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يـر الـسنـوي ٢٠١٤ المحتوياتالـتـقــر

 مصرفية إس�مية 
ٌ

حلول
مبتكرة لكافة فئات 

المجتمع الُعماني
إننا في بنك نزوى نضطلع بمسؤولية نشر 

الوعي وتعريف المجتمع في السلطنة بمزايا 
الصيرفة ا�س�مية، حيث تتمحور استراتيجيتنا 
حول توفير خدمات مالية مبتكرة ومتوافقة 

مع الشريعة ا�س�مية تلبي جميع المتطلبات 
ية لكافة زبائننا  وا�حتياجات المالية العصر

ا�عزاء في جميع أنحاء السلطنة. 

خ�ل عام ٢٠١٤، نمت شبكة فروع البنك لتصل 
إلى عشرة فروع متكاملة في مواقع 

رئيسية تغطي مختلف أنحاء السلطنة، بحيث 
يبين من قاعدة زبائئنا المتنامية  نبقى قر

ونقدم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة 
ومنافسة تساعدهم على تأمين نمط حياة 

 لم ولعائ�تم.
ً
مستقر ماليا

٤ مجلس ا�دارة  

٥ ا�دارة العليا 

٦ - ٧ المؤشرات المالية الرئيسية وا²داء المالي 

ير رئيس مجلس ا�دارة  ١٠ - ١٣ تقر

 ١٦ ير مراجعي الحسابات حول حوكمة الشركات  تقر

١٧ - ٢٥ ير حوكمة الشركات  تقر

٢٨ - ٣٥ ير ا�داري والتحليلي لنشاط البنك  التقر

٣٨ ير  هيئة الرقابة الشرعية    تقر

٣٩ ير مراجعي الحسابات المستقلين عن القوائم المالية  تقر

٤٠ قائمة المركز المالي 

٤١ قائمة الدخل 

٤٢ قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

٤٣ قائمة التدفقات النقدية 

٤٤ قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الخيرات 

إيضاحات حول القوائم المالية    ٤٥ - ٨٠

٨١ ير مراجعي الحسابات فيما يتعلق بقواعد (بازل)  تقر

٨٢ - ١١٦ ا�فصاحات السنوية للعام ٢٠١٤ للركن ٣ من بازل ٢  

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى
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مــــجـــلـــــس 
اإلدارة

من اليمين إلى اليسار :
الدكتور سعيد بن محمد الصقري )عضو مجلس اإلدارة(

الفاضل مصبح بن سيف بن مصبح المطيري )عضو مجلس اإلدارة(
الشيخ سيف بن هالل بن ناصر المعولي )عضو مجلس اإلدارة(
الشيخ معاذ بن سالم بن أحمد الغزالي )عضو مجلس اإلدارة(

السيد أمجد بن محمد بن أحمد البوسعيدي )رئيس مجلس اإلدارة(
سعادة الشيخ أحمد بن سيف الرواحي ) نائب رئيس مجلس اإلدارة(
يز بن سعود بن علي الخليلي )عضو مجلس اإلدارة( الشيخ عبد العز

الشيخ يوسف بن يعقوب بن حمد الحارثي )عضو مجلس اإلدارة(

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ٤



 اإلدارة
الــعـــلـــيــــــا

من اليمين إلى اليسار :
الفاضل خالد الكايد )مدير عام المالية(

الفاضل أسد باتال )رئيس المعامالت المصرفية لألفراد(
الفاضل حلمي هارون الرشيد )نائب المدير العام األسواق واالستثمار(

الدكتور يوسف جناحي )رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات(
الفاضل أكبر البلوشي )المسؤول عن دائرة اإللتزام(

الدكتور أشرف النبهاني )مدير عام المساندة المؤسسية(
الدكتور جميل الجارودي )الرئيس التنفيذي(

الفاضل محمد بن فداء حسين اللواتي )المكلف بتسيير أعمال دائرة المخاطر(
الفاضل ناصر اللمكي )مدير عام التدقيق الداخلي(

الفاضل شانتانو جوش )نائب المدير العام إلدارة العمليات(
الدكتور أنور سوبرا )رئيس قسم الشريعة(

الفاضل طارق عثمان )المسؤول عن الشؤون القانونية / أمين سر مجلس اإلدارة(
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٢٨,٠٦٤

٤٣,١٢٧

٦٠,٦٨٨
٦٩,٣٧٦

٩٣,٧٢١

٢,٨٥٧

٧,٥١٨

٢٠١٣٢٠١٤ ٢٠١٣

٣١,٠٢٣

٤٩,٢١٥

٦٧,٣٩٤

١٠٠,٧٩٢

١٣٧,٣٤٥

الربع الرابع ٢٠١٤الربع الثالث ٢٠١٤الربع الثاني ٢٠١٤الربع ا�ول ٢٠١٤

أّن النمو في الميزانية العمومية قد انعكس 
يز العوائد من حيث الجودة والحجم،  على تعز
حيث بلغت نســـبة النمو ا�جمالية ١٦٣ بالمائة 
مقارنـــة بالعـــام الماضـــي، مقابـــل ١٨ بالمائـــة 
وهي نســـبة نمو التكاليف خ¥ل نفس الفترة. 
حيث يواصل البنك جوده الحثيثة نحو تحقيق 
الكلفة المســـتهدفة لمعدل الدخل وأهداف 

نقطة التعادل.

احتســـاب  بعـــد  التمويـــل  صافـــي  ل 
ّ
شـــك

العمـــ¥ء  مـــن  لـــكٍل  تمويـــ¥ت  المخصصـــات 
 لمحفظة 

ً
 كبيرا

ً
والمؤسســـات المالية مصدرا

الموجودات بنســـبة بلغـــت ٦١٪ من إجمالي 
الموجـــودات إضافـــة إلـــى تحقيـــق وضعيـــة 
قوية من حيث السيولة ومعدل كفاية رأس 

المال.

فـــي  قويـــة  نمـــو  معـــدÁت  البنـــك  أظـــر 
محفظـــة التمويل على أســـاس ربع ســـنوي 
 النتائـــج المســـتهدفة مع اســـتمراره 

ً
محققـــا

فـــي الحفـــاظ على جودة اÅصـــول دون أي 
تعثر في التمويل منذ إنط¥ق أعماله.

ـــل النمو في الودائع على أســـاس ربع 
ّ
يمث

 للبنك والذي يكمن 
ً
 إيجابيا

ً
سنوي مؤشـــرا

في رغبة العم¥ء في الحصول على ارباح 
منافســـة متوافقـــة مع احكام الشـــريعة 
اÁســـ¥مية. فقـــد اســـتطاع البنـــك تحقيـــق 
لÎفـــراد  الودائـــع  حســـابات  مـــن   ٣٢,٨٥٢
الودائـــع  فـــي   ٪٩٠ منهـــا  والشـــركات. 
النســـبة  التوفيـــر وهـــي  يـــة وودائـــع  الجار
اÅكبـــر فـــي الســـوق والتي ســـاعدت في 

خفض مخاطر تركز المنتج.

النمو في ا�يرادات (بآ�ف الريا�ت الُعمانية) النمو في التموي�ت (بآ�ف الريا�ت الُعمانية)

توزيع الموجودات (بآ�ف الريا�ت الُعمانية)

النمو في الودائع (بآ�ف الريا�ت الُعمانية)

المؤشرات المالية الرئيسية وا�داء المالي

موجودات أخرى ١٪صافي الممتلكات ةالمعدات ٢٪

صافي التمويل بعد احتساب المخصصات ٦١٪

نقد وارصدة لدى النك المركزي ١٠٪

اÁستثمارات العقارية ٦٪اÁستثمارات في الصكوك ٤٪ارصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية ١٦٪

نسبة رأس المال عالي الجودة

٪٤٥٫٦
يحتفظ البنك بقاعدة رأس مال قوية  مدعمة 

بمصادر دائمة Áستيعاب أية ظروف غير متوقعة

نسبة كفاية رأس المال

٪٤٦٫٣
يحتفظ البنك بقاعدة رأس مال قوية Áستيعاب 

أية ظروف غير متوقعة

نسبة الرافعة المالية

٪٤٣٫٤
يحتفظ البنك برأس مال كافي Áستيعاب أية ظروف 

غير متوقعة سواء ناشئة من اÅرصدة داخل الميزانية 
العمومية او خارجها. 

نسبة ا�صول الغير عاملة

٪٠
يحتفظ البنك بموجودات عالية الجودة

نسبة الموجودات السائلة 
�جمالي ا�لتزامات 

٪٥٧
يحتفظ البنك بموجودات سائلة كافية 

ية لمواجهة التزاماته الفور

نسبة الموجودات قصيرة ا�جل 
�جمالي ا�لتزامات 

٪١٥٠
يحتفظ البنك بوضعية سيولة قوية
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يحتفظ البنك بموجودات عالية الجودة

نسبة الموجودات السائلة 
�جمالي ا�لتزامات 

٪٥٧
يحتفظ البنك بموجودات سائلة كافية 

ية لمواجهة التزاماته الفور

نسبة الموجودات قصيرة ا�جل 
�جمالي ا�لتزامات 

٪١٥٠
يحتفظ البنك بوضعية سيولة قوية

الربع الرابع ٢٠١٤الربع الثالث ٢٠١٤الربع الثاني ٢٠١٤الربع ا�ول ٢٠١٣٢٠١٤
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ير رئيس  تقر
مــــجـــلـــــس 

اإلدارة
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الُمساهمون الكرام،

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته؛

ي�سعدين، بالأ�سالة عن نف�سي وبالنيابة عن جمل�س اإدارة بنك نزوى 

احل�سابات  مراجع  وتقرير  املالية  القوائم  لكم  اأقدم  اأن  �س.م.ع.ع.، 

جهودنا  النتائج  هذه  وتعك�س   .2014 دي�سمرب   31 يف  املنتهية  لل�سنة 

متوافق  اإ�سالمي  بنك  كاأول  وطموحاتنا  اأهدافنا  لتحقيق  احلثيثة 

نتطرق  ونحن  والآن،  والمتياز.  التفّوق  يف  ورغبتنا  ال�سريعة  مع 

و�سجل  املا�سي  العام  خالل  حققناها  التي  املتنوعة  الإجنازات  اإىل 

جناحاتنا التي حققناها على مدار عامني منذ ن�ساأتنا يف ال�سلطنة، 

فاإّننا نتقدم بخال�س ال�سكر والتحية لكل من قّدم لنا الدعم وامل�ساندة 

اللتني لولهما مل نكن لن�سل اإىل هذه املكانة التي نحظى بها اليوم.

لقد ان�سب تركيزنا خالل العام املا�سي يف املقام الأول على تطوير 

وال�سركات،  الأفراد  من  لزبائننا  نطرحها  التي  امل�سرفية  خدماتنا 

اإيجابية  ب�سمة  وترك  الريادية  مكانتنا  وتعزيز  الزبائن،  وخدمة 

لإجنازه،  الكثري  اأمامنا  يزال  ول  املجتمع.  فئات  كافة  على  ملمو�سة 

القادم مع  العام  اأداء عملياتنا خالل  تطوير  نحو  �سيدفعنا  ما  وهذا 

موا�سلة جهودنا نحو التعريف بقطاع ال�سريفة الإ�سالمية واحلفاظ 

على مكانتنا يف �سوق ال�سريفة التي ت�سهد مناف�سة �سخمة.

األداء المالي
ترّكزت اأولوياتنا الأ�سا�سية لهذا العام على اإدارة امليزانية العمومية. 

ويف هذا ال�سياق، فقد بلغت القيمة الإجمالية لأ�سول البنك بتاريخ 31 

ن�سبته 29  دي�سمرب 2014 مبلغ 253 مليون ريال ُعماين، مبعدل منو 

باملائة مقارنة بعام 2013. وبالرغم من كافة التحديات، فقد ارتفعت 

ن�سبة م�ساهمات اخلدمات امل�سرفية التجارية مقارنة بالعام املا�سي 

زيادة  يف  املهم  دورها  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  وا�سلت  بينما 

احل�سة  زيادة  اإىل  اأدى  مما  التمويل  نطاق  وتو�سيع  العمالء  ودائع 

ال�سوقية للبنك.

هذا، وُيعزى التح�ّسن الذي �سهدته امليزانية العمومية للبنك لهذا العام 

اإىل الإجنازات امللمو�سة التي حققناها يف حمفظة التمويل والتي بلغت 

137.3 مليون ريال ُعماين بن�سبة منو 343 باملائة، والتي دفعتنا اىل 

موا�سلة م�سار التقدم  مع تعزيز جودة وتنوع قاعدة اليرادات حيث 

اليرادات   اجمايل  يف  الكرب  امل�ساهم  التمويل  من  اليرادات  تعترب 

نحو  الجتاه  موا�سلة  يف  البنك  جنح  كما  باملائة.   66 وبن�سبة  للبنك 

التحول من العائد املنخف�س اإىل العائد املرتفع والأ�سول طويلة الجل 

وال�ستمرار يف جهوده لتح�سني نتائج امليزانية العمومية نحو الأمثل. 

كما حافظ البنك على اأ�سول قّيمة ذات جودة عالية بدون اأي تعرث يف 

التمويل للعام الثاين على التوايل منذ ن�ساأته يف ال�سلطنة.

الرئي�سي لتمويل امليزانية  بلغت ودائع العمالء، والتي ت�سّكل امل�سدر 

العمومية، 93.7 مليون ريال ُعماين يف نهاية الفرتة املالية بن�سبة منو 

تخفي�س  الودائع يف  هيكلة حمفظة  �ساهمت  وقد  باملائة.   234 بلغت 

وح�سابات  اجلارية  احل�سابات  ُت�سكل  حيث  الرتّكز  خماطر  معدل 

الأكرب  الن�سبة  وهي   %90 بن�سبة  املحفظة  من  الأكرب  اجلزء  التوفري 

يف ال�سوق.

اأّن النمو يف امليزانية العمومية قد انعك�س على  ومن اجلدير بالذكر 

النمو  ن�سبة  بلغت  حيث  واحلجم،  اجلودة  حيث  من  العوائد  تعزيز 

الإجمالية 163 باملائة مقارنة بالعام املا�سي، مقابل 18 باملائة فقط 

جهودنا  نوا�سل  واإّننا  الفرتة.  نف�س  خالل  التكاليف  منو  ن�سبة  يف 

نقطة  واأهداف  الدخل  ملعدل  امل�ستهدفة  الكلفة  حتقيق  نحو  احلثيثة 

التعادل.

وقد انخف�ست �سايف اخل�سائر بعد احت�ساب ال�سريبة بن�سبة 37 باملائة 

مقارنة بالعام املا�سي، وذلك نتيجة للنمو يف اليرادات واجلهود التي 

يبذلها البنك يف اإدارة التكاليف ومراقبتها.

مفهومنا لالبتكار
لطاملا �سكل الإبتكار يف بنك نزوى حافزًا اأ�سا�سيًا ير�سم خطواتنا نحو 

اأف�سل وجه. وهذا ما ظهر جليًا عرب ما حققناه  اأعمالنا على  اإمتام 

من اإجنازات ملمو�سة يف كافة اأق�سام البنك. وللمرة الأوىل، قام ق�سم 

اخلدمات امل�سرفية لل�سركات باإطالق حلول متويلية متخ�س�سة تلبي 

احلالية  التاأجريي  التمويل  حلول  بني  ما  وتدمج  ال�سركات  متطلبات 

وتدعم التمويل بالإجارة ف�ساًل عن جتربة الت�سهيالت التمويلية لراأ�س 

املال العامل واخلا�سة بالوكالة بال�ستثمار. كما قام ق�سم اخلدمات 

مل�ساعدة  القيمة  التمويل  حلول  من  عدد  بطرح  لالأفراد  امل�سرفية 

زبائن البنك يف �سراء ال�سيارات واملنازل وغريها من متطلبات احلياة 

الع�سرية. ومن ناحية اأخرى، قام ق�سم اإدارة املخاطر بتطبيق معايري 

تطوير  برنامج  اإىل  بالإ�سافة  جديدة  مراقبة  واأدوات  و�سيا�سات 

تطبيق  موا�سلة  مع  الر�سيدة  لالدارة  را�سخة  بنية  لإن�ساء  م�ستمر 

اأف�سل التقنيات لتعزيز واإثراء جتربة الزبائن.

و�ستظل ثقافة البتكار هي املبداأ الذي ينطلق منه البنك يف ال�سنوات 

القادمة من اأجل تعزيز الكفاءة الت�سغيلية وتلبية تطلعات ومتطلبات 

الزبائن.

شبكة الفروع
الزبائن،  ومتطلبات  تطلعات  على  للتعّرف  املتوا�سل  �سعيه  اإطار  يف 

متّثلت  والتي  املا�سيني  للعامني  التو�سعية  ا�سرتاتيجيته  البنك  حقق 

يف افتتاحه ع�سرة فروع متكاملة يف العديد من حمافظات ال�سلطنة، 

�سماًل  اإىل �سحار  م�سقط  العا�سمة  اليوم من  فروعه  تنت�سر  بحيث  
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التي  امل�سرفية  احللول  اختيار  يف  ت�ساعدهم  ومعلومات  تو�سيات 

تنا�سبهم.

اأولوياتنا  �سمن  من  الإ�سالمية  بال�سريفة  التعريف  و�سيظل  هذا، 

ن�سبح  اأن  اأجل حتقيق هدفنا يف  من  القادم  العام  الأ�سا�سية خالل 

املرجع الرئي�سي واملوثوق لزبائننا.

المسؤولية االجتماعية 
متّثل امل�سوؤولية الجتماعية جزءًا ل يتجزاأ من اأ�سلوب اإدارة عمليات 

البنك، واإّننا نهدف اإىل لعب دور ريادي يف دعم الأن�سطة الجتماعية 

التعاون  خالل  من  ال�سريفة  بقطاع  املتعلقة  وتلك  والقت�سادية 

اإطار  ال�سرتاتيجي مع املوؤ�س�سات وال�سركات املختلفة يف ُعمان. ويف 

بنك  تعاون  الإ�سالمية،  القيم  وتر�سيخ  لتعزيز  نبذلها  التي  اجلهود 

اأثناء  الزكاة  لدعم حملة  الدينية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة  مع  نزوى 

ت�سهيل عملية  البالغ يف  الأثر  لها  كان  والتي  الف�سيل.  رم�سان  �سهر 

دفع الزكاة لعمالئنا واإي�سالها مل�ستحقيها. 

بتاأ�سي�س  قام  فقد  للمجتمع،  رد اجلميل  ب�سرورة  البنك  واإميانًا من 

قيم  “م�سوؤوليتي” بهدف غر�س  ا�سم  عليها  اأطلق  تطوعية  جمموعة 

هذه  جنحت  ولقد  املجتمع.  يف  التعاون  وروح  وامل�سوؤولية  الرتاحم 

املجموعة بتنفيذ العديد من امل�ساريع التطوعية.  و�سنكمل باإذن اهلل 

خالل العام اجلاري اجلهود املبذولة يف هذا الإطار.

اإلدارة الرشيدة
التزم البنك وب�سكل كامل بكافة توجيهات الهيئة العامة ل�سوق املال 

البنك  وتعميم  للتداول  املُدرجة  العامة  لل�سركات  الر�سيدة  لالدارة 

واملوؤ�ّس�سات  للم�سارف  ال�سركات  وحوكمة   ،)932( رقم  املركزي 

الر�سيدة  الإدارة  ملمار�سات  الرئي�سية  املعايري  ت�سّكل  والتي  املالّية، 

الإدارة  عن  �سامل  تقرير  اإرفاق  و�سيتّم  ُعمان.  �سلطنة  يف  لل�سركات 

الر�سيدة لل�سركات م�سدق من مراجعي احل�سابات امل�ستقلني. 

الخطط المستقبلية
الُعماين  ال�سريفة  �سوق  يف  وح�سوره  مكانته  برت�سيخ  البنك  قام 

خالل  ال�سرتاتيجية  نف�س  البنك  و�سيتبع  ملحوظا،  جناحًا  وحقق 

العام القادم. و�سنوا�سل تكري�س جهودنا لتعزيز عملياتنا ومنتجاتنا 

املعامالت  على  الرتكيز  مع  نقّدمها،  التي  امل�سرفية  وخدماتنا 

واخلدمات  لالفراد،  امل�سرفية  واملعامالت  لل�سركات،  امل�سرفية 

امل�سرفية ال�ستثمارية، والأ�سواق العاملية، وقطاع املوؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة وحلول الهاتف النقال، ف�ساًل عن موا�سلة �سعينا لتحقيق 

التطورات  اأحدث  مواكبة  خالل  من  الزبائن  ر�سا  م�ستويات  اأعلى 

التكنولوجية يف القطاع امل�سريّف.

تليه،  التي  و مدينة �ساللة يف اجلنوب. وخالل عام 2015 والأعوام 

كافة  وتعريف  انت�ساره  تو�سيع  يف  احلثيثة  جهوده  البنك  �سيوا�سل 

ال�سريفة  مبزايا  ال�سلطنة  اأنحاء  خمتلف  يف  الُعماين  املجتمع  فئات 

الإ�سالمية. 

إثراء التجربة المصرفّية لزبائننا
يف  الزبائن  جتربة  اإثراء  على  كبري  ب�سكٍل  نركز  نزوى  بنك  يف  اإننا 

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

فقد قام البنك بت�سميم خدماته امل�سرفية املبتكرة لتلبي املتطلبات 

الع�سرية ومنحها جتربة مرثية  الُعمانية  للمراأة  واملهنية  ال�سخ�سية 

من  بالعديد  رفدها  مع  ماليًا  م�ستقر  حياة  منط  تاأمني  من  متكنها 

كبري  بقبوٍل  امل�سرفية  اخلدمات  هذه  حظيت  ولقد  القّيمة.  املزايا 

حيث ت�سكل الن�ساء ما يقرب من 20% من قاعدة زبائن البنك.

كما قمنا اأي�سا بتطوير قنواتنا املختلفة التي تت�سمن اأجهزة ال�سراف 

الإنرتنت  عرب  امل�سرفية  واخلدمات  النقود  اإيداع  واأجهزة  الآيل 

واخلدمات امل�سرفية عرب الهاتف اجلوال ومركز خدمة زبائن يعمل 

على مدار ال�ساعة وطوال اأيام الأ�سبوع.

فريق العمل في بنك نزوى
ميّثل موظفونا �سر جناحنا، حيث ركزنا جهودنا، ومنذ البداية، نحو 

ال�سناعة  هذه  يف  الغد  قادة  لي�سبحوا  واإمكاناتهم  قدراتهم  تعزيز 

الواعدة واملزدهرة. ومن هذا املنطلق، قام بنك نزوى بتطبيق نظام 

اإدارة املوارد الب�سرية )HRMS( وعقد اأكرث من 500 برنامج تدريبي 

لالإحالل  ’التخطيط  برنامج  ا  اأي�سً نزوى  بنك  اأطلق  كما  للموظفني. 

املنا�سب  �سغل  اأجل  من  الطموحني  املوظفني  لإعداد  الوظيفي‘ 

الرئي�سية يف البنك مع زيادة ن�سبة التعمني لت�سل اإىل %86. 

الكوادر  اأف�سل  جذب  على  البنك  يبذلها  التي  اجلهود  تقت�سر  ومل 

املوهوبة فقط ولكن ت�سمنت اأي�سًا الرتكيز على تطويرهم والحتفاظ 

بهم بحيث ي�سبح بنك نزوى اخليار الأمثل لحت�سان الكوادر الوطنية 

والفكر  البتكار  على  ت�سجع  التي  املوؤ�س�سية  الثقافة  وتعزيز  الواعدة 

التقّدمي.

التعريف والتوعية بالصيرفة اإلسالمية
متكني  على  جهودنا  ركزنا  ال�سلطنة،  يف  اأعمالنا  انطالق  منذ 

التمويلية  احللول  مزايا  حول  الوعي  ن�سر  خالل  من  املجتمعات 

املتوافقة مع ال�سريعة وتزويدهم بفر�س جديدة ومبتكرة. ولقد اأثمرت 

م�ساعينا التي بذلناها للتعريف بال�سريفة الإ�سالمية حيث اأ�سبحنا 

�سفراءها يف القطاع. كما وقمنا بتنظيم عدد من احللقات التوعوية 

املفتوحة التي تهدف اإىل تعريف كافة فئات املجتمع مباهية ال�سريفة 

الإ�سالمية واإتاحة الفر�سة لهم للتوا�سل مع خربائنا واحل�سول على 
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ونتيجة لالأثر ال�سلبي لنخفا�س اأ�سعار النفط يف اأواخر العام املا�سي 

على التنمية يف كافة دول اخلليج العربي، ف�ساًل عن تاأثريه املبا�سر 

على العديد من �سركائنا التجاريني الرئي�سيني يف ال�سلطنة، وبالرغم 

اإن �ساء اهلل  قويًا مدعومًا بال�ستثمار  من ذلك فاإن منونا ، �سيبقى 

اأّن هناك عددًا من امل�ساريع الكربى قيد الإن�ساء والتي  العاّم، حيث 

الزدهار  من  اأعواٍم  عرب  بناوؤها  مّت  قوية  مالية  حمافظ  على  ت�ستند 

والتنمية  التنويع  جهود  �سيدعم  الذي  الأمر  املايل،  الفائ�س  وتوافر 

م�ستقباًل.  كما اأّن املوقف الثابت للدولة نحو تعزيز التجارة وال�ستثمار 

اإ�سافة اإىل قوة القطاع املايل يف البالد يعدان اأمرين مب�سرين يف هذا 

ال�سياق.

الآن،  وحتى  عامني  قبل  القطاع  ن�ساأة  ومنذ  ال�سلطنة،  �سهدت  لقد 

منوًا جيدا يف م�ستوى الطلب على قطاع ال�سريفة الإ�سالمية وتقّبله 

قطاع  حول  الوعي  ن�سر  اإىل  احلاجة  تتزايد  ذلك،  ومع  وتطّوره. 

عملها  واإطار  باإجراءاتها  الزبائن  وتعريف  الإ�سالمية  ال�سريفة 

من  ال�سريعة  مع  املتوافقة  للخدمات  الرتويج  مع  ال�سامل  القانوين 

احليوّي  القطاع  لهذا  م�ستدام  م�ستقبل  اإيجاد  بهدف  اجلوانب  كافة 

يف ال�سلطنة.

شكر وتقدير
ويف اخلتام، اأوّد، وبالنيابة عن موؤ�س�سي البنك وجمل�س اإدارته واإدارته 

التنفيذية وموظفيه، اأن اأتقدم بال�سكر والعرفان اإىل ح�سرة �ساحب 

اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد املعظم—حفظه اهلل ورعاه—

نحو  املوّجهة  احلثيثة  وجهوده  الر�سيدة  وقيادته  الثاقبة  روؤيته  على 

تقدم الأمة وقطاع ال�سريفة ب�سكل خا�س. كما اأتقدم بال�سكر اخلا�س 

اإىل البنك املركزّي الُعماين والهيئة العاّمة ل�سوق املال على توجيهاتهم 

القّيمة ودعمهم املتوا�سل التي �ساهمت ب�سكل كبري يف ازدهار قطاع 

ال�سريفة الإ�سالمية يف ال�سلطنة.

أمجد بن محمد البوسعيدي
رئي�س جمل�س الإدارة
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يلتزم مجلس اإلدارة في بنك نزوى بأعلى 
ميثاق  عليه  نّص  كما  الحوكمة،  معايير 
تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة 
الذي أصدرته الهيئة العامة لسوق المال، 
والمؤّسسات  للبنوك  الحوكمة  وأنظمة 
المركزي  البنك  أصدرها  التي  المالّية 

الُعماني.

ير حوكمة  تقر
الشركات

عالقة املوؤ�ّس�سة بامل�ساهمني، وب�سكل اأو�سع فهي العالقة مع املجتمع.

مجلس االدارة
اإنتخب امل�ساهمون جمل�س الإدارة يف البنك ملدة ثالثة �سنوات خالل 

اإجتماع اجلمعية العامة التاأ�سي�سّية التي انعقدت يف 2012/07/28.

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

واإتخاذ القرارات يف ال�سيا�سات الرئي�سة للبنك. 

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

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

خالل  من  وحت�سينه  امل�ساهمني  مال  راأ�س  حماية  على  دائم  ب�سكل 

اأع�ساء  اأّكد  كما  عام.  ب�سكل  البنك  يف  احلوكمة  بجودة  الهتمام 

جمل�س الإدارة اإلتزامهم، طوال فرتة ع�سوّيتهم، بالقوانني والأنظمة 

ة بهم ميكن اأن  ال�سارية التطبيق واإبالغ البنك عن اأّي متغرّيات خا�سّ

توؤثر يف مراكزهم اأو اأو�ساعهم. 

اإّن امل�سوؤوليات الرئي�سة ملجل�س الإدارة هي التالية:

تعيني املوظفني الرئي�س�سيني يف املنا�سب الأ�سا�سية والذين يتمتعون 	•

وحتديد  املنا�سبة،  واخلربة  الدارية  والتقنية  والأهلية  بالنزاهة 

تعوي�ساتهم؛

مراجعة خطط املتابعة وا�ستبدال الإدارة العليا عند ال�سرورة؛	•

مراجعة مكافاآت كبار الإداريني واأع�ساء جمل�س الدارة، والتاأكد 	•

من اأّن هذه املكافاآت تتنا�سق مع معايري البنك لالدارة و�سيا�ساته؛ 

تثبيت منهجية ر�سمية و�سفافة لت�سمية اأع�ساء جمل�س الإدارة؛	•

مراقبة فعالة لالأداء الداري وتقوميه من خالل تطبيق ال�سيا�سات 	•

وخطط العمل املتفق عليها، مع التاأكد من توفر املوارد لذلك؛

واتخاذ 	• املوازنات  مقابل  الأداء  ومراجعة  املوازنات،  على  املوافقة 

القرار يف ال�سيا�سات واخلطط امل�ستقبلية؛

الدارة 	• جمل�س  وجلان  العليا  الإدارة  مع  منتظم  ب�سكل  الجتماع 

ومراجعة  عليها  واملوافقة  ال�سيا�سات  لتاأ�سي�س  الإخت�سا�س  ذات 

التطورات الرئي�سة؛

لها 	• يتعر�س  اأن  ميكن  التي  الهامة  املخاطر  وقيا�س  وفهم  حتديد 

البنك يف ن�ساطاته واأعماله؛

البنك، 	• املعتمدة يف  التنفيذ  واآليات  ال�سيا�سات والإجراءات  تقومي 

ب�سكل م�ستقل، وفح�سها بهدف حتديد واإطالق الأعمال الدارية 

تعيني  اإجراءات  حتديد  التطوير.  تتطلب  التي  للم�سائل  املنا�سبة 

اأع�ساء جمل�س الدارة يف تنفيذ  اأو اخلرباء مل�ساعدة  امل�ست�سارين 

م�سوؤولياتهم بفعالية.

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

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

امل�ساهمني،  وت�سمل  البنك  يف  ال�ساأن  اأ�سحاب  م�سالح  بني  التوازن 

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

اأهداف البنك، فاإّن احلوكمة حتيط فعلّيًا  اإطار العمل لتحقيق  توّفر 

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

و�سوًل اإىل قيا�س الأداء والف�ساحات الالزمة.

اإّن ميثاق تنظيم وادارة �سركات امل�ساهمة العامة الذي اأ�سدرته الهيئة 

العامة ل�سوق املال لل�سركات املُدرجة العامة، وتعميم البنك املركزي 

ي�سكالن  املالية،  واملوؤ�ّس�سات  للبنوك  احلوكمة  عن   ،)932( رقم 

الركيزة الأ�سا�سية يف تطبيق وممار�سات احلوكمة يف �سلطنة ُعمان، 

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

امليثاق  الذى اأ�سدرته الهيئة العامة ل�سوق املال على املوقع اللكرتوين 

حول  هي  احلوكمة  فاإّن  حمدود  تعريف  ويف   .www.cma.gov.om
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عضوية وتصنيف مجلس اإلدارة 
يتمثل بنك نزوى من خالل ثمانية اأع�ساء جمل�س ادارة غري تنفيذّيني على النحو التايل:

عضوية وتصنيف مجلس االدارة

عدد الع�ضوية يف 

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

2 غري تنفيذي  م�ستقل ال�سيد اأجمد بن حممد بن اأحمد البو�سعيدي. 1

0 غري تنفيذي  م�ستقل ال�سيخ عبد العزيز بن �سعودبن علي اخلليلي. 2

1 غري تنفيذي  م�ستقل الدكتور عادل بن عبدالعزيز بن يحيى الكندي )م�ستقيل( 3

3 غري تنفيذي  �سندوق تقاعد احلر�س ال�سلطاين  4 الفا�سل/ م�سّبح بن �سيف بن م�سّبح املطريي.

