�سائل التي تقت�سر على امل�ساهمني
وجمل�س الإدارة وفريق الإدارة العليا (“الإدارة”).

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

•

•اإدارة املخاطر – اتخاذ زمــام املـبــادرة وفهم العمل
وحتمل امل�سوؤولية عن تاأثري ت�سرفاتنا واأفعالنا واتخاذ
الإجراءات الحرتازية؛

�لقو�ئم �ملالية

•

•القوة املالية – احلفاظ على قوة و�سيولة راأ�س املال؛

 3٫2ي�سعى بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان لتطبيق اأف�سل املمار�سات
يف حوكمة ال�سركات عن طريق تبني قيم وا�سحة تقوم
على مبادئ الأعمال ال�سليمة وفل�سفة حوكمة متج�سدة يف
الطريقة التي يقوم فيها البنك بتنفيذ اأعماله وعن طريق
اللتزام بكل من:

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

•

يتمتع باأ�سا�سات واإجراءات قوية؛

تقرير حوكمة �ل�سركات

 1٫1اإن جمل�س اإدارة بنك اإت�س اإ�ــس بي �سي عُ مان �ــس.م.ع.ع
ملتزم بتطبيق اأعلى معايري حوكمة ال�سركات خللق قيمة
طويلة الأمــد للم�ساهمني فيه ولتحقيق اأه ــداف البنك
ال�سرتاتيجية وجلعل بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان البنك
الرائد يف ال�سلطنة .

•

جمل�س اإدارة ناجح وم�سوؤول؛

تقرير جمل�ش �لإد�رة

«اأن نتواجد حيث يوجد النمو واأن نعمل على ربط عمالئنا بالفر�س
ومتكني الأعمال من النمو والإقت�سادات من الزدهار وم�ساعدة النا�س
يف الو�سول اإىل اآمالهم وحتقيق طموحاتهم»
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تقرير حوكمة ال�سركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2014

 .3جمل�س الإدارة – التعيينات واملهام

 .4جمل�س الإدارة – املزايا والأهلية الأ�سا�سية

 1٫3يتاألف جمل�س الإدارة احلايل من �سبعة اأع�ساء وهم جميع ًا
اأع�ساء غري تنفيذيني وم�ستقلني .

 1٫4اإن بنك اإت�س اإ�ــس بي �سي عُ مان ملتزم بالتاأكد من متتع
كل ع�سو من الأع�ساء ال�سبعة يف جمل�س الإدارة باملزايا
التالية:

 2٫3ابتداأت فرتة جمل�س الإدارة احلايل يف  31مايو  2012وملدة
ثالثة اأعوام .و�ستقام اإنتخابات جمل�س الإدارة التالية يف
عام  ،2015ما مل يطلب القيام بذلك م�سبق ًا وفق ًا لأحكام
القانون والنظام الأ�سا�سي لدى بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان
(«النظام الأ�سا�سي»).
 3٫3يجوز ملء اأي �ساغر ين�ساأ نتيجة اإىل ا�ستقالة اأحد الأع�ساء
موؤقت ًا من قبل املجل�س ،مع مراعاة اإعــادة النتخاب يف
اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية التايل .واأي �سخ�س
يرغب يف تر�سيح نف�سه ملن�سب ع�سو يف جمل�س الإدارة
يجب عليه اأن:
•

•يلبي كافة املتطلبات القانونية ،مبــا فيها املتطلبات
الواردة يف قانون ال�سركات التجارية والنظام الأ�سا�سي؛
و

•

•ت�سليم ا�ستمارة طلب (يف النموذج الأويل ال�سادر عن
الهيئة العامة ل�سوق املال) قبل يومني عمل على الأقل من
تاريخ انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية الذي �سيتم فيه
انتخاب الأع�ساء.

•

•اأع ـلــى املـعــايــري الأخــالق ـيــة وال ـنــزاهــة يف التعامالت
ال�سخ�سية واملهنية؛

•

•م�ستوى عايل من الذكاء واحلكمة يتم ا�ستخدامه يف
اإ�سدار القرارات ال�سحيحة وال�سليمة؛

•

•القدرة على قراءة وفهم البيانات املالية؛

•

•اإمكانية امل�ساهمة يف الإدارة والإ�سراف الفعال على بنك
اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان؛

•

•القدرة على الأداء ح�سب اأعلى املعايري اأثناء فرتات
ال�سغط ق�سرية وطويلة الأمد؛

•

•القدرة على التوا�سل مع الآخرين ب�سكل حازم وم�سوؤول
ومتعاون؛

•

•القدرة على العمل والت�ساور مع املوظفني لدى بنك اإت�س
اإ�س بي �سي عُ مان للو�سول اإىل اأعلى معايري الإدارة؛

 2٫4ي�سعى جمل�س الإدارة ككل للو�سول اإىل الأهلية الأ�سا�سية
التالية ،مع كل مر�سح ي�ساهم يف جمال واحد على الأقل:

 4٫3يو�سي جمل�س الإدارة بالأ�سماء املنا�سبة للم�ساهمني
لغر�س انتخابهم كاأع�ساء فيه وذلك يف �سياق الحتياجات
املطلوبة لدى املجل�س .وهذا ل يوؤثر على حرية امل�ساهمني
يف الت�سويت على اأي مر�سح (مر�سحني) مرغوب به.
 5٫3يقوم امل�ست�سار القانوين لدى بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان
مبراجعة اأهلية و�سحة الطلبات ومدى التزامها بالقوانني
والأنظمة .وينبغي على البنك وفق ًا ملا هو مطلوب يف ن�س
القانون ال ــوزاري رقــم خ 2008/52/اإي ــداع ا�ستمارات
الأع�ساء املنتخبني مع حم�سر اجتماع اجلمعية العمومية
ال�سنوية لــدى الهيئة العامة ل�سوق املــال �سمن الفرتة
املحددة يف القانون.
 6٫3اإن مهام ووظائف جمل�س الإدارة حمددة يف اإطــار العمل
وتخ�سع لكافة القواعد والقوانني والأنظمة ذات ال�سلة،
وتت�سمن القانون امل�سريف ولوائح البنك املركزي العُماين
وقانون ال�سركات التجارية واملادة  5من القانون.

•

•املهارات لتحفيز املوهبة ذات الأداء العايل؛

•

•الروؤية ال�سرتاتيجية والقدرة على التوجيه عن طريق
ت�سجيع البتكار والتحدي امل�ستمر للموؤ�س�سة جلعل روؤيتها
اأكرث و�سوحاً؛

•

•مهارة يف تدبري املوارد املالية واملوؤ�س�سية؛

•

•القدرة على فهم توجهات الإدارة ب�سكل عام؛ واأي�س ًا على
فهم القطاع امل�سريف على ال�سعيد املحلي والعاملي؛

•

•احل�سول والإبقاء على خربة مالئمة وحمددة بالقطاع
ذو ال�سلة؛

•

•احل�سول والإبقاء على خربة عملية يف الأ�سواق الدولية.

 3٫4ين�س اجلــدول الـتــايل على امل ـوؤهــالت والـ�ـســرية الذاتية
لأع�ساء جمل�س الإدارة.

 7٫3اإن رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي هما من�سبني
منف�سلني ولهما اأدوار ًا وظيفي ًة حمدد ًة بو�سوح.
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تقرير حوكمة ال�سركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2014

رئي�س جمل�س الإدارة وع�سو غري تنفيذي م�ستقل

املوؤهالت:
دكتوراة فخرية يف اإدارة الأعمال من جامعة هونغ كونغ

زميل يف معهد امل�سرفيني القانونيني

ومنذ عام  ،2011اأ�سبح ع�سو ًا ورئي�س ًا غري تنفيذي لبنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق
الأو�سط املحدود ،ومنذ عام  2012اأ�سبح رئي�س جلنة املخاطر العاملية لدى ق�سم
اخلدمات امل�سرفية التجارية يف اإت�س اإ�س بي �سي .واأ�سبح ع�سو ًا م�ستق ًال غري تنفيذي
يف نوبل جروب ليمتد املدرجة يف �سنغافورة وع�سو ًا يف املجل�س الأعلى للمركز املايل
العاملي التابع حلكومة دبي وظل حتى دي�سمرب  2012م�ست�سار ًا يف مكتب رئي�س دولة كوريا
اجلنوبية.

منح جائزة �سخ�سية الأعمال من قبل دي ات�س ال� /ساوث ت�ساينا مورنينج بو�ست هونغ
كونغ لعام  2003:2004كما منح جنم بوهينيا الذهبي من قبل حكومة هونغ كونغ لعام
 2005لقاء م�ساهميته يف اخلدمات امل�سرفية ومت منحه جن�سية �سيئول فخرية تقدير ًا
لعمله يف املدينة .ويف عام  ،2005مت منحه جائزة اآ�سيان بانكر ليف تامي ات�سيفمنت.

املوؤهالت :دكتوراة يف العلوم ال�سيا�سية
اأمين بن اأحمد بن �سلطان احلو�سني
ع�سو جمل�س اإدارة غري تنفيذي م�ستقل

مدير عام ال�سركة العمانية لإدارة املطارات �س.م.ع.م ،ومطار م�سقط الدويل ،وع�سو
جمل�س اإدارة بال�سركة العُمانية لالت�سالت �س.م.ع.ع؛ ورئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة
الوطنية العُمانية للهند�سة وال�ستثمار �س.م.ع.ع.

�لقو�ئم �ملالية

املوؤهالت :ماج�ستري يف الإدارة العامة

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

ع�سو جمل�س اإدارة يف بنك عُ مان الدويل �س م ع ع منذ  1996اإىل نهاية مايو  .2012ي�سغل
عميد ركن متقاعد /وليد بن عمر الزواوي
حالي ًا من�سب نائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك اإت�س اإ�س بي �سي عمان ابتداء من  31مايو
نائب رئي�س جمل�س الإدارة وع�سو غري تنفيذي م�ستقل  .2012ويتمتع بخربة ت�سل اإىل اأكرث من  30عاماً .خدم يف اجلي�س ال�سلطاين العماين
املوؤهالت :ماج�ستري من الكلية امللكية ،اململكة املتحدة لـ  30عاماً.
د .جمعة بن علي بن جمعة ال جمعة
عمل لدى املكتب ال�سلطاين من  1982اإىل 1996؛ اأمني عام جمل�س املناق�سات من 1996
اإىل 2001؛ وزير القوى العاملة من  2001اإىل  .2008ي�سغل حالي ًا من�سب رئي�س جمل�س
ع�سو جمل�س اإدارة اأول غري تنفيذي م�ستقل
اإدارة ال�سركة العمانية لإدارة املطارات �س.م.ع.ع.

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

تقلد من�سب الرئي�س ال�سابق لغرفة التجارة العامة يف هونغ كونغ واللجنة ال�ست�سارية
لالأعمال الدولية يف �سيئول .كما تقلد من�سب رئي�س املجل�س ال�ست�ساري ل�ستثمارات
اآ�سيا وم�ست�سار ًا يف �ساوثرن كابيتال جروب ومقرها �سنغافورة ونيو ليلي اإنرتنا�سيونال
جروب ومقرها هونغ كونغ .وتقلد عدد ًا من املنا�سب احلكومية واملجتمعية يف هونغ كونغ.

تقرير حوكمة �ل�سركات

قا�سي �سلح

دخل جمال العمل امل�سريف يف عام  1964حيث قام مبزاولة نطاق وا�سع من الأعمال
امل�سرفية وتقلد عدة منا�سب اإدارية تنفيذية يف اململكة املتحدة وال�سرق الأو�سط واآ�سيا.
واأ�سبح مدير عام جمموعة اإت�س اإ�س بي �سي يف عام  1990وع�سو ًا تنفيذي ًا يف �سركة
هونغ كونغ و�سنغهاي للخدمات امل�سرفية يف عام  1994ورئي�سها التنفيذي يف عام 1996
ورئي�س جمل�س اإدارتها يف عام  .1999ويف عام  ،1996اأ�سبح رئي�س جمل�س اإدارة بنك
هانغ �سينغ وع�سو جمل�س اإدارة يف اإت�س اإ�س بي �سي القاب�سة بي ال �سي يف  1يناير .1999
وا�ستقال يف عام .2005

تقرير جمل�ش �لإد�رة

ال�سم والفئة
الأع�ساء املكلفني
ديفيد جوردن اإلدون

ال�سرية الذاتية
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تقرير حوكمة ال�سركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2014

ال�سم والفئة
الأع�ساء املكلفني
ديفيد كوثاميري

ال�سرية الذاتية

نائب الرئي�س التنفيذي ومدير عمليات بنك اإت�س اإ�س بي �سي الإمارات العربية املتحدة
الكائن يف دبي اعتبار ًا من �سهر مار�س � .2014سغل �سابق ًا من�سب الرئي�س الإقليمي
ع�سو جمل�س اإدارة غري تنفيذي م�ستقل
لال�سرتاتيجية والتخطيط والرئي�س الدويل ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف
جمموعة اإت�س اإ�س بي �سي من يناير  2012اإىل مار�س 2014؛ نائب الرئي�س التنفيذي
املوؤهالت:
�سابق ًا لدى اإت�س اإ�س بي �سي الربازيل الكائن يف �ساو باولو من يوليو  2009اإىل يناير
ماج�ستري يف اإدارة الأعمال من كلية ثندر بريد يف  ،2012م�سوؤول عن العديد من الأعمال واملهام �سمن العمليات الربازيلية ،مبا يف ذلك
جالندل ،اريزونا؛ بكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية من ال�سوؤون القانونية واملوارد الب�سرية واللتزام والت�سويق والتخطيط والتحول واخلدمات
جامعة بت�سربغ يف بت�سربغ ،بن�سلفانيا
امل�سرفية اخلا�سة واإدارة الأ�سول.

الرئي�س التنفيذي ،الإمارات العربية املتحدة ،ع�سو جمل�س اإدارة بنك اإت�س اإ�س بي �سي
عبد الفتاح �سرف
ال�سرق الأو�سط املحدود ( )HBMEواإت�س اإ�س بي �سي ال�سعودية العربية املحدودة
ع�سو جمل�س اإدارة غري تنفيذي م�ستقل
( )IBSAوبنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان �س.م.ع.ع ( .)HBONو�سغل �سابق ًا من�سب
الرئي�س التنفيذي لق�سم اخلدمات املالية ال�سخ�سية ،ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا،
وم�سوؤول عن جميع الأعمال امل�سرفية لالأفراد لدى اإت�س اإ�س بي �سي يف منطقة ال�سرق
الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
املوؤهالت:
وقبل ان�سمامه اإىل بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود ،كان عبد الفتاح �سرف
خريج جامعة دنفر ،الوليات املتحدة الأمريكية
ي�سغل من�سب الرئي�س التنفيذي ل�سركة بنك دبي الوطني خلدمات الأوراق املالية ،وهي
�سركة تابعة لبنك دبي الوطني.
و�سرف حالي ًا ع�سو يف املجل�س الأعلى ملركز دبي املايل العاملي وع�سو يف جمل�س اإدارة
موؤ�س�سة الإمارات لالت�سالت وموؤ�س�سة نور دبي ،وكذلك ع�سو املجل�س ال�ست�ساري يف كلية
الأعمال باجلامعة الأمريكية يف ال�سارقة وع�سو جمل�س اإدارة احتاد الإمارات للغولف.
من  1987اإىل  :2000تقلد العديد من الأدوار الوظيفية يف جمموعة اإت�س اإ�س بي �سي يف
روبرت ادريان اندروود
لندن وهونغ كونغ واململكة العربية ال�سعودية حيث تغطي مهامه خماطر الئتمان والتدريب
ع�سو جمل�س اإدارة غري تنفيذي م�ستقل
على الت�سليف ومنح القرو�س ال�سركات ومنح القرو�س لل�سركات املتخ�س�سة يف جمالت
الت�سنيع وال�سحن .ومن نوفمرب  2000اإىل فرباير  :2004كان مدير اأول يف ق�سم املوارد
املوؤهالت:
الب�سرية باملجموعة .ومن فرباير  2004اإىل �سبتمرب  :2007كان الرئي�س التنفيذي لبنك
بكالوريو�س يف القت�ساد وال�سيا�سة ،جامعة باث ،باث ،اإت�س اإ�س بي �سي يف ت�سيلي .ومن �سبتمرب  2007اإىل فرباير  :2010كان رئي�س خماطر
اململكة املتحدة
اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واملوؤ�س�سات لدى اإت�س اإ�س بي �سي اأمريكا الالتينية ومقرها
املك�سيك .ومن فرباير  2010اإىل يونيو  2014كان الرئي�س الإقليمي للمخاطر الئتمانية
زميل يف معهد امل�سرفيني القانوين ،لندن ،اململكة
وال�سوق لل�سركات واملوؤ�س�سات ،اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الأو�سط ومن يونيو  2014اإىل هذا
املتحدة
التاريخ ،اأ�سبح م�سوؤول املخاطر الأول ،اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
املوجود يف دبي.
الأع�ساء الذين ا�ستقالوا من منا�سبهم
فران�سي�سكا ماكدونا

مدير عام املجموعة ،رئي�س اخلدمات امل�سرفية لالأفراد واإدارة الرثوات ،اإت�س اإ�س بي
�سي بي ال �سي ،اململكة املتحدة .م�سوؤولة عن كافة اأوجه خدمة العمالء وقنوات ومنتجات
ع�سو جمل�س اإدارة غري تنفيذي م�ستقل
وقطاعات اأعمال اخلدمات امل�سرفية لالأفراد لدى اإت�س اإ�س بي �سي بي ال �سي ،ام اند
ا�س بنك وفري�ست دايركت .و�سغلت �سابق ًا من�سب رئي�س اخلدمات امل�سرفية لالأفراد
املوؤهالت:
واإدارة الرثوات لدى اإت�س اإ�س بي �سي يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ورئي�س اخلدمات
بكالوريو�س يف الإدارة (مع مرتبة ال�سرف) من جامعة املالية ال�سخ�سية لدى اإت�س اإ�س بي �سي يف هونغ كونغ .وعينت مدير عام املجموعة يف
اأك�سفورد يف الفل�سفة وال�سيا�سة والقت�ساد
اأغ�سط�س .2014
ع�سو يف املجل�س ال�ست�ساري لدى ما�سرتكارد ،اأوروبا .وقائد ال�سباب العاملي ( )2014يف
املنتدى القت�سادي العاملي.
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للتقرير ال�سنوي 2014

 4٫4يتم الإبقاء على ت�سكيلة جمل�س الإدارة وقواعده اخلبرية
املاهرة قيد املراجعة امل�ستمرة ويتم اإجراء تقييم ملجل�س
الإدارة على اأ�سا�س �سنوي .كما يتم توفري برامج تدريبية
وتثقيفية ملجل�س الإدارة على اأ�سا�س دوري حيث يت�سمن
ذلك التدريب على ال�سوؤون القانونية والتنظيمية واملالية
ذات ال�سلة.

الن�سح وامل�سورة حول اأف�سل ممار�سات احلوكمة الدولية
وتلبية متطلبات احلوكمة املحلية.

 .5املعلومات التي تقدم ملجل�س الإدارة

تواريخ 2014

 1٫5ين�س اإطــار العمل على امل�سائل املنوطة مبجل�س الإدارة
وامل�ساهمني.

 3٫5حتتوي جميع البيانات املالية ال�سنوية واملوؤقتة وتقارير
ح�سا�سية النا�س جتــاه الأ�سعار والتقارير ال�سادرة اإىل
اجلهات التنظيمية التي يعدها جمل�س الإدارة على تقييم
موزون وقابل للفهم.

 5٫5ي�سمن جمل�س الإدارة تطبيق رقابة داخلية فاعلة يف جميع
نواحي عمليات بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان ،مبا يف ذلك
اللتزام املايل املتعلق بالعمليات واإدارة املخاطر.

 3مار�س

جمل�س الإدارة ،جلنة التدقيق

 27مار�س

جمل�س الإدارة

 15اإبريل

جمل�س الإدارة

 27اأبريل

جمل�س الإدارة ،جلنة التدقيق ،جلنة املخاطر

 21يوليو

جمل�س الإدارة ،جلنة التدقيق ،جلنة املخاطر

� 17سبتمرب

جمل�س الإدارة

 27اأكتوبر

جمل�س الإدارة ،جلنة التدقيق ،جلنة املخاطر

 11دي�سمرب

جمل�س الإدارة

 4٫6عقد جمل�س الإدارة  9اجتماعات وعقدت جلنة التدقيق 5
اجتماعات وجلنة املخاطر  4اجتماعات يف عام  .2014مت
عقد اجلمعية العمومية ال�سنوية يف  27مار�س  .2014كما
مت عقد اجتماع جمعية عمومية غري عادية واجتماع جمعية
عمومية عادية بتاريخ  28اأكتوبر  2014للح�سول على
موافقة امل�ساهمني على بيع عمليات بنك اإت�س بي �سي عُ مان
يف الهند وتعيني ع�سو جمل�س اإدارة يف بنك اإت�س بي �سي
عُ مان .وفيما يلي ت�سكيلة واأ�سماء الأع�ساء والرئي�س و�سجل
احل�سور ملجل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه والع�سويات:

 7٫5يتبع بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان �سيا�سات داخلية للتاأكد
من الإف�ساح العادل عن جميع املعلومات العامة املتعلقة
ببنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان ،وخ�سو�ساً ،للتاأكد من اأن اأية
معلومات �سحيحة وكاملة ولي�ست م�سللة وغري منقو�سة.
 .6اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه

�لقو�ئم �ملالية

 1٫6يتكون جمل�س الإدارة كما يف �سهر دي�سمرب  2014من
جلنتني دائمتني هما :جلنة التدقيق وجلنة املخاطر ،وهما
مفو�ستان بت�سيري �سوؤون الأعمال اليومية والقيام مبهام
اإدارة البنك عن طريق اللجنة الإدارة العليا.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

 6٫5تبنى جمل�س الإدارة �سيا�سة �سفافة بالن�سبة للعالقة مع
مراقبي احل�سابات اخلارجيني ،وخ�سو�س ًا فيما يتعلق باأية
تر�سية لأي عمل ذو �سلة غري خا�سع للتدقيق .ويقوم املبداأ
الرئي�سي ال�سائد على اأن مراقبي احل�سابات اخلارجيني
(وينظر اإليهم على اأنهم) م�ستقلني يف ممار�سة مهامهم.

 28يناير

جمل�س الإدارة ،جلنة التدقيق ،جلنة املخاطر

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

 4٫5يدرك جمل�س الإدارة ويعي حجم م�سوؤولياته جتاه اإعداد
احل�سابات.

جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه

تقرير حوكمة �ل�سركات

 2٫5يتلقى جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة معلومات �ساملة ويف
الوقت املحدد لتمكينهم من اأداء مهامهم.

تقرير جمل�ش �لإد�رة

 3٫6التقى جمل�س الإدارة واللجنتني املنبثقتني عنه يف التواريخ
التالية خــالل عــام  2014وقــد مت مناق�سة جــدول اأعمال
�سامل (يغطي امل�سائل الــواردة يف املرفق  2من امليثاق)
لغر�س اأخذ العلم و(يف حال كان مطبقاً) املوافقة عليها.

 2٫6قام جمل�س الإدارة بتعيني اأمني �سر موؤهل قانون ًا لتنفيذ
املهام املن�سو�س عليها يف املــادة  6من امليثاق ولتقدمي
15

3/5/15 7:02 PM

00000 HSBC AR 2014 CORR.indd 19

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

تقرير حوكمة ال�سركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2014

الإ�سم

الع�سوية يف جمل�س
الإدارة واللجان
املنبثقة عنه
رئي�س جمل�س الإدارة

ح�سور اجتماعات جمل�س
الإدارة واللجان

ح�سور اجتماعات امل�ساهمني

اجلمعية
اجلمعية
اجلمعية
جلنة
جمل�س جلنة
العمومية
العمومية
العمومية
الإدارة التدقيق املخاطر
غري
ال�سنوية
العادية
العادية
نعم
نعم
نعم
ل يوجد ل يوجد
9

ع�سوية
يف جمل�س
اإدارة اأي
�سركة
م�ساهمة
اأخرى

ديفيد جوردن الدون
عميد ركن متقاعد/
وليد بن عمر الزواوي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
وجلنة التدقيق

9

5

ل يوجد

نعم

نعم

نعم

نعم

د .جمعة بن علي بن جمعة اآل جمعة

جمل�س الإدارة

7

ل يوجد

ل يوجد

نعم

ل

نعم

نعم

8

ل يوجد

4

نعم

ل

ل

نعم

9

5

4

نعم

نعم

نعم

ل

8

ل يوجد

1

نعم

ل

ل

ل

4

1

1

ل يوجد

نعم

نعم

ل

2

2

1

ل

ل يوجد

ل يوجد

ل

اأمين بن اأحمد بن �سلطان جمل�س الإدارة وجلنة
املخاطر
احلو�سني
جمل�س الإدارة ورئي�س جلنة
التدقيق ،وجلنة املخاطر
ديفيد كوثيمري
(رئي�س جلنة املخاطر حتى
 21يوليو )2014
جمل�س الإدارة وجلنة
عبد الفتاح �سرف
املخاطر
جمل�س الإدارة وجلنة
التدقيق ،وجلنة املخاطر.
روبرت ادريان اندروود
رئي�س جلنة املخاطر
اعتبار ًا من  21يوليو 2014
جمل�س الإدارة جلنة
فران�سي�سكا ماكدونا
(ا�ستقالت يف  27اأبريل  )2014املخاطر وجلنة التدقيق

ل

حقهم يف احل�سول على كامل اأو جــزء من بــدل ح�سور
جل�سات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه.
 4٫7بلغ اإجمايل نفقات وبدل ح�سور جل�سات جمل�س الإدارة
واللجان املنبثقة عنه خالل عام  2014مبلغ  58٫471ريال
عُ ماين ح�سب اجلدول التايل:

 .7املكافاآت
 1٫7يعترب اأع�ساء جمل�س الإدارة خمولني بتلقي بدل ح�سور
جل�سات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه ح�سب املبالغ
التالية: ،
• • 500ريال عُ ماين بدل ح�سور الع�سو عن جل�سة جمل�س
الإدارة؛ و
• • 500ريال عُ ماين بدل ح�سور الع�سو عن جل�سة اللجنة؛
• •�سريطة )1( :األ يـتـجــاوز مــا يح�سل عليه الع�سو
 10٫000ريال عُ ماين يف ال�سنة ،و( )2األ يتجاوز جممل
الـبــدلت /املكافاآت (لكل املجل�س)  200٫000ريال
عُ ماين.
 2٫7يعترب جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة اأع�سا ًء م�ستقلني غري
تنفيذيني ،حيث ل يتلقون تعوي�س ًا ثابت ًا اأو ل تطبق حوافز
مرتبطة بالأداء .ويتم تعوي�س كافة الأع�ساء عن نفقاتهم
حل�سور اجتماعات جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه.
 3٫7خالل عام  2014تنازل كل من ديفيد كوثيمري وفران�سي�سكا
ماكدونا وروبرت ادريان انــدروود وعبد الفتاح �سرف عن

��سم �لع�سو
ديفيد جوردن اإلدون
عميد ركن متقاعد/
وليد بن عمر الزواوي
د .جمعة بن علي بن جمعة اآل جمعة
اأمين بن اأحمد بن �سلطان احلو�سني
ديفيد كوثيمر
روبرت ادريان اندروود
عبد الفتاح �سرف
فران�سي�سكا ماكدونا
جمموع بدل ح�سور �جلل�سات
جمموع م�ساريف �لفندق و�ل�سفر
وم�ساريف جمل�ش �لإد�رة �لأخرى
�ملجموع �لكلي

بدل �حل�سور ريال عُماين
4٫500
7٫000
3٫500
6٫000
21٫000
37٫471
58٫471
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تقرير حوكمة ال�سركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2014

 .9جلنة التدقيق

 .8جلان التدقيق واللجان الأخرى

تقرير جمل�ش �لإد�رة

 1٫9قام جمل�س الإدارة بت�سكيل جلنة التدقيق مبا يتوافق مع
�سروط املادة  7من امليثاق .وتعقد جل�سات خا�سة دوري ًا بني
جلنة الإدارة من طرف (ب�سكل منف�سل) مع املدير املايل
ورئي�س التدقيق الداخلي ومراجعي احل�سابات اخلارجيني
ورئي�س اللتزام واملطابقة وامل�ست�سار القانوين من طرف
اآخر.
 2٫9حتــدد ال�سروط املرجعية لــدى جلنة التدقيق م�سوؤولية
و�سالحية اللجنة وهي معتمدة من جمل�س الإدارة ويتم
مراجعتها �سنوياً.
 3٫9اإن الهدف الرئي�سي للجنة التدقيق اأن تكون م�سوؤول ًة اأمام
جمل�س الإدارة واأن توفر م�سوؤولية غري تنفيذية لالإ�سراف
على وتقدمي الن�سح وامل�سورة ملجل�س الإدارة حول امل�سائل
املتعلقة باإعداد البيانات املالية مع جميع امل�سائل الأخرى
الواردة يف املرفق  3من امليثاق.

تقرير حوكمة �ل�سركات

 5٫7بلغ جمموع املكافاآت املدفوعة /م�ستحقة الدفع مبجملها
لعام  2014اإىل كبار الأع�ساء يف فريق الإدارة التنفيذية
مبا يف ذلك الراتب والفوائد والعالوات وخيارات الأ�سهم
وم�ستحقات نهاية اخلدمة واملعا�سات التقاعدية  2٫4مليون
ريــال عُ ماين .وبلغ جمموع املكافاآت املدفوعة/م�ستحقة
الدفع مبجملها لعام  2014لأعلى  5م�سوؤولني  1٫4ريال
عُ ماين.
 6٫7مت تعيني الإدارة العليا وفق ًا لعقود توظيف ر�سمية .وهذه
العقود مدتها عامني للوافدين وتخ�سع لقوانني العمل
املحلية بالن�سبة للمواطنني العُمانيني .وفرتة الإ�سعار هي 3
اأ�سهر.
 7٫7يطبق بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان �سيا�س ًة �سفافة وموثوقة
ب�ساأن مكافاآت كبار الأع�ساء التي يتاألف جزء كبري منها
من جمموع املكافاآت املرتبطة بالأداء.

 .10جلنة املخاطر

 1٫11لدى بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان  3٫528م�ساهم ًا كما يف
 31دي�سمرب .2014
 2٫11اإن بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان على اأمت ال�ستعداد ،حيثما
اأمكن ،لإجراء اأي حمادثة مع امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات
بنا ًء على التفاهم امل�سرتك لالأهداف.
 3٫11اإن امل�سدر الرئي�سي للمعلومات لــدى امل�ساهمني هو
التقرير ال�سنوي الذي يحتوي ،من بني جملة اأمــور ،بيان
جمل�س الإدارة وتقرير مناق�سة وحتليل الإدارة والبيانات
املالية املدققة ح�سابياً.
 4٫11مت حتميل معلومات بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان املالية على
�سوق م�سقط لالأوراق املالية وفق ًا ملتطلبات الأنظمة واللوائح
املحلية .كما مت حتميلها اأي�س ًا على موقع بنك اإت�س اإ�س بي
�سي عُ مان الإلكرتوين (.)www.hsbs.co.om

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

 .11و�سائل الت�سال بامل�ساهمني وامل�ستثمرين

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

 1٫10حتــدد ال�سروط املرجعية لــدى جلنة املخاطر م�سوؤولية
و�سالحية اللجنة وهي معتمدة من جمل�س الإدارة ويتم
مراجعتها �سنوياً.
 2٫10اإن الهدف الرئي�سي للجنة املخاطر اأن تكون م�سوؤول ًة اأمام
جمل�س الإدارة واأن توفر م�سوؤولية غري تنفيذية لالإ�سراف
على وتقدمي الن�سح وامل�سورة ملجل�س الإدارة حول امل�سائل
ذات ال�سلة ذات امل�ستوى العايل من اخلـطــورة واإدارة
املخاطر.

�لقو�ئم �ملالية

 1٫8قام جمل�س الإدارة بت�سكيل جلنتني منبثقتني عن جمل�س
الإدارة على النحو املطلوب يف القوانني املحلية ،وهي جلنة
التدقيق وجلنة املخاطر التابعتني لبنك اإت�س اإ�س بي �سي
عُ مان .وي�سرف جمل�س الإدارة اأي�س ًا على جلان الإدارة
التابعة لبنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان ،التي تت�سمن جلنة
اإدارة املوجودات واملطلوبات وجلنة اإدارة املخاطر وجلنة
الإدارة التنفيذية.
 2٫8تتاألف جلنة التدقيق من  3اأع�ساء وتتاألف جلنة املخاطر
من  4اأع�ساء.
 3٫8تخ�سع كل جلنة من اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة
وجلان الإدارة لل�سروط املرجعية الر�سمية التي تن�س على
ع�سويتها واخت�سا�سها وم�سوؤولياتها.
 4٫8وافق جمل�س الإدارة وفو�س ال�سالحية للتنفيذيني داخل
بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان .وبذلك تعترب الإدارة التنفيذية
م�سوؤولة اأمام جمل�س الإدارة عن طريق الرئي�س التنفيذي.
وتفوي�سات ال�سالحية وامل�سائل الأخــرى املقت�سرة على
جمل�س الإدارة واردة يف اإطار العمل.
 5٫8ي�سمن جمل�س الإدارة ب ـاأن الـقــرارات وال�سيا�سات التي
يوافق عليها حتت بند «امل�سائل اخلا�سة» الواردة يف اإطار
العمل تطبق مــن قبل الإدارة .ولــذلــك يح�سر الرئي�س
التنفيذي اجتماعات جمل�س الإدارة وهو م�سوؤول عن التاأكد
من تطبيق قرارات و�سيا�سات جمل�س الإدارة بفعالية ويف
املوعد املحدد.
 6٫8يبقي جمل�س الإدارة على اأنظمة الرقابة الداخلية لدى بنك
اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان قيد املراجعة امل�ستمرة.
 7٫8يبقي جمل�س الإدارة على برامج تدريب وتطوير الإدارة ،مع
املهارات املطلوبة وخطط الرتفيع قيد املراجعة امل�ستمرة.

 5٫11يو�سع التقرير املايل املوحد املوؤقت اأي�س ًا على موقع بنك
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تقرير حوكمة ال�سركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2014

 3٫12ل يوجد لدى بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان اإي�سالت اإيداع
عاملية اأو اإي�سالت اإيــداع اأمريكية اأو �سمانات اأو اأدوات
قابلة للتحويل قيد الإ�سدار.

اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان الإلكرتوين ()www.hsbs.co.om

وين�سر يف ال�سحف املحلية .كما تو�سع البيانات املالية
ال�سنوية على موقع بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان الإلكرتوين
( )www.hsbs.co.omو�سوق م�سقط لـ ـالأوراق املالية
وتن�سر يف ال�سحف املحلية .وير�سل التقرير ال�سنوي (الذي
ي�ستمل على البيانات املالية ال�سنوية) اأي�س ًا اإىل امل�ساهمني
ويودع لدى الهيئة العامة ل�سوق املال و�سوق م�سقط لالأوراق
املالية.

 .13بيانات عدم اللتزام واملطابقة من قبل بنك اإت�س اإ�س
بي �سي عُ مان
 1٫13خالل اآخر  3اأعوام مت فر�س غرامة جمموعها 32٫410
ريــال عُ ماين على بنك اإت�س اإ�ــس بي �سي عُ مان وعملياته
يف باك�ستان وذلــك على املخالفات التنظيمية .ت�سمن
هذا املبلغ غرامة بقيمة  30٫000ر.ع مت فر�سها من قبل
البنك املركزي العماين وتتعلق مب�سائل اإجرائية وتفوي�س
ال�سالحيات وال�سيا�سات وامل�سائل الت�سغيلية ذات ال�سلة
بعملية الندماج .وقد ا�ستجاب جمل�س اإدارة البنك لذلك
ومت و�سع خطة اإجــراءات معتمدة من قبل جمل�س الإدارة
لت�سحيح هــذه امل�سائل .وغــرامــة بقيمة  2٫410ر.ع مت
فر�سها من قبل البنك الــدويل الباك�ستاين على عمليات
البنك يف باك�ستان وتتعلق مب�سائل ت�سغيلية.

 6٫11يعر�س املوقع الإلكرتوين الإعالنات الإخبارية الر�سمية
والـعــرو�ــس العامة املقدمة للم�ستثمرين مــن ال�سركات
واملحللني.
� .12سعر ال�سوق وتوزيع املمتلكات
 1٫12ين�س اجلــدول التايل على بيانات �سعر ال�سوق اخلا�س
ببنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان خالل عام :2014
بيانات �سعر ال�سوق – الأعلى والأقل
(على اأ�سا�س اأ�سعار الإغالق اليومية يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية)
ال�سهر

الأعلى
بالريال
العُماين

الأقل
بالريال
العُماين

يناير
فرباير
مار�س
اأبريل
مايو
يونيو
يوليو
اأغ�سط�س
�سبتمرب
اأكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب

0٫178
0٫165
0٫156
0٫156
0٫160
0٫162
0٫179
0٫167
0٫182
0٫180
0٫165
0٫148

0٫165
0٫156
0٫147
0٫145
0٫148
0٫156
0٫162
0٫160
0٫168
0٫165
0٫140
0٫115

 .14الإف�ساح

متو�سط املوؤ�سر
(�سوق م�سقط
لالأوراق املالية –
مايل)
8٫497٫16
8٫483٫30
8٫237٫69
8٫111٫57
8٫031٫90
8٫368٫98
8٫751٫80
8٫919٫87
9٫300٫77
8٫597٫10
8٫381٫97
7٫430٫26

 1٫14اإن الإدارة ملزمة ب�سيا�سة ت�سارب امل�سالح واأي�س ًا ب�سيا�سة
التعامل امل�سرتك.
 2٫14يتم احلفاظ على �سجل م�سالح الأع�ساء للتعرف اإىل اأي
عقود اأو م�سالح اأخرى ميتلكها اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س
اإدارة بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان.
 3٫14يتم الإبـقــاء على معامالت الطرف ذو ال�سلة القابلة
لالإف�ساح قيد املراجعة امل�ستمرة .ويتم ذكر بيانات اأي
معاملة من املعامالت التي مت التعرف اإليها يف اإ�سعار
اجتماع اجلمعية العمومية ال�سنوية.
 4٫14يطبق بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان ويتبع �سيا�سة اأعمال
وم�سرتيات ر�سمية.
 5٫14يلتزم بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان بكافة املعايري الدولية
الأخــرى املتعلقة بالإف�ساح عن معامالت الأطــراف ذات
ال�سلة.
 .15ملحة عن اخلربة املهنية لدى املدقق القانوين

 2٫12ين�س اجلدول التايل على توزيع ملكية اأ�سهم بنك اإت�س اإ�س
بي �سي عُ مان خالل عام :2014
امل�ساهمة ٪
اأقل من ٪5
بني ٪10 – 5
اأكرث من ٪10
املجموع

 1٫15كي بي ام جي هم املدققني القانونيني لدى بنك اإت�س اإ�س
بي �سي عُ مان يف عام .2014

عدد امل�ساهمني
3٫527
0
1
3٫528

 2٫15قام امل�ساهمون يف بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان بتعيني كي
بي ام جي ب�سفتهم املدققني القانونيني لدى البنك لعام
.2014
 3٫15تعترب كي بي ام جي �سركة ح�سابات رائدة يف عُ مان وهي
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

تقرير حوكمة ال�سركات (تابع)
للتقرير ال�سنوي 2014

 .17اإقرار جمل�س الإدارة
 1٫17يوؤكد جمل�س الإدارة ح�سب اأف�سل معرفة واعتقاد لديه
على اأنه:
•
•

•

ل�سالح وبالنيابة عن جمل�س الإدارة

 .16ر�سوم التدقيق
 1٫16ح�سلت �سركة كــي بــي ام جــي خــالل عــام  2014على
مبلغ وقدره  127٫121ريال عُ ماين عن اخلدمــات التـي
قدمتــها لبنك اإت�س اإ�ــس بي �سي عُ مان ( 57٫200ريال
عُ ماين عن التدقيق و  69٫921ريال عُ ماين عن ال�سريبة
واخلدمات الأخرى).

تقرير حوكمة �ل�سركات

 4٫15اإن كي بي ام جي يف عُ مان معتمدة من قبل الهيئة العامة
ل�سوق املايل لتدقيق ح�سابات ال�سركات امل�ساهمة العامة
(�س.م.ع.ع.).

• مت اإعداد البيانات املالية وفق ًا للمعايري والقواعد املتبعة
واملعمول بها؛
• مت مراجعة كفاية ومالئمة اأنظمة الرقابة الداخلية
لدى بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان واأنها تلتزم بالقوانني
والأنظمة الداخلية؛
• ل توجد اأ�سياء جوهرية توؤثر على ا�ستمرارية بنك اإت�س
اإ�س بي �سي عُ مان وقدرته على موا�سلة عملياته اأثناء
ال�سنة املالية التالية.

تقرير جمل�ش �لإد�رة

جزء من جمموعة كي بي ام جي اخلليج التي تاأ�س�ست يف
عام  .1974وتقوم هذه ال�سركة بتوظيف اأكــرث من 150
موظف ًا يف عُ ـمــان ،من بينهم � 4سركاء و 5اأع�ساء و20
مديراً ،مبن فيهم املواطنني العُمانيني وع�سو يف �سبكة
�سركات كي بي اإم جي امل�ستقلة التابعة لحتاد كي بي ام جي
الدويل .وتعترب كي بي ام جي �سبكة عاملية من ال�سركات
امل�ستقلة التي توفر خدمات تدقيق احل�سابات وال�سريبة
وال�ست�سارات ولديها اأكرث من  162000موظف ًا يعملون مع ًا
يف  155دولة حول العامل.

ديفيد جوردن اإلدون
رئي�س جمل�س الإدارة
مناق�سات وحتليالت �لإد�رة
�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

�لقو�ئم �ملالية
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مناق�سات وحتليالت الإدارة

ما هو هدفنا

من نحن
يفخر بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان بكونه بنك ًا حملي ًا وجز ًء من اأكرب
موؤ�س�سات اخلدمات امل�سرفية واملالية يف العامل.
العمالء:
اأكرث من  200٫000عميل فاعل من الأفراد واأكرث من  10٫000عميل
من ال�سركات

تقرير جمل�ش �لإد�رة

«التواجد حيث فر�س النمو والتو�سع وخلق قنوات للتوا�سل مع العمالء
من خــالل اإتــاحــة الفر�س لتمكني الأعـمــال التجارية من الإزدهــار
والإ�ستمرار ودعم تنمية الإقت�ساد املحلي ،ف�س ًال عن م�ساعدة الأفراد
يف حتقيق طموحاتهم واأحالمهم».
اأولوياتنا ال�سرتاتيجية
روؤيتنا هي اأن ن�سبح البنك الرائد يف عُ مان .و�سنحقق هذه الغاية عن
طريق الرتكيز على احتياجات عمالئنا ،ما ميكننا من تقدمي قيمة
م�ستدامة طويلة الأمد جلميع املتعاملني معنا.

يتم تقدمي اخلدمات لهم من قبل:
 1100موظف

اإن كل اأولوية مرتابطة ومكملة ومدعومة مببادرات �سمن اأعمالنا
اليومية .يتم تو�سيح هذه الأولويات بتف�سيل اأكرث يف ق�سم مناق�سات
وحتليالت الإدارة وبالتحديد يف الفقرة املتعلقة باملعايري العاملية .وهي
ت�سكل مع ًا قيمة لعمالئنا وم�ساهمينا وت�ساهم يف ال�ستدامة طويلة
الأمد لبنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان.
كيف نقي�س اأدائنا
نقوم مبتابعة تقدمنا يف تطبيق ا�سرتاتيجيتنا من خــالل عــدد من
الإجراءات املالية وغري املالية اأو موؤ�سرات الأداء الرئي�سية.

املكاتب:
 74فرع ًا يف اأنحاء �سلطنة عُ مان

تكرمي الأداء
يقوم تعوي�س جميع املوظفني لدى بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان على
اأ�سا�س اإجناز الأهداف املالية وغري املالية .وهذه الأهداف مف�سلة يف
�سجل نقاط الأداء ال�سنوي لالأ�سخا�س .وكي يتم النظر يف تقدمي اأي
جائزة مادية ،ينبغي على ال�سخ�س اأن يلتزم بقيمنا متاماً.

مدرج يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية
امل�ساهمني:
( 3٫528يف تاريخ  31دي�سمرب )2014

�لقو�ئم �ملالية

جزء من جمموعة  ،HSBCحيث يخدم عمالء من جميع اأنحاء
العامل عرب اأكرث من  6٫200مكتب يف اأكرث من  74دول ًة ومنطق ًة يف
اأوروبا واآ�سيا واأمريكا ال�سمالية واأمريكا الالتينية وال�سرق الأو�سط
واأفريقيا.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

املقر الرئي�سي:
اخلوير ،م�سقط
راأ�سمال ال�سوق:
اأكرث من  280مليون ريال عُ ماين

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

عرب �ستة مناطق جغرافية يف عُ مان:
العا�سمة �سرق
العا�سمة غرب
الباطنة
الداخلية
الغرب وم�سندم
ظفار

تقرير حوكمة �ل�سركات

عن طريق ثالثة دوائر:
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد واإدارة الرثوات
اخلدمات امل�سرفية التجارية
اخلدمات امل�سرفية والأ�سواق العاملية

لدينا ثالثة اأولويات مت�ساوية يف الأهمية ومرتابطة مل�ساعدتنا يف
تطبيق ا�سرتاتيجيتنا:
• •تنمية الأعمال وزيادة الأرباح
• •تطبيق املعايري العاملية
• •ت�سهيل العمليات والإجراءات
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مناق�سات وحتليالت الإدارة (تابع)

النقاط الرئي�سية لــ 2014
•

•بلغ �سايف الأرباح  12٫2مليون ريال عُ ماين ،اإرتفع بن�سبة
 ٪11٫9مقارنة بالعام املا�سي.

