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لأننا نوؤمن باأهمية املوارد الب�ضرية، فاإن جهودنا مل تقت�ضر على انتقاء اأف�ضل الكفاءات واإمنا تتعداها لنوفر 

بيئة عمل مالئمة لت�ضهم هذه الكفاءات يف حتقيق اأهداف امل�ضاهمني وزبائننا والأطراف ذات العالقة.

زبائننا هم على قائمة اأولوياتنا، حيث اإننا ن�ضعى لنقدم جتربة م�ضرفية مرثية والتي �ضممناها بناء على 

جمموعة من املبادئ والقيم، ومزجناها بروح ع�ضرية، ذات طابع �ضخ�ضي، واأ�ضا�س من النفتاحية.

وفيما يتعلق بامل�ضاهمني، فاإننا ن�ضعى جاهدين لنوؤ�ض�س عالمة جتارية ذات قيمة عالية والتي تزود خدمات 

ومنتجات ابتكارية وذات قيم اأخالقية عالية.

للبنك  ك�ضفراء  معهم  نتفاعل  اأننا  حيث  خا�ضًا،  اهتماما  جمتمعنا  نويل  فاإننا  بالآخر  يوؤمن  بنك  ولأننا 

الإ�ضالمي الأول يف ال�ضلطنة، لنج�ضد اأف�ضل معاين الثقافة الإ�ضالمية والعمانية.

نحـن بنـك نـزوى
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الفاضل أكبر البلوشي
رئيس قسم ا�لتزام

الدكتور أشرف بن نبهان النبهاني
مدير عام المساندة المؤسسية

الدكتور جميل الجارودي
الرئيس التنفيذي

الفاضل محمد بن فداء حسين اللواتي
مساعد مدير عام دائرة المخاطر
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مدير عام التدقيق الداخلي
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املُ�ضاهمون الكرام،

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته؛

نزوى  بنك  اإدارة  وبالنيابة عن جمل�س  نف�ضي  بالأ�ضالة عن  ي�ضعدين، 

احل�ضابات  مراجع  وتقرير  املالّية  القوائم  لكم  اأقّدم  اأن  �س.م.ع.ع.، 

لل�ضنة املنتهية  يف 31 دي�ضمرب 2015. 

لقد حقق بنك نزوى خالل العام 2015 عددًا من الإجنازات املميزة 

الأكرب  املتكامل  الإ�ضالمّي  البنك  باعتباره  البنك  مكانة  والتي عززت 

اأ�ضّلط  اأن  التقرير  وي�ضعدين يف هذا  ُعمان.  �ضلطنة  والأ�ضرع منوًا يف 

ال�ضوء على التقدّم الذي حققناه يف هذه الفرتة �ضمن م�ضاعينا الدوؤوبة 

لتحقيق طموحاتنا ال�ضرتاتيجّية، اإ�ضافة اإىل خططنا امل�ضتقبلية التي 

اأعددناها للعام 2016 والأعوام القادمة. 

بالتحّديات  مليئة  كانت   2015 عام  خالل  الأعمال  بيئة  باأّن  �ضّك  ل 

بالن�ضبة لقطاع اخلدمات املالية، حيث رافق بداية العام جمموعة من 

ال�ضطرابات، من اإنخفا�ٍس يف اأ�ضعار النفط اخلام و�ضوًل اإىل تباطوؤ 

النمو يف القطاعات القت�ضادّية الرئي�ضية. وقد اأثر ذلك ب�ضكل وا�ضٍح 

على ال�ضيولة النقدّية يف املنظومة القت�ضادّية ككّل والذي زاد من حّدة 

املناف�ضة يف ال�ضوق.

وبالنظر اإىل تلك الظروف املحيطة، فقد كان اأداء البنك خالل العام 

قويًا ، حيث متكن البنك من الو�ضول يف �ضهر دي�ضمرب من العام 2015 

اإىل نقطة التعادل الت�ضغيلية ال�ضهرية بني الإيرادات وامل�ضاريف قبل 

�ضات. وهذا يعك�س كفاءة فريق اإدارتنا، ودعم وم�ضاندة  خ�ضم املخ�ضّ

بتقدمي  اإلتزامنا  ومدى  موظفينا،  وتفاين  زبائننا،  وولء  م�ضاهمينا، 

اإثراء  يف  وت�ضاهم  العمالء،  تطلعات  تلبي  مبتكرة  ومنتجاٍت  خدمات 

اقت�ضادنا الوطنّي.

زيادة  املن�ضرم من�ضّبًا على  العام  الأ�ضا�ضّي خالل  تركيزنا  كان  وقد 

احل�ضة ال�ضوقية  للبنك وفقا للخطة املو�ضوعة، وتنويع م�ضادر الدخل، 

حت�ضني  اإىل  اإ�ضافة  عمالئنا،  قاعدة  وزيادة  منتجاتنا  يف  والتو�ضع 

الهادفة  روؤيتنا  كّل ذلك مع  يتما�ضى  اأن  توزيع اخلدمات. على  قنوات 

اإىل موا�ضلة النجاح وبلوغ م�ضتوياٍت جديدة من الإجناز والتمّيز.     

األداء المالي
حيث  نزوى،  بنك  يف  لنا  بالن�ضبة  الأهمّية  بالغ  عامًا   2015 عام  كان 

ارتفعت  حيث  القت�ضادّية.  التحدّيات  رغم  اأهدافنا  بلوغ  من  متكّنا 

اإ�ضتثمارات  امل�ضرتكة،  احل�ضابات  من  العام  خالل  البنك  اإيرادات 

بن�ضبٍة  املوجودات  اإجمايل  اإرتفع  بينما   ،%82 بن�ضبة  متويالت   و 

لالأفراد  امل�ضرفّية  اأق�ضام اخلدمات  كاًل من  وقد حققت  بلغت %37. 

الذي  الأمر  العام،  خالل  قويًا  اأداًء  لل�ضركات  امل�ضرفّية  واخلدمات 

ريال  مليون   11.9 اإىل  لت�ضل  الت�ضغيلية  الإيرادات  زيادة  يف  �ضاهم 

ُعمايّن اأي بزيادة 58% عن عام 2014.

وخالل هذه الفرتة املالّية، مل تتجاوز ن�ضبة النمو يف التكاليف الت�ضغيلية 

4% وذلك نتيجة للجهود املثمرة التي بذلها البنك يف تر�ضيد التكاليف. 

اأقل  لت�ضبح  الإيرادات  اإىل  التكاليف  ن�ضبة  تخفي�س  اإىل  اأدى  والذي 

من 100% الأمر الذي �ضاهم يف الو�ضول اإىل نقطة التعادل الت�ضغيلية 

ال�ضهرية بحلول �ضهر دي�ضمرب 2015. كما يهدف البنك يف عام 2016 

زيادة  على  العمل  خالل  من  اأكرب  ب�ضكّل  الن�ضبة  هذه  تخفي�س  اإىل 

اإجمايل الإيرادات واملراقبة امل�ضتمرة للتكاليف.

ت�ضاعفت  فقد   ، العمالء  من  قوية  قاعدة  لبناء  التزامنا  من  كجزء 

عمايّن،  ريال  مليون   188 اإىل  لت�ضل  العام  خالل  الودائع  حمفظة 

مقارنة مع 93.7 مليون ريال عمايّن يف الفرتة ذاتها من العام ال�ضابق. 

اإىل 273 مليون ريال  لت�ضل  بواقع %99  التمويالت  كما منت حمفظة 

ُعمايّن باملقارنة مع 137 مليون ريال عمايّن يف الفرتة ذاتها من العام 

ال�ضابق كما بلغت ن�ضبة كفاية راأ�س املال 35.79% كما يف 31 دي�ضمرب 

2015. ونتيجة للنمو احلا�ضل يف الإيرادات، واإدارة ومراقبة التكاليف، 

وخ�ضم  ال�ضريبة  احت�ضاب  بعد  الت�ضغيلّية  اخل�ضارة  �ضايف  انخف�ضت 

من  انخف�ضت  حيث  ال�ضابق،  بالعام  مقارنة   %32 بواقع  املخ�ض�ضات 

7.7 مليون ريال ُعمايّن اإىل 5.3 مليون ريال ُعمايّن.

مفهومنا لالبتكار
وذلك  البتكار،  م�ضتوى  تعزيز  على  م�ضتمر  ب�ضكل  نزوى  بنك  يعمل 

اإحتياجات  تلبية  يف  فاعل  ب�ضكل  ي�ضهم  الذي  احلافز  لكونه  نظرًا 

لتطوير  البنك  م�ضاعي  اأثمرت  حيث  وامل�ضتمرة.  املتنامية  العمالء 

من  العديد  حتقيق  يف  اإ�ضافية  بقيمة  متتاز  جديدة  م�ضرفية  حلول 

اخلدمات  ق�ضم  د�ضن  الأق�ضام.  خمتلف  يف  ال�ضتثنائية  الإجنازات 

امل�ضرفية لالأفراد جمموعة من املنتجات التمويلية اجلديدة املتوافقة 

عمالئنا  احتياجات  تلبية  يف  �ضاهمت  والتي  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  مع 

الراحة.  لهم  حتقق  التي  امل�ضرفية  باخلدمات  وتزويدهم  املختلفة 

التي ننتهجها،  الرقمّية  التو�ضع يف اخلدمات  وا�ضتمرارًا ل�ضرتاتيجّية 

ُيتيح  والذي  الذكية  للهواتف  امل�ضرفية  املُعامالت  تطبيق  اأطلقنا  فقد 

لعمالء البنك طريقة موثوقة واآمنة لإجراء معامالتهم امل�ضرفية على 

لتزويد  و�ضنوا�ضل م�ضاعينا  الأ�ضبوع. هذا،  اأيام  ال�ضاعة وطوال  مدار 

العمالء بكّل ما هو جديد من اخلدمات امل�ضرفّية الإلكرتونّية.

البطاقات  من  متكاملة  باقة  البنك  اأ�ضدر  فقد  ذلك،  على  وعالوة 

مع  بال�ضراكة  وذلك  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  مع  املتوافقة  الئتمانية 

لتحقيق  البنك  اإلتزام  ا�ضتمرارية  الذي يدعم من  الأمر  ما�ضرتكارد، 

التي  الإجنازات  كاأحد  اخلطوة  هذه  جاءت  حيث  العمالء،  ر�ضا 
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ت�ضاف اإىل م�ضرية البنك، وذلك لإطالقه اأو�ضع ت�ضكيلة من البطاقات 

الئتمانية املتوافقة مع ال�ضريعة الإ�ضالمية يف ال�ضوق لتعزز من م�ضتوى 

اإمكانية  العمالء  الباقة  متنح  اإذ  للعمالء  املقدمة  املالية  اخلدمات 

اإجراء املعامالت امل�ضرفية يف اأكرث من 35 مليون موقع حول العامل.

و�ضتظل ثقافة الإبداع هي املبداأ الذي ينطلق منه بنك نزوى يف الأعوام 

العمالء  متطلبات  وتلبية  الت�ضغيلية  الكفاءة  تعزيز  اأجل  من  القادمة 

ومواكبة تطّلعاتهم امل�ضتقبلية.

شبكة فروعنا
يف اإطار �ضعينا احلثيث للتوا�ضل مع عمالئنا يف كافة اأنحاء ال�ضلطنة 

اأهدافنا املو�ضوعة للتو�ضع. وقد  وتلبية جميع متطلباتهم، فقد حققنا 

بات لدينا اليوم اإحدى ع�ضر فرعًا متكاماًل يف جميع اأنحاء ال�ضلطنة. 

وخالل العام 2016 والأعوام التي تليه، �ضنوا�ضل جهودنا احلثيثة يف 

اإىل  الُعماين  املجتمع  فئات  كافة  و�ضول  لت�ضهيل  البنك  انت�ضار  تو�ضيع 

مزايا منتجات وخدمات ال�ضريفة الإ�ضالمية. 

إثراء التجربة المصرفّية لزبائننا
اإننا يف بنك نزوى نركز ب�ضكٍل كبري على موا�ضلة اإثراء جتربة العمالء 

يف كل ما نقدمه لهم من خدمات ومنتجات مميزة. ويف هذا ال�ضياق، 

واقٍع  اإىل  لدينا  الزبائن  خدمة  يف  التمّيز  برنامج  برتجمة  قمنا  فقد 

خدمات  تقدمي  خالل  من  وذلك  املوؤ�ض�ضية،  ثقافتنا  �ضمن  ملمو�س 

الذي  الأمر  ريادّية،  ال�ضكاوي بطريقة  والتعامل مع  ذات كفاءة عالية 

ال�ضكاوي.  من  واحلّد  العمالء  ر�ضا  م�ضتويات  زيادة  اإىل  بدوره  اأدى 

ذكرنا  فكما  والتجديد،  البتكار  عن  يتوقف  ل  رائدًا  بنكًا  وباعتبارنا 

َانفًا، فقد قمنا بتو�ضيع دائرة خدماتنا الرقمّية على كافة امل�ضتويات، 

من  واملزيد  الذكّية،  الهواتف  عرب  البنكّية  اخلدمات  وخ�ضو�ضًا 

اخلدمات واملنتجات املبتكرة يف هذا املجال. كما عززنا من جتربتهم 

والتويرت  الفي�ضبوك  مواقع  مثل  الجتماعّي  التوا�ضل  من�ضات  عرب 

وغريها، كما اإّننا ملتزمون بال�ضتمرار يف تعزيز مكانة البنك الرائدة 

يف اخلدمات الإلكرتونية  يف ال�ضلطنّة. 

فريق العمل
نحو  جهودنا  نوا�ضل  حيث  لنجاحنا،  الرئي�س  املحّرك  موظفونا  ميّثل 

الإ�ضتمرار يف تطوير قدراتهم ومتكينهم من مواكبة النمو الذي ت�ضهده 

�ضناعة ال�ضريفة الإ�ضالمّية. 

وتوا�ضل وحدة التدريب والتطوير يف البنك تزويد موظفينا بالربامج 

املبتكرة،  امل�ضرفّية  اخلدمات  جمالت  يف  �ضة  املتخ�ضّ والدورات 

والإدارة، والفنية، حيث وّفر البنك اأكرث من 700 فر�ضة تدريبّية لأكرث 

من 200 موظف خالل العام 2015.

قطاع  يف  الُعمانيني  املوظفني  عدد  زيادة  يف  قدمًا  ما�ضون  اأّننا  كما 

يف  ا�ضتمرارنا  اإىل  اإ�ضافة  املالية،  واخلدمات  الإ�ضالمية  ال�ضريفة 

الذي  ال�ضنوي  ال�ضتطالع  اأظهر  وقد  الب�ضرّية.  كوادرنا  يف  ال�ضتثمار 

اإمكاناتهم  بتعزيز  موظفينا  التزام  مدى  اخل�ضو�س  بهذا  اأجريناه 

الغّد يف هذه ال�ضناعة املزدهرة والواعدة. ومن هذا  لي�ضبحوا قادة 

املنطلق، قام البنك بتقدمي اأكرث من 700 فر�ضة تدريبية.

املوهوبة  الكوادر  اأف�ضل  جذب  على  نبذلها  التي  اجلهود  تقت�ضر  ومل 

بهم  والحتفاظ  تطويرهم  على  الرتكيز  اأي�ضًا  ت�ضمنت  ولكن  فقط، 

وتعزيز  الكفاءات  لحت�ضان  الأمثل  اخليار  نزوى  بنك  ي�ضبح  بحيث 

الثقافة املوؤ�ض�ضية التي ت�ضجع على البتكار والفكر املتقدم.

جهودنا التوعوية للتعريف بالصيرفة اإلسالمية
ركزنا جهودنا منذ بداية اأعمالنا ، على متكني املجتمعات من خالل ن�ضر 

الإ�ضالمية  ال�ضريعة  مع  املتوافقة  التمويلية  احللول  مزايا  الوعي حول 

ال�ضريفة  �ضفراء  اأ�ضبحنا  حيث  ومبتكرة.  جديدة  فر�س  وعر�س 

الإ�ضالمية يف ال�ضلطنة من خالل تنظيم العديد من احللقات التثقيفّية 

املفتوحة التي تهدف اإىل تعريف كافة فئات املجتمع مباهّية ال�ضريفة 

للتوا�ضل مع خربائنا واحل�ضول على  واإتاحة الفر�ضة لهم  الإ�ضالمية 

امل�ضرفية  احللول  اختيار  يف  ت�ضاعدهم  التي  واملعلومات  التوجيهات 

التي تنا�ضبهم.

ندوة  من  الثانية  الن�ضخة  تنظيم  على   2015 العام  يف  حر�ضنا  وقد   

املعرفة لل�ضريفة الإ�ضالمية والتي من خاللها مت جلب عدد من خرباء 

التمويل  م�ضتقبل  ملناق�ضة  الدويل  امل�ضتوى  على  الإ�ضالمية  ال�ضريفة 

الإ�ضالمي يف ال�ضلطنة. 

هذا، و�ضيظل التعريف بال�ضريفة الإ�ضالمية على قّمة اأولوياتنا خالل 

املوثوقة  اجلهة  ن�ضبح  اأن  يف  هدفنا  حتقيق  اأجل  من  القادم  العام 

لتقدمي التو�ضيات املالّية لزبائننا يف خمتلف اأرجاء ال�ضلطنة.

اإلدارة والحوكمة
املوؤ�ض�ضية  احلوكمة  توجيهات  بكافة  كامل  وب�ضكل  البنك  يف  التزمنا 

للهيئة العامة ل�ضوق راأ�س املال لل�ضركات العاّمة املُدرجة وتعميم البنك 

واملوؤ�ّض�ضات  للم�ضارف  ال�ضركات  وحوكمة   ،)932( رقم  املركزّي 

ممار�ضات  لأف�ضل  والإر�ضادية  الرئي�ضة  املعايري  ت�ضّكل  والتي  املالّية، 

عن  �ضامل  تقريٍر  اإرفاق  و�ضيتّم  ُعمان.  �ضلطنة  يف  املوؤ�ض�ضات  حوكمة 

اإدارة حوكمة ال�ضركات م�ضادق عليه من املدققني اخلارجني.

خططنا المستقبلية
لها  �ضيبقى  القت�ضادية  التحّديات  اأن  نعتقد  امل�ضتقبل،  اإىل  بالنظًر 
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تنويع  فاإّن  املقابل،  يف  ولكن  امل�ضريف.  القطاع  على  مبا�ضر  تاأثرٌي 

بثبات،  ال�ضلطنة  به  مت�ضي  الذي  القت�ضادي  الن�ضاط  و  اجلهود 

للنمو، مدعومًة من  الإيجابّية  الفر�س  اأثر كبري يف تعزيز  لها  �ضيكون 

والتي  اجلارية  الكربى  امل�ضاريع  من  عدٍد  يف  احلكومية  ال�ضتثمارات 

ت�ضتند على فائ�ضات مالية قوية مّت اإن�ضاوؤها خالل اأعواٍم من الزدهار 

دعمه  �ضيتم  والذي  امل�ضتقبل  يف  القوي  والنمو  التنويع  �ضتدعم  والتي 

من الو�ضع التجاري وال�ضتثماري بال�ضافة اإىل قطاع مايل قوي. ومن 

هنا، فاإن ال�ضتفادة من التو�ّضع يف الن�ضاط الإقت�ضادي بالإ�ضافة اإىل 

خطة البنك ال�ضرتاجتية �ضيبقي بنك نزوى يف م�ضار النمو.

من   2015 عام  يف  منونا  م�ضرية  تعزيز  على  البنك  يف  حر�ضنا  وقد 

خالل تكييف ا�ضرتاتيجيتنا لتتالئم مع التغيريات التي ت�ضهدها البيئة 

الت�ضغيلية للقطاع امل�ضريف. و�ضوف تكون م�ضريتنا امل�ضتقبلية متما�ضية 

العام  املو�ضوعة حتى  الأعمال  ا�ضرتاتيجية  الواردة يف  التوجيهات  مع 

األ وهي:  اأ�ضا�ضية،  ركائز  بناًء على خم�ضة  اإعدادها  والتي مت   ،2020

وتعزيز  الزبائن،  اإثراء جتربة  وال�ضتمرار يف  املايّل،  بالأداء  الرتقاء 

امل�ضتجدات  اآخر  الكفاءة ومواكبة  زيادة  الأ�ضا�ضّية من خالل  اأعمالنا 

التقنّية يف �ضناعة ال�ضريفة، واإيجاد بيئة عمل اإيجابّية وم�ضجعة على 

كموؤ�ض�ضة  البنك  مكانة  وتعزيز  الوظيفّي،  والتطّور  املهنّية  من  املزيد 

متتاز باحليوية والتقدم. 

اإىل  اإ�ضافة  نتبناها،  التي  الوا�ضحة  ال�ضرتاتيجّية  هذه  خالل  ومن 

مواهب وخربات  فريق العمل ، وخططنا التنموية التي ر�ضمناها للعام 

والإجنازات  النجاحات  من  املزيد  بتحقيق  متفائلون  فاإّننا  اجلاري، 

خالل العام 2016، وذلك من خالل موا�ضلة عملنا لتح�ضني منتجاتنا 

باأّننا �ضن�ضتمر  التناف�ضية. ومما ل �ضّك فيه  وخدماتنا وزيادة ميزتنا 

جميع  حوله  تدور  الذي  املحور  باعتبارهم  عمالئنا  على  تركيزنا  يف 

عملياتنا وقيمنا الأ�ضا�ضية، حيث �ضنم�ضي يف تنفيذ خططنا الطموحة 

لتقدمي الأف�ضل للعمالء وتعزيز القيمة امل�ضافة للم�ضاهمني.

التي حتققت خالل عام 2015  واإذ نهدف لال�ضتفادة من الإجنازات 

تعزيز منتجاتنا وخدماتنا وذلك من  اإىل  فاإننا ن�ضبو  والبناء عليها، 

واإزدهاره على املدى  البنك وا�ضتمرارية جناحه  اأجل �ضمان تناف�ضية 

الطويل وتعزيز القيمة امل�ضافة للم�ضاهمني.      

ُشكرنا وتقديُرنا
ويف اخلتام، اأوّد، وبالنيابة عن موؤ�ض�ضي البنك وجمل�س اإدارته واإدارته 

التنفيذية وموظفيه، اأن اأتقدم ببالغ ال�ضكر وعظيم المتنان اإىل املقام 

�ضعيد  بن  قابو�س  ال�ضلطان  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  ملولنا  ال�ضامي 

الر�ضيدة  وقيادته  الثاقبة  روؤيته  ورعاه— على  املعظم—حفظه اهلل 

كما  ال�ضريفة.  وقطاع  ال�ضلطنة  تقدم  نحو  املوّجهة  احلثيثة  وجهوده 

اأتقدم ب�ضكٍر خا�س اإىل البنك املركزّي الُعماين والهيئة العاّمة ل�ضوق 

املال على توجيهاتهم القّيمة ودعمهم املتوا�ضل الذي �ضاهم ب�ضكل كبري 

يف ازدهار قطاع ال�ضريفة الإ�ضالمية وتطوره يف  ال�ضلطنة.

كما ل يفوتني اأّن اأ�ضكر جميع م�ضاهمينا وعمالئنا الكرام على ولئهم 

وثقتهم بنا ونحن من�ضي يف رحلتنا للحفاظ على املكانة املرموقة التي 

اأكرب بنٍك ا�ضالمّي متكامل يف ال�ضلطنة.  اإليها البنك، باعتباره  و�ضل 

وكّلي اأمٌل باأّن عام 2016 �ضيمّثل عامًا اآخر حافاًل بالنجاح لبنك نزوى 

وعلى كافة امل�ضتويات.

أمجد بن محمد بن أحمد البوسعيدي،
رئي�س جمل�س الإدارة
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يلتزم جمل�س الإدارة يف بنك نزوى باأعلى معايري احلوكمة، كما ن�ّس 

اأ�ضدرته  الذي  العامة  امل�ضاهمة  �ضركات  واإدارة  تنظيم  ميثاق  عليه 

الهيئة العامة ل�ضوق املال، واأنظمة احلوكمة للبنوك واملوؤ�ّض�ضات املالّية 

التي اأ�ضدرها البنك املركزي الُعماين.  

اإّن احلوكمة هي جمموعة القوانني والنظم وبرامج التنفيذ التي ت�ضكل 

حمور اإدارة ومراقبة البنك. وتت�ضّمن احلوكمة من حيث املبداأ، حفظ 

امل�ضاهمني،  وت�ضمل  البنك  يف  ال�ضاأن  اأ�ضحاب  م�ضالح  بني  التوازن 

اأّنها  وحيث  واملجتمع.  الدولة،  املمّولني،  املوردين،  الزبائن،  الدارة، 

فعلّيًا  حتيط  احلوكمة  فاإّن  البنك،  اأهداف  لتحقيق  العمل  اإطار  توّفر 

الداخلية،  وال�ضوابط  العمل  خطط  من  ابتداًء  الدارة  تطبيقات  بكّل 

و�ضوًل اإىل قيا�س الأداء والف�ضاحات الالزمة.

اإّن ميثاق تنظيم وادارة �ضركات امل�ضاهمة العامة الذي اأ�ضدرته الهيئة 

املركزي  البنك  وتعميم  العامة،  املُدرجة  لل�ضركات  املال  ل�ضوق  العامة 

ي�ضكالن  املالية،  واملوؤ�ّض�ضات  للبنوك  احلوكمة  عن   ،)932( رقم 

ُعمان،  �ضلطنة  الأ�ضا�ضية يف تطبيق وممار�ضات احلوكمة يف  الركيزة 

وبنك نزوى يلتزم بتطبيق كل هذه الأنظمة. وميكن الو�ضول اإىل امليثاق  

اللكتـروين  املـوقع  على  املـال  ل�ضـوق  العامة  الهيئــة  اأ�ضدرته  الذى 

حول  هي  احلوكمة  فاإّن  حمدود  تعريف  ويف   .www.cma.gov.om

عالقة املوؤ�ّض�ضة بامل�ضاهمني، وب�ضكل اأو�ضع فهي العالقة مع املجتمع.

مجلس االدارة
اإنتخب امل�ضاهمون جمل�س الإدارة يف البنك ملدة ثالثة �ضنوات  اأو وفق 

املدة الزمنية املحددة  مبوجب القانون خالل اإجتماع اجلمعية العامة 

العادية  العامة  اجلمعية  انعقدت يف 2012/07/28و  التي  التاأ�ضي�ضّية 

الع�ضوين  انتخبت  والتي   2015/3/25 بتاريخ  ُعقدت  التي  ال�ضنوية 

الإدارة.  جمل�س  يف  ال�ضاغرين  املقعدين  فى  معينني  كانا  اللذين 

انعقاد  تاريخ  يف  هيئته  بكامل  احلالية  املجل�س  ولية  فرتة  و�ضتنتهي 

اجلمعية العامة العادية ال�ضنوية يف 2016/3/27.

الأعمال  وجمريات  البنك  اإدارة  مراقبة  عن  م�ضوؤول  الإدارة  جمل�س 

واإتخاذ القرارات يف ال�ضيا�ضات الرئي�ضة للبنك. 

املجل�س م�ضوؤول عن املوافقة على القوائم املالّية للبنك، والتزام البنك 

الإدارة  جمل�س  يحر�س  التطبيق.  ال�ضارية  والأنظمة  بالقوانني  العام 

خالل  من  وحت�ضينه  امل�ضاهمني  مال  راأ�س  حماية  على  دائم  ب�ضكل 

الهتمام بجودة احلوكمة يف البنك ب�ضكل عام. كما اأّكد اأع�ضاء جمل�س 

الإدارة اإلتزامهم، طوال فرتة ع�ضوّيتهم، بالقوانني والأنظمة ال�ضارية 

ة بهم ميكن اأن توؤثر يف  التطبيق واإبالغ البنك عن اأّي متغرّيات خا�ضّ

مراكزهم اأو اأو�ضاعهم. 

اإّن امل�ضوؤوليات الرئي�ضة ملجل�س الإدارة هي التالية:

يتمتعون  والذين  الأ�ضا�ضية  املنا�ضب  يف  الرئي�ض�ضيني  املوظفني  تعيني  	•
وحتديد  املنا�ضبة،  واخلربة  الدارية  والتقنية  والأهلية  بالنزاهة 

تعوي�ضاتهم

ال�ضرورة عند  العليا  الإدارة  وا�ضتبدال  املتابعة  خطط  مراجعة  	•
مراجعة مكافاآت كبار الإداريني واأع�ضاء جمل�س الدارة، والتاأكد من اأّن  	•

هذه املكافاآت تتنا�ضق مع معايري البنك لالدارة و�ضيا�ضاته 

الإدارة جمل�س  اأع�ضاء  لت�ضمية  و�ضفافة  ر�ضمية  منهجية  تثبيت  	•
ال�ضيا�ضات  تطبيق  خالل  من  وتقوميه  الداري  لالأداء  فعالة  مراقبة  	•

وخطط العمل املتفق عليها، مع التاأكد من توفر املوارد لذلك

املوافقة على املوازنات، ومراجعة الأداء مقابل املوازنات واتخاذ القرار  	•
يف ال�ضيا�ضات واخلطط امل�ضتقبلية

ير تنظيم وادارة  تقر
البنك )الحوكمة(
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ذات  الدارة  جمل�س  وجلان  العليا  الإدارة  مع  منتظم  ب�ضكل  الجتماع  	•
التطورات  ومراجعة  عليها  واملوافقة  ال�ضيا�ضات  لتاأ�ضي�س  الإخت�ضا�س 

الرئي�ضة

وفهم وقيا�س املخاطر الهامة التي ميكن اأن يتعر�س لها البنك يف  حتديد  	•
ن�ضاطاته واأعماله

البنك،  يف  املعتمدة  التنفيذ  واآليات  والإجراءات  ال�ضيا�ضات  تقومي  	•
الدارية  الأعمال  واإطالق  حتديد  بهدف  وفح�ضها  م�ضتقل،  ب�ضكل 

تعيني  اإجراءات  حتديد  التطوير.  تتطلب  التي  للم�ضائل  املنا�ضبة 

تنفيذ  يف  الدارة  جمل�س  اأع�ضاء  مل�ضاعدة  اخلرباء  اأو  امل�ضت�ضارين 

م�ضوؤولياتهم بفعالية.

عضوية وتصنيف مجلس اإلدارة 
يتمثل جمل�س اإدارة بنك نزوى من  ثمانية اأع�ضاء جمل�س ادارة غري تنفيذّيني على النحو التايل:

عدد الع�ضوية يف 

جمال�س اأخرى
الت�ضنيف التمثيل ع�ضو جمل�س االدارة

2 غري تنفيذي  م�ضتقل ال�ضيد اأجمد بن حممد بن اأحمد البو�ضعيدي .1

0 غري تنفيذي  م�ضتقل ال�ضيخ عبد العزيز بن �ضعود بن علي اخلليلي .2

3 غري تنفيذي  �ضندوق تقاعد احلر�س ال�ضلطاين  3. الفا�ضل/ م�ضّبح بن �ضيف بن م�ضّبح املطريي

0 غري تنفيذي  م�ضتقل ال�ضيخ يو�ضف بن يعقوب بن حمد احلارثي .4

0 غري تنفيذي  م�ضتقل ال�ضيخ �ضيف بن هالل بن نا�ضر املعويل .5

4 غري تنفيذي  م�ضتقل ال�ضيخ معاذ بن �ضامل بن اأحمد الغزايل .6

0 غري تنفيذي م�ضتقل ال�ضيخ اأحمد بن �ضيف الرواحي .7

0 غري تنفيذي م�ضتقل الدكتور �ضعيد بن حممد ال�ضقري .8

أعضاء مجلس االدارة
السيد أمجد بن محمد بن أحمد البوسعيدي، رئيس مجلس 

االدارة.

ي�ضغل ال�ضيد اأجمد من�ضب م�ضاعد رئي�س ال�ضوؤون الإدارية واملالية يف 

التنفيذي  الرئي�س  من�ضب  �ضغل  قد  وكان  ال�ضلطاين،  البالط  ديوان 

يف  العام  املدير  ونائب  ال�ضلطاين،  البالط  ديوان  تقاعد  ل�ضندوق 

رئي�س  املنا�ضب  من  ع�ضويته  وت�ضمل  املالية.  لل�ضوؤون  العامة  املديرية 

نائب  )اأوريدو(،  القطرية  العمانية  الت�ضالت  �ضركة  اإدارة  جمل�س 

ويحمل  ال�ضكنية.  للمجمعات  الوطنية  ال�ضركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

يف  كرو�س  �ضاوثرن  جامعة  من  الأعمال  اإدارة  يف  ماج�ضتري  �ضهادة 

اأ�ضرتاليا.

سعادة الشيخ أحمد بن سيف الرواحي، نائب رئيس مجلس 
اإلدارة 

عام  املهنية  حياته  الرواحي  �ضيف  بن  اأحمد  ال�ضيخ  �ضعادة  ا�ضتهل 

1978 حينما �ضغل من�ضب نائب مدير ال�ضوؤون املالية بديوان البالط 

ف�ضاًل  القطاع احلكومي  منا�ضب يف  الرواحي عدة  وتقلد  ال�ضلطاين. 

اللجنة  رئي�س  وكان  ال�ضركات  يف  املنا�ضب  من  للعديد  �ضغله  عن 

التاأ�ضي�ضية لبنك نزوى.

اأكرث من 35 عامًا  اأن الرواحي خبري اقت�ضادي على مدى  وي�ضار اإىل 

اأي�ضا  �ضغل  كما  واخلا�س.  احلكومي  القطاعني  يف  العمل  خالل  من 

من�ضب رئي�س جمل�س الإدارة وع�ضوًا للعديد من اللجان التي تت�ضمن 

�ضندوق تقاعد موظفي ديوان البالط ال�ضلطاين، وفريق عمل الألفية 

ومكافاأة  ال�ضلطاين.  البالط  ديوان  �ضوؤون  يف  املوازنة  وجلنة   ،Y2K

على خدماته يف القطاع احلكومي، ح�ضل الرواحي على و�ضام ُعمان 

�ضعيد،  بن  قابو�س  ال�ضلطان  �ضاحب اجلاللة  من  الثالثة  الدرجة  من 

التي بذلها خلدمة املجتمع املدين  حفظه اهلل ورعاه، تكرمًيا جلهوده 

عام 1995، ف�ضاًل عن تكرميه من قبل العديد من الإدارات احلكومية 

التي عمل بها.

جديٌر بالذكر اأن �ضعادة ال�ضيخ اأحمد بن �ضيف الرواحي حا�ضل على 

درجة البكالوريو�س يف العلوم من جامعة كاليفورنيا يف عام 1978، كما 

يف  الأمريكية  اجلامعة  من  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�ضتري  درجة  يحمل 

وا�ضنطن، ودبلوم يف امليزانية املالية العامة من جامعة هارفرد.

يز بن سعود علي الخليلي، عضو مجلس  الشيخ عبد العز
االدارة

اإدارة اأعمال خا�ضة وعائلية لأكرث من عقد من  ي�ضغل ال�ضيخ اخلليلي 

الزمن، كما توىّل منا�ضب يف ديوان البالط ال�ضلطاين ملدة اأربع �ضوات. 

ويحمل ال�ضيخ اخلليلي �ضهادة بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال.   

الفاضل/ مصبح بن سيف بن مصبح  المطيري، عضو مجلس 
االدارة

ي�ضغل الفا�ضل م�ضبح حاليًا من�ضب مدير احل�ضابات ومدير �ضندوق 

تقاعد احلر�س ال�ضلطاين يف عمان. وقد �ضغل منا�ضب مهمة مثل ع�ضو 

جمل�س الدارة يف �ضركة ظفار للطاقة، �ضركة اإدارة الفنادق )�ضيدي(، 
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اخلليج  وبنك  لال�ضتثمار،  اخلليج  بنك  البحرين،  يف  لل�ضكن  مينا 

التجاري يف البحرين. وقد �ضغل اأي�ضًا من�ضب ع�ضو يف جلنة ال�ضتثمار 

نيفكو  �ضندوق  املتحد،  التاأمني  و�ضندوق  اخلليجي،  التمويل  بيت  يف 

�س يف  اخلليجي. وهو يحمل �ضهادة ماج�ضتري يف اإدارة الأعمال ، تخ�ضّ

التمويل من جامعة لينكولن �ضاير يف اململكة املتحدة.

الشيخ معاذ بن سالم أحمد الغزالي، عضو مجلس االدارة

ي�ضغل ال�ضيخ معاذ من�ضب املدير العام ل�ضركات عقارية مع جناح مهني 

ملدة �ضت �ضنوات من خالل العمل يف جمموعة �ضركات داخل �ضلطنة 

الذهبية، وزارة  اإدارة �ضركات املجموعة  ُعمان. وهو ع�ضو يف جمل�س 

القوى العاملة. ويحمل ال�ضيخ معاذ �ضهادة بكالوريو�س يف املحا�ضبة من 

كلية جمان. 

الدكتور سعيد بن محمد الصقري، عضو مجلس اإلدارة 

ع�ضرين  عن  يزيد  ما  ومعه  ال�ضقري  حممد  بن  �ضعيد  الدكتور  جاء 

عامًا من اخلربة التي اكت�ضبها اأثناء عمله مديرًا للبحوث القت�ضادية 

بداأ  وقد  القت�ضادي.  للتخطيط  ال�ضلطان  جاللة  م�ضت�ضار  مبكتب 

بارزًا يف  اقت�ضادي مما جعله خبريًا  املهنية كباحث  ال�ضقري حياته 

التجارية  العالقات  وتطوير  واملالية  القت�ضادية  ال�ضيا�ضات  �ضياغة 

الثنائية ومتعددة الأطراف.

القت�ضادية  النزعات  حول  الأبحاث  من  العديد  ال�ضقري  ن�ضر  وقد 

بحث  ورقة  �ضمنها  من  كان  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  والنمو 

ملوؤمتر بجامعة كمربدج حتت عنوان “اإجمايل عامل النتاجية والبتكار 

وم�ضادر النمو يف القت�ضاد الُعماين”. 

ات�س.  هيوبرت  زمالة  برنامج  يف  ع�ضو  ال�ضقري  اأن  بالذكر  جديٌر 

البرتولية  املوارد  يف  الدكتوراة  درجة  على  حا�ضل  وهو  همفري، 

وروابطها وتنميتها من جامعة فيكتوريا با�ضرتاليا، ودرجة املاج�ضتري 

يف القت�ضاد املايل من جامعة بو�ضطن.

الشيخ سيف بن هالل بن ناصر المعولي ، عضو مجلس االدارة

واملديرية  وال�ضناعة  التجارة  وزارة  يف  منا�ضب  املعويل  ال�ضيخ  �ضغل 

مدير  من�ضب  �ضغل  وقد  اخلارجية.  والعالقات  للموؤ�ّض�ضات  العامة 

التخلي�س اجلمركي يف مرفاأ ال�ضلطان قابو�س ومدير التن�ضيق اجلمركي 

ملنطقة ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا وال�ضرق الأدنى. وكان ع�ضوًا يف 

املتحدة  والوليات  التجارة احلرة بني عمان  فريق مفاو�ضات منظمة 

ال�ضيخ  خربة  ت�ضمل  اأخرى.  مهمة  منا�ضب  اإىل  بال�ضافة  الأمريكية، 

املعويل العمل يف القطاع اخلا�س، وقد تابع بنجاح تطوير العديد من 

امل�ضاريع العقارية يف ُعمان. ويحمل ال�ضيخ املعوىل �ضهادة بكالوريو�س 

يف القت�ضاد من جامعة اآركن�ضا�س يف الوليات املتحدة الأمريكية.

الشيخ يوسف بن يعقوب بن حمد الحارثي، عضو مجلس 
االدارة

ي�ضغل ال�ضيخ احلارثي من�ضب الرئي�س التنفيذي ل�ضركة مزن للتجارة 

واللجنة  الدارة  جمل�س  وع�ضو  موؤ�ّض�س  ع�ضو  اأي�ضًا  وهو  واملقاولت، 

التنفيذية يف ال�ضركة املتحدة للتمويل وغريها من املوؤ�ّض�ضات الأخرى. 

وله اإجنازات اأخرى منها �ضغل من�ضب قن�ضل �ضرفى لدولة �ضيلي يف 

عمان من العام 1988م. ويحمل ال�ضيخ احلارثي �ضهادة بكالوريو�س يف 

اإدارة الأعمال من الوليات املتحدة الأمريكية.

اجتماعات ومكافآت مجلس االدارة
الإدارة  ومتابعة  مبهامه  للقيام  منتظم  ب�ضكل  الدارة  جمل�س  يجتمع 

خالل  من  البنك  لأعمال  ال�ضرورية  املراقبة  واإجراء  التنفيذية 

اجتماعاته الر�ضمية. وحُتت�ضب الأغلبية يف اجتماعات جمل�س الدارة 

جمل�س  عقد  وقد  لالأع�ضاء.  ال�ضخ�ضي  احل�ضور  اأغلبية  اأ�ضا�س  على 

�ضبعة   2015/12/31 فى  املنتهية  املالية  ال�ضنة  خالل  يف   الدارة 

اجتماعات  .

وفيما يلي جدول ح�ضور الأع�ضاء لإجتماعات املجل�س لتلك الفرتة:

جدول ح�ضور االأع�ضاء يف العام  2015
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اال�ضم

P P P x P P P ال�ضيد اأجمد بن حممد بن اأحمد البو�ضعيدي

P P P x P P P ال�ضيخ عبدالعزيز بن �ضعود بن علي اخلليلي

P P P P P P P الفا�ضل م�ضبح بن �ضيف بن م�ضعب  املطريي

P P P P P P P ال�ضيخ يو�ضف بن يعقوب بن حمد احلارثي

P P P P P P P ال�ضيخ �ضيف بن هالل بن نا�ضر املعويل

P P P x P P P ال�ضيخ معاذ بن �ضامل بن اأحمد الغزايل 

P P P P P P P  ال�ضيخ اأحمد بن �ضيف الرواحي

P P P x P P x الدكتور �ضعيد بن حممد ال�ضقري
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وقد ح�ضل اأع�ضاء جمل�س الدارة على بدل ح�ضور جل�ضات اجتماعات 

مبلغ  على  2015م  دي�ضمرب   31 يف  املنتهية  لل�ضنة  املنعقدة  املجل�س 

)49.200( ريال ُعماين، والتي ت�ضمل اجتماعات اللجان املنبثقة عن 

جمل�س الدارة، حيث مل تزد البدلت عن )10،000( ريال ُعماين لكل 

ع�ضو، ا�ضتنادا اىل تعليمات وموافقة الهيئة العامة ل�ضوق املال.  

كما بلغت قيمة رواتب ومكافاآت اكرب خم�ضة موظفني تنفيذيني خالل 

عام 2015   مبلغ 804.721 ريال ُعماين. 

لجان مجلس االدارة
�ضكل جمل�س الإدارة عدد من اللجان ملهام حمددة، وحّدد جمال عملها 

وم�ضوؤولياتها ب�ضكل وا�ضح. وي�ضمل اإطار عمل اللجان الهتمام ب�ضكل 

البنك.  يف  بالإدارة  متعلقة  حمددة  ق�ضايا  على  ومتخ�ض�س  مرّكز 

واإدارة  الداخلي،  التدقيق  اإىل  بالإ�ضافة  املتعددة  اللجان  وت�ضكل هذه 

مبتطلبات  الإلتزام  ت�ضمن  التي  الو�ضائل  اأهم  والإمتثال  املخاطر 

احلوكمة.

اللجنة التنفيذية
جمل�س  اأع�ضاء  بع�س  من  املُ�ضكلة  التنفيذية  اللجنة  اأع�ضاء  ميار�س 

وال�ضتثمار  التمويل  عمليات  اأّن  من  للتاأّكد  متزايدة  اأدوارًا  الإدارة 

تتطابق مع �ضيا�ضات البنك والتاأّكد من تنفيذ ا�ضرتاتيجيات الأعمال، 

وتطبيق ال�ضيا�ضات والجراءات يف البنك.  

اللجنة التنفيذية

ح�ضور 

االجتماعات
اأع�ضاء اللجنة

4 الفا�ضل/ م�ضبح بن �ضيف  املطريي

4 ال�ضيخ �ضيف بن نا�ضر املعويل

4  ال�ضيخ اأحمد بن �ضيف الرواحي

)رئي�س اللجنة(

3 الدكتور �ضعيد بن حممد ال�ضقري

4 عدد اجتماعات اللجنة

لجنة التدقيق
اإّن املهام  الأ�ضا�ضية للجنة التدقيق هي معاونة جمل�س الدارة يف تنفيذ 

مهمة وم�ضوؤولية مراقبة اآلية التقارير املالية، ونظام الرقابة الداخلية، 

ومعايري  والأنظمة  بالقوانني  الإمتثال  مراقبة  ونظام  التدقيق،  ونظام 

املالية  املعلومات  وم�ضداقية  و�ضفافية  توازن  من  والتاأّكد  الت�ضّرف، 

املن�ضورة.

تراجع جلنة التدقيق اأي�ضًا فعالية الرقابة املالية الداخلية يف البنك، 

اأعمال  ا�ضتقاللية  الداخلي،  التدقيق  وفعالية  املخاطر،  اإدارة  ونظام 

التدقيق، والتو�ضية لتعيني املدقق اخلارجي وتقومي اأدائه. كما تراجع 

اللجنة نظام مراقبة الإمتثال بالقوانني والأنظمة املحلية التي توؤثر على 

التقارير املالية، بال�ضافة اإىل معايري تنفيذ الأعمال.

جلنة التدقيق

ح�ضور 

االجتماعات
اأع�ضاء اللجنة

4 ال�ضيخ يو�ضف بن يعقوب بن حمد احلارثي  

)الرئي�س(

4 الفا�ضل م�ضبح بن �ضيف بن م�ضعب 

املطريي

4 ال�ضيخ �ضيف بن هالل بن نا�ضر املعويل

4 عدد اجتماعات اللجنة 

لجنة الموارد البشرية والتعويضات
اإّن دور جلنة املوارد الب�ضرية والتعوي�ضات هو مراجعة معايري اختيار 

منا�ضب  واأّي  تعيينهم،  واإجراءات  العليا  والدارة  التنفيذي  الرئي�س 

عمل  اإطار  تطبيق  من  اللجنة  تاأّكد  اإىل  بال�ضافة  اأخرى،  اأ�ضا�ضية 

املكافاآت للرئي�س التنفيذي والدارة العليا، كما يقّررها جمل�س الدارة 

اأو القوانني والأنظمة ال�ضارية، واملوافقة عليها. 

جلنة املوارد الب�ضرية والتعوي�ضات

ح�ضور 

االجتماعات
اأع�ضاء اللجنة

3 ال�ضيخ عبد العزيز بن �ضعود بن علي اخلليلي

3 ال�ضيخ معاذ بن �ضامل بن اأحمد الغزايل

3 ال�ضيخ اأحمد بن �ضيف  الرواحي

3 عدد اجتماعات اللجنة

لجنة إدارة المخاطر 
الدارة  جمل�س  معاونة  هي  املخاطر   اإدارة  للجنة  الرئي�ضة  املهمة  اإّن 

يف تنفيذ متطلبات احلوكمة وم�ضوؤوليات الإمتثال واإدارة املخاطر كما 

حتددها القوانني واأنظمة البنك املركزي يف ُعمان والنظام الداخلي يف 

البنك. وبناًء عليه، متار�س اللجنة �ضالحياتها و�ضلطاتها التي فو�ضها 

اإليها جمل�س الدارة. واملهمة الأ�ضا�ضية للجنة هي التاأكد من اأن الدارة 

املخاطر،  اإدارة  يف  البنك  �ضيا�ضات  بتطبيق  ملتزمة  البنك  يف  العليا 

ومراقبة تنفيذها. ولن تتدّخل اللجنة يف الدارة اليومية للمخاطر اأو يف 

تقومي العمليات املفردة اأو تقوميها بغ�ّس النظر عن قيمتها اأو م�ضتوى 

املخاطر فيها.
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جلنة اإدارة املخاطر االإمتثال

ح�ضور 

االجتماعات
اأع�ضاء اللجنة

ال�ضيد اأجمد بن حممد بن اأحمد  2

البو�ضعيدي)رئي�س اللجنة(

2 ال�ضيخ معاذ بن �ضامل بن اأحمد الغزايل

2 ال�ضيخ عبدالعزيز بن �ضعود بن علي اخلليلي

2 عدد اجتماعات اللجنة

المساهمون الرئيسيون
ُعماين،  ريال  مليون   )150( قدره  مال  براأ�س  نزوى  بنك  تاأ�ّض�س 

يلي  وفيما  املالية.  لالأوراق  م�ضقط  �ضوق  يف  البنك   اأ�ضهم  واأدرجت 

قائمة بامل�ضاهمني الذين ميتلكون اأ�ضهم بن�ضبة )5%( اأو اأكرث من راأ�س 

املال، كما هي عليه بنهاية دي�ضمرب 2014م:

ن�ضبة امل�ضاهمة 

)%(
امل�ضاهم

6.874 �ضندوق تقاعد موظفى اخلدمة املدنية

6.667 الغدير لال�ضتثمار

5.000 �ضندوق تقاعد موظفي ديوان البالط 

ال�ضلطاين

حركة سعر سهم بنك نزوى
موؤ�ضر القطاعاالإقفالاالأدنىاالأعلىال�ضهر/ال�ضنة

0.0820.0770.0806.470.97يناير 2015

0.0940.0800.0896.647.68فرباير 2015

0.0900.0800.0866.351.71مار�س 2015

0.0800.0780.0786.295.82اأبريل 2015

0.0780.0720.0756.357.14مايو 2015

0.0750.0720.0736.458.25يونيو 2015

0.0780.0730.0746.500.56يوليو 2015

0.0740.0620.0656.197.17اأغ�ضط�س 2015

0.0650.0610.0615.772.40�ضبتمرب 2015

0.0810.0620.0805.898.79اأكتوبر 2015

0.0810.0720.0725.820.09نوفمرب 2015

0.0750.0700.0705.435.61دي�ضمرب 2015

امل�ضدر: بلومربج

التواصل مع المساهمين والمستثمرين
ال�ضنوي  التقرير  من  جزءًا  التحليل  وتقرير  الإدارة  مناق�ضات  ت�ضكل 

التنظيمية  املتطلبات  ح�ضب  التف�ضيلية  الف�ضاحات  اإىل  بال�ضافة 

الر�ضمية واملعايري الدولية، يف�ضح البنك عن القوائم املالية املرحلية 

من  وغريها  املعلومات  هذه  البنك  وين�ضر  �ضنوي.  ربع  اأ�ضا�س  على 

www.( الإلكرتوين  البنك  موقع  على  بها  املتعلقة  الأخرى  املعلومات 

لالأوراق  م�ضقط  ل�ضوق  الإلكرتوين  املوقع  وعلى   )banknizwa.om

.)www.msm.gov.om( ،املالية

كما ين�ضر البنك النتائج الف�ضلية يف جريدتني حمليتني. وتبقى هذه 

املعلومات متاحة للم�ضاهمني من البنك. وين�ضر البنك كل امل�ضتجدات 

يف ق�ضم اأخبار البنك على موقع البنك الإلكرتوين.

اإللتزام بالمتطلبات التنظيمية
خالل عام 2015، البنك املركزي العماين فر�س غرامات نقدية على 

ريال  خم�ضمائة  و  الف  �ضبعة   ( ُعماين  ريال   7.500 مبقدار  البنك 

ُعماين ب�ضبب عدم الإمتثال ببع�س ق�ضايا العمليات ومع ذلك فقد عمل 

البنك على البدء بت�ضحيح هذا الو�ضع و الإمتثال لهذه القوانني املثارة 

بهذ ال�ضدد.

سياسة توزيع األرباح
العماين  املركزي  البنك  توجيهات  مع  الأرباح  توزيع  �ضيا�ضة  تتطابق 

لتوزيع  متحفظة  �ضيا�ضة  البنك  وينتهج  املال.  ل�ضوق  العامة  والهيئة 

الأرباح، وتكون التو�ضية بتوزيع الأرباح اإىل امل�ضاهمني بعد الأخذ بعني 

النمو  توقعات  اإىل  بال�ضافة  الر�ضمية  التنظيمية  التوجيهات  الإعتبار 

امل�ضتقبلية وموافقة اجلمعية العامة للم�ضاهمني وعوامل خمتلفة اأخرى.

هيئة الرقابة الشرعية
انتخب امل�ضاهمون خالل اجلمعية العامة التاأ�ضي�ضّية التي انعقدت يف 

اإنتخاب  اإعادة  مت  ال�ضرعية.  الرقابة  هيئة  اأع�ضاء  يوليو2012م   28

اأع�ضاء هيئة الرقابة ال�ضرعية بتاريخ 25 مار�س 2014 ملدة عام واحد.

وت�ضم هيئة الرقابة ال�ضرعية كال من: 

ف�ضيلة ال�ضـيـخ الدكـتـور عبــد ال�ضتــار عبــد الكرمي اأبـو غّدة، رئي�س هيـئـة   .1

الرقابة ال�ضرعية

ف�ضـيلـة ال�ضـيـخ الدكـتـور حمّمد بن را�ضــد الغــاربي، ع�ضـو هيئـة الرقابـة   .2

ال�ضرعية

ف�ضيلة ال�ضيخ ابراهيم بن نا�ضر ال�ضوايف، ع�ضو هيئة الرقابة ال�ضرعية  .3

مهام ومسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية:
يعد ق�ضم الإمتثال ال�ضرعي اأحد اأهم العنا�ضر التي ت�ضكل الهيكل الإداري  	•
لبنك نزوى، وقد مت اعتماد هذا الق�ضم من قبل هيئة الرقابة ال�ضرعية. 

حيث ت�ضهم النظم وال�ضيا�ضات ال�ضرعية يف تعزيز م�ضتوى اإ�ضراف اأع�ضاء 

جمل�س الإدارة، وهيئة الرقابة ال�ضرعية واإدارة البنك ل�ضمان مدى توائم 

وتوافق العمليات الت�ضغيلية والأن�ضطة التجارية بالبنك مع اأحكام ال�ضريعة 

الإ�ضالمية ومتطلباتها.

يتم  التي  التمويلية  والأن�ضطة  الأعمال  جميع  توافق  �ضمان  على  العمل  	•
البنك  اأ�ضدر  وقد  الإ�ضالمية.  ال�ضريعة  اأحكام  مع  البنك  يف  اإجراوؤها 

ال�ضرعية،  الرقابة  هيئة  بتاأ�ضي�س  املتعلقة  ال�ضروط  من  العديد  املركزي 

هيئة  وتعد  الإ�ضالمية.  البنوك  يف  )الداخلي(  ال�ضرعي  الإمتثال  وق�ضم 
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الرقابة ال�ضرعية م�ضتقلة بذاتها وتلعب دورا حيويا يف توفري ال�ضيا�ضات 

والأطر ال�ضرعية فيما يتعلق باملعامالت امل�ضرفية واأن�ضطة ال�ضتثمار التي 

يقوم بها للبنك. كما تقوم هيئة الرقابة ال�ضرعية بدور رقابي على ق�ضم 

يف  امل�ضرفية  املعامالت  جميع  توافق  ل�ضمان  وذلك  ال�ضرعي  الإمتثال 

البنك مع الأحكام ال�ضرعي.

بدور  ال�ضرعي  الإمتثال  ق�ضم  يقوم  املوؤ�ض�ضي،  بامل�ضتوى  يتعلق  وفيما  	•
كال  يعمل  حيث  البنك،  واإدارة  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة  بني  الو�ضيط 

توفري  ال�ضرعي( يف  الالإمتثال  وق�ضم  ال�ضرعية  الرقابة  )هيئة  الق�ضمني 

الأن�ضطة  جميع  توافق  لتحقيق  البنك  لإدارة  التوجيهية  واملبادئ  القرار 

والعمليات التي يقوم بها البنك مع اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية، واإمتثالها 

املركزي.  البنك  من  ال�ضادر  الإ�ضالمية  للبنوك  التنظيمي  الإطار  مع 

ومع ذلك فاإن مهمة امل�ضاءلة واملحا�ضبة فيما يتعلق بالإمتثال مع اأحكام 

ال�ضريعة الإ�ضالمية والنظم وال�ضيا�ضات املو�ضوعة من قبل هيئة الرقابة 

ال�ضرعية تظل يف يد جمل�س الإدارة واإدارة البنك.

ومكتب  ال�ضرعية  الرقابة  لهيئة  عمليًا  ال�ضرعي  الإمتثال  ق�ضم  يتبع  	•
هيئة  وتقوم  الإدارية.  بالق�ضايا  يتعلق  فيما  وذلك  التنفيذي  الرئي�س 

من  ن�ضخ  بتزويد  ال�ضرعي  الإمتثال  ق�ضم  خالل  من  ال�ضرعية  الرقابة 

لأن عملية  نظرا  التنفيذي،  والرئي�س  الإدارة  ال�ضرعية ملجل�س  القرارات 

واملنتجات  التمويلية  العمليات  كافة  يف  القرارات  هذه  وتطبيق  الإمتثال 

واخلدمات التي يقدمها البنك اإمنا يقع على عاتق الإدارة. ويف اجلانب 

الآخر، فاإن هيئة الرقابة ال�ضرعية تقوم بت�ضليم جميع النتائج التي تخرج 

بها للجمعية العمومية للم�ضاهمني يف نهاية كل عام.

وال�ضيا�ضات  للقوانني  وفقا  مهامه  باأداء  ال�ضرعي  الإمتثال  ق�ضم  يقوم  	•
البنك  قبل  من  وال�ضادرة  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  مع  املتوافقة  التنظيمية  

 ،)IBRF( الإ�ضالمية  للبنوك  التنظيمي  الإطار  خالل  من  املركزي 

والقرارات والأحكام ال�ضرعية املو�ضوعة من قبل هيئة الرقابة ال�ضرعية، 

بالإ�ضافة اإىل املعايري ال�ضرعية ال�ضادرة من هيئة املحا�ضبة و املراجعة 

)AAOIFI( وذلك ل�ضمان توافق  الأن�ضطة   للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية 

ق�ضم  ويقوم  ذلك،  على  وعالوة  ال�ضرعية.  الأحكام  مع  بها  يقوم  التي 

الإمتثال ال�ضرعي ب�ضكل م�ضتمر  باملراجعة ال�ضرعية قبل تنفيذ املعاملة، 

وتدقيقها من الناحية ال�ضرعية بعد التنفيذ وذلك. حيث ت�ضمل املراجعة 

ومبختلف  البنك  يف  تتم  التي  املعامالت  جميع  ال�ضرعي  والتدقيق 

م�ضتوياتها، والوثائق ذات ال�ضلة، والجراءات املعتمدة من قبل البنك. 

يتم  ال�ضرعية  بالرقابة  املتعلقة  الأن�ضطة  جميع  فاإن  ذلك،  على  وعالوة 

توثيقها يف التقرير ال�ضهري املعد للرئي�س التنفيذي والذي يتم م�ضاركته 

على  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة  اإطالع  يتم  كما  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة  مع 

لأحكام  املخالفة  املعامالت   اإدراج  يتم  كما  ف�ضلي.  ب�ضكل  التقرير 

ال�ضريعة –اإذ وجدت- يف التقرير ال�ضهري.

على جميع املعامالت التي تتم  بالإ�ضراف  ال�ضرعي  التدقيق  ق�ضم  يقوم  	•
يف الأق�ضام. بحيث يتم نقل جميع املالحظات والنتائج التي يتو�ضل لها 

الق�ضم ومن ثم يتم اإر�ضال جميع املالحظات والنتائج اإىل هيئة الرقابة 

ومن  الإدارة،  مع  التقارير  هذه  مبناق�ضة  بدورها  تقوم  والتي  ال�ضرعية 

توثيق مالحظات الإدارة اجتاه التقارير بالإ�ضافة اإىل اقرتاح خطط عمل 

لكل مالحظة يتم تلقيها.

جميع املعامالت التي يتم اجراوؤها يف البنك، يجب اأن تكون وفقا ملعايري  	•
اعتمادها  والتي مت  العمليات  ق�ضم  قبل  املو�ضوعة من  الداخلي  الت�ضغيل 

ق�ضم  ويقوم  ال�ضريعة.  ق�ضم  فيها  مبا  الأخرى  الأق�ضام  روؤو�ضاء  قبل  من 

للمبادئ  وفقا  وذلك  للمراجعة  قائمة  با�ضتخدام  ال�ضرعي  التدقيق 

لتحقيق  وذلك  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة  قبل  من  املو�ضوعة  التوجيهية 

املطالب ال�ضرعية، ول�ضمان الإمتثال مبعايري الت�ضغيل الداخلي.

أدناه جدول حضور أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 
لالجتماعات المعقودة خالل العام 2015:

املن�ضبا�ضم الع�ضو
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ال�ضيخ الدكتور عبد ال�ضتار اأبو 

غدة

PPPPالرئي�س

PPPPع�ضوال�ضيخ الدكتور حممد الغاربي

PPPPع�ضوال�ضيخ اإبراهيم ال�ضوايف

جدول حضور أعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة 
عن هيئة الرقابة الشرعية خالل العام 2015:

اللجنة التنفيذية / هيئة الرقابة ال�ضرعية

ا�ضم الع�ضو
عدد 

االجتماعات

12ال�ضيخ الدكتور حممد الغاربي

12ال�ضيخ اإبراهيم ال�ضوايف

اإجمايل عدد االجتماعات التي عقدت 

خالل العام

12

بيان المبالغ المدفوعة ألعضاء هيئة الرقابة 
الشرعية خالل العام 2015:

الع�ضوالرقم
اإجمايل املدفوع لكل 

ع�ضو

16.529ال�ضيخ عبد ال�ضتار اأبو غدة 1

17.647ال�ضيخ اإبراهيم ال�ضوايف3

17.647ال�ضيخ حممد الغاربي4

51.823      اإجمايل املدفوعات
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هيئة الرقابة الشرعية:
الشيخ محمد تقي العثماني )رئيس الهيئة السابق – 

لغاية مارس 2015(

الرقابة  لهيئة  رئي�ضًا  نزوى  لبنك  عثماين  تقي  حممد  ال�ضيخ  اإن�ضم 

والبحوث  والفقه  التمويل  يف  خبري  هو   .2012 يوليو  يف  ال�ضرعية 

واخلدمات امل�ضرفية الإ�ضالمية. 

بالإ�ضافة اإىل دوره كرئي�س لهيئة الرقابة ال�ضرعية للبنك ي�ضغل ال�ضيخ 

واملراجعة  املحا�ضبة  لهيئة  ال�ضرعي   املجل�س  رئي�ضا  من�ضب  عثماين 

كع�ضو  اأي�ضًا  ميثل  كما  البحرين،  يف  الإ�ضالمية  املالية  للموؤ�ض�ضات 

يف  اأخرى  موؤ�ض�ضات   عدة  يف   �ضرعي  جمل�س  اأو  �ضرعية  رقابة  هيئة 

جميع  انحاء العامل مبا يف ذلك جممع الفقه الإ�ضالمي الدويل جدة، 

واأكادميية الفقه الإ�ضالمي مكة املكرمة.

خالل فرتة وليته  �ضاهم ال�ضيخ عثماين يف تاأ�ضي�س  مفهوم ال�ضريفة 

بنك  اإن�ضاء  يف  م�ضاهمته  خالل  من  وذلك  باك�ضتان  يف   الإ�ضالمية 

املوؤلفني  اأهم  من  واحدا  عثماين  بعترب  واليوم   1997 عام  ميزان 

الإ�ضالميني الأكرث نفوذا خارج منظقة ال�ضرق الأو�ضط مع من�ضوراته 

عثماين  تقلد  عام 2004  الإجنليزية. يف  و  الأوردو  و  العربية  باللغات 

جائزة تقدير من دولة الإمارات العربية املتحدة خلدماته و اإجنازاته 

يف التمويل الإ�ضالمي من قبل نائب رئي�س الدولة نائب رئي�س الوزراء 

للتمويل  ال�ضنوي  الدويل  املنتدى  خالل  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد 

.)IIFF( الإ�ضالمي

ونظرا لظروفه ال�ضحية، فقد اأعتذر ال�ضيخ عثماين عن جتديده لعقد 

بنهاية  وذلك  نزوى  بنك  يف  ال�ضرعية  الرقابة  لهئية  كرئي�س  العمل 

مار�س 2015.

فضيلة الشيخ الدكتور عبدالسّتار عبدالكريم أبو غّدة  
)رئيس الهيئة(

نائب  من�ضب  غّدة  اأبو  عبدالكرمي  عبدال�ضّتار  الدكتور  ال�ضيخ  ي�ضغل 

رئي�س هيئة الرقابة ال�ضرعية يف بنك نزوى، وي�ضارك ف�ضيلة ال�ضيخ عبد 

ال�ضّتار كع�ضو فاعل يف جممع الفقه الإ�ضالمي الدويل الذي انبثق عن 

ال�ضعودية.  التعاون الإ�ضالمي يف مدينة جّدة باململكة العربية  ُمنّظمة 

كما اأّنه ع�ضو يف جمل�س ال�ضريعة لهيئة املُحا�ضبة واملُراجعة للُموؤ�ض�ضات 

تلك  اإىل  واإ�ضافة  البحرين.  مملكة  يف   )AAOIFI( الإ�ضالمية  املالية 

املنا�ضب، ي�ضغل الدكتور اأبو غّدة حاليًا من�ضب رئا�ضة وع�ضوية هيئات 

املالية  واملُوؤ�ض�ضات  الإ�ضالمية  البنوك  من  للعديد  ال�ضرعية  الرقابة 

الإ�ضالمية يف منطقة اخلليج والعامل، مثال ذلك هيئة الرقابة ال�ضرعية 

الوليات  يف  الإ�ضالمي  داوجونز  وموؤ�ضر  املركزي  البحرين  مل�ضرف 

املتحدة الأمريكية.

ُقبيل ان�ضمامه اإىل بنك نزوى، توىّل الدكتور اأبو غّدة منا�ضب خُمتلفة 

ب�ضفته خبري وباحث للمو�ضوعة الفقهية ال�ضالمية ال�ضادرة عن وزارة 

ُموؤّلفات عديدة يف  الأوقاف وال�ضوؤون الإ�ضالمية يف دولة الكويت، وله 

الفقه الإ�ضالمي وفتاوى امُلعامالت املالية املُ�ضتجّدة وغريها من املواد 

العلمية املُرتبطة بال�ضريفة الإ�ضالمية وت�ضريعاتها.

الدكتور عبدال�ضّتار حا�ضل على درجتي بكالوريو�س  اأن  بالذكر  جديٌر 

يف احلقوق وال�ضريعة من جامعة دم�ضق ودرجتي ماج�ضتري من جامعة 

الأزهر يف جمهورية م�ضر العربية، الأوىل يف ال�ضريعة والثانية يف علوم 

ال�ضريعة  يف  الدكتوراه  درجة  على  حا�ضل  اأّنه  اإىل  اإ�ضافة  احلديث، 

)الفقه ال�ضالمي املُقارن( من جامعة الأزهر - م�ضر.

الشيخ الدكتور محّمد بن راشد الغاربي )عضو(

ع�ضوية  اإىل  الغاربي  را�ضد  بن  حممد  الدكتور  ال�ضيخ  ف�ضيلة  ان�ضّم 

2012م،  العام  من  يوليو  يف  نزوى  بنك  يف  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة 

ق�ضم  يف  م�ضاعد  اأ�ضتاذ  من�ضب  حاليًا  الغاربي  ال�ضيخ  ف�ضيلة  وي�ضغل 

العديد  ال�ضلطان قابو�س، ولديه يف ر�ضيده  العلوم الإ�ضالمية بجامعة 

من املُوؤّلفات العلمية والفقهية والأبحاث املُعّمقة نتجت عن ُم�ضاهماته 

دول.  عّدة  املتخ�ض�ضة يف  واملوؤُمترات  الندوات  الكثري من  املثمرة يف 

العديد  الغاربي  الدكتور  ن�ضر ف�ضيلة  املُتنّوعة، فقد  واإ�ضافة اىل كتبه 

امل�ضرفية  املعامالت  فقه  ال�ضريعة حول  املتخ�ض�ضة يف  الأبحاث  من 

الإ�ضالمية.