0 غري تنفيذي  م�ستقل املهند�س عامر بن حمد بن عبداهلل ال�سليماين )م�ستقيل( 5

0 غري تنفيذي  م�ستقل ال�سيخ يو�سف بن يعقوب بن حمد احلارثي. 6

0 غري تنفيذي  م�ستقل ال�سيخ �سيف بن هالل بن نا�سر املعويل. 7

4 غري تنفيذي  م�ستقل ال�سيخ معاذ بن �سامل بن اأحمد الغزايل. 8

0 غري تنفيذي م�ستقل ال�سيخ اأحمد بن �سيف الرواحي 9

0 غري تنفيذي م�ستقل الدكتور �سعيد بن حممد ال�سقري 10

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

مجلس االدارة.

ي�سغل ال�سيد اأجمد من�سب م�ساعد رئي�س ال�سوؤون الإدارية واملالية يف 

التنفيذي  الرئي�س  من�سب  �سغل  قد  وكان  ال�سلطاين،  البالط  ديوان 

يف  العام  املدير  ونائب  ال�سلطاين،  البالط  ديوان  تقاعد  ل�سندوق 

املالية. وت�سمل ع�سويته من املنا�سب رئي�س  لل�سوؤون  العامة  املديرية 

نائب  )اأوريدو(،  القطرية  العمانية  الت�سالت  �سركة  اإدارة  جمل�س 

ويحمل  ال�سكنبة.  للمجمعات  الوطنية  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

يف  كرو�س  �ساوثرن  جامعة  من  الأعمال  اإدارة  يف  ماج�ستري  �سهادة 

اأ�سرتاليا.

سعادة الشيخ أحمد بن سيف الرواحي، نائب رئيس 
مجلس اإلدارة )إنضم أبريل 2014(

عام  املهنية  حياته  الرواحي  �سيف  بن  اأحمد  ال�سيخ  �سعادة  ا�ستهل 

1978 حينما �سغل من�سب نائب مدير ال�سوؤون املالية بديوان البالط 

ال�سلطاين. وتقلد الرواحي عدة منا�سب يف القطاع احلكومي ف�ساًل 

اللجنة  رئي�س  وكان  ال�سركات  يف  املنا�سب  من  للعديد  �سغله  عن 

التاأ�سي�سية لبنك نزوى.

وي�سار اإىل اأن الرواحي خبري اقت�سادي على مدى اأكرث من 35 عامًا 

اأي�سا  �سغل  كما  واخلا�س.  احلكومي  القطاعني  يف  العمل  خالل  من 

من�سب رئي�س جمل�س الإدارة وع�سوًا للعديد من اللجان التي تت�سمن 

�سندوق تقاعد موظفي ديوان البالط ال�سلطاين، وفريق عمل الألفية 

ومكافاأة  ال�سلطاين.  البالط  ديوان  �سوؤون  يف  املوازنة  وجلنة   ،Y2K

على خدماته يف القطاع احلكومي، ح�سل الرواحي على و�سام ُعمان 

من الدرجة الثالثة من �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س بن �سعيد، 

حفظه اهلل ورعاه، تكرمًيا جلهوده التي بذلها خلدمة املجتمع املدين 

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

التي عمل بها.

جديٌر بالذكر اأن �سعادة ال�سيخ اأحمد بن �سيف الرواحي حا�سل على 

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

كما يحمل درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية 

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

المهندس عامر بن حمد السليماني، نائب رئيس مجلس 
اإلدارة )إستقال أبريل 2014( 

الع�سو  هو  و  نزوى،  بنك  يف  موؤ�س�س  ع�سو  هو  ال�سليماين  املهند�س 

ال�سناعات  و  ُعمان  يف  للهند�سة  بار�سونز  واريل  ل�سركة  املنتدب 

العربية كما ي�سغل من�سب رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة العاملية لتطوير 

اأي�سا  وهو  ُعمان،  تربيد  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  الأعمال 

و  للتجارة  حامد  ابن  �سركة  منها  عدة  �سركات  يف  اأ�سا�سي  م�ساهم 

املقاولت، و�سركة هورايزن للتطوير ال�سناعي و�سركة تطوير امل�سروع 

اخلا�س، و�سركة تطوير اخلليج ومن اأبرز اإجنازاته اإن�ساء العديد من 

اجلمعيات املدنية التي ل تبغي الربح و العمل معها. بحمل املهند�س 

ال�سليماين �سهادة الهند�سة من جامعة كارديف يف اململكة املتحدة.

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ١8



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

عقد  من  لأكرث  وعائلية  خا�سة  اأعمال  اإدارة  اخلليلي  ال�سيخ  ي�سغل 

من الزمن، كما توىّل منا�سب يف ديوان البالط ال�سلطاين ملدة اأربع 

�سوات. ويحمل ال�سيخ اخلليلي �سهادة بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال.   

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

ي�سغل الفا�سل م�سبح حاليًا من�سب مدير احل�سابات ومدير �سندوق 

مثل  مهمة  منا�سب  �سغل  وقد  عمان.  يف  ال�سلطاين  احلر�س  تقاعد  

الفنادق  اإدارة  �سركة  للطاقة،  ظفار  �سركة  يف  الدارة  جمل�س  ع�سو 

لل�سكن يف البحرين، بنك اخلليج لال�ستثمار، وبنك  )�سيدي(، مينا 

يف  ع�سو  من�سب  اأي�سًا  �سغل  وقد  البحرين.  يف  التجاري  اخلليج 

جلنة ال�ستثمار يف بيت التمويل اخلليجي، و�سندوق التاأمني املتحد، 

اإدارة  يف  ماج�ستري  �سهادة  يحمل  وهو  اخلليجي،.  نيفكو  �سندوق 

�س يف التمويل من جامعة لينكولن �ساير يف اململكة  الأعمال ، تخ�سّ

املتحدة.

الشيخ معاذ بن سالم أحمد الغزالي، عضو مجلس 
االدارة

جناح  مع  عقارية  ل�سركات  العام  املدير  من�سب  معاذ  ال�سيخ  ي�سغل 

مهني ملدة �ست �سنوات من خالل العمل يف جمموعة �سركات داخل 

�سلطنة ُعمان. وهو ع�سو يف جمل�س اإدارة �سركات املجموعة الذهبية، 

يف  بكالوريو�س  �سهادة  معاذ  ال�سيخ  ويحمل  العاملة.  الطاقة  وزارة 

املحا�سبة من كلية ماجان. 

الدكتور سعيد بن محمد الصقري، عضو مجلس اإلدارة 
)إنضم أبريل 2014(

ع�سرين  عن  يزيد  ما  ومعه  ال�سقري  حممد  بن  �سعيد  الدكتور  جاء 

عامًا من اخلربة التي اكت�سبها اأثناء عمله مديرًا للبحوث القت�سادية 

بداأ  وقد  القت�سادي.  للتخطيط  ال�سلطان  جاللة  م�ست�سار  مبكتب 

ال�سقري حياته املهنية كباحث اقت�سادي مما جعله خبريًا بارزًا يف 

التجارية  العالقات  وتطوير  واملالية  القت�سادية  ال�سيا�سات  �سياغة 

الثنائية ومتعددة الأطراف.

القت�سادية  النزعات  الأبحاث حول  من  العديد  ال�سقري  ن�سر  وقد 

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

النتاجية  عامل  “اإجمايل  عنوان  حتت  كمربدج  بجامعة  ملوؤمتر 

والبتكار وم�سادر النمو يف القت�ساد الُعماين”. 

ات�س.  هيوبرت  زمالة  برنامج  يف  ع�سو  ال�سقري  اأن  بالذكر  جديٌر 

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

وروابطها وتنميتها من جامعة فيكتوريا با�سرتاليا، ودرجة املاج�ستري 

يف القت�ساد املايل من جامعة بو�سطن.

عضو  الكندي،  يحيى  بن  يز  عبدالعز بن  عادل  الدكتور 
مجلس االدارة )إستقال مارس 2014(

الدكتور الكندي مهند�س بالإحرتاف املهني، وقد �سغل �سابقا من�سب 

الرئي�س التنفيذي يف �سركة ًعمان للم�سايف و البرتوكيماويات. وعني 

الدكتور يف جمل�س الدولة يف العام 2011، وتوىل من�سب ع�سو جمل�س 

جمل�س  فيها  مبا  املهنية  و  الأكادميية  املوؤ�س�سات  من  عدد  يف  اإدارة 

كما  ًعمان  يف  الأكادميية  املعادلة  وهيئة  قابو�س،  ال�سلطان  جامعة 

توىل من�سب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية املهند�سني يف ًعمان، ويحمل 

�سهادة الدكنورة يف الهند�سة املدنية من جامعة لوفبوروه يف اململكة 

املتحدة.

الشيخ سيف بن هالل بن ناصر المعولي ، عضو مجلس 
االدارة

واملديرية  وال�سناعة  التجارة  وزارة  منا�سب يف  املعويل  ال�سيخ  �سغل 

مدير  من�سب  �سغل  وقد  اخلارجية.  والعالقات  للموؤ�ّس�سات  العامة 

التن�سيق  ومدير  قابو�س  ال�سلطان  مرفاأ  يف  اجلمركي  التخلي�س 

الأدنى.  وال�سرق  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  اجلمركي 

عمان  بني  احلرة  التجارة  منظمة  مفاو�سات  فريق  يف  ع�سوًا  وكان 

اأخرى.  مهمة  منا�سب  اإىل  بال�سافة  الأمريكية،  املتحدة  والوليات 

ت�سمل خربة ال�سيخ املعويل العمل يف القطاع اخلا�س، وقد تابع بنجاح 

تطوير العديد من امل�ساريع العقارية يف ُعمان. ويحمل ال�سيخ املعوىل 

الوليات  يف  اآركن�سا�س  جامعة  من  القت�ساد  يف  بكالوريو�س  �سهادة 

املتحدة الأمريكية.

الشيخ يوسف بن يعقوب بن حمد الحارثي، عضو مجلس 
االدارة

ي�سغل ال�سيخ احلارثي من�سب الرئي�س التنفيذي ل�سركة مزن للتجارة 

واللجنة  الدارة  جمل�س  وع�سو  موؤ�ّس�س  ع�سو  اأي�سًا  وهو  واملقاولت، 

التنفيذية يف ال�سركة املتحدة للتمويل وغريها من املوؤ�ّس�سات الأخرى. 

وله اإجنازات اأخرى منها �سغل من�سب قن�سل �سرفى لدولة �سيلي يف 

عمان من العام 1988م. ويحمل ال�سيخ احلارثي �سهادة بكالوريو�س 

يف اإدارة الأعمال من الوليات املتحدة الأمريكية.

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

خالل  من  البنك  لأعمال  ال�سرورية  املراقبة  واإجراء  التنفيذية 

اجتماعاته الر�سمية. وحُتت�سب الأغلبية يف اجتماعات جمل�س الدارة 

وقد عقد جمل�س  لالأع�ساء.  ال�سخ�سي  اأغلبية احل�سور  اأ�سا�س  على 

الدارة يف الفرتة املالية الأوىل، والتي امتدت لأكرث من )16( �سهرًا، 

تواجه  كانت  التي  للتحديات  للت�سّدي  وذلك  اجتماعًا  ع�سر  اإثني 

ة اأّن بنك نزوى هو البنك ال�سالمي الأول  البنك عند التاأ�سي�س، خا�سّ

يف �سلطنة ُعمان.

وفيما يلي جدول ح�سور الأع�ساء لإجتماعات املجل�س لتلك الفرتة:

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ ١9الـتــقــــر
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اال�ضم

P O P P P P P O P اأجمد بن حممد بن اأحمد البو�سعيدي

- - - - - - P P P عامر بن حمد ال�سليماين

P P P P P P P P P عبدالعزيز بن �سعود بن علي اخلليلي

P P O P P O P P P م�سبح بن �سيف بن م�سعب  املطريي

P P P P O P P P P  يو�سف بن يعقوب بن حمد احلارثي

P P P P P P P P P  �سيف بن هالل بن نا�سر املعويل

P P O P P P O P P  معاذ بن �سامل بن اأحمد الغزايل 

- - - - - - O P P عادل بن عبدالعزيز الكندي 

P P O P P - - - -  اأحمد بن �سعيد الرواحي

P P P O P - - - - �سعيد بن حممد ال�سقري

وقد ح�سل اأع�ساء جمل�س الدارة على بدل ح�سور جل�سات اجتماعات 

مبلغ  على  2014م  دي�سمرب   31 يف  املنتهية  لل�سنة  املنعقدة  املجل�س 

)50.000( ريال ُعماين، والتي ت�سمل اجتماعات اللجان املنبثقة عن 

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

لكل ع�سو، ا�ستنادا اىل تعليمات وموافقة الهيئة العامة ل�سوق املال.  

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

عام 2014 مبلغ )749.083( ريال ُعماين. 

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

وم�سوؤولياتها ب�سكل وا�سح. وي�سمل اإطار عمل اللجان الهتمام ب�سكل 

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

وت�سكل هذه اللجان املتعددة بالإ�سافة اإىل التدقيق الداخلي، واإدارة 

مبتطلبات  الإلتزام  ت�سمن  التي  الو�سائل  اأهم  والإمتثال  املخاطر 

احلوكمة.

اللجنة التنفيذية
جمل�س  اع�ساء  بع�س  من  املُ�سكلة  التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء  ميار�س 

وال�ستثمار  التمويل  عمليات  اأّن  من  للتاأّكد  متزايدة  اأدوارًا  الدارة 

تتطابق مع �سيا�سات البنك والتاأّكد من تنفيذ ا�سرتاتيجيات الأعمال، 

وتطبيق ال�سيا�سات والجراءات يف البنك.  

جدول حضور األعضاء في العام 2012 و 2013م

اللجنة التنفيذية
ح�ضور االجتماعات اأع�ضاء اللجنة

1
د. عادل بن عبدالعزيز بن يحي الكندي 

)رئي�س اللجنة( - م�ستقيل

الفا�سل/ م�سبح بن �سيف  املطريي 2

3 ال�سيخ �سيف بن نا�سر املعويل

2 ال�سيخ اأحمد بن �سعيد الرواحي

2 ال�سيخ �سعيد بن حممد ال�سقري

3 عدد اجتماعات اللجنة 

لجنة التدقيق
يف  الدارة  جمل�س  معاونة  هي  التدقيق  للجنة  الأ�سا�سية  املهام   اإّن 

الرقابة  ونظام  املالية،  التقارير  اآلية  مراقبة  وم�سوؤولية  مهمة  تنفيذ 

الداخلية، ونظام التدقيق، ونظام مراقبة الإمتثال بالقوانني والأنظمة 

ومعايري الت�سّرف، والتاأّكد من توازن و�سفافية وم�سداقية املعلومات 

املالية املن�سورة.

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

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

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

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ٢٠



توؤثر  التي  املحلية  والأنظمة  بالقوانني  الإمتثال  مراقبة  نظام  اللجنة 

على التقارير املالية، بال�سافة اإىل معايري تنفيذ الأعمال.

لجنة التدقيق
ح�ضور االجتماعات اأع�ضاء اللجنة

3 
ال�سيخ يو�سف بن يعقوب بن حمد 

احلارثي، رئي�س اللجنة 

1 
د.عادل بن عبدالعزيز بن يحي الكندي 

)م�ستقيل(

4 
الفا�سل م�سبح بن �سيف بن م�سعب 

املطريي

1 ال�سيخ �سيف بن هالل بن نا�سر املعويل

عدد اجتماعات اللجنة  4

لجنة الموارد البشرية والتعويضات
اإّن دور جلنة املوارد الب�سرية والتعوي�سات هو مراجعة معايري اختيار 

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

عمل  اإطار  تطبيق  من  اللجنة  تاأّكد  اإىل  بال�سافة  اأخرى،  اأ�سا�سية 

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

اأو القوانني والأنظمة ال�سارية، واملوافقة عليها.

لجنة الموارد البشرية والتعويضات
ح�ضور 

االجتماعات
اأع�ضاء اللجنة

1 
املهند�س عامر بن حمد بن عبداهلل 

ال�سليماين، رئي�س اللجنة )م�ستقيل(

4 
ال�سيخ عبد العزيز بن �سعود بن علي 

اخلليلي

ال�سيخ معاذ بن �سامل بن اأحمد الغزايل 2

2 ال�سيخ اأحمد بن �سعيد الرواحي

4 الدكتور جميل اجلارودي 

عدد اجتماعات اللجنة 4

لجنة إدارة المخاطر واإلمتثال
اإّن املهمة الرئي�سة للجنة اإدارة املخاطر والإمتثال هي معاونة جمل�س 

واإدارة  الإمتثال  وم�سوؤوليات  احلوكمة  متطلبات  تنفيذ  يف  الدارة 

ُعمان  يف  املركزي  البنك  واأنظمة  القوانني  حتددها  كما  املخاطر 

والنظام الداخلي يف البنك. وبناًء عليه، متار�س اللجنة �سالحياتها 

و�سلطاتها التي فو�سها اإليها جمل�س الدارة. واملهمة الأ�سا�سية للجنة 

�سيا�سات  البنك ملتزمة بتطبيق  العليا يف  اأن الدارة  التاأكد من  هي 

يف  اللجنة  تتدّخل  ولن  تنفيذها.  ومراقبة  املخاطر،  اإدارة  يف  البنك 

تقوميها  اأو  املفردة  العمليات  تقومي  يف  اأو  للمخاطر  اليومية  الدارة 

بغ�ّس النظر عن قيمتها اأو م�ستوى املخاطر فيها.

لجنة إدارة المخاطر واإلمتثال
ح�ضور االجتماعات اأع�ضاء اللجنة

3  
ال�سيد اأجمد بن حممد بن اأحمد 

البو�سعيدي، رئي�س اللجنة

1 
 ال�سيخ �سيف بن هالل بن نا�سر املعويل

)مل يعد ع�سوا يف اللجنة(

2 ال�سيخ معاذ بن �سامل بن اأحمد الغزايل

2
ال�سيخ عبدالعزيز بن �سعود بن علي 

اخلليلي – مت ا�ستبداله

عدد اجتماعات اللجنة 3

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

يلي  وفيما  املالية.  لالأوراق  م�سقط  �سوق  يف  البنك   اأ�سهم  واأدرجت 

من  اأكرث  اأو   )%5( بن�سبة  اأ�سهم  ميتلكون  الذين  بامل�ساهمني  قائمة 

راأ�س املال، كما هي عليه بنهاية دي�سمرب 2014م:

ن�ضبة امل�ضاهمة )%( امل�ضاهم

 8.667 الغدير لال�ستثمار

6.874 �سندوق تقاعد موظفى اخلدمة املدنية

5.000
�سندوق تقاعد موظفي ديوان البالط 

ال�سلطاين

حركة سعر سهم بنك نزوى
موؤ�ضر القطاع االقفال االأدنى االأعلى ال�ضهر/ ال�ضنة

8.498.040 0.101 0.100 0.113  يناير 2014

8.387.220 0.096 0.096 0.101  فرباير 2014 

8.175.760 0.092 0.090 0.096  مار�س 2014

7.998.450 0.088 0.088 0.092  اأبريل 2014

8.153.150 0.086 0.086 0.091  مايو 2014

8.548.450 0.084 0.081 0.087  يونيو 2014

8.756.150 0.083 0.082 0.085  يوليو 2014 

8.896.660 0.083 0.083 0.085  اأغ�سط�س 2014

9.305.600 0.095 0.083 0.096  �سيتمرب 2014

8.480.280 0.089 0.083 0.095  اأكتوبر 2014

7.760.750 0.085 0.085 0.089  نوفمرب 2014

7.710.310 0.080 0.073 0.087  دي�سمرب 2014

امل�سدر: ن�سرة �سوق م�سقط لالأوراق املالية

التواصل مع المساهمين والمستثمرين
ال�سنوي  التقرير  من  التحليل جزءًا  وتقرير  الإدارة  مناق�سات  ت�سكل 

التنظيمية  املتطلبات  ح�سب  التف�سيلية  الف�ساحات  اإىل  بال�سافة 

الر�سمية واملعايري الدولية، يف�سح البنك عن القوائم املالية املرحلية 

وغريها  املعلومات  هذه  البنك  وين�سر  �سنوي.  ربع  اأ�سا�س  على 

الإلكرتوين البنك  موقع  على  بها  املتعلقة  الأخرى  املعلومات   من 

م�سقط  ل�سوق  الإلكرتوين  املوقع  وعلى   )www.banknizwa.om(

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ ٢١الـتــقــــر



.)www.msm.gov.om( ،لالأوراق املالية

باللغتني  حمليتني  جريدتني  يف  الف�سلية  النتائج  البنك  ين�سر  كما 

من  للم�ساهمني  متاحة  املعلومات  هذه  وتبقى  والنكليزية.  العربية 

البنك. وين�سر البنك كل امل�ستجدات يف ق�سم اأخبار البنك على موقع 

البنك الإلكرتوين.

اإلمتثال بالمتطلبات التنظيمية
ل يوجد هنالك اأي حالة من عدم الإمتثال مت الإبالغ عنها و ل يوجد 

اأي نوع من الغرامات اأو عقوبات على البنك منذ تاأ�سي�سه. 

حالة  لتحقيق  الزمة  الت�سحيحية  الإجراءات  كافة  اإتخاذ  مت  وقد 

الإمتثال املتكاملة.

سياسة توزيع األرباح
العماين  املركزي  البنك  توجيهات  مع  الأرباح  توزيع  �سيا�سة  تتطابق 

لتوزيع  متحفظة  �سيا�سة  البنك  وينتهج  املال.  ل�سوق  العامة  والهيئة 

الأخذ  بعد  امل�ساهمني  اإىل  الأرباح  بتوزيع  التو�سية  وتكون  الأرباح، 

اإىل توقعات  الر�سمية بال�سافة  التنظيمية  التوجيهات  الإعتبار  بعني 

النمو امل�ستقبلية وموافقة اجلمعية العامة للم�ساهمني وعوامل خمتلفة 

اأخرى.

هيئة الرقابة الشرعية
انتخب امل�ساهمون خالل اجلمعية العامة التاأ�سي�سّية التي انعقدت يف 

اإنتخاب  اإعادة  مت  ال�سرعية.  الرقابة  هيئة  اأع�ساء  يوليو2012م   28

اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية بتاريخ 25 مار�س 2014 ملدة عام واحد.

واأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية املنتخبون هم: 

هيئة . 1 رئي�س  العثماين،  تقي  حمّمد  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة 

الرقابة ال�سرعية؛

ف�سيلة ال�سيخ الدكتور عبد ال�ستار عبد الكرمي اأبو غّدة، نائب . 2

رئي�س هيئة الرقابة ال�سرعية؛

ف�سيلة ال�سيخ ابراهيم بن نا�سر ال�سوايف، ع�سو هيئة الرقابة . 3

ال�سرعية؛

هيئة . 4 ع�سو  الغاربي،  را�سد  بن  حمّمد  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة 

الرقابة ال�سرعية.

مهام ومسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية:
الهيكل  ت�سكل  التي  العنا�سر  اأهم  اأحد  ال�سرعي  الإمتثال  ق�سم  يعد 

الإداري لبنك نزوى، وقد مت اعتماد هذا الق�سم من قبل هيئة الرقابة 

ال�سرعية. حيث ت�سهم النظم وال�سيا�سات ال�سرعية يف تعزيز م�ستوى 

اإ�سراف اأع�ساء جمل�س الإدارة، وهيئة الرقابة ال�سرعية واإدارة البنك 

التجارية  والأن�سطة  الت�سغيلية  العمليات  وتوافق  توائم  مدى  ل�سمان 

بالبنك مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ومتطلباتها.

العمل على �سمان توافق جميع الأعمال والأن�سطة التمويلية التي يتم 

الإ�سالمية. وقد  ال�سريعة  اأحكام  البنك ب�سكل يومي مع  اإجراوؤها يف 

هيئة  بتاأ�سي�س  املتعلقة  ال�سروط  من  العديد  املركزي  البنك  اأ�سدر 

البنوك  يف  )الداخلي(  ال�سرعي  الإمتثال  وق�سم  ال�سرعية،  الرقابة 

بذاتها  م�ستقلة  م�ستقلة  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  وتعد  الإ�سالمية. 

يتعلق  فيما  ال�سرعية  والأطر  ال�سيا�سات  توفري  دورا حيويا يف  وتلعب 

ال�سرعية  الرقابة  هيئة  تقوم  كما  للبنوك.  امل�سرفية  باملعامالت 

ال�سرعي وذلك ل�سمان توافق جميع  الإمتثال  بدور رقابي على ق�سم 

املعامالت امل�سرفية يف البنك مع الأحكام ال�سرعي.

بدور  ال�سرعي  الإمتثال  ق�سم  يقوم  املوؤ�س�سي،  بامل�ستوى  يتعلق  وفيما 

كال  يعمل  حيث  البنك،  واإدارة  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  بني  الو�سيط 

الق�سمني )هيئة الرقابة ال�سرعية وق�سم الالإمتثال ال�سرعي( يف دعم 

اإدارة البنك لتحقيق توافق جميع الأن�سطة والعمليات التي يقوم بها 

البنك مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، واإمتثالها مع الإطار التنظيمي 

للبنوك الإ�سالمية ال�سادر من البنك املركزي. ومع ذلك فاإن مهمة 

امل�ساءلة واملحا�سبة فيما يتعلق بالإمتثال مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

والنظم وال�سيا�سات املو�سوعة من قبل هيئة الرقابة ال�سرعية تظل يف 

يد جمل�س الإدارة واإدارة البنك.

ومكتب  ال�سرعية  الرقابة  لهيئة  عمليًا  ال�سرعي  الإمتثال  ق�سم  يتبع 

وتقوم هيئة  الإدارية.  بالق�سايا  يتعلق  فيما  وذلك  التنفيذي  الرئي�س 

الرقابة ال�سرعية من خالل ق�سم الإمتثال ال�سرعي بتزويد ن�سخ من 

لأن  نظرا  التنفيذي،  والرئي�س  الإدارة  ملجل�س  ال�سرعية  القرارات 

التمويلية  العمليات  كافة  يف  القرارات  هذه  وتطبيق  الإمتثال  عملية 

واملنتجات واخلدمات التي يقدمها البنك اإمنا يقع على عاتق الإدارة. 

بت�سليم جميع  تقوم  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  فاإن  الآخر،  اجلانب  ويف 

كل  نهاية  يف  للم�ساهمني  العمومية  للجمعية  بها  تخرج  التي  النتائج 

عام.

يقوم ق�سم الالإمتثال ال�سرعي باأداء مهامه وفقا للقوانني وال�سيا�سات 

الإطار  خالل  من  املركزي  البنك  قبل  من  ال�سادرة  التنظيمية 

التنظيمي للبنوك الإ�سالمية )IBRF(، والقرارات والأحكام ال�سرعية 

املعايري  اإىل  بالإ�سافة  ال�سرعية،  الرقابة  هيئة  قبل  من  املو�سوعة 

ال�سرعية ال�سادرة من هيئة املحا�سبة و املراجعة للموؤ�س�سات املالية 

الإ�سالمية )AAOIFI( وذلك ل�سمان فاعلية املهام التي يقوم بها ق�سم 

الإمتثال ال�سرعي.  

يتوىل ق�سم الإمتثال ال�سرعي مهام الختبارات ما قبل وبعد التنفيذ، 

ب�سكل م�ستمر، ينطبق ذلك على جميع املعامالت التي تتم يف البنك 

ومبختلف م�ستوياتها، والوثائق ذات ال�سلة، والجراءات املعتمدة من 

قبل البنك. وعالوة على ذلك، فاإن جميع الأن�سطة املتعلقة بالرقابة 

التنفيذي  للرئي�س  املعد  ال�سهري  التقرير  يف  توثيقها  يتم  ال�سرعية 

الرقابة  هيئة  اإطالع  يتم  كما  البنك،  اإدارة  مع  م�ساركته  يتم  والذي 

احلالت  اإدراج  يتم  كما  �سنوية.  ربع  ب�سفة  التقرير  على  ال�سرعية 

املخالفة لأحكام ال�سريعة –اإذ وجدت- يف التقرير ال�سهري.

التدقيق  ق�سم  يقوم  التنفيذ،  بعد  ما  الإ�سراف  بعمليات  يتعلق  فيما 

ال�سرعي بالإ�سراف على جميع املعامالت التي تتم يف الأق�سام. بحيث 

يتم نقل جميع املالحظات والنتائج التي يتو�سل لها الق�سم ومن ثم 

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ٢٢



ال�سرعية  الرقابة  هيئة  اإىل  والنتائج  املالحظات  جميع  اإر�سال  يتم 

توثيق  ومن  الإدارة،  مع  التقارير  هذه  مبناق�سة  بدورها  تقوم  والتي 

اإىل اقرتاح خطط عمل  التقارير بالإ�سافة  مالحظات الإدارة اجتاه 

لكل مالحظة يتم تلقيها.

وفقا  تكون  اأن  يجب  البنك،  يف  اجراوؤها  يتم  التي  املعامالت  جميع 

ملعايري الت�سغيل الداخلي املو�سوعة من قبل ق�سم العمليات والتي مت 

اعتمادها من قبل روؤو�ساء الأق�سام الأخرى مبا فيها ق�سم ال�سريعة. 

املطالب  لتحقيق  املراجعة  با�ستخدام  ال�سرعي  التدقيق  ق�سم  ويقوم 

ال�سرعية، ول�سمان الإمتثال مبعايري الت�سغيل الداخلي.

لالجتماعات  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  اأع�ساء  ح�سور  جدول  اأدناه 

املعقودة خالل العام 2014:

املن�ضبا�ضم الع�ضو
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POOOرئي�س الهيئةال�سيخ تقي عثماين

ال�سيخ الدكتور عبد 

ال�ستار اأبو غدة

نائب 

الرئي�س
PPPO

ال�سيخ الدكتور حممد 

الغاربي
PPPPع�سو

PPPPع�سوال�سيخ اإبراهيم ال�سوايف

الرقابة  هيئة  عن  املنبثقة  التنفيذية  اللجنة  اأع�ساء  ح�سور  جدول 

ال�سرعية خالل العام 2014:

اللجنة التنفيذية / هيئة الرقابة الشرعية
عدد االجتماعاتا�ضم الع�ضو

12ال�سيخ الدكتور حممد الغاربي

12ال�سيخ اإبراهيم ال�سوايف

اإجمايل عدد الجتماعات التي عقدت 

خالل العام

12

العام  خالل  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  لأع�ساء  املدفوعة  املبالغ  بيان 

:2014

اإجمايل املدفوع لكل ع�ضوالع�ضوالرقم

14.735ال�سيخ عبد ال�ستار اأبو غدة 1

15.054ال�سيخ حممد تقي عثماين2

18.644ال�سيخ اإبراهيم ال�سوايف3

18.642ال�سيخ حممد الغاربي4

67.075اإجمايل املدفوعات

هيئة الرقابة الشرعية:
الشيخ محمد تقي عثماني )رئيس الهيئة(

الرقابة  لهيئة  رئي�سًا  نزوى  لبنك  عثماين  تقي  حممد  ال�سيخ  اإن�سم 

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

واخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية. 