•

•

•�سايف القرو�س وال�سلفيات للعمالء ارتفعت بن�سبة
 ٪18٫4لت�سل اإىل  1161٫3مليون ريال عُ ماين ،ويعود
اإىل الزيادة يف قرو�س و�سلفيات ال�سركات.

•

ن�سبة كفاءة التكلفة
٪77.9

ن�سبة كفاية راأ�س املال
٪18.2

84.2

20.2

18.2

•بلغت ن�سبة كفاية راأ�س املال  ٪18٫2وهو ما ميثل قاعدة
راأ�سمالية قوية وم�ستدامة للنمو يف امل�ستقبل.
•اإرتفعت ن�سبة توزيع الأرباح النقدية بن�سبة . ٪44٫7

ربح ال�سنة
 12.2مليون ريال عماين
12.2

10.9

16.0

80.5

5.8

77.9

2014

2012

2013

الربح لل�سهم الواحد
 0.006ر.ع

2014

2013

2012

العائد على متو�سط حقوق امل�ساهمني
٪4

0.006

2014

2013

2012

توزيعات اأرباح نقدية
ريال عماين لل�سهم الواحد 0.0055
0.0055

0.005
0.004

4.0

3.6

0.0038

2.8

0.0010
2014

2013

2012

2014

2013

2012

2014

2013

2012
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مناق�سات وحتليالت الإدارة (تابع)

�سجلت الودائع الكلية التي يتم الإبقاء عليها لدى امل�سارف التجارية
زياد ًة ملحوظ ًة بن�سبة  ٪10٫9لت�سل اإىل  17٫3مليار ريال عُ ماين يف
دي�سمرب  2014مقارنة بـ  15٫6مليار ريال عُ ماين يف العام املا�سي.

اإن امليزانية التو�سعية التي اأقرتها احلكومة لعام  2015تعترب دلي ًال
على اللتزام باأن امل�ساريع احل�سا�سة �ستبقى م�ستمرة واأن امل�ساريع
التي يق�سد منها تنويع القت�ساد وحتفيز النمو القت�سادي �ستظل
مدعوم ًة اأي�ساً .وهذا الدعم يت�سمن ال�ستثمار املتوا�سل يف الدقم
والبدء مبرحلة �سحار-الربميي من م�سروع ال�سكة احلديدية اإىل
جانب العديد من م�ساريع �سبكات الطرق وامل�ساريع ال�سياحية الكبرية.
وعلى ال�سعيد العام اأدى هبوط اأ�سعار النفط وال�سلع الأخرى والنمو
القت�سادي املعتدل يف كثري من الــدول النامية واملتقدمة اإىل اإثارة
ال�سكوك حول النكما�س املايل .ونتيجة لذلك ،ل تزال معدلت الفائدة
منخف�سة بالإ�سافة اإىل تال�سي الآمال بحدوث زيادة فيها ،مبا فيها
بالوليات املتحدة الأمريكية .و�سيكون لهذا الأمر تاأثري ًا مبا�سر ًا على
معدل الفائدة يف عُ مان ،الذي يعترب منخف�س ًا ومن املرجح اأن يبقى
كذلك .وقد يبداأ رفع متطلبات القرتا�س احلكومي يف و�سع املزيد
من ال�سغوط على ال�سيولة يف ال�سوق .كما اأن الدولر الأمريكي اأ�سبح

�لقو�ئم �ملالية

بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان يف ملحة �سريعة
يعد بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان �س.م.ع.ع  ،الذي اأن�ساأ يف يونيو 2012
بعد دمج بنك عُ مان الدويل �ــس.م.ع.ع مع عمليات بنك اإت�س اإ�س بي
�سي ال�سرق الأو�سط املحدود يف عُ مان ( ،واحد ًا من البنوك وامل�سارف
الثمانية املدرجة يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية ومتتلك جمموعة اإت�س
اإ�س بي �سي  ٪51منه .ولدى بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان  74فرع ًا يف
اأنحاء ال�سلطنة ويوظف  1٫100موظف.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

اإرتفعت ودائع احلكومة لدى البنوك التجارية بن�سبة  ٪10٫1لت�سل
اإىل  5مليار ريال عُ ماين .يف حني اإنخف�ست ودائع املوؤ�س�سات العامة
بن�سبة  ٪6لت�سل اإىل  0٫88مليار ريال عُ ماين خالل نف�س الفرتة.
واإرتفعت ودائع القطاع اخلا�س ،والتي ت�سكل ن�سبة  ٪64٫7من اإجمايل
الودائع يف البنوك التجارية ،بن�سبة  ٪13٫5لت�سل اإىل  11٫2مليار
ريال عُ ماين .وذلك من  9٫9مليار ريال عُ ماين يف العام املا�سي.

تقرير جمل�ش �لإد�رة

يعترب النخفا�س احلاد والطويل يف اأ�سعار منتجات الطاقة هو العن�سر
الأبرز يف الديناميكية العاملية بالن�سبة ل�سلطنة عمان ،حيث هبطت
الأ�سعار لأكرث من  ٪60من اأعلى �سعر �سُ جل لها يف منت�سف يناير
 .2015ول تزال �سغوطات الت�سخم القت�سادي منخف�سة امل�ستوى
ومن غري املرجح اأن تتزايد على املدى املنظور.

تقرير حوكمة �ل�سركات

القت�سادي العُماين
توحي املوؤ�سرات لعام  2014باأن الإاقت�ساد �سيوا�سل تو�سعه خالل
الربع الأخري من العام حيث يقدر خرباء القت�ساد لدى اإت�س اإ�س بي
�سي اأن يكون متو�سط حجم النمو  ٪4وبذلك يكون قريب ًا من امل�ستوى
الذي حققه يف عام .2013

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

اأقوى بف�سل الأداء الأمريكي اجليد مقارن ًة بنظرائه يف الدول املتقدمة
الأخرى ،وهو ما اأدى اإىل �سعود القيمة املرجحة جتاري ًا للريال العُماين
اأي�ساً.
البيئة امل�سرفية يف عُ مان
�سجّ ل القطاع امل�سريف العُماين منو ًا اإيجابي ًا يف عام  .2014فقد ازداد
جمموع اأ�سول البنوك التجارية بن�سبة  ٪11٫1لت�سل اإىل  24٫8مليار
ريال عُ ماين يف �سهر دي�سمرب من عام  ،2014مرتفع ًا من  22٫4مليار
ريال عُ ماين يف العام ال�سابق .وازداد الت�سليف الكلي بن�سبة ٪11٫3
لي�سل اإىل  16٫9مليار ريال عُ ماين يف نهاية دي�سمرب  2014مقارنة
بنف�س الفرتة من عام .2013
ازدادت ن�سبة الت�سليف التي منحت اإىل القطاع اخلا�س مبعدل ٪10٫9
خالل هذه الفرتة لت�سل اإىل  14٫7مليار ريال عُ ماين وذلك يف نهاية
دي�سمرب  .2014ومن ن�سبة الت�سليف الإجمالية املمنوحة اإىل القطاع
اخلا�س يف نهاية دي�سمرب ،كانت ح�سة قطاع املوؤ�س�سات غري املالية
 ،٪47٫8تبعها قطاع ال�سكن (تركزت ب�سكل رئي�سي يف القرو�س
ال�سكنية) عند  .٪45٫4وازدادت ال�ستثمارات الكلية للم�سارف
التجارية يف الأوراق املالية بن�سبة  ٪14٫2لت�سل اإىل  2٫9مليار ريال
عُ ماين يف نهاية دي�سمرب  2014مقارنة بـ  2٫6مليار ريال عُ ماين يف
العام ال�سابق .وازدادت ا�ستثمارات امل�سارف الأجنبية يف الأوراق
املالية الأجنبية بن�سبة  ٪41لت�سل اإىل  708٫7مليون ريال عُ ماين يف
دي�سمرب .2014

يوفر بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان حلو ًل مالي ًة متنوع ًة لقاعدة عمالء
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يزيد عددها عن  200٫000عميل ن�سط من الأفراد و 10٫000عميل
من املوؤ�س�سات .ويعترب اإت�س اإ�س بي �سي عاملي ًا اأحد اأكرب موؤ�س�سات
اخلدمات امل�سرفية واملالية يف العامل ،حيث ميتلك  6٫200مكتب ًا
يف  74دولة ومنطقة تقريب ًا يف �ستة مناطق جغرافية .وبف�سل �سبكة
الربط الدولية بالإ�سافة اإىل احل�سور املحلي الكبري الذي يتمتع به يف
ال�سلطنة ،ا�ستفاد بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان من مزايا تناف�سية من
خالل احللول التي يقدمها لقاعدته من العمالء.

.2

يتم توفري منتجاتنا وخدماتنا عرب ثالثة من�سات يف عُ مان وهي:
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد واإدارة الــرثوات واخلدمات امل�سرفية
التجارية واخلدمات امل�سرفية العاملية والأ�سواق.
هدفنا وقيمنا
اإن هدفنا هــو ربــط عمالئنا بالفر�س ومتكني العـمــال مــن النمو
والقت�سادات من الزدهار وم�ساعدة النا�س يف الو�سول اإىل اآمالهم
وحتقيق طموحاتهم ،وتعترب تعامالتنا مع عمالئنا م�سروط ًة مبدى
فهمنا لحتياجاتهم وجودة اخلدمة التي نوفرها لهم واملعايري التي
حتكم طريقة عملنا معهم.
مت تاأ�سي�س �سركة هونغ كونغ و�سنغهاي للخدمات امل�سرفية قبل 150
عام ًا (يف  )1865ويعود تاريخ وجــود  HSBيف ال�سلطنة اإىل عام
 1948عن طريق البنك الربيطاين يف ال�سرق الأو�سط ،وقد داأب منذ
تاأ�سي�سه على ربط العمالء بالفر�س املنا�سبة من خالل ح�سوره يف
املناطق التي ت�سهد منو ًا وهذا هو املفتاح لقيمنا وا�سرتاتيجيتنا على
الدوام .ويعترب هدف اإت�س اإ�س بي �سي عاملي ًا اأن يكون البنك الدويل
الرائد ،بينما طموحنا يف ال�سلطنة اأن نكون البنك الرائد يف عُ مان.
وت�ساعدنا قيمنا وعزمنا على حتقيق هذا الهدف.

.3

اأ�سبحت عُ مان التي تقع يف اجلزء اجلنوبي من اخلليج بوتق ًة للثقافات
حيث تتميز باأنها منفتحة وم�سيافة على الــدوام ترحب باجلميع.
ويعك�س التاريخ التجاري يف عُ مان باأننا يف بنك اإت�س اإ�ــس بي �سي
نت�سارك القيم ذاتها ب�سكل كامل .فنحن منفتحون على ثقافات
واأفكار خمتلفة ،ونهدف من ذلك اأن يعرف عمالئنا وموظفونا على
حدٍ �سواءٍ باأنه ميكن العتماد علينا للقيام بال�سيء ال�سحيح واأننا نفي
بالتزاماتنا ون�سل عمالئنا باأي مكان يرغبون يف مزاولة اأعمالهم فيه.

التي ت�سهم يف خلق القيمة واإدرار الأربــاح متوافرة يف
اأعمالنا ومناذجنا الت�سغيلية.
ت�ط�ب�ي��ق �مل �ع��اي��ري �ل�ع��امل�ي��ة –تعترب امل ـبــادئ الت�سغيلية
املتنا�سقة اأ�سا�س الطريق الــذي ن�سلكه ملزاولة اأعمالنا
وهــي عامل م�ساعد لنا لكت�ساف ومنع وحماية البنك
من خماطر اجلرائم املالية .ويوؤثر تطبيق هذه املعايري
على كيفية حتكمنا ببنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان وطبيعة
اأعمالنا الرئي�سية واأدائنا وتقدير و�سلوكيات موظفينا يف
اإدارة عالقات العمالء مب�ستوى جودة عايل .ويبداأ ذلك
باإدخال قيمنا يف كل �سيء نقوم بفعله .اإن معايري العمل
يف �سلطنة عُ مان عالية نتيجة للقوانني التي حتكم ال�سوق.
ويف ظل التوا�سل العاملي احلايل نحن نرى اأنه من واجبنا
تطبيق اأعلى املعايري العاملية ل�سمان اأمن و�سالمة كافة
عمالئنا.
ت�سهيل عملياتنا و�إج��ر�ء�ت �ن��ا –اإن هــذا الأمــر جوهري
بالن�سبة ل�ستدامة اأعمالنا على املدى الطويل .واإن توقعات
املجتمع من جمال اخلدمات املالية تزداد حيث اأ�سبحت
اأكرث تطلباً .ويف ذات الوقت ،تعمل الثورة الرقمية على
التقليل من العوائق التي تعرت�س الداخلني اجلدد يف هذا
املجال و�سعي الأ�سواق لكي تكون اأكرث تناف�سية .ويف ظل
هذه البيئة ،بات من الأ�سا�سي اأن نركز دون كللٍ اأو مللٍ على
تعزيز الفعالية والتاأكد من ت�سهيل عملياتنا واإجراءاتنا،
وبالتايل نقلل من تكاليفنا.
ت ُّبني بياناتنا املالية اإىل اليوم اأننا ن�سري علي الطريق
ال�سحيح واأننا م�ستمرين يف حتقيق تقدم وا�سح ونبني
اأ�سا�س ًا متين ًا لنمو م�ستدام يف امل�ستقبل.
من خالل ت�سيري واإدارة اأعمال م�ستدامة �سيتمكن بنك
اإت�س اإ�ــس بي �سي عُ مان من امل�ساركة والإ�سهام ب�سكل
قيّم يف القت�ساد العُماين عن طريق دفــع الأربــاح اإىل
م�ساهمينا والــرواتــب اإىل موظفينا واملــدفــوعــات اإىل
املوردين والإيرادات ال�سريبية اإىل احلكومة .ونقوم اأي�س ًا
بتمويل ال�سركات ،ما يجعلها باملقابل قادرة على التوظيف
وخلق فر�س العمل.

حتليل الأداء املايل
ربح ال�سنة� :سجل البنك ارتفاع ًا يف �سايف الأربــاح بن�سبة ٪11٫9
لي�سل اىل  12٫2مليون ريــال عُ ماين لل�سنة املالية املُنتهية يف 31
دي�سمرب  2014مقارنة بـ  10٫9مليون ريــال عُ ماين لل�سنة املالية
املُنتهية يف  31دي�سمرب  .2013وتعود هذه الزيادة ب�سكل رئي�سي اإىل
الزيادة يف �سايف اإيــرادات الت�سغيل قبل حتميل النخفا�س يف قيمة
القرو�س ،النخفا�س يف م�سروفات الت�سغيل والإفراج عن خم�س�س

ا�سرتاتيجيتنا
�سممت اأولوياتنا ال�سرتاتيجية بغية التاأكد من مزاولتنا لعمل
م�ستدام على املدى الطويل:
 .1زي ��ادة �إي��ر�د�ت �ن��ا وع��و�ئ��دن��ا – اإن الربح يعزز ا�ستدامة
اأعمالنا على املــدى الطويل ،ولذلك فـاإن تنمية اأرباحنا
جزء ًا ل يتجزاأ من ا�سرتاتيجيتنا .واإن الظروف وال�سروط
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ويبني حتليل ملختلف قطاعات اأعمالنا اإن
ال�سريبة لالعوام ال�سابقةّ .
قطاع اخلدمات امل�سرفية باجلملة (خدمات املوؤ�س�سات وال�سركات
التجارية والأ� ـســواق واخلــدمــات امل�سرفية العاملية) حققت اأربــاح
قبل اإقتطاع ال�سرائب بلغت  13٫8مليون ريال عُ ماين بينما �سجلت
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد خ�سارة بقيمة  1٫0مليون ريال عُ ماين،
وهذا ميثل حت�سنا ملحوظا مقارنة بالعام املا�سي .ومت حتليل النتائج
املالية ب�سكل اإ�سايف وفق ًا للتايل:

 ٪8٫7يف العام  2013اىل  ٪7٫3يف العام .2014

�سايف �إير�د�ت �لر�سوم و�لتد�ول و �إير�د�ت �لت�سغيل �لأخرى :بلغت
قيمة �سايف اإيــرادات الر�سوم والتداول و اإيــرادات الت�سغيل الأخرى
 22٫1مليون ريال عُ ماين مقارنة ب ـ  20٫6مليون ريال عُ ماين للعام
 .2013تعود اأ�سباب هذه التحرّكات الأ�سا�سية اىل:

�لقرو�ش و�ل�سلفيات :حققت قرو�س العمالء ارتفاعا بن�سبة ٪18٫4
من  980٫5مليون ريال عُ ماين يف عام  2013لت�سل اإىل  1161٫3مليون
ريال عُ ماين كما يف  31دي�سمرب 2014م ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإىل
الزيادة يف قرو�س و�سلفيات ال�سركات .الزيادات الرئي�سية متركزت
يف جتارة ال�سترياد ،والبناء وقطاع خدمات العمالء.

 ارتفاع �سايف اإيــرادات التداول بـ  0٫1مليون ريال عُ ماين ب�سببالزيادة يف حجم عمليات ال�سرف الأجنبي مقارنة بـ .2013

ن�سبة كفاية ر�أ�ش �ملال :حافظ بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان على ن�سبة
عالية لكفاية راأ�س املال عند  ،٪18٫2وتتما�سى هذه الن�سبة مع �سيا�سة
البنك للحفاظ على راأ�س مال قوي يدعم امل�ساريع املُ�ستقبلية ،حيث
�سيكون على جميع البنوك توفري حواجز اإ�سافية للحفاظ على راأ�س
املال وفقا لإر�سادات بازل  ،3ولقد �سمم نهج البنك يف اإدارة راأ�س

�لقو�ئم �ملالية

�مل ُحمّل م��ن �نخفا�ش قيمة �لقرو�ش – �سايف �لإ� �س��رد�د�ت :بلغ
�سايف املحمّل عن انخفا�س القرو�س املعلن عنه مبلغ  2٫9مليون ريال
عُ ماين ،والذي يتاألف من كل املبالغ املحملة عن املخ�س�سات العامة
مببلغ  1٫6مليون ريــال عماين على اأثــر الزيادة يف دفرت القرو�س،
وكذلك نتيجة اإىل الزيادة يف املبالغ املحملة عن املخ�س�سات املحددة
– بال�سايف بعد ال�سرتدادات – والتي بلغت  1٫3مليون ريال عماين.
وهذا باملقارنة مع �سايف الإ�سرتدادات يف عام  2013بقيمة  2٫2مليون
ريال عُ ماين  ،ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإىل الإفــراج عن املخ�س�س
العام مببلغ  2٫3مليون ريال عُ ماين يف اأعقاب اخلف�س املخطط له يف
القرو�س وال�سلفيات اإىل ال�سركات خالل  .2013اأما قيمة القرو�س
ُتعرثة كن�سبة من كامل القرو�س فقد انخف�ست ب�سكل طفيف من
امل ّ

ن�سبة كفاءة �لتكلفة :بالرغم من الأداء اجليد لـ ا�سرتاتيجية بنك اإت�س
اإ�س بي �سي عُ مان يف العام  ،2014اإل اإنّ ن�سبة كفاءة التكلفة بلغت
 ٪84٫2( ٪77٫9يف العام  )2013وهو ما كان دون توقّعاتنا واأهدافنا
نتيجة تاأثر هذه الن�سبة ب�سكل رئي�سي بعائدات الت�سغيل التي كانت اأقل
من الهدف املو�سوع.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

 ارتفاع توزيعات الأربــاح والإي ــرادات الأخــرى ب ـ  0٫3مليون ريالعُ ماين ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اىل ارتفاع دخل توزيعات الأرباح بـ
 0٫7مليون ريال عُ ماين ،الربح من بيع ممتلكات بقيمة  1٫3مليون
ريال عُ ماين ،التي يقابلها جزئيا مكا�سب ال�سنة ال�سابقة عن مبيعات
القرو�س امل�سرتكة بقيمة مليون ريال عُ ماين والإ�ستحواذ على الأعمال
التجارية بقيمة  0٫7مليون ريال عُ ماين.

ود�ئ ��ع �لعُمالء :حققت ودائــع العمالء اإرتفاع ًا بن�سبة  ٪3٫3من
 1792٫7مليون ريال عُ ماين لت�سل اإىل  1852٫3مليون ريال عُ ماين
لل�سنة املنتهية  31دي�سمرب 2014م .وتُركّز ا�سرتاتيجية بنك اإت�س اإ�س
بي �سي عُ مان على احلفاظ واملزيد من التطوير للعالقات املُتنوعة
مع العُمالء من ال�سركات واملوؤ�س�سات امل�سرفية والأعمال التجارية
لالأفراد.

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

 ارتفاع �سايف اإيــرادات الر�سوم ب ـ  1٫0مليون ريال عُ ماين مقارنةبالعام املا�سي وذلك ب�سبب ارتفاع ر�سوم الهيكلة والت�سهيالت من
عمالء ال�سركات.

تقرير حوكمة �ل�سركات

�سايف �إي��ر�د�ت �لفو�ئد :ارتفع �سايف اإيــرادات الفوائد لل�سنة املالية
املُنتهية يف  31دي�سمرب للعام  2014بن�سبة  ٪1٫7لت�سل اإىل 48٫9
مليون ريال عُ ماين .اإرتفعت �سايف اإيرادات الفوائد قطاع اخلدمات
امل�سرفية باجلملة بن�سبة  ٪4٫5بينما ظلت �سايف اإيــرادات الفوائد
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد عند نف�س امل�ستوى.

جمموع �لأ�سول� :سهد جمموع اأ�سول بنك اإت�س اإ�س بي �سي عمان
اإرتفاعا من  2220٫9مليون ريال عُ ماين اىل  2242٫9مليون ريال
عُ ماين .يتاألّف معظم الإرتفاع يف الأ�سول من  180٫8مليون ريال
عُ ماين يف �سايف القرو�س وال�سلفيات للعمالء و  62٫3مليون ريال
عُ ماين يف النقد والأر�سدة لدى البنك املركزي .يقابله جزئيا اإنخفا�س
يف الإ�ستثمارات املالية بقيمة  157٫2مليون ريال عُ ماين والأر�سدة
املُ�ستحقة من البنوك بقيمة  38٫4مليون ريال عُ ماين واأ�سول اأخرى
بقيمة  22٫3مليون ريــال عُ ماين .تركيبة امليزانية العمومية لبنك
اإت�س اإ�س بي �سي عمان تغريت ا�سرتاتيجيا من الإ�ستثمارات املالية اإىل
اأ�سول عمالء ذات عوائد اأف�سل.

تقرير جمل�ش �لإد�رة

م�سروفات �لت�سغيل :اإنخف�ست م�سروفات الت�سغيل بن�سبة ٪4٫3
لت�سل اإىل  55٫3مليون ريــال عُ ماين لتعك�س الرتكيز على اإدارة
التكاليف ب�سكل اأكرث �سرامة  .ويعود الإنخفا�س ب�سكل اأ�سا�سي اإىل
نق�س نفقات الت�سويق والإع ــالن بقيمة  1٫5مليون ريــال عُ ماين،
تكاليف املباين واملعدات بقيمة  0٫6مليون ريال عُ ماين وعدم تكرار
خ�سائر الت�سغيل وامل�سروفات ملرة واحدة التي طراأت يف العام 2013م.
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ر�سا العميل عن طريق ا�ستبيان بحث �سوقي م�ستقل خا�س بعمالء
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد وح�ساب موؤ�سر تو�سيات العميل .ولقد
ا�ستطعنا حت�سني موؤ�سر تو�سيات العميل بالن�سبة لعمالء Premier
على مدى عام  2014من  ٪65اإىل ( ٪86مع مالحظة حت�سن اإيجابي
يف خدمة العمالء يف �سبكة فروعنا) .ولقد مت قيا�س �سجل نقاط موؤ�سر
تو�سيات العميل مقابل متو�سط �سجالت نقاط امل�سارف املماثلة.

املال ل�سمان اإنه �سوف يحقق معدلت اأعلى من املتطلبات التنظيمية
احلالية واأن يكون البنك موؤهال لتلبية املتطلبات املتوقعة يف امل�ستقبل.
اإن تطلعات بنك اإت�س اإ�س بي �سي عمان يف النمو والنهج املتحفظ يف
اإدارة امليزانية العمومية يتطلب قاعدة راأ�س مال قوية ،وت�سري كافة
تقاريرنا املالية ال�سادرة عن العام  2014اىل اأنّ القاعدة امل�سرفية
التي ي�ستند عليها البنك قادرة على حتقيق اأهداف النمو التي ي�سبو
لها ونحن ن�سعى اأن نحتل مكانة توفر عوائد للم�ساهمني م�ستدامة يف
الأعوام القادمة .وبناء على ذلك ّمت حتديد ن�سبة اأرباح امل�ساهمني بناء
على قيمة راأ�س املال واأهداف النمو دعم ًا لهذه العوائد.

تزداد اأهمية اخلدمات امل�سرفية الرقمية يوم ًا بعد يوم ول يزال بنك
اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان يوا�سل ا�ستثماره يف حت�سني وتطوير من�سات
خدماته امل�سرفية الرقمية .ففي عام � ،2014ساهدنا زيادة ن�سبتها
 ٪37يف عدد العمالء الذين �سجلوا يف اخلدمات امل�سرفية ال�سخ�سية
وازداد عــدد املعامالت الرقمية بن�سبة  ٪65على اأ�سا�س �سنوي.
وبالإ�سافة اإىل اإطــالق التطبيق اجلديد للخدمات امل�سرفية عرب
الهاتف املتحرك باللغة العربية ،ميكن لعمالئنا الو�سول اإىل املوقع
الإلكرتوين العام باللغة العربية ،مما يعزز التزامنا بتوفري املزيد
من اخلدمات بعدة لغات لعمالئنا املحليني .كما عملنا على حت�سني
خدماتنا امل�سرفية الهاتفية مما ي�سمح لعمالئنا بتجربة املزيد
من الأنظمة املتقدمة التي تتعرف على اأرقــام هواتفهم وتوجيههم
خلياراتهم اخلا�سة بكل �سهولة وي�سر ،وهو ما ينتج عنه اإجراء مكاملات
هاتفية اأق�سر.

اخلدمات امل�سرفية لالأفراد واإدارة الرثوات
وا�سلت اأعمال اخلدمات امل�سرفية لالأفراد واإدارة الرثوات تقدمها
يف تطبيق ال�سرتاتيجية التي تبناها بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان ،مع
الرتكيز القوي على خدمة العميل واإدارة الن�ساط واللتزام.
اأطلقنا يف �سهر يناير تبنينا توجه ًا جديد ًا يف خدمة عمالء اخلدمات
امل�سرفية لالأفراد ما يعك�س ا�سرتاتيجيتنا يف معاملة العمالء ب�سكل
منفتح ومن�سف .وبعد خ�سوع املوظفني يف ق�سم اخلدمات امل�سرفية
لالأفراد واإدارة الرثوات لربنامج تدريبي وا�سع ،مل يعد تقييم اأدائهم
مبني ًا على حجم املبيعات  ،بل على كيفية تقدميهم اخلدمة للعمالء.
ويجري العمل على ت�سجيعهم لفهم احتياجات العمالء املالية عن
طريق اإجراء حمادثات بناءة اأكرث حول متطلباتهم ،للتاأكد من قدرتنا
على ت�سميم اخلدمات امل�سرفية الكفيلة بتلبية هذه الحتياجات
ب�سكل اأف�سل.

ل زلنا اأي�س ًا ن�ستثمر ب�سكل كبري يف �سبكة فروعنا عن طريق برنامج
جتديد الفروع .فقد قمنا خالل عام  2014بتطوير  12فرع ًا اإ�سافية
لتوفري بيئة م�سرفية اأكــرث حداثة وديناميكية وجاذبية لعمالئنا
وموظفينا على حدٍ �سواءٍ  .وهذا امل�سروع ل يزال م�ستمراً.

ونتيجة لتبني هــذا الأ�ـسـلــوب اجلــديــد� ،ساهدنا ارتفاعا ملحوظ ًا
يف عــدد العمالء على العمالء على اأ�سا�س �سنوي ،وخ�سو�س ًا يف
جمالت خدماتنا امل�سرفية الرئي�سية اخلا�سة بعمالء  Advanceو
 .Premierكما �سهدنا منو ًا كبري ًا يف م�ستويات حيازة الأ�سول (اأي
القرو�س والرهون العقارية والبطاقات) مقارن ًة بعام  .2013ولقد مت
حتقيق كل ذلك بدعم من فريق اخلدمات الإداريــة وبدعم لتوفري
خدماتنا ب�سكل اأكرث فعالية؛ على �سبيل املثال :الفرتة الزمنية املطلوبة
لتنفيذ طلب احل�سول على بطاقة ائتمانية للعميل انخف�ست للن�سف.

�ستظل اخلدمات امل�سرفية لالأفراد واإدارة الرثوات حمل تركيز لدينا
يف عام  2015لتقدمي جتربة ا�ستثنائية للعميل يف كافة الأوقات وعن
طريق كافة نقاط الت�سال التي ي�ستخدمها العميل – �سبكة فروعنا
ومركز ات�سالنا وقنوات خدماتنا امل�سرفية الرقمية.
اخلدمات امل�سرفية التجارية
يوفر بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان اأف�سلية تناف�سية فريدة من نوعها
لعمالئه من املوؤ�س�سات يف ال�سلطنة والتي ل ميكن لبنك اآخــر اأن
يقدمها مثله .فنحن نتمتع بخربة حملية كبرية حيث تاأ�س�س بنكنا قبل
 67عام ًا يف ال�سلطنة وقد جمع بني ال�سبكة الدولية والقدرات العاملية
يف جمموعة اإت�س اإ�س بي �سي .وهذه ال�سبكة الدولية ،التي تغطي اأكرث
من  ٪90من التدفقات العاملية للتجارة وراأ�س املال ،متكن بنك اإت�س
اإ�ــس بي �سي عُ مان من تبوء املكانة التي متكنه من اغتنام الفر�س
املالئمة وخدمة عمالئنا على نحو �سامل اأثناء منو اأعمالهم وانتقال
موؤ�س�ساتهم من املوؤ�س�سات ال�سغرية اإىل ال�سركات الكبرية متعددة
اجلن�سيات.

اأعدنا اإطــالق عر�س  Premierخالل العام حتت �سمة جديدة –
اقت�ساد عميلنا ال�سخ�سي .ولقد ركزنا يف هذا املجال على الوفاء
باحتياجات اإدارة ال ــرثوات لــدى عمالئنا يف خم�سة جــوانــب هي:
احلماية والتعليم والتقاعد واإدارة وتنمية الرثوات والتخطيط للرتكة.
وعملنا اأي�س ًا على حت�سني املن�سات امل�ستخدمة من قبل العمالء
ومدراء العالقات امل�سرفية ،ما �ساعد بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان
على حت�سني جتربة العميل ورفع معايري تخطيطنا املــايل .نقوم يف
ق�سم اخلدمات امل�سرفية لالأفراد واإدارة الــرثوات بقيا�س م�ستوى
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�سي لتحقيق الفائدة لعمالئنا من ال�سركات يف عُ مان� ،سوا ًء ال�سركات
متعددة اجلن�سيات اإىل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم.

حظيت اخلدمات امل�سرفية التي يقدمها البنك للموؤ�س�سات بالتقدير
والتكرمي على ال�سعيد الدويل عن طريق ح�سد عددٍ من اجلوائز يف
هذا املجال ومنها «اأف�سل بنك لتمويل التجارة الدولية يف عُ مان» من
جلوبال تريد ريفيو ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا؛ جوائز القادة يف
التجارة .كما فاز بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان بجائزة «اأف�سل بنك
حملي لإدارة النقد» يف ال�سلطنة ح�سب ا�ستطالع يوروموين لإدارة
النقد  2014لل�سنة الثالثة على التوايل.

قمنا يف �سهر نوفمرب  2014بتد�سني �سندوق النماء الدويل بقيمة
 20مليون ريال عُ ماين لدعم اأعمال املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة
العاملية والتي ت�سبو للعاملية يف عُ مان  .وقد مت تاأ�سي�س هذا ال�سندوق
للعمالء اجلدد والعمالء احلاليني الذي لديهم متطلبات جتارية خارج
ال�سلطنة ،اأو لأولئك الذين يرغبون بتنمية اأعمالهم عاملياً ،والذين
لديهم عائد على الأ�سول بقيمة  1مليون ريال عُ ماين وما فوق.

دائرة التكنولوجيا واخلدمات
بقيادة فريق التكنلوجيا واخلدمات نحن م�ستمرون يف حت�سني عملياتنا
واإجراءاتنا الت�سغيلية للتعرف على اأي موا�سع توفري م�ستدام يف اأنحاء
بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان .وهذه املوا�سع تتمثل يف املخرجات املالية
من الفعالية الت�سغيلية وت�سهيل الربامج لدينا وتن�ساأ عن التخفي�س اأو
احلد من التعقيد اأو عدم الفعالية اأو الأن�سطة غري ال�سرورية ،واإطالق
راأ�س املال الذي ميكن ا�ستثماره يف تنمية اأعمالنا بالإ�سافة اإىل زيادة
عوائد امل�ساهمني.
وا�سل بنك اإت�س اإ�ــس بي �سي عُ مان ال�ستثمار ب�سكل كبري يف بنيته
التحتية يف ال�سلطنة لتوفري من�سة قــويــة ميكن لعمالئنا تنفيذ
معامالتهم عن طريقها .ول زلنا نعمل على تطوير �سبكة مرا�سالتنا
ومن�ساتنا الرقمية واأجهزة ال�سراف الآيل .ويتم النظر اإىل اخلدمات
امل�سرفية الرقمية على اأنها عالمة فارقة بني البنوك ب�سكل متزايد
ونحن يف بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان قــادرون على رفع ا�ستثمارات

�سنوا�سل يف عام  2015ال�ستفادة من املزايا الفريدة خلربتنا املحلية
مع الإ�ستفادة من عالقاتنا العاملية عن طريق جمموعة اإت�س اإ�س بي

�لقو�ئم �ملالية

ت�سكل املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم اأهمية بالغة مل�ستقبل
القت�ساد العُماين .فهي تلعب دور ًا مهم ًا ولديها فر�سة فريدة يف زيادة
م�ساهمتها يف تو�سعه وتنوعه ،وي�سعى هذا ال�سندوق لدعمها بفاعلية
لتحقيق هــذا الطموح .كما اأننا بداأنا نــدو ًة ربــع �سنوية –”�سل�سلة
الإمناء” –حيث يحظى عمالئنا بفر�سة ال�ستماع والتفاعل مع خرباء
رائدين يف هذا املجال مل�ساعدتهم يف تنمية وتو�سيع اأعمالهم.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

ل يزال باإمكان عمالئنا احل�سول على الأبحاث القت�سادية وجتارب
تعد الأف�سل يف فئتها والتي مت اإعــدادهــا من قبل فريق متخ�س�س
تابع لبنك اإت�س اإ�س بي �سي يف دبي ويف بقية اأنحاء جمموعة اإت�س اإ�س
بي �سي .فهذه الأبحاث ت�ساعد عمالئنا على تطوير ا�سرتاتيجيات
وتطبيق قرارات ا�ستثمارية يف املنطقة .وي�سعى البنك جاهد ًا لتوفري
حلول اإداريــة ديناميكية حديثة لدعم املتطلبات املوؤ�س�سية املتغرية
على الــدوام ،نظر ًا لأن اإدارة املخاطر املالية تزداد تعقيد ًا يوم ًا بعد
يوم .ويعمل البنك على تطبيق اأعلى معايري اللتزام لتقدمي اخلدمات
لعمالئه مبا يتوافق مع الإج ــراءات ال�سلوكية الوا�سحة ومبا يلتزم
مبعايري الأعمال املحلية والعاملية.

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

ل زلنا نقدم م�ستوى عــايل ومتقدم لعمالئنا عــن طريق اأنظمتنا
التي تتمتع بقدرات واإمكانات متكاملة ،ما يوفر لهم معلومات قيّمة
للم�ساعدة على اإدارة مواردهم املالية ب�سكل اأكرث فاعلية ،وبخربة
اأكرب وتنا�سق اأكرث .كما ل يزال باإمكان عمالئنا التمتع مبزايا �سبكة
 ،HSBCnetوهي من�سة اأعمالنا العاملية عرب النرتنت ،حيث
ميكنهم ت�سجيل الدخول باأمان لإدارة املدفوعات والــذمم املدينة
وال�سيولة واملعامالت التجارية ،وذلك كله بت�سجيل دخول واحد يف اأي
وقت واأي مكان من العامل .ونظر ًا لأن العامل اأ�سبح “رقمياً” اأكرث من
ذي قبل ،ن�سهد كم ًا متزايد ًا يف املعامالت عن طريق هذا النوع من
القنوات ،ما يعزز �سرعة ودقة تنفيذ املعامالت بالإ�سافة اإىل التمكني
من مراقبة الأن�سطة التي تنفذ على احل�ساب واإدارتها على مدار اليوم
والأ�سبوع مبا يحقق الراحة وال�سهولة للعميل.

تقرير حوكمة �ل�سركات

الأ�سواق واخلدمات امل�سرفية العاملية
توفر دائرة الأ�سواق واخلدمات امل�سرفية العاملية حلو ًل مالي ًة �سممت
خ�سي�س ًا لعمالئنا من كبار موؤ�س�سات القطاع احلكومي وال�سركات
واملوؤ�س�سات الكبرية حول العامل .وتقوم دائــرة الأ�سواق واخلدمات
امل�سرفية العاملية بتبني اأ�سلوب اإدارة عالقات طويلة الأمد لتكوين
فهم كامل ملتطلبات عمالئنا املالية .وتتاألف فرق خدمة العمالء يف
هذا القطاع من مدراء العالقات امل�سرفية واأخ�سائيني يعملون على
تطوير احللول املالية الكفيلة بتلبية الحتياجات اخلا�سة بالعمالء.
وبف�سل احل�سور يف اأكرث من  60دولة /منطقة والو�سول اإىل قدرات
واإمكانات اإت�س اإ�س بي �سي من جميع اأنحاء العامل ،تقوم دائرة الأ�سواق
واخلدمات امل�سرفية العاملية بخدمة ال�سركات الفرعية واملكاتب لدى
عمالئنا على اأ�سا�س عاملي.

تقرير جمل�ش �لإد�رة

خالل عام  2014ا�ستمرينا يف تعزيز عالقاتنا مع عمالئنا حيث اأننا ً
عملنا معهم يد ًا بيد لدعم اأهدافهم ال�سرتاتيجية .وهذا ما مكن بنك
اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان من اإعداد ميزانية عمومية قوية ،حيث �سهدنا منو ًا
جيد ًا يف القرو�س املقدمة لعمالئنا على نحو �سنوي ،وهو ما ي�ساعدنا
بالتايل على اأداء دورنا يف دعم منو وازدهار القت�ساد العُماين.
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جمموعة اإت�س اإ�س بي �سي يف و�سائل تقنية املعلومات للعودة بالفائدة
على عمالئنا حملياً .كما واظب بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان يف عام
 2014على تطبيق برناجمه لتطوير �سبكة اأجهزة ال�سراف الآيل حيث
اأ�ساف اإليها  16جهاز ًا جديد ًا للم�ساعدة يف خدمة العمالء ب�سكل
اأكرث فاعلية.

وتو�سعة بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان .ويف �سبيل ذلك ننتهج اأ�سلوب ًا
منتظم ًا للتعرف على وتطوير وتوزيع املوظفني املوهوبني للتاأكد من
وجــود م�سدر قــوي لدينا لتوفري الأ�سخا�س ذوي املـهــارات العالية
والذين يتمتعون بالقيم واملهارات واخلربة ل�سغل املنا�سب الإداريــة
العليا احلالية وامل�ستقبلية .ولقد �سرنا خالل هذا العام الإعالن عن
عدد من التعيينات ملواطنني عُ مانيني يف منا�سب اإدارية عليا يف ق�سم
اخلدمات امل�سرفية لالأفراد واإدارة الرثوات وق�سم اإدارة املخاطر.

�سهل مركز ال�ستالم الذي مت توفريه للعمالء بجوار املقر الرئي�سي
للبنك ،والــذي مت افتتاحه يف عــام  ،2013للعمالء يف م�سقط من
حت�سيل بطاقات الئتمان /اخل�سم ودفاتر ال�سيكات واأرقام التعريف
ال�سخ�سية للخدمات امل�سرفية الهاتفية اخلا�سة بهم يف الوقت الذي
يالئمهم .ول زلنا نتلقى مالحظات اإيجابية من العمالء حول هذه
اخلدمة الفريدة.
مت بذل الكثري من اجلهد للتقليل من ا�ستخدام الورق يف بنك اإت�س
اإ�س بي �سي عُ مان ،وذلك عن طريق التحكم بالف�سالت والطباعة
بطرق �سديقة للبيئة ب�سكل اأكرب .وقد مت تنفيذ م�سروع يهدف للتقليل
من عدد التقارير ال�سادرة بالن�سخة الورقية ،على �سبيل املثال ،وقد
نتج عنه تخفي�س ما يقارب  2٫2مليون �سفحة ورقية يف هذا العام،
و�سي�ستمر و�سيكرب هذا امل�سروع ب�سكل اأكرب يف عام .2015

ندير بفعالية عملية الإحالل الوظيفي عن طريق حتديد الإمكانات
الـتــي نحتاجها ونحقق ذلــك بالتعرف اإىل الأ�ـسـخــا�ــس املوهوبني
والتاأكد من تزويدهم بفر�س العمل والتطوير املالئمة للوفاء بهذه
الإمكانات .وتهدف ا�سرتاتيجيتنا يف انتقاء املوهوبني للتاأكد من توفر
املر�سحني ذوي املهارات واخلربات العالية مللء ال�سواغر املهمة والوفاء
باحتياجات الأعمال يف كافة جمالت بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان.
كما نقوم بتنظيم الإحالل الوظيفي مع اإدارة املواهب وتطوير الأفراد
والتخطيط لالأعمال.
نحن ملتزمون بخلق بيئة عمل تت�سم بالتنوع وال�سمولية وهو ما يعك�س
التنوع يف قاعدة عمالء البنك كذلك  .ومع وجود هذه البيئة يكون
املوظفني واثقني من اأن وجهات نظرهم و�سكاواهم حتظى بالرتحيب
حيث انهم يعملون يف بيئة خالية من اأي حتيز اأو متييز اأو م�سايقة،
يكون التقدم والتطور فيها قائم ًا على اأ�سا�س اجلــدارة واملوؤهالت.
وهناك جمال بحاجة للمزيد من الرتكيز وهو املوازنة بني اجلن�سني،
وخ�سو�س ًا يف املنا�سب الإدارية العليا .ونقوم حالي ًا مبعاجلة م�ساألة
النحياز يف عمليات الت�سغيل ومنح العرو�س الرتويجية وحتديد
املواهب وتو�سيع عمليات القيادة والرعاية .ويف نهاية عام  ،2014مت
ت�سكل جمموعة جديدة ملوارد املوظفني تدعى “التوازن” يف بنك اإت�س
اإ�س بي �سي عُ مان للم�ساعدة يف دعم التوازن بني اجلن�سني يف البنك.

املوارد الب�سرية
ركزنا يف بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان على تطوير ثقافة الأداء العايل
املبني على القيم واملبادئ ال�سامية .ولتحقيق هذه الغاية ،وا�سلنا
العمل على ت�سمني قيمنا يف كل قرار نتخذه ويف كل تفاعل يجري بني
الزمالء ومع العمالء.
نحن ملتزمون بتوفري بيئة عمل تت�سم بالتحفيز وتكرمي املجتهدين،
وت�سجع التطوع ال�سخ�سي واملهني وتكون مدعومة بفر�س تدريبية
ت�ساعد املوظفني على حتقيق طموحاتهم .وا�ستطاع موظفو بنك اإت�س
اإ�س بي �سي عُ مان خالل عام  2014ال�ستفادة من ت�سكيلة وا�سعة من
الأن�سطة التدريبية املختلفة ومن و�سائل الإعالم البديلة .فلقد تلقى
املوظفون على �سبيل املثال تدريب ًا مبا�سر ًا يف ف�سول درا�سية لأكرث من
 3اأيام كمتو�سط ،ما يعادل  2٫000يوم ًا تدريبي ًا تقريب ًا بالإ�سافة اإىل
برامج للتدريب الإلكرتوين .ولقد ا�ستفاد املوظفون اأي�ساأً من برامج
التدريب على راأ�س العمل واللتزام واملطابقة بالإ�سافة اإىل الدعم
الذي يقدمه املتخ�س�سون لدينا .ويتمتع كافة املوظفون لدى بنك اإت�س
اإ�س بي �سي عُ مان بحق الو�سول الــدوري واملنتظم لوحدات تدريبية
اإلكرتونية مت تطويرها من قبل املجموعة بالإ�سافة اإىل فر�س الو�سول
اإىل اأكادمييات التطوير العاملية .كما ي�ستطيع املوظفني الإ�ستفادة من
فر�س التدريب اخلارجي مبا فيها جمموعة اإت�س اإ�س بي �سي العاملية
واملكاتب الإقليمية .ناهيك عن املهام اخلارجية التي يكلف بها بع�س
املوظفني والتي ت�ساعدهم على ال�ستفادة من اخلربات العاملية.