درجة  ذلك  يف  مبا  علمية  درجات  عّدة  على  الغاربي  الدكتور  ح�ضل 

البكالوريو�س من معهد الق�ضاء ال�ضرعي والوعظ والإر�ضاد يف �ضلطنة 

الدكتوراه يف  الأردنية، ودرجة  املاج�ضتري من اجلامعة  ُعمان، ودرجة 

العلوم الإ�ضالمية من جامعة الزيتونة يف تون�س.

الشيخ ابراهيم بن ناصر الصّوافي )عضو(

هيئة  ع�ضوية  اإىل  ال�ضّوايف  نا�ضر  بن  ابراهيم  ال�ضيخ  ف�ضيلة  ان�ضّم 

وي�ضغل  2012م.  عام  من  يوليو  يف  نزوى  بنك  يف  ال�ضرعية  الرقابة 

ال�ضيخ ال�ضوايف اأي�ضا من�ضب اأمني الفتوى مبكتب �ضماحة ال�ضيخ ُمفتي 

عام ال�ضلطنة، اإ�ضافة اإىل كونه ع�ضوًا  يف اللجنة الرئي�ضية لالأوقاف 

والزكاة يف وزارة الأوقاف وال�ضوؤون الدينية.

قدم  حيث  ال�ضريعة  يف  البارزين  الُعلماء  اأحد  ال�ضّوايف  ال�ضيخ  وُيعّد 

الق�ضايا  بحث  يف  �س  متخ�ضّ وهو  وتلفزيونية،  اإذاعية  برامج  عّدة 

الإ�ضالمية، كما اأّن له الكثري من املقالت وزوايا القّراء يف ال�ضحف، 

ف�ضاًل عن تاأليفه لأكرث من ع�ضرين كتابًا وتنظيمه ملجموعٍة من الدورات 

التدريبية حول عّدة موا�ضيع اإ�ضالمية. وي�ضارك ال�ضيخ ال�ضوايف ب�ضكل 

وال�ضكوك  التكافلي  والتاأمني  الإ�ضالمي  التمويل  ُموؤمترات  م�ضتمر يف 

وحوكمة ال�ضركات والفقه الإ�ضالمي، على �ضبيل الذكر ل احل�ضر.

من  الق�ضاء  يف  العالية  الإجازة  درجة  ال�ضوايف  ال�ضيخ  ويحمل  هذا، 

�ضهادة  على  ح�ضل  وقد   ، والإر�ضاد  والوعظ  ال�ضرعي  الق�ضاء  معهد 

للُموؤ�ض�ضات  واملُراجعة  املُحا�ضبة  هيئة  من  ال�ضرعية  واملدقق  املراقب 

.)AAOIFI( املالية الإ�ضالمية
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فريق االدارة
لبناين   - التنفيذي  الرئي�س  اجلارودي،  جميل  الدكتور 

اجلن�ضية ويتمتع مبا يزيد عن )40( �ضنة من اخلربة. وقد بداأ الدكتور 

�ضركة  لدى  م�ضت�ضارًا  1970م  العام  يف  اخلليج  يف  خربته  اجلارودي 

العربية  واململكة  املتحدة  العربية  المارات  وهاملتون” يف  اآلن  “بوز 
جمموعة  مع  التنفيذية  املنا�ضب  من  عدد  �ضغل  بعدها  ال�ضعودية، 

لبنان  يف   MECG �ضركة  اآخرين  مع  1996م  العام  يف  اأ�ّض�س  املوارد. 

وهي البنك التجاري الأول يف املنطقة مع الرتكيز على الُبعد العربي. 

وبعد ذلك تقلد الدكتور اجلارودي منا�ضب رئي�ضة يف �ضركة ال�ضتثمار 

ال�ضالمية يف اخلليج DMI Trust، ثّم بنك ال�ضامل يف مملكة البحرين 

حيث انتقل بعد ذلك اإىل لبنان لتاأ�ضي�س بيت التمويل العربي، وموؤخرًا 

بنك اإيالف يف البحرين حيث �ضغل من�ضب الرئي�س التنفيذي.  

الأعمال  اإدارة  يف  ماج�ضتري  �ضهادة  على  حا�ضل  اجلارودي  والدكتور 

من جامعة كولومبيا، ودكتوراه يف التمويل من جامعة نورث وي�ضرتن يف 

الوليات املتحدة الأمريكية. وهو ع�ضو يف جمل�س اإدارة جامعة بريوت 

الأمريكية  اللبنانية  اجلامعة  معهد  اأمناء  جمل�س  وع�ضو  ال�ضالمية 

مع  الأخرى  الن�ضاطات  من  العديد  اإىل  بال�ضافة  العائلية،  لالأعمال 

الدكتور  ان�ضّم  وقد  اخلريية.  واملوؤ�ّض�ضات  احلكومية  غري  الهيئات 

العاملية  اجلامعة  وهي   INCEIF يف  املحافظني  جمل�س  اإىل  اجلارودي 

للتمويل ال�ضالمي يف ماليزيا.

امل�ضاندة  عام  مدير  النبهاين،  نبهان  بن  اأ�ضرف  الدكتور 

املوؤ�ض�ضية. بنك نزوى - عماين اجلن�ضية، ويحمل خربة طويلة يف 

الأ�ضواق  الدكتوارة يف جمال  �ضهادة  ويحمل  والقت�ضاد  املالية  جمال 

املالية والقت�ضاد من جامعة كمربيدج باململكة املتحدة.

املالية  الدرا�ضات  لكلية  كعميد  عمل  نزوى  بنك  اإىل  انتقاله  وقبل 

وامل�ضرفية. كما كان اأحد الأع�ضاء الفاعلني يف اللجنة املوؤ�ض�ضة للبنك 

الإ�ضالمي الأول يف ال�ضلطنة -بنك نزوى-. وقد عمل د.اأ�ضرف لعدة 

م�ضقط  �ضوق  يف  عمل  ثم  ومن  والقت�ضاد  املالية  وزارة  يف  �ضنوات 

مت  وقد  املال.  ل�ضوق  العامة  الهيئة  بتاأ�ضي�س  قام  كما  املالية.  لالأوراق 

املالية  لالأوراق  م�ضقط  �ضوق  اإدارة  جمل�س  كرئي�س  موؤخرا  تعيينه 

بالإ�ضافة اإىل ع�ضو جمل�س اإدارة كلية الدرا�ضات املالية وامل�ضرفية.

خالد جمال عبدالكرمي الكايد، مدير عام االدارة املالية - 

البنوك  يف  اخلربة  من  �ضنة  وع�ضرون  بواحد  يتمتع  اجلن�ضية،  اأردين 

والتمويل. وقد عمل الفا�ضل  خالد قبل ان�ضمامه اإىل البنك مدة ثالثة 

�ضنوات يف بنك الأردن دبي ال�ضالمي نائب للرئي�س التنفيذي – مدير 

الأهلي  بنك  يف  ُم�ضِرفًا  العمل  م�ضار  بداأ  قد  وكان  املالية.  ال�ضوؤون 

الأردين يف العام 1993م، ثم انتقل اإىل من�ضب املراقب املايل للبنك 

الأهلي الأردين يف ليما�ضول- قرب�س كما ا�ضتلم من�ضب مدير ال�ضوؤون 

يحمل  الأردن.  بنك-  ت�ضارترد  �ضتاندرد  يف  �ضنوات  ثالثة  ملدة  املالية 

 CFM حما�ضب اإداري معتمد و CMA الفا�ضل خالد ال�ضهادتني املهنيتني

مدير مايل معتمد.

العام، - ماليزي اجلن�ضية،  نائب املدير  الر�ضيد،  حلمي هارون 

ويتمتع بت�ضعة ع�ضر �ضنة من اخلربة العملية يف بنوك عدة يف ماليزيا 

وال�ضرق الأو�ضط. وقبل ان�ضمامه اإىل بنك نزوى، عمل يف من�ضب مدير 

منا�ضب  �ضغل  وقد  �ضنوات.  اأربعة  ملدة  اإيالف  بنك  يف  اخلزينة  عام 

اإدارية رئي�ضة يف بنك معامالت ماليزيا، و�ضتاندرد ت�ضارترد ماليزيا، 

وبنك التجارة الدويل، كما �ضغل يف فرتات �ضابقة من العمل منا�ضب 

يف عمليات ال�ضتثمار والأ�ضواق املالية.

�ضانتانو غو�س، نائب املدير العام للعمليات، يتمتع مبا يزيد عن 

للعمليات  العام  املدير  نائب  �ضغل من�ضب  عامًا من اخلربة حيث   34

واملعلوماتية وال�ضبكات اللكرتونية يف اأحد امل�ضارف الكربى يف عمان. 

كما �ضغل من�ضب مدير مركزية امل�ضارف والأ�ضواق املالية يف �ضركة 

IGate Patni ، وهي �ضركة خدمات معلوماتية. وقد �ضغل من�ضب مدير 

 .  ING – 2007م لدى بنك  العام 2001  الهند بني  الأفراد يف  متويل 

ويحمل الفا�ضل  غو�س �ضهادة ماج�ضتري يف القت�ضاد ودبلوم درا�ضات 

عليا يف التجارة الدولية.

نا�ضر �ضعيد اللمكي، مدير عام التدقيق الداخلي، يتمتع باأكرث 

من ع�ضرون عامًا من اخلربة يف القطاع امل�ضريف. وقد �ضغل من�ضب 

العربية  اململكة  يف  الكربى  امل�ضارف  اأحد  يف  التدقيق  مدير  نائب 

ال�ضعودية. ويحمل الفا�ضل  اللمكي �ضهادة جمعية املحا�ضبني املجازين.  

تقنية  لق�ضم  عام  مدير  م�ضاعد   - جناحي  يو�ضف  الدكتور 

املعلومات: ميتلك د.جناحي خربة لأكرث من 25 �ضنة يف جمال تقنية 

بالتجزئة،  البيع  قطاع  يف  الوا�ضعة  خربته  اإىل  اإ�ضافة  املعلومات 

وال�ضتثمار، وال�ضريفة الإ�ضالمية. ويحمل د. جناحي �ضهادة الدكتوراة 

يف جمايل املمار�ضات الدولية يف اإدارة التحول واإدارة ال�ضرتاتيجية يف 

التحاقه ببنك نزوى عمل د. جناحي رئي�ضا  العاملية. وقبل  املوؤ�ض�ضات 

�ضنوات. حيث  ملدة خم�س  وذلك  اإيالف  ببنك  املعلومات  تقنية  لق�ضم 

ابتداأ م�ضريته املهنية يف بنك البحرين والكويت كم�ضوؤول وذلك يف عام 

1988 ومن ثم التحق ببنك البحرين الإ�ضالمي كرئي�س لق�ضم الأنظمة. 

وعالوة على ذلك، فقد عمل كم�ضاعد مدير يف بنك البحرين الوطني 

والذي يعد اأحد البنوك الرائدة يف ال�ضلطنة.

اخلدمات  ق�ضم  عام  مدير  م�ضاعد   – باتال  اأ�ضد  الفا�ضل 

التمويل  يف  املاج�ضتري  �ضهادة  ويحمل  اجلن�ضية  اأ�ضرتايل  امل�ضرفية. 

والت�ضويق من جامعة لهور للعلوم الإدارية )LUMS( كما يحمل �ضهادة 

روجترز،  جامعة  من  الكهربائية  الهند�ضة  جمال  يف  البكالوريو�س 

 20 من  لأكرث  متتد  خربة  باتال  وميلك  الأمريكية.  املتحدة  الوليات 

�ضنة يف جماله، حيث عمل يف العديد من البنوك الرائدة ك�ضيتي بنك 

اإىل  اإ�ضافة  كوريا اجلنوبية،  البطاقات يف  لق�ضم  رئي�س  كنائب  وذلك 

وبنك  اأ�ضرتاليا،  يف  للبطاقات  كرئي�س  امل�ضرفية  زد  اأن  اأي  جمموعة 

على  وعالوة  م�ضر.  يف  امل�ضرفية  اخلدمات  لق�ضم  كرئي�س  باركليز 

يف  امل�ضرفية  اخلدمات  ق�ضم  رئي�س  من�ضب  باتال  �ضغل  فقد  ذلك، 

�ضغل  املهنية،  املتحدة. وخالل م�ضريته  العربية  الإمارات  نور يف  بنك 
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باتال العديد من املنا�ضب الإقليمية والدولية والتي �ضملت العديد من 

الأو�ضط،  وال�ضرق  وباك�ضتان،  والفلبني،  واإندوني�ضيا،  ككوريا،  الدول  

العقدين  خالل  املهنية  م�ضريته  متركزت  وقد  اأ�ضرتاليا.  اإىل  اإ�ضافة 

اإدارة  اإىل  اإ�ضافة  وتطويرها  التجارية،  الأعمال  تاأ�ضي�س  يف  املا�ضيني 

يف  عمل  كما  قليلة.  حالت  يف  وذلك  القت�ضادي  الإنكما�س  حالة 

الكبرية.  الدول والبنوك  العديد من  املالية املعقدة يف  اإدارة املحافظ 

وخالل ال�ضبع ال�ضنوات املا�ضية، عمل اأ�ضد على تاأ�ضي�س وت�ضغيل اثنني 

نور  بنك  وهما:  الباهر  بنجاحها  متيزت  التي  الإ�ضالمية  البنوك  من 

الإ�ضالمي  البنك  نزوى،  بنك  وموؤخرا  املتحدة،  العربية  بالإمارات 

لق�ضم  اأ�ضد حاليا كم�ضاعد مدير عام  يعمل  ال�ضلطنة، حيث  الأول يف 

اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد يف بنك نزوى.

األطراف ذات العالقة 

من  اإي�ضاحها  مت  قد  العالقة  ذات  الأطراف  حلركات  التفا�ضيل  اإن 

خالل القوائم املالية وذلك بدون منح اأي معاملة اأو ن�ضبة اأرباح خا�ضة 

لإع�ضاء هيئة الرقابة ال�ضرعية.

مراجعة الرقابة الداخلية 
رقابية  بيئة  على  للحفاظ  كبرية   اأهمية  يعطي  الإدارة  جمل�س  اإن 

 قوية وقام جمل�س الإدارة بتغطية جميع ال�ضوابط مبا يف ذلك املالية 

والت�ضغيلية و الإلتزام و اإدارة املخاطر.

اأن�ضاأ جمل�س الإدارة هيكلة لالإدارة يو�ضح الأدوار و امل�ضوؤوليات والإبالغ 

ووافق على ال�ضيا�ضات.

ُتطبق  حما�ضبية  �ضيا�ضات  باإ�ضتخدام  املالية  البيانات  اإعداد  مت 

لت�ضهيل  ال�ضوايط  و  التنفيذية  الإجراءات  عت  و�ضِ وقد  باإ�ضتمرار، 

و احلفاظ  للمعامالت  املنا�ضب  الوقت  الدقيقة يف  و  الكاملة  املعاجلة 

الأداء  وتعليمات  الإجراءات  و  ال�ضيا�ضات  خالل  من  املوجودات   على 

والتعاميم الأخرى.

مراقبو الحسابات
اختار امل�ضاهمون �ضركة KPMG ملراقبة وتدقيق ح�ضابات البنك للعام 

يف  احل�ضابات  وتدقيق  مراقبة  جمال  يف  رائدة  �ضركة  وهي  2015م، 

تاأ�ّض�ضت يف  التي  KPMG يف اخلليج  ُعمان وت�ضكل جزءًا من جمموعة 

اأربعة  بينهم  من  موظفًا   180 ت�ضّم    KPMG �ضركة  1974م.   العام 

املديرين  من  وع�ضرين  وواحد  اإدارة،  جمل�س  اأع�ضاء  و�ضبعة  �ضركاء 

KPMG امل�ضتقلة  بع�ضهم من اجلن�ضية العمانية. وهي ع�ضو يف �ضبكة 

KPMG International Co-operative العاملية التي  التابعة اإىل �ضبكة 

اأكرث  خالل  من  وال�ضت�ضارات  وال�ضرائب،  التدقيق،  خدمات  تقدم 

من )174( األف موظف يعملون يف )150( دولة حول العامل. و�ضركة 

KPMG يف ُعمان معتمدة من الهيئة العامة ل�ضوق املال لتدقيق ال�ضركات 

امل�ضاهمة. وقد قّدمت ال�ضركة اإىل البنك خالل العام 2015م فاتورة 

بقيمة 35.500  ريال ُعماين مقابل 34.150 خدمات تدقيق و1.350 

ريال ُعماين مقابل خدمات اأخرى.

إقرار
مراجعة  الإدارة  جمل�س  اأجرى  املراجعة،  حتت  العام  اىل  بالن�ضبة 

لكفاءة �ضيا�ضات واإجراءات الرقابة الداخلية بالبنك، و اإنه مقتنع باأن 

يتم  مالئمة  اإجراءات  هناك  اإن  و  فعالة  البنك  يف  الداخلية  الرقابة 

تطبيقها لتنفيذ متطلبات امليثاق.

على  توؤثر  جوهرية  ق�ضايا  اأية  وجود  عدم  الإدارة  جمل�س  ويوؤكد 

العام املايل  البنك ومقدرته على موا�ضلة عملياتها خالل  اإ�ضتمرارية 

القادم.
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للفترة المالية المنتهية 
بتاريخ 31 ديسمبر 2015

ير اإلداري والتحليلي لنشاط البنك التقر

الدكتور جميل الجارودي 
الرئيس التنفيذي
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ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

ميّثل التقرير الإداري والتحليلي نظرة �ضاملة وتف�ضيلية لأعمال بنك 

نزوى لل�ضنة املالية الثالثة والتي تغطي الفرتة من تاريخ 1 يناير 2015 

وحتى تاريخ 31 دي�ضمرب 2015.

الآفاق  ويناق�س  لالأعمال  الأ�ضا�ضية  القطاعات  على  التقرير  ويركز 

الكلية  البيئة القت�ضادية  �ضياق  املقبلة يف  والفر�س املحتملة لالأعوام 

ال�ضائدة ودخول املنتجات واخلدمات املتوافقة مع ال�ضريعة اإىل ال�ضوق.

نمّو مزدهر
خالل  كبريًا  منّوًا  ال�ضلطنة  يف  ال�ضالمية  ال�ضريفة  قطاع  �ضهد  لقد 

الأعوام الثالثة املا�ضية. وبوجود بنكني اإ�ضالميني متخ�ض�ضني و�ضتة 

امل�ضرفية  الأ�ضول  بلغت  فقد  التقليدية،  البنوك  لدى  اإ�ضالمية  نوافذ 

املتوافقة مع ال�ضريعة الإ�ضالمية ما ن�ضبته 5.5% من اإجمايل الأ�ضول 

 %10 اإىل  ت�ضل  اأن  ويتوقع   2015 العام  خالل  ال�ضلطنة  يف  امل�ضرفية 

 1.4 الإ�ضالمّية  للبنوك  امل�ضرفية  الأ�ضول  بلغت  وقد   .2018 بحلول 

بلغت %43  �ضبتمرب 2015 )بن�ضبة منٍو  نهاية  ُعمايّن حتى  ريال  مليار 

اإىل  ذاتها  الفرتة  خالل  الودائع  منت  حني  يف   ،)2014 دي�ضمرب  منذ 

1.2 مليار ريال ُعمايّن )بواقع 90% منذ دي�ضمرب 2014(. هذا، وقد 

�ضّكلت اجلهود الرامية نحو تعزيز الوعي بحلول ال�ضريفة الإ�ضالمية 

وفوائدها لدى الأفراد وال�ضركات على حّد �ضواء ب�ضكل فاعل يف حتقيق 

نزوى  بنك  ال�ضريفة؛ حيث ي�ضطلع  �ضوق  امل�ضبوق يف  النمو غري  هذا 

اأرجاء  كافة  يف  الوعي  م�ضتوى  ورفع  التوجه  هذا  بقيادة  ن�ضاأته  ومنذ 

ال�ضلطنة.

وقد �ضهد البنك منّوًا ثابتًا يف الأداء املايل يف جميع عملياته، مما عزز 

من موقعه الريادي يف  القطاع. ويف هذا ال�ضياق، فقد �ضهدت حمفظة 

يف  كبريًا  منّوًا  الت�ضغيلي  ودخله  واأ�ضوله،  وودائعه،  التمويلية،  البنك 

ثقة  على  البنك  حافظ  كما  خ�ضائره.  �ضايف  انخف�س  الذي  الوقت 

زبائنه من خالل الوفاء بوعده وذلك بتقدمي خدمات ومنتجات متويلية 

امل�ضتجدات  اآخر  مواكبة  مع  عالية،  جودة  وذات  مبتكرة  اإ�ضالمية 

التقنّية، وموا�ضلة تنمية قاعدة زبائنه وال�ضتثمار يف كوادره الب�ضرية 

ب�ضكل م�ضتمر.

و�ضيوا�ضل البنك م�ضرية النجاح والإجنازات التي حتققت حتى اليوم 

باعتباره البنك الإ�ضالمّي املتكامل الأّول يف ال�ضلطنة، كما �ضُيكثف من 

جهوده يف قيادة ال�ضريفة الإ�ضالمّية يف ال�ضلطنة من خالل منتجاته 

باأن  �ضّك  ول  ال�ضوق.  يف  ٍة  ح�ضّ باأكرِب  واحتفاظه  املتفّردة  وخدماته 

متران  الكلّية  القت�ضادية  واملنظومة  الإ�ضالمّية  ال�ضريفة  �ضناعة 

يف  الكبري  الإنخفا�س  ظّل  يف  وذلك  �ضواء،  حّد  على  �ضعبة  مبرحلة 

وجه  يف  ال�ضمود  على  قادرة  ال�ضلطنة  اأّن  غري  اخلام؛  النفط  اأ�ضعار 

هذه التحديات وجتاوزها بف�ضل �ضيا�ضة التنويع القت�ضادّي ، اإ�ضافة 

اإىل امل�ضاهمة الفّعالة للقطاع اخلا�س، والتي �ضتعزز من منو القت�ضاد 

الوطنّي وترثي كافة قطاعاته.   

اإلقتصاد المحلي وبيئة األعمال
ال�ضلطنة من عدة  لل�ضلطنة مدى قوة  ال�ضيادية  الرثوة  يظهر �ضندوق 

اأّن  يوا�ضل اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي منوه  ُيتوقع  جوانب، حيث 

بن�ضبة ترتاوح بني 2-3% خالل العامني 2016 و 2017 مقارنة بالأعوام 

 2005 اأعوام  بني   %4.9 بلغ  منو  معدل  فيها  حقق  والتي   املا�ضية 

املحلّي  للناجت  ال�ضمّية  القيمة  تنخف�س  اأن  املتوقع  من  2014،حيث  و 

الإجمايّل ب�ضكل حاد نتيجة هبوط اأ�ضعار النفط، الأمر الذي قد يوؤثر 

على عوائد القطاعني العاّم واخلا�ّس. وحتى مع النخفا�س املحتمل يف 

العاّم خالل  الدين  ارتفاع يف  ينتج عنها من  وما  العائدات احلكومية 

فرتة عام اإىل ثالثة اأعوام قادمة، تبقى مقايي�س الدين العام لل�ضلطنة 

يف موقٍف اإيجابّي مقارنة بغريها من القت�ضادّيات يف املنطقة.

ومما ل �ضّك فيه باأّن التباطوؤ الذي ي�ضهده القت�ضاد العاملّي اإىل جانب 

انخفا�س اأ�ضعار النفط بواقع 45% منذ �ضبتمرب 2014 �ضيوؤثر �ضلبًا على 

معدلت منو الناجت املحلّي، والذي �ضينعك�س بدوره على قطاع البنوك يف 

ال�ضلطنة، وخ�ضو�ضًا باعتبار اأن احلكومة ُت�ضّكل امل�ضاهم الأكرب يف منو 

الأ�ضول امل�ضرفّية، ف�ضاًل عن كونها املمّول الرئي�ضي ملعظم الأن�ضطة 

ال�ضلطنة  حكومة  لدى  فاإّن  املقابل،  يف  ولكن  الكربى.  القت�ضادية 

النظام  يف  الكبرية  ودائعها  اإىل  اإ�ضافة  قوية،  مالية  اأ�ضول  حمفظة 

جنب  اإىل  جنبًا  النفط  اإنتاج  زيادة  فاإّن  هنا،  ومن  املحلّي؛  امل�ضريّف 

مع اجلهود احلكومية لرت�ضيد الإنفاق والقيام بجملٍة من الإ�ضالحات 

ودعم  القت�ضادي  الو�ضع  حت�ضني  يف  جميعها  �ضت�ضاهم  القت�ضادية 

اأركانه.   

احلايّل  القت�ضادّي  الأداء  باأّن  القول  ميكننا  �ضبق،  ما  على  وبناًء 

لل�ضلطنة ل يزال جّيدًا، رغم اأّن املخاطر املرتتبة على انخفا�س اأ�ضعار 

النفط عامليًا قد تزايدت يف الوقت الراهن. ووفق البيانات ال�ضادرة 

عن وزارة املالية، فمن املتوقع اأن ي�ضهد القت�ضاد الوطني منوًا مبعّدل 

2.4% يف 2016 و2017.    

النظرة المستقبلية للقطاع المصرفّي
�ضيوؤدي انخفا�س اأ�ضعار النفط والنمو القت�ضادي البطيء اإىل �ضعٍف 

يف منو اأر�ضدة البنوك، كما �ضيولد �ضغطًا ن�ضبيًا على م�ضادر التمويل 

يف  امل�ضريّف  للقطاع  الرئي�ضية  املوؤ�ضرات  تبقى  ولكن  والإيرادات؛ 

الأ�ضول.  اإجمايل  معقول يف  وجود منو  يدّل على  و�ضعية مريحة مما 

وتبقى م�ضتويات الر�ضملة �ضمن منظومة البنوك املحلّية اأعلى مما هو 

القطاع.  ا�ضتقرار  يظهر  الذي  الأمر  التنظيمية،  املتطلبات  يف  حمدد 

بال�ضتثمارات  مدعومة  النفطية منوها  القطاعات غري  �ضتوا�ضل  كما 

فاإّن  القول،  نافلة  ومن  اخلا�س.  القطاع  جانب  من  �ضخها  يتّم  التي 

لدى ال�ضلطنة قدرة كبرية على امل�ضي قدمًا يف برناجمها ال�ضتثمارّي، 

ال�ضادرات  اأن�ضطة ال�ضتهالك اخلا�س وزيادة  �ضاأنه دعم  والذي من 

غري النفطية م�ضحوبة بالنمو الدميوغرايف وارتفاع م�ضتويات الدخل 

لدى معظم ال�ضرائح ال�ضكانّية.    

له  ي�ضمح  م�ضتقر  و�ضع  يف  الكّلي  امل�ضريف  النظام  فاإّن  عاّم،  وب�ضكٍل 

باحلفاظ على م�ضتوى جيد من النمو امل�ضتدام، م�ضتفيدًا من التحّول 

م�ضادر  تنويع  نحو  ثابتة  بخطًى  ال�ضلطنة  فيه  ت�ضري  الذي  املنهجّي 

الدخل.
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طبيعة أعمال بنك نزوى
خدماتها  تقدمي  يف  تعتمد  موؤ�ض�ضة  الأول  املقام  يف  نزوى  بنك  يعّد 

ومنتجاتها على ال�ضريعة الإ�ضالمية، ومبوجب ذلك يقوم بكل من اأعمال 

الإقت�ضادي  الرفاه  ت�ضهم يف  اأن  �ضاأنها  والتي من  وامل�ضاركة  الو�ضاطة 

والإجتماعي والأخالقي يف املجتمع. ويقدم البنك حلوًل مالية متنوعة 

ومتوافقة مع ال�ضريعة ت�ضمل اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد، واخلدمات 

ويقوم  املالّية،  والأ�ضواق  ال�ضتثمارية،  واخلدمات  التجارية  امل�ضرفية 

يف  املنت�ضرة  الفروع  �ضبكة  تت�ضمن  قنوات  عدة  عرب  الزبائن  بخدمة 

ومركز  املبا�ضر،  البيع  خدمات  اإىل  اإ�ضافة  ال�ضلطنة،  اأنحاء  خمتلف 

وال�ضيكات،  النقود  اإيداع  الآيل/اأجهزة  ال�ضراف  واأجهزة  الت�ضال، 

واخلدمات امل�ضرفية عرب النرتنت وعرب تطبيقات الهواتف الذكّية.

من  باأكرب ح�ضٍة  يحظى  لالأفراد  امل�ضرفية  اخلدمات  ق�ضم  وباعتبار 

اأعمال البنك، فاإنه يعمل على تلبية جميع الحتياجات املالية لالأفراد 

لتاأمني منط  الالزمة  احللول  لهم  مقدمًا  ال�ضلطنة  اأرجاء  يف خمتلف 

حياة م�ضتقر ماليًا من خالل منتجات وخدمات مبتكرة ومتوافقة مع 

ال�ضريعة حيث تت�ضمن اخلدمات التي يقدمها البنك لزبائنه الأفراد 

ال�ضتثمارية،  واحل�ضابات  اجلارية،  واحل�ضابات  التوفري،  ح�ضابات 

املنازل  �ضراء  ومتويل  ال�ضخ�ضي  للتمويل  متنوعة  حلول  اإىل  اإ�ضافة 

وال�ضيارات. 

واخلدمات  ال�ضتثمارية  امل�ضرفية  اخلدمات  ق�ضم  يخدم  حني  يف 

امل�ضرفية لل�ضركات احتياجات القطاع احلكومي، واملوؤ�ض�ضات اململوكة 

املوؤ�ض�ضات  اإىل  اإ�ضافة  وال�ضركات،  التجاريني  والزبائن  للحكومة، 

ال�ضغرية واملتو�ضطة. 

الأهداف الأ�سا�سية التي مّت حتقيقها

ن�ضتمر  حيث  ال�ضحيح،  امل�ضار  على  ما�ضون  نزوى،  بنك  يف  اإّننا، 

ذلك  يف  ويقودنا  عام.  بعد  عامًا  الإجنازات  من  املزيد  حتقيق  يف 

طموحنا واإلتزامنا ومثابرتنا للو�ضول اإىل كّل ما ن�ضبو اإليه، مدفوعني 

با�ضرتاتيجيتنا املتما�ضكة و�ضغف كوادرنا الب�ضرية يف خمتلف امل�ضتويات 

اأّننا ن�ضتند اإىل منظومة من القيم الرا�ضخة واملُلهمة،  الوظيفّية. كما 

بها  نرفد  التي  امل�ضافة  القيمة  م�ضتوى  رفع  نحو  اإ�ضرارنا  عن  ف�ضاًل 

كافة زبائننا.  

الأهداف  من  جملٍة  حتقيق  يف  البنك  جنح  فقد   ،2015 عام  وخالل 

الأ�ضا�ضية على النحو التايل:

نوا�ضل   :2020 عام  حتى  اخلما�سّية  ال�سرتاتيجية  تطوير   .1

اإلتزامنا  اأعمالنا يف البنك من خالل روؤية ثاقبة ور�ضالة وا�ضحة تعك�س 

بتقدمي الأف�ضل. ومن هذا املنطلق، فقد عمدنا اإىل مراجعة ا�ضرتاتيجّيتنا 

للرتكيز على املبادئ الأ�ضا�ضّية التالية:

اإثراء جتربة الزبائن من خالل ال�ضتفادة من كافة التقنيات احلديثة  .1

تعزيز القيمة امل�ضافة للموظفني والزبائن وامل�ضاهمني على حّد �ضواء  .2

زيادة احل�ضة ال�ضوقّية من خالل اخلدمات واملنتجات املبتكرة وزيادة   .3

الكفاءة

تنويع م�ضادر الدخل لتح�ضني الأداء املايّل  .4

تطوير بيئة عمل حمّفزة ت�ضجع على املزيد من الإبداع والإجناز    .5

نتيجة  القوي  والت�ضغيلّي  املايل  اأداوؤنا  لقد جاء  اأداٍء مايل قوّي:  حتقيق   .2

كافة  على  حققناه  الذي  ال�ضتثنائي  الأداء  بينها  ومن  عوامل،  لعدة 

من  يظهر  كما  املايل  الأداء  حت�ضني  وا�ضلنا  وقد  الت�ضغيلية.  امل�ضتويات 

بني  الت�ضغيلية  التعادل  ونقطة  العائدات  اإجمايل  الذي حققناه يف  النمو 

�ضات والتي حققناها يف �ضهر  الإيرادات وامل�ضاريف قبل خ�ضم املخ�ضّ

دي�ضمرب املا�ضي. ورغم حّدة املناف�ضة التي ي�ضهدها القطاع، فقد متكن 

البنك من حتقيق اأهدافه املالّية املتمثلة يف الو�ضول اإىل نقطة التعادل.

مع  واملتوافقة  املبتكرة  واخلدمات  املنتجات  من  قوية  حمفظة  بناء   .3

الرقابة  هيئة  قدمته  الذي  الكبري  الدعم  خالل  من  وذلك  ال�سريعة: 

ال�ضرعية يف البنك، فقد اأ�ضبح لدى البنك املزيد من احللول التي �ضممت 

التجارية  واملوؤ�ض�ضات  الأفراد  من  زبائننا  متطلبات  لتلبية  خ�ضي�ضًا 

وال�ضركات وقطاع املوؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة. كما اأّن كافة اخلدمات 

امل�ضرفية التي نقدمها تتوافق مع مبادئ ال�ضريعة ووفقا لالإطار القانوين 

الُعماين  املركزي  البنك  عن  ال�ضادر  الإ�ضالمية  لل�ضريفة  والتنظيمي 

يف  الإ�ضالمية  املالية  للموؤ�ض�ضات  واملراجعة  املحا�ضبة  هيئة  ومعايري 

ال�ضلطنة.

اخلدمات  بقطاع  اإمكاناتهم  وتنمية  الب�سرية  الكوادر  وتدريب  تعيني   .4

واإنعكا�ضًا  الدوؤوبة  م�ضاعينا  اإطار  يف  ال�سريعة:  مع  املتوافقة  امل�سرفية 

فقد  امل�ضتويات،  كافة  على  املوؤ�ض�ضي  الأداء  تطوير  اإىل  الرامية  لثقافتنا 

تو�ضيع  مع  واملوهوبة  املحرتفة  الب�ضرية  الكوادر  تعيني  البنك  وا�ضل 

خالل  من  ال�ضريعة  مع  املتوافقة  امل�ضرفية  اخلدمات  حول  مداركهم 

تزويدهم بالفر�س التدريبية اإ�ضافة اإىل توفري الدعم والإ�ضراف املبا�ضر 

اأثناء تاأدية مهامهم على راأ�س عملهم.

ومواكبة  البتكار  لتعزيز  ا�ضرتاتيجيتنا  مع  مت�ّضيًا  والتقنية:  العمليات   .5

لتطوير  التقنّية  امل�ضاريع  من  عددًا  البنك  نفذ  فقد  احلديثة،  التقنيات 

عملياته واأمتتتها وفقًا لأعلى املعايري ل�ضمان ال�ضتمرار يف تقدمي اأف�ضل 

م�ضتوى من خدمة الزبائن.

نحو  م�ضريته  البنك  وا�ضل  واخلدمات:  واملنتجات  الزبائن  قطاعات   .6

رفع  مع  املختلفة  املجتمع  وفئات  القطاعات  كافة  من  الزبائن  جذب 

م�ضتوى الوعي لديهم حول ال�ضريفة الإ�ضالمية من خالل ا�ضتعرا�س ما 

وت�ضمنت  ال�ضريعة.  مع  ومتوافقة  مبتكرة  ومنتجات  خدمات  من  يقدمه 

اأهم اإجنازاتنا يف عام 2015 اإطالق تطبيق املُعامالت امل�ضرفية للهواتف 

الذكية والأجهزة اللوحية اإ�ضافة اإىل اأكرب باقة من بطاقات ما�ضرتكارد 

الئتمانية املتوافقة مع ال�ضريعة والتي نالت تقديرًا وا�ضتح�ضانًا كبريًا لدى 

قاعدة زبائننا املتنامية.

أبرز التطورات في أعمالنا األساسية
الخدمات المصرفية لألفراد 

وا�ضل ق�ضم اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد عمله الدووؤب لإعادة تعريف 

التجربة امل�ضرفية يف ُعمان وذلك من خالل تزويد الزبائن مبنتجات 

وخدمات م�ضرفية مبتكرة ومعززة بخدمة ا�ضتثنائية وحلول متقدمة 

اإىل  اتبعناه  النهج الذي  اأدى  الع�ضرّية. ولقد  للوفاء باملتطلبات  تقنيًا 
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اإحداث تغيرٍي اإيجابٍي يف قطاع اخلدمات امل�ضرفية لالأفراد بال�ضلطنة 

مما �ضجع املوؤ�ض�ضات امل�ضرفية الأخرى على اإعادة النظر يف املنتجات 

واخلدمات امل�ضرفية التي تقدمها.

تطبيق  لالأفراد  امل�ضرفية  اخلدمات  ق�ضم  اأطلق   ،2015 عام  وخالل 

واخلدمة  اللوحية،  والأجهزة  الذكية  للهواتف  امل�ضرفية  املُعامالت 

من  عددًا  توفر  والتي  للبنك  الإلكرتونّية  امل�ضرفية  للخدمات  املُكِملة 

اخلدمات املميزة. وتتيح هذه القنوات الرقمّية املتنوعة للزبائن طرقًا 

مدار  وعلى  كانوا  اأينما  امل�ضرفية  معامالتهم  لإجراء  واآمنة  موثوقة 

البنك كذلك  اأطلق  العام،  نهاية  وقبيل  الأ�ضبوع.  اأيام  ال�ضاعة وطوال 

اأكرب ت�ضكيلة من البطاقات الئتمانية املتوافقة مع ال�ضريعة والتي تاأتي 

بالعديد من املزايا والعرو�س التي تتالئم مع تطلعات الزبائن وتقدم 

لهم خدمات مالية عملية ومرنة تلبي كافة احتياجاتهم. 

ال�ضريفة  يف  الرائد  باعتباره  البنك  و�ضع  من  الق�ضم  عزز  كما 

الإ�ضالمية يف ال�ضلطنة، وظهر ذلك جليا يف الزيادة املطردة يف اأعداد 

األف ح�ضابًا. ويف  اأكرث من 51  اإىل  األف  التي منت من 32  احل�ضابات 

بينما منت  بلغت %57،  بن�ضبة  الإيداعات  ارتفعت  �ضياٍق مت�ضل، فقد 

فروعه  ل�ضبكة  البنك  تو�ضيع  عام 2015  و�ضهد   .%104 بواقع  الأ�ضول 

وذلك بافتتاح فرع جديد يف ولية الربميي، لي�ضل بذلك اإىل 11 فرعًا 

يف مواقع ا�ضرتاتيجية يف جميع اأنحاء ال�ضلطنة، مما �ضاهم يف التوا�ضل 

مع الزبائن ب�ضكل مبا�ضر وفهم متطلباتهم وتطلعاتهم ب�ضورة اأف�ضل. 

وقد وا�ضل زبائننا ال�ضتمتاع باإجراء املعامالت امل�ضرفية دون احلاجة 

اإىل دفع ر�ضوم اإ�ضافية عرب ا�ضتخدام �ضبكة ُعمان لأجهزة ال�ضراف 

الآيل. وعلى النطاق الدويل، ميكن لزبائننا ا�ضتخدام بطاقات اخل�ضم 

بيع  نقطة  اأو  اآيل  اأي جهاز �ضراف  الئتمانّية من  والبطاقات  املبا�ضر 

�ضمن �ضبكة بطاقات ما�ضرتكارد.

وبالإ�ضافة اإىل منتجات الودائع وال�ضتثمار، وحلول الدفع عرب بطاقات 

ال�ضحب املبا�ضر والبطاقات الئتمانية، يقدم البنك عدة خيارات متويل 

مل�ضاعدة زبائنه يف �ضراء ال�ضيارات واملنازل وغريها من احتياجاتهم 

الأخرى وفقا لأمناط حياتهم وطموحاتهم ال�ضخ�ضية.

مع خالل عدة  البنك  مع  التوا�ضل  للزبائن  ذلك، ميكن  على  وعالوة 

قنوات تفاعلية مميزة تت�ضمن �ضبكة فروعه املوزعة بعناية يف اأرجاء 

املزود  الت�ضال  ومركز  املبا�ضرين،  املبيعات  وموظفي  ال�ضلطنة، 

الذكية  للهواتف  امل�ضرفية  املُعامالت  وتطبيق  التقنيات،  باأحدث 

واخلدمات امل�ضرفية عرب الإنرتنت. واإ�ضافة اإىل ذلك، فقد زودنا كل 

فرع من فروعنا باأحدث اأجهزة ال�ضراف الآيل واأجهزة اإيداع النقود 

�ضبكة  تو�ضيع  اإىل   2016 عام  خالل  البنك  وي�ضعى  هذا،  وال�ضيكات. 

فروعه وقاعدة زبائنه عرب تزويدهم بخدمات قّيمة وجتربة م�ضرفية 

مرثية. 

الخدمات المصرفية التجارية
تو�ّضع ق�ضم اخلدمات امل�ضرفية التجارية يف البنك، خالل عام 2015، 

من اأربعة اإىل �ضتة وحدات. فقد مّتت جتزئة ق�ضم اخلدمات امل�ضرفية 

األ وهما ق�ضم اخلدمات  اإىل ق�ضمني منف�ضلني،  وال�ضركات  التجارية 

وخدمات  التجارية  امل�ضرفية  اخلدمات  وق�ضم  لل�ضركات  امل�ضرفية 

�ضهدته  الذي  للنمو  نتيجة  وذلك  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات 

اأ�ضول البنك، الأمر الذي تطّلب اإيالء تركيٍز خا�س لكّل قطاع من هذه 

امل�ضاريع  لتمويل  خا�ضًا  ق�ضمًا  البنك  اأن�ضاأ  كما  حدة.  على  القطاعات 

والتمويالت امل�ضرتكة. بينما بقيت اأق�ضام الأ�ضواق العاملية، واخلدمات 

تقّدم خدماتها  الدولية  ال�ضتثمارية، واخلدمات امل�ضرفية  امل�ضرفية 

لزبائننا كاملعتاد.

الخدمات المصرفية للشركات 
الربع  منذ  امللمو�س  منّوه  لل�ضركات  امل�ضرفية  اخلدمات  ق�ضم  وا�ضل 

الأخري لعام 2014، ولكنه �ضهد تباطوؤًا  خالل الن�ضف الثاين من عام 

2015 نتيجة للحاجة اإىل اللتزام بالأنظمة املرتبطة بالقيود والن�ضب 

بالقطاع  تتعّلق  التي  تلك  وخ�ضو�ضًا  ال�ضريفة،  ب�ضناعة  اخلا�ضة 

العقارّي. وقد كان ذلك متوقعًا بطبيعة احلال، حيث كان ل بّد اأن ي�ضل 

يتداخل  الذي  النطاق  اإىل  البنك  �ضهده  الذي  املت�ضارع  النمو  معدل 

فيه مع القيود املفرو�ضة على البنوك بهذا اخل�ضو�س. غري اأّن هناك 

خططًا لدى البنك لتحويل ن�ضاطاته اإىل عدٍد من القطاعات الأخرى، 

وخا�ضة يف جمال متويل امل�ضاريع، بحيث يحافظ على م�ضتويات �ضحّية 

التحديات  بع�س  لظهور  احتمالّية  وهناك  املالّية.  تعامالته  جميع  يف 

املعتمدة،  الت�ضهيالت  مع  الأ�ضول  منّو  معدلت  توافق  عدم  حيث  من 

وهو اأمٌر طبيعي بالن�ضبة لبع�س احلالت يف متويل امل�ضاريع التي ميتد 

املنتجات  لتطوير  بالن�ضبة  اأما  طويلٍة.  فرتة  على  فيها  التنفيذ  جدول 

امل�ضرفية اجلديدة، فقد اأطلق البنك ت�ضهيالت م�ضرفية لراأ�س املال 

العامل بناًء على مبداأ الوكالة بال�ضتثمار خالل الفرتة املالّية التي يتّم 

ا�ضتعرا�ضها.

الخدمات المصرفية التجارية وخدمات 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

التجارية.  امل�ضرفّية  اخلدمات  حتت  يندرج  جديدًا  ق�ضمًا  هذا  ميّثل 

امل�ضرفية  اخلدمات  مع  مت�ضابهة  اخلدمات  هذه  كون  من  وبالرغم 

لل�ضركات، اإّل اأن زبائنها خمتلفون متامًا عن زبائن ال�ضركات. ويف هذا 

الق�ضم،  اإطالق خدمات متخ�ض�ضة لهذا  البنك ب�ضدد  فاإّن  ال�ضياق، 

واملتو�ضطة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات  قطاع  متطلبات  مع  تتنا�ضب  بحيث 

والزبائن التجاريني.

تمويل المشاريع والتمويالت المشتركة
وقد  التجارّية،  امل�ضرفّية  اخلدمات  �ضمن  جديد  ق�ضٌم  الآخر  وهذا 

مّت اإطالقه يف عام 2015 لال�ضطالع بنوٍع اآخر من التعامالت املالّية 

التي  التمويل  اتفاقية  ولعّل  امل�ضاريع.  بتمويل  واخلا�ضة  تعقيدًا  الأكرث 

لإن�ضاء  وال�ضرتاتيجية  الثمينة  املعادن  معاجلة  �ضركة  مع  توقيعها  مّت 

م�ضنع لإنتاج وحتمي�س معدين الأنتيمون وثالثي اأك�ضيد الأنتيمون يف 

املنطقة احلّرة ب�ضحار من اأبرز الأمثلة على هذا النوع من املعامالت، 

اآخر  البنك متويل عددًا  ويتوقع  �ضتة �ضركاء خمتلفني.  حيث ت�ضمنت 

تتبلور خالل عام  درا�ضتها بحيث  التي جتري  املماثلة  التفاقيات  من 

2016. ولعل هذا املجال �ضيكون حيويًا لي�س للبنك فقط واإمنا للقطاع 

واملرافق،  الأ�ضا�ضية  البنية  جمالت  يف  وخ�ضو�ضًا  بكامله،  امل�ضريّف 
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حيث يقّدم البنك حلوًل متويلّية متطابقة مع ال�ضريعة الإ�ضالمية بن�ضبة 

.%100

األسواق العالمية
اإدارة  لقد حتّول الدور الرئي�ضي لق�ضم الأ�ضواق العاملية يف البنك من 

ال�ضيولة الفائ�ضة الناجتة عن متويالت راأ�س املال وذلك خالل اأيامه 

الأوىل، اإىل نوٍع اآخر من التعامالت مع زبائن يعملون يف جمال اإدارة 

الأ�ضواق  ق�ضم  اأّمن  وقد  الأجنبّية.  العمالت  �ضرف  و�ضوق  ال�ضيولة 

العاملية، خالل هذه ال�ضنة املالية، ح�ضة كبرية من التمويل من ال�ضوق 

للم�ضاهمة يف تعزيز منو ودائع البنك. كما قدم الق�ضم خدمة �ضرف 

من  عزز  الذي  الأمر  الوعد،  مبداأ  �ضمن  الآجلة  الأجنبية  العمالت 

ال�ضوق  �ضمن  التعامل  للزبائن  املتكاملة، حيث ميكن  �ضل�ضلة خدماته 

الآجلة بطريقة تتوافق مع ال�ضريعة وتالئم احتياجات التحّوط التمويلي 

عائدات  تعزيز  يف  العاملية  الأ�ضواق  ق�ضم  �ضاهم  كما  بهم.  اخلا�ضة 

طرحها  مت  والتي  ال�ضكوك،  حمفظة  اإدارة  خالل  من  وذلك  البنك 

كذلك يف عام 2015. وحيث اأن ال�ضوق امل�ضرفية انتقائية فيما يتعلق 

والإ�ضدارات اجلديدة،  التداول  اأحجام  املنتجات من جهة  مبثل هذه 

فاإّن ق�ضم الأ�ضواق العاملّية يهدف اإىل ال�ضطالع بدوره اجلديد كالعب 

رئي�ضّي يف ال�ضوق املحلّية يف امل�ضتقبل القريب.

الخدمات المصرفية االستثمارية 
خالل  مميزا  ال�ضتثمارية  امل�ضرفية  اخلدمات  ق�ضم  اأداء  كان  لقد 

العام 2015، حيث �ضاهم الق�ضم ب�ضكل فاعل يف اإيرادات البنك، وذلك 

من خالل جمموعة من الأن�ضطة ال�ضتثمارية املُدرة للدخل وذلك يف 

وطويلة  ق�ضرية  عوائد  حتقيق  يف  اأثمرت  والتي  خمتلفة،  قطاعات 

التو�ضع  يف  ال�ضتثمارية  امل�ضرفية  اخلدمات  ق�ضم  و�ضيوا�ضل  املدى. 

اإن�ضاء  اإىل  بالإ�ضافة  ا�ضت�ضارية  تقدمي خدمات  الق�ضم يف  �ضرع  حيث 

دخل  يف  الق�ضم  م�ضاهمة  ترتفع  اأن  املتوقع  ومن  ا�ضتثمارية.  �ضناديق 

دخل  م�ضادر  توفري  يف  م�ضاهمته  اإىل  بالإ�ضافة  امل�ضتقبل،  يف  البنك 

جديدة با�ضتثناء خماطر الئتمان.

الخدمات المصرفية الدولية
العالقات  اإدارة  م�ضوؤولية  الدولية  امل�ضرفية  اخلدمات  ق�ضم  يتوىل 

اإىل  البنك  املرا�ضلة. وقد عمل  والبنوك  التمويلية  املوؤ�ض�ضات  مع كافة 

الآن على تاأ�ضي�س �ضبكة من البنوك املرا�ضلة التي ت�ضم اأكرث من 100 

املعتمدة  احلدود  اإىل  اإ�ضافة  واخلارجي،  املحلي  ال�ضعيد  على  بنك 

للتعامل مع اأكرث من 80 بنكا يف 44 دولة يف اأنحاء العامل. و�ضيوا�ضل 

ق�ضم اخلدمات امل�ضرفية الدولية البحث عن فر�س لتاأ�ضي�س عالقات 

جديدة الأمر الذي من �ضاأنه اأن ي�ضهم يف دعم منو البنك وخ�ضو�ضا 

فيما يتعلق بالتمويل التجارة الدولية.

إدارة المخاطر
اأثناء  اأ�ضكال عديدة من املخاطر  اإىل   يتعر�س البنك ب�ضكل اعتيادي 

لبناء  البنك جهودا حثيثة  ن�ضاأته، بذل  واأن�ضطته. ومنذ  اأعماله  تنفيذ 

نظاٍم فّعال لإدارة املخاطر مع تنفيذ ال�ضيا�ضات املتعارف عليها دوليًا 

التنظيمية  امل�ضتويات  كافة  �ضمن  واحلوكمة  باملخاطر  يتعلق  فيما 

املخاطر  لإدارة  اليوم يف حتديد منهج فعال  البنك  للبنك. وقد جنح 

و�ضمان ا�ضتقرار عمليات البنك لتحقيق اأهدافه ال�ضرتاتيجية وحماية 

م�ضالح كافة ال�ضركاء. 

قام  حيث  املخاطر  اإدارة  م�ضوؤولية  البنك  اإدارة  جمل�س  ويتوىل  هذا 

بت�ضكيل جلنة م�ضتقلة على م�ضتوى جمل�س الإدارة ت�ضمل جلنة خمت�ضة   

هي جلنة املخاطر والإمتثال واملدعومة من قبل جمموعة م�ضتقلة لإدارة 

املخاطر واحلوكمة ترفع تقاريرها اإىل جمل�س الإدارة عرب هذه اللجنة.

عليا  اإدارية  جلان  ت�ضكيل  مت  واحلوكمة،  املخاطر  اإدارة  من  وكجزء 

املخاطر.  اأنواع  من  نوع  لكل  متكاملة  اإدارة  ل�ضمان  البنك  �ضمن 

الئتمان  واللتزامات، وجلنة  الأ�ضول  اللجان: جلنة  ومن �ضمن هذه 

وال�ضتثمار، واللجنة التوجيهية لتقنية املعلومات. كما مت تطبيق هيكل 

اإداري من�ضق مّت من خالله تعريف م�ضتويات امل�ضوؤولية وال�ضلطة املتعلقة 

بالأن�ضطة الآلية وغري الآلية ومت اعتمادها بوا�ضطة جمل�س الإدارة. ويف 

نف�س ال�ضياق، يتم اإجراء مراجعات دورية بوا�ضطة مدققي احل�ضابات 

الأق�ضام  جميع  عرب  املخاطر  اإدارة  ثقافة  غر�س  ل�ضمان  الداخليني 

مدعومة مبجموعة من عمليات التدقيق وال�ضبط امل�ضتمّرة.

الإدارة  قامت  البنك،  يطلقها  التي  املتوا�ضلة  املبادرات  اإطار  ويف 

مع  تتالئم  كي  احلالية  املخاطر  اإدارة  �ضيا�ضات  وتعديل  مبراجعة 

التغيريات التي تطراأ على البيئة التنظيمية والقت�ضادية. 

اإدارة  الأ�ضا�ضية يف عملية  العنا�ضر  اأهم  اأحد  ال�ضيولة   وتعّد خماطر 

لتمكني  رقابية  واأدوات  �ضيا�ضات  بتطوير  البنك  قام  ولذلك  املخاطر. 

واملنهج  النقدي  التدفق  ال�ضيولة من خالل  تقييم فجوات  الإدارة من 

وتقليل   ، التمويل  ون�ضبة  الإيداعات،  مقابل  والحتياطات  الثابت، 

خماطر ال�ضيولة، اإ�ضافة اإىل جمموعة من التدابري الوقائية ال�ضرورية. 

لل�ضيولة   3 بازل  مقررات  تطبيق  يف  البنك  بداأ  املا�ضي،  العام  واأثناء 

املمار�ضات  اأف�ضل  ومواكبة  التنظيمية  باملتطلبات  للوفاء  املال  وراأ�س 

الدولية يف هذا ال�ضياق .

“املخاطر  بـ  هذا، وتعرف املخاطر  املتعلقة بالعمليات اليومية للبنك 

الت�ضغيلية”. ولتقليل هذه املخاطر، فقد مت تبني �ضيا�ضة لإدارة املخاطر 

امل�ضتويات  كافة  �ضمن  دقيقة  �ضوابط  تطبيق  اإىل  اإ�ضافة  الت�ضغيلية 

بتطوير  اأي�ضًا  البنك  قام  املا�ضي،  العام  وخالل  البنك.  يف  والأق�ضام 

وتطبيق اأداة “التقييم الذاتي للمخاطر والتحكم” ملراقبة وتقييم كافة 

قد  التي  الت�ضغيلية  املخاطر  ملعاجلة  وال�ضوابط  الأ�ضا�ضية  العمليات 

تظهر اأثناء اإجراء املعامالت املختلفة ووظائف الدعم.

امليزانية  اإعداد  عملية  من  يتجزاأ  ل  جزءًا  املخاطر  اإدارة  وتعّد 

والثقة  اجلودة  من  ممكن  م�ضتوى  باأعلى  الزبائن  وتزويد  العمومية، 

وال�ضفافية، اإ�ضافة اإىل احلفاظ على �ضمعة البنك و�ضورته الإيجابية 

يف ال�ضوق. ويوا�ضل البنك جهوده يف اإن�ضاء اأ�ضا�س قوي لإدارة املخاطر 

الدولية  املمار�ضات  اأف�ضل  واتباع  امل�ضتمر  التطوير  على  الرتكيز  عرب 

الداخلية  املخاطر  لإدارة  الأ�ضا�ضية  البنية  حت�ضني  ذاته  الوقت  ويف 

والعمليات والقدرات.
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التوعية بمبادئ الصيرفة اإلسالمية
الإ�ضالمية  ال�ضريفة  حول  التوعية  جمال  يحتلها  التي  لالأهمية  نظرًا 

فقد اأوىل البنك منذ تاأ�ضي�ضه اأولوية خا�ضة لهذا اجلانب وذلك لدوره 

بذل  فقد  الإ�ضالمية.  ال�ضريفة  قطاع  تنمية  م�ضرية  دفع  يف  احليوي 

باملعرفة  املجتمع  اأفراد  لتزويد  ال�ضياق  هذا  يف  حثيثة  جهودا  البنك 

التي  اجلهود  �ضياق  ويف  الإ�ضالمية.  ال�ضريفة  مفهوم  حول  والوعي 

يبذلها البنك يف هذا الإطار  فقد عمد البنك  اإىل تد�ضني الربنامج 

حول  الوعي  تعزيز  اإىل  يهدف   والذي  الإ�ضالمية  لل�ضريفة  التثقيفي 

من  وذلك  ال�ضلطنة  مناطق  خمتلف  يف  الإ�ضالمية  ال�ضريفة  مفهوم 

خالل ا�ضتهدافه للموؤ�ض�ضات التعليمية وموؤ�ض�ضات القطاعني احلكومي 

واخلا�س، حيث ا�ضتهدف الربنامج خالل العام 2015 اأكرث من 1000 

طالب وطالبة يف خمتلف املوؤ�ض�ضات التعليمية يف ال�ضلطنة. كما �ضمل 

ملوظفي  الإ�ضالمية  ال�ضريفة  حول  تعريفية  دورات  تنظيم  الربنامج 

وزارة الرتبية والتعليم اإ�ضافة اإىل تنظيم حلقات نقا�ضية ملمثلي و�ضائل 

الإعالم املحلية.

انطالقا من جهوده الريادية يف تعزيز م�ضتوى الوعي لدى املوؤ�ض�ضات 

الن�ضخة   2014 عام  يف  نزوى  بنك  د�ضن  فقد  واخلا�ضة،  احلكومية 

لتكون  ممت  �ضُ والتي  الإ�ضالمية  لل�ضريفة  املعرفة  ندوة  من  الأوىل 

القطاعات،  خمتلف  بني  للتعاون  الرتويج  اإىل  تهدف  �ضنوية  من�ضة 

وتوفري من�ضة نقا�ضية حول اأبرز املوا�ضيع القت�ضادية ب�ضكل عام وتلك 

املتعلقة بقطاع ال�ضريفة الإ�ضالمية ب�ضكل خا�س، اإ�ضافة اإىل م�ضاركة 

اأف�ضل املمار�ضات يف القطاع. 

وذلك   2015 عام  خالل  الندوة  من  الثانية  الن�ضخة  البنك  نظم  وقد 

الو�ضع  تطلعات  على  الثانية  الن�ضخة  ركزت  حيث  اأو�ضع  نطاق  على 

القت�ضادي يف املنطقة الإقليمية. كما و�ضلطت الندوة ال�ضوء على اأبرز 

التحديات والتطلعات لقطاع ال�ضريفة الإ�ضالمية، وذلك بح�ضور اأكرث 

من 150 ممثال للموؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة.

هذا، ويحر�س بنك نزوى على ال�ضتفادة من من�ضات التوا�ضل املختلفة 

لدى  الإ�ضالمية  بال�ضريفة  الوعي  تعزيز  يف  الريادّي  دوره  ل�ضمان 

البنك  خمتلف �ضرائح املجتمع. وت�ضتمل تلك املن�ضات على �ضفحات 

عرب مواقع التوا�ضل الجتماعي اإ�ضافة اىل �ضراكته ال�ضرتاتيجية مع 

اخلدمات  يناق�س  �ضهري  عموٍد  لتخ�ضي�س  الُعمانية  الوطن  جريدة 

�ضمن  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  اأحكام  مع  املُتوافقة  امل�ضرفية  واملُنتجات 

جهوده التوعوية بهذا القطاع املايل ال�ضاعد بقوة يف ال�ضلطنة.

و�ضيوا�ضل البنك خالل العام القادم 2016 جهوده وم�ضاعية التي ت�ضب 

عقد  خالل  من  وذلك  الإ�ضالمية  بال�ضريفة  الوعي  تعزيز  جانب  يف 

الدورات التعريفية يف خمتلف املوؤ�ض�ضات احلكومية واخلا�ضة، وتعزيز 

وممار�ضات  ملبادئ  تر�ضيخا  وذلك  املوؤ�ض�ضات  خمتلف  مع  �ضراكته 

امل�ضوؤولية الجتماعية التي يتبعها البنك.

المسؤولية االجتماعية 
الأن�ضطة  دعم  يف  ريادي  وبدوٍر  دوؤوب  وب�ضكل  نزوى  بنك  ي�ضطلع 

والفعاليات الجتماعية والقت�ضادية وتلك املرتبطة بقطاع ال�ضريفة 

من خالل بناء عالقات تعاون ا�ضرتاتيجية مع عدة جهات وُموؤ�ض�ضات 

خُمتلفة يف ال�ضلطنة. وقد قام البنك بتفعيل �ضراكة ا�ضتثنائية مع وزارة 

القيم  وتعزيز  دعم  ملوا�ضلة  جهوده  �ضمن  الدينية  وال�ضوؤون  الأوقاف 

الزكاة  حملة  دعم  يف  �ضارك  حيث  ال�ضلطنة،  يف  الأ�ضيلة  الإ�ضالمية 

اأتاح للزبائن فر�ضة  التي ا�ضتمرت طيلة �ضهر رم�ضان املُبارك،  مما 

فريدة لدفع م�ضتحقات الزكاة عرب اإيداعها اأو حتويلها ب�ضكل ُمنتظم 

�س لوزارة الأوقاف وال�ضوؤون الدينية؛ وهو  وُمبا�ضر اىل ح�ضاٍب خُم�ضّ

حٌل وّفر لزبائن البنك خدمة ُمريحة واآمنة و�ضل�ضة ت�ضاعدهم على اأداء 

فرائ�ضهم الدينية. 

ولقد برز التزام البنك يف خدمة املُجتمع جليًا لدى موظفيه من خالل 

واحل�ّس  الرحمة  قيم  لغر�س  التطّوعي  ‘م�ضوؤوليتي’  برنامج   اإن�ضاء 

بامل�ضوؤولية وتعظيم روح اجلماعة. هذا، وقد حّقق الربنامج اإجنازات 

عدة متثلت يف تنفيذه عددًا من امل�ضاريع التطوعية التي �ضملت برنامج  

�ضائم ’ للتوا�ضل مع اأبناء املُجتمعات املحلية، وتبع ذلك قيام  ‘اإفطار 
البنك بحملة لتنظيف ال�ضواطئ ل�ضون وحماية ال�ضواحل اخلالبة التي 

اإىل  اإ�ضافة  بالدم،  للتربع  خريية  حملة  وتنظيم  ال�ضلطنة،  بها  متتاز 

غريها من املبادرات الأخرى.

الجوائز
لقد اأثمرت اجلهود وامل�ضاعي التي يبذلها بنك نزوى لأن يكون الوجهة 

الريادية واملف�ضلة يف قطاع ال�ضريفة الإ�ضالمية يف ال�ضلطنة يف نيله 

البنك  حاز  حيث  املرموقة.  والدولية  الإقليمية  اجلوائز  من  جمموعة 

والتي  واإقليميا  عامليا  مرموقة  جوائز  اأربع  على   2015 العام  خالل 

يف  اإ�ضالمي  مل�ضرف  اأداء  “اأف�ضل  جائزة  على  ح�ضوله  يف  متثلت 

�ضلطنة ُعمان” وذلك يف املوؤمتر العاملي للم�ضارف الإ�ضالمية 2015 

يف  اإ�ضالمي  بنك  “اأف�ضل  جائزة  و  البحرين،  مملكة  يف  اأقيم  والذي 

ال�ضلطنة” يف الن�ضخة ال�ضاد�ضة جلوائز التمويل الإ�ضالمي، اإ�ضافة اإىل 

جائزة “اأف�ضل برنامج للحفاظ على املوظف وحتفيزه” وذلك يف حفل 

توزيع جوائز مراكز الت�ضال يف ال�ضرق الأو�ضط، وجائزة “اأف�ضل بنك 

اإ�ضالمي للخدمات امل�ضرفية لالأفراد يف ال�ضلطنة” وذلك يف املوؤمتر 

العامل الإ�ضالمي للخدمات امل�ضرفية لالأفراد.

اإلجراءات الشرعية 
مُيّثل اللتزام التاّم وال�ضارم مببادئ واأحكام ال�ضريعة الأ�ضا�س الذي 

اعتمده بنك نزوى يف ت�ضميم خدماته وُمنتجاته امل�ضرفية وذلك عرب 

اتباع اإطار عمل يت�ضمن العنا�ضر التالية التي ت�ضع املعايري واملمار�ضات 

امل�ضموحة وت�ضمن المتثال بتلك املعايري: 

‘كتاب  ي�ضّكل  وهو  الإ�سالمية:  لل�سريفة  التنظيمي  الإطار   .1

فيه  ويحدد  الُعمايّن  املركزي  البنك  اأ�ضدره  الذي  القواعد’ 

ال�ضرعية  بالأحكام  يتعلق  فيما  التوجيهية  واملبادئ  الإر�ضادات 

ذات ال�ضلة بال�ضريفة ال�ضالمّية واملتفق عليها يف ال�ضلطنة.

معايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للُموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية:   .2

وت�ضم كافة معايري املُحا�ضبة واحلوكمة ال�ضرعية التي اأ�ضدرتها 

املعايري  هذه  ومتثل  الُعماين.  املركزي  البنك  بها  واأو�ضى  الهيئة 
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اللجوء  ويتم  هذا،  الإ�ضالمّية.  ال�ضريفة  لقطاع  رئي�ضيًا  مرجعًا 

بخ�ضو�س  ال�ضرعّية  الرقابة  هيئة  عن  ال�ضادرة  لالأحكام 

القرارات ال�ضرعّية غري الواردة يف هذه املعايري.

من  نخبٍة  من  تتاألف  هيئة  وهي  ال�سرعية:  الرقابة  هيئة   .3

ُعلماء ال�ضريعة الُعمانيني والدوليني املُخت�ضني يف الفقه الإ�ضالمي 

واملُعامالت املالية، حيث يقومون مُبراجعة واإ�ضدار الفتاوى حول 

اإىل الإ�ضراف عليها ب�ضكل تام  اإ�ضافة  كافة املُنتجات والعمليات 

على  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  ومعايري  باأحكام  البنك  التزام  ل�ضمان 

ب�ضكٍل  للبنك  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة  اأع�ضاء  ويلتقي  الدوام. 

عبد  الدكتور  ال�ضيخ  من  كاًل  وت�ضم  �ضهور،  ثالثة  كّل  منتظم 

الدكتور حممد  ال�ضيخ  رئي�ضًا، وع�ضوية كل من  اأبو غّدة،  ال�ضتار 

بن را�ضد الغاربي، وال�ضيخ ابراهيم بن نا�ضر ال�ضوايف. هذا، وقد 

اأ�ّض�ضت الهيئة جلنة تنفيذية �ضرعّية متخ�ض�ضة ُموؤلفة من ال�ضيخ 

الغاربي وال�ضيخ ال�ضوايف، تعقد لقاءاتها ب�ضكل �ضهري مما يتيح 

واخلدمات  باملُنتجات  املُتعّلقة  امل�ضتجدات  اأحدث  ُمتابعة  لها 

الإ�ضالمية وغريها من متطلبات البنك.