ي�سغل  للبنك  ال�سرعية  الرقابة  لهيئة  كرئي�س  دوره  اىل   بالإ�سافة 

هيئة  الإ�سالمية،  الدولية  املعايري  ملجل�س  رئي�سًا  من�سب  عثماين 

املحا�سبة و املراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف البحرين ميثل 

موؤ�س�سة   14 يف  �سرعي  جمل�س  اأو  �سرعية  رقابة  هيئة  كع�سو  اأي�سًا 

الإ�سالمي  الفقه  جممع  ذلك  يف  مبا  العامل  انحاء  جميع   يف  اأخرى 

�سبيل  على  املكرمة،  مكة  الإ�سالمي  الفقه  واأكادميية  جدة،  الدويل 

املثال ل للح�سر

ال�سريفةالإ�سالمية  مفهوم  بقيادة  عثماين  قام  وليته  فرتة  خالل 

فب الباك�ستان باإن�سائئه بنك ميزان عام 1997 و اليوم بعترب عثماين 

ةاحد من اأهم املوؤلفني الإ�سالميني الأكرث نفوذا خارج منظقة ال�سرق 

الأو�سط مع من�سوراته باللغات العربية و الأوردو و الإجنليزية. يف عام 

2004 تقلد عثماين جائزة تقدير من دولة الإمارات العربية املتحدة 

خلدماته و اإجنازاته يف التمويل الإ�سالمي من قبل نائب رئي�س الدولة 

نائب رئي�س الوزراء حممد بن را�سد اآل مكتوم خالل املنتدى الدويل 

.)IIFF( ال�سنوي للتمويل الإ�سالمي

البنجاب،  العربية من جامعة  اللغة  املاج�ستري يف  ح�سل على درجة 

العلوم  دار  من  الإ�سالمي  الرتبية  يف  درجته  على  ح�سل  عثماين 

كرات�سي اأكرب واأ�سهر املوؤ�س�سات التعليمية يف الباك�ستان و حا�سل على 

�سهادة القانون )حقوق( من جامعة كرات�سي.

فضيلة الشيخ الدكتور عبد السّتار عبد الكريم أبو غّدة  
)نائب الرئيس(

ي�سغل ال�سيخ الدكتور عبد ال�سّتار عبد الكرمي اأبو غّدة من�سب نائب 

رئي�س هيئة الرقابة ال�سرعية يف بنك نزوى، وي�سارك ف�سيلة ال�سيخ 

الذي  الدويل  الإ�سالمي  الفقه  جممع  يف  فاعل  كع�سو  ال�سّتار  عبد 

انبثق عن ُمنّظمة التعاون الإ�سالمي يف مدينة جّدة باململكة العربية 

ال�سعودية. كما اأّنه ع�سو يف جمل�س املعايري ال�سرعية وجمل�س ال�سريعة 

لهيئة املُحا�سبة واملُراجعة للُموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية )AAOIFI( يف 

مملكة البحرين. واإ�سافة اإىل تلك املنا�سب، ي�سغل الدكتور اأبو غّدة 

من  للعديد  ال�سرعية  الرقابة  هيئات  وع�سوية  رئا�سة  من�سب  حاليًا 

اخلليج  منطقة  يف  الإ�سالمية  املالية  واملُوؤ�س�سات  الإ�سالمية  البنوك 

والعامل، مثال ذلك هيئة الرقابة ال�سرعية مل�سرف البحرين املركزي 

وموؤ�سر داوجونز الإ�سالمي يف الوليات املتحدة الأمريكية.

ُقبيل ان�سمامه اإىل بنك نزوى، توىّل الدكتور اأبو غّدة منا�سب خُمتلفة 

عن  ال�سادرة  ال�سالمية  الفقهية  للمو�سوعة  وباحث  خبري  ب�سفته 

ُموؤّلفات  وله  الكويت،  دولة  يف  الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة 

عديدة يف الفقه الإ�سالمي وفتاوى امُلعامالت املالية املُ�ستجّدة وغريها 

من املواد العلمية املُرتبطة بال�سريفة الإ�سالمية وت�سريعاتها.

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ ٢3الـتــقــــر



جديٌر بالذكر اأن الدكتور عبد ال�سّتار حا�سل على درجتي بكالوريو�س 

يف احلقوق وال�سريعة من جامعة دم�سق ودرجتي ماج�ستري من جامعة 

والثانية  ال�سريعة  يف  الأوىل  العربية،  م�سر  جمهورية  يف  الأزهر 

يف  الدكتوراه  درجة  على  حا�سل  اأّنه  اإىل  اإ�سافة  احلديث،  علوم  يف 

ال�سريعة )الفقه ال�سالمي املُقارن( من جامعة الأزهر اأي�سًا.

الشيخ الدكتور محّمد بن راشد الغاربي )عضو(
ع�سوية  اإىل  الغاربي  را�سد  بن  حممد  الدكتور  ال�سيخ  ف�سيلة  ان�سّم 

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

وي�سغل ف�سيلة ال�سيح الغاربي حاليًا من�سب اأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم 

العلوم الإ�سالمية بجامعة ال�سلطان قابو�س، ولديه يف ر�سيده العديد 

من املُوؤّلفات العلمية والفقهية والأبحاث املُعّمقة نتجت عن ُم�ساهماته 

املثمرة يف الكثري من الندوات واملوؤُمترات املتخ�س�سة يف عّدة دول. 

واإ�سافة اىل كتبه املُتنّوعة، فقد ن�سر ف�سيلة الدكتور الغاربي العديد 

من الأبحاث املتخ�س�سة يف ال�سريعة حول فقه املعامالت امل�سرفية 

الإ�سالمية.

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

البكالوريو�س من معهد الق�ساء ال�سرعي والوعظ والإر�ساد يف �سلطنة 

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

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

الشيخ ابراهيم بن ناصر الصّوافي )عضو(
هيئة  اإىل ع�سوية  ال�سّوايف  نا�سر  بن  ابراهيم  ال�سيخ  ف�سيلة  ان�سّم 

وي�سغل  2012م.  عام  من  يوليو  يف  نزوى  بنك  يف  ال�سرعية  الرقابة 

ال�سيخ  �سماحة  مبكتب  الفتوى  اأمني  من�سب  اأي�سا  ال�سوايف  ال�سيخ 

الرئي�سية  اللجنة  يف  ع�سوًا   كونه  اإىل  اإ�سافة  ال�سلطنة،  عام  ُمفتي 

لالأوقاف والزكاة يف وزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينية.

قدم  حيث  ال�سريعة  يف  البارزين  الُعلماء  اأحد  ال�سّوايف  ال�سيخ  وُيعّد 

الق�سايا  بحث  يف  �س  متخ�سّ وهو  وتلفزيونية،  اإذاعية  برامج  عّدة 

الإ�سالمية، كما اأّن له الكثري من املقالت وزوايا القّراء يف ال�سحف، 

من  ملجموعٍة  وتنظيمه  كتابًا  ع�سرين  من  لأكرث  تاأليفه  عن  ف�ساًل 

ال�سيخ  وي�سارك  اإ�سالمية.  موا�سيع  عّدة  حول  التدريبية  الدورات 

والتاأمني  الإ�سالمي  التمويل  ُموؤمترات  يف  م�ستمر  ب�سكل  ال�سوايف 

التكافلي وال�سكوك وحوكمة ال�سركات والفقه الإ�سالمي، على �سبيل 

الذكر ل احل�سر.

الق�ساء من  العالية يف  الإجازة  ال�سوايف درجة  ال�سيخ  ويحمل  هذا، 

�سهادة  وقد ح�سل على   ، والإر�ساد  والوعظ  ال�سرعي  الق�ساء  معهد 

للُموؤ�س�سات  واملُراجعة  املُحا�سبة  هيئة  من  ال�سرعية  واملدقق  املراقب 

.)AAOIFI( املالية الإ�سالمية

فريق االدارة
اجلن�سية  لبناين   - التنفيذي  الرئي�س  اجلارودي،  جميل  الدكتور 

الدكتور  بداأ  وقد  اخلربة.  من  �سنة   )40( عن  يزيد  مبا  ويتمتع 

�سركة  لدى  م�ست�سارًا  العام 1970م  اجلارودي خربته يف اخلليج يف 

العربية  واململكة  املتحدة  العربية  المارات  وهاملتون” يف  اآلن  “بوز 

جمموعة  مع  التنفيذية  املنا�سب  من  عدد  �سغل  بعدها  ال�سعودية، 

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

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

وبعد ذلك تقلد الدكتور اجلارودي منا�سب رئي�سة يف �سركة ال�ستثمار 

ال�سالمية يف اخلليج DMI Trust، ثّم بنك ال�سامل يف مملكة البحرين 

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

بنك اإيالف يف البحرين حيث �سغل من�سب الرئي�س التنفيذي.

الأعمال  اإدارة  والدكتور اجلارودي حا�سل على �سهادة ماج�ستري يف 

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

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

اللبنانية  اجلامعة  معهد  اأمناء  جمل�س  وع�سو  ال�سالمية  بريوت 

الن�ساطات  من  العديد  اإىل  بال�سافة  العائلية،  لالأعمال  الأمريكية 

الأخرى مع الهيئات غري احلكومية واملوؤ�ّس�سات اخلريية. وقد ان�سّم 

الدكتور اجلارودي اإىل جمل�س املحافظني يف INCEIF وهي اجلامعة 

العاملية للتمويل ال�سالمي يف ماليزيا.

الدكتور اأ�ضرف بن نبهان النبهاين، املدير العام للخدمات امل�ضاندة 

- عماين اجلن�سية، و�سبق له اأن �سغل من�سب عميد كلية الدرا�سات 

امل�سرفية واملالية بعد اأن عمل عدة �سنوات يف وزارة املالية والقت�ساد 

جمال�س  بع�سوية  �سارك  كما  املال.  ل�سوق  العامة  الهيئة  يف  واأي�سًا 

الدارة يف عدد من ال�سركات املوؤ�ّس�سة حديثًا وال�سركات املدرجة. وقد 

ح�سل الدكتور النبهاين على �سهادة الدكتوراه يف الأ�سواق املالية من 

جامعة كامربدج يف اململكة املتحدة.

خالد جمال عبد الكرمي الكايد، مدير عام االدارة املالية - اأردين 

اجلن�سية، يتمتع بواحد وع�سرون �سنة من اخلربة يف البنوك والتمويل. 

وقد عمل الفا�سل  خالد قبل ان�سمامه اإىل البنك مدة ثالثة �سنوات 

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

الأهلي  بنك  يف  ُم�سِرفًا  العمل  م�سار  بداأ  قد  وكان  املالية.  ال�سوؤون 

الأردين يف العام 1993م، ثم انتقل اإىل من�سب املراقب املايل بنك 

الأهلي الأردين يف ليما�سول- قرب�س كما ا�ستلم من�سب مدير ال�سوؤون 

املالية ملدة ثالثة �سنوات يف �ستاندرد ت�سارترد بنك- الأردن. يحمل 

و  معتمد  اإداري  CMA حما�سب  املهنيتني   ال�سهادتني  خالد  الفا�سل 

CFM مدير مايل معتمد.

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

بت�سعة ع�سر �سنة من اخلربة العملية يف بنوك عدة يف ماليزيا وال�سرق 

الأو�سط. وقبل ان�سمامه اإىل بنك نزوى، عمل يف من�سب مدير عام 

اخلزينة يف بنك اإيالف ملدة اأربعة �سنوات. وقد �سغل منا�سب اإدارية 

رئي�سة يف بنك معامالت ماليزيا، و�ستاندرد ت�سارترد ماليزيا، وبنك 

يف  منا�سب  العمل  من  �سابقة  فرتات  يف  �سغل  كما  الدويل،  التجارة 

عمليات ال�ستثمار والأ�سواق املالية.

)اإ�ضتقال  املخاطر  اإدارة  اأحمد عبد اهلل، مدير عام  اأحمد عبد اهلل 

يف اأغ�ضط�س 2014( - اأردين اجلن�سية، يتمتع مبا يقارب العقدين من 

تراأّ�س  وقد  والبنوك.  باملخاطر  متعلقة  خمتلفة  منا�سب  يف  اخلربة 

بداية  �سنة يف  العربي مدة )15(  البنك  الئتمان يف  دائرة خماطر 
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ليبيا  البنك املركزي يف  اأخرى يف  اإىل منا�سب  اأن ينتقل  عمله، قبل 

مدير  من�سب  �سغل  حيث  ال�سالمي  الأردن  وبنك  اجلمهورية  وبنك 

املخاطر ونائب الرئي�س التنفيذي. 

امل�ضرفية  اخلدمات  و  لل�ضركات  العام  املدير  نائب  عبا�ضي  �ضهيل 

التجارية )اإ�ضتقال يونيو 2014( – باك�ستاين اجلن�سية يتمتع باأكرث 

امل�سرفية  اخلدمات  جمال  يف  اخلربة  من  عامًا  وثالثون  واحد  من 

بدا حياته املهنية فيال�سناعة امل�سرفية مع بنك الإحتاد الوطني اأبو 

ظبي حيث كان رئي�س اخلدمات امل�سرفية لل�سركات واإنتقل بعد ذلك 

اىل وظيفة عليا لنائب الرئي�س و موظف اإئتمان اأول يف بنك اخلليج 

و املنطقة  ال�سارقة  الإقليمي ورئي�س  الرئي�س  نائب  البحرين،  الدويل 

لي�سبح  اإنتقل  و  لالإ�ستثمار  الإمارات  ملجموعة  لالإ�ستثمار  ال�سمالية 

وذلك  الكويت  وربة  بنك  لدى  لل�سركات  امل�سرفية  اخلدمات  رئي�س 

قبل اإن�سمامه اىل بنك نزوى.

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

34 عامًا من اخلربة حيث �سغل من�سب نائب املدير العام للعمليات 

يف  الكربى  امل�سارف  اأحد  يف  اللكرتونية  وال�سبكات  واملعلوماتية 

املالية  والأ�سواق  امل�سارف  مركزية  مدير  من�سب  �سغل  كما  عمان. 

iGate Patni ، وهي �سركة خدمات معلوماتية. وقد �سغل  يف �سركة 

من�سب مدير متويل الأفراد يف الهند بني العام 2001 – 2007م لدى 

القت�ساد  يف  ماج�ستري  �سهادة  غو�س  الفا�سل   ويحمل   .  ING بنك 

ودبلوم درا�سات عليا يف التجارة الدولية.

الب�ضرية  املوارد  اإدارة  العام  املدير  – نائب  ف�ضالين  ر�ضا  �ضمرية 

من  عامًا  ع�سرون  و  واحد  من  باأكرث  تتمتع   -  2014 نوفمرب  لغاية 

يف  رئي�س  نائب  مركز  ف�سالين  الفا�سلة  �سغلت  العمل.  يف  اخلربة 

�سركة البرتول الربيطانية ومديرة املوارد الب�سرية و الإدارية يف �سركة 

ت�سويق نفط ُعمان حا�سلة على درجة املاج�ستري باإدارة الأعمال.  

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

ع�سرون عامًا من اخلربة يف القطاع امل�سريف. وقد �سغل من�سب نائب 

مدير التدقيق يف اأحد امل�سارف الكربى يف اململكة العربية ال�سعودية. 

ويحمل الفا�سل  اللمكي �سهادة جمعية املحا�سبني املجازين.  

األطراف ذات العالقة 
من  اإي�ساحها  مت  قد  العالقة  ذات  الأطراف  حلركات  التفا�سيل  اإن 

خالل القوائم املالية وذلك بدون منح اأي معاملة اأو ن�سبة اأرباح خا�سة 

لإع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية.

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

و  املالية  ذلك  يف  مبا  ال�سوابط  جميع  بتغطية  الإدارة  جمل�س  وقام 

الت�سغيلية و الإلتزام و اإدارة املخاطر.

امل�سوؤوليات  و  الأدوار  يو�سح  لالإدارة  هيكلة  الإدارة  جمل�س  اأن�ساأ 

والإبالغ ووافق على ال�سيا�سات.

ُتطبق  حما�سبية  �سيا�سات  باإ�ستخدام  املالية  البيانات  اإعداد  مت 

لت�سهيل  ال�سوايط  و  التنفيذية  الإجراءات  عت  و�سِ وقد  باإ�ستمرار، 

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

على املوجودات من خالل ال�سيا�سات و الإجراءات وتعليمات الأداء و 

التعاميم الأخرى.

مراقبو الحسابات
اختار امل�ساهمون �سركة KPMG ملراقبة وتدقيق ح�سابات البنك للعام 

احل�سابات يف  وتدقيق  مراقبة  رائدة يف جمال  �سركة  وهي  2013م، 

تاأ�ّس�ست  التي  اخلليج  KPMG  يف  وت�سكل جزءًا من جمموعة  ُعمان 

يف العام 1974م.  �سركة KPMG ت�سّم 130 موظفًا من بينهم اأربعة 

�سركاء وخم�سة اأع�ساء جمل�س اإدارة، وع�سرين من املديرين بع�سهم 

من اجلن�سية العمانية. وهي ع�سو يف �سبكة KPMG امل�ستقلة التابعة 

اإىل �سبكة KPMG International Co-operative العاملية التي تقدم 

األف  التدقيق، وال�سرائب، وال�ست�سارات من خالل )155(  خدمات 

موظف يعملون يف )155( دولة حول العامل. و�سركة KPMG يف ُعمان 

معتمدة من الهيئة العامة ل�سوق املال لتدقيق ال�سركات امل�ساهمة. وقد 

قّدمت ال�سركة اإىل البنك خالل العام 2013م فاتورة بقيمة 36.240  

ريال ُعماين مقابل خدمات تدقيق و750 ريال ُعماين مقابل خدمات 

اأخرى.

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

لكفاأة �سيا�سات و اإجراءات الرقابة الداخلية بالبنك، و اإنه مقتنع باأن 

يتم  اإجراءات مالئمة  اإن هناك  و  فعالة  البنك  الداخلية يف  الرقابة 

تطبيقها لتنفيذ متطلبات امليثاق.

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

اإ�ستمرارية البنك ومقدرته على موا�سلة عملياتها خالل العام املايل 

القادم.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم

ميّثل التقرير الإداري والتحليلي نظرة �ساملة وتف�سيلية لأعمال بنك 

نزوى لل�سنة املالية الثانية والتي تغطي الفرتة من تاريخ 1 يناير 2014 

وحتى تاريخ 31 دي�سمرب 2014.

الآفاق  ويناق�س  لالأعمال  الأ�سا�سية  القطاعات  على  التقرير  يركز 

الكلية  القت�سادية  البيئة  �سياق  يف  املقبلة  لل�سنة  املحتملة  والفر�س 

ال�سائدة ودخول املنتجات واخلدمات املتوافقة مع ال�سريعة اإىل ال�سوق.

نمّو مزدهر
خالل  كبريًا  منّوًا  ال�سلطنة  يف  ال�سالمية  ال�سريفة  قطاع  �سهد 

و�ست  متخ�س�سني  ا�سالميني  بنكني  وبوجود  املا�سيني.  العامني 

نوافذ ا�سالمية لدى البنوك التقليدية الأخرى، فقد ح�سدت الأ�سول 

من   %4.4 ن�سبته  ما  ال�سالمية  ال�سريعة  مع  املتوافقة  امل�سرفية 

اإجمايل الأ�سول امل�سرفية يف ال�سلطنة خالل 2014 ويتوقع اأن ت�سل 

ال�سريفة  بحلول  املتنامي  الوعي  �سّكل  وقد   .2018 بحلول   %10 اإىل 

ال�سالمية وفوائدها لدى الأفراد وال�سركات على حّد �سواء م�ساهمة 

كبرية يف هذا النمو غري امل�سبوق يف �سوق ال�سريفة؛ وهي م�ساألة اأخذ 

بنك نزوى على عاتقه قيادتها منذ ن�ساأته.

الأداء املايل يف جميع عملياته،  ثابتًا يف  البنك منّوًا  هذا، وقد �سهد 

مما عزز من موقعه القيادّي يف ال�سوق. ويف هذا ال�سياق، فقد �سهدت 

منّوًا  الت�سغيلي  ودخله  واأ�سوله،  وودائعه،  التمويلية،  البنك  حمفظة 

كبريًا فيما انخف�س �سايف خ�سائره ب�سكل كبري. كما حافظ البنك على 

ثقة زبائنه من خالل الوفاء بوعده وتقدمي خدمات ومنتجات متويلية 

امل�ستجدات  اآخر  مواكبة  مع  عالية،  جودة  وذات  مبتكرة  ا�سالمية 

التقنّية، وموا�سلة ال�ستثمار يف تنمية كوادره الب�سرية وتو�سيع �سبكة 

فروعه ب�سكل م�ستمر.

ال�سريفة  جتربة  تعريف  اإعادة  يف  م�ساعينا  نوا�سل  نزوى  بنك  يف  اإّننا 

اأولوياتنا  اأهم  �سمن  الزبائن  و�سع  خالل  من  ال�سلطنة  يف  ال�سالمية 

وت�سهيل و�سولهم اإىل حلول ال�سريفة املتوافقة مع ال�سريعة و�سمان تلبيتها 

لحتياجات ومتطلبات ال�سوق املتنامية وكافة اأمناط احلياة الع�سرية.

اإلقتصاد المحلي وبيئة األعمال
لتحقيق  م�ساعيها  �سمن  ثابت  منو  على  ال�سلطنة  حافظت 

هذا  ومن  القت�سادي.  التنويع  نحو  الأمد  طويلة  ا�سرتاتيجيتها 

البالد  ل�ستمرار  نظرًا  م�ستقرًة  امل�ستقبلية  النظرة  تبقى  املنطلق، 

وال�ستثمارات  لالأعمال  جاذبة  وجهة  باعتبارها  �سمعتها  تعزيز  يف 

لقطاع كبري من ال�سناعات والأن�سطة يدعمها يف ذلك ال�ستثمارات 

ال�سخمة يف البنية الأ�سا�سية والجراءات والأنظمة املرنة التي تبنتها 

ال�سلطنة والتي جتذب املزيد من امل�ستثمرين.

القت�سادي  للنمو  الأ�سا�سي  املحّرك  الطاقة  قطاع  يبقى  حني  ويف 

امل�سهد  قيادة  يف  اأكرب  دورًا  الأخرى  القطاعات  تلعب  ال�سلطنة،  يف 

القت�سادي نحو املزيد من التنوع. هذا، وي�سبح التوازن بني القطاع 

الوقت،  مرور  مع  ا�ستدامة  اأكرث  النفطية  غري  والقطاعات  النفطي 

ازدياد منو  مع  ارتفاعًا حادًا  النفطية  ال�سادرات غري  �سهدت  حيث 

اأن الرتكيز ل يزال  قطاعي ال�سياحة والت�سنيع عامًا بعد عام. غري 

الناجت  ن�سف  من  اأكرث  ي�سكالن  واللذان  والغاز،  النفط  قطاع  على 

املحلي الجمايل لل�سلطنة وما ن�سبته 85% من الإيرادات احلكومية.

اأن ي�سهد الطلب املتنامي  ويف قطاع املرافق العامة، فاإنه من املتوقع 

على خدمات هذا القطاع ا�ستمرارًا يف تنفيذ حمطات كهرباء ومياه 

م�ستقلة جديدة. وتنتهج ال�سلطنة يف هذا القطاع اأحد اأكرث املنهجيات 

للقطاع  تتيح  اأنها  اإذ  ال�ستثمارات،  حيث  من  املنطقة  يف  حتررًا 

اإىل  اإ�سافة  الأ�سول  الأجانب متّلك 100% من  وامل�ستثمرين  اخلا�س 

منحهم اتفاقيات �سخية وب�سروط مرنة. ويعد هذا من املوؤ�سرات على 

املتزايدة  جاذبيتها  وهو  األ  ال�سلطنة،  لدى  القوة  نقاط  اأبرز  اإحدى 

العاملي  القت�سادي  املناخ  يزال  ول  الأجانب. هذا،  امل�ستثمرين  لدى 

الُعماين  القت�ساد  اأن  اإل  التباطوؤ،  خماطر  لبع�س  مواتيًا   2015 يف 

اإن  املخاطر  تلك  وجه  يف  بال�سمود  له  ي�سمح  قوي  و�سع  يف  امل�ستقر 

وجدت.

وبناًء على ما �سبق، ووفق بياٍن �سادر عن وزارة املالية، فاإنه من املتوقع 

اأن ي�سهد القت�ساد الُعماين تو�سعًا بواقع 5% يف 2015، مقابل ن�سبة 

املا�سي.  للعام  الإجمايل  املحلي  الناجت  النمو يف  بـ 4.4% من  ُقّدرت 

بينما يتوقع اأن ت�سهد الأن�سطة غري النفطية منوا بواقع %5.5.    

النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي
عليه  كانت  كما  م�ستقرًة  امل�سريف  للقطاع  امل�ستقبلية  النظرة  تبقى 

اأعوام. وتنعك�س هذه النظرة امل�ستقرة من التوقعات التي توؤيد  لعدة 

ا�ستقرار الظروف القت�سادية والتي تلغي �سلبية امل�ستويات املنخف�سة 

املال  راأ�س  من  جيدة  م�ستويات  توفري  اإىل  اإ�سافة  املتعرثة،  لالأ�سول 

جيدة  اإ�سافية  �سيولة  م�سادر  وجود  ذلك  اإىل  ي�ساف  والأرباح. 

ُتعززها قاعدة متويل ثابتة للودائع.

الناجتة  ال�سدمات  حدة  من  التخفيف  هذه  الدعم  عوامل  وتوا�سل 

عن انخفا�س اأ�سعار النفط واملخاطر الناجمة عن عمليات القرتا�س 

املتزايدة وال�سبابية التي حتيط بالتكتالت القت�سادية املحلية وقطاع 

ا�سرتاتيجياتها  احلكومة  توا�سل  ذلك،  اإىل  وبالإ�سافة  العقارات. 

يف  ال�ستثمارات  �سخ  عرب  القت�سادي،  التنوع  حتقيق  نحو  الدوؤوبة 

الأمر  ال�سلطنة،  اأنحاء  الأ�سا�سية يف خمتلف  للبنية  الكربى  امل�ساريع 

�ستوا�سل  كما  للبالد.  الكلي  املايل  النظام  دعم  يف  �سي�ساهم  الذي 

ال�سلطنة حفاظها على م�ستويات جيدة من كفاية راأ�س املال من خالل 

وجود احتياطيات عالية لتعوي�س اأية خ�سائر اإئتمانية وبالتايل وجود 

هنا،  ومن  املتوقعة.  غري  اخل�سائر  اآثار  لمت�سا�س  �سخمة  كفايات 

فاإن النظام امل�سريف يف و�سع جيد ي�سمح له باحلفاظ على م�ستوى 

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ ٢9الـتــقــــر



جيد من النمو امل�ستدام، اإ�سافة اإىل ا�ستفادته من التغيري املنهجي يف 

ا�سرتاتيجية ال�سلطنة املوجهة نحو التنوع القت�سادي.         

طبيعة أعمال بنك نزوى
خدماتها  تقدمي  يف  تعتمد  موؤ�س�سة  الأول  املقام  يف  نزوى  بنك  يعّد 

من  بكل  يقوم  ذلك  ومبوجب  الإ�سالمية  ال�سريعة  على  ومنتجاتها 

الرفاه  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها  من  والتي  وامل�ساركة  الو�ساطة  اأعمال 

الإقت�سادي والإجتماعي والأخالقي يف املجتمع. ويقدم البنك حلوله 

اخلدمات  ت�سمل  قطاعات  عدة  عرب  ال�سريعة  مع  املتوافقة  املالية 

واخلدمات  التجارية،  امل�سرفية  واخلدمات  لالأفراد،  امل�سرفية 

الزبائن  تتم خدمة  الدولية، حيث  والأ�سواق  ال�ستثمارية،  امل�سرفية 

عرب عدة قنوات تت�سمن �سبكة من ع�سرة فروع منت�سرة يف خمتلف 

املبا�سر، ومركز الت�سال وخدمة  البيع  اإىل  اإ�سافة  ال�سلطنة،  اأنحاء 

وال�سيكات،  النقود  اإيداع  اأجهزة  الآيل/  ال�سراف  واأجهزة  الزبائن، 

واخلدمات امل�سرفية عرب النرتنت.

وباعتباره يحظى باأكرب ح�سٍة من اأعمال البنك، فاإن ق�سم اخلدمات 

امل�سرفية لالأفراد يعمل على تلبية جميع الحتياجات املالية لالأفراد 

منط  لتاأمني  الالزمة  احللول  لهم  مقدمًا  البالد  اأرجاء  خمتلف  يف 

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

ال�سريعة تت�سمن ح�سابات التوفري، واحل�سابات اجلارية، واحل�سابات 

للتمويل  متنوعة  حلول  اإىل  اإ�سافة  الودائع،  وح�سابات  ال�ستثمارية، 

ال�سخ�سي ومتويل �سراء املنازل وال�سيارات. 

واخلدمات  ال�ستثمارية  امل�سرفية  اخلدمات  اأق�سام  تخدم  حني  يف 

امل�سرفية لل�سركات احتياجات القطاع احلكومي، واملوؤ�س�سات اململوكة 

املوؤ�س�سات  اإىل  اإ�سافة  وال�سركات،  التجاريني  والزبائن  للحكومة، 

ال�سغرية واملتو�سطة. ويف خطوة تقدمّية وفريدة من نوعها، يخطط 

املوؤ�س�سات  بالكامل خلدمة  ومكّر�س  ق�سم متخ�س�س  البنك لإطالق 

ال�سغرية واملتو�سطة.

اخلدمات  ق�سم  ي�ساعد  التجارية،  امل�سرفية  اخلدمات  مظلة  وحتت 

امل�سرفية ال�ستثمارية والأ�سواق الدولية الزبائن على حتقيق اأهدافهم 

بني  امل�ساربة  ا�ستثمار  فاإن  ال�سياق،  والتجارية. ويف هذا  ال�سخ�سية 

بالريال  املختلفة  ال�ستثمارات  تنمية  على  ي�ساعد  والزبون  البنك 

الُعماين اأو بالدولر الأمريكي ومبعدلت ربحية عالية وُمناف�سة.

حمفظة  وتطوير  منوه   2014 عام  يف  نزوى  بنك  وا�سل  وقد  هذا، 

اأول  طرح  مثل  ريادية  م�سرفية  خدمات  طرح  خالل  من  خدماته 

منتجات م�سرفية اإ�سالمية خم�س�سة للن�ساء يف ال�سلطنة، والتي مّت 

ت�سميمها خ�سي�سًا لتلبية الحتياجات ال�سخ�سية والتجارية للمراأة 

الُعمانية الع�سرية. واإىل جانب ذلك كّله، يوا�سل البنك مواكبة اآخر 

اأن يكون �سريكًا  اإىل  التقنية يف جمال ال�سريفة ويطمح  امل�ستجدات 

ماليًا موثوقًا لكافة زبائنه.  

األهداف األساسية التي تم تحقيقها
خالل عامه الثاين منذ ن�ساأته، حدد بنك نزوى اأربعة اأهداف اأ�سا�سية 

لتحقيقها خالل العام املا�سي، وكانت كالتايل:

بناء حمفظة قوية من املنتجات واخلدمات املبتكرة واملتوافقة . 1

مع ال�ضريعة: من خالل الدعم الكبري الذي قدمته هيئة الرقابة 

اخلدمات  كافة  توافق  �سمان  من  تاأكدنا  البنك،  يف  ال�سرعية 

لالإطار  ووفقا  ال�سريعة  مبادئ  مع  نطرحها  التي  امل�سرفية 

البنك  عن  ال�سادر  الإ�سالمية  لل�سريفة  والتنظيمي  القانوين 

للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  ومعايري هيئة  الُعماين  املركزي 

املالية الإ�سالمية.

بقطاع . 2 اإمكاناتهم  وتنمية  الب�ضرية  الكوادر  وتدريب  تعيني 

البنك  وا�سل  ال�ضريعة:  مع  املتوافقة  امل�ضرفية  اخلدمات 

تو�سيع  مع  وموهوبة  حمرتفة  ب�سرية  كوادر  لتعيني  م�ساعيه 

من  ال�سريعة  مع  املتوافقة  امل�سرفية  اخلدمات  عن  مداركهم 

والإ�سراف  الدعم  اإىل  اإ�سافة  تدريبية  بفر�س  تزويدهم  خالل 

املبا�سر اأثناء تاأدية مهامهم على راأ�س عملهم.