نحن ندرك اهمية الدور الذي نلعبه يف عُ مان ب�سكل كامل ونلم مبدى
احلاجة للم�ساركة بفاعلية يف دعم م�سرية التعمني  .لذلك يركز بنك
اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان على حتديد وتطوير املواهب العُمانية احلالية
لديه وعلى تعزيز عمليات تطوير املواهب من خالل الربامج املحلية
واخلارجية.
الرقابة الداخلية
اإن اإدارة املخاطر منفذة يف اأولوياتنا ال�سرتاتيجية .ونعمل على
التاأكد من الإبقاء على املخاطر عند م�ستويات مالئمة بينما يتبواأ
بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان املكان الذي ميكنه من النمو وزيادة راأ�س
ماله لتحقيق اأكرب قدر من الإيــرادات .ولقد مت تعزيز اإدارة خماطر
اجلرائم املالية لدينا بتطبيق املعايري العاملية ،التي من �ساأنها حت�سني
الإجراءات وال�سيا�سات والإمكانات وال�سوابط التي حتكم كيفية قيامنا

يعترب تطوير موظفينا اأمــر ًا اأ�سا�سي ًا لت�سهيل حتقيق طموحات منو
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اإن ثقافة التعامل مع املخاطر التي نتبناها اأ�سا�سية لتحقيق اأهدافنا
ال�سرتاتيجية .وتت�سم هذه الثقافة باأنها حتفظية وجامعة وتعتمد على
ال�سوابط .ولقد مت تعزيزها بقيمنا ومعايرينا العاملية وت�سكل الأ�سا�س
الــذي يقوم على اأ�سا�س اإقدامنا على املخاطرة واإطــار عمل اإدارة
املخاطر التي نتعر�س لها .وهذه جميع ًا تعترب اأدوات لدينا لتنظيم
�سلوكيات العاملني لدينا مبا يتوافق مع موقف بنك اإت�س اإ�س بي �سي
عُ مان يف حتمل املخاطر والتعامل معها.

واأعلنّا يف �سهر نوفمرب اأي�س ًا باأننا يف �سدد اإجراء مناق�سات اأولية لبيع
اأعمالنا يف باك�ستان .ول تزال هذه املناق�سات جارية.

التخطيط ملوا�سلة لعمل
يدرك بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان مدى اأهمية الإبقاء على برنامج
�سامل ملوا�سلة العمل يف ظل بيئة خدمات مالية عاملية متكاملة .ولقد
اأعــد بنك اإت�س اإ�ــس بي �سي عُ مان ممار�سات واإجــراءات و�سيا�سات
لإدارة موا�سلة العمل حيث توفر املرونة املالئمة وقابلية الإ�سالح يف
حالت الأعمال احلرجة وا�سرتداد النظم والبيانات.
ي�سمن بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان اأن اأنظمته واإجراءاته مرنة مبا فيه

�لقو�ئم �ملالية

التنمية امل�ستدامة
ندرك متام ًا يف بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان باأن جناح اأعمالنا مرتبط
ارتباط ًا وثيق ًا بامل�سهد العام القت�سادي والبيئي والجتماعي الذي
نعمل فيه .وبالن�سبة لنا ،التنمية امل�ستدامة على املدى الطويل تعني
حتقيق عوائد م�ستدامة على راأ�س املال وزيادة الأرباح مبا ميكننا من
موا�سلة تكرمي م�ساهمينا وموظفينا وبناء عالقات طويلة الأمد مع
عمالئنا وموردينا ودفع �سرائبنا وال�ستثمار يف املجتمعات لتحقيق
النمو امل�ستقبلي .والطريقة التي نقوم فيها مبزاولة اأعمالنا مهمة اأي�س ًا
بالقدر الذي نقوم فيه بالأعمال؛ فم�سوؤولياتنا جتاه عمالئنا وموظفينا
وم�ساهمينا ،بالإ�سافة اإىل املجتمعات التي نعمل فيها ل تقت�سر على
اأن نكون موؤ�س�س ًة رابح ًة فقط.

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

عملياتنا يف الهند وباك�ستان
اأعلنّا يف �سهر اأبريل  2014عن عملية بيع حمتملة لأعمالنا يف الهند
لبنك الدوحة �ــس.م.ق .وقد مت ا�ستالم موافقة امل�ساهمني بالإجماع
يف اجتماع اجلمعية العمومية الغري عادية الذي عقد يف �سهر اأكتوبر
 .2014ولكن عملية البيع معقدة ،فهي تنطوي على قوانني واإجراءات
موجودة يف دول الهند وقطر وعُ مان .ومع ذلك ،مت حتقيق تقدم جيد
يف هذه ال�سفقة ونحن واثقون من اإمتامها يف الن�سف الأول من عام
.2015

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

لقد تبنينا هيك ًال لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية وي�سار اإليه بـ
«اخلطوط الدفاعية الثالثة» للتاأكد من حتقيق اأهدافنا ال�سرتاتيجية
بينما يتم الوفاء باملتطلبات التنظيمية والقانونية .ويعد هذا الهيكل
جزء ًا رئي�سي ًا من اإطار عمل اإدارة املخاطر الت�سغيلية لدينا:
• •خط الدفاع الأول –يعترب كل موظف م�سوؤو ًل عن املخاطر
التي تكون جــزء ًا من اأن�سطته واأعماله اليومية .وي�سمن
خط الدفاع الأول حتديد كافة املخاطر الـبــارزة �سمن
جمــالت عملهم والتخفيف منها ومراقبتها بوا�سطة
ال�سوابط الداخلية املالئمة �سمن بيئة رقابية �ساملة.
• •خط الــدفــاع الثاين –فرق العمل  ،مثل اإدارة املخاطر
واملالية واملــوارد الب�سرية . ،ولديهم م�سوؤوليات م�سابهه
خلــط الــدفــاع الأول بـ�ـسـاأن العمليات والأنـ�ـسـطــة التي
يزاولونها .كما اأنهم م�سوؤولني عن اإعداد ال�سيا�سة وتوفري
املراقبة والإ�سراف والعرتا�س على الأن�سطة التي يقوم
بها موظفي خط الدفاع الأول.
• •خط الدفاع الثالث –ي�سكل التدقيق الداخلي خط الدفاع
الثالث ،ما يوفر �سمان ًا م�ستق ًال لالإدارة وملجل�س الإدارة
ب�ساأن عمليات اإدارة املخاطر لدى بنك اإت�س اإ�س بي �سي
عُ مان وعمليات احلوكمة والرقابة الداخلية.

تقرير حوكمة �ل�سركات

خطوات وا�سع ٍة باجتاه حت�سني
ٍ
لقد خطا بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان
وتعزيز اإطار عمل موا�سلة العمل .ويتاألف هذا الإطار من:
• •تطبيق اأدوات اأمتتة اإدارة موا�سلة العمل مثل اأداة مرونة
العمل العاملية ونظام الإ�سعار يف حالت الطوارئ.
• •اإجراء حتليل للتاأثري على العمل لكل وحدة عمل �سنوياً.
• •حتــديــد مــوقــع ط ــارئ خم�س�س لكل وح ــدات الأع ـمــال
احلرجة وتوفري و�سول عن بُعد جلميع وظائف الأعمال
احلرجة.
• •عقد ور�ــس عمل اإلزامية �سنوية لتوعية كافة املوظفني
املعنيني مبوا�سلة العمل.
• •حت�سني جاهزية موا�سلة العمل لــدى البنك عن طريق
اإجــراء اختبار �سامل خلطط ا�سرتداد اأعمال /وظائف
معينة.

تقرير جمل�ش �لإد�رة

بالأعمال ومع من نقوم بها .ونود يف هذا ال�ساأن اإعادة التاأكيد على اأن
موؤ�سر بازل ملكافحة غ�سيل الأموال لعام  2014قد �سنف عُ مان على
اأنها الدولة ذات املخاطر الأقل من بني دول جمل�س التعاون اخلليجي
فيما يتعلق بغ�سيل الأمــوال ومتويل الإرهــاب ،وامل�سنفة باملرتبة 29
عاملي ًا (من اأ�سل  162دولة).

الكفاية لت�سيري اأعماله بفعالية يف حال وقوع اأي كارثة غري متوقعة (اأي
طبيعية اأو بيئية اأو من �سنع الب�سر) .وهو بذلك يهدف لتعزيز وتطبيق
خطة موا�سلة عمل قوية من اأجل «جاهزيته للحالت الطارئة».
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تتطلع ا�سرتاتيجية ا�ستدامة ال�سركات لدى بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان
لتقدمي ك ًال من القيمة ق�سرية الأمد وطويلة الأمد مع و�سع تركيز
خا�س على ثالثة جمالت وهي التعليم والبيئة وتطوير املجتمع.

توا�سل ميزانية عام  2015ا�سرتاتيجية التنويع يف ال�سلطنة بعيد ًا
عن النفط والغاز .وهناك تركيز وا�سح على دعم النمو يف قطاعات
جديدة للم�ساعدة يف اإي�سال منو اإجمايل الناجت املحلي اإىل  ٪5مقارنة
بـ  ٪4٫4املخطط لها يف عام  .2014ويتوقع اأن تنخف�س اإيــرادات
النفط والغاز بن�سبة  ، ٪5ولكن مببلغ  9٫2مليار ريال عُ ماين فهي ل
تزال متثل  ٪79من اإجمايل الإيرادات .وقد مت ح�ساب اإيرادات النفط
اخلام على اأ�سا�س متو�سط الإنتاج اليومي من النفط الذي يقدر بـ
 980٫000مليون برميل يف عام  .2015والإيــرادات ال�سريبية مببلغ
 1٫3مليار ريال عُ ماين اأعلى بن�سبة  ٪28٫5مما كانت عليه يف عام
 2014مع ارتفاع �سرائب الدخل بن�سبة ( ٪25مقارنة مع  ٪14يف عام
 2014و ٪3يف عام .)2013
من املتوقع اأن يزداد حجم امل�سروفات الكلي بن�سبة  ٪4٫4لي�سل اإىل
 14٫1مليار ريال عُ ماين مع ارتفاع م�سروفات التعليم بن�سبة ٪27
لت�سل اإىل  1٫8مليار ريال عُ ماين –اإ�سارة وا�سحة لرتكيز احلكومة
طويل الأم ــد .ويتوقع اأن يرتفع ال�سمان الجتماعي وم�سروفات
ال�سحة واملعا�سات اأي�س ًا ( ٪16٫8و ٪16٫6و ٪28٫9على التوايل).
وهناك ت�سديد قوي على ال�سياحة.
�سريكز بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان يف ال�سنة املقبلة ،اأثناء �سعيه لتوفري
خدماته على اأ�سا�س خطط النمو طويلة الأجــل لالأعمال يف عُ مان،
على اإدارة اأعماله يف ظل بيئة جديدة من اأ�سعار النفط املنخف�سة.
و�سنوا�سل جهدنا لربط عمالئنا بالفر�س املحلية والدولية ذات ال�سلة
بينما نبقى مركزين دوم ًا على تقدمي جتربة متنا�سقة ورائدة للعمالء
حيث اأننا نهدف اأن نكون البنك الرائد يف عُ مان.

تطوع يف عام  2014ما يقارب  170موظف ًا بجزء من وقتهم و�ساهموا
بـاأكــرث مــن � 860ساعة مــن الــدعــم للعديد مــن م ـبــادرات ا�ستدامة
ال�سركات .ول زلنا لل�سنة الرابعة على التوايل وبال�سراكة مع املجل�س
الربيطاين نقوم بدعم برنامج القراءة الإقليمي احلائز على اجلوائز
“الأطفال يقروؤون” لأطفال مدار�س التعليم الأ�سا�سي احلكومية،
ومت تقدمي الربنامج خارج حمافظة م�سقط لأول مرة .ومت التوقيع
على �سراكة مع اجلمعية العُمانية للمياه لإ�سالح فلج امليدان يف ولية
نخل ،حيث قدم موظفونا امل�ساعدة يف اإ�سالح وحت�سني تدفق املياه عن
طريق تطوير التجهيزات الأر�سية احلالية ،بينما يتم اأي�س ًا الت�سجيع
على الإنتاج الزراعي يف مناطق حمروثة تعاين من ظروف الطق�س
اجلاف ال�سديد.
كما وقعنا اأي�س ًا على اتفاقية مع اأوتــورد باوند عُ مان لبدء برنامج
“رحلة لال�ستك�ساف” لإك�ساب اأطفال املدار�س العُمانية املهارات
الالزمة ملوجهة امل�ستقبل بكل ثقة .ويف دي�سمرب  ،2014عملنا اأي�س ًا مع
املجل�س الربيطاين وبدعم من موؤ�س�سة غري حكومية موجودة يف عُ مان،
الأطفال اأولً ،حيث اأطلقنا م�سابقة املوؤلف العماين ال�سغري لل�سباب
العُماين لتزويدهم بفر�سة اإبراز مهاراتهم يف كتابة الق�سة الق�سرية.
التطلع قدم ًا
تقدر م�سروفات احلكومة لعام  2015بحوايل  14٫1مليار ريال
عُ ماين تقريب ًا مع ميزانية عمومية خمطط لها وقدرها  2٫5مليار ريال
عُ ماين .و�سيتم تغطية العجز عن طريق القرو�س والحتياطيات العامة
وعلى الرغم من الهبوط املتتايل يف اأ�سعار النفط يف الربع الرابع لعام
 ،2014اإل اأن احلكومة مل تظهر رغبة يف اإيقاف العمل على م�ساريع
التطوير التي مت التخطيط لها.

اأندرو لوجن
الرئي�س التنفيذي
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تقرير جمل�ش �لإد�رة

تقرير حوكمة �ل�سركات

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

�لقو�ئم �ملالية
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متطلبات الإف�ساح مبوجب اإطار بازل  – 2الأ�سا�س الثالث و بازل 3
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

يف  3يونيو  ،2012مت دمج اأعمال وفروع بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق
الو�سط املحدود يف �سلطنة عمان مع بنك عمان الدويل �س.م.ع.ع،
ومتت اإعادة ت�سمية هذين الكيانني املدجمني �سمن كيان واحد مدرج،
حتت اإ�سم بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان �س.م.ع.ع .وبعد الدمج حاز
بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود على ن�سبة ( ) ٪51من
ا�سهم الكيان اجلديد املدمج.
�سيا�سة الإف�ساح
لدى البنك �سيا�سة ر�سمية حول متطلبات الإف�ساح والتي ت�سكل جزاء ًا
من قواعد بازل  Пو بازل  Шالتي اأقرها جمل�س الإدارة متا�سي ًا مع
متطلبات اللوائح التنظيمية للبنك املركزى العماين.

ر�أ�ش �ملال �لإ�سايف �مل�ستوى �لأول
يتكون ر�أ�ش �ملال �لإ�سايف �مل�ستوى �لأول مما يلي:

نطاق التطبيق
يعمل البنك من خالل �سبكة عمل لفروعه يف �سلطنة عُ مان والهند
وباك�ستان .البيانات املقدمة يف هذا البيان جممعة لعمليات البنك يف
هذه الدول الثالث .البنك لي�س لديه اأي �سركات تابعة.

• عالوة اإ�سدار الأ�سهم الناجتة عن اإ�سدار اأدوات اإ�سافية من
را�سمال امل�ستوى الأول ؛

هيكل راأ�س املال
�لأهد�ف و�لإ�سر�تيجية
ي�سع البنك املركزي العماين وي�سرف على املتطلبات التنظيمية.
ويهدف البنك عند اإدارته لرا�س املال اىل حتقيق الآتي:
• •حماية مقدرة البنك على الإ�ستمرار ككيان متنامي وزيادة
عائدات للم�ساهمني؛
• •الإلتزام باملتطلبات التنظيمية لراأ�س املال التي ي�سعها
البنك املركزي العماين؛
• •احلفاظ على ن�سب كفاية را�ــس املــال فــوق احلــد الدنــى
املو�سوع من قبل البنك املركزي العماين و اإر�سادات بازل
 IIواإطار بازل  III؛
• •اإدارة الإ�ستثمارات يف الــودائــع ق�سرية الجــل ب ـاأدوات
البنك املركزي العماين اأو يف امل�ستوى الأعلى لالإ�ستثمارات
باملوؤ�س�سات املالية.
�لإف�ساحات �لنوعية

•

يتكون راأ�س املال امل�ستوى الثاين من املخ�س�سات العامة خل�سائر
القرو�س ،والقيمة العادلة املرتاكمة للمكا�سب على الأدوات املتاحة
للبيع .تتحدد القيمة العادلة للمكا�سب بعد طرح  ٪55من الفارق بني
القيمة الدفرتية للتكلفة التاريخية والقيمة ال�سوقية والتي تطبق من
اأجل التحوط تقلبات من ال�سوق والأعباء ال�سريبية.
طبق ًا لتعليمات البنك املركزي العماين فاإن الإ�ستثمارات غري
الإ�سرتاتيجية يف البنوك واملوؤ�س�سات املالية والتي ل تتجاوز  ٪5من
راأ�سمال البنك /املوؤ�س�سة املالية امل�ستثمر فيها اأو  ٪5من �سايف اأ�سول
البنك امل�ستثمر ،اأيهما اأقل ،تكون مرجحة مبخاطر بن�سبة .٪100

• ي�ستخدم البنك نهج معياري لتقدير خ�سم را�ــس املال
ملخاطر الئتمان.
•وي�ستخدم البنك نهج املوؤ�سر ال�سا�سي لتقدير خ�سم را�س
املال ملخاطر الت�سغيل.

�لقو�ئم �ملالية

•

• تطبيق عدد اأقل من التعديالت التنظيمية يف اإحت�ساب راأ�س املال
الإ�سايف امل�ستوى الأول.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

• اأدوات را�سمال الإ�سافية املوؤهلة �سمن امل�ستوى الأول التي
ا�سدرتها ال�سركات املوحدة التابعة للبنك والتي يحملها اأطراف
ثالثة ،من ا�سحاب حقوق الأقلية ،ول تندرج �سمن راأ�س املال
العادي امل�ستوى الأول 1؛

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

• اأدوات راأ�س املال الدائمة ال�سادرة عن البنك و التي يجب اأن تلي
يف الأف�سلية اإىل املودعني والدائنني ب�سكل عام و �سكوك /ديون
البنك الثانوية ،وتلبي متطلبات املعايري الإ�سافية كما هو حمدد يف
اإطار بازل Ш؛

تقرير جمل�ش �لإد�رة

بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان �س.م.ع.ع (البنك)( ،بنك عمان الدويل
�س م ع ع �سابقاً) هو �سركة م�ساهمة عمانية عامة مت تاأ�سي�سها يف
 1يناير  ،1979تزاول اأعمال البنوك التجارية من خالل �سبكة من
الفروع يف �سلطنة عمان .بالإ�سافة اىل ذلك فاإن لدى البنك فروع
بالهند والباك�ستان (فروع خارجية).

تقرير حوكمة �ل�سركات

• •من اأجل تطبيق املتطلبات احلالية لرا�س املال ،يحت�سب
البنك ن�سبة ال�سول املعر�سة اىل املخاطر وفقا لر�سادات
كفاية را�ــس املــال التي و�سعها البنك املركزي العماين
وحتــدد ن�سبة جمـمــوع را�ــس املــال اىل جمـمــوع ال�ـســول
املرجحة باملخاطر.
هيكل راأ�س املال
يتكون راأ�س املال العادي امل�ستوى الأول من الأ�سهم العادية ال�سادرة
من قبل البنك ،الإحتياطي القانوين ،الأرباح املحتجزة .تخ�سم القيم
الدفرتية لل�سهرة ،الأ�سول غري امللمو�سة ،اخل�سائر املرتاكمة غري
املحققة على الإ�ستثمارات املتاحة للبيع /القرو�س للو�سول اإىل راأ�س
املال العادي امل�ستوى الأول .ويف الوقت احلايل لي�س لدى البنك اأي
�سهرة مثبتة يف دفاتره.

يكون هيكل راأ�س املال مكون على النحو التايل :
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الإف�ساح لنهج الت�سوية ذات اخلطوات الثالث
طبقا لإطار بازل  ، IIIيجب على البنوك الإف�ساح عن “الت�سوية
جلميع العنا�سر التنظيمية لراأ�س املال التي مت اإعادة اإثباتها يف
امليزانية العمومية للقوائم املالية املدققة .وتهدف عملية الت�سوية
املن�سو�س عليها يف معاجلة ق�سايا عدم الت�ساق بني الأرقام املف�سح
عنها بح�ساب راأ�س املال التنظيمي و الأرقام امل�ستخدمة يف القوائم
املالية املن�سورة .
• •ي�سمن النهج ذو اخلطوات الثالث املبني اأدنــاه اأن الت�سوية
بني هذه الأرقــام يتم بطريقة مت�سقة( .راجــع امللحق الثاين)
اخلطوة  :1امليزانية العمومية املقرر عنها �سمن نطاق التوحيد
التنظيمي .
• •اخلـطــوة  :2تو�سيع خطوط امليزانية العمومية �سمن نطاق
التوحيد التنظيمي لالإف�ساح عن كافة املكونات امل�ستخدمة
لعر�س مكونات راأ�س املال (راجع امللحق الأول)
• •اخلـطــوة  : 3حتديد كــل مــن املكونات التي مت الك�سف عنها
يف اخلطوة  2عن املكونات لغر�س الإف�ساح عن راأ�ــس املال
املن�سو�س عليها يف امللحق الأول.

�ألف ر.ع
200٫031
راأ�س املال املدفوع
35٫933
الإحتياطي القانوين
58٫292
الأرباح املحتجزة
ت�سويات مبوجب اللوائح لراأ�س املال العادي امل�ستوى الأول ()13٫132
281٫124
راأ�س املال العادي امل�ستوى الأول
راأ�س مال الإ�سايف امل�ستوى الأول
281٫124
جمموع را�سمال العادي امل�ستوى الأول
1٫985
اإحتياطي القيمة العادلة لالأ�سهم املتاحة للبيع
15٫880
خم�س�سات جماعية لالإنخفا�س يف القيمة
17٫865
راأ�س املال امل�ستوى الثاين
298٫989
اإجمايل راأ�س املال النظامي
تتمثل اإف�ساحات اإ�سافية وفقا لإطار بازل  IIIعلى النحو التايل.
بازل  - Шالإف�ساحات العامة خالل املرحلة الإنتقالية
و�سعت اإف�ساحات بازل  Шالعامة خالل املرحلة الإنتقالية من
التعديالت التنظيمية (اأي الفرتة من  31دي�سمرب  2013حتى 31
دي�سمرب  ) 2017لتلبية متطلبات بازل  IIIحتي ت�ستطيع البنوك
الإف�ساح عن مكونات راأ�س املال والتي �ست�ستفيد من الرتتيبات
النتقالية( .الرجوع اإىل امللحق الأول)
�سيتم تطبيق التعديالت التنظيمية من جميع اخل�سومات واملر�سحات
الحرتازية على مراحل و خ�سمها من راأ�س املال العادي الفئة  1و
راأ�س املال الإ�سايف الفئة  /1و راأ�س املال الفئة  2وذلك ليتم تنفيذها
ب�سكل كامل بحلول  31دي�سمرب  .2017نبني تدريج املراحل يف اجلدول
التايل - :

الإف�ساح عن امليزة الرئي�سية لالأدوات التنظيمية لراأ�س املال
يوفر الإف�ساح عن امليزة الرئي�سية لالأدوات التنظيمية لراأ�س املال،
تقرير املالمح الرئي�سية الذي يلخ�س كافة الدوات التنظيمية
لراأ�سمال البنك .هذا هو م�ستوى احلد الأدنى من ملخ�س الإف�ساح
الذي يطلب التقرير عنه فيما يتعلق بكل الدوات التنظيمية لراأ�س املال
الـتي اأ�سدرها البنك  ،مبا يف ذلك الأ�سهم العامة .
ويرد يف امللحق الثالث و�سفا للميزة الرئي�سية لالدوات التنظيمية
لراأ�سمال التي اأ�سدرها البنك.
كفاية راأ�س املال
�سيا�سة البنك هي احلفاظ على اأ�سا�س راأ�س مايل قوي للحفاظ على
امل�ستثمرين واملودعني وثقة ال�سوق وللمحافظة على تطوير اأعمال
البنك م�ستقبالً.

نهج �خل�سم باإ�ستخد�م �لن�سب
�ل�سنة �ملنتهية يف
�ملحددة مقابل كل �سنة
٪ 20
2013
٪ 40
2014
٪ 60
2015
٪ 80
2016
٪ 100
2017
�سوف يخ�سم اأي نق�س يف اخل�سومات املقررة من الفئة الأعلى يف
راأ�س املال اإذا كانت فئة را�س املال ذات ال�سلة غري كافية للخ�سم.
واملبلغ املتبقي غري املخ�سوم من راأ�س املال العادي امل�ستوى  1و راأ�س
املال الإ�سايف الفئة  / 1و راأ�س املال الفئة  2خالل الرتتيبات النتقالية
�سوف يخ�سع للتعديالت التنظيمية على النحو املن�سو�س عليه يف
تعميم البنك املركزي بي اأم .1009

يلتزم البنك ب�سكل تام بتطبيق معايري بازل  IIIكما اإنتهجها البنك
املركزي العماين وحالي ًا يتبع املنهج املعياري ب�ساأن الإئتمان وخماطر
ال�سوق و نهج املوؤ�سر الأ�سا�سي ملخاطر الت�سغيل.
ولقد و�سع البنك حالي ًا احلد الأدنى الداخلي امل�ستهدف لكفاية راأ�س
املال مبعدل  ٪17للعام  2014و ال�سنوات الالحقة.
راأ�س املال الالزم لدعم الن�سطة احلالية وامل�ستقبلية مت مناق�سته
وتوثيقه من قبل جلنة ال�سول واللتزامات.
ومتا�سيا مع قواعد البنك املركزي العماين لكفاية را�س املال و
ممار�سات جمموعة اإت�س اإ�س بي �سي يتم مراقبة كفاية را�س املال
ب�سفة يومية .بال�سافة اىل ذلك ،يتم اإ�سدار تقرير ربع �سنوي كامل
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عن بازل  IIوفق ًا اإىل منوذج البنك املركزي العماين و وفق ًا للمتطلبات
املعيارية.

متو�سط جممل الدخل ال�سنوي عن الثالث �سنوات الخرية.

خماطر الإئتمان
طبق البنك النهج املعياري يف كافة دفاتر البنك.
خماطر الت�سغيل
ي�ستخدم البنك نهج املوؤ�سر ال�سا�سي لتوزيع راأ�س املال ملخاطر
الت�سغيل .كما يوزع البنك را�س املال ملخاطر الت�سغيل ا�ستناد ًا اىل

تقرير جمل�ش �لإد�رة

خماطر ال�سوق
ي�ستخدم البنك (اإ�سلوب القيمة املعر�سة للمخاطر) الذي يتم
مناق�سته بالتف�سيل لحقا بهذا امل�ستند لحت�ساب التعر�س ملخاطر
ال�سوق يف قائمة املركز املايل.
تفا�سيل راأ�س املال والأ�سول املرجحة باملخاطر ومعدل كفاية راأ�س
املال كما يف  31دي�سمرب  2014كما يلي :
�ألف ر.ع

�لتفا�سيل

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

التعر�س للمخاطر وتقييمها
تنطوي كافة عمليات البنك على خماطر ،ذات م�ستويات متباينة
والتحليالت والقبول والتقييم واإدارة املخاطر اأو جمموعة من
املخاطر .واهم انواع املخاطر التي يتعر�س لها البنك هي خماطر
الإئتمان (مت�سمنة املخاطر من خارج �سلطنة عمان)  ،وخماطر
ال�سوق وخماطر الت�سغيل مبختلف �سورها و خماطر ال�سيولة وخماطر
ال�سمعة واملخاطر القانونية وال�ستمرارية(البيئية والإجتماعية).
وتت�سمن خماطر ال�سوق خماطر العملة الجنبية واأ�سعار الفائدة

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

بنود مدرجة يف امليزانية العمومية
بنود خارج امليزانية العمومية
امل�ستقات
�ملجموع
خماطر ال�سوق
خماطر الت�سغيل
�ملجموع
را�س املال العادي امل�ستوى 1
اإ�سافية را�س املال امل�ستوى 1
جمموع ر��سمال �مل�ستوى 1
ر��سمال �مل�ستوى 2
جمموع ر�أ�ش �ملال �لنظامي
متطلبات راأ�س املال ملخاطر الإئتمان
متطلبات راأ�س املال ملخاطر ال�سوق
متطلبات راأ�س املال ملخاطر الت�سغيل
جمموع ر�أ�ش �ملال �ملطلوب
ن�سبة ر�أ�ش �ملال �لعادي �مل�ستوى � /1مل�ستوى 1
ن�سبة ر�أ�ش مال �مل�ستوى 1
ن�سبة�إجمايل ر�أ�ش �ملال
* �سايف املخ�س�سات والفائدة املجنبة وال�سمانات املوؤهلة.

تقرير حوكمة �ل�سركات

�سايف �لأر�سدة
�لر�سيد �لإجمايل
(�لقيمة �لدفرية) (�لقيمة �لدفرية)*
2٫186٫188
2٫215٫123
392٫223
396٫060
3٫556
3٫556
2٫581٫967
2٫614٫739

�لأ�سول �ملرجحة
باملخاطر
1٫213٫701
288٫750
3٫556
1٫506٫007
6٫702
126٫319
1٫639٫028
281٫124
281٫124
17٫865
298٫989
190٫133
846
15٫948
206٫927
%17٫15
%17٫15
%18٫24

وخماطر اأ�سعار ال�سهم .تفا�سيل ادارة هذه املخاطر مبينة اأدناه.
�لقو�ئم �ملالية

اإن ملمح املخاطر لدى البنك دائم التغري متاثرا مبجموعة وا�سعة من
العوامل .ويهدف اإطار ادارة املخاطر الذي و�سعه البنك اىل املراقبة
امل�ستمرة لبيئة املخاطر والتقييم املوحد للمخاطر وارتباط هذه
املخاطر ببع�سها البع�س.
اإن اإطار اإدارة املخاطر بالبنك مبني بالإي�ساح  30من القوائم املالية.
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متطلبات الإف�ساح مبوجب اإطار بازل  – 2الأ�سا�س الثالث و بازل ( 3تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

خماطر الئتمان
خماطر الئتمان هي خماطر اخل�سارة املالية للبنك عندما يف�سل
العميل او الطرف الآخر يف الوفاء بالتزاماته التعاقدية .وتن�ساأ ب�سفة
رئي�سية عن الإقرا�س املبا�سر والتمويل التجاري واملنتجات خارج
قائمة املركز املايل مثل ال�سمانات والحتفاظ بالذمم املدينة والوراق
املالية الخرى .ويتولد عن خماطر الإئتمان اكرب متطلبات را�س املال
التنظيمية عن املخاطر التي يتعر�س لها.

الت�سهيالت الئتمانية و�سبط التعر�س للمخاطر وتوجية �سيا�سة
الإئتمان عن الوحدات التجارية و الر�سد و التقرير حول التعر�س
للمخاطر من قبل الفراد وطبقا للمحافظ والتي تت�سمن ادارة
اجتاهات ال�سوق املعاك�سة .يتحمل البنك امل�سئولية عن جودة حمفظته
ويتبع �سيا�سات الئتمان التي تنطوي على ال�سلطات املخولة بالت�سديق
واإجراءات الت�سهيل الئتماين والتي تهدف اىل تكوين والإحتفاظ
بالأ�سول املتعر�سة للمخاطر عالية اجلودة .ويجري البنك فح�سا
دوريا لتقييم وحتديد م�ستويات تركيز املخاطر ،مت�سمنة تلك املتعلقة
بقطاعات الن�ساط الفردية اأو املنتجات واملناطق اجلغرافية ب�سفة
منف�سلة.

ويوجد لدى البنك معايري و�سيا�سات و اإجراءات خم�س�سة تعمل على
�سبط ومراقبة املخاطر من كافة انواع الأن�سطة .وهذه مماثلة لتلك
املطبقة على كافة مكاتب كيانات جمموعة بنك اإت�س اإ�س بي �سي
مبختلف القاليم.

يويل البنك اإهتمام ًا خا�س ًا اإىل اإدارة م�سكالت القرو�س .ويوجد
بالبنك وحدة تخت�س بتقدمي خدمات الدارة املركزة وال�سبط
للح�سول على اق�سى حد ممكن من اإ�سرتدادات الديون امل�سكوك
فيها.

يتبع البنك �سيا�سات ائتمان منفردة تتما�سى مع �سيا�سات جمموعة
اإت�س اإ�س بي �سي .ويت�سمن ذلك تطبيق نظام ت�سنيف خماطر الئتمان
لالطراف الخرى من ال�سركات والتي ي�ستخدم لها نظام ت�سنيف ال
 22نقطة ملخاطر الئتمان و ت�سنيف خماطر العميل و تنطوي كل
نقطة على قيا�س احتمالية عدم الوفاء والتي تتم مراجعتها وحتديثها
من فرتة اىل اأخرى .ونظر ًا لأن هذه احل�سابات هي هامة ب�سكل فردي،
فرتاجع ب�سكل منتظم ت�سنيفات خماطر الإئتمان وتعدل متى واأينما
كان ذلك مالئم ًا و�سمن اعمال التجزئة بالبنك ،يتم تقييم املخاطر
واإدارتها با�ستخدام خمتلف مناذج املخاطر والت�سعري للح�سول على
بيانات املحفظة.

التقرير عن املخاطر
بالإ�سافة اىل اف�ساحات الكمية والتقارير الخرى /و الإقرارات
املقدمة اىل اجلهات التنظيمية يف �سلطنة عمان ،يقدم البنك اأي�سا
جمموعة من التقارير خمتلفة اىل الفرع الإقليمي لبنك اإت�س اإ�س بي
�سي بدبي واملركز الرئي�سي للمجموعة بلندن .وتت�سمن هذه التقارير
التعر�سات الكبرية للبنوك واحلكومات وال�سركات والتعر�سات لقطاع
املمتلكات .بالإ�سافة اإىل ذلك  ،يتم ال�سراف على التعر�س لأهم
القطاعات من خالل اإجتماع بنك اإت�س اإ�س بي �سي عمان ال�سهري
لإدارة املخاطر.

فيما يلي اأدناه مقارنة لت�سنيف ملخاطر الئتمان من قبل البنك مع
فئات الت�سنيف اخلا�سة بالبنك املركزي العماين:

�سيا�سات �لتحوط و � /أو تقليل �ملخاطر

ت�سنيف خماطر �ئتمان
بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عمان
املعياري
6٫2 – 1٫1
الذكر ب�سفة خا�سة
8٫3 - 7٫1
9٫0
غري املقبول  /امل�سكوك فيه  /اخل�سارة
اخل�سارة
10٫0
ادارة خماطر الئتمان واجراءات امل�سادقة على منح الت�سهيل
الئتماين والت�سنيف الئتماين للقرو�س وال�سلف والقرو�س منخف�سة
القيمة وادارة الئتمان مبينة بالي�ساح  3-30من القوائم املالية.
ت�سنيف �لبنك �ملركزي �لعماين

يتبع البنك �سيا�سات واإجراءات لتقليل املخاطر وفقا للتعليمات الواردة
بدليل التعليمات ملجموعة اإت�س اإ�س بي �سي للعمليات التجارية .
�ملبالغ �ملتاأخرة
اأن التعريف ال�سا�سي للمبالغ املتاأخرة هو عندما ل يتم �سداد اإق�ساط
القر�س يف التاريخ املحدد لذلك.

�إنخفا�ش �لقيمة

اإن احلدود ملخاطر الإئتمان التي ي�سعها البنك لالأطراف الأخرى يف
القطاعات احلكومية واملالية تتما�سى مع تفوي�س ال�سلطات من قبل
جمل�س اإدارة البنك .الهدف الرئي�سي يتمثل يف اإ�ستخدام اإىل اأق�سى
درجة ممكنة الإئتمان املتاح وتفادي الرتكيز املفرط للمخاطر .وتكون
ت�سهيالت الئتمانية للجهات اخلارجية طبقا للحدود التي تفو�س من
جمل�س اإدارة البنك وتتما�سى مع اإجرات الإئتمان من جمموعة اإت�س
اإ�س بي �سي.

يعترب الأ�سل املايل منخف�س القيمة ويتكبد البنك خ�سارة مالية عنها
فقط و فقط عندما يوجد دليل مو�سوعي لالنخفا�س يف القيمة نتيجة
حلدث بعد الدراج املبدئي لال�سل .ولهذا احلدث اثر يف التدفقات
النقدية امل�ستقبلية لال�سل  ،كما ميكن قيا�س هذا التاأثري مبوثوقية.
حتت�سب خم�س�سات النخفا�س يف القيمة عن طريق التقييم اإما :
• •على م�ستوى احل�ساب الفردي ( باإ�ستخدام تقنيات خ�سم
التدفقات النقدية ح�سب الإقت�ساء)؛ اأو

و�سع البنك اإجراءات لإدارة املخاطر ت�ستمل على م�سادقات
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• •ا�ستنادا على امل�ستوى اجلماعي لال�سول ذات مالمح املخاطر
الئتمانية امل�سابهة.
و�سف النهج املتبع للمخ�س�سات املحددة والعامة والأ�ساليب
الح�سائية امل�ستخدمة
اإن من �سيا�سات البنك تكوين خم�س�س للقرو�س منخف�سة القيمة
ب�سكل فوري وعند احلاجة وب�سورة منتظمة وفقا لالإر�سادات
املو�سوعة من قبل املجموعة.

اإن التقييم الذي يجريه البنك لالنخفا�س يف القيمة ب�سفة جماعية
للعمالء من ال�سركات يت�سمن كال من العوامل القت�سادية وال�سيا�سية
القائمة يف كل مرة .وتت�سمن العوامل القت�سادية م�ستوى املديونية
اخلارجية وم�ستوى عبئ خدمة الدين والو�سول للموارد اخلارجية من
الأموال ملقابلة متطلبات متويل ديون تلك الدولة .والعوامل ال�سيا�سية
التي توؤخذ يف احل�سبان تت�سمن ال�ستقرار يف الدولة وحكومتها،
والتهديدات المنية وجودة اإ�ستقاللية النظام الق�سائي بها.
�لقرو�ش �ملتعرثة

توجد نوعان من املخ�س�سات املكونة لالنخفا�س يف قيمة القرو�س:
وهي التي يجري تقييمها ب�سفة فردية والخرى التي يجري تقييمها
ب�سفة جماعية .وتتطلب �سيا�سة البنك فح�س م�ستوى خم�س�سات
النخفا�س يف القيمة على الت�سهيالت الفردية والتي تتخطى حدود
الهمية كل ن�سف عام على اأقل تقدير وبدرجة اكرب عندما تتطلب
احلالت الفردية ذلك .وتقت�سي ال�سيا�سة ان يت�سمن ذلك فح�س
ال�سمان امل�ستلم يف احلالت العتيادية(مت�سمنة اعادة تاأكيد امكانية
التنفيذ) وتقييم ًا للمقبو�سات املتوقعة والفعلية.

فيما يلي اأدناه بيانا ملجموع اجمايل التعر�سات ملخاطر الئتمان،
م�سافا اليها متو�سط جممل التعر�س خالل الفرتة مف�سلة اإىل الأنواع
الرئي�سية من التعر�سات ملخاطر الإئتمان :
�ألف ر.ع

نوع �لتعر�ش ملخ�اطر �لإئتمان

 31دي�سمرب 2014

 31دي�سمري 2013

 31دي�سمرب 2014

 31دي�سمري 2013

87٫338
438٫155
131٫329
494٫410
33٫160
1٫184٫392

88٫085
417٫678
132٫333
492٫062
27٫810
1٫157٫968

79٫453
449٫747
133٫920
554٫517
43٫522
1٫261٫159

87٫992
431٫981
88٫774
448٫426
24٫302
1٫081٫475

* القرو�س ال�سخ�سية ل ت�سمل ال�سحب ال�سخ�سي على املك�سوف مببلغ  7٫061األف ريال عُ ماين ( 5٫029الف ر ع للعام  31دي�سمرب  )2013م�سمنة
مبجموع ال�سحب على املك�سوف.

�لقو�ئم �ملالية

�سحب على املك�سوف
*قرو�س �سخ�سية
قرو�س مقابل اإي�سالت الأمانة
قرو�س اأخرى
�سراء  /خ�سم كمبيالت
املجموع

متو�سط �إجمايل �لتعر�ش للمخاطر

جمموع �إجمايل �لتعر�ش للمخاطر كما يف

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

يتم اإعادة تقييم ب�سكل عام حمفظة خم�س�سات العمالء الإفراد

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

بالن�سبة اىل احل�سابات التي يجري تقييمها ب�سفة فردية ،يتطلب
حتديد القرو�س امل�سنفة على اإنها متعرثة حاملا يتوفر دليل مو�سوعي
على حدوث خ�سارة انخفا�س يف قيمها .ويت�سمن الدليل املو�سوعي
على الإنخفا�س يف القيمة البيانات ممكنة املالحظة مثل تاأخر ال�سداد
للمبالغ التعاقدية لأ�سل القر�س اأو الفوائد ملدة  90يوماً .ت�سنف
حمافظ القرو�س املت�سابهة على اإنها متعرثة عندما يتاأخر ال�سداد ملدة
 90يوما اأو اكرث .وقد تبنى البنك �سيا�سة جمموعة اإت�س اإ�س بي �سي
لنموذج معدل التدفق والذي يتم مبوجبة حجز خم�س�س النخفا�س
يف القيمة لكل القرو�س املتاأخر ال�سداد عنها بدءا من التاأخري ملدة يوم
واحد .غري اأن املخ�س�سات بالقوائم املالية تدرج وفق ًا ملتطلبات البنك
املركزي العماين.

تقرير حوكمة �ل�سركات

اإن اأ�سلوب ت�سنيف الت�سهيالت الإئتمانية مو�سوع بحيث يتم القاء
ال�سوء على التعر�سات التي تتطلب قدرا اكرب من النتباه يف الدارة
ا�ستنادا اىل �سدة احتمال عدم الوفاء اأو توقع اخل�سارة .وعليه ،يطلب
من الدارة على وجه التحديد الرتكيز على الت�سهيالت املمنوحة
للمقرت�سني و�سرائح املحفظات التي ت�سنف مب�ستوى يقل عن املر�سي.
ويتم تعديل الت�سنيفات املو�سوعة مل�ستويات املخاطر عند ال�سرورة
ب�سكل فوري .وجتري الإدارة تقييما لكفاية املخ�س�سات املكونة ملقابلة
القرو�س منخف�سة القيمة بانتظام وذلك عن طريق الفح�س املف�سل
ملحفظة القرو�س ومقارنة الإداء واإح�سائيات التاأخري مع الجتاهات
التاريخية وتقدير تاأثري الإو�ساع القت�سادية الراهنة.

تقرير جمل�ش �لإد�رة

واخل�سومات عليها كل �سهر عن املخ�س�سات اجلديدة اأو الأفراج
عن املخ�س�سات احلالية ،ويتم اإحت�سابها لكل حمفظة يتم حتديدها
ب�سفة منف�سلة.
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التوزيع اجلغرايف
التوزيع اجلغرايف للتعر�س للمخاطر ،حتليله ح�سب املناطق اجلوهرية وفق ًا لأنواع الإئتمـان الرئي�سية التي تتعر�س للمخــاطــر
�ألف ر.ع

نوع �ملخاطر �لإئتمانية
�سحب على املك�سوف
*قرو�س �سخ�سية
قرو�س مقابل اإي�سالت
اأمانة
قرو�س اأخرى
�سراء  /خ�سم كمبيالت
�ملجموع

�سلطنة
عُمان
78٫746
447٫056
133٫920
523٫955
38٫050
1٫221٫727

دول جمل�ش دول منظمة
�لتنمية و
�لتعاون
�لهند
�لتعاون
�خلليجي
�لأخرى �لإقت�سادي
45
989
1٫482
11
3٫706
5٫199

28٫875
524
30٫388

1٫495
1٫094
2٫634

�أخرى

باك�ستان

�ملجموع

707
-

175
-

79٫453
449٫747
133٫920

181
888

148
323

554٫517
43٫522
1٫261٫159

* القرو�س ال�سخ�سية ل ت�سمل ال�سحب ال�سخ�سي على املك�سوف مببلغ  7٫061الف ريال عُ ماين م�سمنة مبجموع ال�سحب على املك�سوف.

توزيع التعر�س ح�سب نوع ال�سناعة اأو الطرف الآخر ،حتليله وفق ًا لأنواع الإئتمـان الرئي�سية التي تتعر�س للمخاطر:
�ألف ر.ع
�ل�سر�ء /خ�سم
�سحب على
قرو�ش
�لقطاع �لإقت�سادي
كمبيالت
�ملك�سوف
162٫422
13٫596
118٫923
29٫903
جتارة  -واردات
7٫494
7٫055
49
390
جتارة – �سادرات
39٫678
118
29٫311
10٫249
جتارة جملة  /جتزئة
19٫304
18٫486
818
تعدين وحماجر
82٫496
3٫559
70٫500
8٫437
اإن�ساءات
170٫345
9٫700
157٫747
2٫898
ت�سنيع
74٫258
71٫446
2٫812
كهرباء /غاز /مياه
13٫214
12٫694
520
نقل  /اإت�سالت
16
16
موؤ�س�سات مالية
173٫225
8٫685
159٫577
4٫963
خدمات *
454٫162
447٫101
7٫061
قرو�س �سخ�سية**
2٫051
1٫054
997
زراعة واأن�سطة مرتبطة
18٫269
18٫269
حكومة
33٫027
33٫027
قرو�س لغري املقيمني *
11٫198
809
10٫389
قطاعات اأخرى
1٫261٫159
43٫522
1٫138٫184
79٫453
�ملجموع
*ل ي�سمل القطاع اخلدمي القرو�س مببلغ  30٫381األف ريال عُ ماين والتي مت ت�سمينها يف القرو�س لغري املقيمني
** ل ت�سمل القرو�س ال�سخ�سية على القرو�س ال�سكنية الغري املقيمني مببلغ  2٫646الف ريال عماين م�سمنة حتت القرو�س لغري املقيمني.
�ملجموع

�لتعر�ش خارج
�مليز�نية �لعمومية
66٫458
18٫207
1٫390
59٫099
16٫505
714
11٫248
207٫398
681
34
44٫227
11٫651
437٫612
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الإ�ستحقاق التعاقدي الباقي يف حمفظة القرو�س ،حتليل وفق ًا لالأنواع الرئي�سية لتعر�س الإئتمان
�ألف ر.ع

210٫482
41٫418
85٫967
18٫099
3٫911
112٫703
546٫897
118٫707
1٫138٫184

264٫086
51٫248
86٫830
18٫099
3٫911
112٫703
546٫897
177٫385
1٫261٫159

تقرير حوكمة �ل�سركات

حتى �سهر واحد
� 3-1سهور
� 6-3سهور
� 9-6سهور
� 12-9سهور
� 3-1سنوات
� 5-3سنوات
� 5سنوات
اأكرث من � 5سنوات
�ملجموع

قرو�ش

�ملجموع

تقرير جمل�ش �لإد�رة

�لزمن

�سحب على
�ملك�سوف
20٫974
58٫479
79٫453

�ل�سر�ء /خ�سم
كمبيالت
32٫630
9٫830
863
199
43٫522

�لتعر�ش خارج �مليز�نية
�لعمومية
132٫302
74٫006
64٫655
20٫262
80٫977
56٫072
8٫394
944
437٫612

التعر�س للمخاطر ح�سب ال�سناعات الرئي�سية
�ألف ر.ع

33٫027

1٫506

341

1٫410

96

590
7٫847

535
17٫224

7٫764
2٫121
21
10٫586
11٫198
قطاعات اأخرى
47٫774
36٫192
15٫880
92٫573 1٫261٫159
�ملجموع
* ل ي�سمل القطاع اخلدمي القرو�س مببلغ  30،381األف ريال عُ ماين الواردة يف القرو�س لغري املقيمني
** ل ت�سمل القرو�س ال�سخ�سية القرو�س ال�سكنية لغري املقيمني مببلغ  2٫646الف ريال عماين و امل�سمنة حتت القرو�س لغري املقيمني.
*** املخ�س�سات املكونة خالل ال�سنة تت�سمن كال من املخ�س�سات العامة واخلا�سة املكونة خالل ال�سنة.