املراجعة  حول  الإجراء  هذا  يتمحور  ال�سرعي:  اللتزام   .4

اأجل  من  تنفيذها  قبل  البنك  عمليات  على  ال�ضرعّي  والإ�ضراف 

�ضمان توافق عملية الهيكلة مع التوجيهات وال�ضوابط الواردة يف 

املحا�ضبة  هيئة  ومعايري  الإ�ضالمية،  لل�ضريفة  التنظيمي  الإطار 

واملراجعة للُموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية، وهيئة الرقابة ال�ضرعية. 

ويتم اإعداد تقارير خا�ضة لتوثيق هذا الن�ضاط الإ�ضرايّف. وبهدف 

دعم وم�ضاندة اأن�ضطة الإلتزام ال�ضرعّي، يتّم تدقيق املخاطر غري 

املتوافقة مع اأحكام ال�ضريعة ب�ضكل م�ضتمر، ومن ثم يتّم حتديد 

التي  املخاطر  هذه  من  للحّد  التخفيفّية  ال�ضوابط  من  جمموعة 

التخل�س  ويتم  املق�ضودة.  غري  الب�ضرية  لالأخطاء  نتيجة  تقع 

مع  املتوافقة  غري  املالية  املعامالت  عن  ناجتة  اإيرادات  اأي  من 

ال�ضريعة حتت باب الأعمال اخلريّية وفقًا لتوجيهات هيئة الرقابة 

ال�ضرعّية.

بعدد  ومنوط  خا�س  داخلي  اإجراء  وهو  ال�سرعّي:  التدقيق   .5

من موظفي البنك ذوي الكفاءات الذين يرفعون تقاريرهم ب�ضكل 

عن  امل�ضوؤول  الكادر  ويقوم  ال�ضرعية.  الرقابة  هيئة  اإىل  مبا�ضر 

من  املالية  املعامالت  تنفيذ  بعد  ال�ضرعّي  التدقيق  باإجراء  ذلك 

اأجل �ضمان امتثالها مع التوجيهات ال�ضرعّية ال�ضادرة عن هيئة 

رفع  ويتم  ال�ضلة.  ذات  ال�ضرعية  واملراجعات  ال�ضرعّية  الرقابة 

تقارير فورية عن اأي معاملة غري متوافقة مع ال�ضريعة اإىل اللجنة 

القرارات  واإتخاذ  ملراجعتها  املتخ�ض�ضة  ال�ضرعّية  التنفيذية 

الالزمة ب�ضاأنها، اإ�ضافة اإىل رفع تقرير مماثل اإىل هيئة الرقابة 

ال�ضرعّية.    

الواردة  التعليمات  على  بناء  اخلارجي:  ال�سرعي  التدقيق   .6

يقوم  الإ�ضالمية،  امل�ضرفية  للمعامالت  التنظيمي  الإطار  يف 

البنك بتعيني ُمدّقق م�ضتقل ُموؤّهل وخُمت�ّس يف التدقيق ال�ضرعي 

ملُراجعة ن�ضاطات البنك ب�ضكل �ضنوي.

التدريب والتاأهيل ال�سرعّي:  يوا�ضل ق�ضم اللتزام ال�ضرعي يف   .7

البنك تركيزه على برامج التدريب ال�ضرعية ذات ال�ضلة للتاأكيد 

امتالك  و�ضمان  العمليات  كافة  يف  ال�ضريعة  اأحكام  تطبيق  على 

باأ�ض�س  �ضاملة  معرفة  العمل  وفريق  الإداريني  املُوظفني  كافة 

كافة  لت�ضمل  التدريب  دائرة  تتو�ضع  كما  واأحكامها.  ال�ضريعة 

الأطراف خارج احلدود املوؤ�ض�ضية للبنك وذلك �ضمن احلمالت 

مبختلف  املجتمع  وعي  زيادة  بهدف  ينفذها  التي  التثقيفّية 

لالأفراد  واأهميتها  الإ�ضالمية  ال�ضريفة  ماهية  حول  �ضرائحه 

وموؤ�ض�ضات القطاعني العام واخلا�س.  

الموارد البشرية
ومن  نزوى،  بنك  جناح  وراء  املُحّركة  الرئي�ضية  القوة  املُوظفون  ميّثل 

قدراتهم  ودعم  تطوير  على  جهوده  البنك  رّكز  فقد  املنطلق،  هذا 

امل�ضاعي  لهذه  ونتيجة  وقادته.  املُ�ضتقبل  رّواد  لُي�ضبحوا  واإمكانياتهم 

الأداء  من  ثابت  م�ضتوى  على  املُحافظة  البنك  ا�ضتطاع  فقد  املثمرة، 

برنامج  ا  اأي�ضً نزوى  بنك  اأطلق  فقد  ذلك،  اىل  وبالإ�ضافة  القوي. 

اأجل  ‘التخطيط لالإحالل الوظيفي’  لإعداد املوظفني الطموحني من 
�ضغل املنا�ضب الرئي�ضية يف البنك.

ي�ضتمل  والذي   )HRMS( الب�ضرية  املوارد  اإدارة  نظام  البنك  كما طّبق 

على تطبيقات  بالتوظيف، واخلدمة الذاتية، واإدارة وتدريب املُوظفني، 

واإدارة الأداء والتقييم، والتعوي�ضات واملزايا.

التوظيف
ي�ضعى بنك نزوى ليكون ُموؤ�ض�ضة رائدة يف ا�ضتقطاب اأف�ضل الكفاءات 

املحلية من خالل توظيف املتميزين من اخلريجني اجلدد اإ�ضافة اىل 

العمل  قطاع  ا�ضتثنائية يف  ومهارات  ذوي خربات  موظفني  ا�ضتقطاب 

امل�ضريف. ولتحقيق هذه الغاية، ُيطّبق البنك �ضيا�ضات توظيف دقيقة 

و�ضارمة بناء على كفاءة امل�ضتويات التعليمية واملوؤهالت املهنية وتطابق 

فاإن  ال�ضياق ذاته،  ال�ضاغرة. ويف  املنا�ضب  املُر�ضحني مع  تخ�ض�ضات 

جدا  العالية  اجلودة  ذات  الكفاءات  باحت�ضان  متامًا  ُملتزٌم  البنك 

واحلفاظ عليها وزيادة ن�ضبة التعمني والتي و�ضلت يف عام 2015 اىل 

88.36 من اإجمايل الكوادر املهنية العاملة يف البنك.

التدريب والتطوير
باملهارات  وتزويدهم  املوظفني  اإعداد  يف  حيويًا  دورًا  التدريب  يلعب 

بال�ضريفة  واملُرتبطة  املُتنّوعة  املهام  لإجناز  ال�ضرورية  واخلربات 

اإ�ضافة اإىل حت�ضني م�ضتوى خدمات الزبائن بحيث ترقى  الإ�ضالمية، 

فقد  ذلك،  على  وبناًء  املُتمّيزة.  ومكانته  البنك  تطّلعات  م�ضتوى  اىل 

اأولوياتها  قائمة  على  التدريب  م�ضاألة  الب�ضرية  املوارد  دائرة  و�ضعت 

اأكرث من 700 فر�ضة تدريبية من خالل عقد ما  حيث قامت  بتوفري 

يقارب من  200 برنامج تدريبي خالل عام 2015 ، حيث ا�ضتفاد من 

البنك  اأق�ضام  التدريبية عدد كبري من املوظفني من خُمتلف  الربامج 

الإ�ضالمية،  ال�ضريفة  قطاع  �ضمن  جمالت  عّدة  وغطت  وفروعه 

العمل  روح  تعزيز  بهدف  وذلك  املهارات  وتنمية  الزبائن،  وخدمة 

الإبداعي والبتكار.
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التعّلم والتطوير  كما داأب البنك على تنمية ثقافة داخلية قائمة على 

من  عدد  اإىل  دّوري   ب�ضكٍل  ُموظفيه  ابتعاث  خالل  من  وذلك  الذاتي 

والدولية بهدف حت�ضيل  املحلية  التدريب  ومراكز  الأكادميية  املعاهد 

خربات وُموؤهالت علمية واأكادميية ُمتنّوعة.

تقنية المعلومات
ا�ضتنادا اإىل املعايري عالية اجلودة، والتقنيات املُتقّدمة التي يعتمدها 

البنك ويوظفها،  قام بنك نزوى ومن خالل اأنظمته التقنية املُتطّورة 

وتوافر  العتمادية  من  قدٍر  اأق�ضى  ل�ضمان  جهوده  برتكيز  والفريدة 

لول  ليتحقق  كان  ما  ذلك  باأّن  �ضّك  ول  احلديثة.  والنظم  املعلومات 

توفري املعلومات والأنظمة الالزمة وفق اأعلى م�ضتويات الدقة واملوثوقية 

واإيجاد بيئة اآمنة مع ا�ضتخدام اأحدث قنوات التوا�ضل الإلكرتونية على 

م�ضتوى العامل.

على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  املعلومات  تقنية  ق�ضم  رّكز   ،2015 عام  وخالل 

حت�ضني قنوات الت�ضال وتو�ضيع اأنظمة تقدمي اخلدمات لتوفري قنوات 

م�ضرفية بديلة اأكرث تنّوعًا لُيعّزز بذلك من التجربة امل�ضرفية للزبائن 

بنك  ويوفر  هذا،  املُتّطورة.  التقنيات  باأحدث  ويدعمها  عام  ب�ضكل 

الذكي  والهاتف  النرتنت  عرب  البنكية  اخلدمات  اأحدث  حاليًا  نزوى 

بحيث يتمكن الزبائن من اإجراء معامالتهم البنكية، واحل�ضول على 

ك�ضوفات احل�ضابات، وحتويل الأموال، وفتح احل�ضابات، وطلب دفاتر 

ال�ضيكات ب�ضكل اآينٍّ وفوري من اأي مكان ويف اأي وقت. كما قام البنك 

جتربة  لتوفري   )IVR( التفاعلية  ال�ضوتية  ال�ضتجابة  خدمات  بتحديث 

م�ضتوى  نوعها على  الأوىل من  تعّد  للزبائن. ويف جتربة  وقّيمة  مرثية 

ال�ضلطنة، اأطلق البنك خدمة ‘ر�ضيدي’، وهي خدمة م�ضرفية رقمية 

تتيح للزبائن الت�ضجيل لتلقي ر�ضائل ن�ضية تت�ضمن اأر�ضدة ح�ضاباتهم 

من خالل الت�ضال برقم طلب اخلدمة. 

النظرة الُمستقبلية
بالرغم من  �ضدة املناف�ضة يف ال�ضوق وحجم  الأهداف التنموية التي 

و�ضعها البنك لنف�ضه، فال بد اأّن يتبنى بنك نزوى حزمة من املمار�ضات 

اأي تغيريات غري متوقعة  للتعامل مع  املتوازنة ويبقى متيقظًا  الإدارية 

تطرحها بيئة الأعمال.

الدفة  قيادة  على  البنك  بقدرة  �ضك،  اأدنى  دون  ومن  موؤمنون،  واإّننا 

والعبور اإىل بّر المان عرب هذه التحّديات الكبرية وحتقيق طموحاته 

خالل  من  وذلك  امل�ضرفّية،  ال�ضوق  يف  نظرائه  ومناف�ضة  التو�ضعّية 

نهجه الر�ضيد مدعومًا باإدارته القوية وموظفيه املتفانني وا�ضرتاتيجّيته 

احلكيمة.

خالل  ربحيتنا  زيادة  على  من�ضّبًا  ال�ضرتاتيجّي  تركيزنا  و�ضيبقى 

مرحلة النمو، كما اأّننا نوؤمن بوجوب احلفاظ على م�ضتويات عالية من 

املرونة والأداء نحو م�ضاهمينا. ويف هذا ال�ضياق، فاإّننا ندير ميزانيتنا 

العمومية بطريقة متحفظة حلماية م�ضالح امل�ضاهمني. و�ضنتابع �ضعينا 

لتطوير حمفظة ُمنتجاتنا وخدماتنا عرب جميع القطاعات القت�ضادية 

ومراقبة  �ضبط  �ضنوا�ضل  كما  حمتملة،  خماطر  اأية  تاأثري  من  للحّد 

اأعمالنا،  قيمة  اإثراء  نحو  ون�ضعى  عالية  بكفاءة  الت�ضغيلّية  التكاليف 

واملنتجات  اخلدمات  من  املزيد  وطرح  م�ضاهمينا،  عائدات  وتعزيز 

اإىل  التحديات  حتويل  عن  ف�ضاًل  املتنامية،  زبائننا  لقاعدة  املبتكرة 

�ضن�ضتمر يف  الت�ضغيلية. كما  البيئة  كافة م�ضتويات  تنموية على  فر�س 

البنوك  طليعة  يف  نبقى  بحيث  امل�ضريّف  القطاع  يف  والبتكار  الإبداع 

الرائدة.

والنمو  الن�ضباط  من  اأ�ضا�ٍس  على  ا�ضرتاتيجيتنا  يف  قدمًا  و�ضنم�ضي 

واإّننا يف  اأعلى.  ت�ضغيلّي  واأداٍء  اأف�ضل  اأجل حتقيق ربحية  املدرو�س من 

بنك نزوى ندير اأعمالنا بثباٍت ومرونة باعتبارنا بنكًا ا�ضالميًا رائدًا، 

وذلك انطالقًا من روؤية ثاقبة ور�ضالة وا�ضحة وحمددة املعامل لتحويل 

ذلك اإىل واقٍع ملمو�س على الأر�س. 

وختامًا، فاإّنني اأتقّدم بجزيل ال�ضكر والعرفان لكّل من البنك املركزي 

ونائبه  البو�ضعيدي،  اأجمد  ال�ضيد  الإدارة،  جمل�س  ورئي�س  الُعماين، 

�ضعادة ال�ضيخ اأحمد الرواحي، واأع�ضاء املجل�س الكرام، وفريق الإدارة 

وجهودهم  املتوا�ضل  دعمهم  على  املوظفني،  وجميع  البنك،  يف  العليا 

اأتطّلع معكم  احلثيثة للم�ضي يف رحلتنا لزيادة ح�ضتنا ال�ضوقية. كما 

نحو حتقيق املزيد من الإزدهار والتقّدم خالل العام احلايل. 

هذا، واقبلوا مني فائق الحرتام والتقدير،،،

الدكتور جميل الجارودي
الرئي�س التنفيذي للبنك
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على سّيدنا  والّسالم  والّصالة  العالمين  رّب  الحمد هلل 
محّمد وعلى آله وصحبه أجمعين، 

إلى الّسادة المساهمين في بنك نزوى،

ال�ّضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،

عن  التايل  التقرير  تقدمي  علينا  يجب  التكليف،  خلطاب  وفقًا  فاإّنه 

اأعمال بنك نزوى يف العام 2015م، للفرتة املمتدة من 2015/01/01م 

اإىل 2015/12/31م.

باملعامالت  املتعلقة  والعقود  املُ�ضتخدمة  املبادئ  راقبنا  لقد 

كما  املذكورة،  الفرتة  خالل  نزوى  بنك  طرحها  التي  والتطبيقات 

قمنا باملراقبة الواجبة لإبداء الراأي عّما اإذا كان بنك نزوى قد التزم 

والفتاوى  بالقرارات  وكذلك  ومبادئها،  الإ�ضالمّية  ال�ضريعة  باأحكام 

والإر�ضادات املحّددة التي اأ�ضدرتها هيئة الرقابة ال�ضرعّية.

ال�ضرعي  التدقيق  اإدارة  اأو عن طريق  مبا�ضرة،  قمنا مبراقبتنا  ولقد 

يف  املّتبعة  والإجراءات  التوثيق  فح�س  على  ا�ضتملت  والتي  الداخلي، 

بنك نزوى على اأ�ضا�س اختبار كّل نوع من اأنواع العملّيات. ولقد و�ضعنا 

اأجل  من  ذلك  كّل  تنفيذها؛  على  واأ�ضرفنا  ال�ضرعية  للمراقبة  خطة 

احل�ضول على جميع املعلومات والتف�ضريات التي اعتربناها �ضرورّية 

لتزويدنا باأدلة تكفي لإعطاء تاأكيد معقول باأّن بنك نزوى مل يخالف 

اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمّية ومبادئها.

تنح�ضر م�ضوؤولّيتنا يف اإبداء راأي م�ضتقّل، بناًء على مراقبتنا لعمليات 

بنك  اأّن  التاأكد من  م�ضوؤولّية  اأّما  لكم.  تقرير  اإعداد  نزوى، ويف  بنك 

نزوى يعمل وفقًا لأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمّية ومبادئها، فتقع على عاتق 

الإدارة. وبناًء على ما �ضبق، ن�ضتطيع اأن ُنبدي راأينا كما يلي:

نزوى  بنك  اأبرمها  التي  واملعامالت  والعملّيات  العقود  اإّن   )1

اإىل  2015/01/01م  من  املمتدة  للفرتة  2015م،  العام  خالل 

2015/12/31م، والتي اّطلعنا عليها، مّتت وفقًا لأحكام ال�ضريعة 

الإ�ضالمّية ومبادئها.

اإّن توزيع الأرباح وحتميل اخل�ضارة على ح�ضابات ال�ضتثمار يّتفق   )2

وفقًا  ال�ضرعّية  الرقابة  هيئة  من  اعتماده  مّت  الذي  الأ�ضا�س  مع 

لأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمّية ومبادئها.

متوافقة  غري  ِبُطُرق  اأو  م�ضادر  من  حتققت  التي  املكا�ضب  اإّن   )3

اخلريات  ح�ضاب  اإىل  ُجّنبت  قد  الإ�ضالمّية  ال�ضريعة  اأحكام  مع 

باإ�ضراف وتوجيهات هيئة الرقابة ال�ضرعية.

امل�ضاهمني  م�ضوؤولّية  من  هي  واإخراجها  الزكاة  احت�ضاب  اإّن   )4

اأنف�ضهم، ولي�ضت من م�ضوؤولّية البنك.

ون�ضاأل اهلل العلّي القدير اأْن يحّقق لنا وللجميع الّر�ضاد وال�ّضداد.

__________________________________
فضيلة الشيخ الدكتور عبدالستار أبو غّدة

رئيس هيئة الرقابة الشرعية     

__________________________________  __________________________________
فضيلة الشيخ إبراهيم بن ناصر الصّوافي   فضيلة الشيخ الدكتور محّمد بن راشد الغاربي 

عضو هيئة الرقابة الشرعّية عضو هيئة الرقابة الشرعّية  

مكان وتاريخ التوقيع: م�ضقط، يف  الع�ضرين من ربيع الأول 1437هـ، املوافق له 2015/12/31م. 
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قائمة المركز المالي
كما يف 31 دي�ضمرب 2015

2014 2015 اإي�ضاحات

ر.ع ر.ع

املوجودات

25.091.759 14.625.542 4 نقد واأر�ضدة لدى البنك املركزي الُعماين

2.928.667 3.315.151 5 اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

55.710.675 9.625.000 6 ا�ضتثمارات وكالة لدى بنوك

51.151.947 75.758.483 7 ذمم البيوع املوؤجلة والذمم الأخرى- �ضايف

2.439.507 18.011.950 8 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية 

7.000.000 7.000.000 9 موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

7.353.240 - 10 ا�ضتثمار يف موجودات موؤجرة - �ضايف

14.175.000 14.175.000 11 اإ�ضتثمار يف العقارات متاحة للبيع 

59.339.054 155.580.391 12 اإجارة منتهية بالتمليك – �ضايف

17.671.500 37.647.530 13 وكالة بال�ضتثمار– �ضايف

4.478.525 3.938.500 15 ممتلكات ومعدات – �ضايف

1.910.394 1.856.817 16 موجودات غري ملمو�ضة

3.855.663 4.559.738 17 موجودات اأخرى

253.105.931 346.094.102 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق اأ�ضحاب ح�ضابات اال�ضتثمار املطلقة وحقوق امل�ضاهمني

املطلوبات

16.901.500 16.940.000 18 ح�ضابات بنوك وكالة 

2.750.000 44.054.775 ح�ضابات عمالء وكالة 

48.690.180 70.988.659 19 ح�ضابات العمالء

10.304.258 13.092.963 20 مطلوبات اأخرى

78.645.938 145.076.397 جمموع املطلوبات

42.416.731 74.343.715 21 حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات اال�ضتثمار املطلقة

حقوق امل�ضاهمني

150.000.000 150.000.000 22 راأ�س املال املدفوع

2.091.192 2.091.192 23 عالوة اإ�ضدار

)34.389( )143.419( 24 احتياطي القيمة العادلة لالإ�ضتثمار

)20.013.541( )25.273.783( اخل�ضائر املرتاكمة

132.043.262 126.673.990 جمموع حقوق امل�ضاهمني

253.105.931 346.094.102 جمموع املطلوبات وحقوق اأ�ضحاب ح�ضابات اال�ضتثمار املطلقه وحقوق امل�ضاهمني

0.088 0.084 35 �ضايف املوجودات لل�ضهم الواحد )ريال ُعماين( 

51.223.406 86.936.235 25 اإلتزامات حمتملة و اإرتباطات تعاقدية  

القوائم املالية املرفقة مت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 3 مار�س 2016 ووقعها نيابة عنهم: 

جميل اجلارودي  اأحمد بن �ضيف الرواحي اأجمد بن حممد البو�ضعيدي

الرئي�س التنفيذي نائب رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س جمل�س الإدارة

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من �ضفحة رقم 38 اإىل رقم 73 جزءًا من هذه القوائم املالية.

تقرير مراجع احل�ضابات - �ضفحة 32
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قائمة الدخل
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015 

2014 2015 اإي�ضاحات

ر.ع ر.ع

1.838.004 3.494.079 26 اإيرادات البيوع املوؤجلة و الذمم الأخرى

1.627.053 5.198.990 27 اإيرادات موجودات اإجارة و اإجارة منتهية بالتمليك

111.615 869.347 اإيرادات وكالة بال�ضتثمار

898.441 305.852 28 ارباح ا�ضتثمارات وكالة لدى بنوك 

1.061.969 195.177 29 اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية

5.537.082 10.063.445 الدخل من اال�ضتثمارات والتمويالت امل�ضرتكة 

يطرح:

)355.624( )1.183.292( 30 العائد على ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة قبل اقتطاع ح�ضة البنك ب�ضفته م�ضاربًا

112.015 287.097 ح�ضة البنك ب�ضفته م�ضاربًا

)243.609( )896.195( العائد على ح�ضابات اال�ضتثمار املطلقة

)182.729( )416.594( اأرباح وكالة مدفوعة

5.110.744 8.750.656 ح�سة البنك من اإيرادات ال�ستثمار امل�سرتك ب�سفته م�سارباً و رب مال

1.620.134 1.685.282 31 ح�ضة البنك من اإيرادات الإ�ضتثمارات والتمويالت الذاتية

747.084 1.377.192 32 ايرادات اخلدمات امل�ضرفية

39.757 99.834 ارباح عمالت اأجنبيه - بال�ضايف

7.517.719 11.912.964 جمموع االإيرادات

13.245.015 13.795.965 33 م�ضاريف الت�ضغيل

1.493.725 2.004.537 14 خم�ض�س عام وخا�س 

1.524.447 1.580.855 15و16 ا�ضتهالكات واإطفاءات

16.263.187 17.381.357 جمموع امل�ضاريف

 

)8.745.468( )5.468.393( اخل�ضائر قبل ال�ضريبة

1.036.707 208.151 34 �ضريبة الدخل املوؤجلة

)7.708.761( )5.260.242( �ضايف اخل�ضائر بعد ال�ضريبة

)0.005( )0.004( 36 اخل�ضارة االأ�ضا�ضية واملخف�ضة لل�ضهم الواحد – ريال ُعماين

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من �ضفحة رقم 38 اإىل رقم 73 جزءًا من هذه القوائم املالية.

تقرير مراجع احل�ضابات - �ضفحة 32
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015

املجموع خ�ضائر 

مرتاكمة

احتياطي 

القيمة العادلة 

لال�ضتثمار

عالوة اإ�ضدار راأ�س املال 

املدفوع

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

132.043.262 )20.013.541( )34.389( 2.091.192 150.000.000 ر�ضيد يف 1 يناير 2015

)109.030( - )109.030( - -

احتياطي القيمة العادلة 

لال�ضتثمار )بعد خ�ضم 

ال�ضريبة(

)5.260.242( )5.260.242( - - - �ضايف خ�ضارة ال�ضنة

126.673.990 )25.273.783( )143.419( 2.091.192 150.000.000

الر�ضيد كما يف

31 دي�ضمرب 2015 

املجموع خ�سائر مرتاكمة احتياطي 

القيمة العادلة 

لال�ستثمار

عالوة اإ�سدار راأ�س املال املدفوع

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

139.111.900 )12.304.780( )674.512( 2.091.192 150.000.000 ر�ضيد يف 1 يناير 2014

640.123 - 640.123 - -

 احتياطي القيمة العادلة لال�ضتثمار

)بعد خ�ضم ال�ضريبة(

)7.708.761( )7.708.761( - - - �ضايف خ�ضارة ال�ضنة

132.043.262 )20.013.541( )34.389( 2.091.192 150.000.000 الر�ضيد كما يف 31 دي�ضمرب 2014 

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من �ضفحة رقم 38 اإىل رقم 73 جزءًا من هذه القوائم املالية.

تقرير مراجع احل�ضابات - �ضفحة 32
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قائمة التدفقات النقدية
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015 

2014 2015

ر.ع ر.ع

التدفق النقدي من عمليات الت�ضغيل

)8.745.468( )5.468.393( �ضايف اخل�ضارة قبل ال�ضريبة

التعديالت لــ:

1.524.447 1.580.855 ا�ضتهالكات واإطفاءات

1.493.725 2.004.537 خم�ض�س عام وخا�س

49.915 - خم�ض�ضات اأخرى

10.764 28.217 احتياطي خماطر ال�ضتثمار

121.824 601.195 احتياطي معدل الأرباح

)5.544.793( )1.253.589( التدفقات النقدية من االن�ضطة الت�ضغيلية قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات

التغريات يف املوجودات ومطلوبات: 

)34.943.856( )25.098.145( الزيادة يف ذمم البيوع املوؤجلة و الذمم الأخرى

)46.100.250( )97.721.087( الزيادة يف موجودات الإجارة املنتهية بالتمليك

)7.427.515( 7.427.515 النق�س )الزيادة( يف موجودات الإجارة

59.492 )501.139( )الزيادة( النق�س يف املوجودات الأخرى

31.795.684 22.298.479 الزيادة يف ح�ضابات العمالء اجلارية

6.651.211 2.788.705 الزيادة يف املطلوبات الأخرى

)55.510.027( )92.059.261( �ضايف التدفقات النقدية امل�ضتخدمة يف اأن�ضطة الت�ضغيل

التدفقات النقدية من اأن�ضطة اال�ضتثمار

51.008.741 )15.695.666( )�ضراء(/ بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية

)17.850.000( )20.177.808( الزيادة يف وكالة بال�ضتثمار 

)110.353( )394.619( �ضراء موجودات غري ملمو�ضـة

)1.107.091( )592.634( �ضراء ممتلكات ومعدات

)5.775.000( 15.592.500 �ضراء ا�ضتثمارات وكالة 

26.166.297 )21.268.227( �ضايف التدفق النقدي امل�ضتخدم يف عمليات اال�ضتثمار

التدفقات النقدية من اأن�ضطة التمويل

32.310.940 31.316.980 الزيادة يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

1.550.000 41.304.775 الزيادة يف ح�ضابات عمالء وكالة 

)45.997( )57.109( الزيادة يف وديعة راأ�س املال لدى البنك املركزي الُعماين

- 13.475.000 الزيادة يف ح�ضابات بنوك وكالة 

33.814.943 86.039.646 �ضايف النقد الناجت من اأن�ضطة التمويل

4.471.213 )27.287.842( )النق�س( الزيادة يف النقد وما يف حكم النقد

46.664.216 51.135.429 نقد وما يف حكم النقد يف بداية ال�ضنة 

51.135.429 23.847.587 نقد وما يف حكم النقد يف نهاية ال�ضنة 

25.091.759 14.625.542 نقد واأر�ضدة لدى البنك املركزي الُعماين

)195.997( )253.106( وديعة راأ�س املال لدى البنك املركزي الُعماين

2.928.667 3.315.151 ار�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

40.212.500 9.625.000 ا�ضتثمارات وكالة

)16.901.500( )3.465.000( ح�ضابات بنوك وكالة

51.135.429 23.847.587 نقد وما يف حكم النقد الأغرا�س قائمة التدفقات النقدية

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من �ضفحة رقم 38 اإىل رقم 73 جزءًا من هذه القوائم املالية.

تقرير مراجع احل�ضابات - �ضفحة 32
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قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الخيرات
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015 

20152014

ر.عر.ع

م�ضادر �ضندوق اخلريات

994-ر�ضيد يف 1 يناير 

6.1344.071اإيرادات خمالفة لأحكام ال�ضريعة لل�ضنة 

6.1345.065جمموع امل�ضادر

6.1345.065ا�ضتخدامات اأموال ال�ضندوق )م�ضروع �ضندوق اخلريات، بنك م�ضقط(

--اأموال ال�ضندوق غري املوزعة 

هنالك بع�س التمويالت الغري متوافقة مع ال�ضريعة الإ�ضالمية بقيمة ربح اإجمالية 8.404 ريال ُعماين، ل تزال حتت الدرا�ضة و اإ�ضدار القرار 

النهائي بتحويلها ل�ضندوق اخلريات اأم ل.

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من �ضفحة رقم 38 اإىل رقم 73 جزءًا من هذه القوائم املالية.

تقرير مراجع احل�ضابات - �ضفحة 32
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الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  1
بنك نزوى “البنك” هو �ضركة ُم�ضاهمة ُعمانية عامة مت تاأ�ضي�ضه يف �ضلطنة ًعمان بتاريخ 15 اأغ�ضط�س من العام 2012 حتت رقم ت�ضجيل   

)1152878(. اأ�ضهم البنك مدرجة يف �ضوق م�ضقط لالأوراق املالية ومكان مزاولة عمله الرئي�ضي م�ضقط، �ضلطنة ًعمان.

اأحد ع�ضر فرعًا مبوجب ترخي�س م�ضريف �ضادر عن البنك  بداأ البنك مزاولة ن�ضاطه بتاريخ 23 دي�ضمرب 2012 ويعمل حاليا من خالل   

املركزي الُعماين بتاريخ 19 دي�ضمرب 2012.

اأن�ضطة البنك الرئي�ضية هي فتح احل�ضابات اجلارية، التوفري و ال�ضتثمار ، وتقدمي متويل املرابحة والإجارة و التمويالت الأخرى املتوافقة مع   

ال�ضريعة الإ�ضالمية ، و كذلك اإدارة اأموال امل�ضتثمرين على اأ�ضا�س امل�ضاربة مقابل ح�ضة من الأرباح اأو الوكالة مقابل عمولة واحل�ضول على 

الفائ�س من الأرباح كحافز وتوفري اخلدمات البنكية التجارية واأن�ضطة ال�ضتثمار الأخرى. 

البنك  تاأ�ضي�س  بناء على عقد  ال�ضرعية  الرقابة  عليه جمل�س  وي�ضرف  الُعماين  املركزي  البنك  قبل  للرقابة من  البنك يف عملياته  يخ�ضع   

ونظامه الأ�ضا�ضي.

يف 31 دي�ضمرب 2015، يوجد لدى البنك 321 موظف )2014، 282 موظف(.  

عنوان البنك: �ضندوق بريد 1423، رمز بريدي 133، م�ضقط، �ضلطنه ُعمان.  

ُأسس إعداد القوائم المالية   2

بيان اإللتزام  1/2
الإ�ضالمية املالية  للموؤ�ض�ضات  واملراجعة  املحا�ضبة  هيئة  عن  ال�ضادرة  املحا�ضبية  للمعايري  وفقا  للبنك  املرفقة  املالية  البيانات  اإعداد  مت    

املركزي  البنك  قبل  من  ال�ضادرة  والتعليمات  ال�ضائدة  والقوانني  ال�ضرعية  الرقابة  جمل�س  قبل  من  املحددة  واملبادئ  والقواعد   ،)AAOIFI(

الُعماين.

تطبق املعايري ال�ضادرة عن جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية والتف�ضريات ال�ضادرة عن جلنة تف�ضريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن   

جمل�س معايري املحا�ضبة الدولية يف حال عدم وجود معايري حما�ضبية �ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية 

وحلني �ضدور معايري اإ�ضالمية حتل حملها.

مل يتم عر�س قائمة التغري يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة وقائمة القر�س احل�ضن والزكاة حيث اأنها غري مطبقة كما يف تاريخ   

البيانات املالية.

أساس القياس  2/2
مت اإعداد البيانات املالية على اأ�ضا�س التكلفة التاريخية، با�ضتثناء قيا�س القيمة العادلة لبع�س املوجودات املالية حيث تظهر بالقيمة العادلة.  

العملة التشغيلية وعملة العرض  3/2
مت عر�س البيانات املالية بالريال الُعماين وهي العملة الرئي�ضية للبنك. ما مل يتم الإ�ضارة اإىل غري ذلك، مت عر�س القوائم املالية بالريال   

الُعماين مقربة اإىل اأقرب ريال.

استخدام األحكام والتقديرات  4/2
اإن عملية تطبيق ال�ضيا�ضات املحا�ضبية للبنك، تتطلب من اإدارة البنك ا�ضتخدام اأحكامها وتقديراتها بالإ�ضافة اإىل الفر�ضيات املتبعة يف   

اإعداد البيانات املالية. واإن هذه التقديرات والفرتا�ضات توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات وال�ضيا�ضات املحا�ضبية التي يتم التقرير 

عنها، كما اأن هذه التقديرات والتف�ضريات ت�ضتند على اخلربة التاريخية وعوامل اخرى خمتلفة مبا يف ذلك توقعات الأحداث امل�ضتقبلة التي 

يتوقع من قبل البنك اأنها معقولة يف ظل الظروف احلالية.

تتم مراجعة التقديرات والفرتا�ضات املت�ضلة بها با�ضتمرار. و يتم ادراج مراجعات التقديرات بالفرتة التي متت فيها املراجعة و اأي �ضنوات   

م�ضتقبلية متاأثرة بها.

أهم السياسات المحاسبية  3
فيما يلي اأهم ال�ضيا�ضات املحا�ضبية التي مت تطبيقها يف اإعداد البيانات املالية:  

النقد وما في حكم النقد  1/3
لغر�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية فان النقد وما يف حكم النقد ي�ضمل: النقد يف ال�ضندوق والأر�ضدة غري املقيدة لدى البنك املركزي   

وح�ضابات  املالية  واملوؤ�ض�ضات  البنوك  املالية من/اإىل  القوائم  تاريخ  من  اأ�ضهر  ثالثة  مدة  ت�ضتحق خالل  التي  النقدية  والأر�ضدة  الُعماين 

الوكالة لدى البنوك. يتم العرتاف النقد و ما يف حكمه بالتكلفه بتاريخ القوائم املاليه.

إيــــــضــــــــــــــاحـــــــــــــات حـــــــــــــــول الــــــقـــــــوائــــــــم الــــــمـــــــــالــــــيــــــــة
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015
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3       أهم السياسات المحاسبية )تابع(

ذمم البيوع المؤجلة و الذمم األخرى  2/3
ذمم البيوع املوؤجلة تت�ضمن ب�ضكل رئي�ضي عقود املرابحة ويتم عر�ضها يف قائمة املركز املايل بال�ضايف بعد طرح اليرادات املوؤجله وخم�ض�س   -

التدين. يقوم البنك بتطبيق مبداأ الإلزام بالوعد يف عقود املرابحة لالآمر بال�ضراء.

ذمم الإ�ضت�ضناع هو عقد بيع بني البنك كبائع و العميل كم�ضرتي نهائي حيث يتعهد البنك بت�ضنيع )اإكن�ضاب( ال�ضلعة وبيعها اىل العميل   -

ب�ضعر متفق عليه عند الإكتمال يف موعد لحق. تظهر ذمم الإ�ضت�ضناع ب�ضايف الأرباح املوؤجلة وخم�ض�س اإنخفا�س القيمة.

ذمم الإجارة متثل اأق�ضاط الإجارة امل�ضتحقة يف نهاية ال�ضنة بعد طرح خم�ض�س التدين للديون امل�ضكوك يف حت�ضيلها.  -

اإلجارة المنتهية بالتمليك وذمم اإلجارة  3/3
يتم عر�س املوجودات املُقتناة بغر�س التاأجري بالتكلفة مطروحَا منها خم�ض�س ال�ضتهالك. وُت�ضتهلك املوجودات املُوؤجرة على مدى العمر   

الإنتاجي للعقد الإجارة.    

متثل ذمم الجارة اأق�ضاط الجارة امل�ضتحقة يف نهاية ال�ضنة بعد طرح خم�ض�س التدين للمبالغ امل�ضكوك يف حت�ضيلها.  

وكالة  باإلستثمار  4/3
ت�ضتخدم الوكالة بالإ�ضتثمار باإعتبارها اأداة لتمويل لراأ�س مال العامل لفرتات ق�ضرية و متو�ضطة وطويلة الأجل. البنك، ب�ضفته الأ�ضا�ضية   

)امل�ضار اليه باأ�ضم “املوكل”( يعني العميل )امل�ضار اليه باأ�ضم “وكيل”( لإدارة مبلغ الإ�ضتثمار يف الأن�ضطة املتوافقة مع ال�ضريعة الإ�ضالمية 

كما هو متفق عليه من قبل الوكيل نيابة عن املوكل و الهدف الرئي�ضي من اإتخاذ مثل هذا الإ�ضتثمار هو اإن�ضاء الربح من الأن�ضطة التجارية 

ومن ثم ت�ضديد مبلغ الإ�ضتثمار مت�ضمنا مبلغ الربح اإن وجد. يف تاريخ الإ�ضتحقاق على اأ�ضا�س اإ�ضتثمار ن�ضبة الربح املتوقعة.

االستثمارات  5/3
ا�ضتثمار يف موجودات اإجارة  

االإجارة الت�ضغيلية ب�ضفة امل�ضرف م�ضتاأجر:  

ُتوّزع اأق�ضاط الإجارة على الفرتات املالّية التي ي�ضملها عقد الإجارة، وتثبت “م�ضروفات اإجارة” يف الفرتة املالية التي ت�ضتحّق فيها هذه   

الأق�ضاط و تظهر يف قائمة الدخل كم�ضروف اإجارة. ُتوّزع التكاليف املبا�ضرة الأولية للتعاقد ذات الأهمية الن�ضبّية على مّدة العقد ح�ضب 

الأ�ضا�س املتبع يف توزيع اإيرادات الإجارة. اأّما اإذا مل تكن ذات اأهمية ن�ضبّية، فاإّنها ُتثبت يف قائمة الدخل م�ضروفات للفرتة املالّية التي مّت 

فيها التعاقد.

االإجارة الت�ضغيلية ب�ضفة امل�ضرف موؤجرًا:  

يف احلالت التي يوؤجر فيها امل�ضرف اإىل العميل موجودات �ضبق اأن ا�ضتاأجرها من طرف ثالث؛ يتم عر�س املوجودات املوؤجرة يف القوائم   

املالية حتت بند ا�ضتثمار يف موجودات موؤجرة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية  

متثل هذه املوجودات الإ�ضتثمارات يف اأدوات امللكية و ال�ضكوك و التي ل يتم تقيمها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.   

يتم اإثبات هذه املوجودات عند ال�ضراء بالقيمة العادلة م�ضافًا اإليها م�ضاريف القتناء، ويعاد تقييمها لحقًا بالقيمة العادلة، ويظهر التغري   

يف القيمة العادلة �ضمن بند احتياطي القيمة العادلة �ضمن حقوق امل�ضاهمني وحقوق اأ�ضحاب ح�ضابات الإ�ضتثمار املطلقة بناء على ن�ضب 

امل�ضاركة بالإ�ضتثمار.

يف حال بيع هذه املوجودات اأو جزء منها اأو ح�ضول تدين يف قيمتها فيتم ت�ضجيل الأرباح اأو اخل�ضائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل مبا   

يف ذلك املبالغ املقيدة �ضابقًا يف حقوق امل�ضاهمني وحقوق اأ�ضحاب ح�ضابات الإ�ضتثمار املطلقه.

موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة  

يتم ت�ضنيف املوجودات املالية التي تدار على اأ�ضا�س العائد التعاقدي و التي ل يحتفظ بها للمتاجرة ول يتم ت�ضنيفها بالقيمة العادلة من   

خالل قائمة الدخل كموجودات مالية بالتكلفة املطفاأة، يتم اإدراج هذه الإ�ضتثمارات بالتكلفة املطفاأة مطروحًا منها خم�ض�س الإنخفا�س يف 

القيمة. ويتم اإحت�ضاب التكلفة املطفاأة بعد الأخذ بعني الإعتبار العالوة واخل�ضم عند الإقتناء. يتم الإعرتاف بالأرباح و اخل�ضائر الناجتة 

عن اإ�ضتبعاد او اإنخفا�س قيمة الإ�ضتثمار يف قائمة الدخل.
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أهم السياسات المحاسبية )تابع(      3

االستثمارات )تابع(  5/3
االإ�ضتثمار يف العقارات  

يتم ت�ضنيف الإ�ضتثمار يف العقارات املحتفظ به لالإ�ضتخدام ويتم قيا�ضه بالقيمة العادلة اإ�ضتنادا اىل املعيار املحا�ضبي رقم 26 ال�ضادر عن   

هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املاليه الإ�ضالميه )AAOIFI(. يتم الإعرتاف بالإ�ضتثمار يف العقارات عند ال�ضراء بالتكلفه م�ضافًا اليها 

تكاليف الإقتناء ولحقًا يعاد تقييمه بالقيمة العادلة. يتم الإعرتاف بالأرباح الغري متحققة الناجتة عن التغري يف القيمة العادلةيف الإ�ضتثمار 

للعقارات للفرته التي حتدث بها مع مراعاه الف�ضل بني  العادله  يف العقارات ب�ضكل مبا�ضر يف حقوق امل�ضاهمني يف بند احتياطي القيمة 

اجلزء املتعلق بحقوق امل�ضاهمني واجلزء املتعلق بحقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمارات املطلقه. اخل�ضائر الغري متحققة الناجتة عن اإعادة 

تقييم الإ�ضتثمار يف العقارات التي تتم بالقيمة العادلة يتم ت�ضويتها يف حقوق امل�ضاهمني اإىل حد الر�ضيد الدائن املتوفر لهذا الإحتياطي مع 

مراعاة الف�ضل بني اجلزء املتعلق بحقوق امل�ضاهمني واجلزء املتعلق بحقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمارات املطلقه ويف احلالت التي تكون 

فيها قيمة اخل�ضائر تتجاوز ر�ضيد الحتياطي يتم الإعرتاف يف اخل�ضائر الغري متحققه يف قائمة الدخل. يف حال وجود خ�ضائر غري متحققه 

متعلقه باإ�ضتثمار يف عقار و مت اثباتها يف قائمة الدخل يف فرتات مالية �ضابقة ، يتم العرتاف بالرباح الغري متحققة املتعلقة بالفرتات املالية 

احلالية يف قائمة الدخل اىل احلد الذي يتم به تغطيه اخل�ضائر ال�ضابقة.

النقدية  القيمة  و�ضايف  الدفرتيه  القيمة  بني  العقارات كفرق  الإ�ضتثمار يف  بيع  الناجتة عن عمليه  املتحققة  والأرباح  قيا�س اخل�ضائر  يتم   

املتح�ضلة من عملية البيع لكل اإ�ضتثمار على حدة ويتم الإعرتاف يف الرباح واخل�ضائر بالإ�ضافه اإىل الر�ضيد املتوفر يف ح�ضاب اإحتياطي 

بحقوق  املتعلق  واجلزء  امل�ضاهمني  بحقوق  املتعلق  الف�ضل بني اجلزء  الدخل مع مراعاه  قائمة  العقارات يف  لالإ�ضتثمار يف  العادله  القيمة 

اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة. 

إستبعاد الموجودات واإللتزامات المالية   6/3
يتم اإ�ضتبعاد املوجودات املالية )اأو عندما يتطلب جزء من املوجودات اأو جزء من جمموعة مماثلة من املوجودات( يف احلالت التالية:   

فقدان احلق يف حت�ضيل التدفقات النقدية من املوجودات.  -  

حتويل احلق يف حت�ضيل التدفقات النقدية من املوجودات من قبل البنك اأما من خالل )اأ( حتويل كافة منافع وخماطر املوجودات )ب(   -  

القيام بتحويل ال�ضيطرة على املوجودات والإحتفاظ بكافة منافع وخماطر املوجودات.

يتم اإ�ضتبعاد الإلتزام املايل عندما يتم الإعفاء من الإلتزام املحدد يف العقد اأو اإلغاوؤه اأو اإ�ضتحقاقه.  

التمويالت الذاتية و المشتركة  7/3
يتم ت�ضنيف الإ�ضتثمارات و التمويالت و ذمم البيوع املمولة ب�ضكل م�ضرتك من اأموال امل�ضاهمني وحقوق اأ�ضحاب ح�ضابات الإ�ضتثمار املطلقة   

حتت عنوان “ التمويل امل�ضرتك” يف القوائم املالية. الإ�ضتثمارات والتمويالت وذمم البيوع املمولة ب�ضكل منفرد من اأموال امل�ضاهمني ت�ضنف 

حتت عنوان “التمويل الذاتي”.

القيمة العادلة للموجودات المالية  8/3
اإنَّ اأ�ضعار الإغالق )�ضراء املوجودات / بيع املطلوبات( يف تاريخ القوائم املالية يف اأ�ضواق ن�ضطة مُتثل القيمة العادلة لالأدوات املالية التي   

لها اأ�ضعار �ضوقية. ويف حال عدم توفر اأ�ضعار معلنة اأو عدم وجود تداول ن�ضط لبع�س الأدوات املالية اأو عدم وجود اأ�ضواق ن�ضطه فيتم تقدير 

قيمتها العادلة مُبقارنتها بالقيمة ال�ضوقية احلالية لأداة مالية مماثلة لها اإىل حد كبري.

يف حال وجود اأدوات مالية يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�ضكل يعتمد عليه فيتم اإظهارها بالتكلفة بعد خ�ضم اأي تدين يف قيمتها.  

يتم قيا�س ذمم البيوع املوؤجلة )املرابحة( يف نهاية الفرتة املالية على اأ�ضا�س �ضايف القيمة النقدية املُتوقع حتقيقها.  

القيمة العادلة للموجودات غير المالية  9/3
اأ�ضواق ن�ضطة لهذه املوجودات( للموجودات غري املالية التي تظهر بالقيمة  مُتثل الأ�ضعار ال�ضوقية يف تاريخ القوائم املالية )يف حال توفر   

العادلة. ويف حال عدم توفر مثل هذه الأ�ضواق فيتم تقييمها يف تاريخ القوائم املالية من خالل اأخذ املُتو�ضط احل�ضابي لتقييمات ثالثة مكاتب 

خربة ُمرخ�ضة وُمعتمدة.
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ممتلكات و معدات  10/3
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�ضم ال�ضتهالك املرتاكم واأي تدين مرتاكم يف قيمتها، ويتم ا�ضتهالك املمتلكات واملعدات عندما تكون 

جاهزة لالإ�ضتخدام بطريقة الق�ضط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها على النحو التايل:

2014  2015      

�ضنوات           �ضنوات 

5  5 الأثاث  

5  10 وجتهيزات 

7  7 معدات  

7  7 �ضيارات 

5  5 اأجهزة حا�ضوب  

املمكن  القيمة  اإىل  قيمتها  يتم تخفي�س  فاإنه  الدفرتية  قيمتها  واملعدات عن �ضايف  املمتلكات  اأي من  ا�ضرتداده من  املمكن  املبلغ  يقل  عندما 

ا�ضرتدادها وت�ضجل قيمة التدين يف قائمة الدخل.

يتم مراجعة العمر النتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام، فاذا كانت توقعات العمر النتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �ضابقًا يتم 

ت�ضجيل التغري يف التقدير لل�ضنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.

يتم ا�ضتبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�س منها اأو عندما ل يعود اأي منافع م�ضتقبلية من ا�ضتخدامها اأو من التخل�س منها.

خالل ال�ضنة قام البنك بتغيري العمر الإنتاجي للتجهيزات، هذا التغيري بناء على اخلطة  التو�ضعة للبنك من حيث الإ�ضتمرارية والعمر الإنتاجي 

املتوقع لالإ�ضتفادة من املوجودات التي تطابق الفرتة نف�ضها، ونيجة لذلك فاأن العمر الإنتاجي املتوقع من التجهيزات قد اإزداد. اإن تاأثري هذه 

التغيريات على ح�ضاب الإ�ضتهالك الفعلي و املتوقع على النحو التايل:

لحقا20152016201720182019املبلغ بالريال الًعماين

237.636237.636475.272)447.804()447.804()149.268()النق�س(/الزيادة يف الإ�ضتهالك

الموجودات الغير ملموسة  11/3
ت�ضنيف املوجودات غري امللمو�ضة على اأ�ضا�س تقدير عمرها الزمني لفرتة حُمددة اأو لفرتة غري حُمددة، ويتم اإطفاء املوجودات غري امللمو�ضة 

ا املوجودات غري امللمو�ضة التي عمرها الزمني  التي لها عمر زمني حُمدد خالل هذا اأكرث من 5 �ضنوات، ويتم قيد الإطفاء يف قائمة الدخل. اأَمّ

غري حُمدد فيتم ُمراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية ويتم ت�ضجيل اأي َتَدنٍّ يف قيمتها يف قائمة الدخل.

ل تتم ر�ضملة املوجودات غري امللمو�ضة الناجتة عن اأعمال البنك، ويتم ت�ضجيلها يف قائمة الدخل يف الفرتة نف�ضها.

تتم ُمراجعة اأي ُموؤ�ضرات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�ضة يف تاريخ القوائم املالية. كذلك تتم ُمراجعة العمر الزمني لتلك املوجودات 

ويتم اإجراء اأَيّ تعديالت على الفرتات الالحقة

للنظام  التعديالت اجلديدة  و  التطويرات  بناء على  التغيري  الغري ملمو�ضة، هذا  للموجودات  الإنتاجي  العمر  بتغيري  البنك  ال�ضنة قام  خالل 

امل�ضريف الذي مت موؤخرًا لتلبية متطلبات البنك، ونتيجة لذلك زاد العمر الأنتاجي املتوقع من املوجودات الغري ملمو�ضة. وتاأثري هذه التغيريات 

على ح�ضاب الإ�ضتهالك الفعلي و املتوقع على النحو التايل:

لحقا20152016201720182019املبلغ بالريال الًعماين

198.576198.796397.152)338.796()338.796()112.932()النق�س(/الزيادة يف الإ�ضتهالك

المخصصات  12/3
يتم العرتاف باملُخ�ض�ضات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل نا�ضئة عن اأحداث �ضابقة واأنَّ ت�ضديد اللتزامات 

حُمتمل ومُيكن قيا�س قيمتها ب�ضكل يعتمد عليه.

اإ�ضتنادًا اإىل تعليمات البنك املركزي الُعماين فاإنه ينبغي على البنك اإحت�ضاب خم�ض�س عام على التمويالت مبا ل يقل عن 1% على التمويالت 

العاملة و 0.5 % على البنوك، و فيما يتعلق بالتمويالت ال�ضخ�ضية يجب اإحت�ضاب 2%  على التمويالت العاملة كحد اأدنى.

اإتباع التعليمات ال�ضادرة عن البنك املركزي الُعماين فيما يتعلق بالتمويالت الغري عاملة بناء على عدد اأيام اإ�ضتحقاق الأق�ضاط الغري  يتم 

م�ضددة و يتم  تعليق اأية اأرباح تخ�س هذه التمويالت بناًء عليه.
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3       أهم السياسات المحاسبية )تابع(

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة  13/3
يتم العرتاف بحقوق ا�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة عندما يتم ا�ضتالمها من قبل البنك وتقا�س باملبلغ الذي مت ا�ضتالمه وقت التعاقد. 

ويف نهاية الفرتة املالية يتم قيا�س حقوق ا�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة بالقيمة الدفرتية.

إحتياطي معدل األرباح  14/3
اإحتياطي معدل الأرباح قبل اإقتطاع ح�ضة البنك ب�ضفته م�ضاربًا يتم اإ�ضتغالله للمحافظه على عائد مناف�س و مالئم للم�ضتثمرين يف حال 

حدوث ظروف غري متوقعة وغري اإعتياديه توؤثر على هذا العائد.

إحتياطي مخاطر اإلستثمار  15/3
املبلغ املقتطع من قبل البنك من ح�ضة ربح اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة بعد اقتطاع ح�ضة امل�ضارب من ال�ضتثمار، من اأجل تخفيف 

اآثار خماطر خ�ضائر ال�ضتثمار امل�ضتقبلية. حيث اأن ال�ضروط والأحكام التي يتم مبوجبها القتطاع وال�ضتخدام من احتياطي خماطر الإ�ضتثمار 

خا�ضعة ملوافقة هيئة الرقابة ال�ضرعية للبنك.

العمالت األجنبية  16/3
املالية  املالية واملطلوبات  اأر�ضدة املوجودات  تاريخ املعاملة. يتم حتويل  ال�ضائد يف  يتم ت�ضجيل املعامالت بالعمالت الأجنبية ب�ضعر ال�ضرف 

باأ�ضعار العمالت الأجنبية الو�ضطية ال�ضائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل ويتم ت�ضجيل الأرباح واخل�ضائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية 

يف قائمة الدخل.

يتم ت�ضجيل فروقات التحويل للبنود غري النقدية الظاهرة بالقيمة العادلة �ضمن احتياطي القيمة العادلة.

التقاص  17/3
يتم اإجراء التقا�س بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واإظهار املبلغ ال�ضايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية 

املُلزمة وكذلك عندما يتم ت�ضويتها على اأ�ضا�س التقا�س اأو يكون حتقق املوجودات وت�ضوية املطلوبات يف نف�س الوقت.

اإلعتراف اإليرادات  18/3
ذمم البيوع املوؤجلة )املرابحة(: يتم اإثبات اإيرادات البيوع املُوؤجلة عند تنفيذ املعاملة )التي ُي�ضدد ثمنها دفعة واحدة ت�ضتحق بعد الفرتة املالية 

احلالية اأو ُي�ضدد ثمنها على اأق�ضاط ُتدفع على فرتات مالية ُمتعددة لحقة( يتم توزيع ارباحها على الفرتات املالية املُ�ضتقبلية لفرتة الأجل 

بحيث ُيخ�ض�س لكل فرتة مالية ن�ضيبها من الأرباح بغ�س النظر عما اإذا مت الت�ضديد نقدا اأم ل.   

الإ�ست�سناع: يتم اإثبات الإيرادات من الإ�ضت�ضناع من خالل التوزيع الن�ضبي خالل الفرتة املالية لالإمتان حيث كل فرتة مالية تتحمل ح�ضتها 

من الأرباح بغ�س النظر عما اإذا مت الت�ضديد نقدا اأم ل.

الوكالة بالإ�ستثمار: يتم اإثبات الإيرادات يف الوكالة بالإ�ضتثمار على اأ�ضا�س الفرتة الزمنية بحيث تدر معدل عائد ثابت على الر�ضيد الغري 

م�ضدد.

الإجارة املنتهية بالتمليك: ُتوزع اإيرادات الإجارة مبا يتنا�ضب مع الفرتات املالية التي ي�ضملها عقد الإجارة.

اإيرادات الإجارة ح�ضب الفرتات املالية خالل مدة العقد، وُتثبت يف قائمة دخل املوؤجر باعتبارها  اأ�سول الإجارة: يتم توزيع  ا�ستثمارات يف 

ايرادات اإجارة. اأما تكاليف ترتيبات العقد املبا�ضرة املبدئية التي يتحملها امل�ضتاأجر– اإن كانت مادية – فانه يتم توزيعها على فرتات العقد 

مبنوال مماثل لذلك امل�ضتخدم يف توزيع م�ضاريف الإجارة، واإن كانت غري مادية فاإنها حُتمل مبا�ضرة على امل�ضاريف يف الفرتة املالية التي مت 

خاللها اإبرام العقد، وُتقا�س ذمم الإجارة املدينة مبا يعادل قيمتها النقدية. 

اإقتطاع ح�ضه البنك ب�ضفته م�ضارب بناء على ال�ضروط املتفق عليها يف عقد  ح�سة البنك من ايرادات ال�ستثمار ب�سفته م�سارب : يتم 

امل�ضاربة.

العمولت والر�سوم: يتم الإعرتاف بالر�ضوم و العمولت عند تقدمي اخلدمة.

الأرباح املوزعة: يتم العرتاف باأرباح اأ�ضهم ال�ضركات عند حتققها )اإقرارها من الهيئة العامة للُم�ضاهمني(.

اأرباح ال�ستثمارات: ُيثبت دخل ال�ضتثمارات عندما يتم حت�ضيله.

اأرباح الإ�ستثمار يف العقارات: يتم الإعرتاف بالأرباح بطريقة الق�ضط الثابت خالل مدة اليجار.
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3       أهم السياسات المحاسبية )تابع(

العائد على حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  19/3
يتم اإحت�ضاب ح�ضة اأ�ضحاب ح�ضابات الإ�ضتثمار املطلقه بناء على الدخل الناجت من ح�ضابات الإ�ضتثمار امل�ضرتك بعد اإقتطاع ح�ضة البنك   

ب�ضفته م�ضارب ورب مال واإحتياطي خماطر ال�ضتثمار واإحتياطي معدل الأرباح. يتم توزيع هذه احل�ضة على امل�ضتثمرين بناء على معدل 

الر�ضيد امل�ضارك يف وعاء امل�ضاربه.

منافع الموظفين  20/3
التزام البنك فيما يتعلق مبنافع نهاية اخلدمة للموظفني الُعمانيني وفقا لقانون التاأمينات الجتماعية ب�ضلطنة عمان ويتم اإثباتها كم�ضروف   

يف قائمة الدخل عند تكبدها.

التزام البنك فيما يتعلق مبنافع نهاية اخلدمة للموظفني غري الُعمانيني مبوجب خطة منافع تقاعد حمددة وغري ممولة حيث ي�ضمل مبلغ   

املنفعة امل�ضتقبلية التي اكت�ضبها اأولئك املوظفون يف مقابل خدماتهم يف الفرتات احلالية وال�ضابقة

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  21/3
يتم اإحت�ضاب مكافاأة اأع�ضاء جمل�س الإدارة وفقًا لقانون ال�ضركات التجارية لعام 1974 يف �ضلطنة عمان وموافقة الهيئة العامة ل�ضوق املال.  

معلومات القطاعات  22/3
هو اأحد وحدات البنك الت�ضغيلية التي ت�ضارك يف اأن�ضطة البنك التي حتقق الإيرادات وتتكبد امل�ضاريف مبا يف ذلك الإيرادات و امل�ضاريف   

املتعلقة بالعمليات التي تتم من قبل وحدات البنك الخرى والتي يتم مراجعة ان�ضتطها الت�ضغيلية ب�ضكل دوري من قبل اإدارة البنك لإتخاذ 

اأدائها والتي توفر املعلومات املالية املنف�ضلة. ال�ضكل املعتمد للتقرير عن معلومات  القرارات حول امل�ضادر املخ�ض�ضة لكل قطاع وتقييم 

القطاعات هو قطاع الأعمال اإ�ضتنادَا اإىل هيكل اإدارة التقارير الداخلية. تت�ضمن قطاعات الأعمال الرئي�ضية للبنك: اخلدمات امل�ضرفية 

لالأفراد ، اخلدمات امل�ضرفية لل�ضركات وقطاع اخلزينة والإ�ضتثمار.

الضرائب  23/3
اإ�ضتنادًا اإىل قانون �ضريبة الدخل يف �ضلطنة عمان. تتمثل ال�ضريبة على اأرباح اأو خ�ضائر الفرتة ب�ضريبة حالية و�ضريبة موؤجلة. تدرج �ضريبة   

الدخل يف قائمة الدخل فيما عدا القدر الذي يتعلق ببنود يتم اإدراجها ب�ضكل مبا�ضر يف حقوق امل�ضاهمني، عندها يتم اإدراج ذلك القدر من 

ال�ضريبة يف حقوق امل�ضاهمني.

ال�ضريبة احلالية هي الإلتزام ال�ضريبي املقدر على اأ�ضا�س الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة عن الفرتة باإ�ضتخدام معدلت ال�ضريبة املطبقة اأو التي   

يتم تطبيقها على نحو وا�ضع يف تاريخ قائمة املركز املايل واأية تعديالت اأخرى على الإلتزام ال�ضريبي امل�ضتحق الدفع عن �ضنوات �ضابقة. 

حتت�ضب ال�ضريبة املوؤجلة بالكامل با�ضتخدام طريقة الإلتزام بقائمة املركز املايل على جميع الفروقات املوؤقتة بني القيم الدفرتية لالأ�ضول   

خم�ض�س  مبلغ  اإحت�ضاب  ي�ضتند  ال�ضريبي(.  )الأ�ضا�س  ال�ضريبة  لأغرا�س  امل�ضتخدمة  املبالغ  وبني  املالية  التقارير  لأغرا�س  والإلتزامات 

ال�ضريبة املوؤجلة على النمط املتوقع لتحقق اأو �ضداد القيمة الدفرتية لالأ�ضول والإلتزامات باإ�ضتخدام املعدلت ال�ضريبية املطبقة اأو التي 

�ضتطبق ب�ضكل وا�ضع يف تاريخ قائمة املركز املايل. تن�ضاأ الفروقات املوؤقتة الرئي�ضية من اإ�ضتهالك املمتلكات واملعدات واملخ�ض�ضات.

يتم اإحت�ضاب ال�ضريبة وفقًا ملتطلبات معايري التقارير املالية الدولية.  

مراجعة  يتم  مقابلها.  يف  الأ�ضل  ا�ضتغالل  ميكن  م�ضتقبلية  �ضريبية  اأرباح  معه  تتوفر  الذي  احلد  اإىل  فقط  املوؤجلة  ال�ضريبة  اأ�ضل  يدرج   

املوجودات ال�ضريبية بتاريخ اإعداد القوائم املالية ويتم تخفي�س اأ�ضول ال�ضريبة املوؤجلة بالقدر الذي ل ميكن معه حتقق املنفعة ال�ضريبية 

ذات ال�ضلة.

تعترب الإختالفات يف ت�ضويات املبالغ التي يتم ت�ضجيلها وفقا للمعايري ال�ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية   

)AAOIFI( و معايري التقارير املالية الدولية)IFRS( فروقات دائمة.

اإليرادات المخالفة للشريعة  24/3
يقوم البنك بت�ضجيل هذه املبالغ يف ح�ضاب م�ضتقل يف اأر�ضدة دائنة اأخرى غري مدرجة يف اإيرادات البنك، ويتم توزيع هذه املبالغ لأعمال   

اخلريات وفقا لقرارات هيئة الرقابة ال�ضرعية.   

الزكاة  25/3
تقع م�ضوؤوليه اإحت�ضاب و دفع الزكاة على امل�ضاهمني واأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار غري املقيدة.  
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أهم السياسات المحاسبية )تابع(  3

مجلس الرقابة الشرعية  26/3
تخ�ضع كافة اأن�ضطة البنك وعملياته، العقود، الإتفاقيات وجميع امل�ضتندات املرتبطة بها اإىل اإ�ضراف جمل�س الرقابة ال�ضرعية للبنك حيث   

اأ�ضماء  يعقد املجل�س اجتماعه ب�ضكل ربع �ضنوي و يتكون من ثالثة علماء بارزين تقوم بتعيينهم اجلمعية العمومية للم�ضاهمني، فيما يلي 

اأع�ضاء جمل�س الرقابة ال�ضرعية للبنك:

الدكتور عبد ال�ضتار ابو غدة -  رئي�س املجل�س   

الدكتور حممد الغاربي -  ع�ضو   

ال�ضيخ اإبراهيم ال�ضوايف -  ع�ضو   

تاريخ االعتراف بالموجودات المالية  27/3
تدرج كافة املعامالت العتيادية ل�ضراء وبيع ال�ضول املالية يف تاريخ املتاجرة، اأي يف التاريخ الذي يلتزم فيه البنك ب�ضراء اأو بيع الأ�ضل.  

معيار جديد، تعديالت و تفسيرات  28/3
املعايري اجلديدة وتعديالتها وتف�ضرياتها اأعتبارًا من 1 يناير 2016  

ا�ضبحت التعديالت على املعيار املحا�ضبي املايل رقم 27 فعالة اأعتبارًا من 1 يناير 2016 وكان تطبيق هذه التعديالت على م�ضتوى البنك   

لي�س له اأي تاأثري مادي على الإف�ضاحات يف البيانات املالية للبنك.

يقوم البنك بتقييم التاأثري املحتمل لهذه التعديالت الواردة اأعاله   

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني  4

20152014

ر.عر.ع

4.057.8072.743.049نقد يف ال�ضندوق

10.314.62922.152.713اأر�ضدة لدى البنك املركزي الُعماين 

253.106195.997وديعة راأ�س املال لدى البنك املركزي الُعماين

14.625.54225.091.759

ل ميكن ال�سحب من وديعة راأ�س املال اإل مبوافقة م�سبقة من قبل البنك املركزي الُعماين.  1/4

أرصدة لدى بنوك  ومؤسسات مصرفية  5

20152014

ر.عر.ع

712.26861.719بنوك حملية – بالعملة املحلية

2.602.8832.866.948بنوك اجنبية – بالعملة الأجنبية

3.315.1512.928.667

استثمارات وكالة لدى بنوك   6

20152014

ر.عر.ع

متويل م�ضرتك متويل م�ضرتك 

20.000.000-بنوك حملية - بالعملة املحلية

9.625.00016.940.000بنوك اأجنبية – بعمالت اأجنبية– اأقل من �ضنة

18.865.000-بنوك اأجنبية – بعمالت اأجنبية – اأكرث من �ضنة 

)94.325(-خم�ض�س عام

9.625.00055.710.675
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ذمم البيوع المؤجلة و الذمم األخرى - صافي  7

املجموعمتويل ذاتيمتويل م�ضرتك  

201520152015

ر.عر.عر.ع

77.255.9121.635.21778.891.129ذمم بيوع - اأفراد

9.824.429-9.824.429ذمم بيوع - �ضركات

431.938-431.938ذمم اإ�ضت�ضناع – �ضركات

2.634-2.634ذمم اإجارة - اأفراد 

253.022-253.022ذمم اإجارة - �ضركات

87.767.9351.635.21789.403.152اإجمايل ذمم البيوع املوؤجلة والذمم الخرى

ناق�ضًا:

)12.174.039()162.195()12.011.844(الإيرادات املوؤجلة

)1.435.943()29.460()1.406.483(املخ�ض�س العام 

)32.632(-)32.632(املخ�ض�س اخلا�س للذمم امل�ضكوك فيها 

)2.055(-)2.055(اأرباح معلقة

74.314.9211.443.56275.758.483ذمم البيوع املوؤجلة و الذمم الأخرى - �سايف

املجموعمتويل ذاتيمتويل م�سرتك  

201420142014

ر.عر.عر.ع

53.325.9691.170.15154.496.120اأفراد

6.164.482-6.164.482�ضركات

59.490.4511.170.15160.660.602اإجمايل ذمم البيوع املوؤجلة والذمم الخرى

ناق�ضًا:

)8.531.689()115.424()8.416.265(الإيرادات املوؤجلة

)976.966()21.096()955.870(املخ�ض�س العام للذمم امل�ضكوك فيها

50.118.3161.033.63151.151.947ذمم البيوع املوؤجلة والذمم الخرى - �سايف

 

حركة خم�ض�س عام ذمم البيوع املدينة هي كما يلي:   

2014 2015

ر.ع ر.ع

291.344 976.966 ر�ضيد يف 1 يناير 

685.622 458.977 املخ�ض�س خالل ال�ضنة 

976.966 1.435.943 ر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 

حركة خم�ض�س خا�س  ذمم البيوع املدينة هي كما يلي:   

2014 2015

ر.ع ر.ع

- - ر�ضيد يف 1 يناير 

- 32.632 املخ�ض�س خالل ال�ضنة 

- 32.632 ر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 
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ذمم البيوع المؤجلة و الذمم األخرى – صافي )تابع(  7

حركة الأرباح املعلقة ذمم البيوع املدينة هي كما يلي:   

2014 2015

ر.ع ر.ع

- - ر�ضيد يف 1 يناير 

- 2.055 الأرباح املعلقة خالل ال�ضنة 

- 2.055 ر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 

بلغت الذمم املتعرثة من ذمم البيوع املوؤجلة والذمم الأخرى 130.524 ريال عماين بن�ضبة 0.17% من �ضايف ذمم البيوع املوؤجلة والذمم 

الأخرى، كما يف 31 دي�ضمرب 2015 )31 دي�ضمرب 2014: ل �ضيء(.