العمليات والتقنية: ا�ستكماًل لنطالقتنا القوية يف عام 2013، . 3

يف  نوعها  من  الأوىل  كانت  خدمات  عدة  فيها  طرحنا  والتي 

ال�سيكات  لدفاتر  الفوري  الإ�سدار  ال�سريفة، مبا يف ذلك  �سوق 

عرب  للزبائن  احل�سابات  فتح  اإمكانية  عن  ف�ساًل  والبطاقات، 

عام  يف  قمنا  ال�سخ�سية؛  الهوية  بطاقات  من  بياناتهم  قراءة 

2014 بالرتكيز على تطوير العمليات واأمتتتها ل�سمان ال�ستمرار 

يف تقدمي اأعلى م�ستوى من خدمة الزبائن.

قطاعات الزبائن، واملنتجات واخلدمات: وا�سل البنك م�سريته . 4

نحو جذب الزبائن من كافة القطاعات وفئات املجتمع املتنوعة 

من  الإ�سالمية  ال�سريفة  حول  لديهم  الوعي  م�ستوى  رفع  مع 

مبتكرة  ومنتجات  خدمات  من  يقدمه  ما  ا�ستعرا�س  خالل 

ومتوافقة مع ال�سريعة. وت�سمنت اإجنازاتنا املهمة يف عام 2014 

باملراأة والتي نالت تقديرًا  اإطالق اخلدمات امل�سرفية اخلا�سة 

وا�ستح�سانًا لدى قاعدة زبائننا احلالية من الن�ساء.

أبرز التطورات في القطاعات األساسية
الخدمات المصرفية لألفراد 

لإعادة  الدووؤب  عمله  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  ق�سم  وا�سل 

تعريف التجربة امل�سرفية يف ُعمان وذلك من خالل تزويد الزبائن 

مبنتجات وخدمات م�سرفية مبتكرة تعززها خدمة زبائن ا�ستثنائية 

احلديث.  للع�سر  املتزايدة  باملتطلبات  للوفاء  تقنيًا  متقدمة  وحلول 

اإيجابٍي يف  تغيرٍي  اإحداث  اإىل  اتبعناه  الذي  النهج اجلديد  اأدى  ولقد 

املوؤ�س�سات  �سجع  مما  بال�سلطنة  لالأفراد  امل�سرفية  اخلدمات  قطاع 

واخلدمات  املنتجات  يف  النظر  اإعادة  على  الأخرى  امل�سرفية 

امل�سرفية التي تقدمها.

وخالل عام 2014، عززت اخلدمات امل�سرفية لالأفراد التي طرحها 

البنك الرائد يف ال�سريفة الإ�سالمية يف  البنك من و�سعه باعتباره 

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 3٠



ُعمان، وظهر ذلك جليا يف زيادة اأعداد احل�سابات اأكرث من ال�سعف 

األف اإىل 32 األف ح�سابًا. وبزيادة بلغت %239  بحيث قفزت من 14 

ريال  مليون   94 اإىل  لت�سل  ريال  مليون   28 من  الإيداعات  ارتفعت 

فتح  عرب  فروعه  ل�سبكة  البنك  تو�سيع  العام  نف�س  و�سهد  ُعماين. 

فروع جديدة يف �سور، و�سمائل، وبركاء، لي�سل عدد فروعه اإىل 10 

�ساهم  مما  ال�سلطنة،  اأنحاء  جميع  يف  ا�سرتاتيجية  مواقع  يف  فروع 

وتطلعاتهم  متطلباتهم  وفهم  مبا�سر  ب�سكل  الزبائن  مع  التوا�سل  يف 

املعامالت  باإجراء  ال�ستمتاع  زبائننا  وا�سل  كما  اأف�سل.  ب�سورة 

امل�سرفية دون احلاجة اإىل دفع ر�سوم اإ�سافية عرب ا�ستخدام ال�سبكة 

ميكن  الدويل،  النطاق  وعلى  الآيل.  ال�سراف  لأجهزة  الوطنية 

لزبائننا ا�ستخدام بطاقات ال�سحب املبا�سر من اأي جهاز �سراف اآيل 

اأو نقطة بيع �سمن �سبكة بطاقات ما�سرتكارد اأو فيزا كارد.

وبالإ�سافة اإىل منتجات الودائع وال�ستثمار وحلول الدفع عرب بطاقات 

ال�سحب املبا�سر، يقدم البنك عدة خيارات متويل مل�ساعدة الزبائن يف 

�سراء ال�سيارات واملنازل واحتياجاتهم الأخرى وفقا لأمناط حياتهم 

وطموحاتهم ال�سخ�سية.

عالوة على ذلك، ميكن للزبائن التوا�سل مع البنك من خالل اأربعة 

قنوات تفاعلية مميزة ت�سمل فروعه املختارة بعناية، وموظفي املبيعات 

املبا�سرين، ومركز الت�سال وخدمات ال�سريفة عرب الإنرتنت. ولقد 

اأولينا اأهمية خا�سة عرب تزويد كل فرع من فروعنا باأجهزة �سراف 

اآيل واأجهزة اإيداع النقود وال�سيكات. هذا، وي�سعى البنك خالل عام 

2015 اإىل تو�سيع �سبكة فروعه وقاعدة زبائنه عرب تزويدهم بخدمات 

قّيمة وجتربة م�سرفية مرثية. 

الخدمات المصرفية التجارية

يتاألف ق�سم اخلدمات امل�سرفية التجارية يف البنك من اأربعة وحدات 

واخلدمات  العاملية،  والأ�سواق  لل�سركات  امل�سرفية  )اخلدمات  وهي 

ممت  امل�سرفية ال�ستثمارية، واخلدمات امل�سرفية الدولية( والتي �سُ

ال�سرعية  للمبادئ  وفقا  لزبائننا  املتعددة  املتطلبات  لتلبي  خ�سي�سًا 

الوا�سحة التي تاأ�س�س عليها بنك نزوى.

الخدمات المصرفية للشركات 

حقق ق�سم اخلدمات امل�سرفية لل�سركات تقدمًا ملمو�سًا خالل العام 

ال�سريعة  مع  متوافقة  جديدة  م�سرفية  منتجات  تقدمي  عرب  املا�سي 

على  تطورًا  �سهدت  والتي   – املحلية  والت�سريعات  املتطلبات  وتلبي 

نطاقي الت�سهيالت املعتمدة وكذلك حجم حمفظة الأ�سول التمويلية، 

الظروف  من  وبالرغم   .2014 عام  من  الثاين  الن�سف  يف  خا�سة 

والتقلبات التي ي�سهدها ال�سوق وانخفا�س اأ�سعار النفط، فمن املتوقع 

اأن يوا�سل البنك م�سريته التقدمية يف 2015 والتي �سيدعمها طرحه 

للمنتجات  وا�ستكماًل  اجلديدة.  امل�سرفية  املنتجات  من  للعديد 

امل�سرفية املعتمدة مثل الإجارة واملرابحة، اأطلق البنك يف عام 2014 

التمويل  حلول  بني  يدمج  والذي  نوعه  من  الأول  يعّد  م�سرفيًا  حاًل 

التقليدية احلالية بطريقة مميزة تن�سجم مع املبادئ ال�سرعية.

ولقد قام البنك اأي�سًا بتجربة مفهوم الوكالة بال�ستثمار للت�سهيالت 

امل�سرفية لراأ�س املال العامل من خالل تزويد جمموعة خمتارة من 

للبنك.  الزبائن  من  جديدة  فئة  جذب  يف  �ساهم  مما  بها  الزبائن 

موارده  تو�سيع  لل�سركات  امل�سرفية  اخلدمات  ق�سم  و�سيوا�سل 

الحتياجات  لتلبية  قدراته  وبناء  تطوير  بهدف  بها  وال�ستثمار 

التجاري بحيث ي�سبح خيارهم  القطاع  البنك من  املتزايدة لزبائن 

منف�سل  فريق  بتخ�سي�س  البنك  �سيقوم  ال�سياق،  هذا  ويف  الأمثل. 

خالل عام 2015 لكي يقدم خدمات ومنتجات م�سرفية متخ�س�سة 

البنك مدراء  �سي�سم  ال�سلطنة. كما  ت�سهدها  التي  التنمية  تعزز من 

و�سحار،  �ساللة  من  كل  يف  بفروعنا  خمت�سني  م�سرفية  عالقات 

الدعم وامل�ساندة الالزمة لكافة فروعنا املوجودة  اإىل تقدمي  اإ�سافة 

امل�سرفية  اخلدمات  ق�سم  ي�ساهم  اأن  املتوقع  ومن  م�سقط.  خارج 

لل�سركات يف تعزيز اأ�سول البنك الرئي�سية خالل عام 2015.

ينة( األسواق العالمية )الخز

الأوىل  الأيام  يف  العاملية  الأ�سواق  لق�سم  الرئي�سي  الدور  متثل  لقد 

املال.  راأ�س  الناجتة عن متويالت  الفائ�سة  ال�سيولة  اإدارة  للبنك يف 

اإدارة  قامت  الُعماين،  املركزي  البنك  عن  ال�سادر  الإعفاء  وعرب 

ال�سواق العاملية اإىل نقل ال�سيولة الفائ�سة اإىل جمموعة خمتارة من 

التي  ال�سكوك  حمفظة  اإىل  اإ�سافة  املنطقة،  يف  الإ�سالمية  البنوك 

يتاألف معظمها من �سكوك �سادرة عن موؤ�س�سات ا�ستثمارية �سيادية 

البنك املركزي  انتهت مدة الإعفاء املقدمة من  واأخرى مالية. ولقد 

قوانني  بكافة  ملتزمًا  نزوى  بنك  وبقى   2014 عام  نهاية  الُعماين يف 

واأنظمة البنك املركزي. ومن اجلدير باملالحظة اأن الإعفاء قد اأتاح 

لالأ�سواق العاملية امل�ساهمة ب�سكل كبري يف تعزيز دخل البنك مع دفع 

الأ�سول  �سهدته  الذي  امللحوظ  للنمو  وكنتيجة  الأ�سول.  منو  عجلة 

وال�سركات،  لالأفراد  امل�سرفية  املعامالت  عن  والناجتة  املحجوزة، 

البنك  يف  وال�سيولة  التمويل  اإدارة  على  العاملية  الأ�سواق  ق�سم  ركز 

والو�سول اإىل التوازن املن�سود لتحقيق بنية مميزة للميزانية العمومية 

ولقد ظهر  ال�سوق.  التعر�س ملخاطر  الناجت عن  الأثر  والتخفيف من 

لأ�سحاب  الأرباح  توزيع  يف  الثابت  النمو  عرب  جلّي  ب�سكل  جناحنا 

احل�سابات غري املقيدة خالل عام 2014.

الخدمات المصرفية االستثمارية 

اإ�سافة اإىل ترخي�س اخلدمات امل�سرفية الإ�سالمية لل�سركات، ح�سل 

بنك نزوى على تراخي�س للخدمات امل�سرفية ال�ستثمارية من البنك 

اأن�سطة  العامة ل�سوق املال. ويت�سمن نطاق  الُعماين والهيئة  املركزي 

بنك نزوى للخدمات امل�سرفية ال�ستثمارية اإدارة الإ�سدارات، واإدارة 

�سناديق ال�ستثمار، واإ�سدار ال�سندات املالية املُهيكلة. وي�سعى البنك 

عن  البحث  مع  بها  قام  التي  ا�ستثماراته  بع�س  اأ�سول  لنقل  حاليًا 

فر�س جديدة للتو�سع يف 2015. ولنا اأن نقول يف نهاية هذا العام، اأن 

اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية قد تعاقدت  على القيام بدرا�سات 

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ 3١الـتــقــــر



ا�ست�سارية متعددة وكذلك خدمات م�ساندة �ستنعك�س اآثارها الإيجابية 

خالل العام القادم. ولقد تقدم البنك اأي�سًا بعطاء لإ�سدار ال�سكوك 

بال�سراكة مع  نوعها خالل عام 2014  الأوىل من  العمانية  ال�سيادية 

ال�سالمية  ال�سريفة  يف  العاملني  وغالبية  خليجية  مالية  موؤ�س�سة 

املحلية.

الخدمات المصرفية الدولية

امل�سرفية  اخلدمات  ق�سم  متكن  البنك،  حداثة  من  الرغم  على 

الدولية  البنوك  من  ائتمانية  ت�سهيالت  على  احل�سول  من  الدولية 

تو�سيع نطاق  يلزم موا�سلة  اأنه  اإل  للبنك.  املتزايدة  املتطلبات  لتلبية 

ولقد قام هذا  وزبائنه.  البنك  لكل من  الدولية  امل�سرفية  اخلدمات 

جديدة  عالقات  على  والتعرف  بالبحث  املا�سي  العام  خالل  الق�سم 

حمتملة و�سيعمل خالل العام القادم على تنميتها وتوطيد اأوا�سرها. 

اخلدمات  ق�سم  �سمن  التجاري  التمويل  خدمات  اإدراج  مت  ولقد 

امل�سرفية الدولية اأثناء العام املا�سي وبداأ البنك يف جني ثمار ذلك 

عرب امل�ساهمات الوا�سحة للدخل الناجت من الت�سهيالت التي ل حتتاج 

اإىل التمويل. ويتوقع اأن تن�سجم امل�ساهمة الناجمة عن هذا النمو مع 

النمو العام يف اأ�سول التمويل خالل عام 2015.

هيكلّية رأس المال

يتوفر لدى البنك راأ�س مال جيد يزيد عن احلّد الأدنى املحدد وفق 

متطلبات البنك املركزي الُعماين، و�سوف يوا�سل البنك احلفاظ على 

يفوقها  ما  اأو  املحددة  امل�ستويات  املطلوب �سمن  القانوين  املال  راأ�س 

زيادة  طريق  عن  اأو  املخاطر  اإدارة  ا�سرتاتيجيات  خالل  من  �سواء 

متطلبات راأ�س املال مبا ين�سجم مع الإحتياجات التي تتعلق بالأعمال 

وراأ�س املال.

وحاليًا ل يوجد لدى البنك اأي خطط لإ�ستجالب اأي راأ�س مال اإ�سايف 

عرب اأي من ال�سبل املمكنة واملتوفرة لأغرا�س الر�سملة اأو ال�سيولة.

إدارة المخاطر

اأثناء  املخاطر  اأنواع  من  العديد  اإىل  اعتيادي  ب�سكل  البنك  يتعر�س 

تنفيذ اأعماله واأن�سطته. ومنذ ن�ساأته، بذل البنك جهودا حثيثة لبناء 

التي  القرارات  �سناعة  مبادئ  ن�سر  مع  املخاطر  لإدارة  فعال  نظام 

جنح  وقد  للبنك.  التنظيمية  امل�ستويات  كافة  �سمن  باملخاطر  تتعلق 

البنك اليوم يف حتديد منهج فعال لإدارة املخاطر و�سمان ا�ستقرار 

كافة  ال�سرتاتيجية وحماية م�سالح  اأهدافه  لتحقيق  البنك  عمليات 

ال�سركاء. 

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

بت�سكيل جلنة م�ستقلة على م�ستوى جمل�س الإدارة وهي جلنة املخاطر 

الخت�سا�سيني  من  البنك  جمموعةيف  قبل  من  واملدعومة  والإمتثال 

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

وكجزء من اإدارة املخاطر، مت ت�سكيل جلان اإدارية عليا �سمن البنك 

هذه  �سمن  ومن  املخاطر.  اأنواع  من  نوع  لكل  الكلي  امل�ستوى  لإدارة 

وال�ستثمار،  الئتمان  وجلنة  واللتزامات،  الأ�سول  جلنة  اللجان: 

اإداري  هيكل  تطبيق  مت  كما  املعلومات.  لتقنية  التوجيهية  واللجنة 

املتعلقة  وال�سلطة  امل�سوؤولية  م�ستويات  تعريف  خالله  من  مّت  من�سق 

الإدارة.  بوا�سطة جمل�س  اعتمادها  الآلية ومت  الآلية وغري  بالأن�سطة 

مدققي  بوا�سطة  دورية  مراجعات  اإجراء  يتم  ال�سياق،  نف�س  ويف 

احل�سابات الداخليني ل�سمان غر�س ثقافة اإدارة املخاطر عرب جميع 

الأق�سام مدعومة مبجموعة من عمليات التدقيق وال�سبط.

وخالل العام املا�سي، قام البنك بتطوير بيان “ا�سرتاتيجية وم�ستوى 

املخاطر املقبول” والذي حدد معايري خا�سة وعلى م�ستوى عاٍل من 

الدقة لتحقيق الأهداف ال�سرتاتيجية للبنك مع احلفاظ على م�ستوى 

بو�سع  اأي�سًا  البنك  قام  ذلك،  على  وعالوة  املخاطر.  من  مقبول 

بوا�سطة  حاليًا  مراجعتها  تتم  الأعمال  ا�ستمرارية  ل�سمان  �سيا�سة 

جمل�س الإدارة لعتمادها حيث مت جتربتها عمليًا خالل عام 2014.

الإدارة  قامت  البنك،  يطلقها  التي  امل�ستمرة  املبادرات  اإطار  ويف 

مع  تتالئم  لكي  احلالية  املخاطر  اإدارة  �سيا�سات  وتعديل  مبراجعة 

وعالوة  والقت�سادية.  التنظيمية  البيئة  على  تطراأ  التي  التغيريات 

على ذلك، قام البنك بتطوير وتطبيق اأدوات تتعلق باتخاذ القرارات 

تقليل  اإىل  اأدى  مما  ال�سيارات  ومتويل  لالأفراد  بالئتمان  اخلا�سة 

الوقت الالزم للنظر يف الطلبات املقدمة. وبالن�سبة لئتمان ال�سركات، 

اأ�سدر البنك اقرتاحات تتعلق بحلول تقييم املخاطر الداخلية، اإل اأنه 

يقوم حاليًا بتطوير هذا النموذج �سمن النطاق الداخلي.

اإدارة  عملية  يف  الأ�سا�سية  العنا�سر  اأحد  ال�سيولة  خماطر  وتعد 

املخاطر. ولذلك قام البنك بتطوير �سيا�سات واأدوات رقابية لتمكني 

الإدارة من تقييم فجوات ال�سيولة من خالل التدفق النقدي واملنهج 

وتقليل  التمويل،  ون�سبة  الإيداعات،  مقابل  والحتياطيات  الثابت، 

العام  واأثناء  الطوارئ.  تدابري  من  وجمموعة  ال�سيولة،  خماطر 

املال  وراأ�س  لل�سيولة   3 بازل  مقررات  تطبيق  يف  البنك  بداأ  املا�سي، 

للوفاء باملتطلبات التنظيمية ومواكبة اأف�سل املمار�سات الدولية بهذا 

اخل�سو�س.

بـ  للبنك  اليومية  العمليات  يف  املتاأ�سلة  املخاطر  وتعّرف  هذا، 

�سيا�سة  تبني  مت  فقد  املخاطر،  هذه  ولتقليل  الت�سغيلية”.  “املخاطر 
اإىل تطبيق �سوابط حا�سمة �سمن  اإ�سافة  لإدارة املخاطر الت�سغيلية 

قام  املا�سي،  العام  وخالل  البنك.  يف  التنظيمية  امل�ستويات  كافة 

والتحكم”  للمخاطر  الذاتي  “التقييم  اأداة  بتطوير  اأي�سًا  البنك 

ملراقبة وتقييم كافة العمليات الأ�سا�سية وال�سوابط ملعاجلة املخاطر 

ووظائف  املختلفة  املعامالت  اإجراء  اأثناء  تظهر  قد  التي  الت�سغيلية 

الدعم.

يتجزاأ  ل  جزءًا  املخاطر  لإدارة  البنك  انتهجه  الذي  الأ�سلوب  وُيعد 

ممكن  م�ستوى  باأعلى  الزبائن  وتزويد  العمومية  امليزانية  اإعداد  يف 

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 3٢



و�سورته  البنك  �سمعة  على  واحلفاظ  وال�سفافية  والثقة  اجلودة  من 

قوي  اأ�سا�س  اإن�ساء  يف  جهوده  البنك  ويوا�سل  ال�سوق.  يف  الإيجابية 

اأف�سل  واتباع  امل�ستمر  التطوير  على  الرتكيز  عرب  املخاطر  لإدارة 

لإدارة  الأ�سا�سية  البنية  حت�سني  ذاته  الوقت  ويف  الدولية  املمار�سات 

املخاطر الداخلية والعمليات والقدرات.

التوعية بمبادئ الصيرفة اإلسالمية

على  ال�سلطنة،  يف  متخ�س�س  اإ�سالمي  بنك  اأول  نزوى،  بنك  اأخذ 

عاتقه م�سوؤولية كونه مرجعًا موثوقًا و�سفريًا لل�سريفة الإ�سالمية يف 

لرفع  العام  مدار  على  املُبادرات  من  العديد  يف  �سارك  حيث  ُعمان، 

من  خُمتلفة  قطاعات  يف  ودوره  الإ�سالمي  بالتمويل  الوعي  م�ستوى 

الذين  املُ�ستقبل  رّواد  لإعداد  املتوا�سلة  مع جهوده  بالتزامن  املُجتمع 

من �ساأنهم الرتقاء بهذه ال�سناعة واملُ�سي بها قدمًا خالل الأعوام 

الإ�سالمية  البنوك  اأول  كونه  خالل  من  البنك  تفّرد  كما  القادمة. 

الإ�سالمية  ال�سريفة  �سة حول  ُمتخ�سّ بعقد حلقة عمل  ال�سلطنة  يف 

الثانوية  ملجموعة من معلمي وُمعلمات الرتبية الإ�سالمية يف املرحلة 

بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، وتابع البنك ا�ست�سافته حللقات 

حوارية مفتوحة لدى عدد من الكليات واجلامعات يف خُمتلف اأنحاء 

“ندوة املعرفة لل�سريفة  ُيطلق  اأول من  اأي�سًا  البنك  ال�سلطنة. وكان 

ال�سريفة  يف  الدوليني  اخلرباء  اأبرز  ا�ستقطبت  والتي  الإ�سالمية” 

ملُناق�سة  تفاعلية  من�سة  اإيجاد  بهدف  ُعمان  �سلطنة  اإىل  الإ�سالمية 

ُم�ستقبل ال�سريفة الإ�سالمية يف البالد.

ل�سمان  املختلفة  التوا�سل  من�سات  ت�سخري  نزوى  بنك  ويوا�سل 

خمتلف  لدى  الإ�سالمية  بال�سريفة  الوعي  تعزيز  يف  الريادّي  دوره 

عرب  البنك  �سفحات  على  املن�سات  تلك  وت�ستمل  املجتمع.  �سرائح 

مع  ال�سرتاتيجية  �سراكته  اإىل  اإ�سافة  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

تلفزيون ُعمان ل�ست�سافة برنامج تلفزيوين خا�س يناق�س ال�سريفة 

�سهر  طيلة  ال�سلة  ذات  الإعالنات  من  �سل�سلة  وبّث  الإ�سالمية، 

وجريدة  البنك  بني  مُمّيز  تعاوٌن  هناك  وكان  كما  املُبارك.  رم�سان 

الوطن الُعمانية لتخ�سي�س عموٍد �سهري يناق�س اخلدمات واملُنتجات 

جهوده  �سمن  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  املُتوافقة  امل�سرفية 

التوعوية بهذا القطاع املايل ال�ساعد بقوة يف ال�سلطنة.

المسؤولية االجتماعية 

الأن�سطة  دعم  يف  ريادي  دور  بلعب  دوؤوب  وب�سكل  نزوى  بنك  ي�ستمر 

والفعاليات الجتماعية والقت�سادية وتلك املرتبطة بقطاع ال�سريفة 

من خالل بناء عالقات تعاون ا�سرتاتيجية مع عدة جهات وُموؤ�س�سات 

مع  ا�ستثنائية  �سراكة  بتفعيل  البنك  قام  كما  ال�سلطنة.  يف  خُمتلفة 

وتعزيز  ملوا�سلة دعم  الدينية �سمن جهوده  وال�سوؤون  الأوقاف  وزارة 

حملة  دعم  يف  �سارك  حيث  ال�سلطنة،  يف  الأ�سيلة  الإ�سالمية  القيم 

الزكاة التي ا�ستمرت طيلة �سهر رم�سان املُبارك، حيث اأتاح للزبائن 

فر�سة فريدة لدفع م�ستحقات الزكاة عرب اإيداعها اأو حتويلها ب�سكل 

وال�سوؤون  الأوقاف  لوزارة  �س  خُم�سّ ح�ساب  اإىل  وُمبا�سر  ُمنتظم 

و�سل�سة  واآمنة  ُمريحة  خدمة  البنك  لزبائن  وّفر  حٌل  وهو  الدينية؛ 

ت�ساعدهم على اأداء فرائ�سهم الدينية. 

من  موظفيه  لدى  جليًا  املُجتمع  خدمة  يف  البنك  التزام  برز  ولقد 

العظيمة  القيم  لغر�س  التطّوعي  ’م�سوؤوليتي‘  برنامج  اإن�ساء  خالل 

وتعظيم روح اجلماعة.  للم�سوؤولية  للدين احلنيف من رحمة وحتّمل 

تنفيذه عددًا من  اإجنازات متثلت يف  الربنامج عدة  هذا، وقد حّقق 

مع  �سائم‘ للتوا�سل  ’اإفطار  برنامج  �سملت  التي  التطوعية  امل�ساريع 

اأبناء املُجتمعات املحلية، والذي مت تفعيله يف اأكرث من 10 م�ساجد يف 

خُمتلف اأرجاء ال�سلطنة خالل �سهر رم�سان املُبارك. وتبع ذلك قيام 

اخلالبة  ال�سواحل  وحماية  ل�سون  ال�سواطئ  لتنظيف  بحملة  البنك 

التي متتاز بها ال�سلطنة اإ�سافة اإىل تنظيم حملة للتربع بالدم.

منهجية  من  رئي�سيًا  جزءًا  يزال  ول  كان  للبنك  الإداري  التمّيز  اإن 

الدوؤوب  عمله  نزوى  بنك  �سيوا�سل  حيث  عملياته،  يف  املُتبعة  العمل 

للتوعية مباهية ال�سريفة الإ�سالمية عرب الربامج التوعوية بال�سراكة 

بهدف  املُنظمات  خُمتلف  مع  وبالتعاون  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اأبرز  مع 

امل�سوؤولية الجتماعية بني خمتلف �سرائح  تعزيز مفهوم ومُمار�سات 

املُجتمع.

التسويق

رّكزت اأن�سطة البنك الت�سويقية خالل العام املا�سي على ن�سر املعرفة 

والتوعية بال�سريفة الإ�سالمية واخلدمات واملُنتجات املُتوفرة كبديل 

حللول ال�سريفة التقليدية، الأمر الذي �سّكل قاعدة توا�سل قوية مع 

املُجتمع املحلي والتي �سيوا�سل البنك جهوده للبناء عليها خالل عام 

 .2015

احلمالت  من  �سل�سلة  باإطالق  البنك  قام  فقد  ال�سياق،  هذا  ويف 

الرتويجية التي متّثل جزءًا ل يتجزاأ من جهوده للتوا�سل مع الزبائن 

اأرجاء ال�سلطنة من اأجل متكينهم  وكافة �سرائح املُجتمع يف خُمتلف 

من خالل تعزيز وعيهم ومعرفتهم مبزايا احللول امل�سرفية املُتوافقة 

ومبتكرة  جديدة  فر�سًا  طرح  كما  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام  مع 

هذه  مّكنت  وقد  ماليًا.  م�ستقر  حياة  منط  تاأمني  على  ملُ�ساعدتهم 

املنهجية البنك من الوفاء بوعوده للُمجتمع الُعماين عرب تو�سيع رقعة 

ال�سريفة الإ�سالمية وجعلها يف متناول اجلميع. و�ستتوا�سل احلمالت 

اأداة حمورية �سمن م�ساعي البنك للتوا�سل  الرتويجية بحيث ت�سّكل 

مع كافة اأفراد املُجتمع يف ال�سلطنة.

الجوائز واألوسمة

ال�سريفة  �سناعة  اأو�ساط  يف  كبري  بتقدير  نزوى  بنك  حظي  لقد 

اجلوائز  من  عدد  عرب  وذلك  الريادية  مبكانته  اعرتافًا  الإ�سالمية 

والأو�سمة والتي ت�سمنت جائزة ’اأف�سل بنك اإ�سالمي يف ال�سلطنة‘يف 

اأخبار  جملة  نظمته  والذي  البنوك  لأف�سل  اجلوائز  توزيع  حفل 

يف  اإ�سالمية  متويلية  ُموؤ�س�سة  ’اأف�سل  وجائزة  الإ�سالمية،  ال�سريفة 

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ 33الـتــقــــر



ال�سلطنة‘ �سمن جوائز ندوة لندن لل�سكوك. اإ�سافة اإىل ذلك، فقد 

ح�سل الدكتور جميل اجلارودي، الرئي�س التنفيذي للبنك، على لقب 

احلفل  خالل  وذلك  الإ�سالمي‘،  التمويل  قطاع  يف  العام  ’�سخ�سية 
�سهر  يف  العاملي  الإ�سالمي  التمويل  جوائز  لتوزيع  الرابع  ال�سنوي 

نوفمرب 2014.

اإلجراءات الشرعية 

املن�سو�س  ال�سريعة  واأحكام  مببادئ  وال�سارم  التام  اللتزام  مُيّثل 

الذي  الأ�سا�س  ال�سلطنة  يف  الإ�سالمية  امل�سارف  قانون  يف  عليها 

وذلك  امل�سرفية  وُمنتجاته  خدماته  ت�سميم  يف  نزوى  بنك  اعتمده 

ت�سع  التي  التالية  اخلم�سة  العنا�سر  يت�سمن  عمل  اطار  اتباع  عرب 

املعايري واملمار�سات امل�سموحة ومراقبة و�سمان الإمتثال لتلك املعايري 

واملمار�سات املو�سوعة: 

’كتاب . 1 ي�سّكل  وهو  الإ�سالمية:  لل�سريفة  التنظيمي  الإطار 

فيما  التوجيهية  واملبادئ  الإر�سادات  يحدد  الذي  القواعد‘ 

يتعلق بالأحكام ال�سرعية ذات ال�سلة بال�سريفة واملتفق عليها 

يف ال�سلطنة.

معايري هيئة املحا�سبة واملراجعة للُموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية: . 2

وت�سم كافة معايري املُحا�سبة واحلوكمة ال�سرعية التي اأ�سدرتها 

الهيئة واأو�سى بها البنك املركزي الُعماين.

هيئة الرقابة ال�سرعية: وهي هيئة تتاألف من نخبة من ُعلماء . 3

الإ�سالمي  الفقه  يف  املُخت�سني  والدوليني  الُعمانيني  ال�سريعة 

واملُعامالت املالية، حيث يقومون باملُراجعة والعتماد النهائي 

ب�سكل  عليها  الإ�سراف  اإىل  اإ�سافة  والعمليات  املُنتجات  لكافة 

تام ل�سمان التزام البنك باأحكام ومعايري ال�سريعة الإ�سالمية 

من  كاًل  للبنك  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  وت�سم  الدوام.  على 

وال�سيخ  الهيئة(،  الُعثماين )رئي�س  الدكتور حممد تقي  ال�سيخ 

الدكتور عبد ال�ستار اأبو غّدة، نائبًا له، وع�سوية كل من ال�سيخ 

نا�سر  ابراهيم بن  وال�سيخ  الغاربي،  را�سد  الدكتور حممد بن 

�سنوي.  ربع  ب�سكل  دوريًا  اجتماعاتها  الهيئة  وتعقد  ال�سوايف. 

متخ�س�سة  �سرعّية  تنفيذية  جلنة  الهيئة  اأ�ّس�ست  وقد  هذا، 

لقاءاتها  تعقد  ال�سوايف،  وال�سيخ  الغاربي  ال�سيخ  من  ُموؤلفة 

ب�سكل �سهري مما يتيح لها ُمتابعة اأحدث امل�ستجدات املُتعّلقة 

باملُنتجات واخلدمات الإ�سالمية.

وظيفة التدقيق واللتزام ال�سرعي: وهي وظيفة داخلية خا�سة . 4

العالية، حيث  الكفاءات  البنك ذوي  منوطة بعدد من موظفي 

ويرفعون  البنك،  عمليات  لكافة  والإر�ساد  الن�سح  يقدمون 

تقاريرهم ب�سكل مبا�سر اإىل هيئة الرقابة ال�سرعية.