�لقو�ئم �ملالية

-

-

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

جتارة  -اإ�سترياد
جتارة – ت�سدير
جتارة جملة /جتزئة
تعدين وحماجر
اإن�ساءات
ت�سنيع
كهرباء و غاز و مياه
نقل و اإت�سالت
موؤ�س�سات مالية
خدمات *
قرو�س �سخ�سية **
زراعة واأن�سطة مرتبطة
حكومة
قرو�س لغري املقيمني*

162٫422
7٫494
39٫678
19٫304
82٫496
170٫345
74٫258
13٫214
16
173٫225
454٫162
2٫051
18٫269

29٫592
439
6٫348
21٫994
4٫898
3٫554
2٫363
4٫708
5٫389
1٫196
-

1٫322
71
324
193
587
1٫642
707
108
1٫682
8٫690
9
183

10٫819
400
564
10٫863
2٫387
616
1٫531
1٫541
3٫520
420
-

1٫347
862
9٫151
1٫157
97
394
3٫591
90
-

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

�لقطاع �لإقت�سادي

�إجمايل
�لقرو�ش

�لقرو�ش
�ملتعرثة *

خم�س�سات
عامة
حمتفظ بها

خم�س�سات
حمددة
حمتفظ بها

فائدة جمنبة خم�س�سات
مت تكوينها
خالل
�ل�سنة***
213
14٫799
39
45
5٫680
369
9٫593
417
1٫944
2٫934
28
804
1٫960
2٫739
4٫004
861
221
517
-

�سلفيات
م�سطوبة
خالل �ل�سنة
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حتليل القرو�س املنخف�سة القيمة ح�سب املناطق اجلغرافية الهامة مبا يف ذلك املخ�س�سات املحددة والعامة املتعلقة بكل منطقة جغرافية.
�ألف ر.ع
�لدولة
�سلطنة عُ مان
دول اخلليج الأخرى
دول منظمة التنمية و
التعاون الإقت�سادي
الهند
باك�ستان
اأخرى
�ملجموع

قرو�ش
�إجمايل
غري عاملة
�لقرو�ش
(�ملتعرثة)
90٫179 1٫221٫727
11
5٫199

خم�س�سات
عامة

خم�س�سات
حمددة

15٫877
-

33٫990
7

خم�س�سات مت �سلفيات
فائدة جمنبة تكوينها خالل م�سطوبة
خالل �ل�سنة
�ل�سنة*
17٫224
7٫846
47٫581
5

30٫388

-

-

-

-

-

-

2٫634
888
323
1٫261٫159

1٫495
888
92٫573

3
15٫880

1٫403
792
36٫192

92
96
47٫774

1
7٫847

17٫224

* املخ�س�سات املكونة خالل ال�سنة ت�سمل ك ًال من املخ�س�سات املحددة والعامة املكونة خالل ال�سنة.
احلركة يف جممل القرو�س
�لتفا�سيل
الر�سيد الأفتتاحي
ترحيل
تغيريات ()- /+
القرو�س اجلديدة
اإ�سرتداد القرو�س
قرو�س م�سطوبة
ر�سيد �آخر �ملدة
خم�س�سات حمتفظ بها
فائدة جمنبة

�ألف ر.ع
�لقرو�ش �لعاملة
تنويه خا�س
معياري
23٫491
963٫316

�لقرو�ش غري �لعاملة
م�سكوك فيها خ�سارة
دون امل�ستوى
89٫465
1٫745
3٫458

املجموع
1٫081٫475

()29٫147

11٫262

5٫534

1٫884

10٫500

33

908٫380
723٫574
1٫118٫975
16٫371
344

41٫883
27٫025
49٫611
368
31

1٫092
3٫679
4٫221
2٫148
188

696
2٫933
1٫463
428

1٫001
13٫545
85٫419
31٫722
46٫783

950٫263
753٫388
17٫224
1٫261٫159
52٫072
47٫774

تخفيف خماطر الإئتمان الإف�ساحات عن النهج املعياري:
تتمثل �سيا�سة البنك يف احل�سول على �سمانات لكافة حالت الإئتمان
اخلا�سة بال�سركات مامل تكن حالة الن�ساط التجاري ت�سمن القر�س
بدون �سمانات .ال�سمانات املن�سو�س عليها عادة ما تكون رهونات
عقارية وعلى الن�ساط التجاري واملخزون واملدينني والأدوات املالية
والنقدية .يعرف ال�سمان باأنه فقط كاإختيار اأحتياطي ،ومدفوعات
الت�سهيالت يتم احل�سول عليها مبدئي ًا من التدفق النقدي للمقرت�س.
ومع ذلك ،فاإن ال�سمانات ميكن اأن تكون عامل هام لتخفيف املخاطر.

اإف�ساحات خماطر الئتمان املتعلقة بالنهج املعياري:
ي�ستخدم البنك وكالت ت�سنيف الإئتماين بغر�س تقييم خماطر
الإئتمان طبقا للنهج املعياري لبازل .IIوي�ستخدم كل من الوكالت
لغر�س تقييم ال�سكوك ال�سيادية وتقييمات البنوك وال�سركات من
حيث اجلودة الئتمانية .اإن عملية حتويل ت�سنيف ال�سدارات العامة
اىل ا�سول مقارنة يف دفرت البنك غري مطبق على نحو وا�سع يف �سلطنة
عمان حيث اإن معظم العمالء من ال�سركات هي غري م�سنفة .غري
اأن التعر�س ملخاطر البنوك من خالل ايداعات �سوق املال والر�سدة
لدى البنوك الخرى وال�سمانات املتبادلة يتم مراقبتها عن طريق
الت�سنيفات املطبقة من قبل وكالت الت�سنيف .ان جمموع ال�سول
املتعر�سة للمخاطر بدفرت البنك تبلغ  1٫506مليون ريال عماين كما
يف  31دي�سمرب  2014بعد تطبيق خمف�سات خماطر الئتمان.

يف قطاع قرو�س التجزئة تكون الت�سهيالت املمنوحة يف اأغلبها مرتبطة
بالراتب للقرو�س لأغرا�س �سخ�سية .تطبق معايري حذره ف�س ًال عن
الإر�سادات التنظيمية ل�سمان اأن املقرت�س لن يكون مرهق ًا مالي ًا
40
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لغر�س �سداد امل�ستحقات .يف حالة قرو�س الإ�سكان وال�سيارات اإىل
جانب الراتب يتم رهن الأ�سل.
عندما يعتمد البنك على العقارات ك�سمان يتم التقييم من خالل
مثمنني حمرتفني معتمدين لدى البنك ،يتم اإعادة التقييم و يجب
اأن تتجدد كل �سنتني .وعند اخذ ال�سهم ك�سمان ،يقبل البنك فقط
ال�سهم املدرجة ب�سوق م�سقط لالوراق املالية وي�ستند تقييم ال�سهم
على متو�سط قيمة ال�سهم خالل  15يوم ال�سابقة لل�سحب .قيم
الرهن والأدوات املالية يجب اأن ت�سمل تغطية الهام�س كما هو مبني يف
اإر�سادات الإقرا�س لدى البنك والتي �سيتم تطبيقها.

تقرير جمل�ش �لإد�رة

ان منوذج القيمة املعر�سة للمخاطر امل�ستخدم بالبنك ي�ستند اىل
املحاكاة التاريخية .وي�ستخل�س من املحاكاة التاريخية ال�سيناريوهات
امل�ستقبلية املرجحة من معدلت اأ�سعار ال�سوق التاريخية والتواريخ
اآخذه يف العتبار العالقات البينية ملختلف ال�سواق والأ�سعار .على
�سبيل املثال بني معدلت الفائدة ومعدلت �سرف العملة .ان احلركة
املتوقعة يف اأ�سعار ال�سوق يتم احت�سابها ا�ستنادا اىل بيانات ال�سوق
املاخوذة لل�سنتني املا�سيتني.

ي�ستخدم البنك نهج بازل IIاملب�سط لتخفيف خماطر الإئتمان -
ال�سمانات ،كما اأن ال�سيا�سات والإجراءات والأ�ساليب املتبعة مبا يف
ذلك تقييم ال�سمانات و الإدارة تتم مبوجب الأر�سادات املو�سوعة من
قبل جمموعة البنك.

•

تبلغ القيمة الكلية لل�سمانات املالية املوؤهلة ملحفظة خماطر الإئتمان
مثال الودائع املرهونة و ال�سمانات البنكية الإخرى  32٫77مليون ريال
عماين.

•ا�ستخدام البيانات التاريخية للتنبوؤ بالحداث امل�ستقبلية
قد ل ي�ستمل على كافة الحــداث املحتملة ،وعلى وجه
اخل�سو�س الحداث ذات الطبيعة احلادة.

•

•ان ا�ستخدام الأحتفاظ فرتة يوم واحد يفرت�س ان كافة
املواقف ينبغي ت�سييلها او تغطيتها يف يوم واحد .وهذا قد
ل يعك�س ب�سكل كامل خماطر ال�سوق التي حتدث خالل
فرتة انعدام ال�سيولة ،عندما ل يكون الحتفاظ ملدة يوم
واحد كافيا لت�سفية او تغطية اجلميع.

•

•ان ا�ستخدام معدل  ٪99من الثقة ،ح�سب تعريفه ل ي�سع
يف العتبار اخل�سائر التي قد حتدث وراء هذه الن�سبة من
الثقة.

•

•القيمة املعر�سة للمخاطر يتم احت�سابه اإ�ستناد ًا اىل
التعر�سات القائمة عند الق ـفــال وبــالـتــايل ل تعك�س
بال�سرورة التعر�سات خالل اليوم.

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

يقر البنك بهذه ال�سلبيات بدعم �سلبيات القيمة املعر�سة للمخاطر
بتوفري مواقف اخرى وت�سميم حدود ح�سا�سية .

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

وعلى الرغم من انه مر�سد مفيد  ،للمخاطر ،ال اأن القيمة املعر�سة
للمخاطر ينبغي ان ينظر الية دائم ًا يف �سياق �سلبياته.
على �سبيل املثال :

يتم مراقبة تركيز خماطر الئتمان عرب اجتماعات جلنة ال�سول
واللتزامات و اإجتماعات اإدارة املخاطر التي تتم ب�سفة �سهرية.
خماطر �ل�سوق بدفر �لبنك لأغر��ش �لتد�ول
خماطر ال�سوق هي خماطر تغري اأ�سعار ال�سوق مثل معدل الفائدة،
اأ�سعار الأ�سهم ،اأ�سعـار ال�سرف الأجنبي وهام�س الإئتمـان مبا يوؤثر
على دخل البنك اأو قيمة ما ميلكه البنك من اأدوات مالية .الهدف
من اإدارة خماطر ال�سوق هو اإدارة ورقابة التعر�س ملخاطر ال�سوق من
خالل حدود مقبولة ويف نف�س الوقت تعظيم العائد على املخاطر.
اإدارة خماطر ال�سوق وردت يف الإي�ساح  30٫5من القوائم املالية.

اإن خماطر ال�سوق املتعلقة باملحافظ يتم مراقبتها والتحكم فيها على
م�ستوى اإختبار ال�سغط واحل�سا�سية وحدود الرتكيز واملحفظة واملوقف
باإ�ستخدام حزمة اإ�سافية من الو�سائل مثل القيمة املعر�سة للمخاطر
والقيمة احلالية لنقطة ال�سا�س بالإ�سافة اىل ال�سوابط الخرى التي
تت�سمن حظر العمليات الفردية للمتاجرة �سمن قائمة من الدوات
امل�سموح بها م�سبق ًا وتطبيق اجراءات جديدة حازمة للمنتجات اجلديدة.

اإن احد الدوات الرئي�سية التي ي�ستخدمها البنك ملراقبة واحلد
من التعر�س ملخاطر ال�سوق هي القيمة املعر�سة للمخاطر .و القيمة
املعر�سة للمخاطر هو ا�سلوب ي�ستخدم لتقدير اخل�سائر املحتملة التي
قد حتدث ملواقف املخاطر نتيجة للحركة يف ا�سعار ال�سوق و ال�سعار
خالل فرتة زمنية حمددة واىل قدر معني من الثقة (بالن�سبة اىل
البنك ن�سبة  .)٪99يحت�سب البنك القيمة املعر�سة للمخاطر كل يوم.

تقرير حوكمة �ل�سركات

معلومات حول تركيز خماطر (ال�سوق اأو الئتمان) �سمن
و�سائل التقليل املطبقة

�لقيمة �ملعر�سة للمخاطر �مل�ستخدمة لال�سو�ق �لعاملية هي كا يلي:

�لقو�ئم �ملالية

�حلد
�حلد
�حلد
�حلد
�ملتو�سط
2013
�ملتو�سط
2014
�لدنى
�لق�سى
�لدنى
�لق�سى
�لف ريال �لف ريال �لف ريال �لف ريال �لف ريال �لف ريال �لف ريال �لف ريال
عُماين
عُماين
عُماين
عُماين
عُماين
عُماين
عُماين
عُماين
101
368
233
205
203
666
458
جمموع القيمة املعر�سة للمخاطر 614
23
4
3
6
2
القيمة املعر�سة للمخاطر التجاري -
41
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ان الهدف ال�سا�سي من ادارة خماطر ال�سوق للمحافظ غري املتداولة
يف ال�سوق هو يف احل�سول على اأعلى قدر ممكن من �سايف ايراد
الفوائد .وتن�ساأ خماطر ال�سوق للمحافظ غري املتداولة ب�سفة رئي�سية
من عدم ات�ساق العائد امل�ستقبلي عن الأ�سول مع تكاليف متويلها
كنتيجة لتغري اأ�سعار الفائدة .ويتم تعقيد حتليالت هذه املخاطر
باحلاجة اىل و�سع افرتا�سات حول الت�سرفات املتعلقة بالفرتات
القت�سادية لاللتزامات التي ت�سدد عند الطلب وفقا للتعاقد ،على
�سبيل املثال احل�سابات اجلارية .ومن اجل ادارة هذه املخاطر على
اأف�سل نحو ،يتم حتويل خماطر ال�سوق للمحافظ غري املتداولة يف
ال�سوق اىل ال�سواق العاملية اأو من خالل ف�سل الدفاتر التي تدار وفقا
ل�سراف جلنة ال�سول واللتزامات .جتري جلنة ال�سول واللتزامات
فح�س ًا للتاأكد من اأن هذه املحافظ تدار �سمن حدود خماطر معدل
الفائدة امل�سادق عليها م�سبقاً.

عامة من عدم توافق التوقيت الزمني للتدفقات الداخلة واخلارجة
لالأموال .تنتج خماطر التمويل(�سكل من اأ�سكال خماطر ال�سيولة)
عندما ل ن�ستطيع احل�سول على ال�سيولة ال�سرورية لتمويل مراكز
اأ�سول غري نقدية بال�سروط املتوقعة وعند الطلب.
تهدف ادارة خماطر ال�سيولة لدى البنك وادارة التمويل اىل ال�سماح
وحتمل حالت تع�سر ال�سيولة  .وتو�سع بحيث تكون مرنة وممكنة
التعديل وفقا ملختلف حالت مناذج العمال التجارية والنظم .
ي�ستخدم البنك عددا من الجراءات ملراقبة خماطر ال�سيولة.
اإدارة خماطر ال�سيولة وردت يف الإي�ساح  30٫4من القوائم املالية.
تراقب جلنة ال�سول والإلتزامات التزام البنك باحلدود املو�سوعة
لل�سيولة والتمويل وتتاأكد من ان كافة الإرتباطات ،واملطلوب متويلها
وميكن مقابلتها من م�سادر متويل جاهزة واآمنة .من امل�ستحيل
احل�سول على مثل هذه القواعد ال�سريحة لكل احلالت.

خماطر معدل الفائدة
خماطر معدل الفائدة هي مدى ح�سا�سية املركز املايل للبنك حلركة
معدلت الفائدة .عدم التوافق اأو الفجوات يف قيمة الأ�سول والإلتزامات
والأدوات املالية خارج امليزانية العمومية ميكن اأن ينتج عنها خماطر
معدل الفائدة .والذي يكون تاأثريها دالة على تغريات معدل الفائدة
وحمفظـة الإ�ستحقاق لالأ�سول والإلتزامات .يتم مراجعة املراكز دوري ًا
وت�ستخدم �سيا�سات التحوط لإدارة خماطر معدل الفائدة .تاأثري زيادة
( نق�س ) موازية  100نقطة ي�سري اإىل هبوط اأو زيادة اإ�سافية يف
جميع منحنيات العـائد على م�ستوى العامل يف بداية العام على �سايف
دخل الفائدة خالل � 12سهر التالية

و للتاأكد من من ان كافة الإرتباطات �سواء كانت تعاقدية او التي حتدد
على ا�سا�س م�ستويات الت�سرف واملطلوب متويلها وميكن مقابلتها من
م�سادر متويل جاهزة واآمنة.
ان الهدف من ادارة التمويل هو التاأكد من توفر الموال الالزمة يف كل
الوقات لتمويل ال�سول .ومتنح جلنة ال�سول واللتزامات امل�سئولية
اىل امني اخلزينة.
اإن منهج البنك يف اإدارة التمويل و ال�سيولة يعتمد على العوامل الآتية:

2013
2014
�ألف ريال �ألف ريال
عماين عماين
2٫186
 ٪1اىل اأعلى  -الزيادة ب�سايف اإيرادات الفوائد ب 474
 ٪1اإ�سفل – النق�س ب�سايف اإيرادات الفوائد ب ()1٫245( )113
تكثيف �ل�سيناريو
1٫366
296
الزيادة مبقدار  25نقطة ا�سا�س للربع
()1٫366( )296
النق�س مبقدار  25نقطة ا�سا�س للربع
متطلبات راأ�س املال ملخاطر ال�سوق كما يلى :
خماطر معدل الفائدة
خماطر مركز الأ�سهم
خماطر مركز ال�سلع
خماطر ال�سرف الأجنبي
املجموع

•

•التدفق النقدي املتوقع للبنك

•

•مقدرته على القرتا�س من ال�سوق

•

•ما يحتفظ به من ال�سول ال�سائلة املتاحة ب�سكل فوري و
اجلاهزة ذات اجلودة العالية .

ان نهج البنك يف ادارة ال�سيولة والتمويل هو يف اخذ هذه العوامل يف
العتبار
اهم عنا�سر ادارة البنك لل�سيولة والتمويل هي:

�ألف ر.ع

536
536

خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي اإحتمال عدم اإ�ستطاعة البنك مقابلة اإلتزاماته
عندما ت�ستحق الدفع بدون تكبد تكلفة اأ�سافية .تنجم خماطر ال�سيولة

•

•اللتزام بلوائح البنك املركزي العماين

•

•التقريرعن ح ــالت تعرث الـتــدفــق الـنـقــدي املتوقعة يف
امل�ستقبل يف ظل �سيناريوهات خمتلفة والأخذ يف احل�سبان
م�ستوى ال�سول ال�سائلة والمــوال التي ت�ستحق واملتعلقة
مبوقف التدفق النقدي

•

•الإحتفاظ مبجموعة من الأ�سول ال�سائلة ذات جودة عالية
وكافية ل�سداد اللتزامات املحددة بتاريخ قائمة املركز
املايل

•

•الإحتفاظ بال�سيولة وبخطط التمويل عند الطوارئ

42

3/5/15 7:02 PM

00000 HSBC AR 2014 CORR.indd 46

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

متطلبات الإف�ساح مبوجب اإطار بازل  – 2الأ�سا�س الثالث و بازل ( 3تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

العوامل الهامة التي ي�سعها البنك يف العتبار لدارة ال�سيولة:

•

•حيثما يكون الرتكيز على ادارة التمويل ملراقبة ملمح
موا�سيع ا�ستحقاق الديون باجلملة بغر�س تفادي تراكم
اآجال الأ�ستحقاق (الكثري من ا�ستحقاقات الديون يف نف�س
التوقيت) والإحتفاظ مب�سادر متويل متنوعة وخطوط
دعم منا�سبة.

خماطر الت�سغيل هي خماطر خ�سائر ناجتة عن عمليات غري �سليمة
او اجراءات داخلية غري كافية اأو اأفراد اأو نظم او من اأحداث خارجية
مت�سمنة املخاطر القانونية .وتتعلق خماطر الت�سغيل بكل جانب من
ان�سطة وعمليات البنك وتتناول كمية وا�سعة من املوا�سيع .فاخل�سارة
الناجتة عن الغ�س اأو الن�سطة غري امل�سرح بها او الخطاء اأو احلذف
او عدم الكفاءة او ف�سل النظمة او نتيجة لالأحداث اخلارجية  ،فهذه
كلها تقع يف نطاق تعريف خماطر الت�سغيل.
يوفر هيكل احلوكمة الر�سمي ال�سراف على اإدارة خماطر الت�سغيل.
ويتم عقد اإجتماع اإدارة املخاطر كل �سهر ملناق�سة موا�سيع خماطر
الت�سغيل وفاعلية ال�سوابط الداخلية .متطلبات راأ�س املال البالغ
قدرها  15٫7مليون ر.ع ت�ستند على متو�سط الدخل اإجمايل عن فرتة
الثالث �سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب .2014

تقرير جمل�ش �لإد�رة

•

•مراقبة تركيز الودائع بالتاأكد من ت�سنيف اليداعات اىل
التجزئة والتجاري والعاملي من خدمات البنك وال�سواق
يف كل من امل�ستوى الأعلى للتمويل التجاري /املهني (غري
ال�سا�سية) وبامل�ستوى الدنى من العتماد على اإيداعات
الكبرية لالفراد.

خماطر �لت�سغيل:

تقرير حوكمة �ل�سركات

•

•مراقبة اأ�س�س تكوين ال�سيولة مت�سمنة حتليالت قائمة
املركز املايل لال�ستحقاقات.

يقي�س البنك و�سع ال�سيولة ب�سفة يومية  /اأ�سبوعية وفقا لالإر�سادات
الداخلية التي و�سعها البنك.

اإدرة خماطر الت�سغيل وردت بالإي�ساح  30٫7من القوائم املالية.
مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

•

•�سايف التدفقات النقدية املتوقعة الرتاكمي وفقا للفرتات
الزمنية ال�سعبة ح�سب ال�سيناريوهات املختلفة واملعروفة
بتوقعات التدفقات النقدية الت�سغيلية .وطبقا لهذا ال�سيناريو
 ،فاإن بنك اإت�س اإي بي �سي عمان �س م ع ع ينبغي ان يكون
لديه و�سع ايجابي للتدفقات النقدية الرتاكمية اىل فرتة 3
ا�سهر من ال�ستحقاقات .وبالتايل يظل البنك يف و�سعية
اإيجابية يف لفرتة الثالث ا�سهر اىل 31دي�سمرب .2014

قو�ئم �ل�سيولة �ليومية و�ل�سبوعية

الإحت�ساب وفقا لنهج املوؤ�سر ال�سا�سي

9٫141
10٫480
10٫696
3
10٫105٫6
126،319

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

جمموع �جمايل
قطاع �لعمال
�ل�سنة
�لدخل
60٫940
جمموع الأعمال
2012
69٫864
جمموع الأعمال
2013
71،306
جمموع الأعمال
2014
عدد �ل�سنو�ت ذ�ت جمموع �لدخل �لجمايل �ملوجب
خ�سم ر�أ�ش �ملال وفقا ملنهج �ملوؤ�سر �ل�سا�سي مبعدل %12٫5
جمموع �لأ�سول �ملرجحة للمخاطر – خماطر �لت�سغيل
مت اعتماد وامل�سادقة على ا�سدار هذه الف�ساحات لبازل  IIالأ�سا�س  IIIو بازل III

جمموع �لجمايل(بعد �لتعديل
�ل�سالب لإجمايل �لدخل)
٪15
60٫940
٪15
69٫864
٪15
71،306

�ألفا

خ�سم ر�أ�ش �ملال

�لقو�ئم �ملالية
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ملحق رقم 1
مبالغ وفقا ملا
قبل معاملة
بازل3

الإف�ساحات العامة لبازل  3خالل الفرتة الإنتقالية عن التعديالت النظامية (اي الفرتة من  1يناير  2013حتى  1يناير
 )2018الف ريال عماين

1
2
3
4

5

را�سمال العادي امل�ستوى  :1الدوات والحتياطيات
اأ�سدار مبا�سر ل�سهم راأ�س املال عادية وموؤهلة (و اأي ما يعادل �سركات غري امل�ساهمة) زائد
فائ�س ال�سهم ذات ال�سلة
اأرباح حمتجزة
دخل �سامل اآخر مرتاكم (واحتياطيات اخرى)

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

58،292
35٫933

-

-

-

ا�سدار مبا�سر لرا�سمال خا�سع لالإنتهاء من را�س املال العادي امل�ستوى الأول (تنطبق فقط
على �سركات غري امل�ساهمة)
عمليات �سخ را�سمال القطاع العام املعفي حتى 1يناير 2018
ا�سهم را�س املال العادي اإ�سدرتها �سركات تابعة وميلكها اطراف اخرى (املبلغ امل�سموح من
جمموعة را�سمال العادي امل�ستوى الأول)

ر�أ�ش �ملال �لعادي �مل�ستوى  1قبل �لتعديالت �لنظامية
6
ر�أ�ش �ملال �لعادي �مل�ستوى � 1لعامة �لتعديالت �لنظامية
تعديالت تر�سيد التقييم
7
ال�سهرة (ال�سايف بعد اللتزام ال�سريبي)
8
9

200٫031

-

ال�سول الخرى غري امللمو�سة بخالف حقوق خدمة الرهون (ال�سايف بعد التزام ال�سريبة)
ا�سول ال�سريبة املوؤجلة التي ت�ستند على الربحية امل�ستقبلية با�ستثناء التي تن�ساأ من الفروق
املوؤقتة (ال�سايف بعد التزام ال�سريبة)
احتياطي حتوط التدفق النقدي
النق�س يف خم�س�سات اخل�سائر املتوقعة
مكا�سب بيع اوراق مالية (مبينة بالفقرة  14٫9من )CP-1
مكا�سب وخ�سائر الناجمة عن التغريات اخلا�سة يف خماطر الئتمان عن القيمة العادلة
لالإلتزامات املالية
�سايف ا�سول �سندوق منافع التقاعد املحددة
ا�ستثمار ال�سركة يف ا�سهمها (اذا مل يدرج �سايف را�س املال املدفوع بقائمة املركز املايل)
تبادل حيازة الأ�سهم العادية
ال�ستثمار يف ا�سهم البنوك واملوؤ�س�سات املالية والتاأمني وكيانات التكافل خارج التوحيد النظامي
بال�سايف بعد عجز املراكز امل�سرح حيث ل ميلك البنك اكرث من  ٪10من را�س املال امل�سدر
(املبلغ الذي يزيد عن �سقف )٪10
ا�ستثمارات هامة يف ا�سهم اوراق مالية عادية
حقوق خدمة الرهون (املبلغ الذي يزيد عن �سقف )٪10
اأ�سول �سريبة موؤجلة نا�سئة عن فروق موؤقتة (املبلغ الذي يتجاوز �سقف � ٪10سايف بعد التزام
ال�سريبة)
ما يتجاوز مبلغ ال�سقف وهو ٪15
منها :ا�ستثمارات هامة با�سهم اوراق مالية عادية
منها  :حقوق خدمة الرهون
منها  :ا�سول �سريبة موؤجلة نا�سئة عن فروق موؤقتة

-

294،256

-

()5
-

()7
-

()4،038

()6،056

()1٫210

()1،816

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

3/5/15 7:02 PM

00000 HSBC AR 2014 CORR.indd 48

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

متطلبات الإف�ساح مبوجب اإطار بازل  – 2الأ�سا�س الثالث و بازل ( 3تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

26

تعديالت تنظيمية وطنية حمددة

-

تعديالت تطبق على ا�سهم امل�ستوى  1العادية املتعلقة مببالغ خا�سعة ملعامالت ما قبل بازل .3

تقرير جمل�ش �لإد�رة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()7،879

-

()7
()6،056

-

()1،816

-

-

-

281،124
-

-

-

-

تقرير حوكمة �ل�سركات

46
47

()13،132
281،124
-

�لقو�ئم �ملالية

43
44
45

()7،879

()7،879

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

42

منها  :تعديالت تر�سيد التقيم
منها  :ال�سول الخرى غري امللمو�سة بخالف حقوق خدمة الرهون (بال�سايف بعد اإلتزام ال�سريبة)
منها  :ا�سول ال�سريبة املوؤجلة التي ت�ستند على الربحية امل�ستقبلية باإ�ستثناء تلك الأ�سول
النا�سئة عن الفروق املوؤقتة بال�سايف بعد اإلتزام ال�سريبة
تعديالت نظامية تطبق على را�س املال العادي الإ�سايف امل�ستوى  1ب�سبب عدم كفاية امل�ستوى
 2لتغطية اخل�سومات.
جمموع �لتعديالت �لنظامية على ر��ش �ملال �لعادي �ل�سايف �مل�ستوى 1
ر�أ�سمال �لإ�سايف �مل�ستوى 1
ر�أ�سمال �مل�ستوى �( 1مل�ستوى  = 1ر��ش �ملال �لعادي �مل�ستوى  + 1ر��سمال �لإ�سايف �مل�ستوى ) 1
ر�أ�سمال �مل�ستوى � : 2لدو�ت �ملالية و�ملخ�س�سات
اإ�سدار مبا�سر لدوات امل�ستوى  2املوؤهلة زائد ا فائ�س ال�سهم ذات ال�سلة
اإ�سدار ادوات را�س املال ب�سكل مبا�سر ل�سطبها من امل�ستوى 2

-

-

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

تعديالت نظامية تطبق على ا�سهم امل�ستوى  1العادية ب�سبب عدم كفاية را�س املال الإ�سايف
27
امل�ستوى  1وامل�ستوى  2لتغطية اخل�سومات.
 28جمموع �لتعديالت �لنظامية على �ل�سهم �لعادية من �مل�ستوى 1
 29ر�أ�سمال �لعادي من �مل�ستوى 1
ر�أ�سمال �إ�سايف من �مل�ستوى � : 1دو�ت مالية
اإ�سدار مبا�سر لأدوات راأ�س املال الإ�سايف العادي م�ستوى  1املوؤهلة زائد فائ�س ال�سهم ذات
30
ال�سلة
منها امل�سنفة كحقوق ملكية وفقا ملعايري املحا�سبة املطبقة 5
31
منها امل�سنفة كاإلتزامات وفقا ملعايري املحا�سبة املطبقة 6
32
 33اأدوات راأ�سمال م�سدرة مبا�سرة خا�سعة لالإنتهاء من را�س املال الإ�سايف امل�ستوى 1
اأدوات راأ�سمال الإ�سايف امل�ستوى ( 1وادوات را�س املال العادي امل�ستوى  1غري امل�سمنة
 34بال�سف  )5ا�سدرتها �سركات تابعة ومملوكة لطراف ثالثة (املبلغ امل�سموح به يف را�سمال
الإ�سايف امل�ستوى )1
 35منها  :اأدوات ا�سدرتها �سركات تابعة ليتم التخل�س منها
 36راأ�سمال العادي ال�سايف امل�ستوى  1قبل التعديالت النظامية
التعديالت النظامية على را�سمال العادي ال�سايف امل�ستوى 1
ا�ستثمار ال�سركة يف ا�سهمها الإ�سافية امل�ستوى 1
37
 38تبادل حيازة ادوات را�سمال ال�سافية امل�ستوى 1
ال�ستثمار يف ا�سهم البنوك واملوؤ�س�سات املالية والتاأمني وكيانات التكافل خارج نطاق التوحيد
 39النظامي (ال�سايف بعد عجز املراكز املوؤهل حيث ل ميلك البنك اكرث من  ٪10من را�س املال
امل�سدر العادي (املبلغ الذي يزيد عن حد .)٪10
ال�ستثمارات الرئي�سية يف ا�سهم البنوك و املالية والتاأمني وكيانات التكافل خارج نطاق
40
التوحيد النظامي (ال�سايف بعد عجز املراكز املوؤهلة)
 41تعديالت وطنية تنظيمية حمددة
تعديالت نظامية تطبق على راأ�س املال امل�ستوى  1الإ�سافية املتعلق مببالغ خا�سعة ملعامالت
ما قبل بازل.3

-
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متطلبات الإف�ساح مبوجب اإطار بازل  – 2الأ�سا�س الثالث و بازل ( 3تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

48
49
50

ادوات امل�ستوى (2ورا�س املال العادي امل�ستوى  1ورا�س املال ال�سايف امل�ستوى  1غري امل�سمنة
بال�سفوف  5او )34ا�سدرتها �سركات تابعة ومملوكة لطراف ثالثة (املبلغ م�سموح مبجموعة
الفئة )2

-

منها :ادوات م�سدرة من �سركات تابعة خا�سعة ليتم �سطبها

-

-

خم�س�سات(املخ�س�سات العامة خل�سائر القرو�س وارباح القيمة العادلة املرتاكمة على
ا�ستثمارات متاحة للبيع)

17،865

-

17،865
-

-

-

-

-

-

17،865
298،989
1،639،028
1،506،007
6،702
126،319

-

 51ر�أ�سمال �لفئة  2قبل �لتعديالت �لنظامية
ر�أ�سمال �لفئة � : 2لتعديالت �لنظامية
 52ا�ستثمار ال�سركة بادواتها من امل�ستوى 2
 53تبادل احليازة باإدوات الفئة 2
ال�ستثمارات يف را�سمال البنوك واملوؤ�س�سات املالية والتامني وكيانات التكافل خارج نطاق
 54التوحيد النظامي بال�سايف بعد عجز املراكز املوؤهل حيث ل ميلك البنك اكرث من  ٪10من
را�س املال العادي امل�سرح للكيان (املبلغ الذي يزيد عن �سقف .)٪10
ا�ستثمارات هامة يف ا�سهم البنوك واملوؤ�س�سات املالية والتامني وكيانات التكافل خارج نطاق
55
التوحيد النظامي (ال�سايف بعد عجز املراكز املوؤهل).
 56تعديالت وطنية تنظيمية حمددة
تعديالت نظامية تطبق على امل�ستوى  2املتعلقة مببالغ خا�سعة ملعامالت ما قبل بازل .3
منها ( :حتديد ا�سم اتعديل)
منها ( :حتديد ا�سم اتعديل)
منها ( :حتديد ا�سم اتعديل)
جمموع �لتعديالت �لنظامية لر�أ�ش �ملال �مل�ستوى 2
57
ر�أ�ش �ملال �مل�ستوى 2
58
(جمموع ر�أ�ش �ملال (�مل�ستوى � + 1مل�ستوى 2
59
�ل�سول �ملرجحة باملخاطر �ملتعلقة مببالغ خا�سعة ملعاملة ما قبل بازل 3
منها ( :حتديد ا�سم التعديل)
منها:
(جمموع ال�سول املرجحة باملخاطر ( 60اأ60 +ب60+ج
60
 60اأ منها :ا�سول مرجحة مبخاطر الإئتمان
 60ب منها :ا�سول مرجحة مبخاطر ال�سوق
 60ج منها :ا�سول مرجحة مبخاطر الت�سغيل
ن�سبة كفاية ر��ش �ملال
(متثل ن�سبة من �ل�سول �ملرجحة باملخاطر)�ل�سهم �لعادية م�ستوى 1
61
(متثل ن�سبة من �ل�سول �ملرجحة باملخاطر) �لفئة 1
62
(ميثل ن�سبة من �ل�سول �ملرجحة باملخاطر) جمموع ر�أ�ش �ملال
63
متطلبات حواجز احلماية للموؤ�س�سة (احلد الأدنى من متطلبات را�س املال امل�ستوى الفئة1
زائد حواجز حماية را�س املال زائد متطلبات حواجز حماية ملقابلة التقلبات الدورية زائد
64
متطلبات حواجز احلماية للموؤ�س�سات د  ،ز التي عرب عنها على انها متثل ن�سبة من ال�سول
املرجحة باملخاطر)
منها :متطلبات حواجز حماية راأ�س املال
65
منها :متطلبات حلواجز حمددة للحماية �سد التقلبات الدورية
66

%17٫15
%17٫15
%18٫24

-

-

-
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متطلبات الإف�ساح مبوجب اإطار بازل  – 2الأ�سا�س الثالث و بازل ( 3تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

80

�دو�ت ر�أ�ش مالية خا�سعة لرتيبات �ل�سطب ( تطبق فقط بني �لفرة من  1يناير 2018
و حتى  1يناير )2022
القيود احلالية على ادوات را�س املال العادي امل�ستوى  1خا�سعة لرتتيبات ال�سطب

81

املبالغ امل�ستثناة من را�س املال العادي امل�ستوى  1نظرا للقيود ( الفائ�س على القيود بعد
الإ�ستحقاقات و ال�سرتدادات)

82

القيود احلالية على ادوات را�س املال العادي امل�ستوى  1خا�سعة لإجراءات ال�سطب

83

املبالغ امل�ستثناة من راأ�س املال العادي الإ�سايف الفئة  1نظرا للقيود ( الفائ�س على القيود
بعد الإ�ستحقاقات و ال�سرتدادات)

84
85

القيود احلالية على ادوات راأ�س املال العادي امل�ستوى  2خا�سعة لإجراءات ال�سطب
املبالغ امل�ستثناة من راأ�س املال العادي امل�ستوى  2نظرا للقيود ( الفائ�س على القيود بعد
الإ�ستحقاقات و ال�سرتدادات)

-

-

تقرير جمل�ش �لإد�رة

79

القيود على ت�سمني املخ�س�سات يف امل�ستوى  2مبوجب النهج امل�ستند على التقييم الداخلي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

78

الإحكام املوؤهلة لت�سمينها يف امل�ستوى  2املتعلقة بالتعر�سات اخلا�سعة للنهج امل�ستند على
التقييم الداخلي ( التي ت�سبق تطبيق القيود)

-

-

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

77

القيود على ت�سمني املخ�س�سات يف امل�ستوى  2مبوجب للنهج املعياري

-

-

تقرير حوكمة �ل�سركات

منها :متطلبات حواجز احلماية للموؤ�س�سات د  ،ز
67
68
ال�سهم العادية من امل�ستوى  1املتاحة ملقابلة احلواجز (متثل ن�سية من ال�سول املرجحة باملخاطر)
تعديالت وطنية تنظيمية حمددة ( يف حالة �لإختالف عن متطلبات بازل )3
اأ�سهم وطنية عادية من امل�ستوى  1احلد الأدنى لكفاية را�س املال( يف حالة الإختالف عن
69
متطلبات بازل )3
احلد الأدنى لن�سبة لكفاية را�س املال عن ال�سهم الوطنية العادية امل�ستوى  ( 1يف حالة
70
الإختالف عن متطلبات بازل )3
71
اإجمايل ن�سبة احلد الأدنى الوطني لكفاية را�س املال ( يف حالة الإختالف عن متطلبات بازل )3
مبالغ دون احلدود امل�سموحة للخ�سم (قبل)
اإ�ستثمارات غري رئي�سية يف راأ�س املال الدوات املالية الخرى
72
اإ�ستثمارات رئي�سية يف الأ�سهم العادية عن الدوات املالية
73
حقوق خدمة الرهون ( بال�سايف بعد خ�سم الإلتزام ال�سريبي ذات ال�سلة)
74
اأ�سول �سريبية موؤجلة نا�سئة عن الفروق املوؤقتة ( بال�سايف بعد خ�سم الإلتزام ال�سريبي
75
ذات ال�سلة)
�لقيود �ملطبقة على ت�سمني �لأحكام �ملتعلقة بامل�ستوى 2
الإحكام املوؤهلة لت�سمينها يف امل�ستوى  2املتعلقة بالتعر�سات اخلا�سعة للنهج املعياري ( التي
76
ت�سبق تطبيق القيود)

-

-

�لقو�ئم �ملالية
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متطلبات الإف�ساح مبوجب اإطار بازل  – 2الأ�سا�س الثالث و بازل ( 3تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

ملحق رقم 2
�خلطوة 1
نطاق التوحيد النظامي و توحيد املحا�سبة متطابق وفق ًا للخطوة  1لذلك فاإن اخلطوة رقم  1من الت�سوية غري مطلوبة
�خلطوة 2
�مليز�نية �لعمومية
كما وردت بالقو�ئم
�ملالية
كما يف  31دي�سمرب
2014

مب � ��وج � ��ب �لإط� � � � ��ار
�لرقم �لإ�ساري
�لتنظيمي للتوحيد
كما يف  31دي�سمرب
2014

الأ�سول
نقد و ار�سد لدى البنك املركزي العماين

180،007

180،007

ار�سدة لدى البنوك و اموال حتت الطلب و الطلب يف مهلة ق�سرية
��ستثمار�ت:
منها حمتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق
ومن ال�ستثمارات املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق:
يف �سركات تابعة
يف �سركات �سقيقة و م�ساريع م�سرتكة
من �ل�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع:
يف �سركات تابعة
يف �سركات �سقيقة و م�ساريع م�سرتكة
حمتفظ بها للمتاجرة
من �لقرو�ش و �ل�سلف:
قرو�س و�سلف لبنوك حملية
قرو�س و �سلف لبنوك غري حملية
قرو�س و �سلف لعمالء حمليني

155،902

155،902

666،151
1٫261٫159
-

666،151
1٫261٫159
1٫205٫429

قرو�س و �سلف لعمالء غري مقيمني لعمليات حملية

-

-

قرو�س و �سلف لعمالء غري مقيمني لعمليات خارجية

-

33٫027

قرو�س و �سلف مل�ساريع �سغرية ومتو�سطة

-

22٫703

متويل لنافذة ال�سريفة ال�سالمية

-

-

خم�س�سات لقرو�ش و �سلف و منها:
خم�س�سات لنخفا�س قيمة القرو�س  -حمددة
خم�س�سات لنخفا�س قيمة القرو�س  -عامة
احتياطي الفائدة
ال�سول الثابتة

()99٫846
()36،192
()15٫880
()47،774
30،012

()99٫846
()36،192
()15٫880
()47،774
30،012

من ال�سول الخرى:

49،527

49،527
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متطلبات الإف�ساح مبوجب اإطار بازل  – 2الأ�سا�س الثالث و بازل ( 3تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

�مليز�نية �لعمومية
كما وردت بالقو�ئم
�ملالية

مب � ��وج � ��ب �لإط� � � � ��ار
�لرقم �لإ�ساري
�لتنظيمي للتوحيد

ال�سول غري امللمو�سة الخرى ( با�ستثناء اأم اأ�س اأر)

اأ

الأ�سول ال�سريبية املوؤجلة
ال�سهرة عند التوحيد
الر�سيد املدين يف ح�ساب الربح و اخل�سارة
جمموع �لأ�سول
راأ�س املال و اللتزامات
راأ�س املال املدفوع من:
املبالغ املوؤهلة لرا�س املال العادي امل�ستوى1
املبالغ املوؤهلة لرا�س املال ال�سايف امل�ستوى1
الإحتيطيات و الفائ�س
جمموع راأ�س املال
الودائع منها:
الودائع من البنوك
ودائع العمالء
ودائع نافذة ال�سريفة ال�سالمية
ودائع اخرى ( يرحى التحديد)
قرو�س و منها:
من البنك املركزي العماين
من البنوك
من املوؤ�س�سات الإخرى و الوكالت

3٫026

3٫026

2،242،912

2،242،912

200٫031
109،846
309،877

200٫031
109،846
309،877

29،966
1،852،339
-

25،708
1،852،339
4،258
4،258
-

قرو�س على �سكل �سندات و �سكوك و�سندات دين

-

-

اأخرى (يرجى التحديد)
اإلتزامات اأخرى و خم�س�سات و منها:

50،730

50،730

-

-

ج

2،242،912

2،242،912

د

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة
�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

�سندات دين متعلقة بالأ�سول غري امللمو�سة
�ملجموع

ح
ط

تقرير حوكمة �ل�سركات

10،094

10،094

�سندات دين متعلقة بال�سهرة

ب

تقرير جمل�ش �لإد�رة

من �ل�سول غري �مللمو�سة و �ل�سهرة:
ال�سهرة

�لقو�ئم �ملالية
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متطلبات الإف�ساح مبوجب اإطار بازل  – 2الأ�سا�س الثالث و بازل ( 3تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

�خلطوة 3
��سهم ر��ش �ملال �لعادية �لفئة � : 1أدو�ت و �حتياطيات
امل�سادر ا�ستنادا اىل الرقم
مكونات را�ــس املــال النظامي
ال� ـســاري  /اأحــرف امليزانية
الذي يتم التقرير عنه من قبل
ال ـع ـمــوم ـيــة مبــوجــب الطـ ــار
البنك
التنظيمي للتوحيد اخلطوة 2
1
2
3
4
5
6