بلغت الذمم املتعرثة من ذمم البيوع املوؤجلة والذمم الأخرى بعد طرح الأرباح املعلقة 128.469 ريال عماين بن�ضبة 0.17% من �ضايف ذمم 

البيوع املوؤجلة والذمم الأخرى، كما يف 31 دي�ضمرب 2015 )31 دي�ضمرب 2014: ل �ضيء(.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية - تمويل مشترك  8

القيمة العادلة التكلفة  

2015 2015  

ر.ع ر.ع  

1.891.307 1.909.488 �ضكوك دولية غري مدرجة 

501.126 502.650 �ضكوك دولية مدرجة

2.839.500 2.957.719 �ضكوك اإقليمية مدرجة

5.072.460 5.052.859 �ضناديق اإ�ضتثمارية اإقليمية غري مدرجة 

285.579 333.938 اأ�ضهم اإقليمية غري مدرجة

7.363.600 7.363.600 �ضكوك حملية مدرجة

58.378 58.378 اأ�ضهم حملية مدرجة

18.011.950 18.178.632 املجموع

القيمة العادلة التكلفة  

2014 2014  

ر.ع ر.ع  

2.072.510 2.090.683 �ضكوك اإقليمية مدرجة

309.787 333.905 اأ�ضهم اإقليمية غري مدرجة

57.210 58.378 اأ�ضهم حملية مدرجة

2.439.507 2.482.966 املجموع

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  9

متويل ذاتيمتويل ذاتي

20152014

ر.عر.ع

7.000.0007.000.000�ضكوك حملية مدرجة

7.000.0007.000.000
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استثمارات في موجودات مؤجرة - صافي - تمويل مشترك  10

20152014

ر.عر.ع

7.427.515-ا�ضتثمارات يف موجودات اإجارة

)74.275(-خم�ض�س عام

7.353.240-املجموع

هيئة  عن  ال�ضادر  بالتمليك  املنتهية  والإجارة  الإجارة   ”FAS 8“املحا�ضبي للمعيار  اإ�ضتنادًا  الإجارة  موجودات  يف  ال�ضتثمارات  ت�ضنيف  مت 

املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية “ يف احلالت التي يوؤجر فيها امل�ضرف اإىل العميل موجودات �ضبق اأن ا�ضتاأجرها من طرف 

ثالث؛ يتم عر�س موجودات الإجارة يف القوائم املالية حتت بند ا�ضتثمارات يف موجودات اإجارة”.  

املتعلقة بهذه  والتكاليف  امل�ضرتك ومت ت�ضنيفه كا�ضتثمار م�ضرتك )الرباح  الإجارة من وعاء امل�ضاربة  مت متويل ال�ضتثمارات يف موجودات 

ال�ضتثمارات يتم توزيعها بني امل�ضاهمني واأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة بناء على �ضيا�ضة توزيع الرباح لدى البنك(.

اإجمايل قيمة اتفاقية الإجارة بني البنك كم�ضتاأجر واملالك كموؤجر 8.100.000 ريال عماين. 

خالل العام، تلقى البنك طلب ت�ضديد مبكر و بالتايل مت ت�ضديد كامل املبلغ يف تاريخ التقرير.

استثمار في عقارات - متاحة للبيع  11

ال�ضتثمار يف قطاع العقارات بهدف حتقيق ربح دوري بواقع 70% من منفعة هذا العقار مملوكة من قبل البنك بقيمة 14.175 مليون ريال 

ُعماين حيث مت تاأجري هذا العقار �ضمن اتفاقية تاأجري ملدة ع�ضرة �ضنوات بعائد تاأجريي ثابت.

مت متويل ال�ضتثمار يف العقارات من اأموال امل�ضاهمني ومت ت�ضنيفه كا�ضتثمار ذاتي ول يتم �ضمه اإىل وعاء امل�ضاربة امل�ضرتك ) الرباح والتكاليف 

املتعلقة بهذا ال�ضتثمار تخ�س ح�ضاب البنك وغري خا�ضعة للتوزيع على اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة(.

وترى الإدارة اأن القيمة العادلة لال�ضتثمارات يف العقارات ل تختلف جوهريا عن قيمتها الدفرتية يف 31 دي�ضمرب 2015 بالإ�ضافة اىل اأن البنك 

لديه خطة مو�ضوعة لبيع تلك ال�ضتثمارات بنهاية يونيو 2016.

إجارة منتهية بالتمليك – صافي  12

2015

املجموعمتويل ذاتيمتويل م�ضرتك

ر.عر.عر.ع

عقارات

147.805.8245.856.837153.662.661التكلفة

)6.470.454()247.616()6.222.838(ال�ضتهالك املرتاكم

141.582.9865.609.221147.192.207�ضايف القيمة الدفرتية

معدات

12.470.957-12.470.957التكلفة

)2.003.638(-)2.003.638(ال�ضتهالك املرتاكم

10.467.319-10.467.319�ضايف القيمة الدفرتية

املجموع

160.276.7815.856.837166.133.618التكلفة

)8.474.092()247.616()8.226.476(ال�ضتهالك املرتاكم

152.050.3055.609.221157.659.526�ضايف القيمة الدفرتية

)2.079.135()56.093()2.023.042(املخ�ض�س العام

150.027.2635.553.128155.580.391اإجارة منتهية بالتمليك – بال�ضايف

47
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إجارة منتهية بالتمليك – صافي )تابع(  12

2014

املجموعمتويل ذاتيمتويل م�سرتك

ر.عر.عر.ع

عقارات

52.810.3582.581.43255.391.790التكلفة

)1.723.185()117.663()1.605.522(ال�ضتهالك املرتاكم

51.204.8362.463.76953.668.605�ضايف القيمة الدفرتية

معدات

6.830.000-6.830.000التكلفة

)560.166(-)560.166(ال�ضتهالك املرتاكم

6.269.834-6.269.834�ضايف القيمة الدفرتية

املجموع

59.640.3582.581.43262.221.790التكلفة

)2.283.351()117.663()2.168.688(ال�ضتهالك املرتاكم

57.474.6702.463.76959.938.439�ضايف القيمة الدفرتية

)599.385()24.638()574.747(خم�ض�س عام

56.899.9232.439.13159.339.054اإجارة منتهية بالتمليك – بال�ضايف

وفيما يلي حركة خم�ض�س عام الإجارة املنتهية بتمليك:        

20152014

ر.عر.ع

599.385138.382ر�ضيد يف 1 يناير 

1.479.750461.003املخ�ض�س خالل ال�ضنة 

2.079.135599.385ر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 

وكالة باالستثمار – صافي   13

20152014

ر.عر.ع

38.027.80817.850.000وكالة بال�ضتثمار 

)178.500()380.278(خم�ض�س عام خالل ال�ضنة 

37.647.53017.671.500�ضايف الوكالت بال�ضتثمار

حركة المخصص العام و الخاص   14

20152014

ر.عر.ع

1.923.451429.726الر�ضيد كما يف 1 يناير

94.325)94.325(املخ�ض�س العام امل�ضرتد خالل ال�ضنة من وكالة بنوك

458.977685.622املخ�ض�س العام املحت�ضب خالل ال�ضنة من ذمم البيوع املوؤجلة و الذمم الأخرى

74.275)74.275(املخ�ض�س العام امل�ضرتد خالل ال�ضنة من الإ�ضتثمار يف اإجارة املوجودات

1.479.750461.003املخ�ض�س العام املحت�ضب خالل ال�ضنة من الإ�ضتثمار يف الإجارة املنتهية بالتمليك

201.778178.500املخ�ض�س العام املحت�ضب خالل ال�ضنة من الوكالة بالإ�ضتثمار

 - 32.632املخ�ض�س اخلا�س املحت�ضب خالل ال�ضنة من ذمم اإجارة

2.004.5371.493.725م�ضروف املخ�ض�س العام و اخلا�س

3.927.9881.923.451الر�ضيد كما يف 31 دي�ضمرب
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ممتلكات ومعدات – صافي  15

املجموع اأعمال راأ�سمالية 

حتت التنفيذ

اأجهزة

حا�سب اآيل

�سيارات معدات اأثاث 

وجتهيزات

2015

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

6.535.842 264.708 1.575.004 86.350 693.837 3.915.943 ر�ضيد يف 1 يناير 2015

592.634 320.846 79.948 75.751 24.044 92.045 اإ�ضافات

- )362.440( 22.872 - 100.935 238.633 حتويالت

7.128.476 223.114 1.677.824 162.101 818.816 4.246.621

ر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 

2015

)2.057.317( - )529.158( )27.346( )124.296( )1.376.517(

ا�ضتهالك مرتاكم يف

1 يناير 2015 

)1.132.659( - )325.737( )16.102( )112.062( )678.758( اال�ضتهالك

)3.189.976( - )854.895( )43.448( )236.358( )2.055.275(

ا�ضتهالك مرتاكم يف

31 دي�ضمرب 2015

3.938.500 223.114 822.929 118.653 582.458 2.191.346

القيمة الدفرتية يف

31 دي�ضمرب 2015 

املجموع اأعمال راأ�سمالية 

حتت التنفيذ

اأجهزة

حا�سب اآيل

�سيارات معدات اأثاث 

وجتهيزات

2014

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

5.428.751 160.862 1.246.048 71.500 446.787 3.503.554 ر�ضيد يف 1 يناير 2014

1.107.091 554.489 283.452 14.850 133.155 121.145 اإ�ضافات

- )450.643( 45.504 - 113.895 291.244 حتويالت

6.535.842 264.708 1.575.004 86.350 693.837 3.915.943 ر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2014

)1.034.100( - )248.744( )16.525( )38.000( )730.831(

 ا�ضتهالك مرتاكم يف

1 يناير 2014 

)1.023.217( - )280.414( )10.821( )86.296( )645.686( ال�ضتهالك

)2.057.317( - )529.158( )27.346( )124.296( )1.376.517(

 ا�ضتهالك مرتاكم يف

31 دي�ضمرب 2014

4.478.525 264.708 1.045.846 59.004 569.541 2.539.426

 القيمة الدفرتية يف

31 دي�ضمرب 2014 

موجودات غير ملموسة  16

برامج 

كومبيوتر

اأعمال راأ�ضمالية 

قيد التنفيذ

املجموع

ر.عر.عر.ع

1.845.02565.3691.910.394ر�ضيد يف 1 يناير 2015

187.831206.788394.619ا�ضافات

-)65.254(65.254حتويالت

)448.196(-)448.196(اإطفاء

1.649.914206.9031.856.817القيمة الدفرتية يف 31 دي�ضمرب 2015
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موجودات غير ملموسة )تابع(  16

برامج 

كومبيوتر

اأعمال راأ�سمالية 

قيد التنفيذ

املجموع

ر.عر.عر.ع

1.919.824381.4472.301.271ر�ضيد يف 1 يناير 2014

25.47884.875110.353ا�ضافات

-)400.953(400.953حتويالت

)501.230(-)501.230(اإطفاء

1.845.02565.3691.910.394القيمة الدفرتية يف 31 دي�ضمرب 2014

متثل املوجودات غري امللمو�سة مبالغ مدفوعة ل�سراء برامج كومبيوتر لال�ستخدام بالبنك.  1/16

موجودات أخرى  17

2014 2015

ر.ع ر.ع

2.734.306 2.937.242 موجودات �ضريبية موؤجلة  )اإي�ضاح 34( 

730.281 894.759 اإيرادات م�ضتحقة وغري مقبو�ضة

285.160 602.982 م�ضاريف مدفوعة مقدمُا

88.588 88.588  تاأمينات م�ضرتدة

17.328 36.167  اأخرى

3.855.663 4.559.738

حسابات بنوك وكالة   18

20152014

ر.عر.ع

2.695.00011.126.500بنوك حملية - بالعمله الأجنبية      

13.475.0005.775.000بنوك اجنبية– بالعملة الأجنبية  <1 عام

-770.000بنوك اجنبية– بالعملة الأجنبية > 1 عام

16.940.00016.901.500

حسابات العمالء  19

20152014

ر.عر.ع

70.860.72848.525.291ح�ضابات جارية

127.931164.889ح�ضابات تاأمينات

70.988.65948.690.180

مطلوبات أخرى  20

20152014

ر.عر.ع

8.220.7216.237.985�ضيكات �ضادرة

4.213.7233.364.082ذمم دائنة وم�ضاريف م�ضتحقة

429.998641.197اأرباح م�ضتحقة الدفع 

228.52160.994اأخرى

13.092.96310.304.258
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حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  21

2014 2015

ر.ع ر.ع

42.280.807 73.597.787 اأ�ضحاب ح�ضابات الإ�ضتثمار املطلقه

)3.855( )23.263( احتياطي القيمة العادلة لالإ�ضتثمار

126.690 727.885 اإحتياطي معدل الأرباح

13.089 41.306 اإحتياطي خماطر ال�ضتثمار

42.416.731 74.343.715

ت�ضتمل ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقه ودائع امل�ضاربة املقبولة لدى البنك. حيث يتم ا�ضتثمار هذه الودائع يف وعاء ا�ضتثماري م�ضرتك من قبل البنك.

1/21 اأ�سا�س توزيع الأرباح بني حقوق امل�ساهمني وحقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقة

مت توزيع الأرباح بني حقوق امل�ضاهمني وحقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة لعامي 2015 و 2014 على النحو التايل:

20152014

الن�ضبة املئويةالن�ضبة املئوية

50 %50 %ح�ضة اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

50 %50 %ح�ضة امل�ضارب

اإ�ضتنادًا اإىل ال�ضيا�ضة املوافق عليها من قبل البنك يتم اإقتطاع ما ن�ضبته 10% كاإحتياطي خماطر الإ�ضتثمار من ح�ضة العمالء بعد اإقتطاع 

اأ�ضحاب ح�ضابات الإ�ضتثمار املطلقة.  اآثار خماطر خ�ضائر ال�ضتثمار امل�ضتقبلية املتعلقة بحقوق  ح�ضة امل�ضارب من الربح من اأجل تخفيف 

اإ�ضتنادًا اإىل اأحكام وال�ضروط املن�ضو�س عليها يف عقد امل�ضاربة. يعود احتياطي خماطر ال�ضتثمار اإىل اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار.

احتياطي معدل الأرباح قبل اقتطاع ح�ضة البنك ب�ضفته م�ضاربًا يتم ا�ضتغالله للمحافظة على عائد مناف�س ومالئم للم�ضتثمرين يف حال حدوث 

ظروف غري متوقعة وغري اعتيادية توؤثر على هذا العائد. يعود احتياطي معدل الأرباح اإىل حقوق امل�ضاهمني واأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة.

ن�ضب توزيع الأرباح بني حقوق امل�ضاهمني وحقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة كما يلي:

متو�سط العائد 2014متو�ضط العائد 2015ن�ضبة امل�ضاركة يف الربحنوع احل�ضاب

ريال ُعماينريال ُعمايندوالر اأمريكيريال ُعماين

0.28 %0.30 %15 %20%-40%ح�ضابات توفري

0.52 %0.58 %23%-25%46%-50%فرتة �ضهر واحد

0.61 %0.74 %25.5%-27.5%51%-55%فرتة 3 �ضهور

0.79 %1.09 %30.5%-34%61%-68%فرتة 6 �ضهور

0.84 %1.13 %33%-36.5%66%-73%فرتة 9 �ضهور

1.12 %1.29 %35.5%-39%71%-78%فرتة �ضنة واحدة

يتم خلط اأموال ح�ضابات الإ�ضتثمار املطلقة مع اأمول البنك لالإ�ضتثمارات، حيث مل يتم اإعطاء الأولية لأي جهة لغايات الإ�ضتثمار وتوزيع الأرباح. 

يتحمل البنك كافة امل�ضروفات الإدارية ول يتم حتميل ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة باأي جزء منها.

2/21    تفاصيل أنواع حسابات حقوق االستثمار المطلقة 

2014 2015 نوع احل�ساب

ر.ع ر.ع

35.396.409 62.347.468 ح�ضابات توفري

ح�ضابات ا�ضتثمار:

123.000 61.290 ا�ضتحقاق �ضهري

578.851 813.397 ا�ضتحقاق كل ثالثة �ضهور

1.091.563 2.296.533 ا�ضتحقاق كل �ضتة �ضهور

59.500 220.050 ا�ضتحقاق كل ت�ضعة �ضهور

5.031.484 7.859.049 ا�ضتحقاق �ضنوي 

42.280.807 73.597.787

51

201
5 

ي
ــو

ـــــــــ
ـــــــــ

ـــنـــ
ســـــــ

الـــــ
ـــر 

ـــــــــ
ــريـ

ـــــــــ
ــق

تـــــــ
ـــــــــ

الـــ

51

201
5 

ي
ــو

ـــــــــ
ـــــــــ

ـــنـــ
ســـــــ

الـــــ
ـــر 

ـــــــــ
ــريـ

ـــــــــ
ــق

تـــــــ
ـــــــــ

الـــ



إيــــــضــــــــــــــاحـــــــــــــات حـــــــــــــــول الــــــقـــــــوائــــــــم الــــــمـــــــــالــــــيــــــــة
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015

رأس المال المدفوع  22

يبلغ راأ�ضمال البنك امل�ضرح به 300.000.000 ريال ُعماين، كما يبلغ راأ�س املال امل�ضدر واملدفوع 150.000.000 ريال ُعماين، مق�ضمة اإىل 

1.500.000.000 �ضهمًا بقيمة اإ�ضمية 0.100 ريال لل�ضهم الواحد. 

يف 31 دي�ضمرب 2015 ل يوجد م�ضاهمني لدى البنك تزيد ن�ضبة ملكيتهم عن 10% او اأكرث من راأ�س املال املدفوع. 

عالوة اإلصدار  23

على  املتكبدة  امل�ضاريف  تقا�س  يتم  العام، حيث  لالكتتاب  البنك  اأ�ضهم  ُعماين عن طرح  ريال  البالغة 2.091.192  الإ�ضدار  متثل عالوة 

الإ�ضدار.  

االحتياطيات  24

احتياطي القيمة العادلة لال�ضتثمارات

يت�ضمن احتياطي القيمة العادلة �ضايف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل حقوق امللكية بعد الأخذ بعني العتبار 

اأثر ال�ضريبة.

االحتياطي القانوين

اأن يبلغ  اإ�ضتنادًا لقانون ال�ضركات التجارية لعام 1974، يتم حتويل ما ن�ضبة 10 % من الأرباح ال�ضنوية اإىل ح�ضاب الحتياطي القانوين اإىل 

الر�ضيد املرتاكم لالحتياطي ثلث راأ�س املال املدفوع. مل يتم حتويل اأي مبلغ حل�ضاب الحتياطي خالل الفرتة حيث اأن نتائج اأعمال البنك متثل 

خ�ضائر.

إلتزامات محتملة وإرتباطات تعاقدية  25

التزامات حمتملة اأ( 

2014 2015

ر.ع ر.ع

11.042.630 19.181.545 كفالت 

6.440.944 12.488.567 اعتمادات م�ضتندية

8.110.622 11.381.098 قبولت م�ضرفية

360.797 189.174 بوال�س حت�ضيل

25.954.993 43.240.384 جمموع االلتزامات املحتملة

يبني اجلدول التايل حتليل تركيز االلتزامات املحتملة ح�ضب القطاع االقت�ضادي: 

2014 2015

ر.ع ر.ع

13.756.876 22.918.619 ان�ضاءات

12.088.689 20.139.460 ت�ضنيع

44.468 74.083 خدمات

64.960 108.222 اأخرى

 25.954.993  43.240.384 جمموع  االلتزامات املحتملة ) اأ ( 

ارتباطات تعاقدية ب( 

20152014

ر.عر.ع

43.695.85125.268.413�ضقوف اإئتمانية غري م�ضتغلة

43.695.85125.268.413جمموع االرتباطات )ب(

86.936.23551.223.406جمموع االلتزامات واالرتباطات )اأ + ب( 
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إيرادات البيوع المؤجلة والذمم األخرى  26

متويل م�ضرتك

31 دي�سمرب 312014 دي�ضمرب 2015

ر.عر.ع

3.078.6381.551.426اأفراد

415.441286.578�ضركات

3.494.0791.838.004

إيرادات موجودات إجارة و إجارة منتهية بالتمليك  27

متويل م�ضرتك

31 دي�سمرب 312014 دي�ضمرب 2015

ر.عر.ع

13.706.9593.090.890اإجارة منتهية بالتمليك - عقارات

1.784.256507.925اإجارة منتهية بالتمليك - معدات

182.226213.875موجودات اإجارة

)2.185.637()10.474.451(ا�ضتهالك ال�ضنة عن موجودات اإجارة منتهية بالتمليك

5.198.9901.627.053

ارباح استثمارات وكالة لدى بنوك  28

متويل م�ضرتك

31 دي�سمرب 312014 دي�ضمرب 2015

ر.عر.ع

4.52333.624اإ�ضتثمار وكالة حملية

301.329864.817اإ�ضتثمار وكالة اأجنبية

305.852898.441

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  29

متويل م�ضرتك

31 دي�سمرب 312014 دي�ضمرب 2015

ر.عر.ع

7.539472.137اأرباح بيع �ضكوك

51.168589.832اأرباح �ضكوك

-136.470اأرباح من ال�ضناديق الإ�ضتثمارية

195.1771.061.969

العائد على حسابات االستثمار المطلقة قبل اقتطاع حصة البنك بصفته مضاربًا  30

31 دي�سمرب 2014 31 دي�ضمرب 2015

ر.ع ر.ع

131.807 239.848 ح�ضابات التوفري

91.229 314.032 ح�ضابات الإ�ضتثمار

10.764 28.217 اإحتياطي خماطر الإ�ضتثمار

121.824 601.195 اإحتياطي معدل الأرباح

355.624 1.183.292
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حصة البنك من إيرادات االستثمارات و التمويالت الذاتية  31

31 دي�سمرب 2014 31 دي�ضمرب 2015

ر.ع ر.ع

1.134.000 1.134.000 اأرباح الإ�ضتثمار يف العقارات

67.980 42.238 اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية

350.002 360.694 اأرباح موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

26.932 41.407 اإيرادات البيوع املوؤجله

41.971 106.943 اإيرادات اإجارة منتهية بتمليك – �ضايف بعد الإ�ضتهالك

)751( - اأخرى

1.620.134 1.685.282

إيرادات الخدمات المصرفيه  32
31 دي�سمرب 2014 31 دي�ضمرب 2015

ر.ع ر.ع

131.570 538.963 اإيرادات عمولت

192.075 506.514 عمولت متويالت

423.439 331.715 عمولت خدمات

747.084 1.377.192

مصاريف التشغيل  33
31 دي�سمرب 2014 31 دي�ضمرب 2015

ر.ع ر.ع

8.864.749 9.285.636 تكاليف املوظفني

766.589 857.229 م�ضاريف اإيجارات 

776.692 625.037 اإعالنات 

381.421 291.401 ايجارات ت�ضغيل

357.766 536.442 �ضيانة

229.360 250.522 اأمن ونظافة

228.504 159.471 اأتعاب مهنية وا�ضت�ضارية

117.075 101.023 م�ضاريف جمل�س الإدارة و هيئة الرقابة ال�ضرعية

146.997 147.721 ر�ضوم حكومية

134.580 46.671 قرطا�ضية ومطبوعات

435.947 447.142 هاتف، كهرباء و مياه

47.841 53.124 م�ضاريف �ضفر

86.091 82.065 ا�ضرتاكات

254.408 464.389 م�ضاريف بطاقات

416.995 448.092 م�ضاريف اأخرى

13.245.015 13.795.965

يبة الدخل ضر  34
المسجل في قائمة الدخل  1/34

31 دي�سمرب 2014 31 دي�ضمرب 2015

ر.ع ر.ع

)1.036.707( )208.151( �ضريبة الدخل املوؤجلة

)1.036.707( )208.151(

يخ�ضع البنك ل�ضريبة الدخل بن�ضبة 12% على الأرباح ال�ضريبية على ما يتجاوز 30.000 ريال ُعماين وحتت�ضب وفقًا ملتطلبات معايري التقارير 

املالية الدولية. يتم ترحيل اخل�ضائر ال�ضريبية لفرتة 5 �ضنوات و ُتخ�ضم من الأرباح ال�ضريبية امل�ضتقبلية. اإعتبارا من 1 يناير 2016 بالإ�ضافة 

اىل تغيريات اأخرى �ضيكون البنك خا�ضع ل�ضريبة الدخل مبعدل %15 )2015 : %12(
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يبة الدخل )تابع( ضر  34

تسوية الضريبية  2/34
فيما يلي ت�ضوية �ضريبة الدخل التي مت احت�ضابها بناء على معدلت ال�ضريبة املطبقة:

31 دي�سمرب 312014 دي�ضمرب2015

)8.745.468()5.468.393(اخل�ضائر مبوجب القوائم املالية

)1.049.457()656.207(موجودات �ضريبة باملعدل املذكور �ضابقا

75.53018.791م�ضاريف غري م�ضموح بخ�ضمها و فروق دائمة اأخرى

)6.041(-اإيرادات معفاة من ال�ضريبة

-)372.526(موجودات �ضريبية غري مثبتة

)208.151()1.036.707(

يبية المؤجلة الظاهرة في قائمة الدخل مرتبطة بالبنود التالية: صافي الموجودات الضر  3/34
املوجودات ال�ضريبية املوؤجلة مرتبطة بالبنود التالية:

مثبت �ضمن يف 1 يناير 2015

الدخل

غري مثبت �ضمن

الدخل

يف 31 دي�ضمرب 

2015

ر.عر.عر.عر.ع

)263.285(135.487)135.392()263.380(ممتلكات، اآالت ومعدات

189.211240.545)127.913(179.247خم�ض�س عام

5.990--5.990خم�ض�ضات اأخرى

2.807.234471.45647.8283.326.518خ�ضائر مرحلة

2.729.091208.151372.5263.309.768�ضايف اأ�ضول ال�ضريبة املوؤجلة

غري مثبت �سمن مثبت �سمن الدخليف 1 يناير 2014

الدخل

يف 31 دي�سمرب 2014

ر.عر.عر.عر.ع

)263.380(-)32.962()230.418(ممتلكات، اآلت ومعدات

179.247-51.567127.680خم�ض�س عام

5.990-5.990-خم�ض�ضات اأخرى

2.807.234-1.871.235935.999خ�ضائر مرحلة

2.729.091-1.692.3841.036.707�ضايف اأ�ضول ال�ضريبة املوؤجلة

موجودات ومطلوبات ال�ضريبة املوؤجلة الظاهرة يف حقوق امللكية مرتبطة بالبنود التالية:

مثبت يف حقوق يف 1 يناير 2015

امللكية

يف 31 دي�ضمرب 

2015

ر.عر.عر.ع

-)5.215(5.215التغري يف القيمة العادلة

-)5.215(5.215�ضايف اأ�ضول ال�ضريبة املوؤجلة

صافي الموجودات للسهم الواحد  35

مت احت�ضاب �ضايف املوجودات لل�ضهم الواحد من خالل ق�ضمة �ضايف املوجودات بنهاية ال�ضنة على عدد الأ�ضهم كما يف 31 دي�ضمرب: 

2014 2015

ر.ع ر.ع

132.043.262 126.673.990 �ضايف املوجودات )ريال ُعماين(

1.500.000.000 1.500.000.000 عدد الأ�ضهم املوجودة

0.088 0.084 �ضايف االأ�ضول لل�ضهم الواحد
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الخسارة األساسية والمخفضة للسهم   36

حُتت�ضب اخل�ضارة الأ�ضا�ضية واملخف�ضة لل�ضهم بناء على خ�ضارة ال�ضنة / الفرتة املتعلقة بامل�ضاهمني العاديني كما يلي:

2014 2015
ر.ع ر.ع

)7.708.761( )5.260.242( �ضايف اخل�ضارة لل�ضنة 

1.500.000.000 1.500.000.000 املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم خالل ال�ضنة / الفرتة

)0.005( )0.004( اخل�ضارة االأ�ضا�ضية  واملخف�ضة لل�ضهم الواحد 

مت احت�ضاب اخل�ضارة الأ�ضا�ضية واملخف�ضة لل�ضهم من خالل ق�ضمة اخل�ضارة للفرتة املتعلقة بامل�ضاهمني على املتو�ضط املرجح لعدد الأ�ضهم. 

نظرًا لعدم وجود اأ�ضهم خمف�ضة. فاإن خ�ضارة ال�ضهم الواحد املخف�ضة ت�ضاوي خ�ضارة ال�ضهم الواحد الأ�ضا�ضية.  

ير القطاعية التقار  37
لأغرا�س اإدارية مت توزيع اأن�ضطة البنك اإىل ثالث قطاعات للت�ضغيل على اأ�ضا�س وحدات الأعمال وعلى النحو التايل:

اخلدمات امل�سرفية لالأفراد تقدم خمتلف املنتجات والت�ضهيالت للعمالء من الأفراد لتلبية الحتياجات امل�ضرفية اليومية.

الودائع،  وقبول  التمويل  ت�ضمل  والتي  ال�ضركات  من  للعمالء  واخلدمات  املنتجات  من  متنوعة  تقدم جمموعة  لل�سركات  امل�سرفية  اخلدمات 

والتمويل التجاري والعمالت الأجنبية.

اأ�ضحاب  من  الأفراد  وكذلك  لل�ضركات  ال�ضت�ضارية  واخلدمات  الأ�ضول  اإدارة  مثل  ا�ضتثمارية  منتجات  عرو�س  تقدم  والإ�ستثمار  اخلزينة 

الرثوات وعمالء املوؤ�ض�ضات. يوفر قطاع اخلزينه جمموعة متكامله من املنتجات واخلدمات مبا يف ذلك �ضوق املال وال�ضرف الأجنبي للعمالء 

بالإ�ضافة اإىل اإدارة ال�ضيولة وخماطر �ضوق اخلزينه.

تراقب اإدارة البنك النتائج الت�ضغيلية للقطاعات الت�ضغيلية ب�ضكل منف�ضل لغر�س اتخاذ القرارات حول تخ�ضي�س املوارد وتقييم الأداء. يتم 

تقييم اأداء القطاعات على اأ�ضا�س الربح اأو اخل�ضارة الت�ضغيلية التي يف بع�س اجلوانب تقا�س بطريقة خمتلفة عن الأرباح اأو اخل�ضائر الت�ضغيلية 

يف البيانات املالية. تتم اإدارة التكاليف التي تتكبدها املهام املركزية على اأ�ضا�س جماعي ول تخ�ض�س لقطاعات الت�ضغيل.

معلومات القطاعات على النحو التايل:

املجموع اخرى اخلزينة 

وال�ستثمار

اخلدمات 

امل�سرفية لل�سركات

اخلدمات 

امل�سرفية لالأفراد

31 دي�سمرب 2015

ر.ع ر.ع    ر.ع     ر.ع      ر.ع

10.063.445 - 501.129 3.517.094 6.045.222 اإجمايل االإيرادات )م�ضرتك(

)896.195( - - - )896.196(

العائد على ح�ضابات اال�ضتثمار غري 

املقيدة

)416.594( - )53.781( )362.813( - اأرباح وكالة مدفوعة 

8.750.656 - 447.348 3.154.281 5.149.027

ح�ضة البنك من اإيرادات اال�ضتثمار 

امل�ضرتك ب�ضفته م�ضاربًا ورب مال

1.685.282 - 1.536.931 - 148.351

ح�ضة البنك من اإيرادات اال�ضتثمارات 

والتمويل الذاتي

1.477.026 - 184.298 927.087 365.641 اإيرادات ت�ضغيلية اخرى 

11.912.964 - 2.168.577 4.081.368 5.663.019 جمموع االإيرادات 

9.285.636 - 1.402.564 1.627.657 6.255.415 تكاليف املوظفني

4.510.329 - 642.451 567.974 3.299.904 م�ضاريف ت�ضغيلية اخرى

1.580.855 - 278.091 244.634 1.058.130 ا�ضتهالكات واإطفاءات

2.004.537 - )94.325( 1.028.078 1.070.784 خم�ض�س عام وخا�س

17.381.357 - 2.228.781 3.468.343 11.684.233 جمموع امل�ضاريف

)5.468.393( - )60.204( 613.025 )6.021.214( �ضايف )اخل�ضائر( / الربح قبل ال�ضريبة

208.151 208.151 - - - �ضريبة الدخل 

)5.260.242( 208.151 )60.204( 613.025 )6.021.214( �ضايف )اخل�ضائر( / الربح بعد ال�ضريبة

346.094.102 10.355.056 66.752.643 103.104.583 165.881.820 جمموع االأ�ضول

219.420.112 13.092.963 16.940.000 63.479.030 125.908.119

جمموع املطلوبات وحقوق اأ�ضحاب 

ح�ضابات اال�ضتثمار غري املقيدة
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ير القطاعية )تابع( التقار   37

املجموع اخرى اخلزينة 

وال�ستثمار

اخلدمات 

امل�سرفية لل�سركات

اخلدمات 

امل�سرفية لالأفراد

31 دي�سمرب 2014

ر.ع ر.ع    ر.ع     ر.ع      ر.ع

5.537.082 - 1.960.560 1.088.801 2.487.721 اإجمايل الإيرادات )م�ضرتك(

)243.609( - - - )243.609( العائد على ح�ضابات ال�ضتثمار غري املقيدة

)182.729( - )175.958( )6.771( - اأرباح وكالة مدفوعة 

5.110.744 - 1.784.602 1.082.030 2.244.112

ح�ضة البنك من اإيرادات ال�ضتثمار 

امل�ضرتك ب�ضفته م�ضاربًا ورب مال

1.620.134 - 1.551.230 - 68.904

ح�ضة البنك من اإيرادات ال�ضتثمارات 

والتمويل الذاتي

786.841 - 60.049 550.870 175.922 اإيرادات ت�ضغيلية اخرى 

7.517.719 - 3.395.881 1.632.900 2.488.938 جمموع الإيرادات 

8.864.749 - 1.465.838 1.432.287 5.966.624 تكاليف املوظفني

4.380.266 - 644.925 584.953 3.150.388 م�ضاريف ت�ضغيلية اخرى

1.524.447 - 307.728 272.727 943.992 ا�ضتهالكات واإطفاءات

1.493.724 - 94.325 473.820 925.580 خم�ض�س عام 

16.263.187 - 2.512.816 2.763.787 10.986.584 جمموع امل�ضاريف

)8.745.468( - 883.065 )1.130.887( )8.497.646( �ضايف )خ�ضائر( ربح الفرتة قبل ال�ضريبة

1.036.707 1.036.707 - - - �ضريبة الدخل 

)7.708.761( 1.036.707 883.065 )1.130.887( )8.497.646( �ضايف )خ�ضائر( ربح الفرتة بعد ال�ضريبة

253.105.931 10.244.582 107.345.608 54.449.598 81.066.143 جمموع الأ�ضول

121.062.669 10.304.258 16.901.500 14.590.384 79.266.527

جمموع املطلوبات وحقوق اأ�ضحاب ح�ضابات 

ال�ضتثمار غري املقيدة

االدوات المالية  38

القيمة العادلة لالأدوات املالية اأ( 

القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مقابله اأو مبادلة اأ�ضل اأو �ضداد التزام بني اأطراف مطلعة وراغبة يف عملية جتارية بحتة. ونتيجة لذلك، 

ميكن اأن تنتج فروقات بني القيمة الدفرتية وتقديرات القيمة العادلة. اإن القيمة العادلة بتاريخ التقارير املالية لالأدوات املالية للبنك ل تختلف 

جوهريا عن قيمتها الدفرتية.

الت�ضل�ضل الهرمي للقيمة العادلة لالأدوات املالية ب( 

ي�ضتخدم البنك الت�ضل�ضل الهرمي لتحديد والإف�ضاح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية بتقنية التقييم. الأف�ضاح عن القيمة العادلة يق�ضم اإىل 

ثالثة م�ضتويات كما يلي:

حمفظة من امل�ضتوى 1 مراكز املوجودات واملطلوبات املتداولة يف البور�ضة وبع�س ال�ضندات احلكومية املتداولة يف اأ�ضواق ن�ضطة. حيث يتم 

تقييم هذه املراكز با�ضتخدام الأ�ضعار الغري معدلة املدرجة يف اأ�ضواق ن�ضطة.

حمفظة من امل�ضتوى 2 يتم حتديد القيمة العادلة با�ضتخدام تقنيات التقييم بناء على مناذج التقييم املتوفرة �ضواء ب�ضكل مبا�ضر اأو غري 

مبا�ضر مع مدخالت ال�ضوق والتي من املمكن حتديدها. ت�ضمل تقنيات التقييم مناذج حتليل التدفقات النقدية املخ�ضومة ومناذج حتديد اأ�ضعار 

اخليارات، ومناذج املحاكاة والنماذج املعيارية الأخرى و التي ت�ضتخدم عادة من قبل امل�ضاركني يف ال�ضوق. تت�ضمن تقنيات التقييم الفر�ضيات 

التي ميكن اإ�ضتخدامها من قبل امل�ضاركني الآخرين يف ال�ضوق يف التقييمات اخلا�ضة بهم، مثل معدلت اخل�ضم، معدلت التاأخر يف ال�ضداد، 

هوام�س الئتمان والتقلبات يف  اأ�ضعار اخليارات. بحيث يجب اأن تكون هذه املدخالت �ضواء ب�ضكل مبا�ضرة اأو غري مبا�ضرة ميكن حتديدها ليتم 

ت�ضنيفها �ضمن امل�ضتوى 2.
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االدوات المالية  38

حمفظة من امل�ضتوى 3 يتم تقييم املوجودات با�ضتخدام تقنيات مماثلة لتلك التي وردت يف امل�ضتوى 2 با�ضتثناء اإذا كانت الأداة املالية لها 

مدخل او اأكرث غري قابل للتحديد وذات اأهمية لقيا�س القيمة العادلة لالأداة املالية يف جمملها حيث يتم ت�ضنيفها يف امل�ضتوى 3. 

اإذا كانت املدخالت امل�ضتخدمة لقيا�س القيمة العادلة للموجودات اأو مطلوبات ميكن ت�ضنيفها يف خمتلف م�ضتويات الت�ضل�ضل الهرمي للقيمة 

العادلة، بناء على ذلك يتم ت�ضنيف قيا�س القيمة العادلة يف جمملها يف نف�س م�ضتوى الت�ضل�ضل الهرمي للقيمة العادلة لأدنى م�ضتوى مدخالت 

والتي يكون ذات اأهمية ملجمل القيا�س.

يتم العرتاف بالتحويالت بني م�ضتويات الت�ضل�ضل الهرمي للقيمة العادلة يف نهاية الفرتة املالية التي يحدث بها التغري.

التحويل بني حمافظ امل�ضتوى 1 وامل�ضتوى 2        

مل يتم اإجراء اأي حتويل بني حمافظ امل�ضتوى 1، امل�ضتوى 2 وامل�ضتوى 3 للت�ضل�ضل الهرمي للقيمة العادلة لال�ضتثمارات خالل الفرتة.  

املجموع امل�ضتوى 3 امل�ضتوى 2 امل�ضتوى 1

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

18.011.950 - 5.358.039 12.653.911

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

حقوق امللكية

14.175.000 - 14.175.000 - ا�ضتثمارات يف عقارات 

32.186.950 - 19.533.039 12.653.911 جمموع املوجودات املالية يف 31 دي�ضمرب 2015

املجموع امل�ستوى 3 امل�ستوى 2 امل�ستوى 1

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

2.439.507 - 309.787 2.129.720 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية

14.175.000 - 14.175.000 - ا�ضتثمارات يف عقارات 

16.614.507 - 14.484.787 2.129.720 جمموع املوجودات املالية يف 31 دي�ضمرب 2014

معامالت مع أطراف ذات عالقة   39

يقوم البنك يف �ضياق الن�ضاط العتيادي ببع�س املعامالت مع بع�س اأع�ضاء جمل�س اإدارته وم�ضاهميه ومع بع�س ال�ضركات التي ميار�ضون تاأثريًا 

هامًا عليها. بلغ اإجمايل الأر�ضدة مع تلك الأطراف ذات العالقة كما يلي:

مل ُيحت�ضب اأي خم�ض�س تدين على التمويالت املمنوحة لالأطراف ذات العالقة.

م�ضاهمني31 دي�سمرب 2015

رئي�ضيني

هيئة الرقابة

ال�ضرعية

االإدارة

العليا

املجموع

ر.عر.عر.عر.ع

843.73422.992151.8701.018.596ذمم بيوع موؤجلة 

519.7854.806.308-4.286.523اإجارة منتهية بتمليك

8.759.658--8.759.658وكالة باالإ�ضتثمار

2.828.77526.203270.5453.125.523ح�ضابات العمالء

1.059.80432.030172.2541.264.088اأ�ضحاب ح�ضابات اال�ضتثمار املطلقة

م�ساهمني31 دي�سمرب 2014

رئي�سيني

هيئة الرقابة

ال�سرعية

الإدارة

العليا

املجموع

ر.عر.عر.عر.ع

140.647993.676-853.029ذمم بيوع موؤجلة 

380.4711.564.469-1.183.998اإجارة منتهية بتمليك

10.000.000--10.000.000وكالة بالإ�ضتثمار

2.626.68212.147189.5342.828.363ح�ضابات العمالء

1.270.31015.742183.0281.469.080اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة
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معامالت مع أطراف ذات عالقة )تابع(  39

تت�ضمن قائمة الدخل املبالغ التالية املتعلقة باأطراف ذات عالقة:

م�ضاهمني 31 دي�سمرب 2015

رئي�ضيني

جمل�س الرقابة 

ال�ضرعية

املجموعاالإدارة العليا

ر.عر.عر.عر.ع

622.19457616.260639.030ح�ضابات االأرباح

3--3اإيرادات عموالت

49.20051.8231.095.6391.196.662م�ضاريف ت�ضغيلية

1.095.6391.095.639--   - تكاليف املوظفني

101.023-49.20051.823   - م�ضاريف اأخرى

املجموع الإدارة العليا جمل�س الرقابة 

ال�سرعية

م�ساهم رئي�سي 31 دي�سمرب 2014

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

110.188 12.706 - 97.482 ح�ضابات الأرباح

39 21 - 18 اإيرادات عمولت

1.235.227 1.118.152 67.075 50.000 م�ضاريف ت�ضغيلية

1.114.534 1.114.534 - - - تكاليف املوظفني

120.693 3.618 67.075 50.000 - م�ضاريف اأخرى

إدارة المخاطر  40

اإن طبيعة اأن�ضطة واأعمال البنك تعر�ضه ملجموعة متنوعة من املخاطر املالية. تهدف الإدارة اإىل حتقيق التوازن املالئم بني املخاطر والعوائد، 

ال�ضاملة واملبادئ واملتطلبات  الفل�ضفة  للبنك لتحدد  اإدارة املخاطر  ال�ضلبية املحتملة على الأداء املايل. مت ت�ضميم برنامج  واحلد من الآثار 

جميع  مراجعة  يتم  البنك.  داخل  واملطلوبة  امل�ضتمرة  الداخلية  الرقابة  و�ضمان  واإدارتها  املخاطر  ملراقبة  متني  لنهج  للو�ضول  وامل�ضوؤوليات 

البنك  النا�ضئة. يقوم  املمار�ضات  واأف�ضل  الأ�ضواق واملنتجات  التغريات يف  ب�ضكل منتظم بحيث تعك�س كافة  اإدارة املخاطر  واأنظمة  �ضيا�ضات 

واأدوار وم�ضوؤوليات  املخاطر  لإدارة  الأ�ضا�ضي  النهج  تو�ضح  املخاطر  �ضيا�ضات  اإن  الإدارة.  �ضيا�ضات معتمدة من جمل�س  املخاطر وفق  باإدارة 

اجلهات الفاعلة الرئي�ضية يف عملية اإدارة املخاطر وكذلك حتديد الأ�ضاليب والتقنيات لإدارة املخاطر يف البنك. املخاطر الرئي�ضية املرتبطة 

باأعمال البنك هي: خماطر الئتمان وخماطر ال�ضوق وخماطر ال�ضيولة وخماطر الت�ضغيل.        

وي�ضمل الإطار العام للمخاطر ب�ضكل اأ�ضا�ضي ما يلي:

العليا. والدارة  الإدارة  جمل�س  قبل  من  العام  •	الإ�ضراف 
بها. امل�ضموح  وال�ضقوف  الداخلية  والإجراءات  للمخاطر  الق�ضوى  احلدود  لإن�ضاء  البنك  ل�ضيا�ضة  العام  •	النهج 

وقيا�س ومراقبة وتخفيف املخاطر بالإ�ضافة اإىل الإبالغ عنها. •	حتديد 
البنك. م�ضتوى  على  املخاطر  معلومات  اإدارة  •	نظام 

اإن عمليات اإدارة املخاطر متت ب�ضكل فعال خالل العام حيث اأن اأع�ضاء جمل�س الإدارة و الإدارة العليا للبنك كان لهم الدور الفعال و الرئي�ضي 

يف امل�ضاركة ب�ضكل فاعل يف احلفاظ على م�ضتوى مقبول من املخاطر للبنك و كفاية راأ�س املال وفقا للمتطلبات التنظيمية.

خماطر االئتمان

اأو الطرف املقابل بالوفاء بالتزاماته  اأو رغبة العميل  النا�ضئة عن احتمال عدم قدرة  اأنها املخاطر  ُتعرف خماطر الإئتمان ب�ضكل عام على 

ب�ضداد كامل القيمة املطلوبة، �ضواء عند ا�ضتحقاقها اأو يف اأي وقت بعد ذلك. تن�ضاأ هذه املخاطر نتيجة تراجع مقدرة العميل اأو الطرف املقابل 

على �ضداد التزامه ، مما يوؤدي اإىل خ�ضائر اقت�ضادية للبنك. تتم اإدارة  ومراقبة خماطر الإئتمان من قبل فريق اإدارة املخاطر، والذي يرفع 

تقاريره اإىل جلنة جمل�س الإدارة للحوكمة و املخاطر والإمتثال. حيث حدد البنك ب�ضكل دقيق هياكل الإئتمان التي مبوجبها تقوم جلان الإئتمان 

تتاألف من مدراء من ذوي اخلربة  يف القطاع امل�ضريف بتقييم دقيق ملنح التمويالت وفقا لل�ضالحيات املفو�ضة لهم. تتم اإدارة خماطر الإئتمان 

املتعلقة بالتمويالت  على م�ضتوى العميل الواحد و على م�ضتوى جمموعة من العمالء لهم �ضمات اإئتمانية م�ضرتكة. و للحد من اإحتمالية تركيز 

املخاطر، تتم مراقبة احلدود الإئتمانية للطرف املقابل على امل�ضتوى الفردي و للمجموعة الواحدة، و حدود القطاع باأكملة يف �ضوء تغريات يف 

ظروف الطرف املقابل وظروف ال�ضوق. يتم اإتخاذ جميع القرارات الإئتمانية وفقا ل�ضيا�ضات خماطر الإئتمان للبنك وتعليمات البنك املركزي 

الُعماين وتتم مراقبتها وفقا لذلك.
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إدارة المخاطر )تابع(   40

اأنواع خماطر االإئتمان 

تن�ضاأ خماطر الإئتمان ب�ضكل رئي�ضي من ذمم البيوع املوؤجلة والإجارة املنتهية بالتمليك والأر�ضدة لدى البنوك و اإ�ضتثمارات الوكالة و الإ�ضتثمار 

يف ال�ضكوك والأ�ضهم.

ذمم البيوع املوؤجلة و الذمم االأخرى

املرابحة: يتم متويل هذه العمليات من قبل البنك من خالل �ضراء املوجودات والتي متثل مو�ضوع املرابحة حيث يقوم البنك باإعادة بيعها   )1

للعميل مقابل هام�س ربح معني. يتم �ضداد �ضعر ال�ضراء )التكلفة م�ضافًا اليها هام�س ربح( من قبل العميل خالل الفرتة املتفق عليها 

يف العقد. و عادة ما تكون عمليات املرابحة م�ضمونة من قبل موجودات املرابحة )�ضواء كان متويل عقاري اأم متويل �ضيارات( ويف بع�س 

احلالت من قبل جمموعة من ال�ضمانات مقدمة من قبل العميل.

الإ�ضت�ضناع: هو عقد بيع بني البنك و البائع و العميل كم�ضرتي نهائي حيث يتعهد البنك بالت�ضنيع )او احل�ضول على( ال�ضلعة وبيعها اىل   )2

العميل بال�ضعر املتفق عليه عند الإنتهاء يف موعد لحق، الإ�ضت�ضناع ذكر �ضايف الأرباح املوؤجلة وخم�ض�س تدين القيمة.

اإجارة منتهية بالتمليك

هي الإجارة التي تنتهي بتملك امل�ضتاأجر للموجودات املوؤجرة  يف نهاية عقد الإجارة وذلك �ضريطة �ضداد كامل اأق�ضاط الإجارة.

وكالة ا�ضتثمارات

اأن�ضطة  املوِكل يف  بالنيابة عن  امل�ضتثمرة  الأموال  “وكيل” لإدارة  العميل ب�ضفته  “موِكل” بتعيني  البنك فيها ب�ضفته  ا�ضتثمارات يقوم  وهي 

�ضرعية يجوز اأن يربمها الوكيل ح�ضب املتفق عليه. ويعترب مبلغ ال�ضتثمار غري م�ضمون بينما معدل الربح متوقع ولي�س بالإمكان تثبيته، لذلك 

يتم اتخاذ اأق�ضى الحتياطات قبل التعر�س لأية خماطر.

حتليل املحفظة الئتمانية على النحو التايل:

الرتكز ح�ضب املوقع اجلغرايف )اأ( 

املطلوبات االأ�ضول

التزامات 

حمتملة 

وارتباطات 

ح�ضابات 

وكالة بنوك

ح�ضابات جارية 

وح�ضابات اال�ضتثمار 

وح�ضابات الوكالة

ا�ضتثمارات يف 

�ضكوك واأ�ضهم

اإجمايل 

التمويالت

م�ضتحق 

من بنوك 

وا�ضتثمارات 

وكالة

31 دي�ضمرب 

2015

  ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين   

80.915.991 2.695.000 188.641.221 14.421.978 281.968.735 712.268 �ضلطنة عمان

1.158.054 14.245.000 - 8.197.539 2.406.250 9.188.592

دول جمل�س 

التعاون االخرى

4.734.857 - - 501.126 715.501 884.680

اوروبا و�ضمال 

اأمريكا

127.333 - - 1.891.307 - 2.154.611 افريقيا و اأ�ضيا

86.936.235 16.940.000 188.641.221 25.011.950 285.090.486 12.940.151 املجموع
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إدارة المخاطر)تابع(   40

خماطر االإئتمان)تابع(

)اأ( الرتكز ح�ضب املوقع اجلغرايف )تابع(

املطلوبات الأ�سول

التزامات 

حمتملة 

وارتباطات 

ح�سابات وكالة 

بنوك

ح�سابات جارية 

وح�سابات 

ال�ستثمار 

وح�سابات الوكالة

ا�ستثمارات يف 

�سكوك واأ�سهم

اإجمايل 

التمويالت

م�ستحق 

من بنوك 

وا�ستثمارات 

وكالة

31 دي�سمرب 2014

  ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين   

36.509.007 11.126.500 93.720.987 7.057.210 140.741.369 20.061.719 �ضلطنة عمان

1.957.119 5.775.000 - 2.382.297 2.662.919 1.314.208

دول جمل�س التعاون 

الخرى

- - - - 2.472.268 31.341.088

اوروبا و�ضمال 

اأمريكا

12.757.280 - - - - 6.016.652 افريقيا و اأ�ضيا

51.223.406 16.901.500 93.720.987 9.439.507 145.876.556 58.733.667 املجموع

الرتكز ح�ضب نوع العميل )ب( 

املطلوبات االأ�ضول

التزامات 

حمتملة 

وارتباطات 

ح�ضابات وكالة 

بنوك

ح�ضابات جارية 

وح�ضابات 

اال�ضتثمار 

وح�ضابات الوكالة

ا�ضتثمارات 

يف �ضكوك 

واأ�ضهم

اإجمايل 

التمويالت

م�ضتحق 

من بنوك 

وا�ضتثمارات 

وكالة

31 دي�ضمرب 

2015

  ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين   

35.126 125.290.123 - 179.782.727 - اأفراد

84.750.483 16.940.000 51.876.110 15.025.537 105.307.759 12.940.151 �ضركات

2.150.626 - 11.474.988 9.986.413 - - حكومة

86.936.235 16.940.000 188.641.221 25.011.950 285.090.486 12.940151 املجموع

املطلوبات الأ�سول

التزامات 

حمتملة 

وارتباطات 

ح�سابات وكالة 

بنوك

ح�سابات جارية 

وح�سابات ال�ستثمار 

وح�سابات الوكالة

ا�ستثمارات يف  

�سكوك واأ�سهم

اإجمايل 

التمويالت

م�ستحق 

من بنوك 

وا�ستثمارات 

وكالة

31 دي�سمرب 2014

  ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين   

34.170 - 79.295.492 - 90.642.873 - اأفراد

51.189.236 16.901.500 14.425.495 7.366.997 55.233.683 58.733.667 �ضركات

- - - 2.072.510 - - حكومة

51.223.406 16.901.500 93.720.987 9.439.507 145.876.556 58.733.667 املجموع
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لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015

إدارة المخاطر )تابع(   40

خماطر االإئتمان)تابع(

الرتكز ح�ضب القطاع االقت�ضادي )ج( 

املطلوبات االأ�ضول

اإلتزامات 

حمتملة 

واإرتباطات 

ح�ضابات جارية و 

ح�ضابات االإ�ضتثمار 

وح�ضابات الوكالة

اإجمايل 

التمويالت

اإ�ضتثمارات يف 

�ضكوك واأ�ضهم

م�ضتحق من بنوك 

و ا�ضتثمارات 

وكالة   

31 دي�ضمرب 2015

ر.ع  ر.ع     ر.ع  ر.ع   ر.ع

- 125.290.123 179.782.727 - - اأفراد

19.607.620 266.279 23.786.482 - - اإن�ضاءات

17.325.000 6.492 715.501 - - �ضناعة

- - - - -

االإت�ضاالت و 

اخلدمات

- - - 1.153.845 12.940.151 اخلدمات املالية

5.000.000 11.474.988 - 9.986.413 - حكومة

9.739.998 450.225 3.985.265 - - خدمات اخرى

35.263.617 51.153.114 76.820.511 13.871.692 - اأخرى

86.936.235 188.641.221 285.090.486 25.011.950 12.940.151

املطلوبات الأ�سول

اإلتزامات حمتملة 

واإرتباطات 

ح�سابات جارية و 

ح�سابات الإ�ستثمار 

وح�سابات الوكالة

اإجمايل 

التمويالت

اإ�ستثمارات يف 

�سكوك واأ�سهم

م�ستحق من بنوك 

و ا�ستثمارات وكالة  

31 دي�سمرب 2014

ر.ع  ر.ع     ر.ع  ر.ع   ر.ع

- 79.295.492 90.642.873 - - اأفراد

30.747.195 6.100.127 7.262.124 - - اإن�ضاءات

17.825.002 117.338 2.472.268 - - �ضناعة

- 137.209 - - - الإت�ضالت و اخلدمات

- - - - 58.733.667 اخلدمات املالية

- - - 2.072.510 - حكومة

2.248.125 599.704 2.662.917 - - خدمات اخرى

403.084 7.471.117 42.836.374 7.366.997 - اخرى

51.223.406 93.720.987 145.876.556 9.439.507 58.733.667

اإجمايل خماطر االإئتمان )د( 

2014 2015

ر.ع    ر.ع

145.876.556 285.090.486 اإجمايل التمويالت

9.439.507 25.011.950 ا�ضتثمارات يف �ضكوك واأ�ضهم

155.316.063 310.102.436
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لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015

إدارة المخاطر )تابع(   40

خماطر االإئتمان)تابع(

التوزيع اجلغرايف للمخاطر: )ه( 

املجموع دول اخرى �ضلطنة عمان

ر.ع ر.ع ر.ع

31 دي�ضمرب 2015

89.403.152 715.501 88.687.651 اإجمايل ذمم البيوع املوؤجلة

157.659.526 2.406.250 155.253.276 اإجمايل اإجارة منتهية بالتمليك

38.027.808 - 38.027.808 اإجمايل وكالة باال�ضتثمار

25.011.950 10.589.972 14.421.978 ا�ضتثمارات يف �ضكوك واأ�ضهم

12.940.151 12.227.883 712.268 اأر�ضدة لدى بنوك و اإ�ضتثمارات وكالة

323.042.587 25.939.606 297.102.981 املجموع

املجموع دول اخرى �سلطنة عمان

ر.ع ر.ع ر.ع

60.660.602 2.472.268 58.188.334 اإجمايل ذمم البيوع املوؤجلة

67.365.954 2.662.917 64.703.037 اإجمايل ذمم اإجارة منتهية بالتمليك

17.850.000 - 17.850.000 اإجمايل ذمم وكالة بالإ�ضتثمار 

9.439.507 2.382.297 7.057.210 ا�ضتثمارات يف �ضكوك واأ�ضهم

58.733.667 38.671.948 20.061.719 ار�ضدة لدى بنوك و اإ�ضتثمارات وكالة

214.049.730 46.189.430 167.860.300 املجموع

توزيع املخاطر ح�ضب كل من ال�ضناعة واأنواع خماطر االئتمان الرئي�ضية:   )و( 

31 دي�ضمرب 

2015

م�ضتحق من 

بنوك

وبنوك 

وكالة

ذمم بيوع 

موؤجلة

اأ�ضول اإجارة

واإيجاره 

منتهية 

بتمليك

وكالة 

باال�ضتثمار

ا�ضتثمارات 

يف �ضكوك 

واأوراق مالية

التزامات املجموع

حمتملة و 

اإرتباطات 

تعاقدية

ر.عر.عر.عر.عر.عر.عر.ع

23.786.48219.607.620-1.516.8646.769.61815.500.000-ان�ضاءات

كهرباء، غاز 

11.025.8027.829.198-3.313.1161.544.5366.168.150-ومياه

موؤ�ض�ضات 

-1.153.84514.093.996---12.940.151مالية

3.985.2659.739.998--258.6143.726.651-خدمات

-179.782.727--78.847.303100.935.424-متويل �ضخ�ضي

قطاعات 

9.986.4139.986.4135.000.000----حكومية

-3.121.751--715.5012.406.250-متويل وافدين

4.751.75442.277.04716.359.65813.871.69277.260.15144.759.419-اأخرى

12.940.15189.403.152157.659.52638.027.80825.011.950323.042.58786.936.235
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لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015

إدارة المخاطر )تابع(   40

خماطر االإئتمان)تابع(

)و( توزيع املخاطر ح�ضب كل من ال�ضناعة واأنواع خماطر االئتمان الرئي�ضية )تابع(

اأر�سدة خارج 

قائمة املركز 

املايل

املجموع اإ�ستثمارات يف 

�سكوك واأ�سهم

اإجمايل وكالة 

بالإ�ستثمار

اإجمايل اإجارة 

موجودات و 

اإجارة منتهية 

بالتمليك

اإجمايل ذمم 

البيوع املوؤجله

م�ستحق من 

بنوك

 وبنوك وكالة

31 دي�سمرب 

2014

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

30.747.195 7.262.124 - 2.850.000 3.026.769 1.385.355 - ان�ضاءات

338.123 475.732 - - 297.130 178.602 -

كهرباء، غاز 

ومياه

- 58.790.877 57.210 - - - 58.733.667 موؤ�ض�ضات مالية

2.248.125 - - - - - - خدمات

- 90.642.873 - - 36.146.753 54.496.120 - متويل �ضخ�ضي

- 2.072.510 2.072.510 - - - - قطاعات حكومية

- 5.135.185 - - 2.662.917 2.472.268 - متويل وافدين

17.889.963 49.670.430 7.309.787 15.000.000 25.232.385 2.128.257 - اأخرى

51.223.406 214.049.730 9.439.507 17.850.000 67.365.954 60.660.602 58.733.667

اال�ضتحقاقات التعاقدية املتبقية باملحفظة ح�ضب اأنواع خماطر االئتمان الرئي�ضية:    )ز( 

خماطر خارج 

قائمة املركز 

املايل

املجموع ا�ستثمارات 

يف �سكوك 

واأ�سهم

اإجمايل وكالة

بال�ستثمار

اإجمايل 

اإجارة منتهية 

بالتمليك

اإجمايل ذمم 

البيوع املوؤجلة

م�ستحق من 

بنوك

 وبنوك وكالة

31 دي�سمرب 2015

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

19.640.617 32.499.392 5.416.417 6.500.000 4.782.696 2.860.128 12.940.151 حتى �ضهر واحد

10.330.474 18.331.938 - 11.918.150 1.596.984 4.816.804 - 1-3 �ضهر

1.616.175 13.901.158 - 5.250.000 2.531.091 6.120.067 - 3-6 �ضهر

8.061.946 7.314.224 - - 2.152.921 5.161.303 - 6-9 �ضهر

40.701.949 7.957.771 - 600.000 2.482.224 4.875.547 - 9-12 �ضهر

4.456.105 61.416.438 - 5.000.000 23.702.116 32.714.322 - 1-3 �ضنوات

1.936.469 66.950.387 11.327.601 8.759.658 28.192.568 18.670.560 - 3-5 �ضنوات

192.500 114.671.279 8.267.932 - 92.218.926 14.184.421 - اأكرث من 5 �ضنوات

86.936.235 323.042.587 25.011.950 38.027.808 157.659.526 89.403.152 12.940.151

م�ستحق من 31 دي�سمرب 2014

بنوك

وبنوك وكالة

اإجمايل ذمم 

البيوع املوؤجلة

اإجمايل اأ�سول 

اإجارة و اإجارة 

منتهية بالتمليك

اإجمايل 

وكالة

بال�ستثمار

ا�ستثمارات 

يف �سكوك 

واأ�سهم

خماطر خارج املجموع

قائمة املركز 

املايل

ر.عر.عر.عر.عر.عر.عر.ع

38.906.1671.331.227269.4821.000.000366.99741.873.8733.541.524حتى �ضهر واحد

9.609.8097.936.089-14.235.0002.562.311962.4981.850.000-3 �ضهر

11.503.8457.050.849--36.545.0003.720.8151.238.030-6 �ضهر

11.593.77510.343.086--65.967.5004.166.9021.459.373-9 �ضهر

8.489.2746.500--93.080.0003.699.3511.709.923-12 �ضهر

39.922.62122.345.358-22.211.81012.710.8115.000.000-1-3 �ضنوات

-7.000.00033.050.447-13.005.10913.045.338-3-5 �ضنوات

-9.963.07735.970.49910.000.0002.072.51058.006.086-اأكرث من 5 �ضنوات

58.733.66760.660.60267.365.95417.850.0009.439.507214.049.73051.223.406
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لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015

إدارة المخاطر)تابع(   40

خماطر االإئتمان)تابع(

توزيع التمويالت املتدنية والتمويالت التي تعدت تواريخ ا�ضتحقاقها والتمويالت غري امل�ضتحقة بعد ح�ضب قطاعات  )ح( 

ال�ضناعة: 

خم�ض�س عام خم�ض�س خا�س متويالت متعرثة ال�ضداد متويالت منتظمة ال�ضداد 31 دي�ضمرب 2015

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع   

2.348.494 1.419 5.674 179.777.053 متويالت اأفراد

31.122 - - 3.121.751 متويل �ضركات غري مقيمة

1.515.740 31.213 124.850 102.061.158 متويل �ضركات مقيمة

3.895.356 32.632 130.524 284.959.962

خم�س�س عام خم�س�س خا�س متويالت متعرثة ال�سداد متويالت منتظمة ال�سداد 31 دي�سمرب 2014

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع   

1.279.129 - - 90.642.873 متويل اأفراد

50.483 - - 5.135.185 متويل �ضركات غري مقيمة

499.515 - - 50.098.498 متويل �ضركات مقيمة

1.829.126 - - 145.876.556

التوزيع اجلغرايف للتمويالت املتدنية والتمويالت التي تعدت تواريخ ا�ضتحقاقها:                   )ط( 

خم�ض�س عام خم�ض�س خا�س متويالت متعرثة ال�ضداد متويالت منتظمة ال�ضداد 31 دي�ضمرب 2015

ر.ع   ر.ع    ر.ع    ر.ع

3.864.234 32.632 130.524 281.838.211 �ضلطنة عمان

31.122 - - 3.121.751 دول اخرى

3.895.356 32.632 130.524 284.959.962

خم�س�س عام خم�س�س خا�س متويالت متعرثة ال�سداد متويالت منتظمة ال�سداد 31 دي�سمرب 2014

  ر.ع  ر.ع  ر.ع  ر.ع

1.778.643 - - 140.741.371 �ضلطنة عمان

50.483 - - 5.135.185 دول اخرى

1.829.126 - - 145.876.556

اأق�ضى تعر�س ملخاطر االئتمان دون االأخذ باالعتبار ال�ضمانات املحتفظ بها:     )ي( 

2014 2015

ر.ع ر.ع

58.733.667 12.940.151 م�ضتحق من  بنوك و اإ�ضتثمارات وكالة

9.439.507 25.011.950 ا�ضتثمارات يف �ضكوك و اأوراق مالية

145.876.556 285.090.486 اإجمايل التمويالت

214.049.730 323.042.587

20152014

ر.عر.ع

19.181.54511.042.630�ضمانات متويلية

12.488.5676.440.944اعتمادات م�ضتندية متويلية

11.381.0988.110.622اأوراق جتارية مقبولة

189.174360.797اأوراق جتارية بر�ضم التح�ضيل

43.695.85125.268.413ارتباطات

86.936.23551.223.406

65

201
5 

ي
ــو

ـــــــــ
ـــــــــ

ـــنـــ
ســـــــ

الـــــ
ـــر 

ـــــــــ
ــريـ

ـــــــــ
ــق

تـــــــ
ـــــــــ

الـــ

65

201
5 

ي
ــو

ـــــــــ
ـــــــــ

ـــنـــ
ســـــــ

الـــــ
ـــر 

ـــــــــ
ــريـ

ـــــــــ
ــق

تـــــــ
ـــــــــ

الـــ



إيــــــضــــــــــــــاحـــــــــــــات حـــــــــــــــول الــــــقـــــــوائــــــــم الــــــمـــــــــالــــــيــــــــة
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015

إدارة المخاطر )تابع(   40

خماطر ال�ضيولة

خماطر ال�ضيولة هي عدم القدرة البنك على تلبية اإلتزاماته عند ا�ضتحقاقها. وتن�ضاأ عندما يكون البنك غري قادر على توفري النقد ملواجهة 

النخفا�س يف الودائع اأو الزيادة يف املوجودات.