م�ستقل . 5 ُمدّقق  بتعيني  البنك  قام  ال�سرعي اخلارجي:  التدقيق 

البنك  ال�سرعي ملُراجعة ن�ساطات  التدقيق  ُموؤّهل وخُمت�ّس يف 

الإطار  يف  الواردة  التعليمات  على  بناء  وذلك  �سنوي،  ب�سكل 

التنظيمي للمعامالت امل�سرفية الإ�سالمية.

برامج . 6 على  تركيزه  البنك  يوا�سل  كّله،  ذلك  على  وعالوة 

كافة  تطبيقها يف  للتاأكيد على  ال�سلة  ال�سرعية ذات  التدريب 

وفريق  الإداريني  املُوظفني  كافة  امتالك  و�سمان  العمليات 

وي�سّكل عدم  واأحكامها.  ال�سريعة  باأ�س�س  �ساملة  معرفة  العمل 

لبنك  بالن�سبة  جتاوزه  ميكن  ل  اأحمر  خطًا  لل�سريعة  الإمتثال 

نزوى واإدارته، حيث اأنه هدٌف ح�سا�س بالن�سبة جلميع موظفي 

البنك.

الموارد البشرية

ميّثل املُوظفون القوة الرئي�سية املُحّركة وراء جناح بنك نزوى، ومن 

قدراتهم  ودعم  تطوير  على  جهوده  البنك  رّكز  فقد  املنطلق،  هذا 

لهذه  ونتيجة  وقادته.  املُ�ستقبل  رّواد  من  لُي�سبحوا  واإمكانياتهم 

امل�ساعي املثمرة، فقد ا�ستطاع البنك املُحافظة على م�ستوى ثابت من 

ا  حيث اأدائه القوي. وبالإ�سافة اىل ذلك، فقد اأطلق بنك نزوى اأي�سً

الطموحني  املوظفني  الوظيفي‘ لإعداد  لالإحالل  ’التخطيط  برنامج 

من اأجل �سغل املنا�سب الرئي�سية يف البنك.

 )HRMS( الب�سرية  اإدارة املوارد  ففي عام 2014، طّبق البنك نظام 

الذاتية،  واخلدمة  بالتوظيف،  ُمرتبطة  وحدات  على  ي�ستمل  والذي 

والتعوي�سات  والتقييم،  الأداء  واإدارة  املُوظفني،  وتدريب  واإدارة 

واملزايا. ومن املُتوقع اإطالق هذا النظام ب�سكل كامل يف الربع الأول 

من عام 2015.

التوظيف

واأملع  اأف�سل  ا�ستقطاب  يف  رائدة  ُموؤ�س�سة  ليكون  نزوى  بنك  ي�سعى 

اجلدد  اخلريجني  من  املتميزين  توظيف  خالل  من  املحلية  املواهب 

ا�ستثنائية يف  ومهارات  ا�ستقطاب موظفني ذوي خربات  اإ�سافة اىل 

�سيا�سات  البنك  ُيطّبق  الغاية،  ولتحقيق هذه  امل�سريف.  العمل  قطاع 

توظيف دقيقة و�سارمة بناء على كفاءة امل�ستويات التعليمية واملوؤهالت 

ويف  ال�ساغرة.  املنا�سب  مع  املُر�سحني  تخ�س�سات  وتطابق  املهنية 

املتفردة  املواهب  باحت�سان  متامًا  ُملتزٌم  البنك  فاإن  ذاته،  ال�سياق 

واحلفاظ عليها وزيادة ن�سبة التعمني والتي و�سلت يف عام 2014 اىل 

86% من اإجمايل الكوادر املهنية العاملة يف البنك.

التدريب والتطوير

باملهارات  وتزويدهم  املوظفني  اإعداد  يف  حيويًا  دورًا  التدريب  يلعب 

بال�سريفة  واملُرتبطة  املُتنّوعة  املهام  لإجناز  ال�سرورية  واخلربات 

بحيث  الزبائن  خدمات  م�ستوى  حت�سني  اإىل  اإ�سافة  الإ�سالمية، 

ترقى اىل م�ستوى تطّلعات البنك ومكانته املُتمّيزة. وبناًء على ذلك، 

اأولوياته  فقد و�سع ق�سم املوارد الب�سرية م�ساألة التدريب على قائمة 

عام  خالل  تدريبي  برنامج   500 من  اأكرث  واإدارة  اإعداد  يف  و�ساعد 

2014 وحده، حيث ا�ستفاد من تلك الربامج عدد كبري من املوظفني 

من خُمتلف اأق�سام البنك وفروعه وغطت عّدة جمالت �سمن قطاع 

ال�سريفة الإ�سالمية، وخدمة الزبائن، وتنمية املهارات وذلك بهدف 

تعزيز روح العمل الإبداعي والبتكار.

كما داأب البنك على تنمية ثقافة داخلية قائمة على التعّلم والتطوير 

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 3٤



اإىل عدد من  دّوري   ب�سكٍل  ُموظفيه  ابتعاث  الذاتي وذلك من خالل 

املعاهد الأكادميية ومراكز التدريب املحلية والدولية بهدف حت�سيل 

خربات وُموؤهالت علمية واأكادميية ُمتنّوعة.

تقنية المعلومات

انطالقًا من تطّلعاتِه وطموحه املتّقد لُي�سبح ُموؤ�س�سة اخلدمات املالية 

الرائدة  واملُنتجات  تقدمي اخلدمات  ال�سلطنة عرب  الأوىل يف  املحلية 

املُتقّدمة،  والتقنية  البتكار،  على  العتماد  وعرب  املعايري  اأعلى  وفق 

نزوى ومن خالل  بنك  قام  الزبائن؛  مع  الأمد  وبناء عالقات طويلة 

اأنظمة تقنية املعلومات املُتطّورة والفريدة املتوفرة لديه بالرتكيز على 

للخدمات  املُتناهية  والدقة  والثبات،  الكفاءة،  م�ستويات  اأعلى  توفري 

واحللول املالية التي ُيقّدمها. ومن هذا املنطلق، يحر�س ق�سم تقنية 

املعلومات على توفري املعلومات والأنظمة الالزمة وفق اأعلى م�ستويات 

اأحدث  ا�ستخدام  مع  اآمنة  بيئة  اإيجاد  عرب  وذلك  واملوثوقية  الدقة 

قنوات التوا�سل الإلكرتونية على م�ستوى العامل.

وخالل العام املا�سي، فقد رّكز ق�سم تقنية املعلومات ب�سكل اأ�سا�سي 

تقدمي  اأنظمة  وتو�سيع  اللكرتونية  التوا�سل  قنوات  حت�سني  على 

لُيعّزز  تنّوعًا  اأكرث  بديلة  م�سرفية  توا�سل  قنوات  لتوفري  اخلدمات 

باأحدث  ويدعمها  عام  ب�سكل  للزبائن  امل�سرفية  التجربة  من  بذلك 

حاليًا  نزوى  بنك  ويوفر  هذا،  ال�سناعة.  هذه  يف  املُتّطورة  التقنيات 

ما  اأحدث  وفق  الذكي  الهاتف  وعرب  النرتنت  عرب  بنكية  خدمات 

تو�سلت اإليه التكنولوجيا بحيث يتمكن الزبائن من اإجراء معامالتهم 

البنكية، واحل�سول على ك�سوفات احل�سابات، وحتويل الأموال، وفتح 

احل�سابات، وطلب دفاتر ال�سيكات ب�سكل اآينٍّ وفوري اأثناء التنقل. كما 

قام البنك بتحديث خدمات الإ�ستجابة ال�سوتية التفاعلية )IVR( يف 

تلك القنوات لتوفري جتربة مرثية وقّيمة للزبائن.

النظرة الُمستقبلية

املميز على  اأدائه  انعك�ست يف  كما  نزوى م�سرية منّوه  بنك  �سيوا�سل 

يحّد  �سقف  وجود  عدم  على  التاأكيد  مع  املا�سيني،  العامني  مدى 

طموحنا وقدراتنا. وانطالقًا من الأداء الثابت الذي واظبنا عليه يف 

الكّلي،  القت�ساد  م�ستوى  ال�سلطنة على  املواتية يف  والظروف   2014

فاإّننا واثقون من حتقيق اأداٍء قوي يف عام 2015 اإ�سافة اإىل التاأكيد 

التي  واخلطوات  عملياتنا  جميع  يف  املدرو�سة  القرارات  اإتخاذ  على 

نتخذها.

وخالل عام 2015، ف�سوف نوا�سل خطانا بثباٍت نحو تعزيز م�ستوى 

اأدائنا والرتكيز على املجالت اخلم�سة الرئي�سية التي مُتّثل الأهداف 

ال�سرتاتيجية للبنك: 

اأوًل، وقبل كل �سيء، ياأتي مبداأ اللتزام باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

ال�سمحة وُمتابعة اجلهود املبذولة ل�سمان تناغم كل ما يقوم به البنك 

من عمليات مع مبادئها والقيم املُ�ستوحاة منها، حيث �سيتمثل العن�سر 

الأكرث و�سوحًا �سمن ذلك املبداأ يف متابعة العمل على تعزيز وتو�سيع 

املُنتجات واخلدمات املطروحة بهدف توفري حلول م�سرفية اإ�سالمية 

تلبي احتياجات احلياة الع�سرية واملُتطلبات املُختلفة للزبائن.

اأولوياته  قائمة  على  زبائنه  و�سع  على  البنك  تركيز  �سي�ستمّر  ثانيًا، 

تتمحور  ا�سرتاتيجيٍة  من  ال�ستفادة  تنفيذ  عرب  ال�ستدامة  وحتقيق 

حول الزبائن والتي مُتّثل املحرك الرئي�سي من اأجل منو ثابت اإ�سافة 

اإىل طرح املزيد من املنتجات واخلدمات املتوافقة مع ال�سريعة بحيث 

ذلك  و�سريافق  املتنامية  العمالء  لقاعدة  ممكنة  قيمٍة  اأف�سل  تقدم 

تركيٌز مطرٌد على املبيعات وخدمة الزبائن.

ثالثًا، �سيعمل البنك على �سمان �سالمة اأموال املودعني ا�ستنادًا على 

قاعدة �سلبة من كفاية راأ�س املال ومن خالل تطبيق �سيا�سات مالية 

وا�ستثمارية حكيمة ومدرو�سة.

الأداء  دفة  لقيادة  النتاجية  على  تركيزه  البنك  �سيوا�سل  رابعًا، 

الو�سع  ال�ستفادة من  للم�ساهمني من خالل  امل�سافة  القيمة  وزيادة 

القوي للعمليات ال�سرتاتيجة للبنك وبنيته الأ�سا�سية من اأجل الإيفاء 

اإىل وجود عدٍد  اإ�سافة  القادمة،  الأولوية يف الأعوام  مبتطلباته ذات 

من نقاط القوة الأخرى التي �ستدعم ا�ستمراريته نحو حتقيق املزيد 

من النمّو امل�ستدام على كافة امل�ستويات.  

خام�سًا، �سوف يتوا�سل الرتكيز على بناء كوادر مهنية قوية وُملتزمة 

وُمتحّم�سة ملُتابعة ما بداأه البنك. ففي العام 2015 وما يليه من اأعوام، 

موارده  و�سُيكّر�س  الوطنية  املواهب  اأف�سل  عن  بحثه  البنك  �سُيتابع 

ُم�ستقبليني  رّواد  اإيجاد  بهدف  مهاراتهم  وتنمية  لتدريبهم  وجهوده 

حُمرتفني يف قطاع ال�سريفة الإ�سالمية.

هذا، واقبلوا مني فائق الحرتام والتقدير،،،

الدكتور جميل الجارودي
الرئي�س التنفيذي للبنك
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فرع ص�لة
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فرع ص�لة
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العالمين والّصالة والّسالم  رّب  الحمد هلل 
ع��ل��ى س��ّي��دن��ا م��ح��ّم��د وع��ل��ى آل���ه وصحبه 

أجمعين، 

إلى الّسادة المساهمين في بنك نزوى،

ير هيئة تقر
الرقابة الشرعية

تنح�سر م�سوؤولّيتنا يف اإبداء راأي م�ستقّل، بناًء على مراقبتنا لعمليات 

اأّن بنك  التاأكد من  اأّما م�سوؤولّية  اإعداد تقرير لكم.  بنك نزوى، ويف 

على  فتقع  ومبادئها،  الإ�سالمّية  ال�سريعة  لأحكام  وفقًا  يعمل  نزوى 

عاتق الإدارة. وبناًء على ما �سبق، ن�ستطيع اأن ُنبدي راأينا كما يلي:

نزوى . 1 بنك  اأبرمها  التي  واملعامالت  والعملّيات  العقود  اإّن 

2014/01/01م  من  املمتدة  للفرتة  2014م،  العام  خالل 

لأحكام  وفقًا  عليها، مّتت  اّطلعنا  والتي  اإىل 2014/12/31م، 

ال�سريعة الإ�سالمّية ومبادئها.

ال�ستثمار . 2 ح�سابات  على  اخل�سارة  وحتميل  الأرباح  توزيع  اإّن 

يّتفق مع الأ�سا�س الذي مّت اعتماده من هيئة الرقابة ال�سرعّية 

وفقًا لأحكام ال�سريعة الإ�سالمّية ومبادئها.

متوافقة . 3 ِبُطُرق غري  اأو  التي حتققت من م�سادر  املكا�سب  اإّن 

مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمّية قد ُجّنبت اإىل ح�ساب اخلريات 

باإ�سراف وتوجيهات هيئة الرقابة ال�سرعية.

اإّن احت�ساب واإخراج الزكاة هي من م�سوؤولّية امل�ساهمني.. 4

ون�ساأل اهلل العلّي القدير اأْن يحّقق لنا وللجميع الّر�ساد وال�ّسداد.

ال�ّسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،

عن  التايل  التقرير  تقدمي  علينا  يجب  التكليف،  خلطاب  وفقًا  فاإّنه 

اأعمال بنك نزوى يف العام 2014م، للفرتة املمتدة من 2014/01/01م 

اإىل 2014/12/31م.

باملعامالت  املتعلقة  والعقود  املُ�ستخدمة  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�سالمّية  ال�سريعة  باأحكام 

والر�سادات املحّددة التي اأ�سدرتها هيئة الرقابة ال�سرعّية.

ال�سرعي  التدقيق  اإدارة  اأو عن طريق  ولقد قمنا مبراقبتنا مبا�سرة، 

املّتبعة يف  والإجراءات  التوثيق  ا�ستملت على فح�س  والتي  الداخلي، 

بنك نزوى على اأ�سا�س اختبار كّل نوع من اأنواع العملّيات. ولقد قمنا 

بو�سع خطة للمراقبة ال�سرعية واأ�سرفنا على تنفيذها؛ كّل ذلك من 

اعتربناها  التي  والتف�سريات  املعلومات  جميع  على  احل�سول  اأجل 

�سرورّية لتزويدنا باأدلة تكفي لإعطاء تاأكيد معقول باأّن بنك نزوى مل 

يخالف اأحكام ال�سريعة الإ�سالمّية ومبادئها.

فضيلة الشيخ الدكتور عبدالستار أبو غّدة فضيلة الشيخ محمد تقي العثماني 
نائب رئيس هيئة الرقابة الشرعية رئيس هيئة الرقابة الشرعية  

 

فضيلة الشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي   فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن راشد الغاربي 
عضو هيئة الرقابة الشرعّية عضو هيئة الرقابة الشرعّية  

مكان وتاريخ التوقيع: م�سقط، يف  22 من ربيع الأول 1436هـ، املوافق له 2015/01/13م. 

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 38
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قائمة المركز المالي
كما يف 31 دي�سمرب 2014

2013 2014

ر.ع ر.ع اإي�ساحات

املوجودات

27.667.988 25.091.759 4 نقد واأر�سدة لدى البنك املركزي الُعماين

1.851.978 2.928.667 5 اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

52.290.750 55.710.675 6 ا�ستثمارات وكالة لدى بنوك

16.893.713 51.151.947 7 ذمم البيوع املوؤجلة - �سايف

52.704.110 2.439.507 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�ستثمار يف موجودات موؤجرة

14.175.000 14.175.000 11 اإ�ستثمار يف العقارات

13.699.807 59.339.054 12 اإجارة منتهية بالتمليك – �سايف

- 17.671.500 13 وكالة بال�ستثمار– �سايف

4.394.651 4.478.525 14 ممتلكات ومعدات– �سايف

2.301.271 1.910.394 15 موجودات غري ملمو�سة

3.017.660 3.855.663 16 موجودات اأخرى

195.996.928 253.105.931 جمموع املوجودات

املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات

25.179.000 16.901.500 17 ح�سابات بنوك وكالة 

1.200.000 2.750.000 ح�سابات عمالء وكالة 

16.894.496 48.690.180 18 ح�سابات العمالء

3.653.047 10.304.258 19 مطلوبات اأخرى

46.926.543 78.645.938 جمموع املطلوبات

9.958.485 42.416.731 20 حقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقة

حقوق امل�ساهمني

150.000.000 150.000.000 21 راأ�س املال املدفوع

2.091.192 2.091.192 22 عالوة اإ�سدار

)674.512( )34.389( 23 احتياطي القيمة العادلة لالإ�ستثمار

)12.304.780( )20.013.541( اخل�سائر املرتاكمة

139.111.900 132.043.262 جمموع حقوق امل�ساهمني

195.996.928 253.105.931 جمموع املطلوبات وحقوق اأ�سحاب ح�سابات اال�ستثمار املطلقه وحقوق امل�ساهمني

0.093 0.088 34 �سايف املوجودات لل�سهم الواحد )ريال ُعماين( 

5.364.926 51.223.406 24 اإلتزامات حمتملة و اإرتباطات تعاقدية  

القوائم املالية املرفقة من �سفحة رقم 40 اإىل 80 مت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 26 فرباير 2015 ووقعها نيابة عنهم: 

جميل اجلارودي  اأحمد بن �سيف الرواحي اأجمد بن حممد البو�سعيدي

الرئي�س التنفيذي نائب رئي�س جمل�س الإدارة رئي�س جمل�س الإدارة

تعترب الإي�ساحات املرفقة من �سفحة رقم 45 اإىل رقم 80 جزًء من هذه القوائم املالية.

تقرير مراجع احل�سابات - �سفحة 39

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ٤٠



قائمة الدخل
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

الفرتة من 15 

اأغ�ضط�س 2012 اىل 

31 دي�ضمرب 2013

31 دي�سمرب

2014

ر.ع ر.ع اإي�ساحات

357.140 1.838.004 25 اإيرادات البيوع املوؤجلة

210.121 1.627.053 26 اإيرادات موجودات اإجارة و اإجارة منتهية بالتمليك

- 111.615 اإيرادات وكالة بال�ستثمار

720.081 898.441 27 ارباح ا�ستثمارات وكالة لدى بنوك 

886.533 1.061.969 28 اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية

2.173.875 5.537.082 الدخل من اال�ستثمارات والتمويالت امل�سرتكة 

يطرح:

43.515 355.624 29 العائد على ح�سابات ال�ستثمار املطلقة قبل اقتطاع ح�سة البنك ب�سفته م�ساربًا

)19.383( )112.015( ح�سة البنك ب�سفته م�ساربًا

)24.132( )243.609( العائد على ح�سابات اال�ستثمار املطلقة

)36.731( )182.729( اأرباح وكالة مدفوعة

2.113.012 5.110.744 ح�سة البنك من اإيرادات اال�ستثمار امل�سرتك ب�سفته م�ساربًا و رب مال

662.605 1.620.134 30 ح�سة البنك من اإيرادات الإ�ستثمارات والتمويالت الذاتية

68.527 747.084 31 ايرادات اخلدمات امل�سرفية

12.477 39.757 ارباح عمالت اأجنبيه - بال�سايف

2.856.621 7.517.719 جمموع االإيرادات

748.862 - م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س 

3.172.257 - م�ساريف ما قبل الت�سغيل

11.083.168 13.245.015 32 م�ساريف الت�سغيل

429.726 1.493.725 13،12،10،7،6 خم�س�س عام 

1.419.772 1.524.447 14و15 ا�ستهالكات واإطفاءات

16.853.785 16.263.187 جمموع امل�ساريف

 

)13.997.164( )8.745.468( اخل�سائر قبل ال�سريبة

1.692.384 1.036.707 33 �سريبة الدخل املوؤجلة

)12.304.780( )7.708.761( �سايف اخل�سائر بعد ال�سريبة

  

)0.008( )0.005( 35 اخل�سارة االأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم الواحد – ريال ُعماين

تعترب الإي�ساحات املرفقة من �سفحة رقم 45 اإىل رقم 80 جزًء من هذه القوائم املالية.

تقرير مراجع احل�سابات - �سفحة 39

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ ٤١الـتــقــــر



قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

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�سيد يف 1 يناير 2014

640.123 - 640.123 - -

احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمار 

)بعد خ�سم ال�سريبة املوؤجلة(

)7.708.761( )7.708.761( - - - �سايف خ�سارة ال�سنة

132.043.262 )20.013.541( )34.389( 2.091.192 150.000.000 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2014 

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

153.000.000 - - 3.000.000 150.000.000 طرح اأ�سهم راأ�س املال

)908.808( - - )908.808( - م�ساريف اإ�سدار

)674.512( - )674.512(   - -
احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمار 

)بعد خ�سم ال�سريبة(

)12.304.780( )12.304.780( - - - �سايف خ�سارة الفرتة

139.111.900 )12.304.780( )674.512(   2.091.192 150.000.000 الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2013 

تعترب الإي�ساحات املرفقة من �سفحة رقم 45 اإىل رقم 80 جزًء من هذه القوائم املالية.

تقرير مراجع احل�سابات - �سفحة 39

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ٤٢



قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

الفرتة من 15 

اأغ�ضط�س 2012 اىل 

31 دي�ضمرب

2013 31 دي�سمرب2014 

ر.ع ر.ع

التدفق النقدي من عمليات الت�سغيل

)13.997.164( )8.745.468( �سايف اخل�سارة قبل ال�سريبة

التعديالت لــ:

1.419.772 1.524.447 ا�ستهالكات واإطفاءات

429.726 1.493.725 خم�س�س عام

- 49.915 خم�س�سات اأخرى

2.325 10.764 احتياطي خماطر ال�ستثمار

4.866 121.824 احتياطي معدل الأرباح

)12.140.475( )5.544.793( التدفقات النقدية من االن�سطة الت�سغيلية قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات

التغريات يف املوجودات ومطلوبات: 

)17.185.057( )34.943.856( الزيادة يف ذمم البيوع املوؤجلة

)13.838.189( )46.100.250( الزيادة يف موجودات الإجارة املنتهية بالتمليك

- )7.427.515( الزيادة يف موجودات الإجارة

)1.230.764( 59.492 النق�س يف املوجودات الأخرى

16.894.496 31.795.684 الزيادة يف ح�سابات العمالء اجلارية

)150.000( )45.997( الزيادة يف وديعة راأ�س املال لدى البنك املركزي الُعماين

3.653.047 6.651.211 الزيادة يف املطلوبات الأخرى

)23.996.942( )55.556.024( �سايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف اأن�سطة الت�سغيل

التدفقات النقدية من اأن�سطة اال�ستثمار

)53.491.707( 51.008.741 بيع / )�سراء( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية

)7.000.000( - ا�ستثمار يف موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة بال�سايف

)14.175.000( - ا�ستثمار يف عقارات

- )17.850.000( الزيادة يف وكالة بال�ستثمار 

)2.686.943( )110.353( �سراء موجودات غري ملمو�سـة

)5.428.751( )1.107.091( �سراء ممتلكات ومعدات

)9.817.500( )5.775.000( �سراء ا�ستثمارات وكالة 

)92.599.901( 26.166.297 �سايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف عمليات اال�ستثمار

التدفقات النقدية من اأن�سطة التمويل

9.969.867 32.310.940 الزيادة يف حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقة

1.200.000 1.550.000 الزيادة يف ح�سابات عمالء وكالة 

153.000.000 - طرح اأ�سهم راأ�س املال �ساملة عالوة اإ�سدار

)908.808( - م�ساريف اإ�سدار

163.261.059 33.860.940 �سايف النقد الناجت من اأن�سطة التمويل

46.664.216 4.471.213 الزيادة يف النقد وما يف حكم النقد

- 46.664.216 نقد وما يف حكم النقد يف بداية ال�سنة / الفرتة

46.664.216 51.135.429 نقد وما يف حكم النقد يف نهاية ال�سنة / الفرتة

27.667.988 25.091.759 نقد واأر�سدة لدى البنك املركزي الُعماين

)150.000( )195.997( وديعة راأ�س املال لدى البنك املركزي الُعماين

1.851.978 2.928.667 ار�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

42.473.250 40.212.500 ا�ستثمارات وكالة

)25.179.000( )16.901.500( ح�سابات بنوك وكالة

46.664.216 51.135.429 نقد وما يف حكم النقد الأغرا�س قائمة التدفقات النقدية

 تعترب الإي�ساحات املرفقة من �سفحة رقم 45 اإىل رقم 80 جزًء من هذه القوائم املالية.

 تقرير مراجع احل�سابات �سفحة 2

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ ٤3الـتــقــــر



قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الخيرات
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 

20142013

ر.عر.ع

م�سادر �سندوق اخلريات

-994ر�سيد يف 1 يناير

4.071994اإيرادات خمالفة لأحكام ال�سريعة لل�سنة / الفرتة

5.065994جمموع امل�سادر

-5.065ا�ستخدامات اأموال ال�سندوق )م�سروع �سندوق اخلريات، بنك م�سقط(

994-اأموال ال�سندوق غري املوزعة 

 

تعترب الإي�ساحات املرفقة من �سفحة رقم 45 اإىل رقم 80 جزًء من هذه القوائم املالية.

تقرير مراجع احل�سابات �سفحة 2

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ٤٤



إيضاحات حول القوائم المالية
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الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  1

بنك نزوى »البنك« هو �سركة ُم�ساهمة ُعمانية عامة مت تاأ�سي�سه يف �سلطنة ًعمان بتاريخ 15 اأغ�سط�س من العام 2012 حتت رقم ت�سجيل 

)1152878(. اأ�سهم البنك مدرجة يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية ومكان مزاولة عمله الرئي�سي م�سقط، �سلطنة ًعمان.

بداأ البنك مزاولة ن�ساطه بتاريخ 23 دي�سمرب 2012 ويعمل حاليا من خالل ع�سرة فروع مبوجب ترخي�س م�سريف �سادر عن البنك املركزي 

الُعماين بتاريخ 19 دي�سمرب 2012.

اأن�سطة البنك الرئي�سية هي فتح احل�سابات اجلارية، التوفري و ال�ستثمار ، وتقدمي متويل املرابحة والإجارة و التمويالت الأخرى املتوافقة 

مع ال�سريعة الإ�سالمية ، و كذلك اإدارة اأموال امل�ستثمرين على اأ�سا�س امل�ساربة مقابل ح�سة من الأرباح اأو الوكالة مقابل عمولة واحل�سول 

على الفائ�س من الأرباح كحافز وتوفري اخلدمات البنكية التجارية واأن�سطة ال�ستثمار الأخرى. 

تاأ�سي�س البنك  يخ�سع البنك يف عملياته للرقابة من قبل البنك املركزي الُعماين وي�سرف عليه جمل�س الرقابة ال�سرعية بناء على عقد 

ونظامه الأ�سا�سي.

عنوان البنك: �سندوق بريد 1423، رمز بريدي 133، م�سقط، �سلطنه ُعمان.

ُأسس إعداد القوائم المالية   2

بيان اإللتزام  1/2
الإ�سالمية  املالية  للموؤ�س�سات  واملراجعة  املحا�سبة  هيئة  ال�سادرة عن  املحا�سبية  للمعايري  وفقا  للبنك  املرفقة  املالية  البيانات  اإعداد  مت 

)AAOIFI(، والقواعد واملبادئ املحددة من قبل جمل�س الرقابة ال�سرعية والقوانني ال�سائدة والتعليمات ال�سادرة من قبل البنك املركزي 

الُعماين.

تطبق املعايري ال�سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�سادرة عن جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية املنبثقة عن 

جمل�س معايري املحا�سبة الدولية يف حال عدم وجود معايري حما�سبية �سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 

وحلني �سدور معايري اإ�سالمية حتل حملها.

مل يتم عر�س قائمة التغري يف حقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املقيدة وقائمة القر�س احل�سن والزكاة حيث اأنها غري مطبقة كما يف 

تاريخ البيانات املالية.

أساس القياس  2/2
مت اإعداد البيانات املالية على اأ�سا�س التكلفة التاريخية، با�ستثناء 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�سية للبنك. ما مل يتم الإ�سارة اإىل غري ذلك، مت عر�س القوائم املالية بالريال 

الُعماين مقربة اإىل اأقرب ريال.

استخدام األحكام والتقديرات  4/2
اإن عملية تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للبنك، تتطلب من اإدارة البنك ا�ستخدام اأحكامها وتقديراتها بالإ�سافة اإىل الفر�سيات املتبعة يف 

اإعداد البيانات املالية. واإن هذه التقديرات والفرتا�سات توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات وال�سيا�سات املحا�سبية التي يتم التقرير 

عنها، كما اأن هذه التقديرات والتف�سريات ت�ستند على اخلربة التاريخية وعوامل اخرى خمتلفة مبا يف ذلك توقعات الأحداث امل�ستقبلة التي 

يتوقع من قبل البنك اأنها معقولة يف ظل الظروف احلالية.

اأي   تتم مراجعة التقديرات والفرتا�سات املت�سلة بها با�ستمرار. و يتم ادراج مراجعات التقديرات بالفرتة التي متت فيها املراجعة و 

�سنوات م�ستقبلية متاأثرة بها.

أهم السياسات المحاسبية  3

فيما يلي اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية 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�سمل: النقد يف ال�سندوق والأر�سدة غري املقيدة لدى البنك املركزي 

البنوك واملوؤ�س�سات املالية وح�سابات  اأ�سهر من تاريخ القوائم املالية من/اإىل  التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة  النقدية  الُعماين والأر�سدة 

الوكالة لدى البنوك. يتم العرتاف بالنقد و ما يف حكمه بالتكلفه بتاريخ القوائم املاليه.

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ ٤5الـتــقــــر
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أهم السياسات المحاسبية )تابع(  3

ذمم البيوع المؤجلة )المرابحة(  2/3
املوؤجله  اليرادات  طرح  بعد  بال�سايف  املايل  املركز  قائمة  يف  عر�سها  ويتم  املرابحة  عقود  رئي�سي  ب�سكل  تت�سمن  املوؤجلة  البيوع  ذمم 

وخم�س�س التدين. يقوم البنك بتطبيق مبداأ الإلزام بالوعد يف عقود املرابحة لالآمر بال�سراء.

اإلجارة المنتهية بالتمليك وذمم اإلجارة  3/3
يتم عر�س املوجودات املُقتناة بغر�س التاأجري بالتكلفة مطروحَا منها خم�س�س ال�ستهالك. وُت�ستهلك املوجودات املُوؤجرة على مدى العمر 

الإنتاجي للعقد الإجارة.    

متثل ذمم الجارة اأق�ساط الجارة امل�ستحقة يف نهاية ال�سنة بعد طرح خم�س�س التدين للمبالغ امل�سكوك يف حت�سيلها.

وكالة  باإلستثمار  4/3
هو اإتفاق يتم  من خالله تقدمي مبلغ معني للوكيل والذي بدوره ي�ستثمر ذلك املبلغ وفقًا ل�سروط حمددة مقابل ر�سوم معينه )مبلغ مقطوع 

من املال اأو ن�سبة من املبلغ امل�ستثمر(. ويلتزم الوكيل ب�سمان املبلغ امل�ستثمر يف حالة التق�سري اأو الإهمال اأو خمالفة اأي من اأحكام و�سروط 

عقد الوكالة. تدرج  بالتكلفة املطفاأة بعد طرح خم�س�س التدين للمبالغ امل�سكوك يف حت�سيلها.