الأ�سهم املوؤهلة العادية امل�سدرة مبا�سرة لرا�س املال( تعادل اأ�سهم
ال�سركات غري امل�ساهمة ) را�س املال زائدا الفائ�س املتعلق بال�سهم
الرباح املتجزة
الدخل ال�سامل الأخر املرتاكم ( والحتياطيات الخرى)
راأ�س املال امل�سدر مبا�سرة اخلا�سع لل�سطب من را�س املال العادي
امل�ستوى  (1ي�سري فقط على ال�سركات غري امل�ساهمة )
ال�سهم العادية امل�سدرة مبا�سرة لرا�س املال من قبل ال�سركات
التابعة والتي يحملها اأطــراف ثالثة ( املبالغ امل�سموح بها يف
جمموعة راأ�س املال العادي امل�ستوى )1
�أ�سهم �لعادية �مل�سدرة لر�أ�ش �ملال من �مل�ستوى  1قبل �لتعديالت
�لتظيمية

200٫031
58،292
35،933
-

294،256

7

تعديالت التقييم الإحرتازية

()5

8

ال�سهرة (ال�سايف بعد خ�سم التزام ال�سريبة ذو �سلة)

-

9

الأ�ـســول الغري ملمو�سة الأخــرى بخالف حقوق خدمة الرهون
(ال�سايف بعد خ�سم التزام ال�سريبة ذو �سلة)

()4،038

10

اأ�سول �سريبية تعتمد على الربحية امل�ستقبلية با�ستثناء الرباح
النا�سئة عن الفروق املوؤقتة(ال�سايف بعد خ�سم التزام ال�سريبة
ذو �سلة)

()1،210

11

التعديالت التنظيمية املطبقة على ال�سهم العادية من امل�ستوى 1
و 2لتغطية اخل�سومات
اأ�سهم را�س املال العادية من امل�ستوى 1

ح

(ا  -ج)

()7،879
281،124
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متطلبات الإف�ساح مبوجب اإطار بازل  – 2الأ�سا�س الثالث و بازل ( 3تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

تقرير جمل�ش �لإد�رة

ل يطبق
ا�سهم را�س املال العادي
 200٫031ر ع مليون

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

ل ينطبق

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

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

تقرير حوكمة �ل�سركات

 200٫031ر ع مليون
اأ�سهم را�س املال العادي
الرجوع اىل الي�ساح  18بالقوائم املالية
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق

�لقو�ئم �ملالية

ملحق رقم 3
�مل�سدر
 2الباحث الفريد ( مثل بلومربج اأو كو�سيب اأو اأي اأ�س اأي اأن لالإيداعات اخلا�سة)
القوانني احلاكمة ملعاجلة الدوات التنظيمية
3
القواعد املرحلية لبازل 3
4
قواعد بازل  3ملا بعد املرحلة النتقالية
5
موؤهلة على م�ستوى الفردي املجموعة /املجموعة و فردي
6
 7انواع الدوات ( انواع يتم حتديدها من قبل كل ولية ق�سائية)
مبالغ معرتف بها يف را�س املال التنظيمي (العملة باملاليني ،كما هو متبع موؤخرا ملعظم احلالت
8
بتاريخ التقرير)
ادوات بالقيمة ال�سمية
9
 10الت�سنبف املحا�سبي
 11تاريخ ال�سدار ال�سلي
 12م�ستمر او يتعلق بتاريخ حمدد
 13تاريخ ال�ستحقاق ال�سلي
 14طلب التغطية من قبل امل�سدر خا�سعة للموافقة امل�سبقة من ال�سلطات الرقابية
 15تاريخ التغطية الختياري ،واملرهون بتواريخ التغطية و املبالغ التي �سيتم ا�سرتدادها
 16تواريخ التغطية الالحقة ،اإن يوجد
توزيعات الأرباح /ق�سائم اخل�سم
 17توزيعات الرباح /ق�سائم اخل�سم الثابتة و املتغرية
� 18سعر اخل�سم و اأي موؤ�سرات اأخرى ذات �سلة
 19وجود موانع لتوزيعات الرباح
 20خا�سع ب�سكل كامل اأو جزئي لقرار امل�سدر اأو ب�سكل الزامي
 21وجود ت�سعيد او حوافز اخرى لالأ�سرتداد
 22تراكمي او غري تراكمي
 23قابل للتحويل اأو غري قابل للتحويل
 24يف حالة التحويل  ،م�سببات التحويل
 25يف حالة التحويل  ،جزئي اأو كلي
 26يف حالة التحويل � ،سعر التحويل
 27يف حالة التحويل  ،الزامي او اإختياري
 28يف حالة التحويل  ،يتم حتديد الداة التي يتم اليها التحويل
 29يف حالة التحويل  ،يتم حتديد م�سدر الداة التي يتم التحويل اليها
 30موا�سفات التخفي�س
 31يف حالة التخفي�س  ،م�سببات التخفي�س
 32يف حالة التخفي�س  ،جزئي اأو كلي
 33يف حالة التخفي�س ،موؤقت اأو دائم
 34يف حالة التخفي�س املوؤقت ،و�سف لآلية التخفي�س
ترتيب التبعية فى الت�سل�سل الهرمي يف حالة الت�سفية( حتديد نوع الداة التي تلي يف الهمية
35
مبا�سرة لكل اداة)
 36خ�سائ�س عدم المتثال املرحلة
 37اإذا كانت الأجابة نعم ،حدد ميزات عدم الأمتثال

ل ينطبق
ل ينطبق

51

3/5/15 7:02 PM

00000 HSBC AR 2014 CORR.indd 55

00000 HSBC AR 2014 CORR.indd 56

3/5/15 7:02 PM

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

قائمة الربح اأو اخل�سارة والدخل ال�سامل الآخر
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

5٫813

()7٫577

184٫338
()144٫299
()5٫935
()150٫234
34٫104
()5٫888
28٫216

176٫823
()137٫657
()5٫935
()143٫592
33٫231
()1٫416
31٫815

10٫332
()1٫421
()1٫517

()1٫247
()179
208
()803

35٫610
0٫013

423
30٫217
0٫016

دولر اأمريكي

دولر �أمريكي

4
5
7

6

( 8اأ) �لعائد لل�سهم �لو�حد� -لأ�سا�سي

70٫994

68٫732

()2٫917

2٫238

68٫077
()52٫998
()2٫285
()55٫283
12٫794
()545
12٫249

70٫970
()55٫555
()2٫285
()57٫840
13٫130
()2٫267
10٫863

()480
()69
80
()309

3٫978
()547
()584

163
11٫634
0٫006

13٫710
0٫005

ريال عماين

ريال عماين

تقرير جمل�ش �لإد�رة

178٫525

184٫400

3

اإيرادات الفوائد
م�سروفات الفوائد
�سايف اإيرادات الفوائد
�سايف اإيرادات الر�سوم
�سايف اإيرادات التداول
اإيرادات توزيعات اأرباح
اإيرادات ت�سغيلية اأخرى
�سايف اإيراد الت�سغيل قبل املحمل من اإنخفا�س قيمة القرو�س
وخم�س�سات خماطر الإئتمان الأخرى
(املحمل) من اإنخفا�س قيمة قرو�س وخم�س�سات خماطر
الإئتمان الأخرى� -سايف الإ�سرتدادات
�سايف اإيراد الت�سغيل
م�سروفات الت�سغيل
اإطفاء واإنخفا�س قيمة الأ�سول غري امللمو�سة
جمموع م�سروفات الت�سغيل
الربح قبل ال�سريبة
م�سروف ال�سرائب
الربح لل�سنة
�لدخل �( /مل�سروف) �ل�سامل �لآخر
�لبنود �لتي �سيعاد ت�سنيفها لحقا لقائمة �لربح �أو
�خل�سارة عند �إ�ستيفاء �سروط معينة
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
 اأرباح ( /خ�سائر) القيمة العادلةاأرباح القيمة العادلة املحولة اىل الربح اأو اخل�سارة�سريبة الدخلتاأثري حتويل العملة
البنود التي لن يعاد ت�سنيفها لحق ًا اإىل قائمة الربح اأو اخل�سارة
اإعادة قيا�س التزام املنفعة املحددة
جمموع �لدخل �ل�سامل لل�سنة

56٫106
()7٫243
48٫863
12٫562
7٫226
828
1٫515

(بالآلف)
57٫138
()9٫050
48٫088
11٫516
7٫104
164
1٫860

تقرير حوكمة �ل�سركات

148٫410
()23٫506
124٫904
29٫912
18٫452
426
4٫831

145٫730
()18٫813
126٫917
32٫629
18٫769
2٫151
3٫934

�إي�ساح

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

دولر �أمريكي
(بالآلف)

دولر �أمريكي
(بالآلف)

ريال عُماين
(بالآلف)

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

2013

2014

2014

2013
ريال عُماين

�لقو�ئم �ملالية

ت�سكل الإي�ساحات املرافقة على ال�سفحات من  57اإىل  94جزء ًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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قائمة املركز املايل

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

2013

2014

دولر �أمريكي
(بالآلف)

دولر �أمريكي
(بالآلف)

�إي�ساح

305٫530
504٫704
2٫546٫681
2٫138٫470
160٫306
32٫153
80٫696
5٫768٫540

467٫551
404٫940
3٫016٫397
1٫730٫262
102٫423
26٫218
77٫954
5٫825٫745

9
10
11
12
13
14

108٫649
4٫656٫371
209٫112
4٫974٫132

77٫834
4٫811٫270
131٫765
5٫020٫869

15
16
17

519٫561
87٫686
3٫860
13٫158
170٫143
794٫408
5٫768٫540
 0٫397دولر
اأمريكي

519٫561
90٫868
3٫756
()1٫291
11٫940
180٫042
804٫876
5٫825٫745
 0٫402دولر
�أمريكي

18
�(19أ)
(19ب)
(19ج)
(19د)

241٫678
710٫925
2٫807٫114
3٫759٫717

291٫644
845٫010
2٫980٫418
4٫117٫072

�لأ�سول
نقد واأر�سدة لدى البنوك املركزية
م�ستحق من البنوك
�سايف القرو�س و�سلف للعمالء
الإ�ستثمارات املالية
اأ�سول اأخرى
اأ�سول غري ملمو�سة
ممتلكات ومعدات
جمموع �لأ�سول
�لإلتز�مات وحقوق �مللكية
الإلتزامات
م�ستحق للبنوك
ودائع من العمالء
اإلتزامات اأخرى
جمموع �لإلتز�مات
حقوق �مللكية
راأ�س املال
اإحتياطي قانوين
اإحتياطي نظامي
اإحتياطي العملة الأجنبية
اإحتياطي القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع
الأرباح املحتجزة
جمموع حقوق �مللكية
جمموع �لإلتز�مات وحقوق �مللكية

(8ب) �سايف �لأ�سول لل�سهم �لو�حد
بنود خارج �مليز�نية �لعمومية:
�إلتز�مات عر�سية و�إرتباطات
 الإعتمادات امل�ستنديةال�سمانات اأخرى�(20أ)

2014
ريال عُماين

2013
ريال عُماين

(بالآلف)

(بالآلف)

180٫007
155٫902
1٫161٫313
666٫151
39٫433
10٫094
30٫012
2٫242٫912

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

29٫966
1٫852٫339
50٫730
1٫933٫035

41٫830
1٫792٫703
80٫508
1٫915٫041

200٫031
34٫984
1٫446
()497
4٫597
69٫316
309٫877
2٫242٫912
 0٫155ريال
عُماين

200٫031
33٫759
1٫486
5٫066
65٫505
305٫847
2٫220٫888
 0٫153ريال
عُ ماين

112٫283
325٫329
1٫147٫461
1٫585٫073

93٫046
273٫706
1٫080٫739
1٫447٫491

ت�سكل الإي�ساحات املرافقة على ال�سفحات من  57اإىل  94جزء ًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
متت امل�سادقة على اإ�سدار القوائم املالية يف  26يناير  2015وفق ًا اىل قرار جمل�س الأدارة
ديفيد جوردن �إلدون
رئي�ش جمل�ش �لإد�رة
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التغريات يف حقوق امللكية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

ت�سكل الإي�ساحات على ال�سفحات من  57اإىل  94جزء ًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.

معامالت مع �مل�ساهمني مدرجة
مبا�سرة بحقوق �مللكية
توزيعات مدفوعة عن �سنة 2013
يف  31دي�سمرب 2014
يف  31دي�سمرب �( 2014ألف دولر �أمريكي)
يف  31دي�سمرب ( 2013األف دولر اأمريكي)

معامالت مع امل�ساهمني مدرجة مبا�سرة بحقوق امللكية
توزيعات اأرباح مدفوعة للعام 2013
يف  31دي�سمرب 2013
جمموع �لدخل �ل�سامل لل�سنة
ربح ال�سنة
دخل ( /م�سروف) �سامل �آخر�ل�سنة
اأثر حتويل العمالت الأجنبية
�سايف احلركة يف القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع(�سايف ال�سريبة)
اإعادة قيا�س الألتزام املنفعة املحددة
جمموع �لدخل �ل�سامل �لآخر لل�سنة
جمموع �لدخل �ل�سامل لل�سنة
حتويل اإىل الإحتياطي القانوين
حتويل من الأرباح املحتجزة

يف  1يناير 2013
جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة
ربح ال�سنة
دخل ( /م�سروف) �سامل اآخرلل�سنة
اأثر حتويل العمالت الأجنبية
�سايف احلركة يف القيمة العادلة لالإ�ستثمارات املتاحة للبيع(�سايف ال�سريبة)
جمموع الدخل ال�سامل الآخر لل�سنة
جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة
حتويل اإىل الإحتياطي القانوين والنظامي
حتويل من الأرباح املحتجزة

تقرير جمل�ش �لإد�رة

تقرير حوكمة �ل�سركات

200٫031
519٫561
519٫561

-

-

200٫031

-

34٫984
90٫868
87٫686

1٫225
1٫225

-

33٫759

1٫086
1٫086

1٫446
3٫756
3٫860

()40
()40
()40
()40

-

1٫486

()137
()137
()137
387
250

()497
()1٫291
-

()269
()269
()269
()228
()497

-

-

-

-

4٫597
11٫940
13٫158

()469
()469
()469
()469

-

5٫066

3٫431
3٫431
3٫431
3٫431

�إحتياطي �لقيمة
�إحتياطي �إحتياطي �لعملة
�إحتياطي
�لعادلة لإ�ستثمار�ت
�لأجنبية
نظامي
قانون ��ي
ر�أ�ش �ملال
متاحة للبيع
ريال عُماين
ريال عُماين ريال عُماين ريال عُماين ريال عُماين
(بالآلف)
(بالآلف)
(بالآلف) (بالآلف) (بالآلف)
1٫635
1٫236
32٫673
200٫031
-

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

()7٫604
69٫316
180٫042
170٫143

163
163
12٫412
()1٫225
228
11٫415

12٫249

()7٫604
309٫877
804٫876
794٫408

()309
()469
163
()615
11٫634
11٫634

()2٫000
305٫847

()584
3٫431
()2٫847
13٫710
13٫710

12٫249

()2٫000
65٫505

()447
()447
10٫416
()1٫473
8٫943

ريال عُماين
(بالآلف)
58٫562
10٫863

�أرب� ��اح حمتجزة

�ملجموع
ريال عُماين
(بالآلف)
294٫317
10٫863
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

قائمة التدفق النقدي

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

2013
دولر �أمريكي
(بالآلف)

2014
دولر �أمريكي
(بالآلف)

34٫104

33٫231

9٫145
891٫086
()525٫703
408٫632

15٫919
()419٫413
78٫057
()566
()292٫772

�إي�ساح

()17٫481٫301( )17٫893٫616
17٫888٫083 17٫533٫456
()5٫673
()11٫883
5٫133
()647
()535
(405٫595 )372٫578

()5٫195
()5٫195

()19٫751
()19٫751

2014
ريال عُماين
(بالآلف)

2013
ريال عُماين
(بالآلف)

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�سطة �لت�سغيلية
الربح قبل ال�سريبة
ت�سويات لـ:
 بنود غري نقدية مدرجة يف الربح قبل ال�سريبة التغري يف الأ�سول الت�سغيلية التغري يف الإلتزامات الت�سغيلية �سرائب الدخل املدفوعة�سايف النقد (امل�ستخدم يف)/الناجت من اأن�سطة الت�سغيل

12٫794

13٫130

6٫129
()161٫474
30٫052
()218
()112٫717

3٫521
343٫068
()202٫396
157٫323

�لتدفقات �لنقدية �مل�ستخدمة يف �لأن�سطة �لإ�ستثمارية
�سراء اإ�ستثمارات مالية
متح�سالت من اإ�ستحقاق اإ�ستثمارات مالية
�سراء عقارات واآلت ومعدات
املتح�سالت من بيع ممتلكات و الألت و معدات
اأثر حتويل العمالت الأجنبية
�سايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) الأن�سطة الإ�ستثمارية

()6٫730٫301
6٫886٫912
()2٫184
1٫976
()249
156٫154

�لتدفقات �لنقدية من �لأن�سطة �لتمويلية
()7٫604
توزيع اأرباح مدفوعة
�سايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) الأن�سطة التمويلية ()7٫604

()6٫889٫042
6٫750٫381
()4٫575
()206
()143٫442

()2٫000
()2٫000

30٫859

93٫072

�سايف �لتغري يف �لنقد وما يف حكم �لنقد

35٫833

11٫881

629٫462
660٫321

660٫322
753٫394

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

254٫224
290٫057

242٫343
254٫224

25

ت�سكل الإي�ساحات املرافقة على ال�سفحات من  57اإىل  94جزء ًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

� .1ل�سكل �لقانوين و�لأن�سطة �لرئي�سية
تاأ�س�س بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان �س.م.ع.ع («البنك»)،
�سابق ًا بنك عُ مان الدويل �س.م.ع.ع ،ك�سركة م�ساهمة
عُ مانية عامة يف  1يناير  ، 1979ويزاول ن�ساطه كبنك
جتاري من خالل �سبكة من الفروع يف �سلطنة عُ مان
وكذلك من خالل فروعه يف الهند وباك�ستان ( ،الفروع
اخلارجية) .العنوان امل�سجل للمركز الرئي�سي للبنك هو
�سندوق بريد  1727 :الرمز بريدي 111 :مكتب بريد
ال�سيب الرئي�سي� ،سلطنة عُ مان .اأ�سهم البنك مدرجة يف
�سوق م�سقط لالأوراق املالية.

ب)

عملة العر�س و الت�سغيل

ج) اإ�ستخدام التقديرات والإفرتا�سات

 .2ملخ�ش �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لرئي�سية
ال�سيا�سات املحا�سبية الرئي�سية املطبقة يف اإعــداد هذه
القوائم املالية مبينة اأدنــاه .يتم تطبيق هذه ال�سيا�سات
ب�سكل منتظم على كافة ال�سنوات املعرو�سة.
� 2٫1أ�سا�ش �لإعد�د
أ) فقرة الإلتزام
مت اإعداد القوائم املالية للبنك يف  31دي�سمرب
 2014وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية
ال�سادرة من قبل جمل�س معايري املحا�سبة
الــدولـيــة  ،ومتطلبات الإف ـ� ـســاح والـلــوائــح
املنظمة ال�سادرة عن الهيئة العامة ل�سوق
املال ،و عن البنك املركزي العُماين ،ومبوجب
قانون ال�سركات التجارية  ،1974وتعديالته.

د) التطورات املحا�سبية

ت�ستمل املعيايري الدولية للتقارير املالية على
املعايري املحا�سبية ال�سادرة من قبل جمل�س
معايري املحا�سبة الدولية ومن هيئته ال�سابقة
بــالإ�ـســافــة اإىل التف�سريات الـ� ـســادرة من
قبل جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية
وهيئتها ال�سابقة.

�لقو�ئم �ملالية

يف  31دي�سمرب  ،2014قام جمل�س معايري
املحا�سبة الدولية باإ�سدار عدد من املعايري
و التف�سريات والتعديالت على املعايري التي
مل ت�سري على هذه القوائم املالية .بالإ�سافة
اإىل اإ�ستكمال م�ساريع حول اإنت�ساب الأدوات
املــالـيــة ،يــوا�ـســل جمل�س معايري املحا�سبة
الــدول ـيــة عـمـلــه يف م ـ� ـســاريــع ب ــالإع ــرتاف
بــالإيــرادات واإحت�ساب عقود الإيجار والتي
�سوف متثل ،بالإ�سافة اإىل املعايري املبينة
اأدنـ ــاه ،ت ـغــريات هــامــة ووا�ـسـعــة الـنـطــاق يف
املتطلبات املحا�سبية اإعتبار ًا من العام .2014

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

اإن اإعـ ــداد املـعـلــومــات املــالـيــة وفـقــا ملعايري
التقارير املالية الدولية يتطلب اإ�ستخدام
تــقــديــرات واإف ــرتا�ـ ـس ــات حـــول ال ـظــروف
امل�ستقبلية .اإن اإ�ستخدام املعلومات املتاحة
وت ـط ـب ـيــق الأح ـ ـكـ ــام م ـت ـاأ� ـســالن يف و�ـســع
الـتـقــديــرات ٫وقــد تختلف النتائج الفعلية
يف امل�ستقبل عن التقديرات التى مت البناء
عليها اإعــداد املعلومات املالية .ترى الإدارة
اأن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة للبنك التي
تتطلب بال�سرورة تطبيق اأحـكــام هي التي
تتعلق بتقييم الأ�سول غري امللمو�سة املثبتة
خالل عملية دمج الأعمال ب�سكل منف�سل،
التي مت الإ�ستحواذ عليها خالل عملية الدمج
والأعمار الإنتاجية للموجودات غري امللمو�سة
واإنخفا�س قيمة القرو�س وال�سلفيات وتقييم
الأدوات املالية واإنخفا�س قيمة املوجودات
املالية املتاحة للبيع.

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

بتاريخ  3يونيو 2012اإندجمت عمليات وفروع بنك اإت�س
اإ�ــس بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود يف �سلطنة عُ مان
مع بنك عُ مان الــدويل ،وبناء على هــذا الدمج لهذين
الكيانني امل�سرفيني فقد مت اإعادة ت�سمية الكيان املدرج
اجلديد حتت اإ�سم بنك اإت�س اإ�س بي �سي عُ مان �س م ع ع.
احلاقا لهذا الإندماج ،حاز بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق
الأو�سط املحدود على ن�سبة  ٪51من ال�سهم يف الكيان
املدمج اجلديد .ال�سركة الأم النهائية لبنك اإت�س اأ�س بي
�سي ال�سرق الأو�سط املحدودة هي �سركة اإت�س اأ�س بي �سي
القاب�سة بي األ �سي.

تقرير حوكمة �ل�سركات

تُعر�س القوائم املالية بالريال العُماين وهو
العملة الت�سغيلية يف البيئة الإقت�سادية
الرئي�سية التي يعمل بها البنك .مت حتويل
املـبــالــغ بــالــدولر الأمــري ـكــي املف�سح عنها
يف هذه القوائم املالية من الريال العُماين
وتقريبها (لأقــرب األــف) وفق ًا ل�سعر �سرف
قدره  0٫385ريال عُ ماين لكل دولر اأمريكي
وذلك بغية التي�سري على القارئ فقط.

تقرير جمل�ش �لإد�رة

مت اإعداد القوائم املالية على اأ�سا�س التكلفة
التاريخية با�ستثناء الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
وم�ستقات الأدوات املالية التي يتم قيا�سها
بالقيمة العادلة.
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اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

ت�سغيل غري الريال العُماين يتم حتويلها اإىل الريال العُماين
وفق ًا لأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف نهاية ال�سنة .الإيرادات
وامل�سروفات بالعمالت الأجنبية للفروع اخلارجية حتول اإىل
الريال وفق ًا ملتو�سط اإ�سعار ال�سرف للفرتة .الفروق الناجتة
عن اإعادة حتويل الر�سيد الفتتاحي ل�سايف ال�ستثمار
بالعملة الأجنبية و فروق التحويل الناجتة من اإعادة التحويل
لنتائج الفرتة املقرر عنها من معدل �سعر ال�سرف اإىل �سعر
ال�سرف ال�سائد يف نهاية ال�سنة ،يتم اإدراجه مبا�سرة اىل
قائمة الدخل ال�سامل الخر .وعقب اإ�ستبعاد من عملية
اأجنبية ،يتم اإعادة ت�سنيف فروقات ال�سرف املتعلقة بها
واملعرتف بها �سابقا يف الدخل ال�سامل الآخر اإىل بيان الربح
اأو اخل�سارة كت�سوية اإعادة الت�سنيف عندما يتم العرتاف
بالربح اأو اخل�سارة الناجتة عن عملية الأ�ستبعاد.

 .2ملخ�ش �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة (تابع)
� 2٫1أ�سا�ش �لإعد�د (تابع)
�لتعديالت �ل�سادرة من قبل جمل�ش معايري �ملحا�سبة �لدولية
يف مايو  ،2014اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية
املعيار  15من املعايري الدولية للتقارير املالية «الإيرادات
من العقود مع العمالء» .هذا املعيار هو �ساري املفعول
للفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو قبل  1يناير 2014
مع ال�سماح بالتطبيق املبكر له .ويعد املعيار  15من
املعايري الدولية للتقارير املالية لإنه ي�ستند على مبادئ
الأعرتاف بالإيراد ويطرح مفهوم الأعرتاف بالإيرادات
لالإلتزاماتعند الوفاء بها .ويجب تطبيق هذا املعيار باأثر
رجعي ،مع توفري بع�س الإ�ستثناءات العملية و البنك هو
حالي ًا يف �سدد تقيم اأثر هذا املعيار ولكنه من غري العملي
حتديد الأثر املحمل يف تاريخ اإعتماد هذه القوائم املالية.

2٫3

يتم اإدراج جميع الأدوات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة.
يف �سياق الأعمال العتيادية ،القيمة العادلة لالأداة املالية
عند الإدراج املبدئي تكون �سعر املعاملة (اأي ،القيمة العادلة
للمبلغ املدفوع اأو امل�ستلم) ولكن يف ظروف معينة� ،سيتم
حتديد القيمة العادلة بناءاعلى املعامالت احلالية الأخرى
واملالحظة بال�سوق يف الأداة نف�سها ،دون تعديل اأو اإعادة
ت�سنيف ،اأو على طريقة التقييم التي ت�ستمل متغرياتها
فقط على البيانات من الأ�سواق والتي ميكن مالحظتها،
مثل منحنيات معدل عائد الفائدة ،التذبذبات املتعلقة
باخليارات املفتوحة واأ�سعار العمالت .عندما يوجد مثل
هذا الدليل ،يقوم البنك بادراج الربح (اأو اخل�سارة) يف
بداية التداول بالأداة املالية وهو الفرق بني �سعر املعاملة
والقيمة العادلة .عندما تكون معلومات ال�سوق التي ل ميكن
مالحظتها اأنها لها تاأثريهام على تقييم الأدوات املالية
،فاإن اإجمايل الفرق املبدئي يف القيم العادلة املو�سح
مبوجب منوذج التقييم من �سعر املعاملة ل يتم اإدراجه
ب�سكل فوري ي�سبح يف قائمة الربح اأو اخل�سارة والدخل
ال�سامل الأخر بد ًل من ذلك ،فاإنه يتم اأدراجه على مدى
عمر املعاملة ب�سكل مالئم اأو عندما تكون املدخالت من
املمكن مالحظتها ،اأو عندما تكتمل املعاملة اأو تغلق ،اأو
عندما يدخل البنك يف اإتفاقية ت�سوية .تت�سمن الأدوات
املالية النقد والأر�سدة لدى البنك املركزي ،امل�ستحق من
البنوك ،القرو�س وال�سلفيات للعمالء ،الإ�ستثمارات املالية،
اوراق القبول ،امل�ستحق للبنوك وودائع العمالء.

يف يوليو  ،2014اأ�سدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية
باإ�سدار املعيار رقم  9من املعايري الدولية للتقارير
املالية «الأدوات املالية» ،وهو معيار �سامل يحل حمل
معيار املحا�سبة الدويل « 39الأدوات املالية :الأعرتاف و
القيا�س» ويت�سمن املتطلبات للت�سنيف و القيا�س لالأ�سول
املالية والإلتزامات ،واإنخفا�س الأ�سول املالية و التحوط
املحا�سبي.
التاريخ الإلزامي لتطبيق املعيار رقم  9من املعايري الدولية
للتقارير املالية ب�سكل اإجمايل هو  1يناير  .2018البنك
هو حالي ًا ب�سدد تقيم الأثر للمعيار للمعيار  9من املعايري
الدولية للتقارير املالية على القوائم ولكن نظر ًا لتعقيد
الت�سنيف و القيا�س و اإنخفا�س القيمة ومتطلبات التحوط
املحا�سبي و العالقة فيما بينهما ،فاإنه من غري املحتمل يف
هذة املرحلة حتديد الأثر املحتمل يف تاريخ اإعتماد هذه
القوائم املالية.
2٫2

�لأدو�ت �ملالية

�لعمالت �لأجنبية

� 2٫2٫1ملعامالت و�لأر�سدة
يتم حتويل املعامالت بالعمالت الأجنبية باإ�ستخدام اأ�سعار
ال�سرف ال�سائدة يف تواريخ املعامالت .يتم حتويل الأ�سول
واللتزامات املالية املقومة بعمالت اأجنبية واملثبتة بالتكلفة
التاريخية با�ستخدام اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ
التقرير .يتم ادراج الفروق الناجتة عن حتويل العمالت
الأجنبية يف قائمة الربح اأو اخل�سارة.

� 2٫3٫1إعادة ت�سنيف �لأ�سول �ملالية
قد يتم اإعادة ت�سنيف ال�سول املالية غري امل�ستقة (با�ستثناء
تلك امل�سنفة بالقيمة العادلة ي�سبح الربح اأو اخل�سارة عند
الإدراج الأويل) خارج القيمة العادلة من خالل فئة الربح
اأو اخل�سارة يف احلالت التالية:

 2٫2٫2حتويل �لبيانات �ملالية للفروع �خلارجية
الأ�سول والإلتزامات للفروع اخلارجية التي تتعامل بعملة
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القرو�س وال�سلف ي�ستمر قيا�سها وفقا لل�سيا�سة الواردة اأعاله.

 .2ملخ�ش �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة (تابع)
2٫3

�لأدو�ت �ملالية (تابع)
الأ�سول املالية التي كانت �سوف ت�ستويف تعريف
القرو�س والذمم املدينة عند الإدراج املبدئي (اذا
مل يتطلب اعادة ت�سنيف الأ�سل املايل كمحتفظ به
للمتاجرة) ،من املمكن اأن يتم اإعادة ت�سنيفها خارج
القيمة العادلة من خالل فئة الربح اأو اخل�سارة اذا
توفرت النية والقدرة على الإحتفاظ بالأ�سل املايل
للم�ستقبل املنظور اأو حتى تاريخ الإ�ستحقاق.
و الأ�سول املالية (فيما عدا الأ�سول املالية التي كانت
�سوف ت�ستويف تعريف القرو�س والذمم املدينة عند
الإدراج املبدئي) من املمكن اأن يتم اإعادة ت�سنيفها
خارج القيمة العادلة من خالل فئة الربح اأو اخل�سارة
اإىل فئات اأخرى وذلك يف حالت نادرة.

 2٫3٫2قرو�ش و�سلفيات لبنوك وعمالء

املوجودات املالية التي مت اإعادة ت�سنيفها �سمن القرو�س
و فئة الذمم املدينة فانها ت�سجل مبدئيا بالقيمة العادلة يف
تاريخ اإعادة الت�سنيف ويتم قيا�سها لحقا بالتكلفة املطفاأة
با�ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي املحدد يف تاريخ
اإعادة الت�سنيف.
2٫3٫3

�أ�سول مالية متاحة للبيع

�سندات اخلزانة و اأوراق الدين واأ�سهم حقوق امللكية
التي يتوقع اأن يحتفظ بها ب�سكل م�ستمر بخالف الأ�سول
امل�سنفة بالقيمة العادلة ،فانها ت�سنف بانها متاحة للبيع
اأو حمتفظ بها حتى تاريخ ال�ستحقاق .ال�ستثمارات املالية
يتم ادراجها يف تاريخ التداول ،عند ابرام البنك لتفاقات
تعاقدية مع الطراف املقابلة ل�سراء اوراق مالية و يتم
�سطب ادراجها عادة ،يف حالة اأن الوراق املالية يتم بيعها
اأو اأن املقرت�س يقوم ب�سداد التزاماته.

يتم اإعادة ت�سنيف القرو�س وال�سلفيات �سمن املحتفظ بها
للبيع عندما تكون قيمها الدفرتية �سيتم ا�سرتدادها ب�سكل
رئي�سي من خالل بيع  ،فهي متوفرة للبيع يف حالتها الراهنة
ويتوقع ب�سكل كبري اأن بيعها �سوف يتحقق ،ولكن مثل هذه

�لقو�ئم �ملالية

القرو�س وال�سلفيات للبنوك والعمالء ت�سمل القرو�س
وال�سلفيات التي ن�ساأت من قبل البنك والتي مل ت�سنف
اإما حمتفظ بها للمتاجرة اأو بالقيمة العادلة .يتم اإثبات
القرو�س وال�سلف عند ح�سول املقرت�س على القر�س.
ويتم الغاء القرو�س وال�سلفيات عند قيام املقرت�س بت�سديد
التزاماته ،اأو تباع اأو ت�سطب القرو�س ،اأو يتم نقل اإىل حد
كبري جميع املخاطر واملكا�سب للملكية .وت�سجل يف البداية
بالقيمة العادلة م�سافا اإليها اأي تكاليف معامالت من�سوبة
مبا�سرة ويتم قيا�سها لحقا بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام
طريقة الفائدة الفعلية ناق�سا اأي خ�سم نتيجة لأنخفا�س
يف القيمة اأو عدم قابلية التح�سيل .وعندما يتم حتويط
التعر�سات من خالل امل�ستقات املخ�س�سة واملوؤهلة ان
تكون اأدوات حتوط من خماطر القيمة العادلة ،فاإن القيمة
الدفرتية للقرو�س وال�سلفيات التى مت حتويطها تت�سمن
تعديل القيمة العادلة املتعلقة فقط باملخاطر املحوطة.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

ويف حالة هذه القرو�س ،حيث اأن القيمة املبدئية العادلة
اأقل من املبلغ النقدي الذي مت اقرا�سه (على �سبيل املثال،
ونظر ًا لأن معدل الفائدة املحملة على القرو�س تكون اأقل
من معدل الفائدة يف ال�سوق) ،فعندها يحمل التخفي�س
قائمة الربح اأو اخل�سارة  .و�سيتم ا�سرتداد القيمة املخف�سة
على مدى مدة القر�س ،من خالل ادراج اإيرادات الفوائد
باإ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،ما مل ي�سبح القر�س
منخف�س القيمة .ويتم ت�سجيل التخفي�س بانه تخفي�س
لالإيرادات الت�سغيلية الأخرى.

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

عندما يتم اإعادة ت�سنيف اأ�سل مايل كما هو مو�سح يف
الظروف املذكورة اأعاله ،فاإنه يتم اإعادة ت�سنيف الأ�سل
املايل بالقيمة العادلة يف تاريخ اإعادة الت�سنيف .ل يتم رد
اأي ربح اأو خ�سارة مدرجة بالفعل يف قائمة الربح اأو اخل�سارة
والدخل ال�سامل الأخر .ت�سبح القيمة العادلة لالأ�سل املايل
يف تاريخ اإعادة الت�سنيف هي تكلفتها اجلديدة اأو التكلفة
املطفاة ،ح�سبما تقت�سي احلالة.

تقرير جمل�ش �لإد�رة

� 2٫3٫1إعادة ت�سنيف �لأ�سول �ملالية (تابع)

تقرير حوكمة �ل�سركات

يجوز للبنك الإلتزام بتقدمي قرو�س ب�سروط تعاقدية ثابتة
لفرتات حمددة من الوقت ،حيث اأن ال�سحب من القر�س يكون
م�سروط ببع�س الأحداث امل�ستقبلية التي تكون خارج �سيطرة
البنك .ويف حالة انه من املتوقع اأن القر�س النا�سئ عن اللتزام
بالإقرا�س ،من املتوقع �سي�سنف �سمن املحتفظ به للمتاجرة،
في�سجل التزام لالقرا�س بانه م�ستق ويقا�س بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح و اخل�سائر .وعند ال�سحب ،ي�سنف القر�س
كمحتفظ بها للمتاجرة ويقا�س بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح اأو اخل�سائر .ويف حالة اأنه لي�س يف نية البنك التداول
ولكن تعليق القر�س ،فعندها يتم الت�سجيل للمخ�س�س عن
الإلتزام بالقر�س فقط يف حالة اأنه من املحتمل اأن يتكبد
البنك خ�سارة .قد يحدث هذا ،على �سبيل املثال ،حيث فقدان
اأ�سل مبلغ القر�س يكون من املحتمل حدوثه اأو معدل الفائدة
املحمل على القرو�س يكون اأقل من تكلفة التمويل .عند بداية
القر�س ،يتم ت�سجيل جزء املعلق عند قيمته العادلة وتقا�س
لحقا بالتكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
للمعامالت املحددة ،مثل التمويل لل�سركات املتعرثة واأن�سطة
الإقرا�س امل�سرتكة ،واإن املبالغ املقدمة لي�ست بال�سرورة
اأف�سل دليل على القيمة العادلة للقر�س.
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الدين املتوفرة للبيع �سمن املحمل لإنخفا�س قيمة
القر�س وغريها من خم�س�سات خماطر الإئتمان
“يف قائمة الربح اأو اخل�سارة .و خ�سائر اإنخفا�س
القيمة لالأوراق املالية املتاحة للبيع �سمن”ارباح
او خ�سائر من ا�ستثمارات مالية” يف بيان الربح
اأو اخل�سارة .يتم تو�سيح منهجيات اإنخفا�س قيمة
املوجودات املالية املتاحة للبيع ب�سكل مف�سل اأكرث
اأدناه:

 .2ملخ�ش �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة (تابع)
2٫3

�لأدو�ت �ملالية (تابع)

� 2٫3٫3أ�سول مالية متاحة للبيع (تابع)
)(1

يتم قيا�س املوجودات مالية املتاحة للبيع مبدئي ًا
بالقيمة العادلة م�سافا اإليها تكاليف املعامالت
املبا�سرة والإ�سافية .يعاد قيا�سها لحقا بالقيمة
العادلة ،والتغيريات التي تطراأ عليها واملعرتف
بها يف قائمة الدخل ال�سامل الآخر حتت فئة
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع  -احتياطي القيمة
العادلة اإىل �سواء تباع اأ�سول مالية اأو ت�سبح
منخف�سة القيمة .عند بيع موجودات مالية
متاحة للبيع ،يتم اإدراج الأرباح اأو اخل�سائر
املرتاكمة يف بيان الربح اأو اخل�سارة على اأنها
« اخل�سائر اأو املكا�سب من الإ�ستثمارات املالية
بعد اأن مت الإعرتاف بها �سابق ًا يف قائمة الدخل
ال�سامل الأخر.

أ.

اأوراق الدين املتوفرة للبيع :عند تقييم اأوراق
الدين متاحة للبيع ومدى توفر دليل مو�سوعي
على انخفا�س القيمة يف تاريخ التقرير ،فاإن البنك
يعترب جميع الأدلة املتاحة ،مبا يف ذلك البيانات
التي ميكن مالحظتها اأو معلومات عن الأحداث
املت�سلة حتديدا بالأوراق املالية مما قد يوؤدي اإىل
نق�س يف ا�ستعادة التدفقات النقدية امل�ستقبلية.
قد تت�سمن هذه الأحداث �سعوبة مالية كبرية
للم�سدر ،وخرقا للعقد مثل التاخر يف ال�سداد،
الإفال�س اأو اإعادة هيكلة مالية اأخرى ،اأو اختفاء
�سوق ن�سط لالأوراق الدين ب�سبب ال�سعوبات املالية
املتعلقة امل�سدر .هذه الأنواع من الأحداث املحددة
وعوامل اأخرى مثل املعلومات حول ال�سيولة للجهات
امل�سدرة ،والتعر�س للمخاطر املالية والتجارة،
وم�ستويات واجتاهات عدم ال�سداد لالأ�سول مالية
مماثلة ،والجتاهات القت�سادية الوطنية واملحلية
وال�سروط ،والقيمة العادلة لل�سمانات والكفالت
التي ميكن اعتبارها ب�سكل فردي ،اأو جمتمعة،
لتحديد ما اإذا كان هناك دليل مو�سوعي على
انخفا�س قيمة اأوراق الدين.

ب.

الأوراق املالية املتاحة للبيع :ان الدليل املو�سوعي
على انخفا�س قيمة الأوراق املالية املتاحة للبيع
قد يت�سمن معلومات حمددة حول امل�سدر على
النحو املف�سل اأعاله ،ولكنها قد ت�سمل اأي�سا
معلومات عن تغيريات كبرية يف التقنية والأ�سواق
والقت�ساد اأو القانون الذي يقدم دلي ًال على اأن
تكلفة الأوراق املالية ل ميكن ا�سرتدادها.

يتم احت�ساب اإيرادات الفائدة على اأن اأوراق الدين
املتاحة للبيع با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي،
وذلك على ال�سعر املتوقعة لالأ�سل .العالوات و /
اأو اخل�سومات الناجتة عن �سراء الأوراق املالية
ال�ستثمارية يتم ت�سمينها يف ح�ساب معدلت
الفائدة الفعلية .يتم اإثبات الأرباح يف قائمة الربح
اأو اخل�سارة عندما ين�ساأ احلق يف احل�سول على
توزيعات اأرباح.
يف تاريخ كل تقرير يتم اإجراء تقييم ما اإذا كان
هناك اأي دليل مو�سوعي على انخفا�س القيمة
يف قيمة الأ�سول املالية .يتم العرتاف بخ�سائر
انخفا�س القيمة اإذا ،وفقط يف حالة ،اأن هناك
دليل مو�سوعي على انخفا�س القيمة نتيجة
احلدث اأو اأكرث من حدث قد وقع بعد العرتاف
الأويل لالأ�سل املايل (“حدث خ�سارة”) وهذا
احلدث املتعلق باخل�سارة (اأو اأحداث) لها تاأثري
على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة لالأ�سل
املايل والتي ميكن تقديرها ب�سكل موثوق به.

اإنخفا�س كبري اأو مطول يف القيمة العادلة لالأ�سل
بقدر اأقل من تكلفته هو اأي�سا دليل مو�سوعي
على انخفا�س القيمة .و�سدر تقييم ما اإذا كان
الإنخفا�س كبرياً ،يتم تقييم النخفا�س يف
القيمة العادلة مقابل التكلفة الأ�سلية لالأ�سل عند
العرتاف الأويل .يف تقييم ما اإذا كان قد طال
اأمده ،يتم تقييم الأنخفا�س مقابل الفرتة التي
كانت فيها القيمة العادلة للموجودات وكان اأقل
من تكلفتها الأ�سلية عند العرتاف الأويل.

اإذا مت انخفا�س قيمة الأ�سول املتاحة للبيع  ،تتم
اإزالة من الدخل ال�سامل الآخر الفرق بني تكلفة
ال�سراء للموجودات املالية (�سايف اأي �سداد لأ�سل
الدين والإطفاء) والقيمة العادلة احلالية ،ناق�سا
اأي خ�سائر انخفا�س القيمة ال�سابقة املعرتف بها
يف بيان الدخل ال�سامل الأخر وتدرج يف بيان الربح
واخل�سارة.
يتم العرتاف بخ�سائر انخفا�س القيمة لل�سندات
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 .2ملخ�ش �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة (تابع)
2٫3

�لأدو�ت �ملالية (تابع)

� 2٫3٫3أ�سول مالية متاحة للبيع (تابع)
يف اأعقاب العرتاف بخ�سارة انخفا�س قيمة
الأ�سول املالية املتاحة للبيع ،فاإن املعاجلة
املحا�سبية الالحقة للتغريات يف القيمة العادلة
لتلك املوجودات تكون خمتلفة تبعا لطبيعة
الأ�سول املالية املتاحة للبيع .

�مل�ستوى :3اأ�ساليب التقييم با�ستخدام املدخالت
الهامة التي ل ميكن مالحظتها .هذا ال�سلوب
يت�سمن كل الدوات حيث ي�سمل ا�سلوب التقييم
مدخالت ل تعتمد على بيانات ميكن مالحظتها
املدخالت التي ل ميكن مالحظتها لها تاثري هام
على تقييم الأدوات .وهذا ال�سنف يت�سمن ادوات
يتم تقييمها اعتمادا على اأ�سعار مدرجة لأدوات
م�سابهة حيث تطلب القيام بتعديالت هامة ل
ميكن مالحظتها اأو اأفرتا�سات من اأجل اأن تعك�س
الفروق بني الدوات.

الوراق املالية املتوفرة للبيع ،وجميع الزيادات
الالحقة يف القيمة العادلة لالأداة تعالج على
اأنها اإعادة تقييم ويعرتف بها مبا�سرة يف الدخل
ال�سامل الآخر .ل يتم عك�س خ�سائر انخفا�س
القيمة املعرتف بها على الوراق املالية من خالل
قائمة الربح اأو اخل�سارة .يتم الإعرتاف باأي
اإنخفا�س لحق يف القيمة العادلة لالأ�سهم املتاحة
للبيع يف قائمة الربح اأو اخل�سارة و الدخل ال�سامل
الآخر ،اإىل احلد اأن خ�سائر اإنخفا�س القيمة
الرتاكمية ال�سافية قد نتجت بالن�سبة اإىل تكلفة
اقتناء الوراق املالية.