تدار خماطر ال�ضيولة يف البنك وفقا ل�ضيا�ضة اإدارة خماطر ال�ضيولة املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة، بالإ�ضافة اإىل اأحكام وتعليمات اإدارة 

خماطر ال�ضيولة ال�ضادرة عن البنك املركزي الُعماين. تت�ضمن �ضيا�ضة اإدارة خماطر ال�ضيولة خطط طوارئ ال�ضيولة والتدابري الالزمة بحيث 

متكن البنك وب�ضكل م�ضتمر من تلبية جميع اللتزامات امل�ضتحقة وكذلك متويل النمو يف املوجودات والعمليات التجارية. وتت�ضمن خطة متويل 

الطوارئ  لدى البنك الرقابة الفعالة للتدفقات النقدية ب�ضكل يومي والإحتفاظ مبوجودات �ضائلة ذات جودة عالية قابلة للتداول والتي ميكن 

ت�ضييلها ب�ضهولة. بالإ�ضافة اإىل اإحتفاظ البنك باأر�ضدة كافية لدى البنوك املحلية والأجنبية لتلبية متطلبات ال�ضيولة الغري املتوقعة.

يقوم البنك مبراقبة خماطر ال�ضيولة من خالل طريقة التدفقات النقدية وطريقة خمزون ال�ضول ال�ضائلة. حيث يقوم البنك من خالل طريقة 

التدفقات النقدية باإعداد تقرير ا�ضتحقاقات املوجودات واملطلوبات والذي يت�ضمن كافة اإ�ضتحقاقات املوجودات واملطلوبات مق�ضمة اإىل فرتات 

زمنية خمتلفة من �ضهر اإىل خم�ضة �ضنوات. يدل عدم التطابق بني الفرتات الزمنية املختلفة على وجود فجوة يف ال�ضيولة و يلتزم البنك باحلدود 

الق�ضوى للفجوات املرتبطة بهذه الفرتات. يقوم البنك من خالل طريقة خمزون ال�ضول ال�ضائلة مبراقبة خماطر ال�ضيولة من خالل ن�ضب 

ال�ضيولة والتي تعك�س ب�ضكل حقيقي ال�ضيولة املتوفرة يف تاريخ التقارير املالية.

يقوم البنك من خالل دائرة  اخلزينة وجلنة املوجودات واملطلوبات مبراقبة ال�ضيولة و�ضمان عدم تعر�س البنك ملخاطر �ضيولة عالية وغري 

مربرة بالإ�ضافة اإىل �ضمان الإ�ضتخدام الأمثل مل�ضادر الموال. 

يقوم البنك باإدارة خماطر ال�ضيولة على اأ�ضا�س تقدير الإ�ضتحقاقات املتوقعة وذلك باإتباع التعليمات ال�ضادرة من قبل البنك املركزي الُعماين. 

املتبقية  ال�ضتحقاقات  اآجال  البنك ح�ضب  على  امل�ضتحقة  النقدية  والتدفقات  للبنك  امل�ضتحقة  النقدية  التدفقات  التايل  يبني اجلدول  حيث 

ملوجودات ومطلوبات البنك يف تاريخ قائمة املركز املايل.

بيان ا�ضتحقاقات املوجودات واملطلوبات

املجموع اأكرث من 5 

�ضنوات

اأكرث من �ضنة 

اإىل 5 �ضنوات

اأكرث من 6 

�ضهور اإىل �ضنة

اأكرث من �ضهر 

اإىل  6 �ضهور

ت�ضتحق ح�ضب 

الطلب ولغاية �ضهر

31 دي�ضمرب 2015

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

14.625.452 253.106 - - - 14.372.436

نقد واأر�ضدة لدى البنك املركزي 

الُعماين

12.940.151 - - - - 12.940.151

م�ضتحق من بنوك               

وا�ضتثمارات وكالة

268.986.404 99.391.102 111.468.024 13.500.191 31.218.284 13.408.803 متويالت العمالء 

18.011.950 8.267.932 4.327.601 - - 5.416.417

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل حقوق امللكية

7.000.000 - 7.000.000 - - - موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

14.175.000 - - - 14.175.000 - ا�ضتثمار يف العقارات

1.856.817 1.856.817 - - - - موجودات غري ملمو�ضة

3.938.500 3.938.500 - - - - ممتلكات ومعدات

4.559.738 118.698 3.208.242 193.198 705.499 334.101 موجودات اأخرى

346.094.102 113.826.155 126.003.867 13.693.389 46.098.783 46.471.908 جمموع املوجودات

16.940.000 - 13.475.000 - - 3.465.000 ح�ضابات وكالة بنوك

188.617.958 36.993.879 51.373.734 36.038.728 46.412.952 17.798.665

ح�ضابات العمالء وح�ضابات 

اال�ضتثمارات غري املقيدة

13.092.963 - 6.920.805 1.871.317 - 4.300.841 مطلوبات اأخرى

769.191 769.191 - - - -

احتياطي خماطر اال�ضتثمار   ومعدل 

االأرباح

126.673.990 126.673.990 - - - - حقوق امل�ضاهمني

346.094.102 164.437.060 71.769.539 37.910.045 46.412.952 25.564.506

جمموع املطلوبات وحقوق اأ�ضحاب 

ح�ضابات اال�ضتثمارات غري املقيدة 

وحقوق امل�ضاهمني

- )50.610.905( 54.234.328 )24.216.656( )314.169( 20.907.402 �ضايف الفجوة

- - 50.610.905 )3.623.423( 20.593.233 20.907.402 �ضايف الفجوة الرتاكمي
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خماطر ال�ضيولة )تابع(

بيان ا�ضتحقاقات املوجودات واملطلوبات

ت�ستحق 

ح�سب الطلب 

ولغاية �سهر

اأكرث من �سهر 

اإىل 6 �سهور

اأكرث من 6 

�سهور اإىل 

�سنة

اأكرث من �سنة 

اإىل 5 �سنوات

اأكرث من 5 

�سنوات

املجموع

ر.عر.عر.عر.عر.عر.ع

31 دي�ضمرب 2014

نقد واأر�ضدة لدى البنك املركزي 

195.99725.091.759---24.895.762الُعماين

58.639.342--38.906.16710.780.0008.953.175اأر�ضدة لدى بنوك وا�ضتثمارات وكالة

2.369.4019.223.1619.801.42660.981.89953.139.854135.515.741متويالت العمالء 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

2.072.5102.439.507---366.997خالل حقوق امللكية

7.000.0007.000.000----موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

14.175.000--14.175.000--ا�ضتثمار يف العقارات

1.910.3941.910.394----موجودات غري ملمو�ضة

4.478.5254.478.525----ممتلكات ومعدات

411.276249.724371.7692.734.30688.5883.855.663موجودات اأخرى

66.949.60320.252.88533.301.37063.716.20568.885.868253.105.931جمموع املوجودات

16.901.500---12.666.5004.235.000ح�ضابات وكالة بنوك

ح�ضابات العمالء وح�ضابات 

11.722.01224.442.78316.808.38817.698.20523.045.74493.717.132ال�ضتثمارات غري املقيدة

10.304.258---10.289.48014.778مطلوبات اأخرى

احتياطي خماطر ال�ضتثمار   و معدل 

139.779139.779----الأرباح

132.043.262132.043.262----حقوق امل�ضاهمني

جمموع املطلوبات وحقوق اأ�ضحاب 

ح�ضابات ال�ضتثمارات غري املقيدة 

34.677.99228.692.56116.808.38817.698.205155.228.785253.105.931وحقوق امل�ضاهمني

-)86.342.917(16.492.98246.018.000)8.439.676(32.271.611�ضايف الفجوة

--32.271.61123.831.93540.324.91786.342.917�ضايف الفجوة الرتاكمي

خماطر ال�ضوق

خماطر ال�ضوق هي خماطر اخل�ضارة الناجمة عن التحركات العك�ضية يف عوامل ال�ضوق مثل معدلت العائد واأ�ضعار �ضرف العمالت وال�ضلع 

والأ�ضهم. تن�ضاأ خماطر ال�ضوق للبنك عادة نتيجة مراكز العمالت الأجنبية القائمة والإحتفاظ بالأ�ضهم واملنتجات ذات العائد الثابت. حيث 

اأن مثل هذه الأدوات والعمليات تكون معر�ضة لتحركات ال�ضوق العامة واخلا�ضة.

ي�ضعى البنك للتخفيف واحلد من خماطر ال�ضوق من خالل توظيف ال�ضرتاتيجيات املرتبطة بتحركات اأ�ضعار ومعدلت العائد على موجودات  

ومطلوبات البنك. تتم مراقبة خماطر ال�ضوق وخماطر ال�ضيولة ب�ضكل دوري من خالل جلنة املوجودات واملطلوبات لدى البنك. تبني الإي�ضاحات 

التالية تفا�ضيل خماطر ال�ضوق التي تواجه البنك. 
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خماطر العملة )اأ( 

خماطر العملة هي خماطر اخل�ضارة الناجتة عن التقلبات يف اأ�ضعار �ضرف العمالت الأجنبية. توؤثر التغريات يف اأ�ضعار العمالت على قيمة 

املوجودات واملطلوبات بالعمالت الأجنبية وكذلك توؤثر على اإيرادات التعامل بالعمالت الأجنبية.

يتعر�س البنك ملخاطر جراء تبادل العمالت الأجنبية وهو تبادل يتم يف معظمه لدعم خدماته التمويلية التجارية. ويعمل البنك على جعل 

خماطر تبادل العمالت الأجنبية يف حدود “�ضايف الو�ضع املفتوح” وهو �ضقف اإلزامي حدده البنك املركزي العماين. واأهم العمالت الأجنبية 

التي يتعر�س البنك ملخاطرها هي الدولر الأمريكي، غري اأنه مربوط فعليا بالريال العماين. ويقوم البنك بتمويل جزء كبري من اأ�ضوله املالية 

بنف�س العمالت باعتبارها عمالت قيا�س ذات �ضلة لأجل تخفيف خماطره جراء تبادل العمالت الأجنبية. ويتم اإدارة التعر�س ملخاطر تبادل 

العمالت الأجنبية طبقا ل�ضيا�ضات البنك املو�ضوعة يف هذا اخل�ضو�س. 

ومت و�ضع �ضيا�ضات معتمدة جلعل حدود التعر�س للمخاطر الناجمة عن العمالء ومبالغ العمالت يف اأدنى م�ضتوياتها املقبولة.  

ويو�ضح اجلدول التايل حجم العمالت الأجنبية املعر�ضة للمخاطر:              

اأر�ضدة العمالت االأجنبية

2014 2015

ر.ع ر.ع

27.619.307 )2.273.507( �ضايف موجودات بالدولر الأمريكي

461.669 174.580 �ضايف موجودات بعمالت اأجنبية اأخرى

خماطر معدل العائد )ب( 

اأو القيمة القت�ضادية نتيجة للحركة العك�ضية ملنحنى العائد. والتي تكون مرتكزة  خماطر معدل العائد هي خماطر النحرافات يف الأرباح 

ب�ضكل رئي�ضي يف حمفظة التمويالت والودائع.

تن�ضاأ خماطر معدل العائد نتيجة عدم التطابق بني الإ�ضتحقاقات التعاقدية واإعادة الت�ضعري بني املوجودات واملطلوبات �ضواء داخل قائمة املركز 

املايل او خارجها.  تتم اإدارة هذه املخاطر من خالل جلنة املوجودات واملطلوبات لدى البنك والتي تقوم مبراجعة اأ�ضعار العائد ب�ضكل دوري 

وكذلك اإتخاذ القرارات الالزمة بخ�ضو�س اإعادة ت�ضعري املوجودات واملطلوبات ل�ضمان احلفاظ على م�ضتوى مقبول من �ضايف العائد. 

حتت�ضب ح�ضا�ضية قائمة الدخل لتاأثري التغريات املفرت�ضة يف معدلت العوائد ل�ضنة واحدة وعلى اأ�ضا�س معدل الربح املتغري للموجودات املالية 

واملطلوبات املالية الغري متداولة.

ويو�ضح اجلدول التايل ح�ضا�ضية التغريات املحتملة يف اأ�ضعار العائد مع بقاء جميع املتغريات الأخرى ثابتة.

الأثر على الأرباح نتيجة خماطر معدل العائد يف دفاتر البنك

2014 2015

ريال ُعماين    ريال ُعماين   

1.800.075 593.000 + 200 نقطة 

900.037 297.000 + 100 نقطة

)1.800.075( )593.000( - 200 نقطة 

)900.037( )297.000( - 100 نقطة
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خماطر ال�ضوق )تابع(

)ب( خماطر معدل العائد )تابع(

فجوة ح�ضا�ضية معدل العائد

تن�ضاأ ح�ضا�ضية معدلت العائد نتيجة لعدم التطابق بني فرتات اإعادة الت�ضعري للموجودات واملطلوبات. يقوم البنك باإدارة فجوات احل�ضا�ضية 

من خالل التعليمات الواردة يف �ضيا�ضة املخاطر بهدف تقليل خماطر اإعادة الت�ضعري من خالل موائمة فرتات اعادة الت�ضعري بني املوجودات 

واملطلوبات. 

املجموع ال تنتج

ربحا

ت�ضتحق بعد

5 �ضنوات

ت�ضتحق 

خالل

1-5 �ضنوات

ت�ضتحق 

خالل

6-12 �ضهر

ت�ضتحق 

خالل 

1-6 �ضهور

ت�ضتحق عند 

الطلب وخالل

 30 يوما 

31 دي�ضمرب 2015

  ر.ع    ر.ع    ر.ع    ر.ع      ر.ع    ر.ع    ر.ع   

14.625.542 14.625.542 - - - - -

نقد واأر�سدة لدى البنك 

املركزي الُعماين

12.940.151 3.315.151 -  - - - 9.625.000

م�ستحق من بنوك

 وا�ستثمارات وكالة

268.986.404 - 57.712.275 135.293.589 13.130.680 40.243.535 22.606.325 متويل عمالء 

18.011.950 5.416.417 8.267.932 4.327.601 -  - -

موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل حقوق 

امللكية

7.000.000 - - 7.000.000 - - -

موجودات مالية بالتكلفة 

املطفاأة

14.175.000 -  - - - 14.175.000 - ا�ستثمار يف العقارات

1.856.817 1.856.817 موجودات غري ملمو�سة

3.938.500 3.938.500 - - - - - ممتلكات ومعدات

4.559.738 3.664.979 74.182 270.840 - 177.743 371.994 موجودات اأخرى

346.094.102 32.817.406 66.054.389 146.892.030 13.130.680 54.596.278 32.603.319 جمموع املوجودات

16.940.000 - - 13.475.000 - - 3.465.000 ح�سابات وكالة بنوك

188.617.958 70.988.658 14.940.129 51.997.209 24.607.046 22.544.677 3.540.239

ح�سابات العمالء 

وح�سابات ال�ستثمارات 

غري املقيدة

13.092.963 13.092.963 - - - - - مطلوبات اأخرى

769.191  - 769.191 - - - -

احتياطي خماطر 

ال�ستثمار ومعدل الأرباح

126.673.990 126.673.990 - - - - - حقوق امل�ساهمني

346.094.102 210.755.611 15.709.320 65.472.209 24.607.046 22.544.677 7.005.239

جمموع املطلوبات 

وحقوق امل�ساهمني

- )177.938.205( 50.345.069 81.419.821 )11.476.366( 32.051.601 25.598.080

فجوة بامليزانية

العمومية

- - 177.938.205 127.593.136 46.173.315 57.649.681 25.598.080

فجوة ح�سا�سية الأرباح 

املرتاكمة
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إيــــــضــــــــــــــاحـــــــــــــات حـــــــــــــــول الــــــقـــــــوائــــــــم الــــــمـــــــــالــــــيــــــــة
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015

إدارة المخاطر)تابع(  40

خماطر ال�ضوق )تابع(

)ب( خماطر معدل العائد )تابع(

فجوة ح�ضا�ضية معدل العائد

املجموع ل تنتج ربحا اأكرث من 5 

�سنوات

خالل 

�سنة اإىل 5 

�سنوات

خالل 6 

�سهور اإىل 

�سنة

اأكرث من 

�سهر اإىل  

6 �سهور

ت�ستحق 

ح�سب الطلب 

ولغاية �سهر

31 دي�سمرب 2014

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

 25.091.759  25.091.759 - - - - -

نقد واأر�ضدة لدى البنك املركزي 

الُعماين

 58.639.342  2.928.667 -  - 8.953.175 10.780.000  35.977.500

اأر�ضدة لدى بنوك وا�ضتثمارات 

وكالة

135.515.741 - 26.864.455 31.784.487 42.553.723 31.943.674 2.369.402 متويالت العمالء 

2.439.507  366.997  2.072.510 - -  - -

موجودات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل حقوق امللكية

7.000.000 - - 7.000.000 - - - موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

14.175.000 -  - - 14.175.000 - - ا�ضتثمار يف العقارات

 1.910.394  1.910.394 موجودات غري ملمو�ضة

 4.478.525  4.478.525 - - - - - ممتلكات ومعدات

3.855.663  3.125.383 -  - 85.109  233.895  411.276 موجودات اأخرى

253.105.931 37.901.725 28.936.965 38.784.487 65.767.007 42.957.569 38.758.178 جمموع املوجودات

 16.901.500 - - - - 4.235.000  12.666.500 ح�ضابات وكالة بنوك

93.717.132  48.690.180 8.849.103  17.698.206  8.630.625  7.960.052  1.888.966

ح�ضابات العمالء وح�ضابات 

ال�ضتثمارات غري املقيدة

10.304.258 10.288.476 - - - 14.778 1.004 مطلوبات اأخرى

 139.779  - 139.779 - - - -

احتياطي خماطر ال�ضتثمار 

ومعدل الأرباح

 132.043.262  132.043.262 - - - - - حقوق امل�ضاهمني

253.105.931 191.021.918 8.988.882 17.698.206 8.630.625 12.209.830 14.556.470

جمموع املطلوبات وحقوق اأ�ضحاب 

ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقه 

وحقوق امل�ضاهمني

- )153.120.193( 19.948.083 21.086.281 57.136.382 30.747.739 24.201.708 فجوة قائمة املركز املايل

- - 153.120.193 133.172.110 112.085.829 54.949.447 24.201.708

ح�ضا�ضية الفجوة الرتاكمية يف 

معدل العائد
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إيــــــضــــــــــــــاحـــــــــــــات حـــــــــــــــول الــــــقـــــــوائــــــــم الــــــمـــــــــالــــــيــــــــة
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015

إدارة المخاطر)تابع(   40

خماطر ال�ضوق )تابع(

خماطر اأدوات امللكية )ج( 

يتعر�س البنك للتقلبات يف اأ�ضعار الدوات املالية املحتفظ بها �ضمن حمفظة اأدوات امللكية. جميع ا�ضتثمارات البنك يف الأ�ضهم هي اإ�ضتثمارات 

اإ�ضرتاتيجية / طويلة الأجل و لي�ضت للمتاجرة، وبالتايل فاأن جميع اأر�ضدة حمفظة اأدوات امللكية املدرجة وغري املدرجة كما يف تاريخ قائمة 

املركز املايل تظهر �ضمن املحفظة البنكية ومت احت�ضاب راأ�س املال لها وفقا لذلك. 

نتيجة لعدم وجود اأر�ضدة �ضمن حمفظة املتاجرة مل يتم اإجراء اأي اإختبار او حتليل للح�ضا�ضية لهذا النوع من املخاطر.

خماطر الت�ضغيل

خماطر الت�ضغيل هي خماطر اخل�ضائر املبا�ضرة اأو غري املبا�ضرة الناجمة عن عدم مالئمة اأو ف�ضل العمليات الداخلية اأو الأنظمة اأو العوامل 

تن�ضاأ املخاطر  و  القدرة على معاجلة عدد كبري من املعامالت بكفاءة ودقة.  البنك على  اأن�ضطة  نتيجة لأحداث خارجية. تعتمد  اأو  الب�ضرية 

اأنظمة حماية املعلومات والكوارث الطبيعية، والعتماد على  اأن�ضطة البنك وعملياته الت�ضغيلية و  واخل�ضائر الت�ضغيلية عادة نتيجة الف�ضل يف 

موردين رئي�ضيني و عمليات الإحتيال و تدين جودة اخلدمة وعدم المتثال لالأنظمة والقوانني، وفقدان املوظفني الرئي�ضيني، والآثار الجتماعية 

والبيئية.

وقد طور البنك �ضيا�ضة اإدارة خماطر الت�ضغيل وتنفيذ جميع ال�ضوابط الرئي�ضية على جميع امل�ضتويات للحد من املخاطر الت�ضغيلية حيث اأن كل 

ق�ضم من اأق�ضام البنك يحتوي على اإجراءات واأنظمة ملعاجلة املخاطر الت�ضغيلية �ضمن منطقتهم.

لغايات اإحت�ضاب كفاية راأ�س املال تقا�س خماطر الت�ضغيل باإتباع طريقة املوؤ�ضر الأ�ضا�ضي ومبا ين�ضجم مع تعليمات جلنة بازل 2 والتي تتطلب 

توفري 15% من متو�ضط اإجمايل الدخل ال�ضنوي لثالث �ضنوات كمخاطر ت�ضغيل.

اإدارة خماطر راأ�س املال

يقوم البنك باإدارة راأ�ضماله ل�ضمان القدرة على ال�ضتمرار من خالل زيادة العائد للم�ضاهمني �ضمن اإطار مقبول ملخاطر العائد حيث اأن خطة 

البنك الإ�ضرتاتيجية ال�ضاملة بقيت ثابتة من العام ال�ضابق.

وينق�ضم راأ�س املال التنظيمي للبنك اىل �ضريحتني:

راأ�س املال من الطبقة 1: وت�ضمل اأ�ضهم راأ�س املال والأرباح املحتجزة واملخ�ض�ضات املكونة من الأرباح املحتجزة  اأ( 

راأ�س املال من الطبقة 2: وت�ضمل املخ�ض�س العام والأرباح الغري متحققة الناجتة عن القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل حقوق  ب( 

امللكية.

ُتخ�ضم القيمة الدفرتية للموجودات الغري امللمو�ضة مبا يف ذلك الربجميات من ال�ضريحة الأوىل لراأ�س املال للو�ضول اإىل راأ�س املال التنظيمي. 

ويتم قيا�س املوجودات املرجحة باملخاطر من خالل ترتيب اأوزان املخاطر وامل�ضنفة وفقا لطبيعتها وتعك�س القيمة التقديرية ملخاطر الئتمان 

وال�ضوق و املخاطر الت�ضغيلية املتعلقة بكل اأ�ضل والطرف املقابل، مع الأخذ بعني العتبار اأية �ضمانات مقبولة. كما متتد نف�س املعاجلة لت�ضمل 

بنود خارج امليزانية، مع اجراء بع�س التعديالت لتعك�س طبيعة الر�ضيد الإئتماين املحتمل لهذه البنود يف امل�ضتقبل.

كما اأن البنك �ضيوا�ضل خطته يف احلفاظ على راأ�س املال التنظيمي املطلوب �ضواء من خالل ا�ضرتاتيجيات اإدارة املخاطر اأو عن طريق زيادة 

راأ�س املال مبا يتما�ضى مع احتياجات اأن�ضطة البنك وراأ�س املال.
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إيــــــضــــــــــــــاحـــــــــــــات حـــــــــــــــول الــــــقـــــــوائــــــــم الــــــمـــــــــالــــــيــــــــة
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015

إدارة المخاطر )تابع(   40

خماطر راأ�س املال )تابع(

كفاية راأ�س املال

اإن ن�ضبة راأ�س املال للموجودات املرجحة باملخاطر كما مت حتديدها من قبل جلان بازل 2 و بازل 3 للفرتة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015 و 2014 

كما يلي:

2014 2015 هيكل راأ�س املال

ر.ع ر.ع

ال�ضريحة االأوىل لراأ�س املال

150.000.000 150.000.000 راأ�س املال املدفوع

2.091.192 2.091.192 عالوة الإ�ضدار

)20.013.541( )25.273.783( اخل�ضائر املرتاكمة

)43.458( )186.282( خ�ضائر القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل حقوق امللكية

)1.910.394( )1.856.817( ناق�ضًا: املوجودات الغري ملمو�ضة

)2.729.091( )2.937.242( موجودات �ضريبة موؤجلة

127.394.708 121.837.068 جمموع ال�ضريحة االأوىل لراأ�س املال

ال�ضريحة الثانية لراأ�س املال 

- 8.820 اأرباح القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل حقوق امللكية

1.923.451 3.895.356 املخ�ض�س العام 

1.923.451 3.904.176 جمموع ال�ضريحة الثانية لراأ�س املال

129.318.159 125.741.244 جمموع راأ�س املال التنظيمي

املوجودات املرجحة باملخاطر

234.393.927 328.423.344 خماطر الئتمان

34.767.171 8.982.015 خماطر ال�ضوق

9.727.237 13.930.428 خماطر الت�ضغيل

278.888.335 351.335.787 املجموع 

127.394.708 121.837.068 ال�ضريحة الأوىل لراأ�س املال

1.923.451 3.904.176 ال�ضريحة الثانية لراأ�س املال 

129.318.159 125.741.244 جمموع راأ�س املال التنظيمي

% 45.68 % 34.68 ن�ضبة كفاية راأ�س املال لل�ضريحة االأوىل

% 46.37 % 35.79 ن�ضبة كفاية اجمايل راأ�س املال

127.394.708 121.837.068 )CET1( راأ�س املال عايل اجلودة ال�ضريحة االأوىل

% 45.68 % 34.68 ن�ضبة كفاية راأ�س املال عايل اجلودة ال�ضريحة االأوىل
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إيــــــضــــــــــــــاحـــــــــــــات حـــــــــــــــول الــــــقـــــــوائــــــــم الــــــمـــــــــالــــــيــــــــة
لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 2015

إدارة المخاطر )تابع(

الوزن املخزون من املوجودات ال�سائلة العالية اجلودة

الرتجيحي

الر�ضيد املعدلالر�ضيد

امل�ضتوى الأول – املوجودات

1004.057.8074.057.807%نقد يف ال�ضندوق

4.057.8074.057.807جمموع امل�ستوى الأول – املوجودات

امل�ستوى الثاين اأ

البنوك املركزية وموؤ�ض�ضات القطاع العام ال�ضيادية و بنوك التنمية متعددة 

859.254.9077.866.671%الأطراف   ) املوؤهلة للوزن الرتججيحي %20(

9.254.9077.866.671جمموع امل�ستوى الثاين اأ

امل�ستوى الثاين ب

-BBB و+A  503.340.6251.670.313%�ضكوك �ضركات  م�ضنفة ما بني

5058.37829.189%اأ�ضهم  م�ضرتكة 

جمموع امل�ستوى الثاين ب ) بحد اأق�سى 15% من املوجودات ال�سائلة عالية 

3.399.0031.699.502اجلودة(

جمموع امل�ستوى الثاين ب ) بحد اأق�سى 40% من املوجودات ال�سائلة عالية 

12.653.9109.566.173اجلودة(

16.711.7176.763.012جمموع املخزون من املوجودات ال�سائلة

التدفقات النقدية اخلارجة

10112.856.09311.285.609%ودائع الأفراد الأقل اإ�ضتقرار

1010.410.7961.041.080%الودائع الأقل اإ�ضتقرار

4042.998.99617.199.598%ال�ضركات الغري مالية و البنوك املركزية وموؤ�ض�ضات القطاع العام ال�ضيادية 

اجلزء الغري م�ستغل حاليا من الإئتمان 

1004.500.0004.500.000%�ضيولة و اإئتمان عمالء اأخرين 

5829.00041.450%التزامات حمتملة اأخرى

171.594.88534.067.737جمموع التدفقات النقدية اخلارجة

التندفقات النقدية الداخلة

10010.355.00010.355.000%جميع املوجودات الأخرى

503.698.0511.849.026%املبالغ التي �ضيتم تلقيها من الأفراد

املبالغ التي �ضيتم تلقيها من املوؤ�ض�ضات الغري مالية و من معامالت اأخرى غري 

509.925.4924.962.746%تلك املذكورة 

املبالغ التي �ضيتم تلقيها من موؤ�ض�ضات مالية و بنوك مركزية و من معامالت 

1009.625.0009.625.000%اأخرى غري تلك املذكورة

-03.315.151%الأر�ضدة الت�ضغيلية يف املوؤ�ض�ضات املالية الأخرى 

36.918.69426.791.772جمموع التدفقات النقدية الداخلة

7525.550.803% من التدفقات النقدية اخلارجة

25.550.803التدفقات الداخلة التي تقت�ضر على 75% من التدفقات اخلارجة

8.516.934�سايف التدفقات النقدية اخلارجة

79.41ن�سبة تغطية ال�سيولة

أرقام المقارنة  41

مت اإعادة ترتيب وت�ضنيف اأرقام املقارنة حيثما كان ذلك �ضروريًا بغر�س اإظهار عر�س القوائم املالية ب�ضكل اأف�ضل ولي�س لذلك اأي تاأثري مادي.
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نظرة عامة ومقدمة  .1

اإمتثاًل لتوجيهات البنك املركزي العماين بتطبيق ار�ضادات بازل 2 واملتعلقة مبتطلبات راأ�س املال ، على جميع البنوك العاملة يف �ضلطنة عمان 

)IBRF( فقد طور بنك نزوى تقنيات اإدارة املخاطر  اإعتبارًا من �ضبتمرب 2006، ويف �ضوء الإطار التنظيمي للخدمات امل�ضرفية الإ�ضالمية  

ل�ضمان الرقابة املنا�ضبة واإدارة املخاطر بالبنك

ار�ضادات بازل 2 تعتمد على ثالثة اأركان كما يلي:

الول: يحدد متطلبات احلد الأدنى من راأ�س املال التنظيمي عن طريق توفري قوانني واأنظمة لقيا�س خماطر الإئتمان وخماطر  الركن  	•
ال�ضوق وخماطر الت�ضغيل.

املال الكلي )“ICAAP”( فيما يتعلق باملخاطر. والركن الثاين اأي�ضًا  راأ�س  كفاية  لتقييم  للبنك  الداخلية  الإجراءات  يتتبع  الثاين:  الركن  	•
يقدم مراجعة اإ�ضرافية وعملية تقييم )“SREP”( ميكن ا�ضتخدامها  كو�ضيلة لتقييم كفاية راأ�س املال الداخلي لأي موؤ�ض�ضة.

ُيكمل الركنني الآخرين ويركز على ال�ضفافية املتقدمة يف الإف�ضاح عن املعلومات وتغطية املخاطر واإدارة راأ�س املال، مبا  الثالث:  الركن  	•
يف ذلك كفاية راأ�س املال. والغاية من هذه الإف�ضاحات هو تعزيز اإنتظام ال�ضوق عن طريق تطوير جمموعة من متطلبات الإف�ضاح التي 

متكن امل�ضاركني يف ال�ضوق من الو�ضول اإىل معلومات حمددة حول نطاق تطبيق بازل 2 وراأ�س املال والتعر�س ملخاطر معينة واإجراءات 

تقييم املخاطر وبالتايل كفاية راأ�س مال املوؤ�ض�ضة.

اإف�ضاحات بازل 3 تت�ضمن معلومات عن بنك نزوى تتعلق بهيكل احلوكمة لدى البنك وهيكل راأ�س املال وكفاية راأ�س املال ومتطلبات واأهداف 

و�ضيا�ضات اإدارة املخاطر واإف�ضاحات كمية ونوعية داعمة متنوعة. بالإ�ضافة اإىل مقارنتها مع النتائج املالية ال�ضادرة يف  دي�ضمرب 2014 

نطاق التطبيق  .2

اإلفصاح النوعي  1.2
.2012 اأغ�ضط�س   15 بتاريخ  عامة  م�ضاهة  ك�ضركة  عمان  �ضلطنة  يف  البنك  تاأ�ضي�س  مت  	•

لالأوراق املالية ومقر عمله الرئي�ضي يقع يف م�ضقط، �ضلطنة عمان. م�ضقط  �ضوق  يف  مدرجة  البنك  اأ�ضهم  	•
�ضقيقة  �ضركات  له  ولي�س  قاب�ضة  جمموعة  او  �ضركة  اأي  من  جزءا  لي�س  البنك  	•

البنك. يف  اأكرب  ح�ضة  اأو   %10 ميتلك  منفرد  طرف  يوجد  ل  	•
واملايل ب�ضكل م�ضتقل، لذا فاإنه ليتطلب الإف�ضاح املوحد التنظيمي  التقرير  اإعداد  مت  	•

اإلفصاح الكمي  2.2
ح�ضة امللكية يف �ضركات التكافل: ميتلك البنك 0.57% من �ضركة عمان تكافل ولي�س لديه اأي �ضيطرة على ال�ضركة ولذلك فهي لي�ضت  اأ( 

مندجمة باأى �ضكل من الإ�ضكال. 

هيكلة رأس المال  .3

اإلفصاح النوعي  1.3
للبنك ح�ضب التوجيهات ال�ضادرة من البنك املركزي العماين ويت�ضمن راأ�س مال الأ�ضهم العادية.  التنظيمي  املال  راأ�س  اإحت�ضاب  يتم  	•
ويتكون را�س املال امل�ضرح به 300.000.000 و وامل�ضدر من 150.000.000  والذي ي�ضم اأ�ضهما بقيمة 1.500.000.000 مدفوعة 

بالكامل قيمة كل منها 0.100 ريال عماين. و وفقًا للمادة 106 من قانون ال�ضركات التجارية العماين ل�ضنة 1974.

لدى البنك اأدوات راأ�س مال اخرى اأو حقوق ملكية تتعلق باأدوات تعترب جزءا من راأ�س ماله التنظيمي. يوجد  ل  	•
مقيده مبينة حتت بند ح�ضابات الإ�ضتثمار غري مقيده، ل تعترب جزءا من حقوق امللكية و توؤثر فقط على اإحت�ضاب  غري  اإ�ضتثمار  ح�ضابات  	•
ن�ضبة كفاية راأ�س املال من اأجل تخفي�س ال�ضول املرجحة باأوزان املخاطر. على وجه العموم يتبع البنك منهجا متحفظا عن طريق عدم 

تخفي�س اأوزان املخاطر.

مال من �ضركات التكافل ول ميتلك البنك حقوق ملكية ت�ضاوي اأو تزيد عن 5% من جمموع راأ�س  راأ�س  وفائ�س  اأقلية  حقوق  هناك  لي�س  	•
املال املدفوع.
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اإلفصاحات الكمية  2.3
التحليل التف�ضيلي لهيكل راأ�س مال البنك كما يلي:

20152014

ريال عماينريال عماين)اأ( ال�ضريحة االوىل  لراأ�س املال

150.000.000150.000.000راأ�س املال املدفوع

2.091.1922.091.192 عالوة ال�ضدار 

)20.013.541()25.273.783(اخل�ضائر الرتاكمية 

)43.458()186.282(�ضايف خ�ضائر القيمة العادلة لالأ�ضول املالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية

ناق�س: املوجودات الغري ملمو�ضة، مبا يف ذلك اخل�ضائر، واخل�ضائر غري املتحققة 

)1.910.394()1.856.817(الرتاكمية امل�ضمنة مبا�ضرة يف حقوق امللكية   

)2.729.091()2.937.242(ناق�س: موجودات �ضريبية موؤجلة

121.837.068127.394.708جمموع ال�ضريحة الوىل لراأ�س املال

)ب( ال�ضريحة الثانية لراأ�س املال

3.895.3561.923.451اإحتياطى عام

-8.820ربح القيمة العادلة لالأ�ضول املالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية

3.904.1761.923.451جمموع ال�ضريحة الثانية لراأ�س املال

125.741.244129.318.159جمموع را�س املال املقبول

)ج( ح�ضاب االإ�ضتثمار غري املقيد واالإحتياطيات ذات ال�ضلة

20152014

ريال عماينريال عماين

73.597.78742.280.807مبلغ الأموال بح�ضابات الإ�ضتثمارات غري املقيدة

)3.855()23.263(اإحتياطى القيمة العادلة لالإ�ضتثمار

727.885126.690اإحتياطى موازنة الأرباح

41.30613.089اإحتياطى خماطر الإ�ضتثمار

كفاية رأس المال  .4

اإلفصاح النوعي  1.4
الهدف الرئي�ضي لإدارة راأ�س مال البنك هو �ضمان ان البنك ميتثل ملتطلبات راأ�س املال التنظيمية ويحافظ على ن�ضب راأ�س مال جيدة لكي  	•

يدعم اأعماله ويح�ضن قيمة حقوق امل�ضاهمني.

ولكي  لن�ضاطاته.  املخاطر  الإقت�ضادية وخ�ضائ�س  الظروف  التغريات يف  تعديالت عليه يف �ضوء  ويعمل  راأ�س ماله  هيكل  البنك  يدير  	•
املال  را�س  والعائد من  املال  راأ�س  على  العائد  اأو   للم�ضاهمني  الأرباح  توزيع  قيم  تعديل  للبنك  يجوز  املال  راأ�س  يعدل هيكل  اأو  يحافظ 

للم�ضاهمني واإ�ضدار �ضكوك ...الخ.

املدفوع مبا يف ذلك الإحتياطيات. ومن املنظور التنظيمي، فاإن املبلغ املهم من راأ�س  املال  راأ�س  رئي�ضي من  ب�ضكل  يتكون  املال  راأ�س  هيكل  	•
املال يوجد يف ال�ضريحة الأوىل كما هو حمدد من قبل البنك املركزي العماين، اأى اأن معظم راأ�س املال ذو طبيعة دائمة.

البنك هي احلفاظ على قاعدة راأ�س مال قوية لدعم تطور ومنو الأعمال. ويتم حتديد متطلبات راأ�س املال  مال  راأ�س  كفاية  �ضيا�ضة  اإن  	•
احلالية وامل�ضتقبلية على اأ�ض�س توقعات منو الت�ضهيالت الإئتمانية لكل جمموعة اأعمال والنمو املتوقع يف الت�ضهيالت خارج بنود امليزانية 

وامل�ضادر امل�ضتقبلية واإ�ضتخدام الأموال.

متطلبات كفاية راأ�س املال وفقًا ملتطلبات البنك املركزي العماين فاإن البنك يتبنى النهج املعياري ملخاطر الإئتمان وال�ضوق ونهج  لتقييم  	•
املوؤ�ضر الأ�ضا�ضي ملخاطر الت�ضغيل. يف الو�ضع الطبيعي، يتم متويل كل الأ�ضول بوا�ضطة الوعاء امل�ضرتك اإل يف حالة اعتمادها من قبل جلنة 

املوجودات  و املطلوبات  وتقرر جلنة املوجودات واملطلوبات يف البنك ن�ضبة امل�ضاركة مقدمًا من اجل متويل جمموعة م�ضرتكة من الأ�ضول. 

وتقييم  الأ�ضول املرجحة باأوزان املخاطر يكون على ا�ض�س ف�ضلية وح�ضب التمويل ومبوجب اإ�ضتغالل ح�ضاب الإ�ضتثمار غري املقيد واأموال 

امل�ضاهمني يف متويل  ال�ضول من خالل الوعاء امل�ضرتك.
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اإلفصاح الكمي  2.4
دي�ضمرب 2015 هي  املنتهية يف 31  لل�ضنة   2 بازل  قبل  املخاطر كما مت �ضياغتها من  باأوزان  املرجحة  املوجودات  اإىل  امللكية  ن�ضبة حقوق  اإن 

35.79% )دي�ضمرب 2014: %46.37(.

20152014)اأ( متطلبات راأ�س املال

ريال عماينريال عماين

ااال�ضول املرجحة 

متطلبات راأ�س املالباأوزان املخاطر

ال�ضول املرجحة 

متطلبات راأ�س املالباأوزان املخاطر

328،423،34441،463،447234،393،92729.592.233خماطر الإئتمان

8.982.0151.133.97934.767.1714.389.355خماطر ال�ضوق

13.930.4281.758.7179.727.2371.228.064خماطر الت�ضغيل

35.209.652  278.888.335 44.356.143 351.335.787املجموع

20152014 )ب(  متطلبات راأ�س املال

ريال عماينريال عماين

ال�ضريحة الأوىل من راأ�س املال  )بعد التعديالت التنظيمية(  -1121.837.068127.394.708

ال�ضريحة الثانية من راأ�س املال )بعد التعديالت التنظيمية وحتى ال�ضقف امل�ضرح به(   -23.904.1761.923.451

ال�ضريحة الثالثة من راأ�س املال )اإىل حد ال�ضقف حيث ال�ضريحة الثانية وال�ضريحة   -3

--الثالثة من راأ�س املال ل تتجاوز ال�ضريحة الأوىل(

ومنه، اإجمايل ال�ضريحة الثالثة من راأ�س املال املوؤهلة  -4--

املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر – �ضجل البنك  -5337.405.359269.161.098

املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر – خماطر الت�ضغيل  -613.930.4289.727.237

جمموع املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر – حمفظة البنك + خماطر الت�ضغيل  -7351.335.787278.888.335

احلد الأدنى لراأ�س املال لدعم املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر ملحفظة البنك و   -8

44.356.14335.209.652خماطر الت�ضغيل

احلد الأدنى ملتطلبات ال�ضريحة الأوىل من راأ�س املال ملحفظة البنك وخماطر الت�ضغيل  -40.206.23233.286.201

ال�ضريحة الثانية من راأ�س املال املطلوب ملحفظة البنك وخماطر الت�ضغيل  -3.904.1761.923.451

ال�ضريحة الأوىل من  راأ�س املال املتوفر لدعم حمفظة التداول  -981.630.83694.108.507

ال�ضريحة الثانية من راأ�س املال املتوفر  لدعم حمفظة التداول  -10                    -

املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر – حمفظة التداول  -11                    

احلد الأدنى لراأ�س املال املطلوب لدعم حمفظة التداول  -12   --

احلد الأدنى لل�ضريحة الأوىل من راأ�س املال املطلوب لدعم حمفظة التداول  -13                    

ال�ضريحة الثالثة من راأ�س املال املوؤهلة والتي مت ا�ضتغاللها  -14   -

جمموع راأ�س املال التنظيمي  -15125.741.244129.318.159

جمموع املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر – البنك باأكمله  -16351.335.787278.888.335

46.37%35.79%17-  ن�ضبة كفاية راأ�س املال

ال�ضريحة الثالثة من راأ�س املال املوؤهلة والتي مل يتم ا�ضتغاللها  -18   --

20152014 )جـ( ن�سبة كفاية راأ�س املال

املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر

351.335.787278.888.335جمموع راأ�س املال املوؤهل

125.741.244129.318.159جمموع املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر

46.37%35.79%ن�ضبة كفاية راأ�س املال

)د( ن�سبة املجموع وال�سريحة الوىل  من راأ�س املال اإىل جمموع ال�سول املرحجة باأوزان املخاطر 

121.837.068127.394.708ال�ضريحة الوىل لراأ�س املال

125.741.244129.318.159جمموع راأ�س املال

351.335.787278.888.335جمموع املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر

46.37%35.79%ن�ضبة جمموع راأ�س املال

45.68%34.82%ن�ضبة ال�ضريحة الوىل لراأ�س املال

)ه( ن�سبة راأ�س املال اإىل جمموع الأ�سول

125.741.244129.318.159جمموع راأ�س املال

346.094.102253.105.931جمموع املوجودات

51.09%36.33%جمموع راأ�س املال اإىل جمموع املوجودات
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)و( الإف�ساح عن متطلبات راأ�س املال ح�سب فئات املخاطر املختلفة لكل عقد من عقود التمويل املتوافقة مع ال�سريعة

20152014

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

خماطر ال�ضوقخماطر الإئتمانخماطر ال�ضوقخماطر االإئتمان

-5.817.054 -   12.707.118 الإجارة املنتهية بالتملك

-6.581.275 -   9.982.938 ذمم البيوع املوؤجلة  والذمم املوؤجلة الأخرى

-9.014.250 -   9.602.022 وكالة بال�ضتثمار

-1.394.132 -   1.210.835 خطابات ال�ضمان

-813.169 -   315.336الإعتمادات

-1.069.517 -   1.460.747اعتمادات القبول وبوال�س التح�ضيل

االإف�ضاح عن املخاطر التجارية املنقولة  )ز( 

البنك معر�س للمخاطر التجارية املنقولة يف حال حتقق عوائد حل�ضابات ا�ضتثمار العمالء مبعدلت اأرباح اأقل من معدلت ال�ضوق. وقد قلل 

ال�ضلة  الإف�ضاح ذات  الإ�ضتثمار.  اأرباح ح�ضابات  اإ�ضتخدامها يف حالة هبوط معدلت  يتم  اأحتياطيات  املخاطر من خالل و�ضع  البنك هذه 

باملخاطر التجارية املنقولة  مبني يف البند 16 اأدناه.

إفصاحات حسابات اإلستثمار  .5

اإلفصاح الكمي  1.5
للم�ضاربة. الكامل  ال�ضرعي  التوافق  مفهوم  اإىل  بالإ�ضتناد  املقيده  الغري  ال�ضتثمار  ح�ضابات  البنك  يقدم  	•

ا�ضتثماري  وعاء  خالل  من  بالإ�ضتثمار  اخلا�ضة  ح�ضته  اإىل  بالإ�ضافة  الإ�ضتثمار  ح�ضاب  اأموال  )امل�ضارب(  البنك  يدير  امل�ضاربة،  يف  	•
م�ضرتك غري مقيد. وت�ضتغل الأموال من وعاء الإ�ضتثمار امل�ضرتك الغري املقيد يف توفري متويل للعمالء مبوجب ال�ضيغ الإ�ضالمية والإ�ضتثمار 

يف فر�س ا�ضتثمارات اأخرى متوافقة مع ال�ضريعة. وتلك املعلومات متوفرة جلميع العمالء على موقع البنك بال�ضبكة الإلكرتونية والفروع 

ومركز الإت�ضال.

العماين. املركزي  البنك  قبل  من  مطلوب  هو  ح�ضبما  ال�ضرورية  بالإحتياطيات  البنك  يحتفظ  	•
تنتج عن الإ�ضتثمار يتم تقا�ضمها بني الطرفني على اأ�ض�س الإتفاق امل�ضبق، بينما اخل�ضارة )اإن وجدت( يتحملها امل�ضتثمر )رب  اأرباح  اأي  	•
املال(. ونفقات الت�ضغيل التي يتكبدها البنك ل تقيد على ح�ضاب الإ�ضتثمار. ويف حال اخل�ضارة الناجتة عن التعامالت يف الإ�ضتثمار املمول 

اإن وجدت. واأي زيادة فى تلك اخل�ضارة يجب ان تقتطع من  اإقتطاع تلك اخل�ضارة اوًل من الأرباح غري املوزعة،  ب�ضكل م�ضرتك، يجب 

احتياطى خماطر الإ�ضتثمار. واأي مبلغ متبقي من تلك اخل�ضارة يجب ان ي�ضتقطع من الر�ضيد الإجمايل للمال املتوفر يف الوعاء امل�ضرتك  

بذلك التاريخ  بالن�ضبة والتنا�ضب للم�ضاهمني لكل من البنك وا�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار  ح�ضب الن�ضبة املخ�ض�ضة للبنك و امل�ضاهمة 

املخ�ض�ضة من ح�ضاب الإ�ضتثمار.

يتم توزيع اأرباح الإ�ضتثمار بني امل�ضاهمني وا�ضحاب ح�ضابات الإ�ضتثمار الغري املقيده كما يلي:

20152014

الن�ضبة الن�ضبة 

50%50%ح�ضة ح�ضابات الإ�ضتثمار غري املقيدة 

50%50%ح�ضة امل�ضارب

يتم اإقتطاع 10% كاإحتياطى خماطر الإ�ضتثمار من ح�ضة ا�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار بعد تخ�ضي�س ح�ضة امل�ضارب من الربح ح�ضب ال�ضيا�ضة 

املتفق عليها ملقابلة اخل�ضائر امل�ضتقبلية ل�ضحاب ح�ضابات الإ�ضتثمار الغري املقيده. ويعود اإحتياطى خماطر الإ�ضتثمار اإىل ا�ضحاب ح�ضابات 

الإ�ضتثمار ح�ضب �ضروط واأحكام عقد امل�ضاربة.

اإحتياطى موازنة الأرباح هو املبلغ الذي يخ�ض�ضه البنك من الفائ�س يف الأرباح التي توزع على اأ�ضحاب  ح�ضابات الإ�ضتثمار الغري املقيده قبل 

تخ�ضي�س ح�ضة امل�ضارب من الدخل للحفاظ على م�ضتوى معني من العائد. ويعود اإحتياطى موازنة الأرباح اإىل ا�ضحاب ح�ضابات الإ�ضتثمار 

الغري املقيده. 

ح�ضابات الإ�ضتثمار غري املقيده تكون مدجمة مع اأموال البنك لالإ�ضتثمار ول يتم منح اأولوية لأي طرف لغر�س الإ�ضتثمارات وتوزيع الأرباح. 

والنفقات الأدارية يتحملها البنك.

مبوجب �ضيا�ضة يوافق عليها البنك ومبوجب ذلك يقوم البنك مبراقبة اأداء املحفظة  املقيده  الغري  الإ�ضتثمار  ح�ضابات  اأموال  اإدارة  تتم  	•
لكي يتم حتقيق النتائج املتوقعة. ومت تاأ�ضي�س الإحتياطات الإحرتازية مبا يتوافق مع التوجيهات هيئة الرقابة ال�ضرعية و تعليمات  البنك 

املركزي العماين.
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اإلفصاحات النوعية  2.5
الإف�ضاحات ذات ال�ضلة بح�ضاب الإ�ضتثمار غري املقيد مبينة ادناه:

)PSIA( اإىل ح�ضابات اإ�ضتثمار امل�ضاركة يف االأرباح )PER( ن�ضبة احتياطى موازنة االأرباح  )اأ

20152014

ريال عماينريال عماين

)PER( 727.885126.690مبلغ اإجمايل احتياطى موازنة الأرباح

73.597.78742.280.807مبلغ ح�ضابات اإ�ضتثمار امل�ضاركة يف الأرباح )PSIA( عن طريق ح�ضابات الإ�ضتثمار 

ن�ضبة مبلغ اإجمايل احتياطى موازنة الأرباح )PER( اإىل مبلغ ح�ضابات اإ�ضتثمار امل�ضاركة يف 

)PSIA( 0.3%0.99%الأرباح

)PSIA( اإىل ح�ضابات ا�ضتثمار امل�ضاركة يف االرباح )IRR( ن�ضبة احتياطى خماطر االإ�ضتثمار )ب

20152014

ريال عماينريال عماين

)IRR( 41.30613.089مبلغ جمموع ن�ضبة احتياطي خماطر ال�ضتثمار

73.597.78742.280.807مبلغ ح�ضابات ا�ضتثمار امل�ضاركة يف الرباح )PSIA( ح�ضب ح�ضابات ال�ضتثمار 

PSIA اإىل ح�ضابات ا�ضتثمار امل�ضاركة يف الرباح IRR 0.03%0.06%ن�ضبة احتياطى خماطر الإ�ضتثمار

ج( العائد على املوجودات

20152014

ريال عماينريال عماين

10.063.4455.537.082مبلغ جمموع الدخل ال�ضايف )قبل توزيع الأرباح اإىل ح�ضابات الإ�ضتثمار غري املقيدة(

346.094.102253.105.931جمموع مبلغ املوجودات

2.19%2.90%العائد على املوجودات

)ROE( العائد على حقوق امللكية )د

20152014

ريال عماينريال عماين

8.750.6565.110.744مبلغ جمموع الدخل ال�ضايف )بعد توزيع الأرباح اإىل ح�ضابات الإ�ضتثمار(

126.673.990132.043.262مبلع حقوق امللكية 

3.87%6.91%العائد على حقوق امللكية 

ن�ضب الأرباح املوزعة اإىل ح�ضابات ا�ضتثمار امل�ضاركة يف الرباح  PSIA ح�ضب نوع ح�ضابات الإ�ضتثمار هـ( 

حتى تاريخ اعداد التقرير يوجد لدى البنك ح�ضابات ا�ضتثمار غري مقيده واأرباح موزعة تبلغ 896.195 ريال عماين )دي�ضمرب 2014: 

243.609 ريال عماين( خالل الفرتة اإىل ح�ضابات الإ�ضتثمار

ن�ضب التمويل اإىل  ح�ضابات ا�ضتثمار امل�ضاركة يف الرباح  PSIA ح�ضب نوع ح�ضاب الإ�ضتثمار و( 

حتى تاريخ اإعداد هذا التقرير مت متويل كل التمويالت امل�ضرتك من الوعاء امل�ضرتك الذي يت�ضمن متويال من ح�ضابات اإ�ضتثمار غري 

مقيدة وامل�ضاهمني

20152014التمويل ح�سب نوع العقد

%ريال عماين%ريال عماين

41.58%31.3660.660.602%89.403.152ذمم البيوع املوؤجلة وذمم موؤجلة اأخرى

46.18%55.3067.365.954%157.659.526الإجارة املنتهية بالتملك واإجارة الأ�ضول

12.24%17.850.000 13.34%38.027.808وكالة بال�ضتثمار

100.00%100.00145.876.556%285.090.486جمموع التمويل
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حسابات استثمار المضاربة غير المقيدة  .6

اإلفصاح النوعي  1.6
يف ا�ضرتاتيجية ال�ضتثمار بحيث يوؤثر على ح�ضابات الإ�ضتثمار حتى تاريخ اعداد التقرير. جذري  تغيري  هناك  لي�س  	•

امل�ضرتكة حيث يتم اإ�ضتثمار اموال ح�ضابات الإ�ضتثمار ويخ�ض�س دخلها لتلك احل�ضابات. ال�ضول  من   واحد  وعاء  البنك  لدى  يوجد  	•
مت توزيع اأرباح الإ�ضتثمار بني ا�ضحاب حقوق امللكيةوا�ضحاب ح�ضابات الإ�ضتثمار الغري املقيدة كما يلي:

20152014

الن�ضبةالن�ضبة

50%50%ح�ضة ح�ضابات الإ�ضتثمار الغري مقيده

50%50%ح�ضة امل�ضارب

خماطر الإ�ضتثمار من ح�ضة ا�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار بعد تخ�ضي�س ح�ضة امل�ضارب من الربح. ويتم  كاإحتياطى   %10 اإقتطاع  يتم  	•
اإقتطاع احتياطى موزانة الأرباح من جمموع الإيرادات قبل تخ�ضي�س ح�ضة امل�ضارب بناءًا على قرارات جلنة املوجودات واملطلوبات 

 . )ALCO(

الت�ضغيل املتكبدة. نفقات  الإ�ضتثمار  ح�ضابات  ا�ضحاب  البنك  يحمل  ل  	•

اإلفصاحات الكمية  2.6

اأ( جمموع مبالغ اأموال ح�ضابات االإ�ضتثمار غري املقيدة ح�ضب الفئة

20152014

ريال عماينريال عمايننوع احل�ضاب

62.347.46835.396.409ح�ضاب الإدخار )امل�ضاربة(

ح�ضابات الإ�ضتثمار )امل�ضاربة(

61.290123.000�ضهر واحد

813.397578.851ثالثة �ضهور

2.296.5331.091.563�ضتة �ضهور

220.05059.500ت�ضعة �ضهور

7.859.0495.031.484�ضنة واحدة

73.597.78742.280.807املجموع

ح�ضة االأرباح املحققة  من ح�ضابات االإ�ضتثمار غري املقيدة قبل التحويل اإىل ومن االإحتياطيات )املبلغ كن�ضبة من  ب( 

االأموال امل�ضتثمرة(

20152014

ريال عماينريال عماين

896.195243.609ح�ضة الأرباح

73.597.78742.280.807الأموال امل�ضتثمرة

0.58%1.22%الن�ضبة

ح�ضة االأرباح املدفوعة اإىل ح�ضابات االإ�ضتثمارات غري املقيدة بعد التحويل اإىل ومن االإحتياطيات )املبلغ كن�ضبة  ج( 

من االأموال امل�ضتثمرة(

20152014

ريال عماينريال عماين

266.783111.021ح�ضة الأرباح

73.597.78742.280.807الأموال امل�ضتثمرة

0.26%0.36%الن�ضبة

احلركة يف احتياطي  موازنة  االأرباح PER خالل ال�ضنة د( 

خالل �ضنة التقرير مل يكن هناك ا�ضتغالل لأحتياطى موازنة الأرباح . وبلغ جمموع املبلغ املق�ضم من الدخل القابل للتوزيع اإىل ا�ضحاب ح�ضابات 

الإ�ضتثمارات الغري مقيدة  601.195 ريال عماين )دي�ضمرب 2014 : 121.824 ريال عماين(
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احلركة يف  احتياط خماطر االإ�ضتثمار IRR خالل ال�ضنة هـ( 

اإىل  للتوزيع  القابل  الدخل  املق�ضم من  املبلغ  بلغ جمموع   . الإ�ضتثمار  لإحتياطى  خماطر  ا�ضتغالل  يكن هناك  التقرير مل  �ضنة  خالل 

ا�ضحاب  ح�ضابات الإ�ضتثمارات غري املقيدة 28.217 ريال عماين )دي�ضمرب 2014 : 10.764 ريال عماين(

االإف�ضاحات عن اإ�ضتغالل يف احتياطي موازنة االرباح  PER و/او احتياطي خماطر اال�ضتثمار IRR خالل الفرتة و( 

مل يكن هناك اإ�ضتغالل يف احتياطي خماطر ال�ضتثمار IRR اأو احتياطي موازنة الرباح  PER خالل ال�ضنة

االأرباح املحققة واالأرباح املدفوعة طوال الثالثة اإىل اخلم�ضة �ضنوات املا�ضية )املبلغ كن�ضبة من االأموال امل�ضتثمرة( ز( 

201520142013

بالريال العماينبالريال العماينبالريال العماين

10.063.4455.537.0822.173.875الأرباح املحققة

896.195243.60924.132الأرباح املوزعة

 9.969.867 73.597.78742.280.807الموال امل�ضتثمرة

0.24%0.58%1.22%العوائد كن�ضبة مئوية من املال امل�ضتثمر

مبلغ امل�ضروفات االإدارية املحت�ضبة على ح�ضابات االإ�ضتثمارات الغري مقيدة حـ( 

ح�ضب �ضيا�ضة البنك.  امل�ضروفات الإدارية حل�ضابات ال�ضتثمار غري املقيدة يتحملها البنك.

ح�ضب  املقيدة  غري  االرباح  يف  امل�ضرتكة  اال�ضتثمار  ح�ضابات  على  املعلن  الربح   معدل  او  العائد  معدل  متو�ضط  طـ( 

االإ�ضتحقاق )3�ضهور و6-�ضهور و12 �ضهرا(

متو�ضط معدل العائدنوع احل�ضاب

20152014

ريال عماينريال عماين

0.28%0.30%ح�ضاب الإدخار م�ضاربة

0.52%0.58%مدة �ضهر واحد

0.61%0.74%مدة ثالثة �ضهور

0.79%1.09%مدة �ضتة �ضهور

0.84%1.13%مدة ت�ضعة �ضهور

1.12%1.29%مدة 12 �ضهرا

التغريات يف خم�ض�ضات  اال�ضول يف ال�ضهور ال�ضتة االأخرية ي( 

ل يوجد هناك تغيريات هامة يف املخ�ض�ضات خالل ال�ضتة �ضهور الأخرية من تاريخ التقرير

ت�ضهيالت لبنود خارج امليزانية  مثل التزامات واإرتباطات تعاقدية نتيجة قرارات ا�ضتثمارية  ك( 

20152014

ريال عماينريال عماينبنود خارج امليزانية 

19.181.54511.042.630كفالت مالية

12.488.5676.440.944اعتمادات مالية م�ضتندية

11.381.0988.110.622م�ضتندات مقبولة مكفولة 

189.174360.797بوال�س حت�ضيل

43.695.85125.268.413اإرتباطات تعاقدية

86.936.23551.223.406املجموع

االإف�ضاح عن ال�ضقوف املحددة على املبلغ الذي ميكن ا�ضتثماره يف اأي نوع من االأ�ضول ل( 

ل يوجد لدى البنك اأي ح�ضاب اإ�ضتثمار مقيد حتى تاريخ التقرير عليه ل توجد �ضقوف حمددة لال�ضتثمار يف اأي نوع من ال�ضول ما عدا 

ال�ضقوف التي حددتها  �ضيا�ضة البنك وتوجيهات البنك املركزي العماين.

حسابات اإلستثمار المقيدة  .7

ل يوجد لدى البنك منتجات ح�ضابات ا�ضتثمار مقيدة كما هو بتاريخ هذا التقرير.



اإلفصاحات السنوية للعام 2015 للركن 3 من بازل 2 

ى
زو

ـــــــــ
ـــــــــ

نـــــــ
ك 

ـــــــــ
ـــــــــ

ــــــن
بــــــ

82

إفصاحات لعمالء  التجزئة – أصحاب حسابات اإلستثمار  .8

يقدم البنك ح�ضابات ا�ضتثمار غري املقيدة بالريال العماين والدولر الأمريكي والدرهم الإماراتي لفرتات ا�ضتحقاق ترتاوح بني �ضهر واحد 

و3�ضهور و6�ضهور و9�ضهور و12 �ضهر بالإ�ضتناد الكامل اإىل مفهوم امل�ضاربة املتوافق مع ال�ضريعة. ويتم دفع الربح على معدل  ب�ضفة دورية 

�ضهرية اأو ف�ضلية.

فيما يلي هيكل املنتج حل�ضاب ا�ضثمار امل�ضاربة غري املقيد

هيكل المنتج  1.8

تعاريف ومفاهيم رئي�ضه

امل�ضاربة: هي �ضكل من ال�ضراكة حيث يقدم  اأحد الأطراف راأ�س املال ويقدم الطرف الثاين اخلربة واملهارات الإدارية. ويطلق على الطرف 

تقا�ضمها بني  يتم  امل�ضرتك  العمل  تنتج عن  اأرباح  واأي  الإ�ضتثمار(.  امل�ضارب )مدير  الثاين  الطرف  املال )امل�ضتثمر( ويطلق على  الأول رب 

الطرفني على ا�ض�س متفق عليها م�ضبقًا، بينما اخل�ضارة )اإن وجدت( يتحملها رب املال )امل�ضتثمر( باإ�ضتثناء اخل�ضائر الناجتة عن التق�ضري 

من قبل امل�ضارب.

امل�ضارب: هو مدير الإ�ضتثمار يف امل�ضاربة، و يدير اأموال امل�ضتثمر من خالل جمموعة م�ضرتكة من الإ�ضتثمارات يطلق عليها وعاء امل�ضاربة يف 

مقابل ح�ضة من الأرباح من خالل الإ�ضتثمارات املتوافقة مع ال�ضريعة.

رب املال: هو مقدم راأ�س املال اأو امل�ضتثمر يف عقد ا�ضالمي مثل امل�ضاربة.

هيكل منتج ح�ضاب ا�ضتثمار امل�ضاربة

ي�ضتند منتج ح�ضاب ا�ضتثمار امل�ضاربة  بالبنك على عقد امل�ضاربة الإ�ضالمي.

يف حال ح�ضاب ا�ضتثمار امل�ضاربة مبوجب ترتيبات امل�ضاربة، ي�ضبح العميل م�ضتثمرا )رب املال( وي�ضبح البنك املدير )امل�ضارب( لالأموال 

امل�ضتثمرة من قبل العمالء. وبالإ�ضافة اإىل دوره كم�ضارب ي�ضتطيع البنك اأي�ضًا ا�ضتثمار ح�ضة من حقوق امللكية واأموال اخرى مل يتلقاها البنك 

على ا�ض�س امل�ضاربة يف وعاء امل�ضاربة.

وفيما يتعلق باموال البنك امل�ضتثمرة يف وعاء امل�ضاربة امل�ضرتك، يكون البنك �ضريك للعميل. و يقبل البنك اأموال من مالك ح�ضاب ا�ضثمار 

امل�ضاربة مبوجب اإتفاقية م�ضاربة ويخ�ض�س الأموال امل�ضتلمة من العمالء بالإ�ضافة اإىل ح�ضته اخلا�ضة يف الإ�ضتثمار اإىل وعاء ا�ضتثماري 

م�ضرتك غري مقيد وت�ضتخدم اأموال وعاء ال�ضتثمار امل�ضرتك غري املقيد من اأجل توفري متويل اإىل العمالء مبوجب ال�ضيغ الإ�ضالمية ولالإ�ضتثمار 

يف فر�س ا�ضتثمارية اأخرى متوافقة مع ال�ضريعة.

املودعني  توزع بني  ان  املقيد يجب  امل�ضرتك غري  ال�ضتثمار  وعاء  الأموال من  باإ�ضتخدام  والتمويل  الإ�ضتثمار  ن�ضاطات  املكت�ضبة من  والأرباح 

والبنك بالإ�ضتناد اإىل منهجية توزيع ارباح كما هي موافق عليها من قبل هيئة الرقابة ال�ضرعية. ول توجد م�ضاركة يف الأرباح من اخلدمات 

امل�ضرفية امل�ضتندة اإىل ر�ضوم بنكية.

ل ي�ضمن البنك مبلغ الإ�ضتثمار ملالك ح�ضاب ا�ضتثمار امل�ضاربة، ويف حال اخل�ضارة الناجتة عن ن�ضاطات ال�ضتثمار والتمويل، يجب ان يتحمل 

العميل ما عدا  ا�ضتثمار  العميل يف اخل�ضارة من مبلغ  اأن تقتطع ح�ضة  الإ�ضتثمار. ويجب  املعينة يف وعاء  بن�ضبة ح�ضتهم  العمالء اخل�ضارة 

اخل�ضائر الناجتة عن تق�ضري امل�ضارب )البنك(.

تعطى ح�ضابات ا�ضتثمار امل�ضاربة اأوزان بناًء على خ�ضائ�س اإيداع ا�ضتثمار امل�ضاربة مثل املبلغ والعملة وفرتة الإ�ضتثمار وخيارات دفع الأرباح 

وخ�ضائ�س  اأخرى مطبقة لغر�س احت�ضاب الأرباح، مبا يتوافق مع اأحكام ال�ضريعة ال�ضادرة عن هيئة الرقابة ال�ضرعية.

وتخ�ضع اموال الوعاء ال�ضتثماري  لإقتطاعات عن كل امل�ضروفات املبا�ضرة والر�ضوم التي يتم تكبدها من اجل اإن�ضاء ال�ضول يف الوعاء املحدد. 

و�ضوف يخ�ضم البنك ح�ضته كم�ضارب من �ضايف الربح بعد خ�ضم ح�ضته كممول “رب املال”. ويجوز للبنك تغيري ح�ضة امل�ضارب والوزان 

لإحت�ضاب الربح من وقت لآخر.

ويف حال اخل�ضارة �ضوف يتحمل ا�ضحاب ح�ضابات  ا�ضتثمار امل�ضاربة اخل�ضارة متامًا ح�ضب ن�ضبة ا�ضتثمارهم، ويف حال الربح يتم توزيع الربح 

على ا�ضا�س ح�ضة الإ�ضتثمار يف وعاء الإ�ضتثمار وفق ال�ضروط املتفق عليها م�ضبقا.