االستثمارات  5/3
ا�ستثمار يف موجودات اإجارة

االإجارة الت�سغيلية ب�سفة امل�سرف م�ستاأجر:

ُتوّزع اأق�ساط الإجارة على الفرتات املالّية التي ي�سملها عقد الإجارة، وتثبت »م�سروفات اإجارة« يف الفرتة املالية التي ت�ستحّق فيها هذه 

الأق�ساط و تظهر يف قائمة الدخل كم�سروف اإجارة. ُتوّزع التكاليف املبا�سرة الأولية للتعاقد ذات الأهمية الن�سبّية على مّدة العقد ح�سب 

الأ�سا�س املتبع يف توزيع اإيرادات الإجارة. اأّما اإذا مل تكن ذات اأهمية ن�سبّية، فاإّنها ُتثبت يف قائمة الدخل م�سروفات للفرتة املالّية التي مّت 

فيها التعاقد.

االإجارة الت�سغيلية ب�سفة امل�سرف موؤجرًا:

يف احلالت التي يوؤجر فيها امل�سرف اإىل العميل موجودات �سبق اأن ا�ستاأجرها من طرف ثالث؛ يتم عر�س املوجودات املوؤجرة يف القوائم 

املالية حتت بند ا�ستثمار يف موجودات موؤجرة.

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية

متثل هذه املوجودات الإ�ستثمارات يف اأدوات امللكية و ال�سكوك و التي ل يتم تقيمها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

يتم اإثبات هذه املوجودات عند ال�سراء بالقيمة العادلة م�سافًا اإليها م�ساريف القتناء، ويعاد تقييمها لحقًا بالقيمة العادلة، ويظهر التغري 

يف القيمة العادلة �سمن بند احتياطي القيمة العادلة �سمن حقوق امل�ساهمني وحقوق اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة بناء على ن�سب 

امل�ساركة بالإ�ستثمار.

يف حال بيع هذه املوجودات اأو جزء منها اأو ح�سول تدين يف قيمتها فيتم ت�سجيل الأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل مبا 

يف ذلك املبالغ املقيدة �سابقًا يف حقوق امل�ساهمني وحقوق اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقه.

موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

يتم ت�سنيف املوجودات املالية التي تدار على اأ�سا�س العائد التعاقدي و التي ل يحتفظ بها للمتاجرة ول يتم ت�سنيفها بالقيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل كموجودات مالية بالتكلفة املطفاأة، يتم اإدراج هذه الإ�ستثمارات بالتكلفة املطفاأة مطروحًا منها خم�س�س الإنخفا�س 

و اخل�سائر  بالأرباح  الإعرتاف  يتم  الإقتناء.  عند  واخل�سم  العالوة  الإعتبار  بعني  الأخذ  بعد  املطفاأة  التكلفة  اإحت�ساب  ويتم  القيمة.  يف 

الناجتة عن اإ�ستبعاد او اإنخفا�س قيمة الإ�ستثمار يف قائمة الدخل.

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ٤6
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أهم السياسات المحاسبية )تابع(  3

االإ�ستثمار يف العقارات

يتم ت�سنيف الإ�ستثمار يف العقارات املحتفظ بها لالإ�ستخدام ويتم قيا�سه بالقيمة العادله اإ�ستنادا اىل املعيار املحا�سبي رقم 26 ال�سادر 

عن هيئة املحا�سبة واملراجعه للموؤ�س�سات املاليه الإ�سالميه )AAOIFI(. يتم الإعرتاف بالإ�ستثمار يف العقارات عند ال�سراء بالتكلفه م�سافًا 

العادله  القيمة  التغري يف  الناجتة عن  الغري متحققه  بالأرباح  الإعرتاف  يتم  العادله.  بالقيمة  تقييمه  يعاد  الإقتناء ولحقًا  تكاليف  اليها 

يف الإ�ستثمار يف العقارات ب�سكل مبا�سر يف حقوق امل�ساهمني يف بند احتياطي القيمة العادله للعقارات للفرته التي حتدث بها مع مراعاه 

متحققه  الغري  اخل�سائر  املطلقه.  ال�ستثمارات  ح�سابات  اأ�سحاب  بحقوق  املتعلق  واجلزء  امل�ساهمني  بحقوق  املتعلق  اجلزء  بني  الف�سل 

الناجتة عن اإعادة تقيم الإ�ستثمار يف العقارات التي تتم بالقيمة العادله يتم ت�سويتها يف حقوق امل�ساهمني اإىل حد الر�سيد الدائن املتوفر 

لهذا الإحتياطي مع مراعاة الف�سل بني اجلزء املتعلق بحقوق امل�ساهمني واجلزء املتعلق بحقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمارات املطلقه ويف 

احلالت التي تكون فيها قيمة اخل�سائر تتجاوز ر�سيد الحتياطي يتم الإعرتاف يف اخل�سائر الغري متحققه يف قائمة الدخل. يف حال وجود 

خ�سائر غري متحققه متعلقه باإ�ستثمار يف عقار و مت اثباتها يف قائمة الدخل يف فرتات ماليه �سابقة ، يتم العرتاف بالرباح الغري متحققه 

املتعلقه بالفرتات املاليه احلاليه يف قائمة الدخل اىل احلد الذي يتم به تغطيه اخل�سائر ال�سابقه.

يتم قيا�س اخل�سائر والأرباح املتحققه الناجتة عن عمليه بيع الإ�ستثمار يف العقارات كفرق بني القيمة الدفرتيه و�سايف القيمة النقديه 

املتح�سله من عمليه البيع لكل اإ�ستثمار على حدا ويتم الإعرتاف يف الرباح واخل�سائر بالإ�سافه اإىل الر�سيد املتوفر يف ح�ساب اإحتياطي 

القيمة العادله لالإ�ستثمار يف العقارات يف قائمة الدخل مع مراعاه الف�سل بني اجلزء املتعلق بحقوق امل�ساهمني واجلزء املتعلق بحقوق 

اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقه. 

إستبعاد الموجودات واإللتزامات المالية   6/3
يتم اإ�ستبعاد املوجودات املالية )اأو عندما يتطلب جزء من املوجودات اأو جزء من جمموعة مماثلة من املوجودات( يف احلالت التالية: 

فقدان احلق يف حت�سيل التدفقات النقدية من املوجودات.  -

حتويل احلق يف حت�سيل التدفقات النقدية من املوجودات من قبل البنك اأما من خالل )اأ( حتويل كافة منافع وخماطر املوجودات   -

)ب( القيام بتحويل ال�سيطرة على املوجودات والإحتفاظ بكافة منافع وخماطر املوجودات.

يتم اإ�ستبعاد الإلتزام املايل عندما يتم الإعفاء من الإلتزام املحدد يف العقد اأو اإلغاوؤه اأو اإ�ستحقاقه.

التمويالت الذاتية و المشتركة  7/3
يتم ت�سنيف الإ�ستثمارت و التمويالت و ذمم البيوع املمولة ب�سكل م�سرتك من اأموال امل�ساهمني وحقوق اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة 

حتت عنوان » التمويل امل�سرتك« يف القوائم املالية. الإ�ستثمارت والتمويالت وذمم البيوع املمولة ب�سكل منفرد من اأموال امل�ساهمني ت�سنف 

حتت عنوان »التمويل الذاتي«.

القيمة العادلة للموجودات المالية  8/3
اإنَّ اأ�سعار الإغالق )�سراء املوجودات / بيع املطلوبات( يف تاريخ القوائم املالية يف اأ�سواق ن�سطة مُتثل القيمة العادلة لالأدوات املالية التي 

لها اأ�سعار �سوقية. ويف حال عدم توفر اأ�سعار معلنة اأو عدم وجود تداول ن�سط لبع�س الأدوات املالية اأو عدم وجود اأ�سواق ن�سطه فيتم تقدير 

قيمتها العادلة مُبقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية مماثلة لها اإىل حد كبري.

يف حال وجود اأدوات مالية يتعذر قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل يعتمد عليه فيتم اإظهارها بالتكلفة بعد خ�سم اأي تدين يف قيمتها.

يتم قيا�س ذمم البيوع املوؤجلة )املرابحة( يف نهاية الفرتة املالية على اأ�سا�س �سايف القيمة النقدية املُتوقع حتقيقها.

القيمة العادلة للموجودات غير المالية  9/3
مُتثل الأ�سعار ال�سوقية يف تاريخ القوائم املالية )يف حال توفر اأ�سواق ن�سطة لهذه املوجودات( للموجودات غري املالية التي تظهر بالقيمة 

العادلة. ويف حال عدم توفر مثل هذه الأ�سواق فيتم تقييمها يف تاريخ القوائم املالية من خالل اأخذ املُتو�سط احل�سابي لتقييمات ثالثة 

مكاتب خربة ُمرخ�سة وُمعتمدة.

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ ٤7الـتــقــــر
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أهم السياسات المحاسبية )تابع(  3
ممتلكات و معدات  10/3

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�سم ال�ستهالك املرتاكم واأي تدين مرتاكم يف قيمتها، ويتم ا�ستهالك املمتلكات واملعدات عندما 

تكون جاهزة لالإ�ستخدام بطريقة الق�سط الثابت على مدى العمر الإنتاجي املتوقع لها على النحو التايل:

�سنوات  

5 الأثاث وجتهيزات 

7 معدات  

7 �سيارات 

5 اأجهزة حا�سوب  

عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من اأي من املمتلكات واملعدات عن �سايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�س قيمتها اإىل القيمة املمكن 

ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل.

يتم مراجعة العمر النتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام، فاذا كانت توقعات العمر النتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �سابقًا 

يتم ت�سجيل التغري يف التقدير لل�سنوات الالحقة باعتباره تغري يف التقديرات.

يتم ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�س منها اأو عندما ل يعود اأي منافع م�ستقبلية من ا�ستخدامها اأو من التخل�س منها.

الموجودات الغير ملموسة  11/3
املوجودات غري  اإطفاء  ويتم  لفرتة غري حُمددة،  اأو  لفرتة حُمددة  الزمني  تقدير عمرها  اأ�سا�س  على  امللمو�سة  املوجودات غري  ت�سنيف 

ا املوجودات غري امللمو�سة التي  امللمو�سة التي لها عمر زمني حُمدد خالل هذا اأكرث من 5 �سنوات، ويتم قيد الإطفاء يف قائمة الدخل. اأَمّ

عمرها الزمني غري حُمدد فيتم ُمراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية ويتم ت�سجيل اأي َتَدنٍّ يف قيمتها يف قائمة الدخل.

ل تتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن اأعمال البنك، ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل يف الفرتة نف�سها.

لتلك  الزمني  العمر  ُمراجعة  تتم  كذلك  املالية.  القوائم  تاريخ  يف  امللمو�سة  غري  املوجودات  قيمة  تدين  على  ُموؤ�سرات  اأي  ُمراجعة  تتم 

املوجودات ويتم اإجراء اأَيّ تعديالت على الفرتات الالحقة.

المخصصات  12/3
يتم العرتاف باملُخ�س�سات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل نا�سئة عن اأحداث �سابقة واأنَّ ت�سديد اللتزامات 

حُمتمل ومُيكن قيا�س قيمتها ب�سكل يعتمد عليه.

على   %1 يقل عن  ل  التمويالت مبا  على  عام  اإحت�ساب خم�س�س  البنك  على  ينبغي  فاإنه  الُعماين  املركزي  البنك  تعليمات  اإىل  اإ�ستنادًا 

التمويالت العاملة و 0.5 % على البنوك، و فيما يتعلق بالتمويالت ال�سخ�سية يجب اإحت�ساب 2%  على التمويالت العاملة كحد اأدنى.

يتم اإتباع التعليمات ال�سادرة عن البنك املركزي الُعماين فيما يتعلق بالتمويالت الغري عاملة بناء على عدد اأيام اإ�ستحقاق الأق�ساط الغري 

م�سددة و يتم  تعليق اأية اأرباح تخ�س هذه التمويالت بناًء عليه.

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة  13/3
وقت  ا�ستالمه  الذي مت  باملبلغ  وتقا�س  البنك  قبل  ا�ستالمها من  يتم  املطلقة عندما  ال�ستثمار  ا�سحاب ح�سابات  بحقوق  العرتاف  يتم 

التعاقد. ويف نهاية الفرتة املالية يتم قيا�س حقوق ا�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقة بالقيمة الدفرتية.

إحتياطي معدل األرباح  14/3
اإحتياطي معدل الأرباح قبل اإقتطاع ح�سة البنك ب�سفته م�ساربًا يتم اإ�ستغالله للمحافظه على عائد مناف�س و مالئم للم�ستثمرين يف حال 

حدوث ظروف غري متوقعة وغري اإعتياديه توؤثر على هذا العائد.

إحتياطي مخاطر اإلستثمار  15/3
اأجل  ال�ستثمار، من  امل�سارب من  اقتطاع ح�سة  بعد  املطلقة  ال�ستثمار  اأ�سحاب ح�سابات  ربح  البنك من ح�سة  قبل  املقتطع من  املبلغ 

احتياطي  من  وال�ستخدام  القتطاع  مبوجبها  يتم  التي  والأحكام  ال�سروط  اأن  حيث  امل�ستقبلية.  ال�ستثمار  خ�سائر  خماطر  اآثار  تخفيف 

خماطر الإ�ستثمار خا�سعة ملوافقة هيئة الرقابة ال�سرعية للبنك.

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ٤8
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العمالت األجنبية  16/3
يتم ت�سجيل املعامالت بالعمالت الأجنبية ب�سعر ال�سرف ال�سائد يف تاريخ املعاملة. يتم حتويل اأر�سدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية 

العمالت  الناجتة عن حتويل  الأرباح واخل�سائر  ت�سجيل  ويتم  املايل  املركز  قائمة  تاريخ  ال�سائدة يف  الو�سطية  الأجنبية  العمالت  باأ�سعار 

الأجنبية يف قائمة الدخل.

يتم ت�سجيل فروقات التحويل للبنود غري النقدية الظاهرة بالقيمة العادلة �سمن احتياطي القيمة العادلة.

التقاص  17/3
يتم اإجراء التقا�س بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واإظهار املبلغ ال�سايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية 

املُلزمة وكذلك عندما يتم ت�سويتها على اأ�سا�س التقا�س اأو يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.

اإلعتراف اإليرادات  18/3
ذمم البيوع املوؤجلة )املرابحة(: يتم اإثبات اإيرادات البيوع املُوؤجلة عند تنفيذ املعاملة )التي ُي�سدد ثمنها دفعة واحدة ت�ستحق بعد الفرتة 

املالية احلالية اأو ُي�سدد ثمنها على اأق�ساط ُتدفع على فرتات مالية ُمتعددة لحقة( يتم توزيع ارباحها على الفرتات املالية املُ�ستقبلية لفرتة 

الأجل بحيث ُيخ�س�س لكل فرتة مالية ن�سيبها من الأرباح بغ�س النظر عما اإذا مت الت�سديد نقدا اأم ل.   

االإجارة املنتهية بالتمليك: ُتوزع اإيرادات الإجارة مبا يتنا�سب مع الفرتات املالية التي ي�سملها عقد الإجارة.

ا�ضتثمارات يف اأ�ضول االإجارة: يتم توزيع اإيرادات الإجارة ح�سب الفرتات املالية خالل مدة العقد، وُتثبت يف قائمة دخل املوؤجر باعتبارها 

– فانه يتم توزيعها على فرتات  ايرادات اإجارة. اأما تكاليف ترتيبات العقد املبا�سرة املبدئية التي يتحملها امل�ستاأجر– اإن كانت مادية 

العقد مبنوال مماثل لذلك امل�ستخدم يف توزيع م�ساريف الإجارة، واإن كانت غري مادية فاإنها حُتمل مبا�سرة على امل�ساريف يف الفرتة 

املالية التي مت خاللها اإبرام العقد، وُتقا�س ذمم الإجارة املدينة مبا يعادل قيمتها النقدية. 

ح�ضة البنك من ايرادات اال�ضتثمار ب�ضفته م�ضارب : يتم اإقتطاع ح�سه البنك ب�سفته م�سارب بناء على ال�سروط املتفق عليها يف عقد 

امل�ساربه.

العموالت والر�ضوم: يتم الإعرتاف بالر�سوم و العمولت عند تقدمي اخلدمة.

االأرباح املوزعة: يتم العرتاف باأرباح اأ�سهم ال�سركات عند حتققها )اإقرارها من الهيئة العامة للُم�ساهمني(.

اأرباح اال�ضتثمارات: ُيثبت دخل ال�ستثمارات عندما يتم حت�سيله.

اأرباح االإ�ضتثمار يف العقارات: يتم الإعرتاف بالأرباح بطريقة الق�سط الثابت خالل مدة اليجار.

العائد على حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  19/3
يتم اإحت�ساب ح�سة اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقه بناء على الدخل الناجت من ح�سابات الإ�ستثمار امل�سرتك بعد اإقتطاع ح�سة البنك 

ب�سفته م�سارب ورب مال واإحتياطي خماطر ال�ستثمار واإحتياطي معدل الأرباح. يتم توزيع هذه احل�سة على امل�ستثمرين بناء على معدل 

الر�سيد امل�سارك يف وعاء امل�ساربه.

منافع الموظفين  20/3
التزام البنك فيما يتعلق مبنافع نهاية اخلدمة للموظفني الُعمانيني وفقا لقانون التاأمينات الجتماعية ب�سلطنة عمان ويتم اإثباتها كم�سروف 

يف قائمة الدخل عند تكبدها.

التزام البنك فيما يتعلق مبنافع نهاية اخلدمة للموظفني غري الُعمانيني مبوجب خطة منافع تقاعد حمددة وغري ممولة حيث ي�سمل مبلغ 

املنفعة امل�ستقبلية التي اكت�سبها اأولئك املوظفون يف مقابل خدماتهم يف الفرتات احلالية وال�سابقة

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  21/3
يتم اإحت�ساب مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة وفقًا لقانون ال�سركات التجارية لعام 1974 يف �سلطنة عمان وموافقة الهيئة العامة ل�سوق املال.

معلومات القطاعات  22/3
هو اأحد وحدات البنك الت�سغيلية التي ت�سارك يف اأن�سطة البنك التي حتقق الإيرادات وتتكبد امل�ساريف مبا يف ذلك الإيرادات و امل�ساريف 

املتعلقة بالعمليات التي تتم من قبل وحدات البنك الخرى والتي يتم مراجعة ان�ستطها الت�سغيلية ب�سكل دوري من قبل اإدارة البنك لإتخاذ 

القرارات حول امل�سادر املخ�س�سة لكل قطاع وتقيم اأدائها والتي توفر املعلومات املالية املنف�سلة. ال�سكل املعتمد للتقرير عن معلومات 

القطاعات هو قطاع الأعمال اإ�ستنادَا اإىل هيكل اإدارة التقارير الداخلية. تت�سمن قطاعات الأعمال الرئي�سية للبنك: اخلدمات امل�سرفية 

لالأفراد ، اخلدمات امل�سرفية لل�سركات وقطاع اخلزينة والإ�ستثمار.    

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ ٤9الـتــقــــر
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الضرائب  23/3
اأو خ�سائر الفرتة ب�سريبة حالية و�سريبة موؤجلة. تدرج  اأرباح  اإ�ستنادًا اإىل قانون �سريبة الدخل يف �سلطنة عمان. تتمثل ال�سريبة على 

�سريبة الدخل يف قائمة الدخل فيما عدا القدر الذي يتعلق ببنود يتم اإدراجها ب�سكل مبا�سر يف حقوق امل�ساهمني، عندها يتم اإدراج ذلك 

القدر من ال�سريبة يف حقوق امل�ساهمني.

ال�سريبة احلالية هي الإلتزام ال�سريبي املقدر على اأ�سا�س الدخل اخلا�سع لل�سريبة عن الفرتة باإ�ستخدام معدلت ال�سريبة املطبقة اأو 

اأخرى على الإلتزام ال�سريبي امل�ستحق الدفع عن �سنوات  واأية تعديالت  التي يتم تطبيقها على نحو وا�سع يف تاريخ قائمة املركز املايل 

�سابقة. 

حتت�سب ال�سريبة املوؤجلة بالكامل با�ستخدام طريقة الإلتزام بقائمة املركز املايل على جميع الفروقات املوؤقتة بني القيم الدفرتية لالأ�سول 

اإحت�ساب مبلغ خم�س�س  التقارير املالية وبني املبالغ امل�ستخدمة لأغرا�س ال�سريبة )الأ�سا�س ال�سريبي(. ي�ستند  والإلتزامات لأغرا�س 

ال�سريبة املوؤجلة على النمط املتوقع لتحقق اأو �سداد القيمة الدفرتية لالأ�سول والإلتزامات باإ�ستخدام املعدلت ال�سريبية املطبقة اأو التي 

�ستطبق ب�سكل وا�سع يف تاريخ قائمة املركز املايل. تن�ساأ الفروقات املوؤقتة الرئي�سية من اإ�ستهالك املمتلكات واملعدات واملخ�س�سات.

يتم اإحت�ساب ال�سريبة وفقًا ملتطلبات معايري التقارير املالية الدولية.

يتم مراجعة  الأ�سل يف مقابلها.  ا�ستغالل  اأرباح �سريبية م�ستقبلية ميكن  تتوفر معه  الذي  اإىل احلد  املوؤجلة فقط  ال�سريبة  اأ�سل  يدرج 

املوجودات ال�سريبية بتاريخ اإعداد القوائم املالية ويتم تخفي�س اأ�سول ال�سريبة املوؤجلة بالقدر الذي ل ميكن معه حتقق املنفعة ال�سريبية 

ذات ال�سلة.

تعترب الإختالفات يف ت�سويات املبالغ التي يتم ت�سجيلها وفقا للمعايري ال�سادرة عن هيئة املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية 

)AAOIFI( و معايري التقارير املالية الدولية)IFRS( فروقات دائمة.

اإليرادات المخالفة للشريعة  24/3
يقوم البنك بت�سجيل هذه املبالغ يف ح�ساب م�ستقل يف اأر�سدة دائنة اأخرى غري مدرجة يف اإيرادات البنك، ويتم توزيع هذه املبالغ لأعمال 

اخلريات وفقا لقرارات هيئة الرقابة ال�سرعية.   

الزكاة  25/3
تقع م�سوؤوليه اإحت�ساب و دفع الزكاة على امل�ساهمني واأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار غري املقيدة.

مجلس الرقابة الشرعية  26/3
تخ�سع كافة اأن�سطة البنك وعملياته، العقود، الإتفاقيات وجميع امل�ستندات املرتبطة بها اإىل اإ�سراف جمل�س الرقابة ال�سرعية للبنك حيث 

يعقد املجل�س اجتماعه ب�سكل ربع �سنوي و يتكون من اأربعة علماء بارزين تقوم بتعيينهم اجلمعية العمومية للم�ساهمني، فيما يلي اأ�سماء 

اأع�ساء جمل�س الرقابة ال�سرعية للبنك:

ال�سيخ حممد تقي العثماين رئي�س املجل�س      -

الدكتور عبد ال�ستار ابو غدة -  نائب الرئي�س  

ال�سيخ اإبراهيم ال�سوايف ع�سو           -

الدكتور حممد الغاربي ع�سو     -

تاريخ االعتراف بالموجودات المالية  27/3
تدرج كافة املعامالت العتيادية ل�سراء وبيع ال�سول املالية يف تاريخ املتاجرة، اأي يف التاريخ الذي يلتزم فيه البنك ب�سراء او بيع ال�سل.

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 5٠
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نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني  4

20142013

ر.عر.ع

2.743.0492.232.868نقد يف ال�سندوق

22.152.71325.285.120اأر�سدة لدى البنك املركزي الُعماين 

195.997150.000وديعة راأ�س املال لدى البنك املركزي الُعماين

25.091.75927.667.988

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

20142013

ر.عر.ع

61.719248.843بنوك حمليه - بالعمله املحليه

2.866.9481.603.135بنوك اجنبيه– بالعملة الأجنبية

2.928.6671.851.978

استثمارات وكالة لدى بنوك   6

متويل م�ضرتك متويل م�سرتك 

20142013

ر.عر.ع

20.000.00011.500.000بنوك حمليه - بالعملة املحلية

16.940.00040.790.750بنوك اأجنبية – بعمالت اأجنبية– اأقل من �سنة

-18.865.000بنوك اأجنبية – عمالت اأجنبية – اأكرث من �سنة واحدة

-)94.325(خم�س�س عام

55.710.67552.290.750

ذمم البيوع المؤجلة - صافي  7

املجموعمتويل ذاتيمتويل م�سرتك  

201420142014

ر.عر.عر.ع

53.325.9691.170.15154.496.120اأفراد

6.164.482-6.164.482�سركات

59.490.4511.170.15160.660.602

ناق�سًا:

)8.531.689()115.424()8.416.265(الإيرادات املوؤجلة

)976.966()21.096()955.870(املخ�س�س العام للذمم امل�سكوك فيها

50.118.3161.033.63151.151.947ذمم البيوع املوؤجلة - �سايف

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ 5١الـتــقــــر
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ذمم البيوع المؤجلة - صافي )تابع(  7

املجموعمتويل ذاتيمتويل م�ضرتك  

201320132013

ر.عر.عر.ع

14.240.138505.88814.746.026اأفراد

5.071.595                  -   5.071.595�سركات

19.311.733505.88819.817.621اإجمايل ذمم البيوع املوؤجلة

ناق�سًا:

)2.632.564()43.731( )2.588.833(الإيرادات املوؤجلة

)291.344()9.243()282.101(املخ�س�س العام للذمم امل�سكوك فيها

16.440.799452.91416.893.713ذمم البيوع املوؤجلة - �سايف

حركة خم�س�س عام ذمم البيوع املدينة هي كما يلي:   

2013 2014

ر.ع ر.ع

- 291.344 ر�سيد يف 1 يناير

291.344 685.622 املخ�س�س خالل ال�سنة / الفرتة

291.344 976.966 ر�سيد يف 31 دي�سمرب

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  8

املجموع متويل ذاتي متويل م�سرتك

القيمة 

العادلة التكلفة

القيمة 

العادلة التكلفة

القيمة 

العادلة التكلفة
 

2014 2014 2014 2014 2014 2014  

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع  

2.072.510 2.090.683 - - 2.072.510 2.090.683 �سكوك اإقليمية مدرجة

309.787 333.905 - - 309.787 333.905 اأ�سهم اإقليمية غري مدرجة

57.210 58.378 - - 57.210 58.378 اأ�سهم حملية مدرجة

2.439.507 2.482.966 - - 2.439.507 2.482.966 املجموع

املجموع متويل ذاتي متويل م�ضرتك

القيمة العادلة التكلفة

القيمة 

العادلة التكلفة القيمة العادلة التكلفة
 

2013 2013 2013 2013 2013 2013  

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع  

48.594.156 49.397.353 - - 48.594.156 49.397.353 �سكوك اإقليمية مدرجة

4.015.600 4.000.000 4.015.600 4.000.000 - - �سكوك حملية غري مدرجة

35.976 35.976 - - 35.976 35.976 اأ�سهم اإقليمية غري مدرجة

58.378  58.378 - -  58.378  58.378 اأ�سهم حملية مدرجة

52.704.110 53.491.707 4.015.600 4.000.000 48.688.510 49.490.707 املجموع

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 5٢
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موجودات مالية بالتكلفة المطفأة  9

متويل ذاتيمتويل ذاتي

20142013

ر.عر.ع

7.000.0007.000.000�سكوك حملية غري مدرجة

7.000.0007.000.000

استثمارات في موجودات مؤجرة  10

20142013

ر.عر.ع

-7.427.515ا�ستثمارات يف موجودات اإجارة

-)74.275(خم�س�س عام

-7.353.240املجموع

مت ت�سنيف ال�ستثمارات يف موجودات الإجارة اإ�ستنادًا للمعيار املحا�سبي“FAS 8” الإجارة والإجارة املنتهية بالتمليك ال�سادر عن هيئة 

املحا�سبة واملراجعة للموؤ�س�سات املالية الإ�سالمية “ يف احلالت التي يوؤجر فيها امل�سرف اإىل العميل موجودات �سبق اأن ا�ستاأجرها من 

طرف ثالث؛ يتم عر�س موجودات الإجارة يف القوائم املالية حتت بند ا�ستثمارات يف موجودات اإجارة”.  

مت متويل ال�ستثمارات يف موجودات الإجارة من وعاء امل�ساربة امل�سرتك ومت ت�سنيفه كا�ستثمار م�سرتك )الرباح والتكاليف املتعلقة بهذه 

ال�ستثمارات يتم توزيعها بني امل�ساهمني واأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقة بناء على �سيا�سة توزيع الرباح لدى البنك(.

اإجمايل قيمة اتفاقية الإجارة بني البنك كم�ستاأجر واملالك كموؤجر 8.100.000 ريال عماين. 

استثمار في عقارات  11

ال�ستثمار 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 �سمن اتفاقية تاأجري ملدة ع�سرة �سنوات بعائد تاأجريي ثابت.

مت متويل ال�ستثمار يف العقارات من اأموال امل�ساهمني ومت ت�سنيفه كا�ستثمار ذاتي ول يتم �سمه اإىل وعاء امل�ساربة امل�سرتك ) الرباح 

والتكاليف املتعلقة بهذا ال�ستثمار تخ�س ح�ساب البنك وغري خا�سعة للتوزيع على اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار غري املقيدة(.

وترى الإدارة اأن القيمة العادلة لال�ستثمارات يف العقارات ل تختلف جوهريا عن قيمتها الدفرتية يف 31 دي�سمرب 2014 بالإ�سافة اىل اأن 

البنك لديه خطة مو�سوعة لبيع تلك ال�ستثمارات بنهاية �سبتمرب 2015 .

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ 53الـتــقــــر
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إجارة منتهية بالتمليك – صافي  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�ستهالك املرتاكم

51.204.8362.463.76953.668.605�سايف القيمة الدفرتية

معدات

6.830.000-6.830.000التكلفة

)560.166(-)560.166(ال�ستهالك املرتاكم

6.269.834-6.269.834�سايف القيمة الدفرتية

املجموع

59.640.3582.581.43262.221.790التكلفة

)2.283.351()117.663()2.165.688(ال�ستهالك املرتاكم

57.474.6702.463.76959.938.439�سايف القيمة الدفرتية

)599.385()24.638()574.747(املخ�س�س العام

56.899.9232.439.13159.339.054اإجارة منتهية بالتمليك – بال�سايف

2013

املجموعمتويل ذاتيمتويل م�ضرتك

ر.عر.عر.ع

عقارات

التكلفة
10.245.777844.71711.090.494

)171.888()7.195()164.693(ال�ستهالك املرتاكم

10.081.084837.52210.918.606�سايف القيمة الدفرتية

معدات

3.080.000-3.080.000التكلفة

)160.417(-)160.417(ال�ستهالك املرتاكم

2.919.583-2.919.583�سايف القيمة الدفرتية

املجموع

13.325.777844.71714.170.494التكلفة

)332.305()7.195()325.110(ال�ستهالك املرتاكم

13.000.667837.52213.838.189�سايف القيمة الدفرتية

)138.382()8.375()130.007(خم�س�س عام

12.870.660829.14713.699.807اإجارة منتهية بالتمليك – بال�سايف

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 5٤
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إجارة منتهية بالتمليك –  صافي) تابع(  12

وفيما يلي حركة خم�س�س عام الإجارة املنتهية بالتمليك:        

20142013

ر.عر.ع

-138.382ر�سيد يف 1 يناير

461.003138.382املخ�س�س خالل ال�سنة / الفرتة

599.385138.382ر�سيد يف 31 دي�سمرب

وكالة باالستثمار– صافي   13

20142013

ر.عر.ع

-17.850.000وكالة بال�ستثمار 

-)178.500(خم�س�س عام خالل ال�سنة 

-17.671.500�سايف الوكالت بال�ستثمار

ممتلكات ومعدات – صافي  14

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�سيد يف 1 يناير 2014

1.107.091 554.489 283.452 14.850 133.155 121.145 اإ�سافات

- )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�سيد يف 31 دي�سمرب 

2014

)1.034.100( - )248.744( )16.525( )38.000( )730.831(

 ا�ستهالك مرتاكم يف

1 يناير 2014 

)1.023.217( - )280.414( )10.821( )86.296( )645.686( ال�ستهالك

)2.057.317( - )529.158( )27.346( )124.296( )1.376.517(

ا�ستهالك مرتاكم يف 

31 دي�سمرب 2014

      

4.478.525 264.708 1.045.846 59.004 569.541 2.539.426

 القيمة الدفرتية يف

31 دي�سمرب 2014 

املجموع

اأعمال 

راأ�سمالية 

حتت التنفيذ

اأجهزة

حا�سب اآيل �سيارات معدات

اأثاث 

وجتهيزات 2013

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 ا�سافات

)1.034.100( - )248.744( )16.525( )38.000( )730.831( ا�ستهالك

4.394.651 160.862 997.304 54.975 408.787 2.772.723

 القيمة الدفرتية يف

31 دي�سمرب 2013

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ 55الـتــقــــر
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موجودات غير ملموسة  15

برامج 

كومبيوتر

اأعمال راأ�سمالية 

املجموعقيد التنفيذ

ر.عر.عر.ع

1.919.824381.4472.301.271ر�سيد يف 1 يناير 2014

25.47884.875110.353ا�سافات

-)400.953(400.953حتويالت

)501.230(-)501.230(اإطفاء

1.845.02565.3691.910.394القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 2014

برامج 

كومبيوتر

اأعمال راأ�سمالية 

املجموعقيد التنفيذ

ر.عر.عر.ع

2.305.496381.4472.686.943ا�سافات

)385.672(-)385.672(اإطفاء

1.919.824381.4472.301.271القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 2013

1/15  متثل املوجودات غري امللمو�سة مبالغ مدفوعة ل�سراء برامج كومبيوتر لال�ستخدام بالبنك.