2٫4

�لأدو�ت �ملالية �مل�ستقة و �لتحوط �ملحا�سبي

يجري البنك قيا�س قيمه العادلة با�ستخدام
التدرج التايل للقيم العادلة التي تعك�س اهمية
املدخالت امل�ستخدمة يف القيا�س:
امل�ستوى  :1ا�سلوب ال�سعر املدرج (غري املعدل)

�لقو�ئم �ملالية

يتم اإدراج الأدوات املالية امل�ستقة مبدئيا بالقيمة
العادلة يف التاريخ الذي يتم فيه الدخول يف عقد
الأداة املالية امل�ستقة ويعاد قيا�سها لحق ًا بقيمها
العادلة .يتم احل�سول على القيم العادلة من
اأ�سعار ال�سوق املدرجة يف الأ�سواق الن�سطة ،مبا
يف ذلك املعامالت احلديثة يف ال�سوق واأ�ساليب
التقييم ،مت�سمنة اأ�ساليب التدفق النقدي

 2٫3٫4هري�ركية �لقيم �لعادلة

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

ي�ستخدم البنك ا�ساليب تقييم معمول بها على
نحو وا�سع لتحديد القيم العادلة لالدوات العامة
والكرث ب�ساطة ،مثل تبادل معدلت الفائدة وعقود
معدلت �سرف العمالت املعجلة والتى ت�ستخدم
فقط بيانات ال�سوق التي ميكن مالحظتها وتتطلب
اأحكام وتقديرات قليلة من قبل الإدارة .و تتوفر
ال�سعار التي ميكن مالحظتها ومناذج املدخالت
يف احلالت العتيادية با�سواق املديونيات
املدرجة والوراق املالية املتعلقة بامللكية وم�ستقات
تبادل العملة املحتفظ بها للمتاجرة و امل�ستقات
الب�سيطة الفورية مثل مبادلت ا�سعار الفائدة.

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

بالن�سبة لأوراق الدين املتوفرة للبيع ،يتم
العرتاف باإنخفا�س القيمة العادلة لالأداة الذي
مت لحقا يف بيان الربح اأو اخل�سارة عندما يكون
هناك مزيد من الأدلة املو�سوعية على النخفا�س
يف القيمة نتيجة مزيد من النق�س يف التدفقات
النقدية امل�ستقبلية املتوقعة لهذة الأ�سول املالية،
وعندما ل يوجد اأي دليل مو�سوعي جديد على
انخفا�س القيمة  ،يتم الإعرتاف بالنخفا�س
يف القيمة العادلة للموجودات املالية يف الدخل
ال�سامل الآخر .اإذا كانت القيمة العادلة لالأوراق
املالية للدين تزيد يف فرتة لحقة ،وميكن لهذه
الزيادة اأن تعزى ب�سكل مو�سوعي حدث وقع
بعد العرتاف بخ�سارة انخفا�س القيمة يف بيان
الربح اأو اخل�سارة ،يتم عك�س خ�سارة النخفا�س
يف القيمة من خالل بيان الربح اأو اخل�سارة.
وبخالف ذلك فاإن زيادة يف القيمة العادلة
يعرتف بها يف قائمة الدخل ال�سامل الآخر.

تقرير حوكمة �ل�سركات

�مل�ستوى  :2ا�ساليب تقييم تعتمد على املدخالت
التي ميكن مالحظتها اما مبا�سرة(كا�سعار)
او غري مبا�سرة (م�ستقة من ا�سعار) .وهذا
الت�سنيف يت�سمن ادوات مت تقييمها با�ستخدام:
الأ�سعار املدرجة بالأ�سواق الن�سطة لدوات
م�سابهة؛ الأ�سعار املدرجة لالأدوات امل�سابهة او
املماثة يف اأ�سواق اأقل من الن�سطة؛ اأو اأ�ساليب
تقييم اخرى حيث ميكن مالحظة كل املدخالت
الهامة ب�سورة مبا�سرة اوغري مبا�سرة من
بيانات ال�سوق.

تقرير جمل�ش �لإد�رة

بال�سوق الن�سط لدوات مماثلة .القيم العادلة
لال�سول والإلتزامات املالية التى يتم تداولها
بالأ�سواق الن�سطة تعتمد على اأ�سعار ال�سراء
املدرجة بال�سوق اأو عرو�س اأ�سعار �سراء الو�سطاء.
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

 .2ملخ�ش �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة (تابع)
2٫4

2٫7

�إ�ستبعاد

يتم اإ�ستبعاد املوجودات املالية عندما يفقد البنك ال�سيطرة على
احلقوق التعاقدية التي ت�سكل ذلك الأ�سل .هذا يحدث عندما
ت�ستويف هذة احلقوق ،تنتهي مدة �سالحيتها اأو يتم التنازل
عنها فعندها يتم اإلغاء املطلوبات املالية عند اإطفائها.

�لأدو�ت �ملالية �مل�ستقة و �لتحوط �ملحا�سبي (تابع)
املخ�سوم واأ�ساليب ت�سعري اخليارات ،ح�سبما
يكون مالئماً .يتم اإدراج كافة الأدوات امل�ستقة
كاأ�سول عندما تكون القيمة العادلة موجبة
وكاإلتزامات عندما تكون القيمة العادلة �سالبة.

الأ�سول املتاحة للبيع واملوجودات املحتفظ بها للمتاجرة التي
تباع يتم �سطبها وما يقابلها من م�ستحقات من امل�سرتي يعرتف
بها اعتبارا من تاريخ الــذي يلتزم فيه البنك بيع الأ�ـســول.
ي�ستخدم البنك طريقة التعريف املحددة لتحديد الأربــاح اأو
اخل�سائر الناجتة عن ال�سطب.

�لتحوط �ملحا�سبي
يف بــدايــة عالقة الـتـحــوط ،يوثق البنك العالقة بــني اأدوات
التحوط و البنود التى مت حتويطها ،الغر�س من اإدارة املخاطر
و الأ�سرتاتيجية املتبعة فى التحوط .كما يطلب البنك اأي�سااأ
تقييم ًا موثقاً ،يف كل من بداية عملية التحوط وب�سكل م�ستمر،
عن ما اإذا كانت اأدوات التحوط ،وب�سكل رئي�سي امل�ستقات ،التي
ت�ستخدم يف معامالت التحوط هي فعالة ب�سكل كبري يف مقابلة
التغريات املن�سوبة اىل املخاطر املحوطة يف القيمة العادلة اأو
التدفقات النقدية للبنود املحوطة .الفائدة على البنود امل�سنفة
على اأنـهــا موؤهلة للتحوط يتم ت�سمينها يف»مــا يف اإي ــرادات
الفوائد».

يتم ا�ستبعاد الأدوات املحتفظ بها لتاريخ ال�ستحقاق والقرو�س
والذمم املدينة يف اليوم الذي يتم حتويلها من قبل البنك.
� 2٫8ملقا�سة
تتم مقا�سة ال�سول والإلتزامات املالية اإثبات �سايف املبلغ يف
قائمة املركز املايل عندما يكون هناك حق قانوين ملزم ملقا�سة
املبالغ املعرتف بها هناك نية لل�سداد على اأ�سا�س ال�سايف ،اأو
بيع الأ�سول وت�سوية الإلتزامات يف وقت واحد.

�لقيمة �لعادلة للتحوط

� 2٫9إنخفا�ش قيمة �لقرو�ش و�ل�سلفيات

التغريات يف القيمة العادلة للم�ستقات املخ�س�سة و املوؤهلة
اأن تكون اأدوات حتوط بالقيمة العادلة ت�سجل يف قائمة الربح
اأو اخل�سارة ،عالوة على التغريات يف القيمة العادلة لالأ�سول
املحوطة ،الإلتزامات اأو املجموعة املتعلقة بها التي تن�سب اىل
املخاطر املحوطة.

خ�س�ست مبالغ معينة مقابل القيمة الدفرتية للقرو�س وال�سلف
التي يتم حتديدها باأن قيمتها انخف�ست على اأ�سا�س مراجعة
دوريــة لالأر�سدة القائمة خلف�س تلك القرو�س وال�سلفيات
اإىل قيمتها القابلة لال�سرتداد .يتم احت�ساب القيمة القابلة
لال�سرتداد للقرو�س وال�سلف بناء على القيمة احلالية للتدفقات
النقدية املتوقعة م�ستقبال خم�سومة مبعدل الفائدة الفعلي
الأ�سلي .ل يتم خ�سم الأر�سدة ق�سرية الأجل.

ويف حالة اأن عالقة التحوط مل تعد تفي بفئة التحوط املحا�سبي
فاإن التعديالت الرتاكمية اىل القيمة الدفرتية للبند املحوط
تطفاأ يف قائمة الربح اأو اخل�سارة يناء على معدل الفائدة املعاد
اإحت�سابه على الفرتة املتبقية لتاريخ الأ�ستحقاق ،ما مل يتم
�سطب البند الذي مت حتويطة .ويف هذه احلالة يفرج عنه اىل
قائمة الربح اأو اخل�سارة ب�سكل فوري.

يتم الحتفاظ مبخ�س�سات انخفا�س القيمة اجلماعية فيما
يتعلق باخل�سائر التي تكبدتها ،والتي مل يتم ت�سنيفها بعد ب�سكل
حمدد �سمن حمفظة القرو�س وال�سلف.
عندما يحدد القر�س على انــه غري قابل للتح�سيل ،وقــد مت
النـتـهــاء مــن جميع الإجـ ــراءات القانونية الــالزمــة ،وقــد مت
حتديد اخل�سارة النهائية ،يتم �سطب القر�س مبا�سرة .وت�ستند
التقديرات للتدفقات النقدية املتوقعة للمحافظ من الأ�سول
املماثلة على اخلربة ال�سابقة وبالنظر اىل الت�سنيف الئتماين
للعمالء الرئي�سيني والتاأخر يف دفع الفائدة اأو العقوبات.

� 2٫5لنقد وما يف حكم �لنقد
ي�ستمل النقد ومــا يف حكم النقد علي الأر� ـســدة النقدية
بال�سندوق ولــدى البنوك و موؤ�س�سات مالية اخــرى و البنك
املــركــزي العماين و بنود حتــت التح�سيل من بنوك اخرى
ودائع لدى البنوك و موؤ�س�سات مالية اخرى ت�ستحق خالل ثالثة
اأ�سهر من تاريخ احليازة و مبالغ لبنوك و موؤ�س�سات مالية اخرى
م�ستحقة خالل  3اأ�سهر.

يف حالة اإنخفا�س خ�سائر القيمة يف فرتة لحقة ،ميكن ربط
الإنخفا�س ب�سكل مو�سوعي اإىل حدث وقع بعد خف�س القيمة،
فاإن هذا الإنخفا�س اأو املخ�س�س يتم رده من خالل ح�ساب
الأرباح واخل�سائر.

� 2٫6إيد�عات �سوق �لنقد
يتم ت�سنيف اإيداعات �سوق النقد كاأ�سول حمتفظ بها حتى الأ�ستحقاق
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

 .2ملخ�ش �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة (تابع)
� 2٫10ملمتلكات و�ملعد�ت

املباين
حت�سينات على ارا�س موؤجرة

برامج احلا�سوب و معدات

� 5 - 3 -سنوات

التفاقيات التي تنقل ب�سكل جوهري كافة املخاطر واملنافع
العر�سية مللكية الأ�ـســول اإىل الأطــراف املقابلة  ،ولكن لي�س
بال�سرورة �سندات ملكيتها  ،ت�سنف على اأنها عقود تاأجري
متويلي  .عندما يـكــون البنك هــو امل ـوؤجــر يف اإط ــار التمويل
التاجريي  ،ت�سمن املبالغ امل�ستحقة مبوجب عقود التاأجري  ،بعد
خ�سم الر�سوم غري املكت�سبة يف « بند قرو�س و�سلفيات اىل
البنوك « اأو « قرو�س و�سلف العمالء  ،ح�سب القت�ساء  .يتم
اإثبات اإيرادات التمويل يف « �سايف اإيرادات الفوائد « على مدى
فرتات عقود التاأجري وذلك لإعطاء معدل عائد ثابت على �سايف

�لقو�ئم �ملالية

يتم اإثبات الأ�سول غري امللمو�سة ب�سكل منف�سل عن ال�سهرة
عندما تكون قابلة لالنف�سال اأو تن�ساأ عن احلقوق التعاقدية اأو
احلقوق القانونية الأخرى ،وميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل
موثوق به.
ت�سمل الأ�سول غري امللمو�سة من عالقات الودائع الرئي�سية و
عالقات العمالء  ،و هي خا�سعة ملراجعة الأنخفا�س يف قيمتها
يف حالة وجود اأحداث اأو تغريات يف الظروف التي ت�سري ان
القيمة الدفرتية قد ل تكون قابلة لال�سرتداد .و ال�سول غري
امللمو�سة ذات العمار املحددة تدرج بالتكلفة ناق�س ًا تكلفة
الطفاء وخ�سائر اإنخفا�س القيمة املرتاكمة و تطفاأ على مدار
العمار الإنتاجية املقدرة .و الإعمار الإنتاجية املقدرة هي املدة
القانونية او الإعمار الإنتاجية املتوقعة اأيهما اأقل.
يتم اإطفاء املوجودات غري امللمو�سة ذات الأعمار الإنتاجية
املحدودة ،عموما على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى العمر
الإنتاجي كما يلي:
اإيداعات اأ�سا�سية غري ملمو�سة � 7سنوات
� 7سنوات
عالقات العمالء

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

ت�سمل برامج احلا�سوب ،على كالمن الربامج امل�سرتاة حمليا و
تلك النا�سئة داخلياً ،وت�سمل تكلفة الربامج النا�سئة داخلي ًا كافة
التكاليف املبا�سرة ال�سرورية لإن�ساء واإخراج واإعداد الربامج
لتكون جاهزة للت�سغيل بالطريقة املق�سودة من قبل الإدارة.
وتُثبت التكاليف املتكبدة نحو ال�سيانة امل�ستمرة للربامج �سمن
امل�ساريف فور تكبدها.
يتم حتديد الأربــاح واخل�سائر الناجتة عن اإ�ستبعاد املمتلكات
واملـعــدات بالرجوع اإىل قيمتها الدفرتية وتوؤخذ يف العتبار
عند حتديد اأربــاح الت�سغيل .يتم متثيل م�ساريف ال�سيانة
والتجديدات يف بيان الربح اأو اخل�سارة عند تكبدها .يتم ر�سملة
النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من املنافع القت�سادية
امل�ستقبلية امل�سمنة يف بند املمتلكات وامل ـعــدات .يتم اإثبات
جميع النفقات الأخرى يف قائمة الربح اأو اخل�سارة كم�سروف
عند تكبدها .ت�ستعر�س الإدارة �سنويا مدى مالءمة الأعمار
الإنتاجية والقيم املتبقية وطرق ال�ستهالك للممتلكات ومعدات.
تخ�سع املمتلكات و املعدات ملراجعة الإنخفا�س يف القيمة يف
حالة وجود حدث او تغريات يف الظروف التي ت�سري ان القيمة
الدفرتية مل تعد قابلة لال�سرتداد.
� 2٫11لتاأجري �لتمويلي و�لت�سغيلي

تقرير حوكمة �ل�سركات

ال�سيارات
املعدات والأثاث و التجهيزات

 � 25سنوات على مدى الفرتةاملتبقية من عقد الإيجار
 � 5سنوات� 7 – 3 -سنوات

تقرير جمل�ش �لإد�رة

تدرج بنود املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�س ًا تكاليف ال�ستهالك
املرتاكم وخ�سائر انخفا�س القيمة .يتم احت�ساب ال�ستهالك
ل�سطب تكلفة املمتلكات واملعدات ،با�ستثناء الأرا�سي اململوكة،
وذلك باأق�ساط مت�ساوية على مدى الأعمار الإنتاجية الأقت�سادية
املقدرة من تاريخ و�سع الأ�سل يف ال�ستخدام ،على النحو التايل:

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

ال�ستثمار يف التاأجري .
عندما ي ـكــون البنك هــو امل�ستاأجر مبــوجــب عـقــود التاجري
التمويلي ،يتم ر�سملة الأ�سول املوؤجرة وتدرج ببند» املمتلكات
والآلت و املعدات « و يتم ت�سمني املطلوبات املقابلة للموؤجر
يف « مطلوبات اأخرى « .يتم اإثبات التاأجري التمويلي وامل�سوؤولية
املقابلة لها مبدئيا بالقيمة العادلة لالأ�سل اأو ،اإذا كان اأقل،
فاإن القيمة احلالية لدفعات الإيجار الدنيا .يتم اإثبات تكاليف
التمويل امل�ستحقة يف « �سايف اإيرادات الفوائد « على مدى فرتة
عقد الإيجار على اأ�سا�س �سعر الفائدة ال�سمني يف عقد الإيجار
وذلك لإعطاء معدل ثابت من الفائدة على الر�سيد املتبقي من
املطلوبات.
يتم ت�سنيف جميع عقود الإيجار الأخرى كعقود اإيجار ت�سغيلية.
عند قيام البنك ب�سفة املوؤجر ،فعندها يقوم البنك بـاإدارج
ال�سول امل�ستاأجرة لعقود الإيجار الت�سغيلية يف ‹ املمتلكات
والآلت و املعدات « و اإحت�سابهم على هذا النحو .يتم العرتاف
بخ�سائر انخفا�س القيمة اإىل احلد اأن القيم املتبقية ل تكون قابلة
لال�سرتداد ب�سكل كامل و بالتايل القيمة الدفرتية للموجودات
يكون قد اإنخف�س .وعندما يكون البنك هو امل�ستاأجر ،ل يتم
اإدراج املوجودات املوؤجرة يف امليزانية العمومية .يتم احت�ساب
الإيجارات الدائنة واملدينة مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية ل
على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتات عقود الإيجار و يتم
ت�سمينها يف « م�ساريف اإدارية وعمومية « و « اإيرادات ت�سغيلية
اأخرى « ،على التوايل.
� 2٫12لأ�سول غري �مللمو�سة

تتم مراجعة طريقة اإطفاء ،والأعمار الإنتاجية والقيم املتبقية
يف تاريخ كل تقرير وتعديلها اإذا اقت�سى الأمر.
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

اإيــرادات عند اإكتمال العمل (على �سبيل املثال ،الر�سوم
النا�سئة عن التفاو�س اأو امل�ساركة يف التفاو�س ،معاملة
ل�سالح طرف ثالث ،مثل ترتيب لقتناء اأ�سهم اأو اأوراق
مالية اأخرى)؛

 .2ملخ�ش �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة (تابع)
2٫13

�ملخ�س�سات

يتم الإعرتاف باملخ�س�س يف قائمة املركز املايل عندما :يكون
لدى البنك التزام قانوين اأو ا�ستدليل نتيجة حلدث �سابق ،ومن
املحتمل اأن يتطلب تدفق ًا خارجي ًا ملنافع اقت�سادية ل�سداد ذلك
الإلتزام .ويف حالة ان الأثر يكون جوهري ًا فان املخ�س�سات يتم
حتديدها من خالل خ�سم التدفقات النقدية املتوقعة امل�ستقبلية
باإ�ستخدام معدلت التي تعك�س تقديرات ال�سوقية احلالية للقيمة
الزمنية للنقود ،حينما يكون مالئماً ،خماطراملحددة لاللتزام،
ويثبت ت�سوية اخل�سم اخل�سم بانها تكاليف التمويل.
 2٫14م�ستحقات �أخرى

-

تثبت اإيــرادات املتاأتية من تقدمي اخلدمات كاإيراد عند
تـقــدمي اخلــدمــات (عـلــى �سبيل امل ـثــال ،اإدارة الأ�ـســول
واملحافظ وغريها من اخلدمات ال�ست�سارية و اخلدمات
مقابل ر�سوم حمددة) ،و

-

الإيــرادات التي ت�سكل جزءا ل يتجزاأ من معدل الفائدة
الفعلي ل ـالأداة املالية تثبت كتعديل على معدل الفائدة
الفعلي (على �سبيل املثال ،بع�س الر�سوم مقابل الإتزام
بالقر�س) وت�سجل يف “اإيرادات الفوائد”.

تدرج الأر�سدة الأخرى الدائنة بالتكلفة املطفاأة.

�سايف دخل �ملتاجرة ي�سمل جميع املكا�سب واخل�سائر الناجمة
عن التغريات يف القيمة العادلة للموجودات واملطالبات املالية
املحتفظ بها للمتاجرة ،جنبا اإىل جنب مع اإيرادات الفوائد ذات
ال�سلة وامل�ساريف وتوزيعات الأرباح.

يتم اإثبات اإيرادات وم�سروفات الفوائد لكافة الأدوات املالية
با�ستثناء تلك امل�سنفة على اأنها حمتفظ بها للتجارة اأو مت
ت�سنيفها بالقيمة العادلة (عدا اأوراق الدين التي ي�سدرها
البنك وامل�ستقات التي تدار بالتزامن مع اأوراق الدين ال�سادرة
من هذا القبيل) يف « اإيرادات الفوائد» و «م�سروفات الفوائد»
يف قائمة الربح اأو اخل�سارة باإ�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة لإحت�ساب التكلفة املطفاأة
لأ�سل مايل اأو التزام مايل وتخ�سي�س اإيــرادات الفوائد اأو
م�سروفات الفوائد خالل الفرتة املعنية.

ح�ساب �سايف �مل�سروف� /لدخل من �لأدو�ت �ملالية �مل�سنفة
بالقيمة �لعادلة ي�سمل جميع الأرباح واخل�سائر عن التغريات
يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية بالقيمة العادلة
من خالل الربح اأو اخل�سارة .كما تت�سمن اإيرادات وم�سروفات
الفوائد وتوزيعات الأربــاح الناجتة عن هذه الأدوات املالية،
باإ�ستثناء الفائدة النا�سئة عن اأوراق الدين ال�سادرة ،وامل�ستقات
التي تدار بالتزامن مع �سندات الدين ،التي ل تعرتف بها يف
«م�سروفات الفوائد».

� 2٫15إثبات �لإير�د�ت
� 2٫15٫1إير�د�ت وم�سروفات �لفو�ئد

توزيعات �لأرباح

معدل الفائدة الفعلي هو املعدل الذي يخ�سم التدفقات النقدية
امل�ستقبلية ب�سكل حمدد اأو املقبو�سات النقدية اأو املدفوعات
خــالل العمر املتوقع ل ـالأداة املالية اأو ،عند القت�ساء ،فرتة
اأق�سر ،اإىل �سايف القيمة الدفرتية لالأ�سل اأو اللتزام املايل.
عند ح�ساب معدل الفائدة الفعلي ،يقدر البنك التدفقات
النقدية بالنظر يف جميع ال�سروط التعاقدية ل ـالأداة املالية
ولكن باإ�ستثناء خ�سائر الإئتمان امل�ستقبلية .واحل�ساب يت�سمن
كافة املبالغ املدفوعة اأو امل�ستلمة من قبل البنك التي هي جزء
ل يتجزاأ من معدل الفائدة الفعلي لالأداة املالية ،مبا يف ذلك
تكاليف املعامالت واأية عالوات اأو خ�سومات.

تتحقق اإيرادات توزيعات الأرباح عندما يثبت احلق يف
احل�سول على توزيعات الأرباح .هذا هو التاريخ املحدد
لأرباح الأ�سهم املدرجة يكون عادة التاريخ الذي قد وافق
فيه امل�ساهمون على توزيع اأرباح الأ�سهم لالأوراق املالية غري
املدرجة.
� 2٫16ل�سريبة
تتمثل �سريبة الدخل على اأرباح اأو خ�سائر العام يف
�سريبة حالية و�سريبة موؤجلة .يتم اإدراج �سريبة الدخل
يف قائمة ال ربح اأو اخل�سارة فيما عدا القدر الذي يتعلق
ببنود يتم اإدراجها ب�سكل مبا�سر يف حقوق امللكية ،اأو
بقائمة الدخل ال�سامل الآخـر.تتاألف ال�سريبة احلالية من
ال�سريبة الواجبة ال�سداد املحت�سبة على قاعدة الدخل
ال�سريبي املتوقع  ،با�ستخدام معدلت �سريبية مطبقة يف
تاريخ التقرير او اي تعديالت لل�سريبة امل�ستحقة املتعلقة
بال�سنوات ال�سابقة.

� 2٫15٫2إير�د�ت �أخرى غري �لفو�ئد
تن�ساأ اإيرادات الر�سوم من جمموعة متنوعة من اخلدمات
التي يقدمها البنك لعمالئه .يتم احت�ساب الدخل من
الر�سوم على النحو التايل:
-

اإيــرادات حمققة من تنفيذ عمل كبري وتــدرج على اأنها
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

 .2ملخ�ش �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �لهامة (تابع)
� 2٫16ل�سريبة (تابع)

اإعادة قيا�س �سايف اإلتزام املنفعة املحددة ،والذي ي�ستمل
على الأرباح واخل�سائر الأكتوارية يتم اإثباتها مبا�سرة يف
قائمة الدخل ال�سامل الأخر ،الأرباح و اخل�سائر الأكتوارية
ت�ستمل على الت�سويات من واقع اخلربة لأثر الفروقات بني
الأفرتا�سات الأكتوارية ال�سابقة و ما حدث فعلي ًا عالوة على
التغريات يف الأفرتا�سات الأكتوارية .الأرباح الأكتوارية
واخل�سائر يتم اإثباتها يف قائمة الدخل ال�سامل الأخر يف
الفرتة التى ن�ساأت فيها.

يتم اإدراج اأ�سل �سريبي موؤجل فقط اإىل احلد الذي تتوفر
معه اأرباح �سريبية م�ستقبلية ميكن ا�ستغالل الأ�سل يف
مقابلها .يتم تخفي�س اأ�سول ال�سريبة املوؤجلة بالقدر الذي
ل ميكن معه حتقق املنفعة ال�سريبية ذات ال�سلة.

� 2٫18لتقارير ح�سب قطاعات �لت�سغيل

 2٫17م�ستحقات نهاية �خلدمة للموظفني

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

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

امل�ساهمات يف خطط التقاعد املحددة ،للموظفني العُمانيني
هي وفق ًا خلطة تقاعد ال�سماأن الأجتماعي العمانية،
وبالن�سبة للموظفني الدوليني هي وفق ًا لنظام موظفي
اإت�س اإ�س بي �سي الدويل املنافع التقاعد ،كما يتم اإثبات
امل�سروفات يف قائمة الربح اأو اخل�سارة عند تكبدها.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

القطاع هو اأحد مكونات البنك الذي ميار�س اأن�سطة اأعمال
يجني منها اإيرادات ويتكبد م�سروفات ،مت�سمنة اإيرادات
وم�سروفات تتعلق مبعامالت مع اأي من مكونات البنك
الأخرى ،والتي تكون نتائجها الت�سغيلية تتم مراجعتها
ب�سفة دورية من قبل جلنة التزامات الأ�سول ،وهي
�سانع القرار الرئي�سي من اجل اإتخاذ قرارت عن املوارد
املخ�س�سة للقطاع وتقيم اإدائه والذي يتوفر له التقارير
مالية �سرية .وهذه النتائج التى يتم التقرير عنها اىل جلنة
اإلتزامات الأ�سول تت�سمن بنود تعزى مبا�سرة اىل القطاع
ف�سال عن تلك التي ميكن ن�سبها ب�سكل معقول .اأما البنود
غري املخ�س�سة تتاألف ب�سكل رئي�سي اأ�سول ال�سركة ( ب�سكل
رئي�سي مقر البنك الرئي�سي ) م�ساريف املقر الرئي�سي
واإلتزامات واأ�سول الدخل ال�سريبي.

تقرير حوكمة �ل�سركات

يتم احت�ساب ال�سريبة املوؤجلة ب�ساأن جميع الفروق املوؤقتة
بني القيم الدفرتية لالأ�سول والإلتزامات لأغرا�س
التقارير املالية وبني املبالغ امل�ستخدمة لأغرا�س ال�سريبة
 .ليتم ادراج الفروق املوؤقتة عن الدراج املبدئي لال�سول
واللتزامات التي ل توؤثر على املحا�سبة او الربح ال�سريبي
ي�ستند احت�ساب مبلغ خم�س�س ال�سريبة املوؤجلة على
الن�سق املتوقع لتحقق اأو ل�سداد القيمة الدفرتية لالأ�سول
والإلتزامات با�ستخدام املعدلت ال�سريبية املطبقة اأو التي
�ستطبق ب�سكل وا�سع يف تاريخ التقرير.

تقرير جمل�ش �لإد�رة

يتم احت�ساب اللتزام با�ستخدام طريقة الوحدة الئتمانية
املتوقعة ويتم خ�سمه اإىل قيمته احلالية .معدل اخل�سم
امل�ستخدم هو العائد يف تاريخ امليزانية العمومية على
ال�سندات احلكومية التي لديها تواريخ ا�ستحقاق تقارب
ل�سروط التزامات البنك.

�لقو�ئم �ملالية
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

� .3إير�د�ت �لت�سغيل �لإخرى
2014

2013

ريال عُماين
(بالآلف)

ريال عُ ماين
(بالآلف)

ربح عن بيع عقارات ومعدات

1٫271

3

ربح عن بيع قرو�س م�سرتكة

17

1٫013

ربح عن بيع نتيجة اإ�ستحواذ البنك على اأعمال جتارية

-

704

ربح عن بيع اإ�ستثمارات مالية

67

-

الدخل الأخر

160

140

1٫515

1٫860

 .4م�سروفات �لإنخفا�ش يف قيمة �لقرو�ش وخم�س�سات خماطر �لإئتمان �لأخرى – �ل�سايف بعد خ�سم �لإ�سرد�د
2014

2013

ريال عُماين
(بالآلف)

ريال عُ ماين
(بالآلف)

املكون خالل ال�سنة – عامة (اإي�ساح )10

()1٫644

-

املكون خالل ال�سنة – حمددة (اإي�ساح )10

()6٫203

()6٫874

املخ�س�سات املفرج عنها  /معاد اإثباتها ( اإي�ساح )10

1٫622

6٫066

تعديالت كنتيجة للقيمة العادلة التي مت ت�سويتها

979

231

الفائدة املجنبة املفرج عنها

380

1٫132

قرو�س م�سطوبة حم�سلة

2٫083

1٫806

الديون الرديئة امل�سطوبة مبا�سرة يف قائمة الربح واخل�سارة

()134

()123

()2٫917

2٫238
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اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

 .5م�سروفات �لت�سغيل

تعوي�سات ومنافع املوظفني

()24٫172

()21٫468

اإ�ستهالك اإنخفا�س قيمة العقارات ،اآلت واملعدات

()2٫198

()3٫474

الأعالن و الدعاية*

()2٫543

()4٫010

من�ساأت ومعدات

()4٫662

()5٫261

اإت�سالت

()860

()1٫064

تاأمني

()1٫161

()1٫321

م�سروفات اأدارية اأخرى

()17٫402

()18٫957

()52٫998

()55٫555

تقرير جمل�ش �لإد�رة

ريال عُماين
(بالآلف)

ريال عُ ماين
(بالآلف)

تقرير حوكمة �ل�سركات

2014

2013

*م�سروفات الت�سويق والعالن للفرتة احلالية ت�سمل مبلغ  1٫7مليون ريال عماين عن م�سروفات �سحب “جوائز مندو�س”والتي مت الإقرار
عنها من قبل على اأنها م�سروفات فوائد وذلك حتى مار�س  0٫6 ( ،2013مليون ريال عماين )
� .6سر�ئب
ريال عُماين

ريال عُماين

(بالآلف)

(بالآلف)

قائمة الربح اأو اخل�سارة:
� -سنوات �سابقة

1٫756

�سريبة موؤجلة

()1٫525
()221

()914

()521

()545

()2٫267

2014

2013

ريال عُماين

ريال عُماين

(بالآلف)

(بالآلف)

الإلتزام ال�سريبي احلايل:
�سنوات �سابقة

981

2٫630

2٫368

4٫155

�لقو�ئم �ملالية

ال�سنة احلالية

1٫387

1٫525

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

 -ال�سنة احلالية

()1٫387

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

2014

2013

67

3/5/15 7:02 PM

00000 HSBC AR 2014 CORR.indd 71

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

� .6سر�ئب (تابع)
2014

2013

ريال عُماين

ريال عُ ماين

(بالآلف)

(بالآلف)

اأ�سل �سريبي موؤجل :
 1يناير

3٫959

4٫515

احلركة خالل ال�سنة

()933

()556

 31دي�سمرب

3٫026

3٫959

2014

2013

ريال عُماين

ريال عُ ماين

(بالآلف)

(بالآلف)

اإلتزام �سريبي موؤجل :
 1يناير

1٫237

721

اأثر حتويل العمالت الأجنبية

()10

4

احلركة خالل ال�سنة

()99

512

 31دي�سمرب

1٫128

1٫237

ربط �سريبة الدخل على فروع بنك اأت�س اأ�س بي �سي عُ مان قد مت
الأنتهاء منه جلميع الأعواموحتى ومبا يف ذلك عام  .2011ول
يوجد اأي اأعرتا�س اأو طعن قيد النظر فيما يتعلق بفروع عُ مان.
وجميع ال�سنوات ال�سريبية الالحقة هي خا�سعة لإعتماد ال�سلطات
ال�سريبية.

ان معدل ال�سريبة املطبق يف �سلطنة عُ مان على البنك هو ٪12
(� : ٪12سنة  .)2013وبغر�س حتديد م�سروف ال�سريبة عن
ال�سنة ،فقد مت تعديل الأرباح املحا�سبية لأغرا�س ال�سريبة .وبعد
تلك الت�سويات ،مت تقدير متو�سط معدل ال�سريبة الفعال ليكون
( ٪4٫3مقابل � ٪17٫3سنة .)2013

اأما عن الربوط ال�سريبية لبنك عُ مان الدويل حتى العام 2009
فلقد مت الإنتهاء منها ويوجد حالي ًا طعنان قيد النظر اإمام املحكمة
الإبتدائية للعام ال�سريبي  2004والإعوام ال�سريبية ،2005/2006
على التوايل ،ومل ت�سدر املحكمة قرارها بعد على هذه الطعون
املعلقة.

والفرق بني معدل ال�سريبة املطبق و املعدل الفعلي لل�سريبة
ين�ساأ ب�سكل رئي�سي نتيجة اىل عك�س املخ�س�س ال�سريبي فيما
يتعلق ببع�س امل�سروفات التي مت ال�سماح لها عند اإ�ستكمال
الربوط ال�سريبية،الأثر ال�سريبي على الدخل الذي مل يعترب اإنه
خا�سع لل�سريبة و امل�سروفات التي مل تعترب اإنها قابلة للخ�سم–
التعديالت ترتكن اإىل الفهم اجلاري للقوانني ال�سارية واللوائح
والتطبيقات.

مت اعتماد �سريبة الدخل عن الأعمال بالهند عن كافة ال�سنوات
حتى العام  .2010كافة ال�سرائب عن ال�سنوات الالحقة خا�سعة
لإعتماد ال�سلطات ال�سريبية بالهند.

الأ�سل ال�سريبي املوؤجل مت اإحت�سابه مبعدل  ( ٪12مقابل ٪12
ل�سنة .)2013

�سريبة الدخل عن الأعمال يف باك�ستان قد مت الإنتهاء منها حتى
ال�سنة ال�سريبية  .2002وقد تقدم البنك بطعن �سد الربط عن
ال�سنوات من  1996اإىل 2002
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

� .7إطفاء و�إنخفا�ش قيمة �لأ�سول �لغري ملمو�سة

ريال عُماين
(بالآلف)

ريال عُ ماين
(بالآلف)

�( .8أ) �لربحية �لأ�سا�سية لل�سهم �لو�حد
حتت�سب الربحية الأ�سا�سية لل�سهم الواحد بق�سمة الأرباح لل�سنة املن�سوبة اإيل حملة الأ�سهم العادية على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم ال�سادرة
خالل ال�سنة.

تقرير حوكمة �ل�سركات

()1٫758
()527
()2٫285

()1٫758
()527
()2٫285

تقرير جمل�ش �لإد�رة

هذا ميثل اإطفاء الأ�سول الغري ملمو�سة نتيجة لدمج الأعمال
( الذي يتم اأثباته ) على النحو التايل:
الودائع الأ�سا�سية
عالقات العمالء

2014

2013

يعك�س اجلدول التايل بيانات الإيرادات والأ�سهم امل�ستخدمة يف اإحت�ساب العائد الأ�سا�سي واملخف�س لل�سهم:

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم ال�سادرة ( بالآلف)
اأرباح ال�سنة (ريال عُ ماين) ( بالآلف)
الربحية لل�سهم الواحد(ريال عُ ماين)

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

2014
2٫000٫312
12٫249
0٫006

2013
2٫000٫312
10٫863
0٫005

(ب) �سايف �لأ�سول لل�سهم �لو�حد

عدد الأ�سهم ال�سادرة (بالآلف)
�سايف الأ�سول (بالآلف ريال عُ ماين )
�سايف الأ�سول لل�سهم الواحد(ريال عُ ماين)

2014

2013

2٫000٫312
309٫877
0٫155

2٫000٫312
305٫847
0٫153

 .9م�ستحقات من بنوك
ريال عُ ماين
(بالآلف)

ريال عُ ماين
(بالآلف)

149٫097
6٫805
155٫902

134٫218
60٫093
194٫311

�لقو�ئم �ملالية

ودائع
اأخرى

2014

2013

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

وحت�سب �سايف الأ�سول لل�سهم الواحد(القيمة الدفرتية) بق�سمة �سايف الأ�سول(القيمة الدفرتية) يف 31دي�سمرب على عدد
الأ�سهم العادية ال�سادرة يف  31دي�سمرب.
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

 .10قرو�ش و �سلف للعمالء
واإمتثا ًل لقوانني البنك املركزي العُماين يت�سمن اجلدول اأدناه على خم�س�س اإنخفا�س قيمة القرو�س عن القرو�س امل�ستحوذة يف الأعمال املدجمة:
2014
2013
ريال عُماين (بالآلف) ريال عُماين (بالآلف)
ال�سحب على املك�سوف
79٫453
87٫992
قرو�س
1٫138٫184
969٫181
43٫522
24٫302
اأوراق جتارية خم�سومة  /م�سرتاة
�إجمايل �لقرو�ش و�ل�سلفيات
1٫261٫159
1٫081٫475
خم�س�سات اإنخفا�س قيمة القرو�س – حمددة
()36٫192
()37٫049
خم�س�سات اإنخفا�س قيمة القرو�س – عامة
()15٫880
()14٫237
()47٫774
()49٫717
فوائد حمتفظ بها
�سايف �لقرو�ش و�ل�سلفيات
1٫161٫313
980٫472
خم�س�ش �إنخفا�ش قيمة �لقرو�ش و �لفو�ئد �ملجنبة:
حتليل حركة خم�س�س اإنخفا�س قيمة القرو�س خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2014مو�سح باجلدول املدرج اأدناه:
خم�س�ش عام جمموع �ملخ�س�سات
خم�س�ش حمدد
ريال عُماين (بالآلف) ريال عُماين (بالآلف) ريال عُماين (بالآلف)
�لر�سيد يف  1يناير 2014
51٫286
14٫237
37٫049
32
()1
33
اأثر حتويل العملة على الر�سيد الفتتاحي
مكون خالل ال�سنة (اي�ساح )4
7٫847
1٫644
6٫203
()1٫622
()1٫622
خم�س�س مفرج عنه خالل ال�سنة ( اإي�ساح ) 4
م�سطوب خالل ال�سنة
()5٫471
()5٫471
�لر�سيد يف  31دي�سمرب 2014
52٫072
15٫880
36٫192
حتليل حركة خم�س�س انخفا�س قيمة القرو�س خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013مو�سح باجلدول املدرج اأدناه:
جمموع �ملخ�س�سات
خم�س�ش عام
خم�س�ش حمدد
ريال عُماين (بالآلف) ريال عُماين (بالآلف) ريال عُماين (بالآلف)
53٫882
16٫280
37٫602
()69
()69
6٫874
6٫874
()6٫066
()2٫043
()4٫023
()3٫335
()3٫335
51٫286
14٫237
37٫049

الر�سيد يف  1يناير 2013
اأثر حتويل العملة على الر�سيد الفتتاحي
مكون خالل ال�سنة ( اإي�ساح ) 4
خم�س�س مفرج عنه خالل ال�سنة ( اإي�ساح ) 4
م�سطوب خالل ال�سنة
الر�سيد يف  31دي�سمرب 2013
يتم حتليل حركة الفوائد املحتجزة لل�سنة كالآتي:

2014
�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة
اأثر حتويل العملة على الر�سيد الإفتتاحي
املحتجز خالل ال�سنة
املحرر اإىل قائمة الربح اأو اخل�سارة
امل�سطوب خالل ال�سنة
�لر�سيد يف نهاية �ل�سنة
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ريال عُماين (بالآلف)
49٫717
5
10٫698
()1٫027
()11٫619
47٫774

2013
ريال عُماين (بالآلف)
45٫085
()6
11٫184
()1٫132
()5٫414
49٫717
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اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

� .11إ�ستثمار�ت مالية
2014

ريال عُماين
(بالآلف)
823٫311
823٫311

2٫370
398
43
44٫531
47٫342

590٫022
1٫010
12٫677
603٫709
666٫151

730٫039
1٫010
14٫217
745٫266
823٫311

590٫022
1٫010
11٫717
602٫749
660٫956

730٫039
1٫010
11٫717
742٫766
817٫564

�ملجموع
تفا�سيل ت�سنيف الإ�ستثمارات مو�سحة اإدناة:
تفا�سيل الإ�ستثمارات املتاحة للبيع هي على النحو التايل:
�لتكلفة:
اأوراق مالية مدرجة �سادرة عن حكومات اأجنبية
اأ�سهم واأوراق مالية اأخرى مدرجة
اإ�ستثمارات غري مدرجة

9٫759
48٫448
602٫749
660٫956

2٫276
72٫522
742٫766
817٫564

5٫195
666٫151

5٫747
823٫311

�لقو�ئم �ملالية

مكا�سب �إعادة �لتقييم:
اأ�سهم واأوراق مالية اأخرى مدرجة

2014
ريال عُماين
(بالآلف)

2013
ريال عُ ماين
(بالآلف)

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

2٫271
4٫631
6٫902

9٫759
5٫341
15٫100

2٫271
4٫631
6٫902

9٫759
2٫407
12٫166

2٫276
2٫407
4٫683

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

�لأور�ق �ملالية �ملتد�ولة– �أجنبية ح�سب �لقطاع
9٫759
اأوراق مالية حكومية
5٫341
اأ�سهم اأجنبية مدرجة
15٫100
غري �ملدرجة و�إ�ستثمار�ت �أخرى
�سهادات اإيداعات
اأ�سهم عُ مانية غري مدرجة
وحدات �سناديق الإ�ستثمار

2٫245
355
415
42
68٫086
71٫143

2٫370
398
43
44٫531
47٫342

2٫245
355
415
42
68٫086
71٫143

1٫911
340
54
43٫736
46٫041

1٫911
340
361
54
67٫449
70٫115

تقرير حوكمة �ل�سركات

�لقيمة �لعادلة القيمة العادلة � 31لقيمة �لدفرية القيمة الدفرتية �لتكلفة
دي�سمرب  31 2013دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
 31دي�سمرب
2014
2014
2014
2013
ريال عُماين
ريال عُماين
ريال عُماين
ريال عُ ماين
ريال عُ ماين
ب� � � ��الآلف
ب� � � ��الآلف
ب� � � ��الآلف
بـ ـ ـ ــالآلف
بـ ـ ـ ــالآلف

التكلفة
 31دي�سمرب
2013
ريال عُ ماين
بـ ـ ـ ــالآلف

تقرير جمل�ش �لإد�رة

ريال عُماين
(بالآلف)
666٫151
666٫151

املتاحة للبيع

�لأور�ق �ملالية �ملتد�ولة – ب�سوق م�سقط
املالية
التاأمني
اخلدمات
ال�سناعة
�سندات حكومية

2013

كما يف  31دي�سمرب  ،2014مت قيا�س الإ�ستثمارات املتاحة للبيع مببلغ  8٫1مليون ريال عُ ماين ( 9٫9مليون ريال عُ ماين :عام )2013
باإ�ستخدام امل�ستوى  1و مبلغ  657مليون ريال عُ ماين ( 812٫4مليون ريال عُ ماين عام  )2013مت قيا�سه باإ�ستخدام امل�ستوى  2ومبلغ  1مليون
ريال عُ ماين ( 1مليون ريال عُ ماين :عام  )2013مت اإدراجه بالتكلفة.
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اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

� .12أ�سول �أخرى
2014
ريال عُماين
(بالآلف)
2٫489
1٫649
3٫026
30٫550
1٫719
39٫433

امل�ستقات – اإدراج القيمة احلالية الإيجابية لل�سوق ( اإي�ساح ( 20د))
مدفوعات مقدم ًا والإيرادات امل�ستحقة
اأ�سل �سريبة موؤجلة (اي�ساح )6
اأوراق قبول
اأخرى

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

� .13أ�سول غري ملمو�سة
2014
ريال عُماين
(بالآلف)
12٫306
3٫691
15٫997
()5٫903
10٫094

ودائع اأ�سا�سية
عالقات العميل
ناق�ساً :الإطفاء

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

 .14عقار�ت ومعد�ت
حركة العقارات واملعدات خالل العام  2014كما يلي :

�لتكلفة� /لتقييم
 1يناير 2014
اأثر حتويل العملة على
الأر�سدة الأفتتاحية
اإ�سافات

أر��ش ومباين
� ٍ
بامللكية �حلرة
ريال عُماين
(بالآلف)

عقار�ت
م�ستاأجرة
وحت�سيناتها
ريال عُماين
(بالآلف)

ريال عُماين
(بالآلف)

ريال عُماين
(بالآلف)

�أعمال
معد�ت
كمبيوتر ر�أ�سمالية
حتت �لتنفيذ
ريال عُماين ريال عُماين ريال عُماين
(بالآلف)
(بالآلف) (بالآلف)

34٫656

4٫051

9٫651

921

17٫107

18

66٫404

()118

1

()2

()1

()1

1

()120

685
()345
4٫392

249
()1٫231
8٫667

43
()100
863

367
()11٫032
6٫441

19

2٫184
()14٫312
54٫156

840
اإ�ستبعادات /امل�سطوبات ()1٫604
33٫774
 31دي�سمرب 2014

�إ�ستهالك
 1يناير 2014
اأثر حتويل العملة على
الأر�سدة الأفتتاحية
املحمل خالل ال�سنة
اإ�ستبعادات /م�سطوبات
 31دي�سمرب 2014
�سايف �لقيمة �لدفرية
 31دي�سمرب 2014

معد�ت و�أثاث �سيار�ت
وتركيبات

�ملجموع

8٫491

3٫589

7٫684

771

14٫801

-

35٫336

()56

3

()3

()1

()4

-

()61

591
()898
8٫128

252
()305
3٫539

497
()1٫054
7٫124

46
()100
716

724
()10٫884
4٫637

-

2٫110
()13٫241
24٫144

25٫646

853

1٫543

147

1٫804

19

30٫012
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اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