ويعترب معيار الر�ضيد الأدنى حل�ضاب ا�ضتثمار امل�ضاربة مهما من اجل امل�ضاركة يف وعاء امل�ضاربة. وعند ا�ضتثمار املبلغ امل�ضتثمر يتم احت�ضاب 

الربح على ا�ض�س �ضهرية على مبلغ اإ�ضتثمار العميل وي�ضتحق الدفع ح�ضب خيار دفع الأرباح الذي يتم انتقاوؤه من قبل العميل )�ضهريًا او ف�ضليًا(. 

ويتم الإف�ضاح عن ن�ضبة ح�ضة امل�ضارب على موقع ال�ضبكة الإلكرتونية للبنك ليكون العمالء على علم بذلك.

اإنهاء الإ�ضتثمار قبل تاريخ ا�ضتحقاق ال�ضتثمار املتفق عليه، يجب عليه ابالغ امل�ضارب كتابيًا. ويحق للم�ضارب  ويف حال رغبة رب املال فى 

تطبيق معدلت الربح املعلن عنها لأقرب فرتة تطابق فرتة ال�ضتثمار الفعلية املكتملة، �ضريطة اإ�ضتكمال �ضهر واحد من الإ�ضتثمار على الأقل 

ليكون م�ضتحقًا لدفع الأرباح. ويجوز الإ�ضتقطاع من ا�ضل املبلغ امل�ضتثمر اإذا كان مبلغ الربح الذي مت دفعه اإىل العميل )يف حال خيار دفع 

الرباح فى غري موعد الإ�ضتحقاق( اعلى من معدل الربح املعلن عنه واملطبق لفرتة ال�ضتثمار املكتملة فعال. وقد يتم كذلك تخفي�س 1%  كحد 

اعلى من الربح امل�ضتحق الدفع ح�ضب توجيهات البنك املركزي العماين.

وقد اأعد البنك ح�ضاب احتياطي احرتازي لتخفي�س التاأثري ال�ضلبي لتنظيم دخل ح�ضابات اإ�ضتثمار امل�ضاركة يف الأرباح على عائدات احل�ضابات 
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املمولة عن طريق ح�ضابات  نتيجة لال�ضتثمارات  الإ�ضتثمار  يتحملها عمالء ح�ضابات   التي قد  املتوقعة  ولكن غري  املحتملة  وملقابلة اخل�ضائر 

اإ�ضتثمار امل�ضاركة يف الأرباح وهي:

)PER( احتياطى موازنة االرباح 

يعترب الحتياطي �ضمان لتحقيق مردود منا�ضب ومناف�س للم�ضتثمرين  اإذا كانت هناك ظروف غري عادية معينة تخف�س من املردود ومل تكن 

متوقعة من قبل امل�ضتثمرين. و�ضوف يتم �ضرف مبلغ الإحتياطي مبوافقة م�ضبقة من قبل هيئة ال�ضريعة. واإذا كان ر�ضيد مبلغ الإحتياطى غري 

كايف ملواجهة املردود املناف�س فقد يقوم م�ضاهمي البنك مبنح جزء من ح�ض�ضهم يف الأرباح اإىل امل�ضتثمرين ومبوافقة هيئة ال�ضريعة. وهذا 

ارباح معينة اعلى بكثري من معدلت  للم�ضتثمرين يف فرتات توزيع  العائد  واإذا كان معدل  الإحتياطى ينطبق فقط على ح�ضابات امل�ضاربة. 

ال�ضوق، فقد تقرر اإدارة البنك اإ�ضتقطاع جزء من ارباح ح�ضة املحفظة العامة بعد اخذ موافقة جلنة املوجودات واملطلوبات وبعد اقتطاع ح�ضة 

ارباح مدير الإ�ضتثمار كم�ضارب ورب مال، وحتويلها اإىل احتياطى موازنة الأرباح بحد اق�ضى ن�ضبته 60% من القيمة الزائدة ، بالإ�ضافة اإىل 

حتويل مبلغ من/اإىل احتياطي موازنة الرباح واحتياطي خماطر الإ�ضتثمار وفق قرار جلنة املوجودات واملطلوبات.

)IRR( اإحتياطي خماطر االإ�ضتثمار

والتدقيق  املحا�ضبة  ال�ضلة )منظمة  التوجيهات ذات  الأرباح ح�ضب  الأرباح ومن �ضايف  امل�ضتثمرين يف  الإحتياطي من ح�ضة  اإن�ضاء هذا  مت 

ل�ضمان  الإحتياطى  هذا  اإن�ضاء  ومت  امل�ضارب.  ح�ضة  توزيع  بعد  العماين(  املركزي  البنك  و/اأو   )AAOIFI( الإ�ضالمية  امل�ضرفية  للموؤ�ض�ضات 

املكت�ضب من  والربح  العام  الوعاء  ي�ضتثمر يف  اأن  الإحتياط يجب  املتوفر يف ح�ضاب  والر�ضيد  الإ�ضتثمار.  م�ضتوى معني من احلماية ملحفظة 

نتيجة  التي قد حتدث  املوؤكدة  املتوقعة وغري  للحالت غري  لتوفري اموال  الإحتياطى. وهذا  اإىل ح�ضاب  الر�ضيد �ضوف ي�ضاف  ا�ضتثمار ذلك 

لإنخفا�س قيمة الإ�ضتثمارات. هذا الإنخفا�س يف القيمة قد يكون نتيجة خل�ضائر يف التمويل و/اأو الإحتياطيات العامة للبنك )وفق النظمة 

والت�ضريعات(. و�ضرف مبلغ الإحتياطى ي�ضري مفعوله مبوافقة م�ضبقة من هيئة ال�ضريعة. واذا كان ر�ضيد ح�ضاب الإحتياطى غري كايف ملواجهة 

عوائد املناف�ضة فقد يقوم م�ضاهمي البنك مبنح جزء من ح�ض�ضهم يف الأرباح اإىل امل�ضتثمرين مبوافقة هيئة ال�ضريعة.

تقرر جلنة املوجودات واملطلوبات يف البنك مقدمًا  تخ�ضي�س ال�ضتثمارات وال�ضول لأموال ح�ضابات ال�ضتثمار مع اإ�ضارة وا�ضحة حل�ضابات 

حقوق  بني  الر�ضيد  بني  املوازنة  اىل  ا�ضافة  البنك  قبل  من  تدار  اخرى  اموال  مع  ال�ضتثمار  ح�ضابات  اموال  ودمج  املقيدة  الغري  ال�ضتثمار 

امل�ضاهمني وح�ضابات الإ�ضتثمار من حيث اموال الإ�ضتثمار وخ�ضائ�س عوائد املخاطر.

ويحت�ضب البنك اأرباح وعاء امل�ضاربة كل �ضهر. و�ضايف الربح من الوعاء )بعد اقتطاع التكاليف/النفقات املبا�ضرة  التي تعود اإىل الوعاء العام( 

يتم توزيعها بني امل�ضتثمرين وامل�ضاهمني مبوجب ال�ضيغة التالية:

)متو�ضط مبلغ الإ�ضتثمار x الوزان الجماليه املعطى للم�ضاهمني وامل�ضتثمرين( لكل فئة من امل�ضتثمرين.  �
الوزان الإجماليه تعتمد على: دورية دفع الربح.  �

بعد ذلك يتم اقتطاع ر�ضوم امل�ضارب من كل فئة من ح�ضة ارباح امل�ضتثمرين ويتم منحهم �ضايف الربح.

اخل�ضائر الناجتة عن الذمم والتمويل وا�ضول ال�ضتثمار التي بداأت وانتهت يف نف�س ال�ضنة �ضوف يتم التعامل معها على النحو التايل:

تتم تغطيتها من اأرباح نف�س ال�ضنة. �ضوف  	•
عن الأرباح يف نف�س ال�ضنة ف�ضوف تتم تغطيتها من احتياطى خماطر الإ�ضتثمار. اخل�ضائر  زادت  اإذا  	•

احتياطى خماطر ال�ضتثمار . عندئذ �ضوف يتم تغطية اخل�ضائر مبا�ضرة من اأموال امل�ضتثمر  يف  متوفر  كاف  متويل  هناك  يكن  مل  اإذا  	•
املال”. رب  “ح�ضة 

اخل�ضائر الناجتة عن الذمم والتمويالت وا�ضول ال�ضتثمار التي بداأت وا�ضتمرت من ال�ضنة ال�ضابقة �ضوف يتم التعامل معها على النحو التايل:

ال�ضتثمار. خماطر  احتياطى  من  تغطيتها  تتم  �ضوف  	•
احلالية. الإيرادات  من  تغطيتها  تتم  ال�ضتثمار  خماطر  احتياطى  يف  متوفر  كاف  متويل  هناك  يكن  مل  اإذا  	•

اإذا كانت الإيرادات احلالية غري كافية عندئذ يتم تغطية اخل�ضائر مبا�ضرة من اموال امل�ضتثمر “ح�ضة رب املال”. 	•
امللكية ل�ضالح  اأو جزء من حقوق  الأرباح  بالتنازل عن ح�ضتهم يف  البنك يف كل احلالت  يقوم م�ضاهمني  بالإ�ضافة اىل ما ورد اعاله، قد 

امل�ضتثمرين لتغطية تلك اخل�ضائر.

إدارة المخاطر والتعرض للمخاطر والتخفيف من المخاطر  .9

اإلفصاح النوعي  1.9
املالية الأخرى يواجه متطلبات متزايدة لتقييم اف�ضل للمخاطر على م�ضتوى الإدارة اأو امل�ضاهمني  موؤ�ض�ضات اخلدمات  مثل جميع  البنك  	•
اخلارجيني. تفر�س عوامل مثل التغريات العاملية وحمددات امل�ضادر وتداخل املنتجات والنمو يف متطلبات ال�ضفافيه على البنك ، وجود 

ادارة خماطر قوية .

اإدارة خماطر البنك ومباديء الرقابة  تطبق ب�ضكل ا�ضتمراري من خالل اإدارة للمخاطر واإطر الرقابة . ويجب ان يتكون هذا الإطار من  	•
عنا�ضر نوعية  مثل ال�ضيا�ضات وال�ضالحيات ومكونات كمية مبا يف ذلك منهجيات قيا�س املخاطر و�ضقوف املخاطر. بالإ�ضافة اإىل ذلك، 

يجب ان يكون الإطار ديناميكي ويتغري باإ�ضتمرار مع تطور اأعمال البنك وبيئة ال�ضوق. ويجب ان ي�ضتند على:

امل�ضاركة الإدارية القوية يف خمتلف اأنحاء املوؤ�ض�ضة، اإبتداءا من الرئي�س التنفيذي وحتى فرق الإدارة   .1

هيكل حمكم من التوجيهات و الإجراءات الداخليه  .2
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الإ�ضراف الدائم من قبل هيئات م�ضتقلة ملراقبة املخاطر وتطبيق القوانني والإجراءات،  .3

التدريب امل�ضتمر الذي ي�ضاعد على تعزيز الإن�ضباط وثقافة بناءة لإدارة ومراقبة املخاطر.  .4

اإن الهدف ال�ضامل لإطار اإدارة املخاطر هو حت�ضني قيمة حقوق امل�ضاهمني عن طريق املواءمة املثلى بني املخاطر والعائدات. وعلى وجه التحديد 

فاإن اإدارة املخاطر تقوم على: 

تاأ�ضي�س  م�ضئولية وا�ضحة او ملكية للمخاطر  .1

متكني الإدارة من اإتخاذ القرارات على اأ�ض�س معرفيه ومعدلة وفق املخاطر والنظرة ال�ضمولية.  .2

متكني البنك من اإدارة الفر�ضيات ال�ضلبية “ماذا لو”   .3

حت�ضني فهم التفاعالت وتداخل العالقات بني املخاطر  .4

تاأ�ضي�س و�ضع “حتت ال�ضيطرة” للمخاطر الهامة  .5

خماطر البنك موجه نحو م�ضاعدة املوؤ�ض�ضة على اإدارة املخاطر. الطار العام للمخاطر والجراءات الداعمة  ت�ضاعد على  اإدارة  برنامج  	•
الفهم ال�ضامل واملت�ضق واإتخاذ قرارات املخاطر. ومن خالل الإطار املتكامل لدارة املخاطر يعتزم البنك تر�ضيخ قوي ومت�ضق لثقافة ادارة  

املخاطر على م�ضتوى املوؤ�ض�ضة 

يتلخ�س هيكل اإطار اإدارة املخاطر فى ما يلي:

هنالك �ضبعة مكونات لإطار اإدارة املخاطر: اأربعة منها ت�ضمل مراحل قرار اإدارة املخاطر وثالثة مكونات داعمة.

املكونات الربعة لقرارات ادارة املخاطر :

الإجتاه من الأعلى اإىل الأ�ضفل يوفر تعريفا باحلدود الق�ضوى للمخاطر واحلوكمة و مبادئ اإدارة املخاطر.ال�ضيا�ضات :

و�ضع ا�ضرتاتيجية خماطر واهداف ملجالت الأعمال.اخلطة:

عمليات املخاطر الأ�ضا�ضية لتحديد وتقييم وتقليل وقيا�س املخاطر واعداد التقارير.التنفيذ:

مراقبة الربنامج وتقييم الأداء.التقييم:

والثالثة مكونات الداعمة متثل الأدوات والبيئة. وهي مايلي:

الأدوات والتكنولوجيا والكادر وال�ضيا�ضة الداعمة لعملية ادارة املخاطر.البنية التحتية:

الثقافة الداخلية للبنك واأدوات اإن�ضائها وتطبيقها.البيئة الداخلية:

عنا�ضر خارج �ضيطرة البنك قد تخلق املخاطر و تكون هنالك حاجة ملراقبتها اأو تقييم خطة عمل البنك ملواجهتها.البئية اخلارجية:

املخاطر تقع على عاتق جمل�س الإدارة الذي �ضكل جلنة م�ضتقله  ومتخ�ض�ضة هي جلنة احلوكمة و  لإدارة  الرئي�ضية  البنك  م�ضوؤولية  اإن  	•
املخاطر والإلتزام )BRGC(. وتقوم اللجنة برفع تقاريرها اىل جمل�س الدارة كما ان اللجنة ت�ضند من قبل جمموعة ادارة خماطر م�ضتقلة 

بالبنك 

	كجزء من ادارة حوكمة املخاطر ،مت تاأ�ضي�س جلان اإدارة عليا لدارة امل�ضتوى الكلي لكل نوع من املخاطر. وهذا يت�ضمن : جلنة املوجودات  	•
واملخاطر  احلوكمة  جلنة  تقوم  حيث   ،)ITSC( املعلومات  تقنية  ت�ضيري  وجلنة   ،)CIC( والإ�ضتثمار  الإئتمان  وجلنة   )ALCO( واملطلوبات 

الدارة  ويقوم جمل�س  وال�ضتثمار،  الإئتمان  واملطلوبات، وجلنة  املوجودات  قبل جلنة  املتخذة من  القرارات  واللتزام مبراجمعة جميع 

مبراجعة القرارات ال�ضادره من قبل جلنة  احلوكمة واملخاطر واللتزام.

جمل�س

الإدارة

جلنة املوارد 

الب�ضرية 

والتعوي�ضات

جلنة الإدارة

جلنة التدقيق

جلنة الأ�ضول 

واللتزامات

اللجنة 

التنفيذية

جلنة تقنية 

املعلومات

جلنة اإدارة 

املخاطر 

والمتثال

جلنة الئتمان 

وال�ضتثمار

جلان املجل�س 

اللجان الإدارية
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لدى البنك �ضيا�ضات لكل نوع من املخاطر ومبوجبها يتم حتديد املخاطر وتقييمها ومراقبتها ورفع التقارير عنها اإىل ادارة البنك. لهذا  	•
يتم اأعداد تقرير اإدارة خماطر �ضامل ومتكامل على ا�ضا�س دوري يو�ضح املخاطر واأداء املحفظة ويتم رفعه اإىل ادارة البنك.

قبل املجل�س لكل اأنواع املخاطر الرئي�ضية. وهي اأي�ضًا مدعومة مبنظومة من  �ضاملة موافق عليها من  اإدارة خماطر  �ضيا�ضات  البنك  لدى  	•
�ضقوف املخاطر. وهذه ال�ضيا�ضات توفر اطار اإدارة خماطر متكامل على م�ضتوى ا�ضرتاتيجيات البنك.

اأهداف املخاطر وال�ضيا�ضات والإجراءات وحوكمة املخاطر على م�ضتوى كل من جمل�س الإدارة  �ضيا�ضة ال�ضقوف الق�ضوى للمخاطر حتدد  	•
وادارة البنك . و�ضيا�ضة اإدارة راأ�س املال تهدف اإىل �ضمان الإ�ضتقرار املايل عن طريق تخ�ضي�س راأ�س مال كايف لتغطية اخل�ضائر غري 

املتوقعة.

ت�ضتخدم هياكل ال�ضقوف كمكونات رئي�ضية يف تو�ضيح ال�ضرتاتيجية يف قيا�س م�ضتوى املخاطر. وهي مدعومة اأي�ضًا باطار �ضامل ملختلف  	•
انواع املخاطر وال�ضيا�ضات ومنهجية امل�ضتندات لكل نوع. بالإ�ضافة اإىل ذلك، يعمل البنك على تطبيق انظمة خماطر خمتلفة للم�ضاعدة 

يف حتديد حجم راأ�س املال التنظيمي املخ�ض�س للمحافظ املختلفة.

لأنواع خمتلفة من املخاطر مثل خماطر ال�ضوق والإئتمان ومعدل الربح وال�ضيولة والت�ضغيل والتي تتطلب جميعها عمليات  معر�س  البنك  	•
اإ�ضراف �ضاملة ورقابة دائمة. ويلخ�س اإطار اإدارة املخاطر املبادئ امل�ضتوحاه من بازل 2 وبازل 3، والتي تت�ضمن الرقابة الإدارية والإ�ضراف 

والرقابة وملكية وثقافة املخاطر واعتماد املخاطر وتقييمها ومراقبة الن�ضاطات ومتييز املهام واملعلومات املالئمة وقنوات الإت�ضال ور�ضد 

ن�ضاطات اإدارة املخاطر وت�ضحيح الأخطاء.

باأوزان  املرجحة  ال�ضول  بالكامل يف  اأخذها  يتم  الإ�ضتثمار  ح�ضابات  قبل  من  املمولة  الر�ضدة  فاإن  املال  راأ�س  كفاية  اإحت�ضاب  لغر�س  	•
املخاطر  RWA ورا�س املال املطلوب ح�ضب متطلبات البنك املركزي العماين.

اإلفصاح الكمي   2.9
الإف�ضاح عن نطاق وتدابري املخاطر التي تواجه كل ح�ضاب اإ�ضتثمار مقيد بناءًا على �ضيا�ضات الإ�ضتثمار املحددة له اأ( 

حتى تاريخ اعداد هذا التقرير ل يوجد لدى البنك اأموال ح�ضابات ا�ضتثمار مقيدة

الإف�ضاح عن التعامل مع ال�ضول املمولة من قبل ح�ضابات ا�ضتثمار مقيدة يف احت�ضاب ال�ضول املرجحة باوزان املخاطر من اأجل اأغرا�س  ب( 

كفاية راأ�س املال

حتى تاريخ اعداد هذا التقرير ل يوجد لدى البنك اأموال ح�ضابات ا�ضتثمار مقيدة

الإف�ضاح عن التعامل مع ال�ضول املمولة من قبل ح�ضابات ا�ضتثمار غري مقيدة يف احت�ضاب ال�ضول املرجحة باأوزان املخاطر من اأجل  جـ( 

اأغرا�س كفاية راأ�س املال

ح�ضب الإطار التنظيمي للخدمات امل�ضرفية الإ�ضالمية )IBRF( فاإن 30% )ن�ضبة األفا( من الأ�ضول املمولة عن طريق ح�ضابات الإ�ضتثمار 

ميكن اإ�ضتقطاعها من ال�ضول املرجحة باأوزان املخاطر الإجمالية. لكن ل ي�ضع البنك ذلك فى العتبار ويتبع منهجا متحفظا بحيث ل 

يتم ا�ضتقطاع ذلك من ال�ضول املرجحة باأوزان املخاطر

مكونات التمويل ح�ضب نوع العقد كن�ضبة من اإجمايل التمويل د( 

20152014

%ريال عماين%ريال عمايننوع عقد التمويل

41.58%31.3660.660.602%89.403.152ذمم البيوع املوؤجلة والذمم الأخرى

46.18%55.3067.365.954%157.659.526اإجارة منتهية بالتملك واإجارة املمتلكات

12.24%13.3417.850.000%38.027.808الوكالة بال�ضتثمار

%100.00145.876.556100.00%285.090.486املجموع الإجمايل للتمويل

ن�ضبة التمويل لكل فئة من الطرف املقابل اإىل جمموع التمويل هـ( 

2015

اإجمايل التمويل

2014

اإجمايل التمويل

%ريال عماين%ريال عماين

62.14%63.0690.642.873%179.782.727�ضخ�ضي

37.86%36.9455.233.683%105.307.759�ضركات

0%                  -   0%-حكومة

100%100145.876.556%285.090.486املجموع

الإف�ضاح عن القيمة الدفرتية لأي اأ�ضول مرهونة ك�ضمان )باإ�ضتثناء املبالغ املرهونة للبنك املركزي( وال�ضروط والأحكام املتعلقة بكل  و( 

رهن

حتى تاريخ اعداد هذا التقرير ل يوجد لدى البنك متويل م�ضمون قدم مبوجبه رهنا لطرف مقابل  

مبلغ اأي كفالت او رهونات قدمها البنك وال�ضروط املرفقة مع تلك الكفالت او الرهونات. ز( 

اأ�ضدر البنك كفالة ح�ضن اأداء وكفالة دفعة مقدمة وكفالة �ضحن بقيمة 19.181.545 ريال عماين )دي�ضمرب 2014 : 11.042.630 

ريال عماين( حتى تاريخ هذا التقرير.
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مخاطر اإلئتمان  .10

ُتعرف خماطر الئتمان ب�ضكل عام على اأنها املخاطر النا�ضئة عن احتمال عدم قدرة اأو رغبة العميل اأو الطرف املقابل بالوفاء بالتزاماته ب�ضداد 

كامل القيمة املطلوبة، �ضواء عند ا�ضتحقاقها اأو يف اأي وقت بعد ذلك. تن�ضاأ هذه املخاطر نتيجة احتمالية عدم رغبة العميل  اأو  الطرف املقابل  

على �ضداد اللتزام  او تراجع مقدرة العميل على ال�ضداد مما يوؤدي اإىل خ�ضائر اقت�ضادية للبنك.

يتم اإدارة خماطر الإئتمان ب�ضكل رئي�ضي ح�ضب �ضيا�ضة خماطر الإئتمان املوافق عليها من جمل�س الإدارة حيث  يتم التقييم املنا�ضب  	•
للمخاطر الكامنة يف طلبات الإئتمان ل�ضمان حمفظة متوازنة للعمالء تن�ضجم مع �ضقوف املخاطر لدى  البنك. والبنك اأي�ضًا ي�ضعى لتمويل 

عمالء بو�ضع اإئتماين جيد وتتم عملية تقييم الإئتمان بتمعن ومهنية و عادة ما يتم احل�ضول على ال�ضمانات من اأجل تخفيف املخاطر 

واملراقبة امل�ضتمرة للح�ضابات.

فريق اإدارة املخاطر، والذي يرفع تقاريره اإىل جلنة  احلوكمة واملخاطر واللتزام  وحدد  قبل  من  الئتمان  خماطر  ومراقبة  اإدارة   تتم  	•
البنك هياكل الئتمان التي مبوجبها تقوم جلنة الئتمان وال�ضتثمار والتي تتاألف من مدراء من ذوي اخلربة  يف القطاع امل�ضريف بتقييم 

دقيق ملنح الت�ضهيالت وفقا لل�ضالحيات املمنوحة للجنة.تعر�س البنك ملخاطر الئتمان يقا�س على ا�ضا�س فردي للطرف املقابل او على 

ا�ضا�س جمموعات من الطراف املقابلة ذات خ�ضائ�س متجان�ضة.كما ان جميع القرارات الئتمانية تتخذ وفق �ضيا�ضات املخاطر بالبنك 

وت�ضريعات البنك املركزي العماين ويتم مراقبتها وفقا لذلك. 

العماين.  املركزي  البنك  قبل  من  واملعتمدة  املقابلة  والأطراف  امل�ضنفني  ال�ضركات  لعمالء  اخلارجية  الت�ضنيفات  على  البنك  يعتمد  	•
الأطراف  املقابلة. ويف حال  الأطراف  لتلك  لتقدمي ت�ضنيفات  اند بور�س وفيت�س وموديز  البنك ت�ضنيفات �ضركات �ضتاندرد  وي�ضتخدم 

املقابلة غري امل�ضنفة يقوم البنك بتقييم خماطر الإئتمان على ا�ضا�س كل حالة على حده ويقوم البنك بتطوير نظام الت�ضنيف الداخلي 

لتقييم املخاطر.

و�ضع خم�ض�س خا�س فيما يخ�س ال�ضول املالية العاملة وخم�ض�س  عام   يتم   املتعرثة  املالية  وال�ضول  امل�ضتحقة  الذمم  وبخ�ضو�س  	•
ح�ضب نظام البنك املركزي العماين.واملخ�ض�س اخلا�س يو�ضع عندما تكون هنالك  دفعات م�ضتحقة ا�ضل و/او ربح لفرتة 90 يوم اأو 

تزيد )متا�ضيًا مع توجيهات البنك املركزي العماين( اأو كانت هناك م�ضاكل يف التدفقات النقدية لالأطراف املقابلة او انخفا�س الت�ضنيف 

الئتماين للعمالء او خمالفة ال�ضروط الأ�ضلية للعقد.

اإلفصاح الكمي  1.10
اإجمايل الإئتمان ومتو�ضط اإجمايل الإئتمان اأ( 

20152014

متو�ضط اإجمايل اإجمايل االإئتمان

االإئتمان

متو�سط  اإجمايل اإجمايل الإئتمان

الإئتمان

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

89.403.15275.031.87760.660.60240.239.112ذمم البيوع املوؤجلة والذمم الأخرى

157.659.526112.512.74067.365.95440.602.072اإجارة منتهية بالتملك

38.027.80827.938.90417.850.0008.925.000الوكالة بال�ضتثمار

25.011.95017.225.7299.439.50734.571.809الإ�ضتثمارات يف ال�ضكوك والأوراق املالية

12.940.15135.836.90958.733.66756.438.198اإ�ضتثمارات وكالة بني البنوك

323.042.587268.546.159214.049.730180.776.191املجموع

مالحظة: ليوجد لدى البنك ت�ضنيفات داخلية وبالتايل جميع الت�ضهيالت غري امل�ضنفة خارجيا يتم اعتبارها على انها غري م�ضنفة لغر�س 

تقييم خماطر الإئتمان مت�ضيًا مع املنهج املعياري ملخاطر الإئتمان. 

تق�ضيم الإ�ضتثمارات )�ضكوك واوراق مالية و ح�ضابات وكالة ا�ضتثمار بني البنوك( فيما يتعلق بالت�ضنيفات اخلارجية مبني اأدناه:

20152014

االإ�ضتثمارات يف ال�ضكوك الت�سنيفات اخلارجية

واالأوراق املالية

ا�ضتثمار  وكالة 

بني البنوك

الإ�ستثمارات يف ال�سكوك 

والأوراق املالية

ا�ستثمار وكالة بني 

البنوك

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

----اأ اأ اأ

-872.4282.072.510-اأ اأ+، اأ اأ ، اأ اأ -

15.000.000-8.516.9795.537.928اأ+، اأ، اأ-

7.730.500753.4107.000.00017.094.000ب ب ب+، ب ب ب، ب ب ب-

12.705.000-501.1263.850.000ب ب+، ب ب،  ب ب-

---956.015 ب+، ب،   ب-

7.307.3301.926.385366.99713.934.667غري م�ضنف

25.011.95012.940.1519.439.50758.733.667املجموع
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الـــ

التوزيع اجلغرايف للت�ضهيالت ب( 

املطلوباتاملوجودات

ا�ضتثمارات 31 دي�سمرب 2015

م�ضتحقة من 

البنوك ووكالة 

بني البنوك

ا�ضتثمارات متويل اإجمايل

يف ال�ضكوك 

واالوراق 
Ü

املالية

ح�سابات ا�ستثمار 

غري مقيدة 

ووكالة عمالء

وكالة بني 

البنوك

اإلتزامات 

حمتملة 

واإرتباطات 

تعاقدية

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

712.268281.968.73514.421.978188.641.2212.695.00080.915.991�ضلطنة عمان

دول جمل�س التعاون 

14.245.0001.158.054-9.188.5922.406.2508.197.539اخلليجي الأخرى 

اأوروبا واأمريكا 

4.734.857--884.680715.501501.126ال�ضمالية

127.333--1.891.307-2.154.611اأفريقيا واآ�ضيا

12.940.151285.090.48625.011.950188.641.22116.940.00086.936.235املجموع

املطلوباتاملوجودات

ا�ستثمارات 31 دي�سمرب 2014

م�ستحقة من 

البنوك ووكالة 

بني البنوك

ا�ستثمارات متويل اإجمايل

يف ال�سكوك 
Ü

والوراق املالية

ح�سابات ا�ستثمار 

غري مقيدة 

ووكالة عمالء

وكالة بني 

البنوك

اإلتزامات 

حمتملة 

واإرتباطات 

تعاقدية

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

20.061.719140.741.3697.057.21093.720.98711.126.50036.509.007�ضلطنة عمان

دول جمل�س التعاون 

5.775.0001.957.119-1.314.2082.662.9192.382.297اخلليجي الأخرى 

اأوروبا واأمريكا 

----31.341.0882.472.268ال�ضمالية

12.757.280----6.016.652اأفريقيا واآ�ضيا

58.733.667145.876.5569.439.50793.720.98716.901.50051.223.406املجموع

تركز العمالء جـ( 

املطلوباتاملوجودات 

ا�ضتثمارات  31 دي�سمرب 2015

م�ضتحقة من 

البنوك ووكالة 

بني البنوك

ا�ضتثمارات متويل اإجمايل

يف ال�ضكوك 

واالوراق 

املالية

ح�ضابات 

ا�ضتثمار غري 

مقيدة جارية 

ووكالة عمالء

وكالة بني 

البنوك

اإلتزامات 

حمتملة 

واإرتباطات 

تعاقدية

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

35.126 125.290.123-179.782.727-�ضخ�ضي

12.940.151105.307.75915.025.53751.876.11016.940.00084.750.483�ضركات

2.150.626 9.986.41311.474.988--حكومة

12.940.151285.090.48625.011.950188.641.22116.940.00086.936.235املجموع

املطلوباتاملوجودات 

ا�ستثمارات  31 دي�سمرب 2014

م�ستحقة من 

البنوك ووكالة 

بني البنوك

ا�ستثمارات متويل اإجمايل

يف ال�سكوك 

والوراق املالية

ح�سابات ا�ستثمار 

غري مقيدة 

جارية ووكالة 

عمالء

وكالة بني 

البنوك

اإلتزامات 

حمتملة 

واإرتباطات 

تعاقدية

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

34.170 79.295.492-90.642.873-�ضخ�ضي

58.733.66755.233.6837.366.99714.425.49516.901.50051.189.236�ضركات

   2.072.510 -حكومة

58.733.667145.876.5569.439.50793.720.98716.901.50051.223.406املجموع
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تركز القطاعات  د( 

ا�ستثمارات م�ستحقة 31 دي�سمرب 2015

من البنوك ووكالة 

بني البنوك

ا�ستثمارات يف 

ال�سكوك والوراق 

املالية

ح�سابات ا�ستثمار اجمايل التمويل 

غري مقيدة ووكالة 

عمالء

اإلتزامات حمتملة 

واإرتباطات تعاقدية

-179.782.727125.290.123--�ضخ�ضي

23.786.482266.27919.607.620--اإن�ضاءات

715.5016.49217.325.000--ت�ضنيع

اإت�ضاالت 

-----وخدمات 

---12.940.1511.153.845خدمات مالية

11.474.9885.000.000-9.986.413-حكومة

3.985.265450.2259.739.998--خدمات اأخرى

13.871.69276.820.51151.153.11435.263.617-اأخرى

12.940.15125.011.950285.090.486188.641.22186.936.235املجموع

ا�ستثمارات م�ستحقة 31 دي�سمرب 2014

من البنوك ووكالة 

بني البنوك

ا�ستثمارات يف 

ال�سكوك والوراق 

املالية

ح�سابات ا�ستثمار اجمايل التمويل 

غري مقيدة ووكالة 

عميل

اإلتزامات حمتملة 

واإرتباطات تعاقدية

-90.642.87379.295.492--�ضخ�ضي

7.262.1246.100.12730.747.195--اإن�ضاءات

2.472.268117.33817.825.002--ت�ضنيع

-137.209---اإت�ضالت وخدمات 

----58.733.667خدمات مالية

---2.072.510-حكومة

2.662.917599.7042.248.125--خدمات اأخرى

7.366.99742.836.3747.471.117403.084-اأخرى

58.733.6679.439.507145.876.55693.720.98751.223.406املجموع

)هـ( توزيع  نوع القطاع ح�ضب الأنواع الرئي�ضية للمنتجات الئتمانية:

31 دي�سمرب 

2015

ا�ستثمارات 

م�ستحقة من 

البنوك ووكالة 

بني البنوك

ذمم البيوع 

املوؤجلة والذمم 

الأخرى

اإجارة املمتلكات 

والإجارة 

منتهية 

بالتملك

وكالة 

بال�ستثمار

ا�ستثمارات 

يف ال�سكوك 

والوراق املالية

بنود خارج املجموع

امليزانية

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

23.786.48219.607.620-1.516.8646.769.61815.500.000-اإن�ضاءات

كهرباء وغاز 

11.025.8027.829.198-3.313.1161.544.5366.168.150-ومياه

موؤ�ض�ضات 

-1.153.84514.093.996---12.940.151مالية

3.985.2659.739.998--258.6143.726.651-خدمات

-179.782.727--78.847.303100.935.424متويل �ضخ�ضي

-9.986.4139.986.413----حكومة

متويل غري 

3.121.7515.000.000--715.5012.406.250-مقيم

4.751.75442.277.04716.359.65813.871.69277.260.15144.759.419-اخرى 

12.940.15189.403.152157.659.52638.027.80825.011.950323.042.58786.936.235املجموع



اإلفصاحات السنوية للعام 2015 للركن 3 من بازل 2 

89

201
5 

ي
ــو

ـــــــــ
ـــــــــ

ـــنـــ
ســـــــ

الـــــ
ـــر 

ـــــــــ
ــريـ

ـــــــــ
ــق

تـــــــ
ـــــــــ

الـــ

31 دي�سمرب 

2014

ا�ستثمارات 

م�ستحقة من 

البنوك ووكالة 

بني البنوك

ذمم البيوع 

املوؤجلة 

والذمم 

الأخرى

اإجارة 

املمتلكات 

والإجارة 

منتهية 

بالتملك

وكالة 

بال�ستثمار

ا�ستثمارات 

يف ال�سكوك 

والوراق املالية

بنود خارج املجموع

امليزانية

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

7.262.12430.747.195-1.385.3553.026.7692.850.000-اإن�ضاءات

كهرباء وغاز 

475.732338.123--178.602297.130-ومياه

-57.21058.790.877---58.733.667موؤ�ض�ضات مالية

2.248.125------خدمات

-90.642.873--54.496.12036.146.753متويل �ضخ�ضي

-2.072.5102.072.510----حكومة

-5.135.185--2.472.2682.662.917-متويل غري مقيم

2.128.25725.232.38515.000.0007.309.78749.670.43017.889.963-اخرى 

58.733.66760.660.60267.365.95417.850.0009.439.507214.049.73051.223.406املجموع

ال�ضتحقاقات التعاقدية للمحفظة ح�ضب الأنواع الرئي�ضية ملنتجات التمويل : )و( 

ا�ستثمارات 31 دي�سمرب 2015

م�ستحقة من 

البنوك ووكالة 

بني البنوك

ذمم البيوع 

املوؤجلة 

والذمم 

الأخرى

 اجارة املمتلكات 

واجارة منتهية 

بالتملك

وكالة 

بال�ستثمار

ا�ستثمارات 

يف ال�سكوك 

والوراق املالية

بنود خارج املجموع

امليزانية 

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

12.940.1512.860.1284.782.6966.500.0005.416.41732.499.39219.640.617حتى �ضهر واحد

18.331.93810.330.474-4.816.8041.596.98411.918.150-1-3 اأ�ضهر

13.901.1581.616.175-6.120.0672.531.0915.250.000-3-6 اأ�ضهر

7.314.2248.061.946--5.161.3032.152.921-6-9 اأ�ضهر

7.957.77140.701.949-4.875.5472.482.224600.000-9-12 �ضهر

61.416.4384.456.105-32.714.32223.702.1165.000.000-1-3 �ضنوات

18.670.56028.192.5688.759.65811.327.60166.950.3871.936.469-3-5 �ضنوات

8.267.932114.671.279192.500-14.184.42192.218.926-اكرث من 5 �ضنوات

12.940.15189.403.152157.659.52638.027.80825.011.950323.042.58786.936.235املجموع

ا�ستثمارات 31 دي�سمرب 2014

م�ستحقة من 

البنوك ووكالة 

بني البنوك

ذمم البيوع 

املوؤجلة

 اجارة 

املمتلكات 

واجارة منتهية 

بالتملك

وكالة 

بال�ستثمار

ا�ستثمارات 

يف ال�سكوك 

والوراق املالية

بنود خارج املجموع

امليزانية 

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

38.906.1671.331.227269.4821.000.000366.99741.873.8733.541.524حتى �ضهر واحد

9.609.8097.936.089-14.235.0002.562.311962.4981.850.000-3 اأ�ضهر

11.503.8457.050.849--36.545.0003.720.8151.238.030-6 اأ�ضهر

11.593.77510.343.086--65.967.5004.166.9021.459.373-9 اأ�ضهر

8.489.2746.500--93.080.0003.699.3511.709.923-12 �ضهر

39.922.62122.345.358-22.211.81012.710.8115.000.000-1-3 �ضنوات

-7.000.00033.050.447-13.005.10913.045.338-3-5 �ضنوات

-9.963.07735.970.49910.000.0002.072.51058.006.086-اكرث من 5 �ضنوات

58.733.66760.660.60267.365.95417.850.0009.439.507214.049.73051.223.406املجموع
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املجموع الكلي للتمويل ومتو�ضط التمويل الكلي امل�ضتندة على  متويل حقوق امللكية ح�ضب نوع عقد التمويل خالل ال�ضنة املا�ضية وعلى مدار  )ز( 

الفرتة

حتى تاريخ اعداد هذا التقرير ل يوجد لدى البنك متويل ي�ضتند على حقوق امللكية   

توزيع التمويل املتعرث املتاأخر وغري املتاأخر ح�ضب نوع القطاع )حـ( 

خم�س�سات عامةخم�س�سات خا�سةالت�سهيالت الغري املنتظمةالت�سهيالت املنتظمة

ريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماين

31 دي�ضمرب 2015

237.865  - - 23.786.482 اإن�ضاءات 

11.026  - - 11.025.802 كهرباء وغاز وماء

 - - 3.985.265 خدمات

2.348.494 1.419 5.674 179.777.053 متويل افراد

31.122  - - 3.121.751  متويل غري مقيمني

1.266.849 31.213 124.850 63.263.609 اأخرى

 284.959.962 130.524 32.632 3.895.356

خم�س�سات عامةخم�س�سات خا�سةالت�سهيالت الغري املنتظمةالت�سهيالت املنتظمة

ريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماين

31 دي�ضمرب 2014

72.621  -  - 7.262.124 اإن�ضاءات 

4.757  -  - 475.732 كهرباء وغاز وماء

- -  -  - خدمات

1.279.129  -  - 90.642.873 متويل افراد

50.482  -  - 5.135.185  متويل غري مقيمني

422.136  -  - 42.360.642 اأخرى

 145.876.556 -  -  1.829.126

)ط( توزيع التمويل املتعرث والتمويل املتاأخر عن ال�ضداد  ح�ضب التوزيع اجلغرايف

االحتياطيات العامةاإحتياطيات خا�ضةالت�ضهيالت الغري املنتظمةالت�ضهيالت املنتظمة 31 دي�ضمرب 2015

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

281.838.211130.52432.6323.864.234�ضلطنة ُعمان

31.122--3.121.751دول اأخرى

284.959.962130.52432.6323.895.356املجموع

الحتياطات العامةاإحتياطات خا�سةالت�سهيالت الغري العاملة الت�سهيالت املنتظمة 31 دي�سمرب 2014

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

1.778.643--140.741.371�ضلطنة ُعمان

50.482--5.135.185دول اأخرى

1.829.125--145.876.556املجموع

)ي(   توزيع املخ�ض�س العام ح�ضب نوع منتجات التمويل ال�ضالمي

الت�ضهيالت 31 دي�ضمرب 2015

املنتظمة 

الت�ضهيالت 

الغري العاملة 

اإحتياطات 

خا�ضة

االحتياطات 

العامة

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

179.777.0535.6741.4192.348.494التمويل ال�ضخ�ضي

31.122--3.121.751التمويل  الغري املقيم لل�ضركات )خارج ال�ضلطنة(

102.061.158124.85031.2131.015.740متويل ال�ضركات ) داخل ال�ضلطنة (

284.959.962130.52432.6323.395.356املجموع
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الـــ

الت�سهيالت 31 دي�سمرب 2014

املنتظمة

الت�سهيالت الغري 

العاملة

الحتياطات اإحتياطات خا�سة

العامة

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

1.279.129--90.642.873التمويل ال�ضخ�ضي

50.482--5.135.185التمويل غري مقيم لل�ضركات ) خارج ال�ضلطنة (

499.514--50.098.498متويل ال�ضركات ) داخل ال�ضلطنة (

1.829.125--145.876.556املجموع

) ك( التغري يف خم�ض�ضات اخل�ضائر خالل ال�ضنة:

20152014

ر.عر.ع

1.923.451429.726الر�ضيد كما يف 1 يناير

94.325)94.325(املخ�ض�س العام املحت�ضب خالل ال�ضنة من وكالة بنوك

458.977685.622املخ�ض�س العام املحت�ضب خالل ال�ضنة من ذمم البيوع املوؤجلة و الذمم الأخرى

74.275)74.275(املخ�ض�س العام املحت�ضب خالل ال�ضنة من الإ�ضتثمار يف اإجارة املوجودات

1.479.750461.003املخ�ض�س العام املحت�ضب خالل ال�ضنة من الإ�ضتثمار يف الإجارة املنتهية بالتمليك

201.778178.500املخ�ض�س العام املحت�ضب خالل ال�ضنة من الوكالة بالإ�ضتثمار

 - 32.632املخ�ض�س اخلا�س املحت�ضب خالل ال�ضنة من ذمم اإجارة

2.004.5371.493.725م�ضروف املخ�ض�س العام و اخلا�س

3.927.9881.923.451الر�ضيد كما يف 31 دي�ضمرب

غرامات مفرو�ضة على العمالء للتاأخري وح�ضم املبالغ امل�ضتلمة نظري التاأخري  ) ل( 

مت فر�س غرامة تاأخري على العمالء خالل ال�ضنة مببلغ وقدره 5.703 ) دي�ضمرب 2014: 3.204 ( ومت حتويله اىل العمال اخلريية وفق 

ال�ضيا�ضات املتبعة .

مخففات مخاطر اإلئتمان  .11

اإ�ضتخدام عدد من الدوات ، مثل ال�ضمانات والكفالت لتخفيف خماطر الإئتمان التي يتعر�س لها  اإىل  يعزى  الإئتمان  خماطر  تخفيف  	•
البنك. خمففات خماطر الئتمان تقلل من تعر�س البنك ملخاطر الئتمان باعطاء البنك حماية من العقود الئتمانية الغري العاملة  من 

الطرف املقابل من خالل ال�ضمانات و�ضايف اتفاقيات املقا�ضه والكفالت 

اإلفصاح النوعي  1.11
ال�ضمانات والكفالت املقبولة �ضرعًا من اأجل تخفيف خماطر الإئتمان. الأ�ضول املقدمة من قبل العميل  فقط  الإعتبار  يف  البنك  ياأخذ  	•

يجب ان تلبي املعايري التالية حتى يتم قبولها ك�ضمان:

يجب ان يحافظ الأ�ضل على قيمته بامل�ضتوى ال�ضائد حني اإن�ضائه حتى تاريخ ا�ضتحقاق الت�ضهيالت املعتمدة،  -

يجب ان يكون من ال�ضهل حتويل تلك  ال�ضول اىل نقد، و  -

يجب ان يكون هناك �ضوق لتلك ال�ضول ،و  -

يجب ان يكون البنك قادرًا على تنفيذ حقوقة على ال�ضول عند  ال�ضرورة.  -

بخ�ضو�س  ال�ضول املمولة مبوجب الإجارة املنتهية بالتملك ت�ضتخدم ال�ضول حمل التمويل لتخفيف خماطر التعرث )اخل�ضارة يف حال 

التعرث(.

اإ�ضتثمار ورهن ال�ضول وال�ضكوك )م�ضنفة/غري م�ضنفة( وكفالت اطراف ثالثة  يقبل البنك هام�س جدية  وعربون ورهن ح�ضابات  	•
)من الدول والبنوك والكيانات املوؤ�ض�ضية و الأفراد اأ�ضحاب الرثوات( كمخففات للمخاطر.

لتقييم ال�ضمانات مقابل الت�ضهيالت يعتمد البنك على تقييم م�ضتقل من قبل مقيم  معتمد وي�ضمن ان ال�ضول املرهونة ك�ضمان تلبي  	•
املعايري املذكورة اعاله. والبنك لي�س لديه اأي اأ�ضول غري عاملة حتى تاريخه.  يف حال ال�ضطرار  للتنفيذ على  ال�ضول نتيجة التعرث يتم 

ذلك بقيمة ال�ضوق العادلة و لكل حالة على حدة.

ي�ضع البنك فى الإعتبار الكفالت واإذا كانت بيانات املخاطر/اوزان ملخاطر الكفيل اأف�ضل من الطرف املقابل عندئذ يطبق اوزان املخاطر  	•
على اأ�ضا�س ت�ضنيف الكفيل.
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اإلفصاح الكمي  2.11
الإف�ضاح عن جمموع القيمة احلالية ح�ضب نوع ال�ضمان لأي من املوجودات املرهونه ك�ضمان من قبل  البنك  )�ضامال ن�ضبة اخل�ضم (  اأ( 

وال�ضروط والأحكام املتعلقة بالرهونات

20152014

ريال عماينريال عماين

141.403.94855.397.810عقار

56.483.45434.756.844اأ�ضول منقولة

197.887.40290.154.654املجموع

)IBRF( وتعليمات البنك املركزي وحيث ان  يتم تعديل قيمة ال�ضمان وفق معامل اخل�ضم على ح�ضب الطار التنظيمي للخدمات امل�ضرفية 

البنك ل ميلك اأي متويل مقابل اأوراق مالية )اأ�ضهم حقوق ملكية او �ضكوك( لذلك مل تطبق معامل اخل�ضم يف احت�ضاب الوزان املرجحة 

للمخاطر او تقييم متطلبات املخ�ض�س اخلا�س

الإف�ضاح عن القيمة احلاليه لالأ�ضول اململوكة واملوؤجرة مبوجب الإجارة املنتهية بالتملك ب( 

20152014

ريال عماينريال عماين

157.659.52659.938.439اإجارة منتهية بالتملك

مخاطر  السيولة  .12

اإلتزاماته عند ا�ضتحقاقها. وتن�ضاأ عندما يكون البنك غري قادر على توفري النقد ملواجهة  خماطر ال�ضيولة هي عدم قدرة البنك على تلبية 

النخفا�س يف الودائع اأو الزيادة يف املوجودات.

اإلفصاح النوعي  1.12
وفقا ل�ضيا�ضة اإدارة خماطر ال�ضيولة املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة، بالإ�ضافة اإىل اأحكام وتعليمات  البنك  يف  ال�ضيولة  خماطر  تدار  	•
اإدارة خماطر ال�ضيولة خطط طوارئ ال�ضيولة والتدابري  اإدارة خماطر ال�ضيولة ال�ضادرة عن البنك املركزي الُعماين. تت�ضمن �ضيا�ضة 

الالزمة بحيث متكن البنك وب�ضكل م�ضتمر من تلبية جميع اللتزامات امل�ضتحقة وكذلك متويل النمو يف املوجودات والعمليات التجارية. 

والبنك يراقب خطر �ضيولة التمويل املتعلقة باحل�ضابات اجلارية وح�ضابات الإدخار وح�ضابات الإ�ضتثمار على ا�ض�س فردية ، كذلك على  	•
م�ضتوى البنك ككل من خالل منهج التدفقات النقدية ومنهج املخزون .

دائرة اخلزينة يف البنك وجلنة املوجودات واملطلوبات مبراقبة ور�ضد ال�ضيولة ل�ضمان ان ل يتعر�س البنك اإىل خطر �ضيولة ل مربر  تقوم  	•
له ويف نف�س الوقت يقوم بالإ�ضتخدام الأمثل لأمواله من خالل الن�ضاطات املالية والإ�ضتثمارية التي تتوافق مع ال�ضريعة.

اإلفصاح الكمي  2.12
الإف�ضاح املتعلق بخطر ال�ضيولة مبني اأدناه:

موؤ�ضرات التعر�س ملخاطر ال�ضيولة – املوجودات ق�ضرية الأجل اإىل املطلوبات ق�ضرية الأجل اأ( 

20152014

ريال عماينريال عماين

120.503.858 106.264.080املوجودات ق�ضرية الأجل 

80.178.941 109.887.503املطلوبات ق�ضرية الأجل

%96.70150.29%املوجودات ق�ضرية الأجل اإىل املطلوبات ق�ضرية الأجل

موؤ�ضرات التعر�س ملخاطر ال�ضيولة – ن�ضبة املوجودات ال�ضائلة ب( 

20152014

ريال عماينريال عماين

59.067.44169.022.113املوجودات ال�ضائلة

80.178.941 109.887.503املطلوبات ق�ضرية الأجل

121.062.669 219.420.112جمموع املطلوبات

%53.7586.09%املوجودات ال�ضائلة اإىل املطلوبات ق�ضرية الأجل

%26.9257.01%املوجودات ال�ضائلة اإىل جمموع املطلوبات
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بيان الإ�ضتحقاق للموجودات واملطلوبات جـ( 

ت�ضتحق عند 31 دي�ضمرب 2015

الطلب ولغاية 

30 يوم

اأكرث من �ضهر 

 وحتى

 6 �ضهور

 اكرث من

 6 �ضهور ولغاية 

12 �ضهر

اكرث من �ضنة 

 ولغاية

 5 �ضنوات

 اكرث من

 5 �ضنوات

املجموع

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

النقد والأر�سدة مع البنك املركزي 

253.10614.625.542---14.372.436العماين

12.940.151----12.940.151اأر�سدة لدى بنوك و اإ�ستثمارات وكالة

13.408.80331.218.28413.500.191111.468.02499.391.102268.986.404متويالت العمالء 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

4.327.6018.267.93218.011.950--5.416.417خالل حقوق امللكية

7.000.000-7.000.000---موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

14.175.000---14.175.000-الإ�ستثمار يف العقارات

1.856.8171.856.817----موجودات غري ملمو�سة

3.938.5003.938.500----املمتلكات واملعدات

334.101705.499193.1983.208.242118.6984.559.738موجودات اأخرى

46.471.90846.098.78313.693.389126.003.867113826.155346.094.102جمموع املوجودات

16.940.000-13.475.000--3.465.000ح�سابات وكالة البنوك

ح�سابات العمالء و احل�سابات 

17.798.66546.412.95236.038.72851.373.73436.993.879188.617.958الإ�ستمثارات غري املقيده 

13.092.963-1.871.3176.920.805-4.300.841مطلوبات اخرى

خم�س�س خماطر الإ�ستثمار 

769.191769.191----واحتياطي موازنة الرباح

126.673.990126.673.990----حقوق امل�ساهمني

جمموع املطلوبات وحقوق اأ�سحاب 

ح�سابات ال�ستثمارات غري املقيده 

25.564.50646.412.95237.910.04571.769.539164.437.060346.094.102وحقوق امل�ساهمني

-)50.610.905(54.234.328)24.216.656()314.169(20.907.402�سايف الفجوة

--50.610.905)3.623.423(20.907.40220.593.233�سايف الفجوة الرتاكمي

ت�ستحق عند 31 دي�سمرب 2014

الطلب ولغاية 

30 يوم

اأكرث من �سهر 

وحتى 6 �سهور

 اكرث من

 6 �سهور ولغاية 

12 �سهر

اكرث من �سنة 

 ولغاية

 5 �سنوات

 اكرث من

5 �سنوات

املجموع

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

195.99725.091.759---24.895.762النقد والأر�ضدة مع البنك املركزي العماين

58.639.342--38.906.16710.780.0008.953.175اأر�ضدة لدى بنوك و اإ�ضتثمارات وكالة

2.369.4019.223.1619.801.42660.981.89953.139.854135.515.741متويالت العمالء 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

2.072.5102.439.507---366.997خالل حقوق امللكية

7.000.0007.000.000----موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

14.175.000--14.175.000--الإ�ضتثمار يف العقارات

1.910.3941.910.394----موجودات غري ملمو�ضة

4.478.5254.478.525----املمتلكات واملعدات

411.276249.724371.7692.734.30688.5883.855.663موجودات اأخرى

66.949.60320.252.88533.301.37063.716.20568.885.868253.105.931جمموع املوجودات

16.901.500---12.666.5004.235.000ح�ضابات وكالة البنوك

ح�ضابات العمالء و احل�ضابات 

11.722.01224.442.78316.808.38817.698.20523.045.74493.717.132الإ�ضتمثارات غري املقيده

10.304.258---10.289.48014.778مطلوبات اخرى

139.779139.779----خم�ض�س خماطر الإ�ضتثمار ومعدل الأرباح

132.043.262132.043.262----حقوق امل�ضاهمني

جمموع املطلوبات وحقوق اأ�ضحاب 

ح�ضابات ال�ضتثمارات غري املقيده 

34.677.99228.692.56116.808.38817.698.205155.228.785253.105.931وحقوق امل�ضاهمني

-)86.342.917(16.492.98246.018.000)8.439.676(32.271.611�ضايف الفجوة

--32.271.61123.831.93540.324.91786.342.917�ضايف الفجوة الرتاكمي
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مخاطر السوق   .13

خماطر ال�ضوق هي خماطر اخل�ضارة الناجمة عن التحركات العك�ضية يف عوامل ال�ضوق مثل معدلت العائد واأ�ضعار �ضرف العمالت وقيمة 

الوراق املاليه و الأ�ضهم. تن�ضاأ خماطر ال�ضوق للبنك عادة نتيجة مراكز العمالت الأجنبية القائمة والإحتفاظ بالوراق املاليه واملنتجات ذات 

العائد الثابت. حيث اأن مثل هذه الأدوات والعمليات تكون معر�ضة لتحركات ال�ضوق العامة واخلا�ضة.

اإلفصاح النوعي  1.13
ي�ضعى البنك للتخفيف واحلد من خماطر ال�ضوق من خالل توظيف ال�ضرتاتيجيات املرتبطة بتحركات اأ�ضعار ومعدلت العائد على موجودات  

ومطلوبات البنك. تتم مراقبة خماطر ال�ضوق وخماطر ال�ضيولة ب�ضكل دوري من خالل جلنة املوجودات واملطلوبات لدى البنك)ALCO( . تبني 

الإي�ضاحات التالية تفا�ضيل خماطر ال�ضوق التي تواجه البنك.

2.13 اإلفصاح الكمي

تق�ضيم املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر يف ال�ضوق اأ( 

20152014

ريال عماينريال عماين

--   و�ضعية حقوق امللكية

34.767.171 8.982.015 خماطر تداول العملة الأجنبية

-   -   خماطر ال�ضلع

8.982.01534.767.171املجموع

الو�ضع املفتوح ل�ضايف ار�ضدة العمالت االإجنبية اإىل راأ�س املال ب( 

20152014

ريال عماينريال عماين

17.81%5.76%الو�ضع املفتوح ل�ضايف اأر�ضدة العمالت الإجنبية اإىل راأ�س املال

حتى تاريخ هذا التقرير ، ل يوجد لدى البنك اليات حمفظة ال�ضوق وحيث ان �ضعر �ضرف الريال العماين مقابل الدولر ثابت عليه فاأن حتليل 

احل�ضا�ضيه ملخاطر ال�ضرف ل تكاد تذكر 

�ضايف االر�ضدة املفتوحة لل�ضلع اىل راأ�س املال  جـ( 

ل توجد لدى البنك اأي �ضلع متوفرة للبيع حتى تاريخ هذا التقرير.

�ضايف االر�ضدة املفتوحة لالوراق املاليه اىل راأ�س املال د( 

ل توجد لدى البنك اأي اوراق ماليه  يف  حمفظة املتاجرة حتى تاريخ هذا التقرير.

جمموع قيمة املوجودات التي تخ�ضع ملخاطر ال�ضوق ح�ضب نوع اال�ضل )هـ( 

ل توجد لدى البنك اأي ا�ضتثمارات/اأ�ضول يف حمفظة املتاجرة. واملوجودات املرجحة باوزان املخاطر ت�ضكل فقط مركز العملة الأجنبية 

واملذكور اعاله يف البند )اأ(.

قيا�س القيمة املعر�ضة ملخاطر وحتليالت احل�ضا�ضية الأنواع خمتلفة من خماطر ال�ضوق )و( 

حتى تاريخ هذا التقرير ، ل يوجد لدى البنك اليات حمفظة ال�ضوق وحيث ان �ضعر �ضرف الريال العماين مقابل الدولر ثابت عليه فاأن 

حتليل احل�ضا�ضيه ملخاطر ال�ضرف ل تكاد تذكر

مخاطر التشغيل  .14

اإلفصاح النوعي  1.14
اأو  اأو الأنظمة  اأو ف�ضل العمليات الداخلية  اأو غري املبا�ضرة الناجمة عن عدم مالءمة  اخل�ضائر املبا�ضرة  خماطر  هي  الت�ضغيل  خماطر  	•
العوامل الب�ضرية اأو نتيجة لأحداث خارجية. تعتمد اأن�ضطة البنك على القدرة على معاجلة عدد كبري من املعامالت بكفاءة ودقة. و تن�ضاأ 

الطبيعية،  والكوارث  املعلومات  اأنظمة حماية  و  الت�ضغيلية  وعملياته  البنك  اأن�ضطة  الف�ضل يف  نتيجة  الت�ضغيلية عادة  واخل�ضائر  املخاطر 

املوظفني  وفقدان  والقوانني،  لالأنظمة  المتثال  وعدم  اخلدمة  جودة  تدين  و  الإحتيال  عمليات  و  الرئي�ضيني  املوردين  على  والعتماد 

الرئي�ضيني، والآثار الجتماعية والبيئية.

الت�ضغيل ومت تطبيق جميع ال�ضوابط الهامه على جميع امل�ضتويات للحد من خماطر الت�ضغيل. ويوجد  خماطر  اإدارة  �ضيا�ضة  البنك  طور  	•
لدى كل ق�ضم اإجراءات وانظمة مو�ضع التنفيذ لك�ضف خماطر الت�ضغيل �ضمن جمالتهم ومبوجب ذلك يتم مراجعة اأداء الإدارة على ا�ض�س 

منتظمة. وبيان �ضقوف حدود املخاطر ي�ضع هدف لدارة خماطر الت�ضغيل املتعلقة بالإدارة ومبوجب ذلك مت ت�ضميم خطط العمل وبرامج 

املنتج لتقليل اإحتمال خماطر الت�ضغيل.
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لدى البنك اإجراء حمدد لعمل تقارير ورفع حوادث الت�ضغيل و التي يتم تخزينها يف قاعدة البيانات الرئي�ضية للمتابعة يف امل�ضتقبل.  يوجد  	•
كذلك يتم حتديد تعر�ضات املخاطر ذات الإحتمالية العالية على ا�ض�س �ضنوية لكل وحدة عمل من الوحدات امل�ضاندة ومبوجب ذلك تتم 

مناق�ضة ال�ضوابط للتقليل من التعر�س للمخاطر. واإدارة الرقابة ال�ضرعيه تفح�س ب�ضكل م�ضتقل الإجراءات على ا�ض�س منتظمة ل�ضمان 

عدم وجود خمالفات تتعلق بال�ضريعة توؤدي اإىل خ�ضارة ت�ضغيليه للبنك.

ح�ضب �ضيا�ضة البنك. فاإن خماطر الت�ضغيل م�ضوؤولية جميع املوظفني وجميع املدراء العاملني �ضمن وحداتهم. وحيث ان حت�ضني الإجراءات  	•
واملراقبة هو هدف لدارة البنك بطبيعة احلال، فان على جميع املدراء العاملني حت�ضني الداء  و الرقابة على ا�ض�س منتظمة  عند احلاجة 

وذلك ل�ضمان اأن ل يتعر�س البنك لي خماطر ت�ضغيليه غري �ضروريه اثناء قيامهم بن�ضاطاتهم.

والتي مت اعتمادها من قبل جمل�س ادارة البنك،. وقد قام البنك خالل العام  العمل  اإ�ضتمرارية  �ضيا�ضة وا�ضحة لإدارة  البنك  يوجد لدى  	•
املا�ضي باإجراء عملية اختبار للمكتب الرئي�ضي للتاأكد من جاهزية البنك يف حال تعر�ضه لأزمة قد ت�ضبب يف وقف اأعماله التجارية.كما 

قام البنك باجراء عملية اختبار للعمليات احل�ضا�ضه للتاكد من جاهزية البنك لال�ضتمرار يف عملياته يف حال تعر�ضه لي ازمة مفاجئة. 

اإلفصاح الكمي  2.14

املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر املعادلة ملخاطر الت�ضغيل الكمية اأ( 

املال اتبع البنك منهج املوؤ�ضر الأ�ضا�ضي مبوجب بازل 2 ملخاطر الت�ضغيل هذا املنهج يتطلب من البنك توفري  راأ�س  تكاليف  قيا�س  لغر�س  	•
15% من متو�ضط الدخل ال�ضنوي الإجمايل لثالثة �ضنوات كتكلفة راأ�س مال ملخاطر الت�ضغيل. 

20152014

الف ريال عماينالف ريال عماين

3.646 9.711�ضايف الدخل من ن�ضاطات التمويل

3.512 2.038ي�ضاف: �ضايف الدخل من ن�ضاطات الإ�ضتثمار

 747 1.377ي�ضاف: دخل الر�ضوم

 426 1.313تطرح: ح�ضة ح�ضابات الإ�ضتثمار من الدخل

 39 100ي�ضاف: دخل اآخر

 7.518 11.913جمموع الإيرادات

-   -يطرح: الدخل الإ�ضتثنائي وغري العادي

 7.518 11.913الدخل الكلي

 1.128 1.787الدخل الكلي م�ضروبًا يف الفا )%15(

12.5x 14.096 22.337املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر الت�ضغيلية

13.9309.727املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر الت�ضغيلية )متو�ضط ثالث �ضنوات(

موؤ�ضرات التعر�س ملخاطر الت�ضغيل ب( 

20152014

الف ريال عماينالف ريال عماين

يف اإحت�ضاب املوجودات املرجحة باوزان املخاطر املتخذ  الكلي  11.9137.518•	الدخل 

اأي دخل غري متوافق مع ال�ضريعة خالل ال�ضنة وعندما يحدث مثل ذلك فاإن �ضيا�ضة البنك تقوم على حتويل تلك الأموال اإىل  يتم ر�ضد  مل  	•
العمال اخلريية.

مخاطر معدل  العائد  .15

اأو القيمة القت�ضادية نتيجة للحركة العك�ضية ملنحنى العائد. والتي تكون مرتكزة  خماطر معدل العائد هي خماطر النحرافات يف الأرباح 

ب�ضكل رئي�ضي يف حمفظة الئتمان والودائع.

اإلفصاح النوعي  1/15
نتيجة عدم التطابق بني الإ�ضتحقاقات التعاقدية واإعادة الت�ضعري بني املوجودات واملطلوبات �ضواء بنود داخل  العائد  تن�ضاأ خماطر معدل  	•
اأ�ضعار  والتي تقوم مبراجعة   )ALCO( اإدارة هذه املخاطر من خالل جلنة املوجودات واملطلوبات لدى البنك  امليزانية او خارجها.  تتم 

العائد ب�ضكل دوري وكذلك اإتخاذ القرارات الالزمة بخ�ضو�س اإعادة ت�ضعري املوجودات واملطلوبات ل�ضمان احلفاظ على م�ضتوى مقبول 

من �ضايف العائد. 