موجودات أخرى  16

2013 2014

ر.ع ر.ع

1.786.896 2.734.306 موجودات �سريبية موؤجلة  )اإي�ساح 33( 

627.043 730.281 اإيرادات م�ستحقة وغري مقبو�سة

475.185 285.160 م�ساريف مدفوعة مقدمُا

88.488 88.588  تاأمينات م�سرتدة

40.048 17.328  اأخرى

3.017.660 3.855.663

حسابات بنوك وكالة   17

20142013

ر.عر.ع

11.126.50024.216.500بنوك حمليه - بالعمله الأجنبية      

5.775.000962.500بنوك اجنبيه– بالعملة الأجنبية      

16.901.50025.179.000

حسابات العمالء  18

20142013

ر.عر.ع

48.525.29116.871.120ح�سابات جارية

164.88923.376ح�سابات تاأمينات

48.690.18016.894.496

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 56
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مطلوبات أخرى  19

20142013

ر.عر.ع

6.237.9851.658.166�سيكات �سادرة

3.364.0821.918.941ذمم دائنة وم�ساريف م�ستحقة

641.19724.187اأرباح م�ستحقة الدفع 

60.99451.753اأخرى

10.304.2583.653.047

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  20

2013 2014

ر.ع ر.ع

9.969.867 42.280.807 اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقه

)18.753( )3.855( احتياطي القيمة العادلة لالإ�ستثمار

4.866 126.690 اإحتياطي معدل الأرباح

2.325 13.089 اإحتياطي خماطر ال�ستثمار

9.958.485 42.416.731

ت�ستمل ح�سابات ال�ستثمار املطلقه ودائع امل�ساربة املقبولة لدى البنك. حيث يتم ا�ستثمار هذه الودائع يف وعاء ا�ستثماري م�سرتك من قبل 

البنك.

أساس توزيع األرباح بين حقوق المساهمين وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  1/20
مت توزيع الأرباح بني حقوق امل�ساهمني وحقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقة لعامي 2014 و2013 على النحو التايل:

20142013

الن�سبة املئويةالن�سبة املئوية

50 %50 %ح�سة اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقة

50 %50 %ح�سة امل�سارب

اإ�ستنادًا اإىل ال�سيا�سة املوافق عليها من قبل البنك يتم اإقتطاع ما ن�سبته 10% كاإحتياطي خماطر الإ�ستثمار من ح�سة العمالء بعد اإقتطاع 

ح�سة امل�سارب من الربح من اأجل تخفيف اآثار خماطر خ�سائر ال�ستثمار امل�ستقبلية املتعلقة بحقوق اأ�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة. 

اإ�ستنادًا اإىل اأحكام وال�سروط املن�سو�س عليها يف عقد امل�ساربة. يعود احتياطي خماطر ال�ستثمار اإىل اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار.

احتياطي معدل الأرباح قبل اقتطاع ح�سة البنك ب�سفته م�ساربًا يتم ا�ستغالله للمحافظة على عائد مناف�س ومالئم للم�ستثمرين يف حال 

حدوث ظروف غري متوقعة وغري اعتيادية توؤثر على هذا العائد. يعود احتياطي معدل الأرباح اإىل حقوق امل�ساهمني واأ�سحاب ح�سابات 

ال�ستثمار املطلقة.

ن�سب توزيع الأرباح بني حقوق امل�ساهمني وحقوق اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقة كما يلي:

متو�ضط العائد 2013متو�سط العائد 2014ن�ضبة امل�ضاركة يف الربحنوع احل�ضاب

ريال ُعماينريال ُعمايندولر اأمريكيريال ُعماين

0.30 %0.28 %15 %20%-40%ح�سابات توفري

0.56 %0.52 %23%-25%46%-50%فرتة �سهر واحد

0.62 %0.61 %25.5%-27.5%51%-55%فرتة 3 �سهور

0.84%0.79 %30.5%-34%61%-68%فرتة 6 �سهور

0.82 %0.84 %33%-36.5%66%-73%فرتة 9 �سهور

0.97 %1.12 %35.5%-39%71%-78%فرتة �سنة واحدة

يتم خلط اأموال ح�سابات الإ�ستثمار املطلقة مع اأمول البنك لالإ�ستثمارات، حيث مل يتم اإعطاء الأولية لأي جهة لغايات الإ�ستثمار وتوزيع 

الأرباح. يتحمل البنك كافة امل�سروفات الإدارية ول يتم حتميل ح�سابات ال�ستثمار املطلقة باأي جزء منها.

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ 57الـتــقــــر
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حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة )تابع(  20

2/20  تفا�سيل اأنواع ح�سابات حقوق ال�ستثمار املطلقة 

2013 2014 نوع احل�ساب

ر.ع ر.ع

9.317.707 35.396.409 ح�سابات توفري

ح�سابات ا�ستثمار:

29.000 123.000 ا�ستحقاق �سهري

160.660 578.851 ا�ستحقاق كل ثالثة �سهور

143.000 1.091.563 ا�ستحقاق كل �ستة �سهور

15.500 59.500 ا�ستحقاق كل ت�سعة �سهور

304.000 5.031.484 ا�ستحقاق �سنوي 

9.969.867 42.280.807

رأس المال المدفوع  21

يبلغ راأ�سمال البنك امل�سرح به 300.000.000 ريال ُعماين، كما يبلغ راأ�س املال امل�سدر واملدفوع 150.000.000 ريال ُعماين، مق�سمة 

اإىل 1.500.000.000 �سهمًا بقيمة اإ�سمية 0.100 ريال لل�سهم الواحد. 

يف 31 دي�سمرب 2014 ل يوجد م�ساهمني لدى البنك تزيد ن�سبة ملكيتهم عن 10% او اأكرث من راأ�س املال املدفوع. 

عالوة اإلصدار  22

متثل عالوة الإ�سدار البالغة 2.091.192 ريال ُعماين عن طرح اأ�سهم البنك لالكتتاب العام، حيث يتم تقا�س امل�ساريف املتكبدة على 

الإ�سدار.  

االحتياطيات  23

احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات

يت�سمن احتياطي القيمة العادلة �سايف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل حقوق امللكية بعد الأخذ بعني العتبار 

اأثر ال�سريبة.

االحتياطي القانوين

اإ�ستنادًا لقانون ال�سركات التجارية لعام 1974، يتم حتويل ما ن�سبة 10 % من الأرباح ال�سنوية اإىل ح�ساب الحتياطي القانوين اإىل اأن يبلغ 

الر�سيد املرتاكم لالحتياطي ثلث راأ�س املال املدفوع. مل يتم حتويل اأي مبلغ حل�ساب الحتياطي خالل الفرتة حيث اأن نتائج اأعمال البنك 

متثل خ�سائر.

إلتزامات محتملة وإرتباطات تعاقدية  24

التزامات حمتملة اأ( 

2013 2014

ر.ع ر.ع

10.700 11.042.630 كفالت 

2.223.230 6.440.944 اعتمادات م�ستندية

- 8.110.622 قبولت م�سرفية

43.905 360.797 بوال�س حت�سيل

  

2.277.835 25.954.993 جمموع اللتزامات املحتملة

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 58
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إلتزامات محتملة وإرتباطات تعاقدية )تابع(  24

يبني اجلدول التايل حتليل تركيز اللتزامات املحتملة ح�سب القطاع القت�سادي: 

2013 2014

ر.ع ر.ع

2.265.856 13.756.876 ان�ساءات

- 12.088.689 ت�سنيع

11.979 44.468 خدمات

- 64.960 اأخرى

  

2.277.835  25.954.993 جمموع  االلتزامات املحتملة ) اأ ( 

ارتباطات تعاقدية ب( 

20142013

ر.عر.ع

25.268.4132.789.000�سقوف اإئتمانية غري م�ستغلة

298.091-اإ�ستثمارات يف الأ�سهم

  

25.268.4133.087.091جمموع االرتباطات )ب(

  

51.223.4065.364.926جمموع االلتزامات واالرتباطات )اأ + ب( 

إيرادات البيوع المؤجلة  25

متويل م�سرتك

31 دي�سمرب 2014

الفرتة من 15 اأغ�ضط�س 2012

اىل 31 دي�ضمرب 2013

ر.عر.ع

1.551.426240.970اأفراد

286.578116.170�سركات

1.838.004357.140

إيرادات موجودات إجارة و إجارة منتهية بالتمليك  26

متويل م�ضرتك

31 دي�ضمرب 2014

الفرتة من 15 اأغ�ضط�س 2012

اىل 31 دي�ضمرب 2013

ر.عر.ع

3.090.890329.197اإجارة منتهية بالتمليك - عقارات

507.925209.398اإجارة منتهية بالتمليك - معدات

-213.875موجودات اإجارة

)328.474()2.185.637(ا�ستهالك ال�سنة عن موجودات اإجارة منتهية بالتمليك

1.627.053210.121
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ارباح استثمارات وكالة لدى بنوك  27

متويل م�سرتك

31 دي�سمرب 2014

الفرتة من 15 اأغ�ضط�س 2012

اىل 31 دي�ضمرب 2013

ر.عر.ع

33.62419.896اإ�ستثمار وكالة حملية

864.817700.185اإ�ستثمار وكالة اأجنبية

898.441720.081

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  28

متويل م�سرتك

31 دي�سمرب 2014

الفرتة من 15 اأغ�ضط�س 2012

اىل 31 دي�ضمرب 2013

ر.عر.ع

472.13713.940اأرباح بيع �سكوك

589.832872.593اأرباح �سكوك

1.061.969886.533

العائد على حسابات االستثمار المطلقة قبل اقتطاع حصة البنك بصفته مضاربًا  29

الفرتة من 15 اأغ�ضط�س 2012

اىل 31 دي�ضمرب 2013 31 دي�سمرب 2014

ر.ع ر.ع

36.136 131.807 ح�سابات التوفري

188 91.229 ح�سابات الإ�ستثمار

2.325 10.764 اإحتياطي خماطر الإ�ستثمار

4.866 121.824 اإحتياطي معدل الأرباح

43.515 355.624

حصة البنك من إيرادات االستثمارات و التمويالت الذاتية  30

الفرتة من 15 اأغ�ضط�س 2012

اىل 31 دي�ضمرب 2013 31 دي�سمرب 2014

ر.ع ر.ع

567.000 1.134.000 اأرباح الإ�ستثمار يف العقارات

37.306 67.980 اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية

53.923 350.002 اأرباح موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

2.654 26.932 اإيرادات البيوع املوؤجله

1.722 41.971 اإيرادات اإجارة منتهية بتمليك

- )751( اأخرى

662.605 1.620.134

إيرادات الخدمات المصرفيه  31

الفرتة من 15 اأغ�ضط�س 2012

اىل 31 دي�ضمرب 2013 31 دي�سمرب 2014

ر.ع ر.ع

1.741 305.034 اإيرادات عمولت

45.350 18.611 عمولت متويالت

21.436 423.439 عمولت خدمات

68.527 747.084
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مصاريف التشغيل  32

الفرتة من 15 اأغ�ضط�س 2012

اىل 31 دي�ضمرب 2013 31 دي�سمرب 2014

ر.ع ر.ع

7.756.739 8.864.749 تكاليف املوظفني

804.675 766.589 م�ساريف اإيجارات 

670.156 776.692 اإعالنات 

450.666 381.421 ايجارات ت�سغيل

176.127 357.766 �سيانة

170.708 229.360 اأمن ونظافة

147.198 228.504 اأتعاب مهنية وا�ست�سارية

132.867 117.075 م�ساريف جمل�س الإدارة و هيئة الرقابة ال�سرعية

121.456 146.997 ر�سوم حكومية

98.519 134.580 قرطا�سية ومطبوعات

61.402 435.947 هاتف، كهرباء و مياه

49.894 47.841 م�ساريف �سفر

44.095 86.091 ا�سرتاكات

16.505 254.408 م�ساريف بطاقات

382.161 416.995 م�ساريف اأخرى

11.083.168 13.245.015

يبة الدخل ضر  33
المسجل في قائمة الدخل  1/33

الفرتة من 15 اأغ�ضط�س 2012

اىل 31 دي�ضمرب 2013 31 دي�سمرب 2014

ر.ع ر.ع

)1.692.384( )1.036.707( �سريبة الدخل املوؤجلة

)1.692.384( )1.036.707(

يخ�سعالإيخ�سع البنك ل�سريبة الدخل بن�سبة 12% على الأرباح ال�سريبية على ما يتجاوز 30.000 ريال ُعماين وحتت�سب وفقًا ملتطلبات 

معايري التقارير املالية الدولية. يتم ترحيل اخل�سائر ال�سريبية لفرتة 5 �سنوات و ُتخ�سم من الأرباح ال�سريبية امل�ستقبلية. 

تسوية الضريبية  2/33
فيما يلي ت�سوية �سريبة الدخل التي مت احت�سابها بناء على معدلت ال�سريبة املطبقة:

)13.997.164()8.745.468(اخل�سائر مبوجب القوائم املالية

)1.679.660()1.049.457(اأ�سول �سريبة باملعدل املذكور �سابقا

18.791863م�ساريف غري م�سموح بخ�سمها و فروق دائمة اأخرى

)13.587()6.041(اإيرادات معفاة من ال�سريبة

)1.036.707()1.692.384(
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يبة الدخل )تابع( ضر  33
يبية المؤجلة الظاهرة في قائمة الدخل مرتبطة بالبنود التالية: صافي الموجودات الضر  3/33

املوجودات ال�سريبية املوؤجلة مرتبطة بالبنود التالية:

يف 31 دي�سمرب 2014مثبت �سمن الدخليف 1 يناير 2014

ر.عر.عر.ع

)263.380()32.962()230.418(ممتلكات، اآلت ومعدات

51.567127.680179.247خم�س�س عام

5.9905.990-خم�س�سات اأخرى

1.871.235935.9992.807.234خ�سائر مرحلة

1.692.3841.036.7072.729.091�سايف اأ�سول ال�سريبة املوؤجلة

موجودات ومطلوبات ال�سريبة املوؤجلة الظاهرة يف حقوق امللكية مرتبطة بالبنود التالية:

يف 31 دي�ضمرب 2014مثبت يف حقوق امللكيةيف 1 يناير 2014

ر.عر.عر.ع

5.215)89.297(94.512التغري يف القيمة العادلة

5.215)89.297(94.512�سايف اأ�سول ال�سريبة املوؤجلة

صافي الموجودات للسهم الواحد  34

مت احت�ساب �سايف املوجودات لل�سهم الواحد من خالل ق�سمة �سايف املوجودات بنهاية ال�سنة على عدد الأ�سهم كما يف 31 دي�سمرب: 

2013 2014

ر.ع ر.ع

139.111.900 132.043.262 �سايف املوجودات )ريال ُعماين(

1.500.000.000 1.500.000.000 عدد الأ�سهم املوجودة

0.093 0.088 �سايف الأ�سول لل�سهم الواحد

الخسارة األساسية والمخفضة للسهم   35

حُتت�سب اخل�سارة الأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم بناء على خ�سارة ال�سنة / الفرتة املتعلقة بامل�ساهمني العاديني كما يلي:

2013 2014

ر.ع ر.ع

)12.304.780( )7.708.761( �سايف اخل�سارة لل�سنة 

1.500.000.000 1.500.000.000 املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم خالل ال�سنة / الفرتة

)0.008( )0.005( اخل�سارة الأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم الواحد 

مت احت�ساب اخل�سارة الأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم من خالل ق�سمة اخل�سارة للفرتة املتعلقة بامل�ساهمني على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم. 

نظرًا لعدم وجود اأ�سهم خمف�سة. فاإن خ�سارة ال�سهم الواحد املخف�سة ت�ساوي خ�سارة ال�سهم الواحد الأ�سا�سية. 

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 6٢
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ير القطاعية التقار  36

لأغرا�س اإدارية مت توزيع اأن�سطة البنك اإىل ثالث قطاعات للت�سغيل على اأ�سا�س وحدات الأعمال وعلى النحو التايل:

اخلدمات امل�سرفية لالأفراد تقدم خمتلف املنتجات والت�سهيالت للعمالء من الأفراد لتلبية الحتياجات امل�سرفية اليومية.

اخلدمات امل�سرفية لل�سركات تقدم جمموعة متنوعة من املنتجات واخلدمات للعمالء من ال�سركات والتي ت�سمل التمويل وقبول الودائع، 

والتمويل التجاري والعمالت الأجنبية.

اإدارة الأ�سول واخلدمات ال�ست�سارية لل�سركات وكذلك الأفراد من اأ�سحاب  اخلزينة والإ�ستثمار تقدم عرو�س منتجات ا�ستثمارية مثل 

الأجنبي  املال وال�سرف  املنتجات واخلدمات مبا يف ذلك �سوق  يوفر قطاع اخلزينه جمموعة متكامله من  املوؤ�س�سات.  الرثوات وعمالء 

للعمالء بالإ�سافة اإىل اإدارة ال�سيولة وخماطر �سوق اخلزينه.

تراقب اإدارة البنك النتائج الت�سغيلية للقطاعات الت�سغيلية ب�سكل منف�سل لغر�س اتخاذ القرارات حول تخ�سي�س املوارد وتقييم الأداء. 

يتم تقييم اأداء القطاعات على اأ�سا�س الربح اأو اخل�سارة الت�سغيلية التي يف بع�س اجلوانب تقا�س بطريقة خمتلفة عن الأرباح اأو اخل�سائر 

الت�سغيلية يف البيانات املالية. تتم اإدارة التكاليف التي تتكبدها املهام املركزية على اأ�سا�س جماعي ول تخ�س�س لقطاعات الت�سغيل. 

معلومات القطاعات على النحو التايل:

املجموع اخرى

اخلزينة 

واال�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 االإيرادات )م�سرتك(

)243.609( - - - )243.609(

العائد على ح�سابات اال�ستثمار غري 

املقيدة

)182.729( - )175.958( )6.771( - اأرباح وكالة مدفوعة 

5.110.744 - 1.784.602 1.082.030 2.244.112

ح�سة البنك من اإيرادات اال�ستثمار 

امل�سرتك ب�سفته م�ساربًا ورب مال

1.620.134 - 1.551.230 - 68.904

ح�سة البنك من اإيرادات 

اال�ستثمارات والتمويل الذاتي

786.841 - 60.049 550.870 175.922 اإيرادات ت�سغيلية اخرى 

7.517.719 - 3.395.881 1.632.900 2.488.938 جمموع االإيرادات 

8.864.749 - 1.465.838 1.432.287 5.966.624 تكاليف املوظفني

4.380.267 - 644.925 584.953 3.150.389 م�ساريف ت�سغيلية اخرى

1.524.447 - 307.728 272.727 943.992 ا�ستهالكات واإطفاءات

1.493.724 - 94.325 473.820 925.579 خم�س�س عام 

16.263.187 - 2.512.816 2.763.787 10.986.584 جمموع امل�ساريف

)8.745.468( - 883.065 )1.130.887( )8.497.646(

�سايف )اخل�سائر( / الربح قبل 

ال�سريبة

1.036.707 1.036.707 - - - �سريبة الدخل 

)7.708.761( 1.036.707 883.065 )1.130.887( )8.497.646(

�سايف )اخل�سائر( / الربح بعد 

ال�سريبة

253.105.931 10.244.582 107.345.608 54.449.598 81.066.143 جمموع االأ�سول

121.062.669 4.093.710 16.091.500 11.675.495 89.201.964

جمموع املطلوبات وحقوق اأ�سحاب 

ح�سابات اال�ستثمار غري املقيدة
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ير القطاعية )تابع( التقار   36

املجموع اخرى

اخلزينة 

واال�ضتثمار

اخلدمات 

امل�ضرفية 

لل�ضركات

اخلدمات 

امل�ضرفية 

لالأفراد 31 دي�ضمرب 2013

ر.ع ر.ع    ر.ع     ر.ع      ر.ع

2.173.875 - 1.606.648 165.152 402.075 اإجمايل الإيرادات )م�سرتك(

)24.132( - - - )24.132(

العائد على ح�سابات ال�ستثمار غري 

املقيدة

)36.731( - )36.731( - - اأرباح وكالة مدفوعة 

2.113.012 - 1.569.917 165.152 377.943

ح�سة البنك من اإيرادات ال�ستثمار 

امل�سرتك ب�سفته م�ساربًا ورب مال

662.605 - 658.229 - 4.376

ح�سة البنك من اإيرادات 

ال�ستثمارات والتمويل الذاتي

81.004 - 12.476 47.774 20.754 اإيرادات ت�سغيلية اخرى 

2.856.621 - 2.240.622 212.926 403.073 جمموع الإيرادات 

10.339.056 3.104.670 1.293.944 1.359.655 4.580.787 تكاليف املوظفني

4.665.231 1.558.336 597.368 532.957 1.976.570 م�ساريف ت�سغيلية اخرى

1.419.772 147.641 244.223 228.399 799.509 ا�ستهالكات واإطفاءات

429.726 - - 76.274 353.452 خم�س�س عام 

16.853.785 4.810.647 2.135.535 2.197.285 7.710.318 جمموع امل�ساريف

)13.997.164( )4.810.647( 105.087 )1.984.359( )7.307.245(

�سايف خ�سائر )ربح( الفرتة قبل 

ال�سريبة

1.692.384 1.692.384 - - - �سريبة الدخل 

)12.304.780( )3.118.263( 105.087 )1.984.359( )7.307.245(

�سايف خ�سائر)ربح( الفرتة بعد 

ال�سريبة

195.996.928 9.713.582 155.689.826 7.551.768 23.041.752 جمموع الأ�سول

56.885.028 3.655.580 25.179.000 2.407.906 25.642.542

جمموع املطلوبات وحقوق اأ�سحاب 

ح�سابات ال�ستثمار غري املقيدة

االدوات المالية  37

القيمة العادلة لالأدوات املالية اأ( 

القيمة العادلة هي املبلغ الذي ميكن مقابله اأو مبادلة اأ�سل اأو �سداد 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�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة لالأدوات املالية ب( 

ي�ستخدم البنك الت�سل�سل الهرمي لتحديد والإف�ساح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية بتقنية التقييم. الأف�ساح عن القيمة العادلة يق�سم 

اإىل ثالثة م�ستويات كما يلي:

حمفظة من امل�ستوى 1 مراكز املوجودات واملطلوبات املتداولة يف البور�سة وبع�س ال�سندات احلكومية املتداولة يف اأ�سواق ن�سطة. حيث 

يتم تقييم هذه املراكز با�ستخدام الأ�سعار الغري معدلة املدرجة يف اأ�سواق ن�سطة.

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 6٤
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حمفظة من امل�ستوى 2 يتم حتديد القيمة العادلة با�ستخدام تقنيات التقييم بناء على مناذج التقييم املتوفرة �سواء ب�سكل مبا�سر اأو غري 

مبا�سر مع مدخالت ال�سوق والتي من املمكن حتديدها. ت�سمل تقنيات التقييم مناذج حتليل التدفقات النقدية املخ�سومة ومناذج حتديد 

اأ�سعار اخليارات، ومناذج املحاكاة والنماذج املعيارية الأخرى و التي ت�ستخدم عادة من قبل امل�ساركني يف ال�سوق. تت�سمن تقنيات التقييم 

الفر�سيات التي ميكن اإ�ستخدامها من قبل امل�ساركني الآخرين يف ال�سوق يف التقييمات اخلا�سة بهم، مثل معدلت اخل�سم، معدلت التاأخر 

يف ال�سداد، هوام�س الئتمان والتقلبات يف  اأ�سعار اخليارات. بحيث يجب اأن تكون هذه املدخالت �سواء ب�سكل مبا�سرة اأو غري مبا�سرة ميكن 

حتديدها ليتم ت�سنيفها �سمن امل�ستوى 2.

حمفظة من امل�ستوى 3 يتم تقييم املوجودات با�ستخدام تقنيات مماثلة لتلك التي وردت يف امل�ستوى 2 با�ستثناء اإذا كانت الأداة املالية 

لها مدخل او اأكرث غري قابل للتحديد وذات اأهمية لقيا�س القيمة العادلة لالأداة املالية يف جمملها حيث يتم ت�سنيفها يف امل�ستوى 3. 

الهرمي  الت�سل�سل  م�ستويات  ت�سنيفها يف خمتلف  اأو مطلوبات ميكن  للموجودات  العادلة  القيمة  لقيا�س  امل�ستخدمة  املدخالت  كانت  اإذا 

للقيمة العادلة، بناء على ذلك يتم ت�سنيف قيا�س القيمة العادلة يف جمملها يف نف�س م�ستوى الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة لأدنى م�ستوى 

مدخالت والتي يكون ذات اأهمية ملجمل القيا�س.

يتم العرتاف بالتحويالت بني م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة يف نهاية الفرتة املالية التي يحدث بها التغري.

التحويل بني حمافظ امل�ستوى 1 وامل�ستوى 2        

مل يتم اإجراء اأي حتويل بني حمافظ امل�ستوى 1، امل�ستوى 2 وامل�ستوى 3 للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة لال�ستثمارات خالل الفرتة.  

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�ستثمارات يف عقارات 

16.614.507 - 14.484.787 2.129.720 جمموع املوجودات املالية يف 31 دي�سمرب 2014

املجموع امل�ضتوى 3 امل�ضتوى 2 امل�ضتوى 1

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

52.704.110 - 4.051.576 48.652.534 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية

14.175.000 - 14.175.000 - ا�ستثمارات يف عقارات 

66.879.110 - 18.226.576 48.652.534 جمموع املوجودات املالية يف 31 دي�سمرب 2013

معامالت مع أطراف ذات عالقة   38

يقوم البنك يف �سياق الن�ساط العتيادي ببع�س املعامالت مع بع�س اأع�ساء جمل�س اإدارته وم�ساهميه ومع بع�س ال�سركات التي ميار�سون 

تاأثريًا هامًا عليها. بلغ اإجمايل الأر�سدة مع تلك الأطراف ذات العالقة كما يلي:

مل ُيحت�سب اأي خم�س�س تدين على التمويالت املمنوحة لالأطراف ذات العالقة.

31 دي�سمرب 2014

م�ساهمني 

رئي�سيني

هيئة الرقابة 

املجموع االإدارة العلياال�سرعية

ر.عر.عر.عر.ع

140.647993.676-853.029  ذمم بيوع موؤجلة 

380.4711.564.469-1.183.998  اإجارة منتهية بتمليك

10.000.000--10.000.000  وكالة بالإ�ستثمار

2.626.68212.147189.5342.828.363  ح�سابات العمالء

1.270.31015.742183.0281.469.080  اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمار املطلقة

املجموع  االإدارة العليا 

هيئة الرقابة 

ال�ضرعية

م�ضاهمني 

رئي�ضني 31 دي�ضمرب 2013

  ر.ع     ر.ع        ر.ع     ر.ع   

1.216.440 115.484 - 1.100.956 ذمم بيوع موؤجلة 

654.675 167.533 985 486.157 ح�سابات العمالء
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تت�سمن قائمة الدخل املبالغ التالية املتعلقة باأطراف ذات عالقة:

31 دي�سمرب 2014

م�ساهمني 

رئي�سيني

جمل�س الرقابة 

املجموعاالإدارة العلياال�سرعية

ر.عر.عر.عر.ع

12.706110.188-97.482ح�سابات الأرباح

2139-18اإيرادات عمولت

50.00067.0751.118.1521.235.227م�ساريف ت�سغيلية

1.114.5341.114.534--- تكاليف املوظفني

50.00067.0753.618120.693- م�ساريف اأخرى

املجموع االإدارة العليا

جمل�س الرقابة 

ال�ضرعية

م�ضاهم رئي�ضي الفرتة من 15 اأغ�ضط�س 2012 حتى

31 دي�ضمرب 2013

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

10.156 2.140 - 8.016 ح�سابات الأرباح

4.422 71 - 4.351 اإيرادات عمولت

1.773.515 1.622.798 70.717 80.000 م�ساريف ت�سغيلية

1.622.798 1.622.798 - - - تكاليف املوظفني

150.717 - 70.717 80.000 - م�ساريف اأخرى

إدارة المخاطر  39

املخاطر  بني  املالئم  التوازن  حتقيق  اإىل  الإدارة  تهدف  املالية.  املخاطر  من  متنوعة  ملجموعة  تعر�سه  البنك  واأعمال  اأن�سطة  طبيعة  اإن 

والعوائد، واحلد من الآثار ال�سلبية املحتملة على الأداء املايل. مت ت�سميم برنامج اإدارة املخاطر للبنك لتحدد الفل�سفة ال�ساملة واملبادئ 

واملتطلبات وامل�سوؤوليات للو�سول لنهج متني ملراقبة املخاطر واإدارتها و�سمان الرقابة الداخلية امل�ستمرة واملطلوبة داخل البنك. يتم مراجعة 

جميع �سيا�سات واأنظمة اإدارة املخاطر ب�سكل منتظم بحيث تعك�س كافة التغريات يف الأ�سواق واملنتجات واأف�سل املمار�سات النا�سئة. يقوم 

واأدوار  املخاطر  لإدارة  الأ�سا�سي  النهج  تو�سح  املخاطر  �سيا�سات  اإن  الإدارة.  جمل�س  من  معتمدة  �سيا�سات  وفق  املخاطر  باإدارة  البنك 

البنك. املخاطر  لإدارة املخاطر يف  والتقنيات  الأ�ساليب  اإدارة املخاطر وكذلك حتديد  الرئي�سية يف عملية  الفاعلة  وم�سوؤوليات اجلهات 

الرئي�سية املرتبطة باأعمال البنك هي: خماطر الئتمان وخماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة وخماطر الت�سغيل.        

وي�سمل الإطار العام للمخاطر ب�سكل اأ�سا�سي ما يلي:

العليا. والدارة  الإدارة  جمل�س  قبل  من  العام  	•الإ�سراف 
بها. امل�سموح  وال�سقوف  الداخلية  والإجراءات  للمخاطر  الق�سوى  احلدود  لإن�ساء  البنك  ل�سيا�سة  العام  	•النهج 

عنها. الإبالغ  اإىل  بالإ�سافة  املخاطر  وتخفيف  ومراقبة  وقيا�س  	•حتديد 
البنك. م�ستوى  على  املخاطر  معلومات  اإدارة  	•نظام 

اأع�ساء جمل�س الإدارة و الإدارة العليا للبنك كان لهم الدور الفعال و  اأن  اإدارة املخاطر متت ب�سكل فعال خالل العام حيث  اإن عمليات 

الرئي�سي يف امل�ساركة ب�سكل فاعل يف احلفاظ على م�ستوى مقبول من املخاطر للبنك و كفاية راأ�س املال وفقا للمتطلبات التنظيمية.