 .14عقار�ت ومعد�ت (تابع)
حركة العقارات واملعدات خالل �سنة  2013كما يلي:

ريال عُ ماين
(بالآلف)

ريال عُ ماين
(بالآلف)

ريال عُ ماين
(بالآلف)

()545

()4

()25

()5

()50

()2

()631

1٫818
34٫656

94
()17
4٫051

436
660
()51
9٫651

95
()14
921

()422
1٫908
()1٫339
17٫107

()14
18

4٫575
()1٫421
66٫404

8٫128

3٫426

7٫284

743

14٫238

-

33٫819

()187

()3

()22

()4

()36

-

()252

550
8٫491

183
()17
3٫589

466
()44
7٫684

46
()14
771

1٫358
()759
14٫801

-

2٫603
()834
35٫336

26٫165

462

1٫967

150

2٫306

18

31٫068

2014
ريال عُماين
(بالآلف)
4٫258
25٫708
29٫966

قرو�س بنكية
اأخرى

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

 .15م�ستحق للبنوك
2013
ريال عُ ماين
(بالآلف)
3٫296
38٫534
41٫830

 .16ود�ئع من �لعمالء

جارية و حتت الطلب
توفري
ودائع لأجل
اأخرى

2013
ريال عُ ماين
(بالآلف)
1٫123٫324
430٫565
232٫754
6٫060
1٫792٫703

�لقو�ئم �ملالية

2014
ريال عُماين
(بالآلف)
969٫732
457٫911
419٫780
4٫916
1٫852٫339

تقرير حوكمة �ل�سركات

33٫383

3٫978

8٫631

845

17٫010

34

63٫881

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

التكلفة /التقييم
 1يناير2013
اأثر حتويل العملة على
الأر�سدة الأفتتاحية
حتويالت
اإ�سافات
اإ�ستبعادات /امل�سطوبات
 31دي�سمرب 2013
اإ�ستهالك
 1يناير 2013
اأثر حتويل العملة على
الأر�سدة الأفتتاحية
املحمل خالل ال�سنة
اإ�ستبعادات /م�سطوبات
 31دي�سمرب 2013
�سايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2013

معدات واأثاث
�سيارات
وتركيبات

تقرير جمل�ش �لإد�رة

عقارات
أرا�س ومباين
ا ٍ
م�ستاأجرة
بامللكية احلرة
وحت�سيناتها
ريال عُ ماين ريال عُ ماين
(بالآلف) (بالآلف)

معدات
كمبيوتر

اأعمال
املجموع
راأ�سمالية
حتت التنفيذ
ريال عُ ماين ريال عُ ماين
(بالآلف) (بالآلف)
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

� .17لتز�مات �أخرى:
2014
ريال عُماين
(بالآلف)
1٫009
1٫128
446
30٫550
2٫368
2٫288
1٫153
11٫788
50٫730

م�ستقات – اأثر �سلبي للتعامالت فيما بني ال�سواق(اإي�ساح (20د))
التزام �سريبي موؤجل (اي�ساح )6
منافع نهاية اخلدمة
اأوراق قبول
اإلتزامات �سريبية ( اي�ساح )6
م�ستحقات واإيرادات موؤجلة
التزام مبوجب عقود الإيجار التمويلية
اأخرى

2013
ريال عُماين
(بالآلف)
1٫563
1٫237
603
51٫986
4٫155
1٫422
1٫031
18٫511
80٫508

ح�سب توجيهات الهيئة العامة ل�سوق املال يجب حتويل توزيعات الأرباح غري امل�سددة لفرتة تزيد عن �ستة اأ�سهر اإىل “�سندوق اأمانات امل�ستثمرين”
الذي قامت الهيئة باإن�سائه .مت حتويل توزيعات الأرباح غري امل�سددة لفرتة تزيد عن �ستة اأ�سهر والبالغة  7٫080ريال عُ ماين اإىل �سندوق اأمانات
امل�ستثمرين (15٫310ريال عُ ماين عام  )2013خالل �سهر اأكتوبر من العام .2014
 .18ر�أ�ش �ملال
راأ�س مال البنك مق�سم اإىل � 2٫000٫312٫790سهم قيمـة كل منها  100بي�سة مدفوعة القيمة بالكامل (� 2٫000٫312٫790سهم ًا قيمة كل منها
 100بي�سة عام  31دي�سمرب .)2013مقابل راأ�س املال املرخ�س به لأ�سهم راأ�س املال العادية بقيمه  7٫500مليون �سهم قيمه كل �سهم  100بي�سة.
من ال�سهم امل�سار اليها اأعاله  ،مت اأ�سدار � 1٫020٫159٫523سهم ًا عادي ًا من قبل بنك عُ مان الدويل يف  3يونيو  2012لإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق
الأو�سط املحدود كجزء من ترتيبات الأندماج مع بنك عُ مان الدويل.
عدد �لأ�سهم
2014
الأ�سهم العادية كما يف  31دي�سمرب

ر�أ�ش �ملال
2014
2013
ريال عُماين
(بالآللف)
200٫031 2٫000٫312٫790

2٫000٫312٫790

2013
ريال عُ ماين
(بالآللف)
200٫031

م�ساهمني رئي�سيني
فيما يلي اأدناه تفا�سيل جميع م�ساهمي البنك الذين ميلكون  ٪10اأو اأكرث من اأ�سهم البنك باأ�سمائهم ،عدد الأ�سهم التي ميتلكونها:
2013
2014
عدد الأ�سهم
عدد الأ�سهم
1٫020٫159٫523
1٫020٫159٫523
بنك اإت�س اإ�س بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود
� .19إحتياطيات
( اأ ) اإحتياطي قانوين
وفق ًا لقانون ال�سركات التجارية العُماين لعام  1974وتعديالته ،يتم حتويل  ٪10من اأرباح ال�سنة ،حل�ساب الإحتياطي القانوين �سنوي ًا حتى
يبلغ ر�سيد الإحتياطي ما يعادل ثلث قيمة راأ�س مال البنك املدفوع على الأقل .اإن هذا الإحتياطي غري قابل للتوزيع.
(ب) اإحتياطي نظامي
وفق ًا للوائح ال�سادرة بتاريخ � 30سبتمرب  2000عن ال�سلطة املنظمة لالأن�سطة البنكية يف الهند ،التي يعمل فيها بع�س فروع البنك ،يتعني
على الفروع تخ�سي�س  ٪25من اأرباحها ال�سنوية حل�ساب اإحتياطي نظامي غري قابل للتوزيع اإل مبوجب موافقة م�سبقة من قبل ال�سلطة
املنظمة .ووفق ًا للوائح �سابقة �سادرة بتاريخ  27مار�س  ،1989تعني على الفروع يف الهند تخ�سي�س  ٪20من اأرباحه حل�ساب اإحتياطي
نظامي حتى عام .2000
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

� .19إحتياطيات (تابع):
(ج) اإحتياطي العملة الأجنبية
تقرير جمل�ش �لإد�رة

ميثل اإحتياطي العملة الأجنبية الفروقات النا�سئة عن اإعادة حتويل الأر�سدة الإفتتاحية ل�سايف الإ�ستثمارات بالعمالت الأجنبية،
وفروقات �سرف العملة النا�سئة من اإعادة التحويل لنتيجة الفرتة املقرر عنها ،من معدل �سعر ال�سرف اإىل �سعر ال�سرف ال�سائد بنهاية
الفرتة ،والتي مت الأفراج عنها من خالل قائمة الدخل ال�سامل .اأما عن فروقات �سرف العملة عن البنود املالية والتي هي جزء من �سايف
الإ�ستثمارات يف عمليات اأجنبية فيتم اإدراجها يف قائمة الدخل ال�سامل الأخر.
(د) اإحتياطي القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع
ميثل اإحتياطي القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع تغريات القيمة العادلة لأ�سول مالية متاحة للبيع.
� .20لتز�مات عر�سية و�رتباطات و�أدو�ت مالية م�ستقة

اإعتمادات م�ستندية
�سمانات وخطابات �سمان الأداء
العقود املعجلة للعمالت الأجنبية – مبيعات
العقود املعجلة للعمالت الأجنبية – م�سرتيات
مبادلة العملة
مبادلة معدل الفائدة
اإرتباطات غري امل�سحوبة وقابلة لالإلغاء بدون �سروط
اإرتباطات غري امل�سحوبة وغري قابلة لالإلغاء بدون �سروط

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

2014
ريال عُماين
(بالآللف)
112٫283
325٫329
154٫021
155٫670
91٫836
566٫465
179٫469
1٫585٫073

2013
ريال عُماين
(بالآللف)
93٫046
273٫706
117٫599
119٫423
39٫377
18٫557
747٫239
38٫544
1٫447٫491

تقرير حوكمة �ل�سركات

(�أ) �إلتز�مات عر�سية و�رتباطات �خرى

(ب) ق�سية قانونية

(ج) �إرتباطات ر�أ�سمالية و�إ�ستثمارية
بتاريخ  31دي�سمرب  2014بلغت الإرتباطات الراأ�سمالية و الإ�ستثمارية  1٫2مليون ريال عُ ماين ( 1٫3مليون ريال عُ ماين :عام .) 2013
(د)

�أدو�ت مالية م�ستقة
يرتبط البنك يف �سياق اأعماله الإعتيادية يف معامالت متنوعة ت�ستخدم فيها الأدوات املالية امل�ستقة .اإن الأداة املالية امل�ستقة هي عقد
مايل بني طرفني حيث تعتمد املدفوعات على حتركات الأ�سعار يف واحدة اأو اأكرث من الأدوات املالية الرئي�سية وال�سعر اأو املوؤ�سر املرجعي.
تت�سمن الأدوات املالية امل�ستقة العقود املعجلة وامل�ستقبلية واملقاي�سات وعقود اخليارات.

اإن القيم الإعتبارية تدل على حجم ر�سيد املعامالت القائمة يف نهاية العام ول تعطي موؤ�سرا ملخاطر ال�سوق اأو الإئتمان.

�لقو�ئم �ملالية

اإن اجلدول اأدناه يو�سح القيم العادلة الإيجابية وال�سلبية لالأدوات املالية امل�ستقة ،اإ�سافة اإىل بيان القيم الإعتبارية التي مت حتليلها وفق ًا
ملدة الإ�ستحقاق .اإن القيمة الإعتبارية هي قيمة الأ�سل الذي ترتبط به الأداة املالية امل�ستقة اأو ال�سعر اأو املوؤ�سر املرجعي ،ومتثل الأ�سا�س
لقيا�س التغري يف قيمة امل�ستقات املالية.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

كما يف  31دي�سمرب  ،2013كان هنالك دعاوي قانونية معينة قائمة �سد البنك ،اإ�ستناد ًا اإىل راأي امل�ست�سار القانوين للبنك ترى اإدارة البنك
اأنه ل يتوقع اأن ين�ساأ اإلتزام اإ�سايف من هذه احلالت ولذلك ل تعترب اأن هناك �سرورة لتكوين اأي خم�س�سات اإ�سافية.

يتم قيا�س عقود العملة الجنبية املعجلة يتم با�ستخدام امل�ستوى  1ويتم قيا�س مقاي�سات معدلت الفائدة و مبادلة العملة با�ستخدام
امل�ستوى  2من ت�سنيف القيم العادلة.
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� .20لتز�مات عر�سية و�رتباطات و�أدو�ت مالية م�ستقة (تابع)
�أدو�ت مالية م�ستقة (تابع)
(د)
قيمة
عادلة موجبة
ريال عُماين
(بالآلف)

 31دي�سمرب 2014

اأدوات مالية م�ستقة حمتفظ بها للمتاجرة:
عقود �سرف عملة اأجنبية معجلة
مبادلة اأ�سعار الفائدة
 31دي�سمرب 2013

اأدوات مالية م�ستقة حمتفظ بها للمتاجرة:
عقود �سرف عملة اأجنبية معجلة
مبادلة العملة
مبادلة اأ�سعار الفائدة

جمموع
�لقيم �لإعتبارية
ريال عُماين
(بالآلف)

قيمة
عادلة �سالبة
ريال عُماين
(بالآلف)

713
1٫776
2٫489

769
240
1٫009

309٫691
91٫836
401٫527

قيمة
عادلة موجبة
ريال عُ ماين
(بالآلف)

قيمة
عادلة �سالبة
ريال عُ ماين
(بالآلف)

جمموع
القيم الإعتبارية
ريال عُ ماين
(بالآلف)

782
442
1٫224

237٫022
39٫377
18٫557
294٫956

584
510
469
1٫563

�أنو�ع �لأدو�ت �ملالية �مل�ستقة
العقود املعجلة هي ترتيبات تعاقدية اإما ل�سراء اأو بيع عمالت حمددة� ،سلع اأو اأدوات مالية باأ�سعار وتواريخ حمددة يف امل�ستقبل .اأن العقود املعجلة
هي عقود تربم ملالئمة حالت فردية ومن اأجل التعامل بها يف ال�سوق الفوري.
عقود مقاي�سات هي اإتفاقيات تعاقدية تتم بني طرفني لتبادل حركة اأ�سعار الفائدة اأو العمالت الأجنبية لأداء الدفعات ب�ساأن اأحداث اإئتمانية
معينة على اأ�سا�س مبالغ اإعتبارية حمددة.
عقود اخليارات هي اتفاقيات تعاقدية تعطي احلق ولي�س اللتزام اإما ل�سراء اأو بيع مبلغ حمدد من ال�سلع ،العمالت الأجنبية اأو الأدوات املالية ب�سعر
ثابت �سواء بتاريخ م�ستقبلي حمدد اأو �سمن اأي فرتة زمنية م�ستقبلية حمددة  .يقوم البنك مبعامالت يف عقود خيارات العمالت لعمالئه فقط.
(ه�) �لتز�مات �لإيجار
التزامات التاأجري الت�سغيلي
يف  31دي�سمرب  2014كانت الإلتزامات ال�سنوية مبوجب عقود الإيجار الت�سغيلية غري القابلة لالإلغاء  1٫7مليون ريال عُ ماين (:2013
1٫8مليون ريال عُ ماين)
ي�ستاأجر البنك ماكينات ال�سرف الآيل من طرف ثالث خالل ال�سنة احلالية مبوجب عقود تاأجري متويلي لدعم عملياتها:
�إرتباطات �لتاأجري �لتمويلي
�حلد �لأدنى
لإجمايل
�لدفعات
�مل�ستقبلية
ر .ع� .آلف
 ل تزيد عن �سنة واحدة 592بعد �سنة و حتى � 5سنوات 8481٫440

يف  31دي�سمرب 2014
ر�سوم �لفو�ئد
�مل�ستقبلية
ر .ع� .آلف
()110
()177
()287

يف  31دي�سمرب 2013
�لقيمة �حلالية �حلد �لأدنى
لإجمايل
لإرتباطات
�لدفعات
�لتاأجري
�مل�ستقبلية
�لتمويلي
ر .ع� .آلف
ر .ع� .آلف
482
317
671
1٫131
1٫153
1٫448

ر�سوم �لفو�ئد
�مل�ستقبلية
ر .ع� .آلف
()130
()287
()417

�لقيمة �حلالية
لإرتباطات
�لتاأجري
�لتمويلي
ر .ع� .آلف
187
844
1٫031
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 .21حتليل �لأ�سول و �لإلتز�مات �لهامة
طبيعة �سلفيات العمالء
اإجمايل
ال�سحب على املك�سوف
بطاقات الأئتمان
قرو�س
قرو�س الأ�سترياد غري مغطاة
قرو�س اأخرى

721٫854
22
294٫984
1٫016٫860

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

تقرير حوكمة �ل�سركات

�أكرث من �سنة
ريال عُماين
(بالآلف)
41٫224
665٫844
67٫342
27
10٫094
31٫068
815٫599

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

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

29٫966
1٫852٫339
50٫730
309٫877
2٫242٫912

�لقو�ئم �ملالية

حتت �لطلب �أو خالل � 3أ�سهر من � 3إىل � 12سهر�
ريال عُماين
ريال عُماين
يف  31دي�سمرب 2013
(بالآلف)
(بالآلف)
الأ�سول
17٫627
58٫778
النقد و الأر�سدة لدى البنوك املركزية
194٫311
م�ستحقات من البنوك
83٫727
�سايف القرو�س و ال�سلفيات املقدمة للعمالء 230٫901
24٫100
731٫869
اإ�ستثمارات مالية
21٫760
39٫931
اأ�سول اأخرى
1٫714
571
اأ�سول غري ملمو�سة
عقارات و معدات
148٫928
1٫256٫361
جمموع الأ�سول
الإلتزامات وحقوق امللكية
41٫830
م�ستحقات للبنوك
503٫518
567٫331
اإيداعات العمالء
21٫987
58٫499
اإلتزامات اإخرى
10٫863
حقوق امللكية
536٫368
667٫660
الإلتزامات وحقوق امللكية

�ملجموع
ريال عُماين
(بالآلف)
180٫007
155٫902
1٫161٫313
666٫151
39٫433
10٫094
30٫012
2٫242٫912

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

� .22إ�ستحقاقات �لأ�سول و�لإلتز�مات
يقدم اجلدول التايل حتلي ًال لإ�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات وفق ًا لتعميم البنك املركزي رقم ب.م :955
حتت �لطلب �أو خالل � 3أ�سهر من � 3إىل � 12سهر� �أكرث من �سنة
ريال عُماين
ريال عُماين
ريال عُماين
يف  31دي�سمرب 2014
(بالآلف)
(بالآلف)
(بالآلف)
�لأ�سول
51٫706
20٫266
108٫035
النقد و الأر�سدة لدى البنوك املركزية
155٫902
م�ستحقات من البنوك
761٫078
106٫632
293٫603
�سايف القرو�س و ال�سلفيات املقدمة للعمالء
66٫234
324
599٫593
اإ�ستثمارات مالية
90
5٫421
33٫922
اأ�سول اأخرى
7٫809
1٫714
571
اأ�سول غري ملمو�سة
30٫012
عقارات و معدات
916٫929
134٫357
1٫191٫626
جمموع �لأ�سول
�لإلتز�مات وحقوق �مللكية
29٫966
م�ستحقات للبنوك
865٫489
490٫761
496٫089
اإيداعات العمالء
21
5٫508
45٫201
اإلتزامات اإخرى
297٫628
12٫249
حقوق امللكية
1٫163٫138
508٫518
571٫256
جمموع �لإلتز�مات وحقوق �مللكية

تقرير جمل�ش �لإد�رة

2014
ريال عُماين
(بالآللف)
79٫453
11٫440
992٫824
133٫920
43٫522
1٫261٫159

2013
ريال عُماين
(بالآللف)
87٫992
11٫727
868٫680
88٫774
24٫302
1٫081٫475
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

النقد والأر�سدة لدى البنوك املركزية
م�ستحقات من البنوك
�سايف القرو�س وال�سلفيات املقدمة للعمالء
اإ�ستثمارات مالية
اأ�سول اأخرى
اأ�سول غري ملمو�سة
عقارات ومعدات
جمموع �لأ�سول
�لإلتز�مات و�حلقوق
م�ستحقات للبنوك
اإيداعات العمالء
اإلتزامات اأخرى
حقوق امللكية
جمموع
�لإلتز�مات و�حلقوق
فجوة ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة
ال�سايف
املرتاكم

�لأ�سول

يف31دي�سمرب 2014

%0٫63

%0٫24
%4٫48
%0٫41

متو�سط �سعر �لفائدة �لفعال %

806٫649
806٫649

257٫292

257٫292
-

خالل
� 3أ�سهر
ريال عُماين
(بالآلف)
149٫207
315٫333
599٫401
1٫063٫941

18٫133
824٫782

93٫140

93٫140
-

من � 3إىل
� 12سهر�
ريال عُماين
(بالآلف)
110٫949
324
111٫273

588٫680
1٫413٫462

190٫939

190٫939
-

�أكرث من
�سنة
ريال عُماين
(بالآلف)
735٫031
44٫588
779٫619

-

1٫701٫541

29٫966
1٫310٫968
50٫730
309٫877

غري ح�سا�سة
لتقلبات �لفائدة
ريال عُماين
(بالآلف)
180٫007
6٫695
21٫838
39٫433
10٫094
30٫012
288٫079

-

2٫242٫912

29٫966
1٫852٫339
50٫730
309٫877

ريال عُماين
(بالآلف)
180٫007
155٫902
1٫161٫313
666٫151
39٫433
10٫094
30٫012
2٫242٫912

�ملجموع
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 .23فجوة ح�سا�سية معدلت �لفائدة
احل�سا�سية ملعدلت الفائدة تن�ساأ من عدم التطابق خالل العام لإعادة ت�سعري الأ�سول وما يقابلها من متويل الإلتزامات .يتعامل البنك مع عدم التطابق مبا يتالئم مع ال�سيا�سات التوجيهية ملجموعة اإت�س ا�س بي
�سي .ويقلل من املخاطر عن طريق مقابلة اإعادة ت�سعري الأ�سول والإلتزامات بو�سائل خمتلفة .التغريات اجلوهرية يف الفجوة من املمكن اأن تن�ساأ لتعديل و�سعها وفقا لتغريات ال�سوق .بالإ�سافة اإىل ذلك عندما يكون
هناك عدم التطابق فاإن الإلتزامات امل�ستحقة يتم عادة اإىل حد كبري اإ�ستثمارها مرة اأخرى بد ًل من �سحبها.
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

٪0٫67

٪0٫33
٪4٫75
٪0٫28

متو�سط �سعر الفائدة
 ٪الفعايل

828٫967
828٫967

295٫031
298٫482

خالل
 3اأ�سهر
ريال عُ ماين
(بالآلف)
134٫825
257٫305
731،868
1،123،998

46٫913
875٫880

61٫354
61٫354

من  3اإىل
� 12سهرا
ريال عُ ماين
(بالآلف)
84٫167
24٫100
108٫267

679٫105
1٫554٫985

4٫323
4٫323

اأكرث من
�سنة
ريال عُ ماين
(بالآلف)
639٫000
44٫428
683٫428

-

41٫830
1٫431٫995
80٫508
305٫847
1٫860٫180

غري ح�سا�سة لتقلبات
الفائدة
ريال عُ ماين
(بالآلف)
117٫629
59،486
22٫915
61٫718
12٫379
31٫068
305،195

-

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

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

املجموع

الأ�ستثمارات املتداولة للبنك هي اإ�ستثمارات مدرجة يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية و اإ�ستثمارات يف اأوراق مالية حكومية .هذه الإ�ستثمارات ت�سنف على اأنها اإ�ستثمارات متاحة للبيع .اإن زيادة بن�سبة  ٪5يف
موؤ�سر � 30سوق م�سقط لالوراق املالية �سوف يزيد الدخل ال�سامل الآخر ب  140٫565ريال عُ ماين(  .)2013 :152٫816ويف حالة تغري م�ساوي يف الإجتاه العك�سي� ،سوف يخف�س الدخل ال�سامل الآخرب
 140٫565ريال عُ ماين(.)2013 :152٫816

حتليل ح�سا�سية – خماطر تغري اأ�سعار الأ�سهم

النقد و الأر�سدة لدى البنوك املركزية
م�ستحقات من البنوك
�سايف القرو�س و ال�سلفيات املقدمة للعمالء
اإ�ستثمارات مالية
اأ�سول اأخرى
اأ�سول غري ملمو�سة
عقارات و معدات
جمموع الأ�سول
الإلتزامات وحقوق امللكية
م�ستحقات للبنوك
اإيداعات العمالء
اإلتزامات اأخرى
حقوق امللكية
جمموع الإلتزامات واحلقوق
فجوة ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة
ال�سايف
املرتاكم

الأ�سول

يف  31دي�سمرب 2013

 .23فجوة ح�سا�سية معدلت �لفائدة (تابع)

تقرير جمل�ش �لإد�رة

تقرير حوكمة �ل�سركات

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III
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�لقو�ئم �ملالية
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

� .24لأ�سول و�خل�سوم �ملالية
 24٫1معلومات �لقيمة �لعادلة
ا�ستنادا اإىل منهجية التقييم الواردة يف الإي�ساح  ، 2٫3٫4فاإن القيمة العادلة جلميع الأدوات املالية يف  31دي�سمرب  2014ل تختلف
كثريا اإىل قيمها الدفرتية ال�سافية يف  31دي�سمرب .2014
يحلل اجلدول التايل الأدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل اأ�سلوب التقييم.
القيمة العادلة للم�ستقات وبع�س الإ�ستثمارات املالية حددت وفقا مل�ستويات التقييم التالية:
�لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية �ملحملة بالقيمة �لعادلة
�أ�ساليب �لتقييم
با�ستخد�م مدخالت �لأدو�ت �ملالية
ميكن مالحظتها بالتكلفة
�ملحملة
�مل�ستوى 2
ريال عُماين
ريال عُماين
(بالآللف)
(بالآللف)

�سعر �ل�سوق
�ملدرج
�مل�ستوى 1
ريال عُماين
(بالآللف)

قيا�سات القيمة العادلة املتكررة
كما يف  31دي�سمرب 2014
�لأ�سول
م�ستقات
اإ�ستثمارات مالية :متاحة للبيع
�لإلتز�مات
م�ستقات
كما يف  31دي�سمرب 2013
الأ�سول
م�ستقات
اإ�ستثمارات مالية :متاحة للبيع
الإلتزامات
م�ستقات

�ملجموع
ريال عُماين
(بالآللف)

8٫086

2٫489
657٫055

1٫010

2٫489
666٫151

-

1٫009

-

1٫009

9٫891
-

1٫224
812٫410
1٫563

1٫010
-

1٫224
823٫311
1٫563

�لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية �ملحملة بالقيمة �لعادلة
�سعر �ل�سوق
�ملدرج
�مل�ستوى 1
�لأ�سول و �لإلتز�مات غري متاحة ريال عُماين
(بالآللف)
للبيع
كما يف  31دي�سمرب 2014
�لأ�سول
النقد و الأر�سدة لدى البنوك املركزية -
م�ستحقات من البنوك
�سايف القرو�س و ال�سلفيات للعمالء -
�لإلتز�مات
م�ستحق للبنوك
ودائع من العمالء

با�ستخد�م
مدخالت ميكن
مالحظتها
�مل�ستوى 2
ريال عُماين
(بالآللف)

�أ�ساليب �لتقييم
باأ�ستخد�م
جمموع �لقيمة
مدخالت عديدة ل �لعادلة
ميكن مالحظتها
ريال عُماين
(بالآللف)

ريال عُماين
(بالآللف)

�لقيمة �لدفرية

ريال عُماين
(بالآللف)

180٫007
155٫902
1٫137٫828

-

180٫007
155٫902
1٫137٫828

180٫007
155٫902
1٫161٫313

25٫731
1٫853٫494

-

25٫731
1٫853٫494

29٫966
1٫852٫339
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

� .24لأ�سول و�خل�سوم �ملالية (تابع)
 24٫1معلومات القيمة العادلة (تابع)
�سعر ال�سوق
املدرج

ريال عُ ماين
(بالآللف)

-

117٫629
194٫311
976٫622

-

117٫629
194٫311
976٫622

117٫629
194٫311
980٫472

-

41٫830
1٫792٫681

-

41٫830
1٫792٫681

41٫830
1٫792٫703

اأ�سعار مبادلة العملة الأجنبية تقييم وفق ًا لأ�سعار ال�سوق .تعديالت
القيمة ال�سوقية لعقود العملة الأجنبية مت ت�سمينها يف القيمة
الدفرتية يف الأ�سول الأخرى.
بنوك و ود�ئع �لعمالء:
الودائع حتت الطلب و الودائع غري املحدد لها تاريخ اإ�ستحقاق فاإن
القيمة العادله لها تعامل على اأنها املبلغ امل�ستحق حتت الطلب يف
تاريخ التقدير .القيمة العادلة املتوقعة للودائع ذات تاريخ الأ�ستحقاق
املحدد مبا يف ذلك �سهادات الإيداع يعتمد على التدفقات النقدية
املخ�سومة باإ�ستخدام املعدلت املعرو�سة حالي ًا للودائع ذات فرتات
متبقية مماثلة لتاريخ الأ�ستحقاق م�ستخدمة لالأ�ستحقاقات املتبقية.
قيمة العقود طويله الأجل مع املودعيني ل توؤخذ يف الأعتبار عند تقدير
القيمة العادلة.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

يف حالة اإ�ستخدام اأ�ساليب خ�سم التدفقات النقدية فاإن التدفقات
النقدية امل�ستقبلية املتوقعة �سوف تعتمد على اأف�سل تقدير لالإدارة.
معدل اخل�سم امل�ستخدم هو معدل ال�سوق لالأدوات املت�سابهة يف
تاريخ التقدير.

�لقو�ئم �ملالية

�لقرو�ش و�ل�سلفيات �ملقدمة للعمالء
يتم احت�ساب القيمة العادلة على اأ�سا�س خ�سم القيمة امل�ستقبلية
املتوقعة لأ�سل املبلغ والتدفقات النقدية للفائدة� .سداد القر�س
يفرت�س اأنه يتم يف تاريخ ال�سداد املتعاقد عليه ،اإن كان حمددا.
بالن�سبة للقرو�س غري املحدد مواعيد ل�سدادها اأو التي هي
عر�سة ملخاطر ال�سداد ،تكون الت�سديدات متوقعة وفقا للخربة
عن ال�سنوات ال�سابقة عندما كانت معدلت الفائدة يف نف�س
م�ستويات املعدلت احلالية ،ومعدلة بناء على اأي اأختالف يف
توقعات معدلت الفائدة .التدفقات النقدية امل�ستقبلية يتم
تقديرها بالأخذ يف احل�ساب خماطر الإئتمان واأي موْ�سرات
لالإنخفا�س يف القيمة .التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة
للقرو�س ذات الطبيعة املت�سابهة تقدر على اأ�سا�س املحفظة
ككل وتخ�سم باإ�ستخدام املعدلت احلالية (املقدمة للقرو�س
املت�سابهة للمقر�سني اجلدد ذوي نف�س اخل�سائ�س املتوقعة
الإئتمانية .القيمة العادلة احلالية املتوقعة للقرو�س تعك�س
التغريات يف احلالة الإئتمانية منذ بداية القر�س والتغريات يف
معدلت الفائدة يف حالة القرو�س ذات املعدلت الثابتة.
�إ�ستثمار�ت مقيمه بالتكلفة و�مل�ستقات:
القيمة العادلة بناء على �سعر ال�سوق املدرجة يف تاريخ التقرير بدون

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

اأي خ�سم لتكلفة املعاملة .يف حالة عدم توافر اأ�سعار ال�سوق ٫يتم
تقدير القيمة العادلة باإ�ستخدام مناذج الت�سعري اأو اأ�ساليب خ�سم
التدفقات النقدية.

تقرير حوكمة �ل�سركات

الأ�سول و الإلتزامات غري متاحة
للبيع
كما يف  31دي�سمرب 2013
الأ�سول
النقد و الأر�سدة لدى البنوك املركزية
م�ستحقات من البنوك
�سايف القرو�س و ال�سلفيات للعمالء
الإلتزامات
م�ستحق للبنوك
ودائع العمالء

ريال عُ ماين
(بالآللف)

ريال عُ ماين
(بالآللف)

القيمة الدفرتية

تقرير جمل�ش �لإد�رة

امل�ستوى 1
ريال عُ ماين
(بالآللف)

با�ستخدام
مدخالت ميكن
مالحظتها
امل�ستوى 2
ريال عُ ماين
(بالآللف)

اأ�ساليب التقييم
باأ�ستخدام
جمموع القيمة
مدخالت عديدة ل
العادلة
ميكن مالحظتها
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

� .25لنقد وما يف حكم �لنقد
يتم تو�سيح ت�سوية مكونات النقد وما يف حكم النقد مع ما يعادلها من بنود واردة باملركز املايل فيما يلي:
2014
ريال عُماين
(بالآلف)
بنود املركز املايل ت�ستمل على:
نقدية واأر�سدة لدى البنوك املركزية
م�ستحق من بنوك اأخرى
م�ستحق لبنوك
ت�سويات بنود ت�ستحق بعد ثالثة اأ�سهر من تاريخ احليازة واأر�سدة مقيدة
مكونات النقد وما يف حكم النقد:
نقدية واأر�سدة لدى البنوك املركزية
م�ستحق من بنوك اأخرى
م�ستحق لبنوك

180٫007
155٫902
()29٫966
305٫943
()15٫886
290٫057
164٫121
155٫902
()29٫966
290٫057

2013
ريال عُ ماين
(بالآلف)
117٫629
194٫311
()41٫830
270٫110
()15٫886
254٫224
101٫743
194٫311
()41٫830
254٫224

� .26لأطر�ف ذ�ت �لعالقة ومالكي %10من �أ�سهم �لبنك:
مالكي  ٪ 10اأو اأكرث من اأ�سهم البنك رمبا يكونوا �سركات ٫اأفراد اأو عائالت .العائالت يتم ت�سمنها يف حاله اأن اأ�سهم اأع�ساء العائلة تعادل
 ٪10من اأ�سهم البنك اأو تزيد .اأع�ساء العائلة لأي فرد من الأفراد هم هوؤلء الذين من املتوقع اأن يتاأثرو اأو يوؤثروا بهذاأ ال�سخ�س يف تعامالتة
مع البنك.
ت�ستمل الأطراف ذات العالقة اأي�س ًا على اأفراد الإدارة العليا و جمموعة اإت�س اأ�س بي �سي و �سركاتها .التفا�سيل معرو�سة بالتف�سيل يف حالة
اأن املبالغ املتعلقة مبدير رئي�سي و /اأو م�ساهم رئي�سي ذات عالقة له /اأو لها هي اأعلى من  ٪ 5من اإجمايل القرو�س وال�سلفيات لإطراف ذات
عالقة .بنود اأخرى متثل معامالت مع اأطراف لها عالقة باأكرث من ع�سو جمل�س اإدارة.
يتم تو�سيح حتليل املعامالت الأطراف ذات العالقة مع الأطراف ذات ال�سلة اأو اأولئك الذين ميلكون  ٪10اأو اأكرث من اأ�سهم البنك («م�ساهمني
رئي�سيني») او اأفراد عائالتهم خالل ال�سنة كما يلي:
وحد�ت ذ�ت �ل�سلة
جمموعة �إت�ش �إ�ش �أع�ساء جمل�ش موظفي �لإد�رة
�ملجموع
�أخرى
�لرئي�سيني
بي �سي و�مل�ساهمني �إد�رة
�لرئي�سيني
�ألف ريال عُماين �ألف ريال عُماين �ألف ريال عُماين �ألف ريال عُماين �ألف ريال عُماين
كما يف  31دي�سمرب 2014
18٫890
18٫890
قرو�ش و�سلفيات
13٫366
13٫347
19
ح�سابات جارية ،ود�ئع وح�سابات �أخرى -
10٫625
10٫625
خطابات �لإئتمان و�ل�سمان
27،810
27،810
م�ستحق من �لبنوك
9٫321
9٫321
م�ستحق �إىل �لبنوك
لل�سنة �ملنتهية  31دي�سمرب 2014
335
247
88
�سايف �إير�د�ت �لفائدة
356
244
1
111
�سايف �إير�د�ت �لر�سوم
()13٫702
()279
()2٫428
()23
()10٫972
م�سروفات �لت�سغيل �لآخرى
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-

10٫421
23٫093
9٫612
-

10٫829
23٫152
9٫612
119٫026
16٫284

472
211
()11٫579

1
1
()21

()1٫599

490
189
()259

963
401
()13٫458

-

-

-

80

80

� .27لتوزيعات ح�سب �لقطاعات �لإقت�سادية
يحلل اجلدول التايل تركيز اإجمايل القرو�س وال�سلفيات ح�سب القطاعات الإقت�سادية:

�لقو�ئم �ملالية

املخ�س�سات املحددة لإنخفا�س قيمة القرو�س و الفوائد املجنبة متثل  )٪91٫7 : 2013( ٪90٫7من اإجمايل القرو�س املتعرثة و ال�سلفيات

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

�ملوؤ�س�سات �ملالية
جمموع �إجمايل �لقرو�ش و�ل�سلفيات
خم�س�سات اإنخفا�س قيمة القرو�س – حمددة
خم�س�سات اإنخفا�س قيمة القرو�س  -عامة
فوائد حمتفظ بها
�سايف �لقرو�ش و�ل�سلفيات
�لقرو�ش �ملتعرثة

162٫422
82٫496
170٫345
39٫678
7٫494
87٫472
203٫606
19٫304
31٫518
804٫335
16
1٫261٫159
()36٫192
()15٫880
()47٫774
1٫161٫313
92٫573

100٫554
45٫690
189٫221
33٫847
11٫622
58٫683
143٫502
29٫306
32٫040
644٫465
1٫081٫475
()37٫049
()14٫237
()49٫717
980٫472
94٫668

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

قرو�ش �سخ�سية و��ستهالكية
�ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لتجارية
جتارة واردات
اإن�ساءات
�سناعة
جتارة جملة وجتزئة
جتارة �سادرات
كهرباء وغاز ومياه وموا�سالت واإت�سالت
خدمات
تعدين وحماجر
اأخرى

2014
ريال عُماين
(بالآلف)
456٫808

2013
ريال عُماين
(بالآلف)
437٫010

تقرير حوكمة �ل�سركات

لل�سنة املنتهية  31دي�سمرب 2013
�سايف اإيرادات الفائدة
�سايف اإيرادات الر�سوم
م�سروفات الت�سغيل الآخرى
�سراء عقارات ومعدات

موظفي �لإد�رة
�لرئي�سيني
�ألف ريال عُماين �ألف ريال عُماين �ألف ريال عُماين
�أخرى

�ملجموع

تقرير جمل�ش �لإد�رة

� .26لأطر�ف ذ�ت �لعالقة و�أولئك �لذين ميلكون  %10من �أ�سهم �لبنك (تابع)
وحد�ت جمموعة �إت�ش
�أع�ساء جمل�ش
�إ�ش بي �سي و�مل�ساهمني
�إد�رة
�لرئي�سيني
�ألف ريال عُماين �ألف ريال عُماين
كما يف  31دي�سمرب 2013
18
قرو�س و�سلفيات
59
ح�سابات جارية ،ودائع وح�سابات اأخرى -
خطابات الإئتمان وال�سمان
خم�س�س القرو�س وال�سلفيات
119٫026
م�ستحق من البنوك
16٫284
م�ستحق اإىل البنوك
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� .27لتوزيعات ح�سب �لقطاعات �لإقت�سادية (تابع)
يحلل اجلدول التايل تركيز اأرتباطات الإعتمادات امل�ستندية وخطابات ال�سمان ح�سب القطاع الإقت�سادي:
2014
ريال عُماين
(بالآلف)
681
66٫458
59٫099
16٫505
18٫207
11٫962
207٫398
1٫390
55٫912
437٫612

قرو�س �سخ�سية وا�ستهالكية
جتارة واردات
اإن�ساءات
�سناعة
جتارة جملة وجتزئة
كهرباء وغاز ومياه وموا�سالت واإت�سالت
خدمات
تعدين وحماجر
اأخرى

2013
ريال عُ ماين
(بالآلف)
87
63٫408
59٫749
12٫302
19٫097
2٫468
108٫962
403
100٫276
366٫752

� .28لقطاعات �لت�سغيلية
العوامل امل�ستخدمة لتحديد القطاع لدي البنك الذي يتم التقرير عنه ثم عر�سها يف ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة فقرة .2٫18
�ملنتجات و�خلدمات
يقدم البنك جمموعة �ساملة من اخلدمات امل�سرفية واخلدمات الأخرى ذات ال�سلة لعمالئة .املنتجات و اخلدمات املقدمة للعمالء تنظم
مبوجب التجارة العاملية.
 ت�سمل اخلدمات امل�سرفية التجارية ( )CMBعرو�س املنتجات وتوفري خدمات متويل امل�ستحقات واملدفوعات واإدارة النقد والتمويل التجاريالدويل ،واأ�سواق اخلزانة وراأ�س املال ،وبطاقات الإئتمان ،والتاأمني ،والنقدية وامل�ستقات يف اأ�سعار ال�سرف الفائدة ،وعلى والعرو�س،
اخلدمات امل�سرفية املبا�سرة اللكرتونية.
 خدمات التجزئة امل�سرفية واإدارة الرثوات تقدم جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدمات لتلبية اإحتياجات الأفراد البنكية وخدمات التمويلالأ�ستهالكي واأحتياجات اإدارة الرثوات للعمالء الأفراد .وعادة ،فاأن عرو�س العمالء ت�سمل املنتجات امل�سرفية ال�سخ�سية (احل�سابات
اجلارية والتوفري ،القر�س الإ�سكاين والقرو�س ال�سخ�سية ،بطاقات الإئتمان ،بطاقات اخل�سم وخدمات الدفع املحلية و الدولية) وخدمات
اإدارة الرثوات ت�سمل (التاأمني واملنتجات الأ�ستثمارية وخدمات التخطيط املايل)
 توفر الأ�سواق واخلدمات البنكية العاملية حلول مالية م�سممة خ�سي�س ًا للحكومة وعمالء ال�سركات واملوؤ�س�سات .تقدم خطوط الأعمال التىتركز على العميل جمموعة وا�سعة من الأمكانيات امل�سرفية و يت�سمن ذلك التمويل ،خدمات الإ�ست�سارات واملعامالت ،اأعمال الأ�سواق والتى
تقدم خدمات الإئتمان ،اأ�سعار الفائدة ،العمالت الأجنبية ،اأ�سواق املال وخدمات الأ�سهم واأن�سطة الأ�ستثمار الرئي�سية.
معلومات عن �لقطاعات �لت�سغيلية:
�خلدمات �مل�سرفية
�لتجارية
ريال عُماين
(بالآللف)
16٫265
�سايف �إير�د�ت �لفو�ئد
6٫371
�سايف �لر�سوم و�لعمولت
2٫228
�سايف �إير�د�ت �لتد�ول
1٫186
�إير�د�ت ت�سغيلية �أخرى
26٫050
�ملجموع
ربح �ل�سنة�(/خل�سارة) قبل �سريبة �لدخل 7٫512
748٫254
موجود�ت �لقطاع �ملبلّغ عنها
1٫153٫364
مطلوبات �لقطاع �ملبلّغ عنها

 31دي�سمرب 2014
خدمات �لتجزئة
�لأ�سو�ق و�خلدمات
�مل�سرفية و�إد�رة
�لبنكية �لعاملية
�لرثو�ت
ريال عُماين
ريال عُماين
(بالآللف)
(بالآللف)
29٫988
4٫525
1٫230
1٫058
36٫801
()999
457٫655
725٫149

2٫610
1٫666
3٫768
99
8٫143
6٫282
927٫959
29٫168

�ملجموع
ريال عُماين
(بالآللف)
48٫863
12٫562
7٫226
2٫343
70٫994
12٫794
2٫133٫868
1٫907٫681
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� .28لقطاعات �لت�سغيلية (تابع)

ريال عُماين (بالآلف)
48٫088
11٫516
7٫104
2٫024
68٫732
13٫130
2٫070٫768
1٫896٫424

الت�سوية بني الأ�سول والتزامات القطاع املبلغ عنها
2014
ريال عُماين (بالآللف)
2٫133٫868
109٫044
2٫242٫912

2٫070٫768
150٫120
2٫220٫888

1٫907٫681
25٫354
1٫933٫035

1٫896٫424
18٫617
1٫915٫041

املجموع
تعديالت
اأخرى
عُ مان
ريال عُ ماين (بالآلف) ريال عُ ماين (بالآلف) ريال عُ ماين (بالآلف) ريال عُ ماين (بالآلف)
77٫289
13٫262
2٫237٫742
1٫930٫644
2٫184
1٫810
()6٫867

املجموع
تعديالت
اأخرى
عُ مان
ريال عُ ماين (بالآلف) ريال عُ ماين (بالآلف) ريال عُ ماين (بالآلف) ريال عُ ماين (بالآلف)

�لقو�ئم �ملالية

كما يف  31دي�سمرب 2013
دخل من العمالء
76٫759
�سايف نتيجة القطاع
11٫775
الأ�سول
2٫214٫708
ألتزامات
ال
1٫911٫345
الإنفاق الراأ�سمايل
4٫575
الإ�ستهالكات واإنخفا�س قيمة العقارات واملعدات 3٫064
خم�س�س انخفا�س قيمة القرو�س
()6٫629

1٫023
()912
31٫128
12٫386
410
()14

()24٫948
()8٫690
-

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

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

كما يف  31دي�سمرب 2014
دخل من العمالء
�سايف نتيجة القطاع
الأ�سول
الألتزامات
الإنفاق الراأ�سمايل
الإ�ستهالكات واإنخفا�س قيمة العقارات واملعدات
خم�س�س انخفا�س قيمة القرو�س (�سايف
القيمة العادلة بعد الت�سوية)

948
()1٫013
29٫779
12٫529
388
()1

()24٫609
()10٫138
-

78٫237
12٫249
2٫242٫912
1٫933٫035
2٫184
2٫198
()6٫868

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

�لأ�سول
اإجمايل الأ�سول للقطاعات املبلّغ عنها
مبالغ اأخرى غري خم�س�سة
جمموع الأ�سول
�لإلتز�مات
اإجمايل املطلوبات للقطاعات املبلّغ عنها
مبالغ اأخرى غري خم�س�سة
جمموع الإلتزامات
�ملناطق �جلغر�فية لقطاعات �لت�سغيل

2013
ريال عُماين (بالآللف)

تقرير جمل�ش �لإد�رة

املجموع

تقرير حوكمة �ل�سركات

�سايف اإيرادات الفوائد
�سايف الر�سوم والعمولت
�سايف اإيرادات التداول
اإيرادات ت�سغيلية اأخرى
املجموع
ربح ال�سنة(/اخل�سارة) قبل �سريبة الدخل
موجودات القطاع املبلّغ عنها
مطلوبات القطاع املبلّغ عنها

 31دي�سمرب 2013
الأ�سواق واخلدمات
اخلدمات امل�سرفية خدمات التجزئة
امل�سرفية واإدارة الرثوات البنكية العاملية
التجارية
ريال عُماين (بالآلف) ريال عُماين (بالآلف) ريال عُماين (بالآلف)
3٫815
30٫031
14٫242
1٫360
4٫249
5٫907
3٫774
1٫153
2٫177
()6
900
1٫130
8٫943
36٫333
23٫456
7٫312
()2٫562
8٫380
1٫021٫855
438٫275
610٫638
35٫921
697٫190
1٫163٫313
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جلنة اإدارة املخاطر املنعقد ب�سكل منف�سل �سهري ًا
(‘ )’RMMي�سرف على �سيا�سة اإدارة املخاطر
وتنفيذ �سيا�سة قابلية التعر�س للمخاطر و ال�سوابط
لها .وتقوم جلنة اإدارة املخاطر جنب ًا اىل جنب مع جلنة
الأ�سول و الألتزام( )ALCOمبراقبة كل فئات
املخاطر ،وتلقى تقارير عن الأداء الفعلي والق�سايا
النا�سئة ،وحتديد الإجراءات الواجب اتخاذها
واأ�ستعرا�س فعالية البنك يف اإطار اإدارة املخاطر.