املحتملة يف معدلت العوائد ل�ضنة واحدة وعلى اأ�ضا�س معدل الربح املتغري للموجودات  التغريات  لتاأثري  الدخل  بيان  ح�ضا�ضية  حتت�ضب  	•
املالية واملطلوبات املالية الغري متداولة كما يف 31 دي�ضمرب 2015  و يو�ضح اجلدول التايل ح�ضا�ضية التغريات املحتملة يف اأ�ضعار العائد، 

مع بقاء جميع املتغريات الأخرى ثابتة.
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2/15 اإلفصاح الكمي
على التمويل يف ا�ضتحقاقات خمتلفة  املتوقعة/املقبو�ضات  – الت�ضديدات  العائد  خماطر  ملعدل  التعر�س  موؤ�ضرات  	•

ت�ستحق ح�سب 31 دي�سمرب 2015

الطلب خالل 

�سهر

ت�ستحق

خالل �سهر 

ولغاية  6 �سهور

ت�ستحق

خالل6 اأ�سهر 

ولغاية  �سنة

ت�ستحق

من �سنة اىل 

5 �سنوات

ت�ستحق

 اأكرث من

 5 �سنوات

غري خا�سعه 

ملعدل الربح

املجموع

ريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماين

14.625.54214.625.542-----نقد واأر�سدة لدى البنك املركزي الُعماين 

3.315.15112.940.151----9.625.000اأر�سدة لدى بنوك و موؤ�س�سات م�سرفية

268.986.404-22.606.32540.243.53513.130.680135.293.58957.712.275متويل العمالء

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

4.327.6018.267.9325.416.41718.011.950---خالل حقوق امللكية

7.000.000--7.000.000---موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

14.175.000----14.175.000-اإ�ستثمارات يف العقارات 

1.856.8171.856.817موجودات غري ملمو�سة

3.938.5003.938.500-----ممتلكات ومعدات

270.84074.1823.664.9794.559.738-371.994177.743موجودات اأخرى

32.603.31954.596.27813.130.680146.892.03066.054.38932.817.406346.094.102جمموع املوجودات

16.940.000--13.475.000--3.465.000ح�سابات بنوك وكالة

ح�سابات العمالء و ح�سابات الإ�ستثمار 

3.540.23922.544.67724.607.04651.997.20914.940.12970.988.658188.617.958غري مقيده

13.092.96313.092.963-----مطلوبات اأخرى

اإحتياطي خماطر الإ�ستثمار و  موازنة 

769.191-769.191----الرباح

126.673.990126.673.990-----حقوق امل�ساهمني

7.005.23922.544.67724.607.04665.472.20915.709.320210.755.611346.094.102جمموع املطلوبات و حقوق امل�ساهمني 

-)177.938.205(81.419.82150.845.069)11.476.366(25.598.08032.051.601الفجوة يف البنود الداخلة يف امليزانية

--25.598.08057.649.68146.173.315127.593.136177.938.205ح�سا�سية الفجوة الرتاكمية يف معدل العائد

ت�ستحق ح�سب 31 دي�سمرب 2014

الطلب خالل 

�سهر

ت�ستحق

خالل �سهر 

ولغاية  6 �سهور

ت�ستحق

خالل6 اأ�سهر 

ولغاية  �سنة

ت�ستحق

من �سنة اىل 

5 �سنوات

ت�ستحق

اأكرث من 5 

�سنوات

غري 

خا�سعه 

ملعدل الربح

املجموع

ريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماين

نقد واأر�ضدة لدى البنك املركزي 

25.091.75925.091.759-----الُعماين 

اأر�ضدة لدى بنوك و موؤ�ض�ضات 

2.928.66758.639.342--35.977.50010.780.0008.953.175م�ضرفية

135.515.741-2.369.40231.943.67442.553.72331.784.48726.864.455متويل العمالء

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

2.072.510366.9972.439.507----خالل حقوق امللكية

7.000.000--7.000.000---موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

14.175.000---14.175.000--اإ�ضتثمارات يف العقارات 

1.910.3941.910.394موجودات غري ملمو�ضة

4.478.5254.478.525-----ممتلكات ومعدات

3.125.3833.855.663--411.276233.89585.109موجودات اأخرى

38.758.17842.957.56965.767.00738.784.48728.936.96537.901.725253.105.931جمموع املوجودات

16.901.500----12.666.5004.235.000ح�ضابات بنوك وكالة

ح�ضابات العمالء و ح�ضابات 

1.888.9667.960.0528.630.62517.698.2068.849.10348.690.18093.717.132الإ�ضتثمار غري مقيده

10.288.47610.304.258---1.00414.778مطلوبات اأخرى

اإحتياطي خماطر الإ�ضتثمار و  موازنة 

139.779-139.779----الرباح

132.043.262132.043.262-----حقوق امل�ضاهمني

14.556.47012.209.8308.630.62517.698.2068.988.882191.021.918253.105.931جمموع املطلوبات و حقوق امل�ضاهمني 

-)153.120.193(24.201.70830.747.73957.136.38221.086.28119.948.083الفجوة يف البنود الداخلة يف امليزانية

--24.201.70854.949.447112.085.829133.172.110153.120.193ح�ضا�ضية الفجوة الرتاكمية يف معدل العائد
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ومعدل العائد اإىل حتركات ال�ضعر او معدل الربح يف ال�ضوق البنك  لأرباح  احل�ضا�ضية  حتليل  	•
التاأثري على العوائد نتيجة  ملخاطر  معدل العائد يف دفاتر البنك 

20152014

ريال عماينريال عماين

bps +200593.0001.800.075

bps +100297.000900.037

bps -200)593.000()1.800.075(

bps -100)297.000()900.037(

المخاطر التجارية المنقولة   .16

املخاطر التجارية املنقولة  ت�ضري اإىل حجم املخاطر التي مت حتويلها اإىل م�ضاهمي البنك لتخفي�س خماطر  ح�ضابات الإ�ضتثمار على ا�ضا�س 

)PSIA(  من حتمل بع�س او كل املخاطر التي قد يكونون معر�ضني لها تعاقديًا يف متويل عقود امل�ضاربة. ومبوجب عقد  امل�ضاركة يف الأرباح 

امل�ضاربة )تقا�ضم الأرباح وحتمل اخل�ضائر( كمبداأ، فاإن ح�ضابات اإ�ضتثمار امل�ضاركة يف الأرباح غري املقيده معر�ضة لتاأثري املخاطر الناجتة 

عن املوجودات التي مت اإ�ضتثمار اموالهم فيها لكنهم ي�ضتفيدون من احتياطيات املخاطر التجارية املنقولة املفرت�ضة من قبل البنك. وتتحقق 

امل�ضاركة يف هذه املخاطر عن طريق ت�ضكيل وا�ضتخدام احتياطيات خمتلفة مثل احتياطى موازنة الرباح وعن طريق تعديل ح�ضة ربح امل�ضارب 

)البنك كمدير لالأموال( حتى يتم تخفيف الثر على العائدات امل�ضتحقة اإىل ح�ضابات الإ�ضتثمار من التذبذب يف العائدات الكلية الناجتة عن 

خماطر البنك وبالتايل  �ضمان تناف�ضية العائدات يف ال�ضوق.

اإلفصاح النوعي  1.16
من الأثر ال�ضلبي لتنظيم  الدخل حل�ضابات اإ�ضتثمار امل�ضاركة يف الأرباح على عائدات م�ضاهميه  للحد  احتياطى  ح�ضاب  البنك  خ�ض�س  	•
اإ�ضتثمار  ح�ضابات  بوا�ضطة  املمولة  الإ�ضتثمارات  على  الإ�ضتثمار  ح�ضاب  يتحملها  قد  التي  املتوقعة  غري  ولكن  املحتملة  اخل�ضائر  ولتلبية 

امل�ضاركة يف الأرباح وهى حتديدا:

)PER(الرباح موازنة  اإحتياطى  	•
يتكون احتياطى معدل الرباح من مبالغ خم�ض�ضة من الدخل الإجمايل من امل�ضاربة لتكون متوفرة لتنظيم العوائد املدفوعه اإىل ح�ضابات   

الإ�ضتثمار وامل�ضاهمني ويتكون من ح�ضة ح�ضابات اإ�ضتثمار امل�ضاركة يف الأرباح وح�ضة امل�ضاهمني.

)IRR( الإ�ضتثمار  خماطر  اإحتياطى  	•
يتكون احتياطى خماطر الإ�ضتثمار من مبالغ خم�ض�ضة من دخل ح�ضابات الإ�ضتثمار بعد اإ�ضتقطاع ح�ضة امل�ضارب من الدخل ملجابهة اأي   

خ�ضائر م�ضتقبلية يف الإ�ضتثمارات املمولة عن طريق ح�ضابات اإ�ضتثمار امل�ضاركة يف الأرباح.

توزيع ارباح امل�ضاربة خالل الفرتة كما يلي: حتليل  	•
20152014

ريال عماينريال عماين

10.063.4455.537.082جمموع الأرباح القابلة للتوزيع

8.750.6565.181.458ح�ضة البنك )كممول(

1.183.292355.624ح�ضة املودعني من الأرباح

287.097112.015ح�ضة البنك )كم�ضارب(

896.195243.609�ضايف الربح الذي يتم توزيعه على املودعني قبل احتياطي خماطر الإ�ضتثمار واحتياطي موازنة الأرباح

)10.764()28.217(احتياطي ملخاطر الإ�ضتثمار 

)121.824()601.195(احتياط موازنة الرباح

266.783111.021�ضايف الربح الذي يتم توزيعه على املودعني بعد احتياطى خماطر الإ�ضتثمار واحتياطى موازنة الأرباح

هناك ا�ضتخدام لالأموال من احتياطى موازنة الأرباح لغر�س حت�ضني العائدات للمودعني يكن  مل  	•
املوجودات  جمموع  اإىل  الو�ضول  لغر�س  الإ�ضتثمار  ح�ضابات  قبل  من  املموله  املخاطر  باأوزان  املرجحة  املوجودات  جميع  البنك  ياخذ  	•

املرجحة باأوزان املخاطر ويتم احت�ضاب متطلبات را�س املال مبوجب ذلك.

اإلفصاحات الكمية  2/16

201520142013

2.173.875 5.537.082 10.063.445 الربح املكت�ضب

24.132 243.609 896.195 الربح املوزع

9.969.867 42.280.807 73.597.787 املحافظ امل�ضتثمرة

0.24%0.58%1.22%ن�ضبة العائد اىل املحافظ امل�ضتثمرة
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المخاطر المحددة للعقود  .17

كل نوع من اأ�ضول التمويل الإ�ضالمي معر�س اإىل مزيج متنوع من خماطر الإئتمان وخماطر ال�ضوق ومبوجب ذلك مطلوب من را�س املال اأن 

يخ�ض�س ملثل تلك التعر�ضات من املخاطر.

اإلفصاح النوعي  1.17
حتى تاريخ اعداد التقرير فان اأ�ضول التمويل تتحمل خماطر الإئتمان ومبوجب ذلك يتم تخ�ضي�س راأ�س املال ح�ضب الأنظمة املطلوبة من  	•

قبل البنك املركزي العماين. ومزيج املنتجات احلالية ل يغري طبيعة اخلطر وفقًا ملرحلة العقد.

اإلفصاح الكمي  2.17
الإف�ضاح عن متطلبات راأ�س املال وفقًا لفئات اخلطر املختلفة لكل عقد متويل يتوافق مع ال�ضريعة 

20152014

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

خماطر ال�ضوقخماطر الئتمانخماطر ال�ضوقخماطر االئتمان

-5.817.054-12.707.118اإجارة منتهية بالتملك و اجارة املمتلكات 

-6.581.275-9.982.938ذمم بيوع موؤجلة

-9.014.250-9.602.022وكالة بالإ�ضتثمار

-1.394.132-1.210.835كفالت

-813.169-315.336اإعتمادات

-1.069.517-1.460.747بوال�س حت�ضيل

18.  اإلفصاح العام من حوكمة الشركة

1.18 اإلفصاح النوعي
الغاية املهمة من هذه الإف�ضاحات هي �ضمان ال�ضفافية فيما يتعلق بالإمتثال لل�ضريعة من قبل البنك ومعيار اعداد التقرير. وعلى هذا  	•
النحو فاإن جميع املعلومات ذات الهمية يتم ن�ضرها بال�ضرعة املمكنة ويف نف�س الوقت يتم اللتزام باملواعيد املحدده ملتطلبات الإف�ضاح 

للبنك املركزي العماين والبنك وتتوافق مع معايري اعداد التقارير املالية.

حوكمة ال�ضركة هي نظام القوانني واملمار�ضات والإجراءات التي من خاللها يتم توجيه ومراقبة البنك. وحوكمة ال�ضركة بالأ�ضا�س ت�ضمل  	•
واإدارته وعمالئه ومموليه واحلكومة واملجتمع. وحيث ان  – وذلك يت�ضمن م�ضاهميه  البنك  العديد من امل�ضاهمني يف  موازنة م�ضالح 

حوكمة ال�ضركة توفر كذلك هيكل لتحقيق اأهداف البنك فهي ت�ضمل عمليًا كل جمال يف الإدارة. من خطط العمل وال�ضوابط الداخلية اإىل 

مقيا�س الأداء واإف�ضاح ال�ضركة.

قانون هيئة �ضوق املال حلوكمة لل�ضركات املدرجة العامة وتوجيهات البنك املركزي العماين ح�ضب الإطار التنظيمي للخدمات امل�ضرفية  	•
ال�ضركات يف  الرئي�ضية واملوجهات ملمار�ضات حوكمة  القوانني  املالية هي  واملوؤ�ض�ضات  ال�ضركات للخدمات امل�ضرفية  الإ�ضالمية وحوكمة 

�ضلطنة عمان. وبنك نزوى ميتثل جلميع اأحكامها. وقانون هيئة �ضوق املال حلوكمة ال�ضركات ميكن اإيجاده على موقع �ضبكة الإت�ضالت 

العاملية التايل: www.cma.gov.om. وقد مت تعريف حوكمة ال�ضركات على نحو اأ�ضيق باإعتبارها عالقة كيان مب�ضاهميه اأو ب�ضكل اأو�ضع 

بعالقته باملجتمع.

ال�ضلة: ذات  الطراف  عن  الإف�ضاح  يلخ�س  التايل  والإف�ضاح  	•

املجموعاالإدارة العلياهيئة الرقابة ال�ضرعيةامل�ضاهمني الرئي�ضني31 دي�ضمرب 2015

ريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماين

843.73422.992151.8701.018.596ذمم البيوع املوؤجلة

519.7854.806.308-4.286.523اإجارة منتهية بالتملك

8.759.658--8.759.658وكالة باالإ�ضتثمار

2.828.77526.203270.5453.125.523ح�ضابات العمالء

1.059.80432.030172.2541.264.088ح�ضابات االإ�ضتثمار غري املقيده

املجموعالإدارة العلياهيئة الرقابة ال�سرعيةامل�ساهمني الرئي�سني31 دي�سمرب 2014

ريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماين

140.647993.676-853.029ذمم البيوع املوؤجلة

380.4711.564.469-1.183.998اإجارة منتهية بالتملك

10.000.000--10.000.000وكالة بالإ�ضتثمار

2.626.68212.147189.5342.828.363ح�ضابات العمالء

1.270.31015.742183.0281.469.080ح�ضابات الإ�ضتثمار غري املقيده
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قوائم الدخل تت�ضمن املبالغ التالية فيما يتعلق باملعامالت مع الأطراف ذات ال�ضلة:

امل�ضاهمني 31 دي�ضمرب 2015

الرئي�ضيني

هيئة الرقابة 

ال�ضرعية

املجموعاالإدارة العليا

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

622.19457616.260639.030ح�ضاب االأرباح

3--3دخل العموالت

----نفقات الت�ضغيل

1.095.6391.095.639--نفقات املوظفني

101.023-49.20051.823م�ضاريف اأخرى

املجموعالإدارة العلياهيئة الرقابة ال�سرعيةامل�ساهمني الرئي�سيني31 دي�سمرب 2014

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

12.706110.188-97.482ح�ضاب الأرباح

2139-18دخل العمولت

50.00067.0751.118.1521.235.227نفقات الت�ضغيل

1.114.5341.114.534--نفقات املوظفني

50.00067.0753.618120.693م�ضاريف اأخرى

البنك خالل العام برنامج التوعية العام من خالل اجلولت التعريفية  للمنتجات واخلدمات امل�ضرفية الإ�ضالمية والبنوك يف جميع  نظم  	•
املدن الرئي�ضية. هذه املبادرة جتعل املوظفني اأقرب اإىل املجتمع وتتيح للزوار احل�ضول على معلومات متعمقة حول كل املنتجات واخلدمات 

ال�ضالمية  وكان البنك اأي�ضا جزء من احلملة التي تقوم بها ال�ضحف املحلية واملناق�ضات التي كانت تقام يف عدد من املنتديات رفيعة 

امل�ضتوى واملناق�ضات يف الكليات واجلامعات يف جميع اأنحاء م�ضقط.كما ان جميع املعلومات املتعلقة باملنتجات امل�ضرفية الإ�ضالمية حاليا 

متاحه يف موقع بنك نزوى على �ضبكة النرتنت.

وقد ا�ض�س البنك مركز ات�ضال مزود بامل�ضادر املطلوبة من اجل الإجابة  العمالء.  �ضكاوى  مع  للتعامل  توثيقية  اإجراءات  البنك  لدى  	•
على مكاملات العمالء بطريقة مهنية. وهناك منوذج لت�ضجيل ال�ضكاوى على موقع للبنك فى ال�ضبكة العاملية لالإت�ضالت بالإ�ضافة اإىل 

تفا�ضيل الإت�ضال للعمالء من اجل ت�ضجيل ال�ضكاوى.كما قام البنك بتطبيق نظام ادارة وت�ضجيل ال�ضكاوى ويتم حتديثها ب�ضفة م�ضتمرة 

كما يبلغ العميل بجميع م�ضتجدات ال�ضكوى املقدمة عن طريق الر�ضائل والتنبيهات الآلية وتتم ادارته اأي�ضًاعن طريق فريق  خمت�س يعمل 

حتت اإ�ضراف الرئي�س التنفيذي لإدارة �ضكاوى العمالء والتغذية الراجعة عن منتجات البنك وخدماته. وفريق العناية بالعميل واخلدمات 

املنتجات واخلدمات. وجميع  للعمالء عن  الراجعة  التغذية  بالإعتبار  والأخذ  العمالء  �ضكاوى  ن�ضط يف حلول  دور  له  البنك  النوعية يف 

ال�ضكاوى يتم ت�ضجيلها والتحقيق فيها من قبل اأ�ضخا�س لي�س لهم عالقة مبا�ضرة مبو�ضوع امل�ضكلة. ويبذل البنك جهودا  للتحقق من كل 

ال�ضكاوى �ضمن اأطار وقتي ق�ضري. وحينما يكون ذلك غري ممكن، يتم الإت�ضال بالعميل مبا�ضرة ويتم ابالغة عن الفرتة الزمنية حلل 

مو�ضوع ال�ضكوى. ويتم اأي�ضًا تقدمي تقرير دوري عن و�ضع ال�ضكاوى اإىل الرئي�س التنفيذي والإدارة العليا. 

إفصاحات حوكمة الشريعة  .19

اإلفصاح النوعي  1.19
الإلتزام ال�ضرعي اأحد اأهم العنا�ضر التي ت�ضكل الهيكل الإداري لبنك نزوى، وقد مت اعتماد هذا الق�ضم من قبل هيئة الرقابة  ق�ضم  يعد  	•
ال�ضرعية. حيث ت�ضهم النظم وال�ضيا�ضات ال�ضرعية يف تعزيز م�ضتوى اإ�ضراف اأع�ضاء جمل�س الإدارة، وهيئة الرقابة ال�ضرعية واإدارة البنك 

ل�ضمان مدى توائم وتوافق العمليات الت�ضغيلية والأن�ضطة التجارية بالبنك مع اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية ومتطلباتها.

التمويلية التي يتم اإجراوؤها يف البنك ب�ضكل يومي مع اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية.  والأن�ضطة  الأعمال  جميع  توافق  �ضمان  على  العمل  	•
وقد اأ�ضدر البنك املركزي العديد من ال�ضروط املتعلقة بتاأ�ضي�س هيئة الرقابة ال�ضرعية، وق�ضم الإلتزام ال�ضرعي )الداخلي( يف البنوك 

يتعلق  فيما  ال�ضرعية  والأطر  ال�ضيا�ضات  توفري  يف  حيويا  دورا  وتلعب  بذاتها  م�ضتقلة  م�ضتقلة  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة  وتعد  الإ�ضالمية. 

جميع  توافق  ل�ضمان  وذلك  ال�ضرعي  الإلتزام  ق�ضم  على  رقابي  بدور  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة  تقوم  كما  للبنوك.  امل�ضرفية  باملعامالت 

املعامالت امل�ضرفية يف البنك مع الأحكام ال�ضرعي.

الإلتزام ال�ضرعي بدور الو�ضيط بني هيئة الرقابة ال�ضرعية واإدارة البنك، حيث يعمل كال  ق�ضم  يقوم  املوؤ�ض�ضي،  بامل�ضتوى  يتعلق  وفيما  	•
الق�ضمني )هيئة الرقابة ال�ضرعية وق�ضم الإلتزام ال�ضرعي( يف دعم اإدارة البنك لتحقيق توافق جميع الأن�ضطة والعمليات التي يقوم بها 

البنك مع اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية، واإلتزامها مع الإطار التنظيمي للبنوك الإ�ضالمية ال�ضادر من البنك املركزي. ومع ذلك فاإن مهمة 

امل�ضاءلة واملحا�ضبة فيما يتعلق بالإلتزام مع اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية والنظم وال�ضيا�ضات املو�ضوعة من قبل هيئة الرقابة ال�ضرعية تظل 

يف يد جمل�س الإدارة واإدارة البنك.

عمليا هيئة الرقابة ال�ضرعية ومكتب الرئي�س التنفيذي وذلك فيما يتعلق بالق�ضايا الإدارية. وتقوم هيئة  ال�ضرعي  الإلتزام  ق�ضم  يتبع  	•
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الرقابة ال�ضرعية من خالل ق�ضم الإلتزام ال�ضرعي بتزويد ن�ضخ من القرارات ال�ضرعية ملجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي، نظرا لأن عملية 

اإمنا يقع على عاتق الإدارة. ويف  التمويلية واملنتجات واخلدمات التي يقدمها البنك  الإلتزام وتطبيق هذه القرارات يف كافة العمليات 

اجلانب الآخر، فاإن هيئة الرقابة ال�ضرعية تقوم بتل�ضيم جميع النتائج التي تخرج بها للجمعية العمومية للم�ضاهمني يف نهاية كل عام.

ال�ضريعة  واأحكام  العماين  املركزي  البنك  يقدمها  التي  ال�ضالميه  ال�ضريعه  مبادئ  اإىل  ا�ضتنادا  مهامها  توؤدي  ال�ضرعية  اللتزام  اإدارة  	•
ل�ضمان  واملراجعة.  املحا�ضبة  هيئة  عن  ال�ضادرة  الإ�ضالمية  ال�ضريعة  معايري  وكذلك  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة  عن  ال�ضادرة  والقرارات 

توافقها مع املعامالت ال�ضرعية، ق�ضم الإلتزام ال�ضرعي يقوم با�ضتمرار باملراجعة ال�ضرعية قبل تنفيذ املعامالت والتدقيق ال�ضرعي بعد 

التنفيذ. املراجعة ال�ضرعية والتدقيق ي�ضمل كل نوع من املعامالت عرب خطوط الأعمال التجارية، واإجراءات التوثيق والتنفيذ ذات ال�ضلة. 

يتم الإبالغ عن الأن�ضطة ال�ضرعية يف التقرير ال�ضهري الذي يتم اإر�ضاله اإىل الرئي�س التنفيذي ويتم تقدمي التقرير نف�ضه اإىل هيئة الرقابة 

اأ�ضا�س �ضهري لت�ضجيل  ال�ضرعية يف اجتماعه الف�ضلي. ويف الوقت نف�ضه، يتم تقدمي ال�ضريعة تقرير اإدارة املخاطر عدم المتثال على 

والأدلة اأي حدث غري املتوافقة مع ال�ضريعة الإ�ضالمية.

ُتعر�س تقرير التدقيق ال�ضرعي للمراجعة يف الجتماعات الف�ضلية لهيئة الرقابة ال�ضرعية. ويف حال �ضبط اأي اإيرادات غري متوافقة مع  	•
ال�ضريعة يتم �ضرفها يف ح�ضاب اجلمعيات اخلريية امل�ضجلة واملعتمدة ر�ضميا، وذلك ح�ضب ما ترتاأيه هيئة الرقابة ال�ضرعية. وعادة، تاأتي 

الإيرادات غري املتوافقة مع ال�ضريعة من العقوبات املالية التي تفر�س على التاأخري يف دفع امل�ضتحقات ال�ضهرية. ويعر�س ق�ضم التدقيق 

ال�ضرعي جميع الإيرادات غري املتوافقة مع ال�ضريعة على هيئة الرقابة ال�ضرعية والتي بدورها تتخذ القرار ال�ضرعي حيال هذه الأموال.

والقرارات   ،IBRFالبنك املركزي و ال�ضادرة من قبل  التنظيمية  وال�ضيا�ضات  للقوانني  باأداء مهامه وفقا  ال�ضرعي  الإلتزام  ق�ضم  يقوم  	•
والأحكام ال�ضرعية املو�ضوعة من قبل هيئة الرقابة ال�ضرعية، بالإ�ضافة اإىل املعايري ال�ضرعية ال�ضادرة من AAOIFI وذلك ل�ضمان فاعلية 

املهام التي يقوم بها ق�ضم الإلتزام ال�ضرعي. ول�ضمان فاعلية املهام، يتوىل ق�ضم الإلتزام ال�ضرعي مهام الختبارات ما قبل وبعد التنفيذ، 

ب�ضكل م�ضتمر، ينطبق ذلك على جميع املعامالت التي تتم يف البنك ومبختلف م�ضتوياتها، والوثائق ذات ال�ضلة، والجراءات املعتمدة 

من قبل البنك. وعالوة على ذلك، فاإن جميع الأن�ضطة املتعلقة بالرقابة ال�ضرعية يتم توثيقها يف التقرير ال�ضهري املعد للرئي�س التنفيذي 

اإدراج احلالت  يتم  �ضنوية. كما  ربع  التقرير ب�ضفة  ال�ضرعية على  الرقابة  اإطالع هيئة  يتم  البنك، كما  اإدراة  يتم م�ضاركته مع  والذي 

املخالفة لأحكام ال�ضريعة –اإذ وجدت- يف التقرير ال�ضهري.

تنفيذ التدقيق ال�ضرعي ب�ضكل م�ضتمر لكل املعامالت التي تتم يف الأق�ضام بالإ�ضافة اإىل الأق�ضام ذات ال�ضلة كق�ضم املالية والفروع.  يتم  	•
وتقوم هيئة الرقابة ال�ضرعية باإعتماد خطة التدقيق ال�ضرعية ب�ضكل �ضنوي، والتي يتم بناء عليها تنفيذ التدقيق ال�ضرعي. ويقوم مدير 

ق�ضم التدقيق ال�ضرعي بتفوي�س مهام التدقيق ال�ضرعي فيما بني موظفي الق�ضم وذلك للتدقيق �ضرعيا يف املعامالت التي يتم اإجراوؤها. يف 

حني يتم التدقيق ال�ضرعي يف كل من ق�ضم التجزئة، واأدوات التجارة الدولية، واخلزينة ب�ضكل عينات بحيث ل تقل عن 10% كحد اأدنى. 

ويف املقابل يتم تدقيق جميع املعامالت التي تتم يف ق�ضم ال�ضركات وال�ضتثمار وذلك بن�ضبة 100%. وخالل ال�ضنة، فقد مت تنفيذ التدقيق 

ال�ضرعي ح�ضب اخلطة املو�ضوعة واملنهج املذكور �ضابقا. كما يقوم ق�ضم التدقيق ال�ضرعي �ضهريا مبراجعة ح�ضاب توزيع الأرباح يف ق�ضم 

للجمعيات  و�ضرفها  وجودها،  حال  يف  ال�ضريعة،  مع  املتوافقة  غري  الإيرادات  مراجعة  اإىل  وبالإ�ضافة  الفروع.  يف  والإف�ضاحات  املالية 

اخلريية وذلك ح�ضب ال�ضوابط املو�ضوعة من قبل هيئة الرقابة ال�ضرعية.

اأي�ضا تخ�ضع للتدقيق ال�ضرعي على اأ�ضا�س منتظم، مع الزيارات التي قام بها مدير وحدة التدقيق ال�ضرعي يرافقه اأع�ضاء  هي  الفروع  	•
اأ�ضا�ضية:  اأهداف  ثالثة  لديها  ال�ضلطنة  مناطق  جميع  يف  الفروع  اإىل  الزيارات  هذه  مثل  احلاجة.  ح�ضب  ال�ضرعي  التدقيق  وحدة  من 

القيام بالتدقيق ال�ضرعي للمعامالت التي تتم يف الفروع، البقاء على توا�ضل م�ضتمر مع موظفي الفروع، وتوفري دورات تدريبية يف جمال 

ال�ضريعة، والإجابة على الأ�ضئلة املتعلقة بال�ضريعة واملطروحة من قبل املوظفني والعمالء. . وتعر�س التقارير عن اأن�ضطة املراجعة ال�ضرعية 

املذكورة اأعاله اإىل هيئة الرقابة ال�ضرعية يف تقرير ربع �ضنوي، يف حني حتال اأي مالحظة غري متوافقة مع ال�ضريعة الإ�ضالمية �ضهريا 

اإىل اللجنة التنفيذية ال�ضرعية ل�ضتعرا�ضها على اللجنة واتخاذ القرار الالزم. يتم توثيق جميع مالحظات املراجعة ال�ضرعية يف تقارير 

املراجعة ال�ضرعية التي يتم م�ضاركتها مع رئي�س التدقيق الداخلي كع�ضو يف جلنة املراجعة الداخلية بالإ�ضافة اإىل روؤ�ضاء جميع وحدات 

الأعمال املعنية.

هي عملية متوا�ضلة بحيث يتم الإ�ضراف عليها من قبل املراجع ال�ضرعي الداخلي وذلك بناء على  ال�ضرعي  التدقيق  مهمة  فاإن  اجمال،  	•
اأو اعتماد مالحظات التدقيق ال�ضرعي. كما اأن اخلطة ال�ضنوية للتدقيق  قوائم مراجعة لكل معاملة، والتي يتم اتباعها لت�ضوية وتعديل 

ال�ضرعي يتم حتديثها ورفع م�ضتواها ح�ضب املتطلبات التجارية، ويتم عر�ضها على هيئة الرقابة ال�ضرعية لعتمادها وذلك قبل تنفيذها.

ال�ضريعة،  التدريب يف جمال  ونطاق  الأهداف  تغطي  والتي  ال�ضريعة  جمال  يف  التدريب  �ضيا�ضة  باإعداد  ال�ضرعي  الإلتزام  ق�ضم  يقوم  	•
بالإ�ضافة اإىل خطة التدريب يف جمال ال�ضريعة والتي يتم حتديثها ب�ضكل �ضنوي واعتمادها  من قبل هيئة الرقابة ال�ضرعية، حيث ت�ضمل 

موا�ضيع التدريب واأ�ضاليب التدريب التي �ضيتم توظيفها وال�ضتفادة منها. يجب على جميع موظفي البنك اأخذ دورة داخلية يف جمال 

التعريفي  الربنامج  وذلك كجزء من  البنك،  يقدمها  التي  واخلدمات  واملنتجات  ال�ضتثمارية،  والأدوات  الإ�ضالمية،  والبنوك  ال�ضريفة 

املقدم للموظفني اجلدد، وذلك بالتن�ضيق مع ق�ضم املوارد الب�ضرية.

الأخرى، ح�ضب اجلدول  الأق�ضام  ب�ضكل متوا�ضل ملوظفي  تدريبية  ال�ضرعي دورات  الإلتزام  ق�ضم  يقدم  اأعاله،  ماذكر  اإىل  وبالإ�ضافة  	•
العمليات والتح�ضيل،  ال�ضركات، واخلزينة، وال�ضتثمار، وق�ضم  التجارية كق�ضم  للوحدات  التدريبية املو�ضوعة م�ضبقا  للدورات  الزمني 

بالإ�ضافة اإىل الأق�ضام امل�ضاندة. وفيما يتعلق بالدورات التدريبية غري املجدولة،  فاإنه يتم عقدها ملناق�ضة موا�ضيع معينة وذلك ح�ضب 

متطلبات العمل.
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املوظفني فح�ضب، واإمنا كذلك للجمهور اخلارجي. حيث نظم البنك العديد من الدورات التدريبية  على  التدريبية  الدورات  تقت�ضر  ل  	•
ملوظفي املوؤ�ض�ضات الأخرى، واملعلمني، والطلبة، بالإ�ضافة اإىل العديد من احلمالت والأن�ضطة التوعوية يف جمال ال�ضريفة الإ�ضالمية وذلك 

يف خمتلف اأرجاء ال�ضلطنة، حيث �ضملت هذه الأن�ضطة كال من اجلامعات، والكليات، واملدار�س، واملوؤ�ض�ضات التجارية، واملوؤمترات، وكتابة 

اأن هذه الدورات مت عقدها باللغتني الإجنليزية  املقالت ال�ضحفية الهادفة نحو تعزيز م�ضتوى الوعي حول ال�ضريفة الإ�ضالمية. علما 

والعربية مع توفري مواد مطبوعة حول حمتوى الدورات للح�ضور. ولتعزيز اجلهود املبذولة يف هذا الإطار، �ضيوظف ق�ضم الإلتزام ال�ضرعي 

موظفا متخ�ض�ضا لتقدمي دورات يف جمال ال�ضريفة الإ�ضالمية، والذي �ضيقوم بتعزيز م�ضتوى الوعي حول ال�ضريفة الإ�ضالمية يف اأرجاء 

ال�ضلطنة، بالإ�ضافة اإىل الدورات الداخلية يف البنك.

يتوىل املراجع ال�ضرعي الداخلي م�ضوؤوليات رئي�س ق�ضم الإلتزام ال�ضرعي. حيث تت�ضمن الوظائف الإ�ضراف على املراقبة ال�ضرعية، وتوفري  	•
لكل  ال�ضرعية  املراجعة  تنفيذ  الداخلي يف  ال�ضرعي  للمراقب  الرئي�ضي  الفني  الدور  ويتمثل  ال�ضريعة.  داخلية يف جمال  تدريبية  دورات 

الت�ضورات التمويلية وال�ضتثمارية وذلك بالتن�ضيق مع مدير الإلتزام ال�ضرعي. وبالتزامن، يتم اإعداد تقرير املراجعة ال�ضرعية وعر�ضه 

مت  التي  الت�ضورات  عر�س  يتم  نف�ضه،  الوقت  ويف  والف�ضلي.  ال�ضهري  الجتماع  خالل  التنفيذية  واللجنة  ال�ضرعية،  الرقابة  هيئة  على 

مراجعتها والتي تتعلق باملنتجات  املعتمدة واملتوافقة مع املبادئ التوجيهية لهيئة الرقابة ال�ضرعية للوحدات التجارية وذلك كجزء من 

الوثائق املطلوبة للتنفيذ. حيث تاأتي هذه املهمة �ضمن الأن�ضطة التي يتم اإجراوؤها قبل بدء تنفيذ ن�ضاط املراجعة ال�ضرعية.

ال�ضرعي الداخلي بدور املن�ضق لهيئة الرقابة ال�ضرعية، وجتهيز ملف وملخ�س الجتماعات.  املراجع  اليومية، يقوم  املهام  اإىل  وبالإ�ضافة  	•
ومن ثم يتم اإعالم روؤو�ضاء الأق�ضام بالقرارات واملبادئ التوجيهية ال�ضرعية. ويف حال رغبة روؤو�ضاء الأق�ضام يف احل�ضول على  موافقات 

�ضرعية قبل الجتماع القادم يقوم املراجع ال�ضرعي باإعالم هيئة الرقابة ال�ضرعية بوا�ضطة الربيد الإلكرتوين للمراجعة واتخاذ القرار 

اللجنة  اأع�ضاء  خاللها  من  يقوم  والتي  ال�ضالحيات،  من  مبجموعة  التنفيذية  اللجنة  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة  تفو�س  كما  ال�ضرعي. 

باإ�ضدار قرارات �ضرعية يف جمموعة من الق�ضايا املختلفة. وعالوة على ذلك، يقوم املراجع ال�ضرعي الداخلي باإعداد الأجندة وملخ�س 

الجتماعات للجنة التنفيذية واإعالم  روؤو�ضاء الأق�ضام يف البنك بالقرارات ال�ضرعية التي يتم اتخاذها من قبل اللجنة.

اإلفصاح الكمي  2.19

على جميع املعامالت التجارية للبنك كما تخ�ضع املعامالت امل�ضرفية  م�ضتمرة  ب�ضفه  �ضرعية  مراجعة  جتري  ال�ضرعي  التدقيق  وحدة  	•
اأ�ضا�س العينات التي وافقت  اأن املعامالت التجارية تخ�ضع للتدقيق ال�ضرعي على  باجلملة اإىل التدقيق ال�ضرعي ب�ضكل قاطع ، يف حني 

عليها هيئة الرقابة ال�ضرعية. واأفادت نتائج التدقيق ال�ضرعية واملالحظات يف هذه املعامالت مبا�ضرة اإىل ال�ضريعة الذين بدورهم يعطون 

تعليمات فورية واأحكام �ضرعية فيما يتعلق باأي انتهاكات �ضرعية. يف حال تاأكيد املخالفة ال�ضرعية فان الربح يحول من هذه املعامالت 

حل�ضاب اجلمعيات اخلريية، وتذكر هذه احلالت يف تقرير هيئة الرقابة ال�ضرعية الربع �ضنوي.

هنالك خم�س خمالفات  للمعيار ال�ضرعي AAOIFI مت ر�ضدها يف معامالت املرابحة لالأفراد. وبناًء على مالحظة املراقب ال�ضرعي فيما  	•
ال�ضرعية حكم يف اجتماعها بعزل مبلغ الربح املتحقق من املعاملتني )8.404 ريال  اأ�ضدرت هيئة الرقابة  يتعلق بهذه املعاملتني، فقد 

عماين( وو�ضعها يف ح�ضاب العمال اخلرييه.

الإف�ضاح عن امل�ضاهمة ال�ضنوية للزكاة للبنك، عند القت�ضاء، وذلك وفق الت�ضريعات، واجلمعية العمومية، واملتطلبات الوطنية اأو ح�ضب   

متطلبات هيئة الرقابة ال�ضرعية.  

اللتزام ال�ضرعي حينما حتدد انه قد مت مالحظة اللتزام ال�ضرعي يف معامالت البنك والعقود  �ضهادة  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة  وت�ضدر  	•
ويف حال اأي خمالفة يتم ادراج املالحظة يف التقرير. اإ�ضافة اىل ذلك وح�ضب قرار الإدارة تن�س �ضهادة هيئة الرقابه ال�ضرعيه SSB على 

ان اإحت�ضاب ودفع الزكاة هو م�ضوؤولية امل�ضاهمني. 

مكافاآت اأع�ضاء هيئة الرقابة ال�ضرعية

تعوي�س اأع�ضاء هيئة الرقابة ال�ضرعية عن م�ضاهمتهم يف الإ�ضراف على العمل عن طريق مكافاآت ف�ضلية موافق عليها بالإ�ضافة اىل  يتم  	•
ر�ضوم ح�ضور اجتماع هيئة الرقابة ال�ضرعية. واأع�ضاء هيئة الرقابة ال�ضرعية الذين ي�ضاركون من خارج ُعمان ي�ضتحق اأن تدفع لهم نفقات 

ال�ضفر والإقامة يف الفندق. ويف حال اأي ت�ضارب يف امل�ضالح �ضيتم رفع تقرير مب�ضائل الت�ضارب و�ضيتم اتخاذ قرار من قبل هيئة الرقابة 

ال�ضرعية يف هذا ال�ضدد.

الرقابة  هيئة  اإىل  املكافاآت  حل�ضاب  عماين(  ريال   67.075  :2014 )دي�ضمرب  عماين  ريال   51.823 مبلغ  البنك  دفع  ال�ضنة،  خالل  	•
ال�ضرعية والذي ت�ضمن نفقات الإقامة وال�ضفر والإجتماع والر�ضوم ال�ضنوية.

20. اإلفصاح عن المكافآت:

لقد قام البنك بتعيني ا�ضت�ضاري مل�ضاندة البنك يف حتقيق المتثال ملتطلبات البنك املركزي العماين ال�ضادر يف يناير 2014، عليه، �ضيقوم 

البنك بالإف�ضاح عن املعلومات املتعلقة باإجراءات املكاأفاآت والتي تغطي العنا�ضر الأ�ضا�ضية  لف�ضل الجراءات املتبعة واملتوافقة مع جلنة بازل 

لالإ�ضراف البنكي، املوجودة يف متطلبات اإف�ضاحات بازل 3 واملتعلقة باملكاأفاآت وال�ضادرة يف يوليو 2011. 

خطط  بتحديد  البنك  قام  كما  الثالثة،  ال�ضريحة  من  كجزء  املكافاآت  اإف�ضاح  على  العماين  املركزي  البنك  وتوجيهات  مبادئ  مع  ومتا�ضيا 

مر�ضومة لالف�ضاحات النوعية والكمية ذات ال�ضلة يف هذا التقرير.
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يلتزم البنك  بعمل مكاأفاآت عادلة ومتوازنة  ذات اداء عايل متا�ضيا مع اخلطط امل�ضتقبيلة للموظفني وامل�ضاهمني حيث تهدف هذه ال�ضيا�ضة اإىل 

جذب وحتفيز والحتفاظ  باأف�ضل  الكوادر الب�ضرية يف هذا املجال حيث ان الكوادر الب�ضرية هي عامل  اأ�ضا�ضي لنجاح البنك.

 لقد عني البنك  جمل�س ادارة يخت�س باملوارد  الب�ضرية والذي من اهم اهدافه  و�ضع املبادئ واملعايريالأولية  ل�ضيا�ضة املكاأفاآت  يف البنك . 

و�ضمان البنك جمهزة لتلبية معايري اأف�ضل املعايري الدولية.

اجلهات الرئي�ضة املعر�ضة للمخاطر:

البنك بتحديد اع�ضاء  اجلهات الرئي�ضه املعر�ضة للمخاطر  ملا لأن�ضطتهم من تاثري على م�ضتوى املخاطر للبنك. قام  	•
لتحديد اجلهات الرئي�ضه املعر�ضة  للمخاطر يف البنك:- ا�ضتخدمت  التي  الرئي�ضية  العوامل  	•
م�ضتوى الت�ضل�ضل الوظيفي لالدارة واملحدد بامل�ضتويات الوظيفيه) املحدد بالتقييم الوظيفي(  �

م�ضوؤوليات الوظيفة التي تعر�ضها للمخاطر   �

�ضيا�ضة املكافاآت:

ميتد لي�ضمل جميع موظفي البنك وجزء ل يتجزاأ من �ضيا�ضة املوارد الب�ضرية بالبنك. للبنك  املكافاآت  �ضيا�ضة  نطاق  	•
اإدارة املخاطر والتدقيق الداخلي واللتزام م�ضتقلة عن اأداء الأعمال التي ي�ضرفون عليها  مثل  الرقابية  الوظائف  يف  العاملني  مكافاآت  	•

حيث �ضممت  هذه ال�ضيا�ضة جلذب وحتفيز اأف�ضل املواهب يف هذا املجال.

عليها من قبل  جلنة املوارد الب�ضرية  واملوافقة  ت�ضميمها  مت  العليا   الإدارة  مكافاآت  معايري  	•
مكافاآت االأداء: 

ت�ضتند مكافاآت الأداء على حتقيق  كل من الهداف املالية والأهداف الغري مالية ويهدف نظام اإدارة الأداء يف حتقيق خطط اأعمال البنك   	•
وحتقيق الأداء امل�ضتمر والرتكيز على اداء املوظفني امل�ضتمر .حيث ي�ضتند على جمالت النتائج الرئي�ضية و عوامل الأداء والكفاءات لقيا�س 

وحت�ضني اأداء املوظفني.

العماين على مبادئ التعوي�س واملعايري اعتبارا من 1 يناير 2016. املركزي  البنك  توجيهات  مع  متا�ضيا  املكافاآت  �ضيا�ضة  �ضتكون  	•
على اأ�ضا�س املكافاأة على الأداء مت ت�ضميم مكافاآت ت�ضهم يف حتقيق اأهداف  �ضيتم  حيث  عادلة  مكاأفات  ممار�ضات  باتباع  البنك  يلتزم  	•

البنك وي�ضجع باخذ خماطر حمكمة متا�ضيا مع القوانني املعمول بها واملبادئ التوجيهية واللوائح.

االف�ضاحات الكمية:

لهذه  لالع�ضاء  عماين   ريال   5400 وقدره   مبلغ  �ضرف  ومت   2015 عام  يف  اجتماعات  اأربعة  للمجل�س  الب�ضرية  املوارد  جلنة  عقدت  	•
الجتماعات.

الإدارة من 11 ع�ضوا )2014: 12 ع�ضوا( للجنة التنفيذية للبنك. ويو�ضح اجلدول اأدناه تفا�ضيل مكافاآت الإدارة العليا: 	تتكون  	•

2015  2014

ريال عماينريال عماين

1.517.5561.561.847الرواتب والعالوات

104.072196.403نهاية اخلدمة للموظفني

1.758.250 1.621.628املجموع

نهاية اف�ضاحات الركن 3 من بازل 2 
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ريال ًعماينريال ًعماينراأ�س املال الأ�ضا�ضي لالأ�ضهم العادية ال�ضريحة الأوىل: اأدوات راأ�س املال و الإحتياطيات

152.091.192152.091.192الأ�ضهم العادية لراأ�س املال )الذي يعادل ال�ضركات الغري م�ضاهمة( م�ضافًا اليها عالوة الإ�ضدار 1

)20.013.541()25.273.783(الأرباح املدورة2

-   -   ينود الدخل ال�ضامل الأخرى )الإحتياطيات الأخرى(3

راأ�س املال ال�ضادر و اخلا�ضع لالإقتطاع التدريجي من راأ�س املال الأ�ضا�ضي لالأ�ضهم 4

العادية ال�ضريحة الأوىل ) مطبق فقط لل�ضركات امل�ضاهمة العامة(

   -   -

�ضخ راأ�س مال يف القطاع العام اخلا�ضع لالإعفاء حتى 1 يناير 52018

اأ�ضهم راأ�س املال العادية ال�ضادرة من قبل ال�ضركات التابعة و اململوكة من قبل جهات 6

اأخرى ) املبالغ امل�ضموحة �ضمن راأ�س املال الأ�ضا�ضي لالأ�ضهم العادية ال�ضريحة الأوىل(

   -   -

126.817.409132.077.651راأ�س املال الأ�ضا�ضي لالأ�ضهم العادية ال�ضريحة الأوىل قبل التعديالت التنظيمية7

  راأ�س املال الأ�ضا�ضي لالأ�ضهم العادية ال�ضريحة الأوىل التعديالت التنظيمية8

)43.458()186.282(تعديالت التفييم التحوطية9

اخل�ضائر الغري متحققة10

-   -   ال�ضهرة ) بعد خ�ضم املطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة11

املوجودات الغري ملمو�ضة الأخرى غري حقوق الرهن العقاري ) بعد خ�ضم املطلوبات 12

ال�ضريبية املوؤجلة(

)1.856.817()1.910.394(

موجودات �ضريبية التي تعتمد على الأرباح امل�ضتقبلية با�ضتثناء تلك النا�ضئة نتيجة 13

الفروقات موؤقتة )بعد خ�ضم املطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة(

)1.174.897()1.091.636(

حقوق خدمة الرهن العقاري �ضمن احلد )%10(14

موجودات �ضريبية موؤجلة نتيجة فروقات موؤقتة  �ضمن احلد )%10(15

الزيادة عن احلد )%15(16

منها: ال�ضتثمارات اجلوهرية يف ال�ضركات امل�ضاهمة العامة17

منها: حقوق خدمة الرهن العقاري18

)1.637.455()1.762.345(منها : موجودات �ضريبية موؤجلة نتيجة فروقات موؤقتة  19

التعديالت التنظيمية املتعلقة بالقوانني املحلية20

التعديالت التنظيمية املطبقة على راأ�س املال الأ�ضا�ضي لالأ�ضهم العادية ال�ضريحة الأوىل 21

نتيجة لعدم كفاية راأ�س املال الإ�ضايف ال�ضريحة الأوىل والثانية لتغطية القتطاعات 

)4.682.943()4.980.341(جمموع التعديالت القانونية لراأ�س املال عايل اجلودة ال�ضريحة الأوىل  22

23)CET1( 121.837.068127.394.708راأ�س املال الأ�ضا�ضي لالأ�ضهم العادية ال�ضريحة الأوىل

راأ�س املال الأ�ضا�ضي لالأ�ضهم العادية ال�ضريحة الأوىل: اأدوات راأ�س املال24

-   -   اأدوات راأ�س املال الإ�ضايف ال�ضريحة الأوىل ال�ضادرة م�ضافًا اليها عالوة الإ�ضدار 25

-   -   منها: امل�ضنف من حقوق امل�ضاهمني ح�ضب املعايري املحا�ضبية املطبقة26

-   -   منها: امل�ضنف من حقوق املطلوبات ح�ضب املعايري املحا�ضبية املطبقة27

-   -   اأدوات راأ�س املال اخلا�ضعة لالقتطاع التدريجي من راأ�س املال الإ�ضايف ال�ضريحة الأوىل28

اأدوات راأ�س املال الإ�ضايف ال�ضريحة الأوىل )اأدوات راأ�س املال الأ�ضا�ضي لالأ�ضهم العادية  29

ال�ضريحة الوىل الغري م�ضنفة �ضمن �ضطر 5(  ال�ضادرة من قبل ال�ضركات التابعة واململوكة 

من قبل جهات اخرى ) املبالغ امل�ضموحة �ضمن راأ�س املال الإ�ضايف ال�ضريحة الوىل(

   -   -

-   -   منها اأدوات راأ�س املال ال�ضادرة من قبل ال�ضركات التابعة واخلا�ضعة لالقتطاع التدريجي30

-   -   راأ�س املال الإ�ضايف ال�ضريحة الأوىل قبل التعديالت التنظيمية31

راأ�س املال الإ�ضايف ال�ضريحة الأوىل : التعديالت التنظيمية32

ال�ضتثمارات يف اأدوات راأ�س املال الإ�ضايف ال�ضريحة الأوىل33

ادوات حقوق امللكية املتبادلة �ضمن ال�ضريحة الوىل34

ال�ضتثمارات يف ال�ضركات املالية و البنوك و �ضركات التاأمني تقل عن 10% من راأ�س مال 35

هذه ال�ضركات اإذا مل يتم دمج بياناتها املالية  �ضمن احلد )%10(

ال�ضتثمارات اجلوهرية يف ال�ضركات املالية و البنوك و �ضركات التاأمني تزيد عن 10% من 36

راأ�س مال هذه ال�ضركات اإذا مل يتم دمج بياناتها املالية )�ضايف املراكز املك�ضوفة املوؤهلة(

التعديالت التنظيمية املتعلقة بالقوانني املحلية37

إفصاحات بازل 3
ح�ضب اجلداول امل�ضتخدمة خالل فرتة الإنتقالية للتعديالت التنظيمية من 1 يناير 2013 اىل 1 يناير 2018
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ريال ًعماينريال ًعماينراأ�س املال الأ�ضا�ضي لالأ�ضهم العادية ال�ضريحة الأوىل: اأدوات راأ�س املال و الإحتياطيات

التعديالت التنظيمية املطبقة على راأ�س املال الإ�ضايف ال�ضريحة الأوىل فيما يتعلق باملبالغ 38

املعاجلة قبل اإ�ضدار تعليمات بازل 3

منها: موجودات �ضريبية التي تعتمد على الأرباح امل�ضتقبلية با�ضتثناء تلك النا�ضئة نتيجة 39

الفروقات موؤقتة )بعد خ�ضم املطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة(

منها: املوجودات الغري ملمو�ضة الخرى غري حقوق خدمة الرهن العقاري )بعد خ�ضم 40

املطلوبات ال�ضريبية املوؤجلة(

التعديالت التنظيمية املطبقة على راأ�س املال الإ�ضايف ال�ضريحة الأوىل نتيجة لعدم كفاية 41

ال�ضريحة الثانية لتغطية القتطاعات

جمموع التعديالت التنظيمية املطبقة على راأ�س املال الإ�ضايف ال�ضريحة الأوىل42

43)AT1( راأ�س املال الإ�ضايف ال�ضريحة الأوىل   -   -

44)T1 = CET1 + AT1( 121.837.068127.394.708 ال�ضريحة الأوىل لراأ�س املال

راأ�س املال ال�ضريحة الثانية: اأدوات راأ�س املال واملخ�ض�ضات45

اأدوات راأ�س املال الإ�ضايف ال�ضريحة الأوىل ال�ضادرة م�ضافًا اليها عالوة الإ�ضدار46

اأدوات راأ�س املال اخلا�ضعة لالقتطاع التدريجي من راأ�س املال ال�ضريحة الثانية47

اأدوات راأ�س املال ال�ضريحة الثانية )اأدوات راأ�س املال الأ�ضا�ضي لالأ�ضهم العادية  ال�ضريحة 48

الوىل وراأ�س املال الإ�ضايف ال�ضريحة الأوىل الغري م�ضنفة �ضمن �ضطر 5 و 34(  ال�ضادرة 

من قبل ال�ضركات التابعة واململوكة من قبل جهات اخرى ) املبالغ امل�ضموحة �ضمن راأ�س 

املال ال�ضريحة الثانية(

منها: اأدوات راأ�س املال ال�ضادرة من قبل ال�ضركات التابعة واخلا�ضعة لالقتطاع التدريجي49

3.895.3561.923.451املخ�ض�ضات50

3.895.3561.923.451راأ�س املال ال�ضريحة الثانية قبل التعديالت التنظيمية51

  راأ�س املال ال�ضريحة الثانية: التعديالت التنظيمية52

ال�ضتثمارات يف اأدوات راأ�س املال ال�ضريحة الثاين53

54sادوات حقوق امللكية املتبادلة �ضمن ال�ضريحة الوىل

8.820جمموع التعديالت التنظيمية لل�ضريحة الثانية لراأ�س املال:       55

3.904.1761.923.451ال�ضريحة الثانية لراأ�س املال56

125.741.244129.318.159جمموع راأ�س املال )ل�ضريحة الأول + ال�ضريحة الثانية(57

املوجودات املرجحة باملخاطر املتعلقة باملبالغ املعاجلة قبل اإ�ضدار تعليمات بازل58

59)60c+60b+60a( 351.335.787278.888.335جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

328.423.344234.393.927منها: خماطر الئتمان60

8.982.01534.767.171منها: خماطر ال�ضوق61

13.930.4289.727.237منها: خماطر الت�ضغيل62

ن�ضبة كفاية راأ�س املال 63

راأ�س املال الأ�ضا�ضي لالأ�ضهم العادية ال�ضريحة الأوىل )كن�ضبة للموجودات املرجحة 64

باملخاطر(

%34.6845.68%

%34.6845.68%راأ�س املال ال�ضريحة الأوىل )كن�ضبة للموجودات املرجحة باملخاطر(65

%35.7946.37%جمموع راأ�س املال )كن�ضبة للموجودات املرجحة باملخاطر(66
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قائمة املركز املايل جدول 2 )اأ(

ح�ضب القوائم 

املالية املعلنة

قائمة املركز املايل القوائم املوحدة

ح�سب القوائم 

املالية املعلنة

القوائم املوحدة

ريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماين

دي�ضمرب 14دي�ضمرب 14دي�ضمرب 15دي�ضمرب 15املوجودات

14.625.54214.625.54225.091.75925.091.759نقد واأر�ضدة لدى البنك املركزي الُعماين

-   -   -   -   �ضهادات اإيداع

12.940.15112.940.15158.639.34258.639.342اأر�ضدة لدى بنوك

268.986.404268.986.404135.515.741135.515.741التمويالت الإ�ضالمية

25.011.95025.011.9509.439.5079.439.507اإ�ضتثمارات �ضكوك واأ�ضهم

 -   -   -   -   متويالت بنوك

14.175.00014.175.00014.175.00014.175.000اإ�ضتثمار يف العقارات

3.938.5003.938.5004.478.5254.478.525ممتلكات ومعدات

2.937.2422.937.2422.734.3062.734.306موجودات �ضريبية موؤجله

3.479.3133.479.3133.031.7513.031.751موجودات اأخرى

346.094.102346.094.102253.105.931253.105.931جمموع املوجودات

املطلوبات

16.940.00016.940.00016.901.50016.901.500ح�ضابات بنوك

189.387.149189.387.14993.856.91193.856.911ودائع العمالء

-     -     -     -   مطلوبات ال�ضريبة املوؤجلة واحلالية

13.092.96313.092.96310.304.25810.304.258مطلوبات اأخرى

-   -   -   -   �ضكوك م�ضاندة

219.420.112219.420.112121.062.669121.062.669جمموع املطلوبات

-   حقوق امل�ضاهمني

150.000.000150.000.000150.000.000150.000.000راأ�س املال املدفوع

2.091.1922.091.1922.091.1922.091.192عالوة اإ�ضدار

-   -   -   -   الإحتاطي القانوين

-   -   -   -   احتياطي عام

-20.013.541-20.013.541)25.273.783()25.273.783(الأرباح املدورة

-34.389-34.389)143.419()143.419(التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لال�ضتثمار

-    -    -    -   احتياطي قرو�س م�ضاندة

126.673.990126.673.990132.043.262132.043.262جمموع حقوق امل�ضاهمني

346.094.102346.094.102253.105.931253.105.931جمموع املطلوبات وحقوق امل�ضاهمني
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امليزانية ح�ضب جدول 2 )ب(

القوائم املالية 

املعلنة

القوائم املوحده 

اخلا�ضعه 

للت�ضريعات

امليزانية  ح�ضب 

القوائم املالية 

املعلنة

القوائم 

املوحده 

اخلا�ضعه 

للت�ضريعات

14دي�ضمرب14دي�ضمربدي�ضمرب 15دي�ضمرب 15املوجودات

14.625.54214.625.54225.091.75925.091.759نقد واأر�ضدة لدى البنك املركزي الُعماين

12.940.15112.940.15158.639.34258.639.342اأر�ضدة لدى بنوك وموؤ�ض�ضات م�ضرفية

ال�ضتثمارات

7.000.0007.000.0007.000.0007.000.000حمتفظ بها لال�ضتحقاق

    من �ضمن ال�ضتثمارات املحتفظ بها لال�ضتحقاق

 -    -    -    -   ا�ضتثمارات يف �ضركات تابعة

-   -   -   -   ا�ضتثمارات يف �ضركات �ضقيقه

-   متاحة للبيع

18.011.95018.011.9502.439.5072.439.507ا�ضتثمارات �ضكوك واأ�ضهم

حمتفظ بها للمتاجرة

14.175.00014.175.00014.175.00014.175.000اإ�ضتثمار يف العقارات

التمويالت الإ�ضالمية منها:

التمويالت الإ�ضالمية لبنوك حملية

التمويالت الإ�ضالمية لبنوك اأجنبية

265.895.775265.895.775130.467.499130.467.499التمويالت الإ�ضالمية لعمالء حملني

التمويالت الإ�ضالمية لعمالء حملني �ضمن الفروع املحلية

التمويالت الإ�ضالمية لعمالء حملني �ضمن الفروع 

اخلارجية

3.090.6293.090.6295.048.2425.048.242

      ----التمويالت الإ�ضالمية للموؤ�ض�ضات ال�ضغرية واملتو�ضطة

التمويالت الإ�ضالمية من النوافذ الإ�ضالمية

3.938.5003.938.5004.478.5254.478.525الأ�ضول الثابتة

املوجودات الأخرى منها:

894.759894.759730.282730.282اإيرادات م�ضتحقة وغري مقبو�ضة

602.982602.982286.660286.660م�ضاريف مدفوعة مقدمُا

88.58888.58888.58888.588 تاأمينات م�ضرتدة

ال�ضهرة

1.856.8171.856.8171.910.3941.910.394موجودات غري ملمو�ضة

2.937.2422.937.2422.734.3062.734.306موجودات �ضريبية موؤجله

36.16736.16715.82715.827اخرى

اأر�ضدة مدينة يف ح�ضابات الأرباح واخل�ضائر
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امليزانية ح�ضب جدول 2 )ب(

القوائم املالية 

املعلنة

القوائم املوحده 

اخلا�ضعه 

للت�ضريعات

امليزانية  ح�ضب 

القوائم املالية 

املعلنة

القوائم 

املوحده 

اخلا�ضعه 

للت�ضريعات

14دي�ضمرب14دي�ضمربدي�ضمرب 15دي�ضمرب 15املوجودات

346.094.102346.094.102253.105.931253.105.931جمموع املوجودات

راأ�س املال واملطلوبات

150.000.000150.000.000150.000.000150.000.000راأ�س املال املدفوع

منها:

CET1 126.817.409126.817.409132.077.651132.077.651املبلغ املوؤهل

AT1 املبلغ املوؤهل   -   -   -   -

-34.389-34.389)143.419()143.419(الإحتياطيات التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لال�ضتثمار

126.673.990126.673.990132.043.262132.043.262جمموع راأ�س املال

الودائع منها:

-   ودائع بنوك

189.387.149189.387.14993.856.91193.856.911ودائع عمالء

ودائع النوافذ الإ�ضالمية

ودائع اخرى

القرو�س : من البنك املركزي العماين

16.940.00016.940.00016.901.50016.901.500من البنوك 

-   -   -   -   من املوؤ�ض�ضات الأخرى

-    -    -    -   القرو�س على �ضكل �ضندات و�ضكوك

اخرى

مطلوبات اخرى وخم�ض�ضات منها:

4.213.7234.213.7233.364.0823.364.082ذمم دائنة وم�ضاريف م�ضتحقة

8.220.7218.220.7216.237.9856.237.985�ضيكات �ضادرة

429.998429.998641.197641.197اأرباح م�ضتحقة الدفع 

228.521228.52160.99460.994اخرى

346.094.102346.094.102253.105.931253.105.931املجموع
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جدول 3
اإي�ضاح حول ال�ضفات  الأ�ضا�ضية لأدوات را�س املال

يت�ضمن را�س املال امل�ضدر 1.500.000.000 �ضهم بقيمة 100 بي�ضة لكل �ضهم مدفوعة بالكامل. م�ضدرة وفقا للقوانني املطبقة ب�ضلطنة ُعمان

بنك نزوىامل�ضدر1.

BKNZ:OMالرمز املوحد )ب�ضوق املال او بلومربغ او اية ا�ضواق اخرى2.

�ضلطنة ُعمانالقانون احلاكم لراأ�س املال3.

ال�ضريحه 1الأحكام الإنتقالية لبازل 43.

موؤهلاحكام ما بعد تطبيق بازل 53.

منفرداحلقوق الفردية / للمجموعة6.

راأ�س مال مدفوعنوع ادوات حقوق املليكة ) النوع املحدد لكل دولة(7.

152.091ريال ُعمايناملبالغ املدرجة يف راأ�س املال النظامي )العملة – باملليون – وفقا لتاريخ اآخر تعديل(8.

100 بي�ضةالقيمة الأ�ضمية لالأداة9.

را�س مال مدفوعالت�ضنيف املحا�ضبي10.

23 اأبريل 2012تاريخ الإ�ضدار11.

ل يوجدالأ�ضتمرارية اأو التاريخ12.

ل يوجدتاريخ الإ�ضتحقاق13.

ل يوجدحق الطلب للم�ضدر اخلا�ضع ملوافقة مبدئية من اجلهات الرقابية14.

ل يوجدتاريخ الطب الإختياري ، وتاريخ الطلب املحتمل ومبلغ الإ�ضتبدال15.

ل يوجدتواريخ الطلب الالحقة ، و الفوائد وارباح الأ�ضهم ان وجدت16.

ل يوجدالفوائد وارباح الأ�ضهم الثابته واملتغرية17.

ل يوجد�ضعر الفائدة ومدى ارتباطه باية موؤ�ضر18.

ل يوجدوجود اية حمددات لأرباح الأ�ضهم19.

ل يوجداأختاري بالكامل او جزئيا او الزاميا20.

ل يوجدوجود بند للزادة لتحفيز الإ�ضتبدال21.

ل يوجداملجموع الرتاكمي وغري الرتاكمي22.

ل يوجدقابل لالإ�ضتبدال اأو غري قابل لالإ�ضتبدال23.

ل يوجدلو قابل لالإ�ضرتداد ماهي نقطة الإ�ضتبدال24.

ل يوجدهل قابل لالإ�ضرتداد كليا او جزئيا25.

ل يوجد�ضعر الإ�ضتبدال لو قابل لالإ�ضتبدال26.

ل يوجدلو قابل لالإ�ضتبدال هل اإلزاميا اأو اإختياريا27.

ل يوجدلو قابل لالإ�ضتبدال ، حتديد الأدوات امل�ضتبدلة اإليها28.

ل يوجدلو قابل لالإ�ضتبدال ، حتديد م�ضدر الأدوات امل�ضتبدلة اإليه29.

ل يوجدنوعية التخفي�س30.

ل يوجدنقطة التخفي�س عند وجود بند التخفي�س31.

ل يوجدهل التخفي�س جزئي ام كلي32.

ل يوجدهل التخفي�س موؤقت ام دائم33.

ل يوجدلو التخفي�س موؤقت ماهي اآلية الزيادة34.

ل يوجداملوقع يف هيكل  ثانوية  عند الت�ضفية  )حتديد الأدوات التي لها احقية او اولوية(35.

ل يوجدمالمح عدم الإلتزام اأو التوافق املرحلي36.

ل يوجدتو�ضيح مهام عدم الإلتزام ان وجد37.
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المرفقات:
فتاوى هيئة الرقابة

الشرعية



فتوى: منتج االإجارة املنتهية بالتمليك

قامت الهيئة ال�ضرعية بالطالع على عقود وم�ضتندات منتج الإجارة املنتهية بالتمليك للمنازل ووافقت عليه وفق ال�ضوابط التالية:

املراد باإجارة املنازل املنتهية بالتمليك :“اأن ي�ضرتي امل�ضرف منزل ويوؤّجره للعميل ملدة معلومة مع وعد من امل�ضرف للعميل   .1

بتمليكه املنزل بعد انتهاء مدة الإجارة”.

مع  متفقا  اأن ذلك  مادام  له  اإجارتها  ثم  با�ضتئجاره،  منه  ووعد  العميل،  رغبة  على  بناء  منزل  ي�ضرتي  اأن  للم�ضرف  يجوز   .2

ال�ضوابط ال�ضرعية لعقد الإجارة.

للم�ضرف اأن يطلب من العميل الواعد بال�ضتئجار مبلغا حمددا )هام�س اجلدية(؛ للتاأكد من رغبته يف ال�ضتئجار وحمله على   .3

الوفاء بوعده، �ضريطة اأن ل ي�ضتقطع منه عند نكوله اإل مقدار ال�ضرر الفعلي –اإن وجد-، بحيث ُيحّمل الفرق بني تكلفة العني 

املراد تاأجريها وجمموع الأجرة الفعلية التي يتم تاأجري العني على اأ�ضا�ضها للغري، اأو حتميله الفرق بني تكلفتها وثمن بيعها يف 

حالة بيع العني.

اإل بعد متلُّك امل�ضرف للمنزل، ويجب حتديد مدة الإجارة، ويكون ابتداوؤها من تاريخ العقد ما مل يتفق  ل تنعقد الإجارة   .4

الطرفان على اأجل معلوم لبتداء الإجارة.

للم�ضرف اأن ياأخذ عربونًا عند اإبرام عقد اإجارة املنزل ويكون جزءًا معجاًل من الأجرة، ويف حال الف�ضخ يحق للم�ضرف اأخذ   .5

العربون.

باإجراءات  امل�ضتاأجر  توكيل  ويجوز  املنفعة،  ا�ضتيفاء  عليها  يتوقف  التي  للعني  الأ�ضا�ضية  بال�ضيانة  يتكفل  اأن  امل�ضرف  على   .6

ال�ضيانة على ح�ضاب املوؤجر. وعلى امل�ضتاأجر ال�ضيانة الت�ضغيلية اأو الدورية العادية.

يكون املنزل يف �ضمان امل�ضرف طوال فرتة الإجارة اإىل اأن يتم نقل ملكيته للعميل ح�ضب الوعد.  .7

للم�ضرف اأن يطلب من امل�ضتاأجر اأن يلتزم بالت�ضدق مببلغ اأو ن�ضبة زيادة على الق�ضط اإن تاأخر عن �ضداد ق�ضطه بغري عذر   .8

على اأن ت�ضرف يف وجوه الرب مبعرفة هيئة الرقابة ال�ضرعية.

يف جميع حالت التمليك عن طريق الوعد بالهبة اأو بالبيع ل بد من اإبرام عقد التمليك عند تنفيذ الوعد ول تنتقل ملكية العني   .9

تلقائيا مبجرد وثيقة الوعد الأوىل.
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فتوى: منتج ح�ضاب التوفري

قامت الهيئة ال�ضرعية بالطالع على عقود وم�ضتندات منتج ح�ضاب التوفري ووافقت عليه وفق ال�ضوابط التالية:

ح�ضاب التوفري قائم على اأ�ضا�س عقد امل�ضاربة الذي هو “�ِضْركة يف الّربح مبال من جانب رّب املال وعمل من جانب امل�ضارب”،   )1

وذلك باأن يدفع العميل اإىل امل�ضرف ماًل ليّتجر فيه ويقّدم امل�ضرف اخلربة واملهارات الإدارية.