 .29توزيعات �لأرباح لل�سهم �لو�حد
يقرتح جمل�س الإدارة يف الإجتماع القادم للجمعية العامة العادية
ال�سنوية توزيع اأرباح نقدية مقداره  0٫0055ريال عُ ماين لل�سهم
الواحد والبالغ قيمتة الأ�سمية  100بي�سة لل�سهم وذلك بقيمة
اإجمالية قدرها  11٫0مليون ريال عُ ماين للعام 2013:( 2014
توزيعات نقدية مبقدار  0٫038ريال عُ ماين لل�سهم الواحد
والبالغ قيمتة ال�سمية  100بي�سة لل�سهم وذلك بقيمة اإجمالية
 7٫6مليون ريال عُ ماين) .ل ت�ستمل هذه القوائم املالية على
تلك التوزيعات امل�ستحقة الدفع حيث �سيتم املحا�سبة عنها �سمن
حقوق امل�ساهمني كتوزيعات من الأرباح املحتجزة لل�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب .2015

يف الرقابة والإ�سراف على اإدارة املخاطر ،تقوم جلنة
اإدارة مبهامها يراأ�سه رئي�س اإدارة املخاطر ،الذي هو
رئي�س جلنة اإدارة املخاطر ويرفع تقارير اإىل جلنة جمل�س
املخاطر والرئي�س لإدارة املخاطر لبنك اأت�س اأ�س بي �سي.

� .30إد�رة �ملخاطر
تنطوي كافة اأن�سطة البنك على حتليل وتقييم وقبول واإدارة
لبع�س درجات املخاطر اأو جمموعة من املخاطر .من اأهم
املخاطر الإئتمانية التي يتعر�س لها البنك هي خماطر
الإئتمان (مبا يف ذلك خماطر الإئتمان خارج حدود البالد)
وخماطر ال�سوق وخماطر الت�سغيل مبختلف اأ�سكاله وخماطر
ال�سيولة وخماطر ال�سمعة واملخاطر القانونينة وخماطر
الإ�ستمرارية (البيئية والإجتماعية) .تت�سمن خماطر ال�سوق
خماطر اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية وخماطر اأ�سعار
الفائدة وخماطر اأ�سعار الأ�سهم .اإدارة الأنواع املختلفة من
املخاطر مبينة اأدناه.

يرتتب على اإدارة املخاطر م�سوؤوليات وظيفية مبا يتعلق
باأنواع املخاطر املالية الرئي�سية ،وعلى وجه التحديد
الإئتمان وهي التجزئة واجلملة ،ال�سوق ،الت�سغيل والأمن
وخماطر الحتيال .ولهذا الغر�س ي�سع البنك �سيا�سات
وميار�س الإ�سراف على نطاق وا�سع يف جميع ن�ساطاتة
ويقدم تقارير وحتليالت عن تكوين املحافظ.
� 31٫2لرغبة يف �ملخاطرة
يتم تغليف نهج البنك للتعر�س للمخاطر �سمن بيان
الرغبة يف حتمل اخل�سائر ال�سادرة عن البنك يتم
اإعتمادها من قبل جمل�س اإدارة البنك.

بيانات املخاطر للبنك تتغري با�ستمرار حتت تاأثري جمموعة
وا�سعة من العوامل .اإطار اإدارة املخاطر التي و�سعها البنك
تعزز الر�سد امل�ستمر ملخاطر البيئة والتقيم املتكامل للمخاطر
واملتداخالت املتعلقة بينهم البيئة وتقييم املخاطر ومتكاملة
من الرتابط بهم.

بيان الرغبة يف حتمل املخاطر يحدد الت�سريحات
النوعية والكمية للمخاطر التي يكون البنك على اإ�ستعداد
لالإلتزام بها وفق ًا خلطط واإ�سرتاتيجيات اأعمال البنك و
املعايري الكمية يحدد لها ثماين فئات رئي�سية :العائدات،
راأ�س املال ،ال�سيولة ،التمويل ،فئات املخاطر ،والتنويع،
اجلرائم املالية ،الإلتزام و امليزانية العمومية و القيا�س
مقابل هذه املعايري يوؤدي اإىل

هذا الق�سم يقدم تفا�سيل عن تعر�س البنك للمخاطر وي�سف
الأ�ساليب امل�ستخدمة من قبل الإدارة لل�سيطرة على املخاطر.
 30٫1حوكمة �ملخاطر و�مللكية
احلوكمة الرا�سخة للمخاطر وهيكلة امللكية ي�سمنان
الإ�سراف ،وامل�ساءلة عن الإدارة الفعالة للمخاطر.
املجل�س يوافق على اإطار قابلية البنك للتعر�س للمخاطر
وخطط واأهداف الأداء ،وتعيني كبار امل�سوؤولني ،وتفوي�س
ال�سلطات عن خماطر الإئتمان غريها من املخاطر وو�سع
اإجراءات الرقابة الفعالة.
جلنة التدقيق واملخاطر هي امل�سوؤولة عن تقدمي امل�سورة
للمجل�س ب�ساأن م�سائل املخاطر املادية وتوفري اإ�سراف
غري تنفيذي على املخاطر.

•

توجيه الن�ساط التجاري الأ�سا�سي ،و�سمان اأن
يتم الإلتزام ببيانات الرغبة يف ملخاطر.

•

متكني الفرتا�سات الرئي�سية الكامنة اأن يتم
ر�سدها ،وعند القت�ساء ،التعديل من خالل
تخطيط دورات الأعمال الالحقة ،و

•

حتديد القرارات التجارية على وجه ال�سرعة
الالزمة لتخفيف املخاطر.

مبوجب ال�سلطة املفو�سة من قبل املجل�س ،فاإن اإجتماع
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لجتماعات اإدارة املخاطر ،جلان التدقيق
واملخاطر وجمل�س الدارة.

� .30إد�رة �ملخاطر(تابع)
� 30٫3إد�رة خماطر �لإئتمان
خماطر الإئتمان هي خماطر اخل�سارة املالية اإذا ف�سل
العميل اأو الطرف املقابل لتلبية التزام مبوجب عقد.
ين�ساأ اأ�سا�سا من الإقرا�س املبا�سر ،والتمويل التجاري،
ولكن اأي�سا من املنتجات خارج امليزانية العمومية مثل
ال�سمانات ،ومن حيازات البنك من الديون والأوراق
املالية الأخرى .خماطر الإئتمان يولد اأكرب املتطلبات
لراأ�س املال التنظيمي للمخاطر التي يتكبدها البنك.

ويقوم البنك بتطبيق �سيا�سات اإئتمانية ،اجراءات
وار�سادات اقرا�س تفي باملتطلبات املحلية وتتطابق مع
معايري ملجموعة اأت�س ا�س بي �سي.
جودة �لإئتمان

�إد�رة خماطر �لإئتمان:

•

اإتباع �سيا�سة ب�سان التعر�سات الإئتمانية الكبرية
للتاكد من ان الرتكيز التعر�س ح�سب الطراف
املقابلة  ،القطاع او املواقع اجلغرافية لن يكون
زائدا بخ�سو�س قاعدة البنك الرا�سمالية ويبقى
�سمن احلدود القانونية والداخلية.

•

اإتباع اإطار ونظم البنك ب�ساأن احلوكمة والت�سغيل
لت�سنيف التعري�سات اأخذا ً بالأعتبار املتطلبات
القانونية.

•

التبليغ عن اأداء حمافظ التجزئة ،املحافظ
املرتفعة املخاطر ،تركيزات املخاطر ،حدود و
اأنت�سار التعري�سات بالدولة ،احل�سابات الكبرية
التى اإنخف�ست قيمتها ،اإحتياطيات اإنخفا�س
القيمة ونتائج الأختبارات القا�سية والتو�سيات

تقييم �لنخفا�ش يف �لقيمة
من �سيا�سة البنك تكوين احتياطيات فورا وب�سكل ثابت
القرو�س التي انخف�ست قيمتها.
احتياطيات انخفا�س القيمة قد يتم تقييمها وتكوينها اما
للح�سابات الكبرية او ب�سكل عام ملجموعة من احل�سابات
الكبرية التي مل يتبني دليل على حدوث انخفا�س يف
قيمتها ،او للمجموعات كبرية احلجم من القرو�س
املتجان�سة التى ل تعترب كبرية افرادياً.
احتياطيات انخفا�س القيمة يتم تكونيها طبقا للمتطلبات
القانونية و�سيا�سة بنك ات�س ا�س بي �سي.
� .30إد�رة �ملخاطر(تابع)

تقرير حوكمة �ل�سركات

•

مراقبة اأداء وادارة املحافظ.

يتم دوريا القيام باعمال تدقيق املخاطر لإجراءات
الإئتمان بالبنك واملحافظ وذلك مبعرفة اخت�سا�س
م�ستقل.

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

•

اإجراء مراجعات م�ستقلة وتقييم مو�سوعي
للمخاطر .تقوم دائرة خماطر ال�سركات بتقييم
كافة الت�سهيالت الإئتمانية غري البنكية التجارية
والتعر�س قبل اللتزام بتقدمي الت�سهيالت للعميل
او قبل قيام باملعامالت .التعر�س الذي يزيد عن
بع�س احلدود املعينة يتطلب موافقة املجل�س او
ملجموعة اإت�س اأ�س بي �سي.

يتم الهتمام ب�سكل خا�س مب�ساكل التعر�س بهدف
ت�سريع الجراءات العالجية  ،وي�ستخدم البنك وحدة
متخ�س�سة لدارة احل�سابات املتعرثة وتزويد العمالء
بالدعم مل�ساعدتهم على جتنب العجز عن ال�سداد كلما
كان ذلك ممكنا.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

•

ا�سدار ار�سادات حول التعر�س ملخاطر الئتمان
لقطاعات حمددة من ال�سوق ،الن�سطة واملنتجات
امل�سرفية ومراقبة التعر�س لبع�س القطاعات
ذات املخاطر املرتفعة.

اأنظمة البنك بخ�سو�س ت�سنيف خماطر الإئتمان
والإجراءات اخلا�سة بذلك تفرق بني التعري�سات بهدف
اظهار تلك التعري�سات ذات املخاطر الكرب واحتمالت
اخل�سارة احلادة فيها مرتفعة .ويف حالة احل�سابات
الهامة يتم مراجعة درجة املخاطر دوريا وتطبيق اية
تعديالت فورا .وداخل ن�ساط خدمات التجزئة لدى
البنك بخ�سو�س الفراد فانه يتم تقييم وادارة املخاطر
با�ستخدام جمموعة وا�سعة من امناط املخاطر والت�سعري
ل�ستخراج معلومات املحافظ.

�لقو�ئم �ملالية

•

�سياغة وت�سجيل �سيا�سات واجراءات ائتمان
تف�سيلية وتطابق اللوائح املحلية و�سيا�سة بنك
اإت�س اإ�س بي �سي.

تقرير جمل�ش �لإد�رة

•

متثيل البنك يف املوا�سيع املتعلقة بالئتمان مع
الأطراف اخلارجية.
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الاأخرى الغري قابلة لالإلغاء على العمر الإنتاجي
للت�سهيالت املعنية فاإن اأق�سى حد للتعر�س ملخاطر
الإئتمان يكون عادة املبلغ الإجمايل للت�سهيالت امللتزمة.

 30٫3خماطر �لإئتمان (تابع)
�سطب �لقرو�ش و�ل�سلفيات
ت�سطيب القرو�س عادة ام جزئيا او بالكامل عندما
يتبني عدم وجود امكانية واقعية للتح�سيلها .وبالن�سبة
للقرو�س امل�سمونة فان ال�سطب يحدث عامة بعد ا�ستالم
اية متح�سالت من ت�سييل ال�سمانة.

�ل�سمانات و�لتعزيز�ت �لإئتمانية �لخرى
رغم انه ميكن اعتبار ال�سمانات عامال هاما لتلطيف
خماطر الإئتمان ال ان من اجراءات البنك القرا�س
على ا�سا�س قدرة العميل على الوفاء باإلتزاماته من
موارده املالية بدل من الأعتماد على قيمة ال�سمانة
املقدمة .واعتماد ًا على مركز العميل ونوع املنتج فقد
يتم تقدمي ت�سهالت غري م�سمونة ،ومع ذلك بالن�سبة
لقرارت القرا�س الخرى فيقوم البنك باإجراء الرهن
على ال�سماأن وياأخذ بذلك يف حتديد قرار الإئتمان
و الت�سعري ،ويف حالة العجز عن �سداد فان البنك قد
ي�ستخدم ال�سمانة باعتبارها م�سدرا لل�سداد .القيمة
العادلة لل�سمانات النقدية عن القرو�س وال�سلفيات
والرهون العقارية غري م�سنفة يف  31دي�سمرب 2014
هي حوايل 78٫3مليون ريال عُ ماين( 73٫3مليون ريال
عُ ماين .)2013 :وبالإ�سافة اىل ذلك فلقد ح�سل البنك
على �سمانات �سمانات يف �سكل �سمانات مالية للقرو�س
وال�سلفيات.

الت�سهيالت ال�سخ�سية غري امل�سمونة مبا يف ذلك
بطاقات الإئتمان ت�سطب عادة يف نهاية ال�سهر الذي فيه
ي�سبح احل�ساب خمالفا تعاقديا ملدة  180يوم .ويف حالة
الإفال�س اأو الإجراءات املماثلة قد يتم ال�سطب مبكرا عن
الفرتات املذكورة اأعاله ،وت�ستمر اجراءات التح�سيل بعد
ال�سطب.
�لتعر�ش خل�سائر جر�ء جتاوز �حلدود
وهو يخ�سع حلدود تدارمركزيا مبعرفة بنك ات�س ا�س بي
�سي ويخ�سع ملوافقة املجموعة.
�أق�سى تعر�ش ملخاطر �لإئتمان
اإن تعر�س البنك ملخاطر الإئتمان ي�سمل جمموعة وا�سعة
من فئات ال�سول مبا يف ذلك امل�ستقات وا�سول التداول
و قرو�س و�سلفيات العمالء وقرو�س و�سلفيات البنوك
والإ�ستثمارات املالية.

تركيز �لتعر�ش
التعر�س لالأ�سخا�س  ،ال�سركات اأو املجموعات (حدود
اقرا�س مقرت�س وحيد) مقيد بحد اق�سى  ٪15من
�سايف القيمة القانونية للبنك اأو  ٪10من �سايف القيمة
القانونية لالطراف ذات عالقة للبنك.اإ�سافة لذلك
فان جمموع كافة ت�سهيالت املقدمة اىل الطراف ذات
العالقة يجب ال تزيد عن  ٪35من �سايف قيمة البنك.

وعن ال�سول املالية املدرجة يف قائمة املركز املايل ،
فاإن اأق�سى حد للتعر�س ملخاطر الإئتمان يعادل القيمة
الدفرتية لهذه الأ�سول ،اأما عن ال�سمانات املالية و
العقود املماثلة املمنوحة  ،فيكون اأق�سى مبلغ �سيتوجب
على البنك دفعه يف حالة اأن هذه ال�سمانات مت ت�سييلها
 ،و عن اإرتباطات القرو�س و اإرتباطات املتعلقة بالإئتمان

الرتكيز ح�سب القطاع:
جهات �سيادية
�سركات
بنوك
بيع بالتجزئة
حقوق امللكية
القيمة الدفرتية

�لقرو�ش و �ل�سلفيات
2014
2013
ريال عُماين ريال عُ ماين
(بالآللف)
(بالآللف)
18٫086
699٫543
443٫684
1٫161٫313

م�ستحق من �لبنوك �لأخرى
2014
2013
ريال عُماين ريال عُ ماين
(بالآللف)
(بالآللف)

18٫059
538٫993
423٫420
980٫472

155٫902
155٫902

194٫311
194٫311

�لإ�ستثمار�ت
2014
ريال عُماين
(بالآللف)
644٫312
21٫839
666٫151

2013
ريال عُ ماين
(بالآللف)
800٫396
22٫915
823٫311

88

3/5/15 7:02 PM

00000 HSBC AR 2014 CORR.indd 92

بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

� .30إد�رة �ملخاطر(تابع)
 30٫3خماطر �لإئتمان (تابع)
م�ستحقات من بنوك �خرى

خم�س�س اإنخفا�س القيمة
القيمة الدفرتية
متاأخر يف ال�سداد بدون اإنخفا�س يف قيمته
غري متاأخر يف ال�سداد ول منخف�سة القيمة
املخ�س�س اجلماعي لإنخفا�س القيمة
جمموع القيمة الدفرتية

()83٫966
8٫607
11٫105
1٫157٫481
()15٫880
1٫161٫313

()86٫766
7٫902
25٫751
961٫056
()14٫237
980٫472

155٫902
155٫902

194٫311
194٫311

666٫151
666٫151

823٫311
823٫311

تقرير حوكمة �ل�سركات

اإنخفا�س ب�سكل فردي

2014
ريال عُماين
(بالآللف)
92٫573

2013
ريال عُ ماين
(بالآللف)
94٫668

2014
ريال عُماين
(بالآللف)
-

2013
ريال عُ ماين
(بالآللف)
-

2014
ريال عُماين
(بالآللف)
-

2013
ريال عُ ماين
(بالآللف)
-

تقرير جمل�ش �لإد�رة

�لقرو�ش و �ل�سلفيات

�إ�ستثمار�ت

م�سممة لتتكيف مع اأمناط الأعمال واللوائح املتغرية.
ويقوم بالفعل با�ستخدام عددا من الإجراءات ملراقبة
خماطر ال�سيولة.

�جلودة �لإئتمانية لالأدو�ت �ملالية

يتم تطبيق اإدارة ال�سيولة والتمويل طبقا للحدود والإجراءات
التي و�سعها املجل�س وجمموعة اإت�س ا�س بي �سي وطبقا
لالإر�سادات التي قدمها البنك املركزي العُماين ،وتعترب وحدة
الأ�سواق العاملية هي امل�سوؤولة عن اإدارة ال�سيولة حتت اإ�سراف
ومتابعة جلنة ال�سول والإلتزامات.
وت�سمل عملية �إد�رة �سيولة �لبنك:

� 30٫4إد�رة �ل�سيولة و �لتمويل
خماطر ال�سيولة هي اخل�سية ال يكون لدى البنك م�سادر
مالية كافية للوفاء بالتزاماته عند ا�ستحقاقها ،اأو قد
يتعني عليه �سداد تلك الإلتزامات بتكلفة زائدة وتن�ساأ
هذه املخاطر من اختالل توقيتات التدفقات النقدية.
تن�ساأ خماطر التمويل (اأحد اأ�سكال خماطر ال�سيولة)
عندما ل ميكن احل�سول على ال�سيولة املطلوبة لتمويل
احتياجات اأحد الأ�سول بال�سروط املتوقعة ويف الوقت
املطلوب .الهدف من اإدارة ال�سيولة والتمويل بالبنك
هو ال�سماح مبواجهة املواقف احلادة لل�سيولة ،اإذ انها

•

توقعات التدفقات النقدية ح�سب العمالت الرئي�سية
ودرا�سة الحتفاظ بال�سول ال�سائلة املتعلقة بها.

•

مراقبة معدلت ال�سيولة بقوائم املركز املايل باملقارنة مع
املتطلبات الداخلية والقانونية.

•

مراقبة تركيز املودعني والرتكيز ب�سكل خا�س على ثبات
الودائع الأفراد التي تكملها ودائع ال�سركات وودائع
املوؤ�س�سات املالية.

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

�ل�سيا�سات و�لإجر�ء�ت

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

يتم ت�سنيف كافة القرو�س وال�سلفيات بالبنك طبقا جلودة
الأ�سول ،حيث ت�سمل احل�سابات العادية كافة الت�سهيالت التي
تظهر اأو�ساع مالية جيدة ،عوامل اخلطر والقدرة على ال�سداد
طبقا لل�سروط الأ�سلية للموافقة املعطاة .احل�سابات امل�سنفة
على اأنها “ مو�سع اإنتباه خا�س” ل يقابلها خم�س�س اإنخفا�س
القيمة ولكنها اأدنى من احل�سابات العادية وتتطلب مراقبة
ا�سباب العوامل ال�سلبية ،وقد يتعلق هذا مثال بربحية �سعيفة،
�سايف قيمة ملمو�سة �سعيفة اأو اإطار ن�ساط م�سوّه .ويلتزم البنك
بكافة املتطلبات القانونية بخ�سو�س ت�سنيف اجلودة الإئتمانية.
وقد اإتبع البنك منهجية جمموعة اإت�س ا�س بي �سي لتقييم
الإئتمان ،وهي ت�سمل ا�ستخدام اأ�ساليب ونظم لتقييم خماطر
الإئتمان ،درجاتها وا�سعارها واحت�ساب م�ساريف انخفا�س
القيمة ب�سكل جماعي ملحافظ العمالء الأفراد وال�سركات،
فمثال بخ�سو�س اإئتمان ال�سركات فان البنك يوفر معيار 22
لحتمالت العجز عن ال�سداد.

م�سادر �لتمويل �لرئي�سية
�لقو�ئم �ملالية

ت�سكل احل�سابات اجلارية ،ودائع التوفري وودائع لأجل اجلزء
الكرب من متويل البنك الذي يعلق اأهمية ق�سوى على ثبات تلك
الودائع.
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

معدلت �سيولة البنك طبقا للمنهجية املتبعة لدى اإت�س ا�س بي
�سي عامليا كما يف  31دي�سمربهي كما يلي:

� .30إد�رة �ملخاطر(تابع)
� 30٫4إد�رة �ل�سيولة و �لتمويل (تابع)
من جمموع اإلتزامات  1٫933مليون ريال عُ ماين يف  31دي�سمرب
 2014بلغ التمويل من العمالء  1٫852٫3مليون ريال ،منهم
 986٫9مليون ريال عُ ماين م�ستحقة ال�سداد خالل �سنة واحدة.
ومع ذلك ورغم ان الت�سديدات التعاقدية لكثري من ح�سابات
العمالء هي عند الطلب اأو باخطار ق�سري الجل اإل انه من
الناحية العملية بقيت ار�سدة الودائع ق�سرية الجل ثابتة بلغت
تقارب التدفقات الداخلة واخلارجة ب�سكل كبري.
الأ�سول املتاحة ملقابلة تلك الإلتزامات ولتغطية ارتباطات
غري م�سددة لإقرا�س  2٫163٫3مليون ريال عُ ماين ت�سمنت
نقد وار�سدة لدى البنك املركزي ( 180٫0مليون ريال
عُ ماين) م�ستحق من البنوك ( 155٫9مليون ريال عُ ماين)
جميعها م�ستحقة الدفع خالل �سنة واحدة)  ،قرو�س للعمالء
( 1٫161٫3مليون ريال عُ ماين مبا يف ذلك  400٫2مليون ريال
عُ ماين م�ستحقة الدفع خالل �سنة واحدة)وا�ستثمارات مالية
ت�سمل �سهادات اإيداع ( 666٫2مليون ريال عُ ماين منهم 599٫9
مليون ريال عُ ماين م�ستحقة الدفع خالل �سنة واحدة) وال�سياق
العتيادي للن�ساط فانه حتديد جزءا من قرو�س العمالء
امل�ستحقة ال�سداد تعاقديا خالل �سنة واحدة .و�سوف يفي البنك
�سايف مدفوعات نقدية غري متوقعة بقيامه ببيع اأوراق مالية
والبحث عن م�سادر متويل اإ�سافية مثل اأ�سواق املعامالت بني
البنوك اأو الأ�سواق التي تعمل ب�سمان الأ�سول.

2014

2013

ريال عُماين

ريال عُ ماين

توقعات �لتدفق �لنقدي
�لت�سغيلي

60٫99

 498مليون

معدل �ل�سلفيات �ىل �لود�ئع
�لأ�سا�سية

%113٫40

٪85٫97

توقعات التدفق النقدي الت�سغيلي هو معيار لل�سيولة يتوجب على البنك
اأن يتاكد ي�سنف اإيجابي ًا تراكم التدفقات النقدية حتى ثالثة �سهور.
� 30٫5إد�رة خماطر �ل�سوق
اإن هدف البنك من اإدارة خماطر ال�سوق هو اإدارة
ورقابة التعر�سات ملخاطر ال�سوق بهدف زيادة العائد
من املخاطر مع املحافظة على ن�ساط �سوقي يتوافق مع
و�سع البنك كموؤ�س�سة رائدة يف جمال تقدمي املنتجات
واخلدمات املالية.
تتمثل خماطر ال�سوق باملخاطر من اأن توؤثر التغريات يف
عوامل خماطر ال�سوق مبا يف ذلك اأ�سعار �سرف العمالت
الأجنبية واأ�سعار الفائدة وتوزيعات الئتمان واأ�سعار
حقوق امللكية واأ�سعار ال�سلع على اإيرادات البنك اأو قيمة
اأدواته املالية.

�لود�ئع �لأ�سا�سية

يتطلب من البنك بتقييم خماطر ال�سوق التي تن�ساأ عن
كل منتج تابع لأعمالها ،واأن تقوم بتحويل هذه املخاطر
اإىل وحدة الأ�سواق العاملية لإدارتها .اإن الهدف من ذلك
هو �سمان جتميع كافة خماطر ال�سوق �سمن عمليات
متتلك املهارات والأدوات والإدارة والرقابة املحكمة
الالزمة لإدارة هذه املخاطر ب�سكل احرتايف.

اأحد الفرتا�سات الرئي�سية لالإطار الداخلي للبنك هو ت�سنيف
ودائع العمالء اىل ودائع ا�سا�سية واخرى غري ا�سا�سية ،وياخذ
هذا الت�سنيف يف العتبار ت�سنيف خماطر ال�سيولة املتالزم
للمن�ساة املودعة ،طبيعة العميل وحجم وت�سعري الوديعة ،ول تعترب
الوديعة اأ�سا�سية بكاملها ما مل تكن مرتبطة تعاقديا ب�سماأن
قر�س.

�لأدو�ت �ملالية �مل�ستقة
ت�ستمل الأدوات املالية امل�ستقة امل�ستخدمة من قبل البنك على
املقاي�سات  ،العقود املعجلة ،والأنواع امل�سابهة الخرى من العقود
والتي تتغري قيمتها تبعا للتغيريات يف اأ�سعار الفائدة ،اأ�سعار
�سرف عمالت الجنبية  ،اأو قوى ال�سوق الخرى .يتم التفاو�س
على امل�ستقات ب�سكل فردي من خالل عقود غري امل�سجلة .الأنواع
الرئي�سية لالأدوات امل�ستقة امل�ستخدمة من قبل البنك مو�سحة

معدل �ل�سلفيات �ىل �لتمويل �لأ�سا�سي
تعترب الودائع الأ�سا�سية للعمالء م�سدرا ماليا هاما لتمويل
قرو�س العمالء وجتنب العتماد على التمويل الر�سمي ق�سري
الجل ،ويتحقق هذا بو�سع حدود من �سانها تقييد القدرة على
زيادة قرو�س و�سلفيات العمالء بدون منوا مقابال يف الودائع
الأ�سا�سية للعمالء اأو الديون التمويلية طويلة الأجل ،وهو اإجراء
يعرف مبعدل»ال�سلف اإىل التمويل الأ�سا�سي» .وهذه الن�سبة
تو�سح القرو�س وال�سلفيات احلالية للعمالء كن�سبة مئوية من
جمموع ودائع العمالء ال�سا�سية والتمويل لجل مع الفرتة الباقية
حتى ال�ستحقاق الزائدة عن ال�سنة واحدة.
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بنك �إت�ش �إ�ش بي �سي عُمان �ش.م.ع.ع

اإي�ساحات حول القوائم املالية (تابع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014

اأدناه:
� .30إد�رة �ملخاطر(تابع)

� 30٫5إد�رة خماطر �ل�سوق (تابع)

�لقيمة �ملعر�سة للمخاطر

�ملقاي�سات
املقاي�سات هي اتفاقيات غري م�سجلة بني البنك والطراف
الخرى ملبادلة التدفقات النقدية امل�ستقبلية بناءا على مبالغ
افرتا�سية .املقاي�سات الكرث ا�ستخداما من قبل البنك هي
مقاي�سات معدل الفائدة .مبوجب مقاي�سات �سعر الفائدة يقوم
البنك بالتفاق مع الطراف الخرى مببادلة الفرق بني مبالغ
الفائدة الناجتة عن معدلت الثابتة واملعدلت املعومة يف فرتات
زمنية حمددة حيث يتم احت�سابها بال�سارة اىل مبلغ افرتا�سي
متفق عليه .يتعر�س البنك ملخاطر الئتمان التي تن�سا من ف�سل
الطرف املقابل يف الداء.

�لعقود �ملعجلة

•

يفرت�س ا�ستخدام مبداأ بعد زمن يوم واحد اأنه ميكن
ت�سييل اأو التحوط جلميع املراكز خالل يوم واحد .قد ل
يعك�س هذا الأمر ب�سكل كايف خماطر ال�سوق النا�سئة من
اأوقات توفريال�سيولة عندما يكون مبداأ بعد زمن يوم واحد
غري كايف لت�سييل اأو حتوط كافة املراكز ب�سكل كامل؛

•

اإن تعريف ا�ستخدام ن�سبة ثقة ت�ساوي  99باملائة ل ياأخذ
بعني العتبار اخل�سائر التي قد تظهر بعد هذه الن�سبة
من الثقة؛ و

•

يتم احت�ساب القيمة املعر�سة للمخاطرعلى اأ�سا�س
التعر�سات املعلقة عند نهاية يوم العمل ،وبالتايل ل
تعك�س بال�سرورة التعر�سات املحتملة خالل اليوم.

�خليار�ت

يدرك البنك اأهمية هذه القيود حيث يقوم بزيادة حدود
القيمة املعر�سة للمخاطر بالإ�سافة اإىل هياكل حدود املراكز
واحل�سا�سية.

�لقو�ئم �ملالية

اخليارات هي ادوات مالية م�ستقة والتي تعطي امل�سرتي – يف
مقابل مبلغ مايل حمدد – احلق ولي�س الإلتزام� ،سواًء لل�سراء
عند م�ستوى معني (خيار حق ال�سراء) اأو البيع عند م�ستوى معني
(خيار حق البيع) من اأو اإىل متعهد اأداة حمددة ،ب�سعر حمدد،
يف او قبل تاريخ حمدد .يدخل البنك يف خيارات العملة الجنبية.
توفر خيارات العملة الجنبية حماية �سد ارتفاع او انخفا�س
ا�سعار العمالت .يتعر�س البنك ب�سفته م�سرتي للخيارات غري

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

العقود املقدمة هي ارتباطات اما لبيع او ل�سراء ادوات مالية
معينة او عمله يف تاريخ م�ستقبلي حمدد وب�سعر حمدد و�سوف
يتم ال�سداد عن طريق الدفع نقد ًا اأو مبوجب اي ا�سل مايل اخر.
العقود املعجلة هي عقود غري م�سجلة متداولة ب�سكل فردي .ينتج
عن العقود املعجلة التعر�س ملخاطر اإئتمانية من الطرف املقابل
كما ينتج عن العقود املعجلة ملخاطر ال�سوق بناء على التغيري
يف ا�سعار ال�سوق بالن�سبة اىل املبالغ املتعاقد عليها .يتم ادارة
خماطر ال�سوق يف مثل هذه املعاملة من خالل حدود معتمدة
م�سبقا.

•

قد ل ي�سمل ا�ستخدام البيانات التاريخية كموؤ�سر لتقدير
الأحداث امل�ستقبلية جميع الأحداث املحتملة ،وخ�سو�س ًا
تتلك التي تعترب بالغة بطبيعتها؛

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

تن�ساأ خماطر ال�سوق من اإحتمالية احلركات غري املف�سلة يف
اأ�سعار الفائدة بالن�سبة اىل ال�سعار التعاقدية اخلا�سة بالعقد
ويقوم البنك بتغطية خماطر ال�سوق من خالل الدخول يف
معامالت املقا�سة.

بالرغم من كون هذه الطريقة مر�سد ًا مفيد ًا لتقدير حجم
املخاطرة ،اإل اأنه يجب النظر اإىل القيمة املعر�سة للمخاطر
�سمن نطاق القيمة حدود القيمة املعر�سة للمخاطر مثال ذلك:

تقرير حوكمة �ل�سركات

اإن القيمة املعر�سة للمخاطر هي تقنية تعمل على تقدير اخل�سائر
املحتلمة التي قد تن�ساأ على مراكز املخاطر نتيجة التحركات يف
معدلت واأ�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�سة للمخاطر على اأ�سا�س يومي
ويعتمد هذا الأ�سلوب ب�سكل رئي�سي على امل�سابهة التاريخية .يقوم
منوذج املحاكاة التاريخية باإعداد �سيناريوهات م�ستقبلية مقبولة
ح�سب اجلداول الزمنية لتاريخ معدلت ال�سوق ،اآخذ ًا يف العتبار
العالقات املتداخلة فيما بني الأ�سواق واملعدلت املختلفة ،على
�سبيل املثال ،بني اأ�سعار الفائدة واأ�سعار �سرف العملة الأجنبية.

تقرير جمل�ش �لإد�رة

م�سجلة اىل خماطر ال�سوق وخماطر الئتمان حيث ان الطرف
املقابل ملتزم بدفع املبلغ طبقا ل�سروط العقد اإذا مار�س البنك
اخليارات .يقوم البنك بتغطية خماطر ال�سوق املتعلقة بهذه
املعامالت عن طريق الدخول يف اتفاقيات مقا�سة.
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� .30إد�رة �ملخاطر(تابع)
� 30٫5إد�رة خماطر �ل�سوق (تابع)
القيمة املعر�سة للمخاطر لالأ�سواق العاملية على النحو التايل:
�أدنى
�أق�سى
متو�سط
2014
اأدنى
اأق�سى
متو�سط
2013
ريال عُماين ريال عُماين ريال عُماين ريال عُماين ريال عُ ماين ريال عُ ماين ريال عُ ماين ريال عُ ماين
(بالآللف) (بالآللف) (بالآللف) (بالآللف) (بالآللف) (بالآللف) (بالآللف) (بالآللف)
جمموع �لقيمة �ملعر�سة
للمخاطر
تدو�ل �لقيمة
�ملعر�سة للمخاطر

614

458

666

203

205

233

368

101

-

2

6

-

3

4

23

-

من خالل عدم التوافق بني العائد امل�ستقبلي من املوجودات
وتكلفة متويلها نتيج ًة للتغري يف اأ�سعار الفائدة .تتعقد عملية
حتليل هذه املخاطر ب�سبب �سرورة و�سع اإفرتا�سات �سلوكية
املتعلقة بالفرتة الزمنية القت�سادية اخلا�سة باملطلوبات التي
يتم �سدادها عند الطلب وفق ًا لاللتزامات التعاقدية ،ومثال ذلك
احل�سابات اجلارية من اأجل اإدارة املخاطر على الوجة الأمثل.
حتول خماطر ال�سوق بالن�سبة اإىل املحافظ لغري اأغرا�س التداول
اإىل الأ�سواق العاملية اأو من خالل ف�سل الدفاتر التي تتم اإدارتها
حتت اإ�سراف جلنة الأ�سول والإلتزامات .تقوم جلنة الأ�سول
والإلتزامات ب�سكل دوري مبراجعة اإن هذه املحافظ يتم اإدراجها
�سمن حدود خماطر الفوائد املعتمدة م�سبقاً.

�لتد�ول
تتم متابعة ومراقبة خماطر ال�سوق يف حمافظ املعامالت
لإغرا�س جتارية على كل من م�ستوى املحفظة وم�ستوى املراكز
باملحفظة ،وذلك با�ستخدام جمموعة متكاملة من الأ�ساليب
املكملة مثل القيمة املعر�سة للمخاطر والقيمة احلالية لنقطة
اأ�سا�سية اإ�ساف ًة اإىل اختبار ال�سغط واحل�سا�سية وحدود
الرتكزات.
تت�سمن ال�سوابط الأخرى تقييد العمليات الفردية اإىل معامالت
التداول مع قائمة من الأدوات امل�سموحة واملرخ�س لها م�سبقاً،
ومن خالل تفعيل اإجراءات جديدة �سارمة للموافقة على
املنتجات.

خماطر �لعملة

�ملحافظ لغري �أغر��ش �لتد�ول

كما يتم و�سع حدود اآلية ال�سيطرة على املخاطر يف مكان ل�سغل
وظائف النقد الأجنبي مفتوحة .تتم اإدارة ور�سد املواقف على
اأ�سا�س على الذهاب من وزارة اخلزانة .ير�سد تقارير دورية
جلنة املوجودات واملطلوبات الذين املتعمد ب�ساأن هذه امل�ساألة
واإعطاء التوجيه الالزم اإىل وزارة املالية.
فيما يلي �سايف التعر�سات /الرئي�سية للبنك املقومة بالعمالت
الأجنبية كما يف  31دي�سمرب:
التعر�س الإجمايل ريال عُ ماين (بالآللف)
2014
2013
2٫171
51٫252
9
30
6
56
5
50
44
1
4
320
387
2٫557
51٫778

اإن الهدف الرئي�سي من اإدارة خماطر ال�سوق للمحافظ لغري
اأغرا�س التداول هو حتقيق اأعلى اإيرادات ل�سايف الدخل من
الفوائد .تن�ساأ خماطر ال�سوق يف املحافظ لغري اأغرا�س التداول

�لعملة
دولر اأمريكي
جنيه ال�سرتليني
اليورو
الني الياباين
الدرهم الأماراتي
الروبية الهندية
العمالت الأخرى
اإجمايل التعر�س
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� .30إد�رة �ملخاطر(تابع)
� 30٫6ملخاطر �لقانونية:
يتطلب من البنك اأن يطبق اإجراءات لإدارة املخاطر
القانونية التي تتوافق مع معايري جمموعة بنك اأت�س
اأ�س بي �سي يندرج اخلطر القانوين �سمن تعريف خطر
الت�سغيل ويت�سمن املخاطر التعاقدية وخماطر النزاعات
واملخاطر الت�سريعية و احلقوق غري التعاقدية للمخاطر.

•

خماطر النزاع هى املخاطر التي يكون البنك
معر�س ًا لها عندما يكون طرف ًا يف نزاع اأو يعمل على
اإدارة نزاع فعلي اأو حمتمل.

•

اخلطر الت�سريعي هو خطر ف�سل البنك يف التقيد
مبتطلبات القانون فى الدولة التى يعمل بها.

مركزية قاعدة البيانات ت�ستخدم من اأجل ت�سجيل نتائج
اإجراءات اإدارة خماطر الت�سغيل .خماطر الت�سغيل
واإختبارات الرقابة واخل�سائر يتم اإدخالها ومتابعتها
بوا�سطة وحدات الأعمال.

خماطر احلقوق غري التعاقدية هى خماطر اأن تكون اأ�سول
البنك غري مملوكة بال�سكل ال�سحيح اأو معتدى عليها من
قبل الآخرين اأو اأن يعتدى البنك على حقوق الآخرين.
البنك لديه اإدارة قانونية مل�ساعدة الإدارة يف التحكم يف
اخلطر القانوين .تقدم الأدارة القانونية الإ�ست�سارات
القانونية والدعم فى حالت الدعاوى �سد �سركات البنك.
وكذلك كما يف حالت اإ�سرتداد الديون غري الروتينيه اأو
الق�سايا �سد طرف ثالث.

يحتفظ البنك بت�سهيالت لإغرا�س الطوارئ ويقوم
باإختبارها من اأجل دعم الت�سغيل فى حالة الكوارث غري
املتوقعة.
� 31٫8إد�رة ر�أ�ش �ملال
ت�سرت�سد اإدارة راأ�س املال بالتعليمات املحلية ال�سادرة
من خالل تعميم البنك املركزي العُماين ب.م 1009
(اإر�سادات بازل  ،)IIوتعليمات تنظيم راأ�س املال مبوجب
اإطار بازل  . 3كفاية راأ�س املال يتم اإحت�سابها كل ربع
�سنوي ويقدم للبنك املركزي العُماين تقرير ًا بذلك .يطلب
من البنك اأن يحافظ بحد اأدنى من كفاية راأ�س املال مبا
يزيد عن  ،٪12بخالف حواجز احلفاظ على راأ�س املال،
( )2013 :٪12وفق ًا اإىل تعليمات البنك املركزي العُماين.

� 30٫7إد�رة �ملخاطر �لت�سغيلية

�لقو�ئم �ملالية

املخاطر الت�سغيلية هي خماطر اخل�سائر الناجمة عن
عدم كفاية اأو ف�سل الأجراءات الداخلية والأفراد والنظام
اأو من اأحداث خارجية مت�سمنه اخلطر القانوين .املخاطر
الت�سغيلية متعلقة بكل جانب من اأعمال البنك وتغطى
جمموعة وا�سعة من املوا�سيع .اخل�سائر الناجمة من
الأحتيال ،الأن�سطة غري امل�سرح بها ،الأخطاء ،الأغفال،
عدم الكفاءه ،ف�سل النظام اأو من اأحداث خارجية تقع
جميعها فى تعريف خطر الت�سغيل.

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

الإدارة القانونية يجب اأن تقدم الن�سح الفوري عن اأى
اإجراء من قبل ال�سلطة القانونية يف اأن هذه الإجراءات
هي جنائية اأو اأن كانت الدعوى توؤثر جوهري ًا على �سمعة
جمموعة اإت�س اأ�س بي �سي.

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

الإدارة م�سئولة عن تنفيذ املعايري املطلوبه للرقابه على
خماطر الت�سغيل من خالل جميع عملياتها وفى حاله
كانت هناك عيوب موؤكدة ،يتم ت�سويبها خالل فرتة زمنية
معقولة.

تقرير حوكمة �ل�سركات

•

املخاطر التعاقدية هي خطر وقوع حقوق و/اأو
اإلتزامات البنك يف عالقات تعاقدية غري �سليمة.

وحدات الأعمال م�سوؤلة عن احلفاظ على م�ستوى مقبول
من الرقابة الداخلية متنا�سب مع حجم وطبيعة الت�سغيل.
وهي م�سوؤلة عن حتديد و اإختباراخلطر ،وت�سميم
الإجراءات الرقابه ومتابعه كفاءة الإجراءات .اإطار اإدارة
خماطر الت�سغيل ي�ساعد املديرين للقيام بهذه امل�سئوليات
عن طريق حتديد املخاطر القيا�سية ور�سد منهجية
التقييم و�سيا�سة تقرير اخل�سائر.

تقرير جمل�ش �لإد�رة

هيكل احلوكمة الر�سمي يقدم نظرة �ساملة عن اإدارة
خماطر الت�سغيل .اإدارة املخاطر جتتمع �سهريا ملناق�سة
ق�سايا خماطر الت�سغيل وفاعلية الرقابةالداخلية.
بالأ�سافة اإىل اأجتماعات ربع �سنوية لإدارة املخاطر
الت�سغيلية والرقابة الداخلية مع الأدارة الأقليمية فى اإت�س
اأ�س بي �سي لإدارة املخاطر الت�سغيلية والرقابة املالية.
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وفيما يلي مركز راأ�س املال النظامي للبنك يف  31دي�سمرب:
2014
ريال عُماين
(بالآللف)
�أ�سهم ر�أ�ش �ملال �لعادية �لفئة  /1ر�أ�ش �ملال من �لفئة �لأوىل
راأ�س مال الأ�سهم العادية
اإحتياطي قانوين ونظامي والعمالت الأجنبية
اأرباح حمتجزة
تعديالت تنظيمية اىل اأ�سهم راأ�س املال العادية الفئة 1
�أ�سهم ر�أ�ش �ملال �لعادية �لفئة  /1ر�أ�ش �ملال من �لفئة �لأوىل
اإ�سافة راأ�س املال من الفئة الأوىل
جمموع راأ�س املال الفئة الأوىل(الفئة الأوىل= اأ�سهم راأ�س املال العادية الفئة  +1اإ�سافة راأ�س املال
(من الفئة الأوىل
ر�أ�ش مال من �لفئة �لثانية
احتياطي القيمة العادلة لالأوراق املالية املتاحة للبيع
املخ�س�س لإنخفا�س القيمة القرو�س-عام
�ملجموع
جمموع ر�أ�ش �ملال �لنظامي
�لأ�سول �ملرجحة باملخاطر
دفرت البنوك
خماطر الت�سغيل
خماطر ال�سوق
جمموع الأ�سول املرجحة باملخاطر
ن�سب ر�أ�ش �ملال
اأ�سهم راأ�س املال العادية الفئة  /1ن�سبة راأ�س املال من الفئة الأوىل
جمموع ن�سبة راأ�س املال

2013
ريال عُ ماين
(بالآللف)

200٫031
35٫933
69٫316
()13٫192
292٫088
292٫088

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

1٫985
15٫880
17٫865
309٫953

2٫335
14٫237
16٫572
293٫288

1٫506٫560
126٫319
6٫702
1٫639٫581

1٫260٫650
130٫894
61٫302
1٫452٫846

%18٫90
%17٫81

٪19٫05
٪20٫19

� 31أرقام �ملقارنة
بع�س اأرقام املقارنة لعام 2013مت اإعادة تبويبها لتتالئم مع عر�س العام احلايل فيما عدا الإي�ساح .30٫8
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تقرير جمل�ش �لإد�رة

تقرير حوكمة �ل�سركات

مناق�سات وحتليالت �لإد�رة

�لإف�ساح �لقانوين مبوجب بازل � - IIملحور IIIو�إطار بازل III

�لقو�ئم �ملالية
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