امل�ضرف اأمني على ما يف يده من اأموال امل�ضاربة؛ لذا ل ي�ضمن راأ�س مال امل�ضتثمرين اإّل اإذا خالف �ضروط عقد امل�ضاربة اأو   )2

ر يف اإدارة اأموالهم اأو تعّدى. ق�ضّ

يكون الّربح بني امل�ضرف والعميل على ما �َضَرطا ويجوز لهما التفاق على تغيري ن�ضبة التوزيع مع بيان الفرتة التي ي�ضري عليها   )3

اتفاقهما. اأما اخل�ضارة فهي على رّب املال وحده ول يتحّمل امل�ضارب �ضيئًا من اخل�ضارة، واإمّنا يخ�ضر عمله وجهده اإّل يف حال 

التعدي اأو التق�ضري اأو خمالفة ال�ضروط.

للم�ضرف اأن ي�ضع حدًا اأدنى لفتح ح�ضابات التوفري؛ لتتاأهل اأن تكون عقد م�ضاربة؛ ول ي�ضّح له �ضرعًا اأن ياأخذ ر�ضومًا على   )4

هذه احل�ضابات اإذا انخف�ضت عن احلّد الأدنى الذي قّرره، واإذا دخل ذلك املال يف وعاء امل�ضاربة ثم نزل فاإّنه ُيعطى على 

ح�ضب نقاطه من الّربح، اإْن وجد، واإذا بقى على نزوله فاإّنه يحّول منذ بداية الفرتة ال�ضتثمارية التالية اإىل ح�ضاب جار، ولي�س 

له بعد ذلك �ضيء من الأرباح.

للم�ضرف �ضّم اأمواله اخلا�ضة اأو بع�ضها يف وعاء امل�ضاربة، وبذلك ي�ضبح �ضريكًا مباله وم�ضاربًا مبال �ضائر امل�ضتثمرين،   )5

ة ربح ماله كاملة، ويق�ضم الربح الباقي بينه وبني اأرباب الأموال على الوجه الذي اتفقا عليه بالن�ضبة والتنا�ضب. وياأخذ ح�ضّ

ُت�ضتخدم الأموال املوجودة يف هذا الوعاء ال�ضتثماري امل�ضرتك لتوفري التمويل للزبائن ول�ضتثمارها بح�ضب ما يراه امل�ضرف   )6

منا�ضبًا يف ظل معامالت ا�ضتثمارية متوافقة مع اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية ومبادئها.
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فتوى: منتج احل�ضاب اجلاري

قامت الهيئة ال�ضرعية ببنك نزوى بالطالع على عقود وم�ضتندات منتج احل�ضاب اجلاري ووافقت عليه وفق ال�ضوابط التالية:

ُيعترب  ر�ضيد العميل املودع يف احل�ضاب اجلاري قر�ضًا منه للم�ضرف ويثبت مثله يف ذّمته للعميل. وبناًء عليه، ل يجوز ح�ضول   )1

العميل على اأية اأرباح من هذا احل�ضاب.

مبا اأّن امل�ضرف �ضامن ملوجودات هذ احل�ضاب، فاإّنه يجوز للم�ضرف ا�ضتثمار الر�ضيد الدائن يف احل�ضاب اجلاري لنف�ضه   )2

بالأ�ضلوب الذي يراه منا�ضبًا وفقًا ملطلق تقديره ح�ضب ال�ضوابط ال�ضرعية.

للم�ضرف اأن يجعل حدًا اأدنى ملتطلبات فتح احل�ضاب اجلاري ح�ضب ما يراه منا�ضبًا من وقت لآخر مبا ل يتعار�س مع تعليمات   )3

البنك املركزي، ول يجوز للم�ضرف اأن يفر�س على هذا احل�ضاب ر�ضمًا مهما نزل الر�ضيد.

كفتح  اجلارية  احل�ضابات  لأ�ضحاب  يقدمها  التي  وال�ضتيفاء  بالإيفاء  املتعلقة  اخلدمات  على  اأجرًا  يتقا�ضى  اأن  للم�ضرف   )4

احل�ضاب واإ�ضدار بطاقة ال�ضحب الآيل ودفاتر ال�ضيكات.

فتوى: منتج اإجارة اخلدمات 

قامت الهيئة ال�ضرعية ببنك نزوى بالطالع على عقود وم�ضتندات منتج اإجارة اخلدمات ووافقت عليه وفق ال�ضوابط التالية:

1-  يق�ضد بتاأجري اخلدمات تاأجري امل�ضرف للعميل منفعة معروفة وحمددة مبوا�ضفات ينتفي معها الغرر واجلهالة كخدمات 

التعليم وال�ضحة وال�ضفر والإقامة.

ي�ضرتط اأن تكون الإجارة واردة على منافع مباحة �ضرعا.  -2

ل بد اأن يتم حتديد اخلدمة حتديدا من�ضبطًا بالو�ضف والثمن والزمن دفعًا للنزاع واخلالف.  -3

تنق�ضم اإجارة اخلدمات اإىل نوعني :  -4

- اإجارة مو�ضوفة يف الذمة: وهي التي ل تعني فيها املنفعة ولكن حتدد موا�ضفاتها.  

- اإجارة معينة: وهي التي تعني فيها املنفعة.  

لأنها  للخدمة  امل�ضرف  متلك  قبل  اخلدمة)العميل(  طالب  مع  يتعاقد  اأن  للم�ضرف  يجوز  الذمة  يف  املو�ضوفة  الإجارة  يف   -5

م�ضمونة يف ذمة امل�ضرف.

اأما يف الإجارة املعينة فال بد اأن ي�ضتاأجر امل�ضرف اخلدمة اأول وتدخل يف �ضمانه ثم يوؤجرها لطالبها حتى ل يوؤجر ما ل ميلكه   -6

ول يربح مما لي�س يف �ضمانه.

ل بد من عقدين منف�ضلني متامًا عقد بني امل�ضرف ومقدم اخلدمة واأخر بني امل�ضرف وطالب اخلدمة.  -7

يجب يف اإجارة اخلدمات بق�ضميها عدم الربط بني اخلدمة التي تعاقد فيها امل�ضرف مع مقدم اخلدمة واخلدمة التي يقدمها   -8

امل�ضرف للعميل.

يجوز اأن يقدم اأحد الطرفني وعدًا ملزمًا بال�ضتئجار اأو الإيجار للخدمة.التاريخ: 4 ذو احلجة 1433 هـ  -9

املوافق له: 20  اأكتوبر 2012 م
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فتوى: منتج مرابحة ال�ضيارات

قامت الهيئة ال�ضرعية ببنك نزوى بالطالع على عقود وم�ضتندات منتج مرابحة ال�ضيارات ووافقت عليه وفق ال�ضوابط التالية:

مرابحة ال�ضيارات هي: “بيع امل�ضرف ملركبة بالتكلفة وزيادة ربح معلوم متفق عليه بني امل�ضرف والعميل اإما مببلغ مقطوع اأو   )1

بن�ضبة معّينة من �ضعر التكلفة الرئي�ضي”. 

يجوز للم�ضرف اأن ي�ضرتي ال�ضيارة بناء على رغبة العميل وطلبه مادام اأن ذلك متوافٌق مع ال�ضوابط ال�ضرعية للعقد.  )2

يجوز اإ�ضدار الوعد امللزم من العميل )الآمر بال�ضراء( بال�ضراء من امل�ضرف وحتديد الربح.  )3

ل يجوز اإبرام عقد البيع بني الآمر بال�ضراء وامل�ضرف اإل بعد �ضراء امل�ضرف لل�ضيارة وقب�ضه لها حقيقة اأو حكما.  )4

للم�ضرف ا�ضرتاط حق اخليار على بائع ال�ضيارة ملدة معلومة، حيث ميكن للم�ضرف ردها اإىل البائع خالل مدة خيار ال�ضرط.  )5

ين مقابل زيادة يف مقداره )جدولة الّدين( �ضواء كان املدين مو�ضرًا اأو مع�ضرًا. ل يجوز تاأجيل موعد اأداء الدَّ  )6

للم�ضرف اأن يح�ضم جزءًا من الثمن عند تعجيل امل�ضرتي �ضداد التزاماته اإذا مل يكن ب�ضرط متفق عليه يف العقد  بدون اأن   )7

يكون للم�ضرتي حّق يف املطالبة.

يف  الأق�ضاط  �ضداد  عن  تاأخره  حالة  يف  الت�ضدق  �ضبيل  على  ين  الدَّ من  ن�ضبة  اأو  مقطوع  مبلغ  بدفع  العميل  يلتزم  اأن  يجوز   )8

مواعيدها املقررة اإل اأن يثبت العميل اع�ضاره، على اأن ت�ضرف يف وجوه الرب مبعرفة هيئة الرقابة ال�ضرعية للم�ضرف ول 

ينتفع بها امل�ضرف.
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فتوى: منتج مرابحة لالأفراد وال�ضركات

قامت الهيئة ال�ضرعية ببنك نزوى بالطالع على عقود وم�ضتندات منتج مرابحة ال�ضلع ووافقت عليه وفق ال�ضوابط التالية:

“بيع امل�ضرف ل�ضلعة بالتكلفة وزيادة ربح معلوم متفق عليه بني امل�ضرف والعميل اإما مببلغ مقطوع اأو  مرابحة ال�ضلع هي:   -1

بن�ضبة معّينة من �ضعر التكلفة الرئي�ضي”. 

يجوز للم�ضرف اأن ي�ضرتي ال�ضلعة بناء على رغبة العميل وطلبه ما دام اأن ذلك متوافٌق مع ال�ضوابط ال�ضرعية للعقد.  -2

يجوز اإ�ضدار الوعد امللزم من العميل )الآمر بال�ضراء( بال�ضراء من امل�ضرف وحتديد الربح.  -3

ل يجوز اإبرام عقد البيع بني الآمر بال�ضراء وامل�ضرف اإل بعد �ضراء امل�ضرف ال�ضلعة وقب�ضه لها حقيقة اأو حكما.  -4

للم�ضرف ا�ضرتاط حق اخليار على بائع ال�ضلعة ملدة معلومة، حيث ميكن للم�ضرف ردها اإىل البائع خالل مدة خيار ال�ضرط.  -5

ين مقابل زيادة يف مقداره )جدولة الّدين( �ضواء كان املدين مو�ضرًا اأو مع�ضرًا. ل يجوز تاأجيل موعد اأداء الدَّ  -6

للم�ضرف اأن يح�ضم جزءًا من الثمن عند تعجيل امل�ضرتي �ضداد التزاماته اإذا مل يكن ب�ضرط متفق عليه يف العقد بدون اأن   -7

يكون للم�ضرتي حٌق يف املطالبة.

�ضداد  عن  تاأخره  حالة  يف  الت�ضدق  �ضبيل  على  ين  الدَّ من  ن�ضبة  اأو  مقطوع  مبلغ  بدفع  العميل  يلتزم  اأن  على  التفاق  يجوز   -8

الأق�ضاط يف مواعيدها املقررة اإل اأن يثبت العميل وجود عذر قاهر اأو اإع�ضاره، على اأن ي�ضرف املبلغ يف وجوه الرب مبعرفة 

هيئة الرقابة ال�ضرعية للم�ضرف ول ينتفع بها امل�ضرف.
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فتوى: برنامج ح�ضاب امل�ضاربة اال�ضتثماري

قامت الهيئة ال�ضرعية ببنك نزوى بالطالع على عقود وم�ضتندات منتج ح�ضاب امل�ضاربة ال�ضتثماري ووافقت عليه وفق ال�ضوابط 

التالية: 

امل�ضاربة �ضكل من اأ�ضكال ال�ضراكة حيث يقوم اأحد الأطراف بتوفري راأ�س املال، بينما يقدم الطرف الثاين اخلربة واملهارات   )1

الإدارية. يجوز للبنك ا�ضتثمار ح�ضة من اأمواله اخلا�ضة يف وعاء امل�ضاربة بعد اإ�ضعار اأ�ضحاب احل�ضابات واعتبارهم موافقني 

�ضمنيًا بعدم العرتا�س.

يقوم البنك با�ضتثمار الأموال الواردة من الزبائن جنبا اإىل جنب مع اأمواله اخلا�ضة يف وعاء ا�ضتثماري م�ضرتك. وت�ضتخدم   )2

الأموال املوجودة يف هذا الوعاء ال�ضتثماري امل�ضرتك لتوفري التمويل للعمالء ول�ضتثمارها ح�ضب ما يراه امل�ضرف منا�ضبا يف 

ظل معامالت ا�ضتثمارية متوافقة مع اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية ومبادئها.

يكون الربح بني امل�ضرف و العميل على ما �ضرطا، ويجوز لهما التفاق على تغيري ن�ضبة التوزيع مع بيان الفرتة التي ي�ضري   )3

عليها اتفاقهما. اأما اخل�ضارة فهي على رب املال وحده و ل يتحمل امل�ضارب �ضيئًا من اخل�ضارة واإمنا يخ�ضر عمله و جهده اإل 

يف حال التعدي اأو التق�ضري اأو خمالفة ال�ضروط. 

يتم تعيني اأوزان حمددة جلميع ح�ضابات امل�ضاربة ال�ضتثمارية، ا�ضتنادا اإىل مميزات كل ح�ضاب ادخار مثل املبلغ، والعملة،   )4

وخيارات دفع الأرباح واملزايا الأخرى املطبقة لغر�س ح�ضاب الأرباح وفقا لأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية التي ت�ضدرها هيئة 

الرقابة ال�ضرعية.

يتم ح�ضم جميع امل�ضروفات املبا�ضرة والر�ضوم املرتتبة على عمليات ال�ضتثمار من الأموال يف وعاء ال�ضتثمار.  )5

ينبغي اأن يتوفر يف ح�ضابات امل�ضاربة ال�ضتثمارية متطلبات احلد الأدنى من الر�ضيد مل�ضاركة امل�ضتثمر يف وعاء امل�ضاربة.  )6

يف حال رغب )رب املال( بانهاء ال�ضتثمار قبل تاريخ ال�ضتحقاق املتفق عليه، يتوجب على )رب املال(  اإر�ضال اإ�ضعار اإنهاء   )7

للم�ضارب ويحق للم�ضارب اأن يحدد ن�ضبة الربح التي �ضيدفعها للعميل ح�ضب ن�ضبة ح�ضاب التوفري يف الفرتة ال�ضتثمارية 

الأخرية. ثم تطبق هذه الن�ضبة على مبلغ امل�ضتثمر عن فرتة ال�ضتثمار التي اأمّتها العميل لدى البنك. 

اإعادة ا�ضتثمار املبلغ الأ�ضلي  اأن يوا�ضل يف وعاء ال�ضتثمار ف�ضيتم  اأراد )رب املال(  يتجدد ا�ضتثمار امل�ضاربة تلقائيًا، واإذا   )8

بالإ�ضافة اىل الربح املتحقق. ويف حال مل ي�ضتفد العميل من هذا اخليار، عندها يجب احل�ضول على موافقة التجديد باأمر 

من العميل باأي و�ضيلة منا�ضبة يحدد فيها العميل اإذا ما كان يرغب يف ا�ضتثمار املبلغ الرئي�ضي فح�ضب اأو باإ�ضافة الربح اإىل 

مبلغ ال�ضتثمار. ويجب على البنك اإر�ضال اإ�ضعاراىل العميل للتاكيد على ال�ضتثمار اجلديد.

يجوز تخ�ضي�س حافز للوكيل اإما باإعطائه بع�س ما زاد عن الّربح املتوقع، اأو بع�س ما زاد من الّربح عن ن�ضبة معينة.  )9

الأ�ضل اأن ُيجعل للم�ضاربة بال�ضتثمار وعاًء م�ضتقل ويجوز اأن جتعل مع الوكالة بال�ضتثمار وح�ضاب التوفري يف وعاء واحد مع   )10

وجود طريقة حما�ضبية من�ضبطة منعًا للتداخل بني احل�ضابات.

وتقرر الهيئة ال�ضرعية مبوجب ما �ضبق باأن العقود وامل�ضتندات اخلا�ضة ح�ضاب امل�ضاربة ال�ضتثماري من بنك نزوى متوافقة مع 

اأحكام ال�ضريعة الإ�ضالمية وقواعدها.
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فتوى: برنامج وكالة اال�ضتثمار

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

اّطلعت هيئة الرقابة ال�ضرعّية يف بنك نزوى على برنامج وكالة ال�ضتثمار وراجعت م�ضتنداته ب�ضكل واٍف، والذي يعتمد بال�ضافة 

اإىل التفا�ضيل املن�ضو�س عنها يف الربنامج على اخلطوات التنفيذية الأ�ضا�ضية التالية:

)الوكيل(؛  ال�ضتثمار  مدير  والآخر  )املوّكل(  امل�ضتثمر  املال  رّب  اأحدهما  طرفني،  بني  ال�ضتثمار  وكالة  تكون  	•
وتنفيذها؛ ال�ضتثمار  عملية  على  لالتفاق  والقبول  اليجاب  الطرفان  يتبادل  	•

امل�ضتثَمر؛ املال  من  بن�ضبة  اأو  مقطوع  مببلغ  الوكيل  اأجرة  حتّدد  	•
وكالة ال�ضتثمار لزمة عند توقيعها بتحديد اأجر الوكيل اأو مدة الوكالة، والتعّهد بعدم ف�ضخها قبل املدة املحّددة؛ تكون  	•

يدفع املوّكل مبلغ ال�ضتثمار يف تاريخ ال�ضتثمار املتفق عليه، ويف حال عدم توافر مبلغ ال�ضتثمار ي�ضبح عر�س ال�ضتثمار لغيًا؛ 	•
اأو ما يراه  ال�ضتثمار يف وعاء اخلزينة العام يف حال البنك،  مبلغ  الوكيل  ي�ضتثمر  اأن  يحّق  بحيث  مطلقًا  ال�ضتثمار  يكون  	•

منا�ضبًا؛

حّدد املوّكل وجهة ال�ضتثمار و�ضروطه، مع حتديد تفا�ضيله يف اليجاب والقبول. اإذا  مقّيدًا  ال�ضتثمار  يكون  	•
اأمانة اإّل يف حالت التعدي اأو التق�ضري اأو خمالفة �ضروط التفاقية؛  يد  يده  ولكن  ال�ضتثمار  ربح  الوكيل  ي�ضمن  ل  	•

الوكيل؛ اأجرة  اقتطاع  بعد  ال�ضتثمار  ربح  وي�ضتحّق  ال�ضتثمار  خماطر  امل�ضتثمر  املوّكل  يتحّمل  	•
اأو كّل ما زاد عن ربح ال�ضتثمار املتوّقع ل�ضالح الوكيل على اأ�ضا�س حافز اإدارة ال�ضتثمار بال�ضافة اإىل اأجر  يجوز تعيني بع�س  	•

الوكالة؛

يجوز للوكيل اأن يدفع مقّدمًا جزءًا من الّربح املتوّقع، اأو كّله، اإىل املوّكل بعد ال�ضتثمار وظهور ربح، واأن يدفع اأجزاء من الّربح  	•
املتوقع على احل�ضاب، على اأن جتري ت�ضوية الأرباح املدفوعة مقابل الّربح احلقيقي عند ت�ضفية ال�ضتثمار؛  

اأو اإنهاء ال�ضتثمار قبل تاريخ النتهاء املتفق عليه. ويف حال وافق الوكيل على ذلك، عليه اأن  ت�ضفية  يطلب  اأن  للموّكل  يجوز  	•
ته من الّربح عن مدة ال�ضتثمار، اإن ُوجد. يعلمه بح�ضّ

تاأّخر يف رّد مبلغ ال�ضتثمار وربحه اإىل املوّكل، والت�ضّدق بن�ضبة حمّددة ُت�ضرف يف اخلريات ح�ضب  يتعّهد الوكيل يف حال  	•
توجيهات هيئة الرقابة ال�ضرعية لدى املوّكل.

وتوؤّكد هيئة الرقابة ال�ضرعية، نتيجة هذه املراجعة، وتعلن اأّن برنامج “وكالة ال�ضتثمار” وم�ضتند اتفاقية ال�ضتثمار متوافق مع 

الأحكام ال�ضرعية الإ�ضالمية ال�ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ّض�ضات املالّية وال�ضالمّية، ل �ضّيما املعيار ال�ضرعّي رقم 

العام،  والإف�ضاح  العر�س  يف   )01( رقم  املحا�ضبة  ومعيار  الوكالة،  يف   )23( رقم  ال�ضرعي  واملعيار  ال�ضتثمار،  وكالة  يف   )46(

وغريها من املعايري ال�ضرعّية واملحا�ضبّية ذات العالقة، ومبوجب القوانني املرعّية الإجراء يف �ضلطنة ُعمان.

وتو�ضي هيئة الرقابة ال�ضرعّية بتقوى اهلل، واإخال�س النّية يف ال�ضّر والَعلن، واإ�ضالح الَعمل ملا فيه اخلري، واهلل املوّفق؛ 

واهلل اأعلم.

فتوى: برنامج متويل التجارة

 

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

اّطلعت هيئة الرقابة ال�ضرعّية يف بنك نزوى على برنامج “متويل التجارة” وراجعت م�ضتنداته ب�ضكل واٍف، والذي يعتمد بال�ضافة 

اإىل التفا�ضيل املن�ضو�س عنها يف الربنامج على اخلطوات التنفيذية الأ�ضا�ضية التالية:

ميّول البنك ا�ضترياد الب�ضائع ب�ضرائها لنف�ضه مبختلف اأنواع العتمادات امل�ضتندية امل�ضروعة وميتلكها، ثم يبيعها باملرابحة  	•
للعميل مقابل دفعة واحدة اأو بالأق�ضاط اأو ح�ضب التفاق بني الطرفني؛ 

بيع املرابحة كلفة الب�ضائع مع امل�ضاريف والنفقات املتفق عليها والّربح املتفق عليه؛ ثمن  ي�ضمل  	•
يكون البنك يف العتماد امل�ضتندي بالوكالة وكياًل عن العميل يف فتح العتماد وتنفيذه، دون احلاجة اإىل وكالة م�ضتقلة، ودون  	•

تقدمي متويل؛
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يتوىّل اأو ي�ضارك يف اأّي اعتماد يت�ضّمن يف �ضروطه وتنفيذه دفع اأو قب�س فوائد ربوّية؛ اأن  للبنك  يجوز  ل  	•
للبنك اأن ي�ضتويف يف الكفالت اأو ال�ضمانات البنكية على اختالف اأنواعها �ضوى امل�ضاريف الدارية، واإن كانت على  يجوز  ل  	•

�ضرائح متنا�ضبة مع قيمتها؛

الأمر  وكذلك  لل�ضمانات،  مماثلة  اإدارية  م�ضاريف  عنه  البنك  وي�ضتويف  مان  ال�ضّ مثيل  هو  الطلب  عند  امل�ضتندي  العتماد  	•
بالن�ضبة اإىل تعزيز اأو تاأكيد العتماد امل�ضتندي؛

مان الذي ي�ضتويف البنك مقابل قبوله ر�ضومًا اإدارية،  والتح�ضيل امل�ضتندي هو من قبيل ال�ضّ امل�ضتندي  العتماد  �ضندات  قبول  	•
ول يجوز ح�ضم ال�ضندات يف �ضرائها باأقّل من قيمتها ال�ضمية. 

وتوؤّكد هيئة الرقابة ال�ضرعية، نتيجة هذه املراجعة، وتعلن اأّن برنامج “متويل التجارة” متوافق مع الأحكام ال�ضرعية الإ�ضالمية 

ال�ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ّض�ضات املالّية وال�ضالمّية، ل �ضّيما املعيار ال�ضرعّي رقم )14( يف العتمادات امل�ضتندية، 

مانات، ومعيار املحا�ضبة رقم )01( يف العر�س والإف�ضاح العام، وغريها من املعايري ال�ضرعّية  واملعيار ال�ضرعي رقم )05( يف ال�ضّ

واملحا�ضبّية ذات العالقة، ومبوجب القوانني املرعّية الإجراء يف �ضلطنة ُعمان.

وتو�ضي هيئة الرقابة ال�ضرعّية بتقوى اهلل، واإخال�س النّية يف ال�ضّر والَعلن، واإ�ضالح الَعمل ملا فيه اخلري، واهلل املوّفق؛ 

واهلل اأعلم.

فتوى: برنامج االإجارة املو�ضوفة بالّذمة

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

اّطلعت هيئة الرقابة ال�ضرعّية يف بنك نزوى على برنامج “الجارة املو�ضوفة بالذّمة” وراجعت م�ضتنداته ب�ضكل واٍف، والذي يعتمد 

بال�ضافة اإىل التفا�ضيل املن�ضو�س عنها يف الربنامج على اخلطوات التنفيذية الأ�ضا�ضية التالية:

البناء من خالل عقد ا�ضت�ضناع مع �ضركة املقاولت، يتّم نفاذه ح�ضب املوا�ضفات املطلوبة وتاريخ  اأعمال  تكاليف  البنك  ميّول  	•
الت�ضليم املتفق عليه؛ 

بالذّمة؛ مو�ضوفة  اإجارة  اتفاقية  موؤجرًا  ب�ضفته  البنك  يوّقع  	•
الجارة؛ ح�ضاب  حتت  دفعة  العميل  ي�ضّدد  	•

الإجارة )الثابتة اأو املتغرية( ح�ضب التفاق مع البنك بعد توقيع عقد الجارة؛ دفعات  العميل  ي�ضّدد  	•
التكافلي خالل مدة الجارة، ويجوز له اأن يعنّي العميل وكياًل  والتاأمني  للعقار  الأ�ضا�ضية  ال�ضيانة  عن  م�ضوؤوًل  البنك  يكون  	•

عنه بهذه اخلدمات وعلى ح�ضابه؛

ملكّية البناء اإىل العميل وي�ضّجل البناء با�ضمه على اأ�ضا�س الهبة املعلقة امل�ضروطة ب�ضداد دفعات الإجارة.  البنك  ينقل  	•
وتوؤّكد هيئة الرقابة ال�ضرعية، نتيجة هذه املراجعة، وتعلن اأّن برنامج “الجارة املو�ضوفة بالذّمة” متوافق مع الأحكام ال�ضرعية 

الإ�ضالمية ال�ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ّض�ضات املالّية وال�ضالمّية، ل �ضّيما املعيار ال�ضرعّي رقم )09( يف الجارة، 

واملعيار ال�ضرعي رقم )11( يف ال�ضت�ضناع، ومعيار املحا�ضبة رقم )01( يف العر�س والإف�ضاح العام، وغريها من املعايري ال�ضرعّية 

واملحا�ضبّية ذات العالقة، ومبوجب القوانني املرعّية الإجراء يف �ضلطنة ُعمان.

وتو�ضي هيئة الرقابة ال�ضرعّية بتقوى اهلل، واإخال�س النّية يف ال�ضّر والَعلن، واإ�ضالح الَعمل ملا فيه اخلري، واهلل املوّفق؛ 

واهلل اأعلم.
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فتوى: برنامج �ضرف العمالت

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

اّطلعت هيئة الرقابة ال�ضرعّية يف بنك نزوى على برنامج �ضرف العمالت وراجعت م�ضتنداته ب�ضكل واٍف، والذي يعتمد بال�ضافة 

اإىل التفا�ضيل املن�ضو�س عنها يف الربنامج على اخلطوات التنفيذية الأ�ضا�ضية التالية:

امل�ضتقبلية؛ اأو  الآجلة  دون  ح�ضرًا  الفورية  ال�ضوق  يف  العمالت  وبيع  �ضراء  عمليات  تنّفذ  	•

حقيقّيًا؛  اأو  حكمّيًا  قب�ضًا  ويقب�ضها  ويتمّلكها  العمالت  البنك  ي�ضرتي  	•

ينّفذ التعامل بني البنوك يف �ضرف العمالت ب�ضداد كامل قيمة مبلغ العملة الأوىل من البنك الأول مقابل دفع كامل قيمة مبلغ  	•

العملة الأخرى من البنك الثاين؛

واحد؛ طرف  من  امللزم  الوعد  على  بناًء  العمالت  �ضرف  عمليات  تنفيذ  للبنك  يجوز  	•

يجوز اأن ي�ضتخدم البنك و�ضائل الت�ضالت احلديثة يف اإبرام العقود وتنفيذ العمليات؛ 	•

يقدم العمالء ال�ضركات تفوي�ضًا خطيًا اإىل البنك باأ�ضماء الأ�ضخا�س املفو�ضني تنفيذ عمليات �ضرف العمالت، و�ضالحياتهم؛ 	•

اأن يحتفظ مبراكز مالية بالعمالت املختلفة ملوافاة احتياجاته املالية منها دون الحتكار اأو امل�ضاربة.  للبنك  يجوز  	•

اأّن برنامج  �ضرف العمالت وم�ضتنداته متوافق مع الأحكام ال�ضرعية  توؤّكد هيئة الرقابة ال�ضرعية، نتيجة هذه املراجعة، وتعلن 

الإ�ضالمية ال�ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ّض�ضات املالّية وال�ضالمّية، ل �ضّيما املعيار ال�ضرعّي رقم )01( يف املتاجرة 

يف العمالت، ومعيار املحا�ضبة رقم )01( يف العر�س والإف�ضاح العام، وغريها من املعايري ال�ضرعّية واملحا�ضبّية ذات العالقة، 

ومبوجب القوانني املرعّية الإجراء يف �ضلطنة ُعمان.

وتو�ضي هيئة الرقابة ال�ضرعّية بتقوى اهلل، واإخال�س النّية يف ال�ضّر والَعلن، واإ�ضالح الَعمل ملا فيه اخلري، واهلل املوّفق؛ 

واهلل اأعلم.
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فتوى: برنامج بطاقة احل�ضم الفوري، ما�ضرتكارد

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

اّطلعت هيئة الرقابة ال�ضرعّية يف بنك نزوى على برنامج “بطاقة احل�ضم الفوري، ما�ضرتكارد”، وراجعت م�ضتنداته ب�ضكل واٍف، 

والذي يعتمد على التفا�ضيل املن�ضو�س عنها يف الربنامج على اخلطوات التنفيذية الأ�ضا�ضية التالية:

البيع؛ نقاط  خالل  من  وح�ضومات  �ضرعية  خدمات  البطاقة  حلاملي  توّفر  	•
البطاقة؛    م�ضتخدمي  عن  ال�ضرعية  غري  اخلدمات  البنك  يحجب  �ضوف  	•

الآيل؛  رف  ال�ضّ اأجهزة  من  النقدي  ال�ّضحب  	•
�ضرعًا؛  متقّومة  وخدمات  �ضلع  �ضراء  يف  البطاقة  ت�ضتخدم  	•

مقطوعة؛ ر�ضوم  اإىل  النقدي  وال�ّضحب  اخلدمات  تخ�ضع  	•
رف.  بن�ضبة حمددة من قيمة عملية ال�ضّ ربح  اإىل  الأجنبية  العملة  �ضرف  عملّيات  تخ�ضع  	•

و توؤّكد الهيئة نتيجة هذه املراجعة، وتعلن اأّن برنامج “بطاقة احل�ضم الفوري” متوافق مع الأحكام ال�ضرعية الإ�ضالمية ال�ضادرة 

وبطاقة  احل�ضم  بطاقة  يف   )02( رقم  ال�ضرعّي  املعيار  �ضّيما  ل  وال�ضالمّية،  املالّية  للموؤ�ّض�ضات  واملراجعة  املحا�ضبة  هيئة  عن 

الئتمان، واملعيار ال�ضرعي رقم )28( يف اخلدمات امل�ضرفية يف امل�ضارف ال�ضالمية، ومعيار املحا�ضبة رقم )01( يف العر�س 

والإف�ضاح العام، وغريها من املعايري ال�ضرعّية واملحا�ضبّية ذات العالقة، ومبوجب القوانني املرعّية الإجراء يف �ضلطنة ُعمان.

وتو�ضي هيئة الرقابة ال�ضرعّية بتقوى اهلل، واإخال�س النّية يف ال�ضّر والَعلن، واإ�ضالح الَعمل ملا فيه اخلري، واهلل املوّفق، واهلل اأعلم.

___________

فضيلة الشيخ محّمد تقي العثماني
رئيس هيئة الرقابة الشرعية  

 ___________

فضيلة الشيخ الدكتور عبدالستار أبو غّدة
نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية

___________

فضيلة الشيخ إبراهيم بن ناصر الصّوافي
عضو هيئة الرقابة الشرعّية 

   

___________

فضيلة الشيخ الدكتور محّمد بن راشد الغاربي
عضو هيئة الرقابة الشرعّية    
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فتوى: برنامج بطاقة االئتمان، ما�ضرتكارد

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،

اّطلعت هيئة الرقابة ال�ضرعّية يف بنك نزوى على برنامج “بطاقة الئتمان، ما�ضرتكارد”، وراجعت م�ضتنداته ب�ضكل واٍف، ويعتمد 

الربنامج على التفا�ضيل واخلطوات التنفيذية الأ�ضا�ضية التالية:

البيع؛ نقاط  من  �ضرعًا  املتقّومة  واخلدمات  ال�ّضلع  �ضراء  يف  البطاقة  ت�ضتخدم  	•
الآيل؛  رف  ال�ضّ اأجهزة  من  النقدي  ال�ّضحب  	•

يحجب البنك ال�ّضلع واخلدمات غري املتقّومة �ضرعًا عن م�ضتخدمي البطاقة؛    �ضوف  	•
مقطوعة؛ ر�ضوم  اإىل  النقدي  وال�ّضحب  اخلدمات  تخ�ضع  	•

ال�ضوق؛  يف  ال�ّضائد  رف  ال�ضّ ب�ضعر  الأجنبية  بالعملة  الّنقدي  وال�ّضحب  ال�ّضراء  قيمة  حُت�ضب  	•
ي�ضّدد حامل البطاقة ر�ضيد احل�ضاب خالل املدة املحددة، دون اأّي زيادة اأو اإ�ضافة مقابل اأجل الئتمان؛  	•

حامل البطاقة باخليار يف ال�ضرتاك ببطاقة الئتمان الدولية بدون خدمات اأو بطاقة الئتمان الدولية مع اخلدمات ال�ضافية  	•
اخلارجية و�ضداد ال�ضرتاك ح�ضب نوع البطاقة وخدماتها.

توؤّكد الهيئة نتيجة هذه املراجعة، وتعلن اأّن برنامج “بطاقة احل�ضم الفوري” متوافق مع الأحكام ال�ضرعية الإ�ضالمية ال�ضادرة عن 

هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ّض�ضات املالّية وال�ضالمّية، ل �ضّيما املعيار ال�ضرعّي رقم )02( يف بطاقة احل�ضم وبطاقة الئتمان، 

واملعيار ال�ضرعي رقم )28( يف اخلدمات امل�ضرفية يف امل�ضارف ال�ضالمية، ومعيار املحا�ضبة رقم )01( يف العر�س والإف�ضاح 

العام، وغريها من املعايري ال�ضرعّية واملحا�ضبّية ذات العالقة، ومبوجب القوانني املعمول بها يف �ضلطنة ُعمان.

وتو�ضي هيئة الرقابة ال�ضرعّية بتقوى اهلل، واإخال�س النّية واإ�ضالح الَعمل، واهلل املوّفق، واهلل اأعلم.

فتوى: برنامج االإجارة املنتهية بالتمليك

ب�ضم اهلل الّرحمن الّرحيم 

الة وال�ّضالم على اأ�ضرف املر�ضلني �ضّيدنا حمّمد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. احلمد هلل رّب العاملني وال�ضّ

اأّما بعد،

فقد راجعت هيئة الرقابة ال�ضرعّية يف بنك نزوى برنامج “الإجارة املنتهية بالتمليك” لل�ضركات، وم�ضتنداته ب�ضكل واٍف. ويت�ضّمن 

الربنامج طرق التمويل التالية:

�ضراء العقار من مالكه الأ�ضلي اأو من الزبون وتاأجريه اإىل الزبون؛  .1

ا�ضتئجار البنك للعقار و تاأجريه للزبون؛  .2

اإجارة اخلدمات.  .3

يكون متويل �ضراء العقار من مالكه اأو من الزبون ثم تاأجريه اإىل الزبون وفق اخلطوات التنفيذية االأ�ضا�ضية التالية:    .1

على طلب الزبون، ي�ضرتي البنك العقار من مالكه، مع وعد من الزبون با�ضتئجاره؛  بناًء  	•
البنك ب�ضفته مالكًا وموؤجرًا، اتفاقية اإجارة منتهية بالتمليك مع الزبون؛  يوّقع  وقب�ضه،  العقار  �ضراء  بعد  	•

ي�ضرتط البنك على الزبون عدم ا�ضتخدام العقار امل�ضتاأجر يف ن�ضاطات غري �ضرعية؛ 	•
مع البنك بعد توقيع عقد الإجارة؛ التفاق  ح�ضب  الإجارة  دفعات  الزبون  ي�ضّدد  	•

يكون البنك م�ضوؤوًل عن ال�ضيانة الأ�ضا�ضية للعقار والتاأمني التكافلي خالل مدة الإجارة، ويجوز له اأن يعنّي الزبون وكياًل عنه  	•
بهذه اخلدمات وعلى ح�ضابه؛
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ينقل البنك ملكّية العقار اإىل الزبون وي�ضّجله با�ضمه عند انتهاء الإجارة على اأ�ضا�س الهبة املعلقة على �ضرط �ضداد دفعات الإجارة.  	•
يكون التمويل با�ضتئجار البنك للعقار من مالكه وتاأجريه اإىل الزبون وفق اخلطوات االأ�ضا�ضية التالية:  .2

با�ضتئجاره من  الزبون  رئي�ضة، مع وعد من  اإجارة  العقار  من مالكه مبوجب عقد  البنك  ي�ضتاأجر  الزبون،  على طلب  بناًء  	•
الباطن؛

البنك من الباطن العقار الذي ا�ضتاأجره اإىل الزبون ملدة ل تتجاوز مدة الإجارة الرئي�ضة؛  يوؤجر  	•
البنك ح�ضب التفاق؛  اإىل  الإجارة  دفعات  الزبون  يدفع  	•

امل�ضتاأجر يف ن�ضاطات غري �ضرعية؛ العقار  ا�ضتخدام  عدم  الزبون  على  البنك  ي�ضرتط  	•
اأو بيعها اإىل الزبون وفق  اأو �ضراء البنك للخدمات من مقدم اخلدمة وتاأجريها  يكون التمويل با�ضتئجار   .3

اخلطوات االأ�ضا�ضية التالية:

ي�ضرتي البنك اخلدمة من مقّدم اخلدمة اأو ي�ضتاأجرها منه مبوجب عقد �ضراء اأو اإجارة رئي�ضة، مع  الزبون،  طلب  على  بناًء  	•
وعد من الزبون ب�ضراء اأو ا�ضتئجار اخلدمة من البنك بعد ان يتمّلكها ويقب�ضها؛ 

اإذا كانت اخلدمة تقدم يف مدة زمنية على الرتاخي، فاإّن البنك يوؤجر اخلدمة اإىل الزبون مقابل دفعات اإجارة متفق عليها؛ 	•
يبيع اخلدمة اإىل الزبون مقابل ثمن وجدول �ضداد متفق عليه؛ البنك  فاإّن  واحدة،  جملة  تقدم  اخلدمة  كانت  اإذا  	•

تعرثه  يف تقدمي اخلدمة ويلتزم مب�ضاعدته يف حت�ضيل حقوقه منه؛ حال  يف  اخلدمة  مقدم  على  الزبون  البنك  يحوّل  	•
يلتزم الزبون �ضداد ثمن اخلدمة اإىل البنك بعد توفريها له، ورفع املوانع عنها، ولو مل ي�ضتوِف اخلدمة املتاحة له. 	•

“الإجارة املنتهية بالتمليك” متوافق مع الأحكام ال�ضرعية ال�ضادرة عن هيئة الرقابة  اأّن برنامج  وتوؤّكد هيئة الرقابة ال�ضرعية 

ال�ضرعية للبنك واملعايري ال�ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ّض�ضات املالّية وال�ضالمّية، ل �ضّيما املعيار ال�ضرعّي رقم )09( 

يف الإجارة، واملعيار ال�ضرعي يف اإجارة الأ�ضخا�س رقم )34(، وغريها من املعايري ال�ضرعّية واملحا�ضبّية ذات العالقة، ومبوجب 

القوانني املرعّية الإجراء يف �ضلطنة ُعمان.

وتو�ضي هيئة الرقابة ال�ضرعّية بتقوى اهلل واإخال�س النّية يف ال�ضّر والَعلن، واإ�ضالح الَعمل ملا فيه اخلري، واهلل املوّفق؛ واهلل اأعلم.

فتوى: برنامج التمويل بوكالة اال�ضتثمار 

ب�ضم اهلل الّرحمن الّرحيم 

الة وال�ّضالم على اأ�ضرف املر�ضلني �ضّيدنا حمّمد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. احلمد هلل رّب العاملني وال�ضّ

اأّما بعد،

فقد راجعت هيئة الرقابة ال�ضرعّية يف بنك نزوى برنامج “التمويل بوكالة ال�ضتثمار” لل�ضركات، وم�ضتنداته ب�ضكل واٍف. ويت�ضّمن 

الربنامج اخلطوات التنفيذية الأ�ضا�ضية التالية:  

طلب الزبون، ميّول البنك راأ�س املال العامل للزبون ال�ضركة من خالل وكالة ال�ضتثمار؛  على  بناًء   •
ا�ضتثمار ق�ضرية  ال�ضتثمار ملدة  وكيل  الزبون ب�ضفته  ا�ضتثمار مع  وكالة  اتفاقية  املال” امل�ضتثمر  “رّب  البنك ب�ضفته  يوّقع   •

الأجل متفق عليها؛ 

ا�ضتخدام مبلغ ال�ضتثمار يف ن�ضاطات �ضرعية حمّددة من �ضمن متطلبات راأ�س املال العامل؛ الزبون  على  البنك  ي�ضرتط   •
الّربح املتوقع من ال�ضتثمار باعتماد موؤ�ضر متفق عليه، اأهّمها ن�ضبة الّربح الت�ضغيلي الواردة يف القوائم  ن�ضبة  الّطرفان  يحّدد   •

املالية املدققة لل�ضنتني ال�ضابقتني على الأقل؛ 

نهاية مدة  الزبون يف  املتحقق لدى  الت�ضغيلي  الّربح  الزبون قوائم مالية داخلية ملقارنة  يقّدم  ال�ضتثمار،  مدة  انتهاء  عند   •
ال�ضتثمار مع الّربح املتوقع املذكور يف اتفاقية وكالة ال�ضتثمار؛

الّربح املتحقق اإىل البنك، وما زاد عن الّربح املتوقع يكون حافزًا لوكيل ال�ضتثمار؛ مع  ال�ضتثمار  مبلغ  الزبون  يدفع   •
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يدفع مبالغ على ح�ضاب الّربح املتوقع اإىل البنك خالل مدة ال�ضتثمار، على اأن تخ�ضع مبالغ الّربح املدفوعة  اأن  للزبون  يجوز   •
للت�ضوية مع الّربح املتحقق يف نهاية مدة ال�ضتثمار؛

الّطرفان مقدمًا يف اتفاقية وكالة ال�ضتثمار على تخفي�س مبلغ ال�ضتثمار تدريجًا بتواريخ حمددة، على اأن  يتفق  اأن  يجوز   •
ي�ضتمر ال�ضتثمار باملبلغ املتبقي اإىل املدة املتفق عليها، ول يجوز تخفي�س مبلغ ال�ضتثمار خالل مدة ال�ضتثمار يف حال عدم 

التفاق عليه ابتداًء يف التفاقية، اإّل مبوافقة الّطرفنْي؛

ال�ضتثمار، �ضامنًا ملبلغ ال�ضتثمار ، وللّربح يف حال حتققه وعدم دفعه، اإّل يف حالة التعدي اأوالتق�ضري  وكيل  الزبون،  يكون  ل   •
اأو خمالفة �ضروط التفاقية؛

يحّق للبنك تنفيذ ال�ضمانات التي ياأخذها من الزبون يف حالت التعّدي اأو التق�ضري اأو خمالفة �ضروط واأحكام اتفاقية التمويل   •
بوكالة ال�ضتثمار  فقط. 

الرقابة  هيئة  ال�ضادرة عن  ال�ضرعية  الأحكام  مع  ال�ضتثمار” متوافق  بوكالة  “التمويل  برنامج  اأّن  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة  توؤّكد 

ال�ضرعية للبنك واملعايري ال�ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ّض�ضات املالّية وال�ضالمّية، ل �ضّيما املعيار ال�ضرعّي رقم )23( 

يف الوكالة، واملعيار ال�ضرعي رقم )46( يف الوكالة بال�ضتثمار، وغريها من املعايري ال�ضرعّية واملحا�ضبّية ذات العالقة، ومبوجب 

القوانني املرعّية الإجراء يف �ضلطنة ُعمان.

وتو�ضي هيئة الرقابة ال�ضرعّية بتقوى اهلل واإخال�س النّية يف ال�ضّر والَعلن، واإ�ضالح الَعمل ملا فيه اخلري، واهلل املوّفق؛ واهلل اأعلم.

فتوى: برنامج امل�ضاركة املتناق�ضة

ب�ضم اهلل الّرحمن الّرحيم 

الة وال�ّضالم على اأ�ضرف املر�ضلني �ضّيدنا حمّمد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. احلمد هلل رّب العاملني وال�ضّ

اأّما بعد،

ويت�ضّمن  واٍف.  ب�ضكل  وم�ضتنداته  املتناق�ضة” لل�ضركات،  “امل�ضاركة  برنامج  نزوى  بنك  ال�ضرعّية يف  الرقابة  هيئة  راجعت  فقد 

الربنامج طرق التمويل التالية:

متويل بناء العقارات؛  .1

متويل الأعمال العامة ل�ضركة الزبون.  .2

يكون متويل بناء العقارات يف امل�ضاركة املتناق�ضة وفق اخلطوات االأ�ضا�ضية التالية:    .1

طلب الزبون، ي�ضهم البنك مببلغ متفق عليه ي�ضارك به الزبون وحتّدد ن�ضبة البنك يف امل�ضاركة على اأ�ضا�ضه؛  على  بناًء  	•
ته يف امل�ضاركة بالنقد اأو الأعيان بعد تقوميها مببلغ معنّي مثل الأرا�ضي �ضواًء كانت مبنّية اأو غري مبنّية، وحتّدد  ي�ضهم الزبون بح�ضّ 	•

ح�ضة الزبون يف امل�ضاركة على اأ�ضا�ضه؛ 

اأن يتفق الّطرفان على تعيني مدير للم�ضاركة، وميكن اأن يكون الزبون اأو طرفًا  اإدارة امل�ضاركة، ويجوز  اأن ي�ضاركا يف  للّطرفني  يجوز  	•
اآخر غريه؛

ته  امل�ضاركة، يجوز للزبون طلب مبلغ امل�ضاركة من البنك تدريجًا ح�ضب متطلبات امل�ضروع، وبعد ا�ضتخدام ح�ضّ اتفاقية  توقيع  بعد  	•
النقدية؛

ته من العقار اإىل الزبون مقابل دفعات اإجارة متفق عليها على احل�ضاب؛ توقيع اتفاقية امل�ضاركة اأن يوؤجر ح�ضّ بعد  للبنك  يجوز  	•
ته يف عقار امل�ضاركة تدريجًا اإىل الزبون ب�ضعر ال�ضوق اأو ب�ضعر يتفق عليه الّطرفان يف حينه. للبنك اأن يبيع ح�ضّ يجوز  	•

يكون متويل االأعمال العامة لل�ضركة بامل�ضاركة املتناق�ضة وفق اخلطوات التالية:  .2

متفق عليه ي�ضارك به الزبون وحتّدد ن�ضبة البنك يف امل�ضاركة على اأ�ضا�ضه؛ مببلغ  البنك  ي�ضاهم  الزبون،  طلب  على  بناًء  	•
يف راأ�س املال العامل، وحتّدد ح�ضة الزبون يف امل�ضاركة على اأ�ضا�ضه؛ باأ�ضول  امل�ضاركة  يف  ته  بح�ضّ الزبون  ي�ضاهم  	•

وخلط اأمواله مع ح�ضة الزبون يف راأ�س املال العامل، ت�ضبح امل�ضاركة �ضارية املفعول؛  امل�ضاركة  من  ته  ح�ضّ البنك  دفع  عند  	•
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يف ن�ضاطات غري �ضرعية؛ التمويل  ا�ضتخدام  عدم  الزبون  على  البنك  ي�ضرتط  	•
ي�ضاركا يف اإدارة امل�ضاركة، ويجوز اأن يتفق الّطرفان على تعيني مدير للم�ضاركة، ميكن اأن يكون الزبون اأو طرفًا  اأن  للّطرفني  يجوز  	•

اآخر غريه؛

يتفق الّطرفان على ن�ضبة توزيع الّربح بينهما يف اتفاقية امل�ضاركة؛ 	•
الّربح  املتوقع من امل�ضاركة باعتماد موؤ�ضر متفق عليه، واأهّم املوؤ�ضرات التي ميكن اعتمادها ن�ضبة  الّربح  ن�ضبة  الّطرفان  يحّدد  	•

الت�ضغيلي الواردة يف القوائم املالية املدققة لل�ضنتني ال�ضابقتني على الأقل؛ 

يقّدم الزبون قوائم مالية داخلية ملقارنة الّربح الت�ضغيلي املتحقق لدى الزبون بنهاية مدة امل�ضاركة مع  امل�ضاركة،  مدة  انتهاء  عند  	•
الّربح املتوقع املذكور يف اتفاقية امل�ضاركة؛

ح�ضاب الّربح على اأن يخ�ضع للت�ضوية عند انتهاء الفرتة املالية؛ على  مبالغ  ي�ضتلم  اأن  للبنك  يجوز  	•
اإىل الزبون بعد تقومي الأ�ضول يف راأ�س املال العامل يف حينه، ول يجوز حتديد  تدريجًا  امل�ضاركة  يف  ته  ح�ضّ يبيع  اأن  للبنك  يجوز  	•

�ضعر ال�ضراء بالقيمة ال�ضمية يف اتفاقية امل�ضاركة؛

وللّربح يف حال حتققه وعدم دفعه، اإّل يف حالة التعدي اأوالتق�ضري اأو خمالفة �ضروط  امل�ضاركة،  لراأ�س مال  الزبون �ضامنًا  ل يكون  	•
التفاقية؛

ياأخذها من الزبون يف حالت التعّدي اأو التق�ضري اأو خمالفة �ضروط واأحكام اتفاقية التمويل  التي  ال�ضمانات  تنفيذ  للبنك  يحّق  	•
بوكالة ال�ضتثمار فقط.

توؤّكد هيئة الرقابة ال�ضرعية اأّن برنامج “امل�ضاركة املتناق�ضة” متوافق مع الأحكام ال�ضرعية ال�ضادرة عن هيئة الرقابة ال�ضرعية 

واملعايري ال�ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ّض�ضات املالّية وال�ضالمّية، ل �ضّيما املعيار ال�ضرعّي رقم )12( يف امل�ضاركة، 

وغريها من املعايري ال�ضرعّية واملحا�ضبّية ذات العالقة، ومبوجب القوانني املرعّية الإجراء يف �ضلطنة ُعمان.

وتو�ضي هيئة الرقابة ال�ضرعّية بتقوى اهلل واإخال�س النّية يف ال�ضّر والَعلن، واإ�ضالح الَعمل ملا فيه اخلري، واهلل املوّفق؛ واهلل اأعلم.

فتوى: برنامج االإجارة املو�ضوفة بالذمة

ب�ضم اهلل الّرحمن الّرحيم 

الة وال�ّضالم على اأ�ضرف املر�ضلني �ضّيدنا حمّمد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. احلمد هلل رّب العاملني وال�ضّ

اأّما بعد،

فقد راجعت هيئة الرقابة ال�ضرعّية يف بنك نزوى برنامج “الإجارة املو�ضوفة بالذّمة” وم�ضتنداته ب�ضكل واٍف، والذي يعتمد على 

اخلطوات التنفيذية الأ�ضا�ضية التالية:

على طلب الزبون، ميّول البنك تكاليف اأعمال بناء العقار من خالل عقد ا�ضت�ضناع مع �ضركة املقاولت التي تنّفذ البناء  بناًء  	•
ح�ضب املوا�ضفات املطلوبة وتاريخ الت�ضليم املتفق عليه؛ 

م�ضروع البناء، يوّجر البنك العقار قيد البناء اإىل الزبون مبوجب اتفاقية اإجارة مو�ضوفة بالذّمة؛ �ضاحب  ب�ضفته  	•
امل�ضتاأجر دفعات الإجارة اإىل البنك ح�ضب اتفاقية الإجارة املو�ضوفة بالذّمة حتت ح�ضاب الإجارة؛ الزبون  ي�ضّدد  	•

يعنّي  اأن  للبنك  الإجارة، ويجوز  التكافلي خالل مدة  والتاأمني  الأ�ضا�ضية  املو�ضوف  العقار  �ضيانة  عن  م�ضوؤوًل  البنك  يكون  	•
الزبون وكياًل عنه بهذه اخلدمات وعلى ح�ضابه؛

يجوز للبنك عند انتهاء البناء ومبوافقة الزبون، ف�ضخ عقد الإجارة املو�ضوفة بالذّمة، وتوقيع عقد اإجارة منتهية بالتمليك  	•
ويظلّ البنك م�ضوؤولً عن ال�ضيانة ال
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البناء اإىل الزبون وي�ضّجل العقار با�ضمه عند انتهاء الإجارة على اأ�ضا�س الهبة املعلقة على �ضرط �ضداد  ملكّية  البنك  ينقل  	•
دفعات الإجارة. 

الرقابة  هيئة  ال�ضادرة عن  ال�ضرعية  الأحكام  مع  بالذّمة” متوافق  املو�ضوفة  “الإجارة  برنامج  اأّن  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة  توؤّكد 

رقم  ال�ضرعّي  املعيار  �ضّيما  ل  وال�ضالمّية،  املالّية  للموؤ�ّض�ضات  واملراجعة  املحا�ضبة  هيئة  عن  ال�ضادرة  واملعايري  للبنك  ال�ضرعية 

)09( يف الإجارة، واملعيار ال�ضرعي رقم )11( يف ال�ضت�ضناع، وغريها من املعايري ال�ضرعّية واملحا�ضبّية ذات العالقة، ومبوجب 

القوانني املرعّية الإجراء يف �ضلطنة ُعمان.

وتو�ضي هيئة الرقابة ال�ضرعّية بتقوى اهلل واإخال�س النّية يف ال�ضّر والَعلن، واإ�ضالح الَعمل ملا فيه اخلري، واهلل املوّفق؛ واهلل اأعلم.

فتوى: برنامج اال�ضت�ضناع

ب�ضم اهلل الّرحمن الّرحيم 

الة وال�ّضالم على اأ�ضرف املر�ضلني �ضّيدنا حمّمد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. احلمد هلل رّب العاملني وال�ضّ

اأّما بعد،

على  يعتمد  والذي  واٍف،  ب�ضكل  وم�ضتنداته  “ال�ضت�ضناع” لل�ضركات  برنامج  نزوى  بنك  ال�ضرعّية يف  الرقابة  هيئة  راجعت  فقد 

اخلطوات التنفيذية الأ�ضا�ضية التالية:

ينّفذ برنامج ال�ضت�ضناع يف متويل امل�ضروعات والعمليات التي تت�ضمن بناء العقارات، وت�ضنيع خمتلف اأنواع الأ�ضول وال�ّضلع،  	•
والتعاقد لتنفيذ خمتلف اأنواع م�ضروعات البنى التحتية وم�ضروعات النفط والغاز وما �ضابهها.

انع، اأعمال البناء والت�ضنيع من خالل توقيع عقد ا�ضت�ضناع مع الزبون  ميّول البنك، ب�ضفته ال�ضّ الزبون،  طلب  على  بناًء  	•
ح�ضب املوا�ضفات املطلوبة ب�ضعر ال�ضت�ضناع وتاريخ الت�ضليم املتفق عليه؛ 

وبنف�س  مواٍز،  ا�ضت�ضناع  عقد  خالل  من  ثالث  طرف  بوا�ضطة  املطلوبة  الأعمال  ينّفذ  اأن  انع،  ال�ضّ ب�ضفته  للبنك،  يحّق  	•
املوا�ضفات وتاريخ الت�ضليم، من غري ربط بني العقدين؛

م�ضتقل عن عقد ال�ضت�ضناع املوازي املنّفذ بني البنك والطرف الثالث، ول يحّق  والزبون  البنك  بني  املنّفذ  ال�ضت�ضناع  عقد  	•
للبنك اأن يعفي تف�ضه من م�ضوؤوليته والتزامه يف حال عدم ت�ضليم الطرف الثالث للم�ضروع ح�ضب عقد ال�ضت�ضناع املوازي. 

انع يف عقد ال�ضت�ضناع بت�ضليم امل�ضروع اأو ال�ّضلع يف تاريخ الت�ضليم املتفق عليه يف عقد ال�ضت�ضناع؛ يلتزم البنك ب�ضفته ال�ضّ 	•
اأن يعنّي الزبون امل�ضت�ضنع م�ضرفًا على اأعمال البناء اأو الت�ضنيع ولن يدفع البنك دفعات اإىل الطرف الثالث دون  يحّق للبنك  	•

موافقة الزبون ب�ضفته م�ضرفًا؛

ي�ضّدد الزبون، ب�ضفته امل�ضت�ضنع، اأق�ضاط ال�ضت�ضناع اإىل البنك ح�ضب اتفاقية جدول دفعات ال�ضت�ضناع املتفق عليه؛ 	•
امل�ضت�ضنع يف عقد ال�ضت�ضناع املوازي �ضمانات العيوب من الطرف الثالث يف عقد ال�ضت�ضناع املوازي  ب�ضفته  البنك  يحّول  	•

انع. اإىل الزبون؛ ويف حال تعّذر حت�ضيل ال�ضمان من ال�ضانع املوازي، يحّق للزبون الرجوع على البنك ال�ضّ

املوا�ضفات املتفق عليها، يحّق للبنك اأن يعر�س على الزبون ح�ضمًا من �ضعر  ح�ضب  امل�ضروع  اأو  البناء  ت�ضليم  عدم  حال  يف  	•
ال�ضت�ضناع للتعوي�س عن النق�س يف املوا�ضفات؛

يحق للزبون اأن ي�ضرتط على البنك ال�ضانع يف عقد ال�ضت�ضناع اأن يدفع غرامة تاأخري يف حال تاأخر ت�ضليم امل�ضروع عن املوعد  	•
املتفق عليه، كما يحّق للبنك ا�ضرتاط غرامة التاأخري على املقاول يف عقد ال�ضت�ضناع املوازي.

توؤّكد هيئة الرقابة ال�ضرعية اأّن برنامج “ال�ضت�ضناع” متوافق مع الأحكام ال�ضرعية ال�ضادرة عن هيئة الرقابة ال�ضرعية للبنك 
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واملعايري ال�ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ّض�ضات املالّية وال�ضالمّية، ل �ضّيما املعيار ال�ضرعّي رقم )11( يف ال�ضت�ضناع، 

وغريها من املعايري ال�ضرعّية واملحا�ضبّية ذات العالقة، ومبوجب القوانني املرعّية الإجراء يف �ضلطنة ُعمان.

وتو�ضي هيئة الرقابة ال�ضرعّية بتقوى اهلل واإخال�س النّية يف ال�ضّر والَعلن، واإ�ضالح الَعمل ملا فيه اخلري، واهلل املوّفق؛ واهلل اأعلم.

فتوى : برنامج امل�ضاربة

ب�ضم اهلل الّرحمن الّرحيم 

الة وال�ّضالم على اأ�ضرف املر�ضلني �ضّيدنا حمّمد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. احلمد هلل رّب العاملني وال�ضّ

اأّما بعد،

فيها  واٍف، مبا  ب�ضكل  وم�ضتنداته  املالية  املوؤ�ّض�ضات  “امل�ضاربة” بني  برنامج  نزوى  بنك  ال�ضرعّية يف  الرقابة  هيئة  راجعت  فقد 

اتفاقية امل�ضاربة والذي يعتمد على اخلطوات التنفيذية الأ�ضا�ضية التالية:

بني املوؤ�ّض�ضات املالية بحيث بوّفر الطرف الأول راأ�س املال )رّب املال( ويتوىل الطرف  ا�ضتثمار  اتفاقية  هو  امل�ضاربة  عقد  	•
الثاين اإدارة ال�ضتثمار )امل�ضارب(. وي�ضتثمر مدير ال�ضتثمار راأ�س مال امل�ضاربة بعد تبادل الإيجاب والقبول ملدة ال�ضتثمار 

املتفق عليها.

يكون ا�ضتثمار امل�ضاربة بني املوؤ�ّض�ضات املالية على اأ�ضا�س امل�ضاربة املطلقة بحيث ي�ضتثمر مدير ال�ضتثمار راأ�س مال امل�ضاربة  	•
ا�ضتثمار  اأمواله يف  للم�ضارب خلط  ويجوز  العام.  ال�ضتثمار  وعاء  ال�ضرعية من �ضمن  الأحكام  مع  متوافقة  ا�ضتثمارات  يف 

امل�ضاربة.

يتفق الّطرفان على ن�ضبة الّربح املتوقع حتقيقها من ا�ضتثمار امل�ضاربة عند تبادل الإيجاب والقبول، وميكن ال�ضتئنا�س مبوؤ�ضر  	•
معلوم من�ضبط للتو�ضل اإىل ن�ضبة الّربح املتوقع.

امل�ضاربة مقيدًا اإذا قّيد رّب املال ا�ضتثمار راأ�س مال امل�ضاربة بقطاع اقت�ضادي حمدد، اأو �ضلعة، اأو اأّي �ضرط  ا�ضتثمار  ي�ضبح  	•
مقّيد اآخر.

املوؤ�ّض�ضة املالية من الّربح لأموالها املختلطة يف ا�ضتثمار امل�ضاربة، يوّزع  ة  ا�ضتيفاء ح�ضّ وبعد  امل�ضاربة،  ا�ضتثمار  انتهاء  عند  	•
مدير ال�ضتثمار امل�ضارب الأرباح املتحققة ح�ضب ن�ضبة توزيع الّربح املتفق عليها.

ربح زائد عن الّربح املتوقع على اأ�ضا�س احلافز. اأّي  امل�ضارب  ال�ضتثمار  مدير  يحتفظ  	•
يتحّمل رّب املال  خماطر ال�ضتثمار وخ�ضائره، اإْن وجدت، ولن يكون امل�ضارب �ضامنًا اإّل يف حالت التعدي والتق�ضري وخمالفة  	•

�ضروط واأحكام اتفاقية امل�ضاربة.

الّربح �ضرط اأن يخ�ضع للت�ضوية النهائية بعد مقارنتها بالّربح املتحقق بتاريخ انتهاء ا�ضتثمار  ح�ضاب  على  مبالغ  توزيع  يجوز  	•
امل�ضاربة. .     

توؤّكد هيئة الرقابة ال�ضرعية اأّن برنامج “امل�ضاربة” بني الوؤ�ّض�ضات املالية متوافق مع الأحكام ال�ضرعية ال�ضادرة عن هيئة الرقابة 

ال�ضرعية للبنك واملعايري ال�ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ّض�ضات املالّية وال�ضالمّية، ل �ضّيما املعيار ال�ضرعّي رقم )13( 

يف امل�ضاربة، وغريها من املعايري ال�ضرعّية واملحا�ضبّية ذات العالقة، ومبوجب القوانني املرعّية الإجراء يف �ضلطنة ُعمان.

وتو�ضي هيئة الرقابة ال�ضرعّية بتقوى اهلل واإخال�س النّية يف ال�ضّر والَعلن، واإ�ضالح الَعمل ملا فيه اخلري، واهلل املوّفق؛ واهلل اأعلم.
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فتوى: برنامج متويل االأعمال 

ب�ضم اهلل الّرحمن الّرحيم 

الة وال�ّضالم على اأ�ضرف املر�ضلني �ضّيدنا حمّمد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني. احلمد هلل رّب العاملني وال�ضّ

اأّما بعد،

فقد راجعت هيئة الرقابة ال�ضرعّية يف بنك نزوى برنامج “متويل الأعمال” لالأفراد وم�ضتنداته ب�ضكل واٍف، والذي يعتمد على 

اخلطوات التنفيذية الأ�ضا�ضية التالية:

بهم. خا�ضة  اأعماًل  يديرون  والذين  املوظفني  الأفراد  اإىل  متوياًل  الربنامج  يقّدم  	•
ت�ضمل منتجات الربنامج املنتجات التي �ضبق اأن وافقت عليها هيئة الرقابة ال�ضرعية مثل املرابحة والإجارة والإجارة املو�ضوفة  	•

بالذّمة، بال�ضافة اإىل اأّي منتجات جديدة توافق عليها الهيئة للزبائن الأفراد.

منتج �ضبق اأن وافقت عليه هيئة الرقابة ال�ضرعية حيث ي�ضرتي البنك �ضلعًا وخدمات متقومة �ضرعًا من طرف ثالث  املرابحة  	•
بناًء على طلب الزبون، ثم يبيعها اإىل الزبون بعقد بيع املرابحة مقابل اأق�ضاط املرابحة.

ال�ضرعية حيث ي�ضرتي البنك عقارًا واأ�ضوًل وخدمات من طرف ثالث بناًء  الرقابة  هيئة  عليه  وافقت  اأن  �ضبق  منتج  الإجارة  	•
على طلب الزبون، ثم  يوؤجرها اإىل الزبون على اأ�ضا�س الإجارة املنتهية بالتمليك ملدة اإجارة متفق عليها مقابل اأق�ضاط اإجارة. 

الإجارة املو�ضوفة بالذّمة منتج �ضبق اأن وافقت عليه هيئة الرقابة ال�ضرعية حيث يعقد البنك عقد ا�ضت�ضناع مع املقاول بناًء  	•
على طلب الزبون لبناء عقار، ثم يوؤجر البنك العقار اإىل الزبون على اأ�ضا�س الإجارة املو�ضوفة بالذّمة ملدة متفق عليها مقابل 

اأق�ضاط الإجارة.

الأفراد التي توافق عليها هيئة الرقابة ال�ضرعية.   متويل  منتجات  الربنامج  هذا  ي�ضمل  كما  	•
توؤّكد هيئة الرقابة ال�ضرعية اأّن برنامج “متويل الأعمال” لالأفراد متوافق مع الأحكام ال�ضرعية ال�ضادرة عن هيئة الرقابة ال�ضرعية 

ال�ضرعّي رقم )08( يف  املعيار  �ضّيما  املالّية وال�ضالمّية، ل  للموؤ�ّض�ضات  ال�ضادرة عن هيئة املحا�ضبة واملراجعة  واملعايري  للبنك، 

املرابحة واملعيار ال�ضرعي رقم )09( يف الإجارة، وغريها من املعايري ال�ضرعّية واملحا�ضبّية ذات العالقة، ومبوجب القوانني املرعّية 

الإجراء يف �ضلطنة ُعمان.

وتو�ضي هيئة الرقابة ال�ضرعّية بتقوى اهلل واإخال�س النّية يف ال�ضّر والَعلن، واإ�ضالح الَعمل ملا فيه اخلري، واهلل املوّفق؛ واهلل اأعلم.

__________________________________
فضيلة الشيخ الدكتور عبدالستار أبو غّدة

رئيس هيئة الرقابة الشرعية     

__________________________________  __________________________________
فضيلة الشيخ إبراهيم بن ناصر الصّوافي   فضيلة الشيخ الدكتور محّمد بن راشد الغاربي 

عضو هيئة الرقابة الشرعّية عضو هيئة الرقابة الشرعّية  

مت اإ�ضدار هذه الفتاوى يف م�ضقط من الأول من �ضوال 1433هـ املوافق 17 �ضبتمرب 2012م اإىل ال�ضاد�س من �ضفر 1437هـ

املوافق 18 نوفمرب 2015
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