خماطر االئتمان

ُتعرف خماطر الإئتمان ب�سكل عام على اأنها املخاطر النا�سئة عن احتمال عدم قدرة اأو رغبة العميل اأو الطرف املقابل بالوفاء بالتزاماته 

ب�سداد كامل القيمة املطلوبة، �سواء عند ا�ستحقاقها اأو يف اأي وقت بعد ذلك. تن�ساأ هذه املخاطر نتيجة تراجع مقدرة العميل اأو الطرف 

املقابل على �سداد التزامه ، مما يوؤدي اإىل خ�سائر اقت�سادية 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�سكل دقيق هياكل الإئتمان التي مبوجبها 

تقوم جلان الإئتمان تتاألف من مدراء من ذوي اخلربة  يف القطاع امل�سريف بتقييم دقيق ملنح التمويالت وفقا لل�سالحيات املفو�سة لهم. 

اإئتمانية  �سمات  لهم  العمالء  من  جمموعة  م�ستوى  على  و  الواحد  العميل  م�ستوى  على  بالتمويالت   املتعلقة  الإئتمان  خماطر  اإدارة  تتم 

م�سرتكة. و للحد من اإحتمالية تركيز املخاطر، تتم مراقبة احلدود الإئتمانية للطرف املقابل على امل�ستوى الفردي و للمجموعة الواحدة، 

و حدود القطاع باأكملة يف �سوء تغريات يف ظروف الطرف املقابل وظروف ال�سوق. يتم اإتخاذ جميع القرارات الإئتمانية وفقا ل�سيا�سات 

خماطر الإئتمان للبنك وتعليمات البنك املركزي الُعماين وتتم مراقبتها وفقا لذلك.

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 66
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خماطر االإئتمان)تابع(

اأنواع خماطر االإئتمان 

و  الوكالة  اإ�ستثمارات  و  البنوك  لدى  والأر�سدة  بالتمليك  املنتهية  والإجارة  املوؤجلة  البيوع  رئي�سي من ذمم  ب�سكل  الإئتمان  تن�ساأ خماطر 

الإ�ستثمار يف ال�سكوك والأ�سهم.

 ذمم البيوع املوؤجلة

يتم متويل هذه العمليات من قبل البنك من خالل �سراء املوجودات والتي متثل مو�سوع املرابحة حيث يقوم البنك باإعادة بيعها للعميل 

مقابل هام�س ربح معني. يتم �سداد �سعر ال�سراء )التكلفة م�سافًا اليها هام�س ربح( من قبل العميل خالل الفرتة املتفق عليها يف العقد. و 

عادة ما تكون عمليات املرابحة م�سمونة من قبل موجودات املرابحة )�سواء كان متويل عقاري اأم متويل �سيارات( ويف بع�س احلالت من 

قبل جمموعة من ال�سمانات مقدمة من قبل العميل.

اإجارة منتهية بالتمليك

هي الإجارة التي تنتهي بتملك امل�ستاأجر للموجودات املوؤجرة  يف نهاية عقد الإجارة وذلك �سريطة �سداد كامل اأق�ساط الإجارة.

وكالة ا�ستثمارات

اأن�سطة  وهي ا�ستثمارات يقوم البنك فيها ب�سفته »موِكل« بتعيني العميل ب�سفته »وكيل« لإدارة الأموال امل�ستثمرة بالنيابة عن املوِكل يف 

�سرعية يجوز اأن يربمها الوكيل ح�سب املتفق عليه. ويعترب مبلغ ال�ستثمار غري م�سمون بينما معدل الربح متوقع ولي�س بالإمكان تثبيته، 

لذلك يتم اتخاذ اأق�سى الحتياطات قبل التعر�س لأية خماطر.

حتليل املحفظة الئتمانية على النحو التايل:

)اأ( الرتكز ح�سب املوقع اجلغرايف

املطلوبات االأ�سول

التزامات 

حمتملة 

وارتباطات 

ح�سابات 

وكالة بنوك

ح�سابات جارية 

وح�سابات 

اال�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 �سلطنة عمان

1.957.119 5.775.000 - 2.382.297 2.662.919 1.314.208

دول جمل�س 

التعاون االخرى

- - - - 2.472.268 31.341.088

اوروبا و�سمال 

اأمريكا

12.757.280 - - - - 6.016.652 افريقيا و اأ�سيا

51.223.406 16.901.500 93.720.987 9.439.507 145.876.556 58.733.667 املجموع
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خماطر االإئتمان)تابع(

)اأ( الرتكز ح�سب املوقع اجلغرايف )تابع(

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 2013

ريال ُعماين    ريال ُعماين    ريال ُعماين    ريال ُعماين    ريال ُعماين    ريال ُعماين   

5.022.930 24.216.500 28.064.363 11.073.978 27.423.215 11.748.843 �سلطنة عمان

298.091 - - 48.630.132 2.919.583 194.287
دول جمل�س التعاون 

الخرى

40.649 962.500 - - 3.313.012 40.269.314
اوروبا و�سمال 

اأمريكا

3.256 - - - - 1.930.284 افريقيا و اأ�سيا

5.364.926 25.179.000 28.064.363 59.704.110 33.655.810 54.142.728 املجموع

)ب( الرتكز ح�سب نوع العميل

املطلوبات االأ�سول

التزامات 

حمتملة 

وارتباطات 

ح�سابات 

وكالة بنوك

ح�سابات جارية 

وح�سابات 

اال�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 �سركات

- - - 2.072.510 - - حكومة

51.223.406 16.901.500 93.720.987 9.439.507 145.876.556 58.733.667 املجموع

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 2013

  ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين     ريال ُعماين   

- - 25.667.544 - 25.664.632 - اأفراد

5.364.926 25.179.000 2.396.819 37.412.858 7.991.178 54.142.728 �سركات

- - - 22.291.252 - - حكومة

5.364.926 25.179.000 28.064.363  59.704.110 33.655.810 54.142.728 املجموع

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 68



إيضاحات حول القوائم المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

إدارة المخاطر)تابع(   39

خماطر االإئتمان)تابع(

)ج( الرتكز ح�سب القطاع االقت�سادي

املطلوبات االأ�سول

اإلتزامات 

حمتملة 

واإرتباطات 

ح�سابات جارية و 

ح�سابات االإ�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�ساءات

17.825.002 117.338 2.472.268 - - �سناعة

- 137.209 - - -

االإت�ساالت 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 - اأخرى

51.223.406 93.720.987 145.876.556 9.439.507 58.733.667

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 2013

ر.ع  ر.ع     ر.ع  ر.ع   ر.ع

- 25.667.544 25.664.632 - - اأفراد

5.054.856 32.937 - - - اإن�ساءات

- 150.002 3.313.012 - - �سناعة

- - - 5.032.325 -

الإت�سالت و 

اخلدمات

- 10.900 - 21.364.933 54.142.728 اخلدمات املالية

- - - 22.291.252 - حكومة

11.979 - 2.919.583 - - خدمات اخرى

298.091 2.202.980 1.758.583 11.015.600 - اخرى

5.364.926 28.064.363 33.655.810 59.704.110 54.142.728

)د( اإجمايل خماطر االإئتمان

2013 2014

ر.ع ر.ع

33.655.810 145.876.556 متويالت

59.704.110 9.439.507 ا�ستثمارات يف �سكوك واأ�سهم

93.359.920 155.316.063

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ 69الـتــقــــر



إيضاحات حول القوائم المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

إدارة المخاطر)تابع(   39

خماطر االإئتمان)تابع(

)ه( التوزيع اجلغرايف للمخاطر:

املجموع دول اخرى �سلطنة عمان 31 دي�سمرب 2014

ر.ع ر.ع ر.ع

60.660.602 2.472.268 58.188.334 ذمم البيوع املوؤجلة

67.365.954 2.662.917 64.703.037 اإجارة منتهية بالتمليك

17.850.000 - 17.850.000 وكالة باال�ستثمار

9.439.507 2.382.297 7.057.210 ا�ستثمارات يف �سكوك واأ�سهم

58.733.667 38.671.948 20.061.719 اأر�سدة لدى بنوك و اإ�ستثمارات وكالة

214.049.730 46.189.430 167.860.300 املجموع

املجموع دول اخرى �ضلطنة عمان 31 دي�ضمرب 2013

ر.ع ر.ع ر.ع

19.817.621 3.313.012 16.504.609 ذمم البيوع املوؤجلة

13.838.189 2.919.583 10.918.606 اإجارة منتهية بالتمليك

59.704.110 48.630.132 11.073.978 ا�ستثمارات يف �سكوك واأ�سهم

54.142.728 42.393.885 11.748.843 ار�سدة لدى بنوك و اإ�ستثمارات وكالة

147.502.648 97.256.612 50.246.036 املجموع

)و( توزيع املخاطر ح�سب كل من ال�سناعة واأنواع خماطر االئتمان الرئي�سية:  

م�ستحق من 

بنوك

وبنوك 

وكالة

ذمم بيوع 

موؤجلة

اأ�سول اإجارة

واإيجاره 

منتهية 

بتمليك

وكالة 

باال�ستثمار

ا�ستثمارات 

يف �سكوك 

املجموعواأوراق مالية

االإلتزامات 

حمتملة و 

اإرتباطات 

تعاقدية

ر.عر.عر.عر.عر.عر.عر.ع

31 دي�سمرب 

2014

7.262.12430.747.195-1.385.3553.026.7692.850.000-ان�ساءات

كهرباء، غاز 

475.732338.123--178.602297.130-ومياه

موؤ�س�سات 

-57.21058.790.877---58.733.667مالية

2.248.125------خدمات

متويل 

-90.642.873--54.496.12036.146.753-�سخ�سي

قطاعات 

-2.072.5102.072.510----حكومية

متويل 

-5.135.185--2.472.2682.662.917-وافدين

2.128.25725.232.38515.000.0007.309.78749.670.43017.889.963-اأخرى

58.733.66760.660.60267.365.95417.850.0009.439.507214.049.73051.223.406

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 7٠



إيضاحات حول القوائم المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

إدارة المخاطر)تابع(   39

خماطر االإئتمان)تابع(

)و( توزيع املخاطر ح�سب كل من ال�سناعة واأنواع خماطر االئتمان الرئي�سية )تابع(

اأر�ضدة خارج 

قائمة املركز 

املايل املجموع

اإ�ضتثمارات يف 

�ضكوك واأ�ضهم

اإجارة منتهية 

بالتمليك

ذمم البيوع 

املوؤجله

م�ضتحق من 

بنوك

31 دي�ضمرب 2013 وبنوك وكالة

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

5.054.856 - - - - - ان�ساءات

- 4.996.349 4.996.349 - - - كهرباء، غاز ومياه

- 75.449.283 21.306.555 - - 54.142.728 موؤ�س�سات مالية

11.979 - - - - - خدمات

- 25.664.632 - 10.918.606 14.746.026 - متويل �سخ�سي

- 22.291.252 22.291.252 - - - قطاعات حكومية

- 6.232.595 - 2.919.583 3.313.012 - متويل وافدين

298.091 12.868.537 11.109.954 - 1.758.583 - اأخرى

5.364.926 147.502.648 59.704.110 13.838.189 19.817.621 54.142.728

)ز( اال�ستحقاقات التعاقدية املتبقية باملحفظة ح�سب اأنواع خماطر االئتمان الرئي�سية:   

خماطر خارج 

قائمة املركز 

املايل املجموع

ا�ستثمارات 

يف �سكوك 

واأ�سهم

وكالة

باال�ستثمار

اإجارة 

منتهية 

بالتمليك

ذمم البيوع 

املوؤجلة

م�ستحق من 

بنوك

وبنوك وكالة 31 دي�سمرب 2014

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

3.541.524 41.873.873 366.997 1.000.000 269.482 1.331.227 38.906.167 حتى �سهر واحد

7.936.089 9.609.809 - 1.850.000 962.498 2.562.311 4.235.000 1-3 �سهر

7.050.849 11.503.845 - - 1.238.030 3.720.815 6.545.000 3-6 �سهر

10.343.086 11.593.775 - - 1.459.373 4.166.902 5.967.500 6-9 �سهر

6.500 8.489.274 - - 1.709.923 3.699.351 3.080.000 9-12 �سهر

22.345.358 39.922.621 - 5.000.000 12.710.811 22.211.810 - 1-3 �سنوات

- 33.050.447 7.000.000 - 13.045.338 13.005.109 - 3-5 �سنوات

- 58.006.086 2.072.510 10.000.000 35.970.499 9.963.077 -

اأكرث من 5 

�سنوات

51.223.406 214.049.730 9.439.507 17.850.000 67.365.954 60.660.602 58.733.667

31 دي�ضمرب 2013

م�ضتحق من 

بنوك

 وبنوك وكالة

ذمم البيوع 

املوؤجلة

اأ�ضول اإجارة و 

اإجارة منتهية 

بالتمليك

ا�ضتثمارات يف 

املجموع�ضكوك واأ�ضهم

خماطر خارج 

قائمة املركز 

املايل

ر.عر.عر.عر.عر.ع

44.325.728289.08441.76994.35544.750.9363.087.091حتى �سهر

800.28411.979-647.369152.915-من �سهر اإىل  3 �سهور

936.806194.2671.220.3542.351.4272.265.856-من 3 اإىل  6 �سهور

-1.457.779-1.262.943194.836-من 6 اإىل  9 �سهور

-1.657.883-1.460.114197.769-من 9 �سهور اإىل �سنة

-9.817.0008.905.4411.618.5148.429.31928.770.274من �سنة اىل 3 

-3.860.8111.665.34538.197.31243.723.538-من 3 �سنوات اىل 5 

-2.454.9839.772.77411.762.77023.990.527-اأكرث من 5 �سنوات

54.142.72819.817.62113.838.18959.704.110147.502.6485.364.926

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ 7١الـتــقــــر



إيضاحات حول القوائم المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

إدارة المخاطر)تابع(   39

خماطر االإئتمان)تابع(

ح�سب  بعد  امل�ستحقة  غري  والتمويالت  ا�ستحقاقها  تواريخ  تعدت  التي  والتمويالت  املتدنية  التمويالت  توزيع  )ح( 

قطاعات ال�سناعة: 

خم�س�س عام

متويالت متعرثة

ال�سداد

متويالت منتظمة

ال�سداد

  ر.ع     ر.ع  ر.ع

31 دي�سمرب 2014

1.279.129 - 90.642.873 متويالت اأفراد

50.482 - 5.135.185 متويل �سركات غري مقيمة

499.514 - 50.098.498 متويل �سركات مقيمة

1.829.125 - 145.876.556

خم�ض�س عام

متويالت متعرثة

ال�ضداد

متويالت منتظمة

ال�ضداد

  ر.ع     ر.ع  ر.ع

31 دي�سمرب 2013

353.452 - 25.664.632 متويل اأفراد

60.000 - 6.232.595 متويل �سركات غري مقيمة

16.274 - 1.758.583 متويل �سركات مقيمة

429.726 - 33.655.810

)ط( التوزيع اجلغرايف للتمويالت املتدنية والتمويالت التي تعدت تواريخ ا�ستحقاقها:                  

خم�س�س عام

متويالت متعرثة

ال�سداد

متويالت منتظمة

ال�سداد

ر.ع ر.ع ر.ع

31 دي�سمرب 2014

1.778.643 - 140.741.371 �سلطنة عمان

50.482 - 5.135.185 دول اخرى

1.829.125 - 145.876.556

خم�ض�س عام

متويالت متعرثة

ال�ضداد

متويالت منتظمة

ال�ضداد

  ر.ع  ر.ع  ر.ع

31 دي�سمرب 2013

369.726 - 27.423.215 �سلطنة عمان

60.000 - 6.232.595 دول اخرى

429.726 - 33.655.810

مل يتم احت�ساب خم�س�س حمدد خالل ال�سنة.

)ي( اأق�سى تعر�س ملخاطر االئتمان دون االأخذ باالعتبار ال�سمانات املحتفظ بها:    

2013 2014

ر.ع ر.ع

54.142.728 58.733.667 م�ستحق من  بنوك و اإ�ستثمارات وكالة

59.704.110 9.439.507 ا�ستثمارات يف �سكوك و اأوراق مالية

33.655.810 145.876.556 متويل

147.502.648 214.049.730

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 7٢



إيضاحات حول القوائم المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

إدارة المخاطر )تابع(   39

خماطر االإئتمان)تابع(

)ي( اأق�سى تعر�س ملخاطر االئتمان دون االأخذ باالعتبار ال�سمانات املحتفظ بها)تابع(:    

20142013

ر.عر.ع

11.042.63010.700�سمانات متويلية

6.440.9442.223.229اعتمادات م�ستندية متويلية

-8.110.622اأوراق جتارية مقبولة

360.79743.905اأوراق جتارية بر�سم التح�سيل

25.268.4133.087.092ارتباطات

51.223.4065.364.926

خماطر ال�سيولة

خماطر ال�سيولة هي عدم القدرة البنك على تلبية اإلتزاماته عند ا�ستحقاقها. وتن�ساأ عندما يكون البنك غري قادر على توفري النقد ملواجهة 

النخفا�س يف الودائع اأو الزيادة يف املوجودات.

تدار خماطر ال�سيولة يف البنك وفقا ل�سيا�سة اإدارة خماطر ال�سيولة املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة، بالإ�سافة اإىل اأحكام وتعليمات اإدارة 

خماطر ال�سيولة ال�سادرة عن البنك املركزي الُعماين. تت�سمن �سيا�سة اإدارة خماطر ال�سيولة خطط طوارئ ال�سيولة والتدابري الالزمة 

بحيث متكن البنك وب�سكل م�ستمر من تلبية جميع اللتزامات امل�ستحقة وكذلك متويل النمو يف املوجودات والعمليات التجارية. وتت�سمن 

قابلة  عالية  ذات جودة  �سائلة  والإحتفاظ مبوجودات  يومي  ب�سكل  النقدية  للتدفقات  الفعالة  الرقابة  البنك  لدى  الطوارئ   خطة متويل 

للتداول والتي ميكن ت�سييلها ب�سهولة. بالإ�سافة اإحتفاظ البنك باأر�سدة كافية لدى البنوك املحلية والأجنبية لتلبية متطلبات ال�سيولة الغري 

املتوقعة.

يقوم البنك مبراقبة خماطر ال�سيولة من خالل طريقة التدفقات النقدية وطريقة خمزون ال�سول ال�سائلة. حيث يقوم البنك من خالل 

طريقة التدفقات النقدية باإعداد تقرير ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات والذي يت�سمن كافة اإ�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات مق�سمة 

اإىل فرتات زمنية خمتلفة من �سهر اإىل خم�سة �سنوات. يدل عدم التطابق بني الفرتات الزمنية املختلفة على وجود فجوة يف ال�سيولة و يلتزم 

البنك باحلدود الق�سوى للفجوات املرتبطة بهذه الفرتات. يقوم البنك من خالل طريقة خمزون ال�سول ال�سائلة مبراقبة خماطر ال�سيولة 

من خالل ن�سب ال�سيولة والتي تعك�س ب�سكل حقيقي ال�سيولة املتوفرة يف تاريخ التقارير املالية.

يقوم البنك من خالل دائرة  اخلزينة وجلنة املوجودات واملطلوبات مبراقبة ال�سيولة و�سمان عدم تعر�س البنك ملخاطر �سيولة عالية وغري 

مربرة بالإ�سافة اإىل �سمان الإ�ستخدام الأمثل مل�سادر الموال. 

التعليمات ال�سادرة من قبل البنك املركزي  باإتباع  اأ�سا�س تقدير الإ�ستحقاقات املتوقعة وذلك  ال�سيولة على  باإدارة خماطر  يقوم البنك 

الُعماين. حيث يبني اجلدول التايل التدفقات النقدية امل�ستحقة للبنك والتدفقات النقدية امل�ستحقة على البنك ح�سب اآجال ال�ستحقاقات 

املتبقية ملوجودات ومطلوبات البنك يف تاريخ قائمة املركز املايل.

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ 73الـتــقــــر



إيضاحات حول القوائم المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

إدارة المخاطر )تابع(   39

خماطر ال�سيولة )تابع(

بيان ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات

املجموع اأكرث من 5 �سنوات

اأكرث من �سنة اإىل 

5 �سنوات

اأكرث من 6 �سهور 

اإىل �سنة

اأكرث من �سهر اإىل  

6 �سهور

ت�ستحق ح�سب 

الطلب ولغاية 

�سهر

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع

31 دي�سمرب 2014

25.091.759 195.997 - - - 24.895.762

نقد واأر�سدة لدى البنك 

املركزي الُعماين

58.639.342 - - 8.953.175 10.780.000 38.906.167

م�ستحق من بنوك 

وا�ستثمارات وكالة

135.515.741 53.139.854 60.981.899 9.801.426 9.223.161 2.369.401 متويالت العمالء 

2.439.507 2.072.510 - - - 366.997

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

1.910.394 1.910.394 - - - - موجودات غري ملمو�سة

4.478.525 4.478.525 - - - - ممتلكات ومعدات

3.855.663 88.588 2.734.306 371.769 249.724 411.276 موجودات اأخرى

253.105.931 68.885.868 63.716.205 33.301.370 20.252.885 66.949.603 جمموع املوجودات

16.901.500 - - - 4.235.000 12.666.500 ح�سابات وكالة بنوك

93.717.132 23.045.744 17.698.205 16.808.388 24.442.783 11.722.012

ح�سابات العمالء 

وح�سابات اال�ستثمارات 

غري املقيدة

10.304.258 - - - 14.778 10.289.480 مطلوبات اأخرى

139.779 139.779 - - - -

احتياطي خماطر 

اال�ستثمار   ومعدل 

االأرباح

132.043.262 132.043.262 - - - - حقوق امل�ساهمني

253.105.931 155.228.785 17.698.205 16.808.388 28.692.561 34.677.992

جمموع املطلوبات 

وحقوق اأ�سحاب ح�سابات 

اال�ستثمارات غري املقيدة 

وحقوق امل�ساهمني
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إدارة المخاطر)تابع(   39

خماطر ال�سيولة )تابع(

بيان ا�ستحقاقات 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 

املجموع�سنوات

ر.عر.عر.عر.عر.عر.ع

31 دي�سمرب 2013

نقد واأر�سدة لدى البنك 

150.00027.667.988---27.517.988املركزي الُعماين

اأر�سدة لدى بنوك 

54.142.728-9.817.500--44.325.228وا�ستثمارات وكالة

264.1081.551.2612.686.78914.563.91611.527.44630.593.520متويالت العمالء 

موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل حقوق 

39.626.63111.762.77052.704.110-94.3551.220.354امللكية

موجودات مالية بالتكلفة 

7.000.000 - 7.000.000 -  -  - املطفاأة

14.175.00014.175.000 -  -  -  - ا�ستثمار يف العقارات

2.301.2712.301.271 -  -  -  - موجودات غري ملمو�سة

4.394.6514.394.651 -  -  -  - ممتلكات ومعدات

31.3161.928.8533.017.660 - 795.897261.594موجودات اأخرى

72.997.5763.033.2092.686.78971.039.36346.239.991195.996.928جمموع املوجودات

25.179.000 -  -  -  - 25.179.000ح�سابات وكالة بنوك

ح�سابات العمالء 

وح�سابات ال�ستثمارات 

3.860.3328.272.4664.529.5684.658.8546.724.57028.045.790غري املقيدة

3.653.047 -  -  -  - 3.653.047مطلوبات اأخرى

احتياطي خماطر 

7.1917.191 -  -  -  - ال�ستثمار   و معدل الأرباح

139.111.900139.111.900 -  -  -  - حقوق امل�ساهمني

جمموع املطلوبات وحقوق 

اأ�سحاب ح�سابات 

ال�ستثمارات غري املقيدة 

32.692.3798.272.4664.529.5684.658.854145.843.661195.996.928وحقوق امل�ساهمني
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إيضاحات حول القوائم المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

إدارة المخاطر)تابع(   39

خماطر ال�سوق

خماطر ال�سوق هي خماطر اخل�سارة الناجمة عن التحركات العك�سية يف عوامل ال�سوق مثل معدلت العائد واأ�سعار �سرف العمالت وال�سلع 

والأ�سهم. تن�ساأ خماطر ال�سوق للبنك عادة نتيجة مراكز العمالت الأجنبية القائمة والإحتفاظ بالأ�سهم واملنتجات ذات العائد الثابت. 

حيث اأن مثل هذه الأدوات والعمليات تكون معر�سة لتحركات ال�سوق العامة واخلا�سة.

على  العائد  ومعدلت  اأ�سعار  بتحركات  املرتبطة  ال�سرتاتيجيات  توظيف  خالل  من  ال�سوق  خماطر  من  واحلد  للتخفيف  البنك  ي�سعى 

موجودات  ومطلوبات البنك. تتم مراقبة خماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة ب�سكل دوري من خالل جلنة املوجودات واملطلوبات لدى البنك. 

تبني الإي�ساحات التالية تفا�سيل خماطر ال�سوق التي تواجه البنك. 

)اأ( خماطر العملة

خماطر العملة هي خماطر اخل�سارة الناجتة عن التقلبات يف اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. توؤثر التغريات يف اأ�سعار 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 »�سايف الو�سع املفتوح« وهو �سقف 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 جزءا كبريا من اأ�سوله 

التعر�س  اإدارة  ويتم  الأجنبية.  العمالت  تبادل  تخفيف خماطره جراء  لأجل  �سلة  ذات  قيا�س  باعتبارها عمالت  العمالت  بنف�س  املالية 

ملخاطر تبادل العمالت الأجنبية طبقا ل�سيا�سات البنك املو�سوعة يف هذا اخل�سو�س. 

ومت و�سع �سيا�سات معتمدة جلعل حدود التعر�س للمخاطر الناجمة عن العمالء ومبالغ العمالت يف اأدنى م�ستوياتها املقبولة.  

ويو�سح اجلدول التايل حجم العمالت الأجنبية املعر�سة للمخاطر:              

اأر�سدة العمالت االأجنبية

2013 2014

ر.ع ر.ع

70.686.513 27.619.307 �سايف موجودات بالدولر الأمريكي

275.548 461.669 �سايف موجودات بعمالت اأجنبية اأخرى

)ب( خماطر معدل العائد

خاطر معدل العائد هي خماطر النحرافات يف الأرباح اأو القيمة القت�سادية نتيجة للحركة العك�سية ملنحنى العائد. والتي تكون مرتكزة 

ب�سكل رئي�سي يف حمفظة التمويالت والودائع.

تن�ساأ خماطر معدل العائد نتيجة عدم التطابق بني الإ�ستحقاقات التعاقدية واإعادة الت�سعري بني املوجودات واملطلوبات �سواء داخل قائمة 

املركز املايل او خارجها.  تتم اإدارة هذه املخاطر من خالل جلنة املوجودات واملطلوبات لدى البنك والتي تقوم مبراجعة اأ�سعار العائد 

ب�سكل دوري وكذلك اإتخاذ القرارات الالزمة بخ�سو�س اإعادة ت�سعري املوجودات واملطلوبات ل�سمان احلفاظ على م�ستوى مقبول من �سايف 

العائد. 

حتت�سب ح�سا�سية قائمة الدخل لتاأثري التغريات املفرت�سة يف معدلت العوائد ل�سنة واحدة وعلى اأ�سا�س معدل الربح املتغري للموجودات 

املالية واملطلوبات املالية الغري متداولة.

ويو�سح اجلدول التايل ح�سا�سية التغريات املحتملة يف اأ�سعار العائد مع بقاء جميع املتغريات الأخرى ثابتة.

الأثر على الأرباح نتيجة خماطر معدل العائد يف دفاتر البنك

2013 2014

  ريال ُعماين     ريال ُعماين   

2.096.900 1.800.075 + 200 نقطة 

1.048.450 900.037 + 100 نقطة

 )2.096.900( )1.800.075( - 200 نقطة 

)1.048.450( )900.037( - 100 نقطة
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إدارة المخاطر)تابع(   39

خماطر ال�سوق )تابع(

)ب( خماطر معدل العائد )تابع(

فجوة ح�سا�سية معدل العائد

تن�ساأ ح�سا�سية معدلت العائد نتيجة لعدم التطابق بني فرتات اإعادة الت�سعري للموجودات واملطلوبات. يقوم البنك باإدارة فجوات احل�سا�سية 

من خالل التعليمات الواردة يف �سيا�سة املخاطر بهدف تقليل خماطر اإعادة الت�سعري من خالل موائمة فرتات اعادة الت�سعري بني املوجودات 

واملطلوبات. 

املجموع

ال تنتج

ربحا

ت�ستحق بعد

5 �سنوات

ت�ستحق خالل

1-5 �سنوات

ت�ستحق خالل

7-12 �سهر

ت�ستحق خالل 

1-6 �سهور

ت�ستحق عند 

الطلب وخالل

 30 يوما 

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�سدة لدى 

البنك املركزي 

الُعماين

 58.639.342  2.928.667 -  - 8.953.175 10.780.000  35.977.500

م�ستحق من بنوك

 وا�ستثمارات وكالة

135.515.741 - 26.864.455 31.784.487 42.553.723 31.943.674 2.369.402 متويل عمالء 

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�ستثمار يف العقارات

 1.910.394  1.910.394 - - - - -

موجودات غري 

ملمو�سة

 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�سابات وكالة بنوك

93.717.132  48.690.180 8.849.103  17.698.206  8.630.625  7.960.052  1.888.966

ح�سابات العمالء 

وح�سابات 

اال�ستثمارات غري 

املقيدة

10.304.258 10.288.476 - - - 14.778 1.004 مطلوبات اأخرى

 139.779  - 139.779 - - - -

احتياطي خماطر 

اال�ستثمار ومعدل 

االأرباح

 132.043.262  132.043.262 - - - - - حقوق امل�ساهمني

       

253.105.931 191.021.918 8.988.882 17.698.206 8.630.625 12.209.830 14.556.470

جمموع املطلوبات 

وحقوق امل�ساهمني

- )153.120.193( 19.948.083 21.086.281 57.136.382 30.747.739 24.201.708

فجوة بامليزانية

العمومية

- - 153.120.193 133.172.110 112.085.829 54.949.447 24.201.708

فجوة ح�سا�سية 

االأرباح املرتاكمة
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إدارة المخاطر)تابع(   39

خماطر ال�سوق )تابع(

)ب( خماطر معدل العائد )تابع(

فجوة ح�سا�سية معدل العائد

املجموع بدون ح�ضا�ضية

اأكرث من 5 

�ضنوات

خالل �ضنة اإىل 

5 �ضنوات

خالل 7 �ضهور 

اإىل �ضنة

اأكرث من �ضهر 

اإىل  6 �ضهور

ت�ضتحق ح�ضب 

الطلب ولغاية 

�ضهر

ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع 31 دي�سمرب 2013

27.667.988 27.667.988 - - - - -

نقد واأر�سدة لدى 

البنك املركزي 

الُعماين

54.142.728 1.851.978 - 9.817.500 - - 42.473.250

اأر�سدة لدى بنوك 

وا�ستثمارات وكالة

30.593.520 - 1.694.671 11.280.057 13.272.791 4.123.663 222.338 متويالت العمالء 

52.704.110 94.355 11.762.770 39.626.631 - 1.220.354 -

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

2.301.271 2.301.271 - - - - -

موجودات غري 

ملمو�سة

4.394.651 4.394.651 - - - - - ممتلكات ومعدات

3.017.660 2.393.205 - 31.316 - 261.594 331.545 موجودات اأخرى

       

195.996.928 38.703.448 27.632.441 67.755.504 13.272.791 5.605.611 43.027.133 جمموع املوجودات

25.179.000 - - - - - 25.179.000

ح�سابات وكالة 

بنوك

28.045.790 16.897.029 2.504.706 4.657.854 1.154.885 2.345.431 485.885

ح�سابات العمالء 

وح�سابات 

ال�ستثمارات غري 

املقيدة

3.653.047 3.653.047 - - - - - مطلوبات اأخرى

7.191 7.191 - - - - -

احتياطي خماطر 

ال�ستثمار ومعدل 

الأرباح

139.111.900 139.111.900 - - - - - حقوق امل�ساهمني

       

195.996.928 159.669.167 2.504.706 4.657.854 1.154.885 2.345.431 25.664.885

جمموع املطلوبات 

وحقوق اأ�سحاب 

ح�سابات ال�ستثمار 

املطلقه وحقوق 

امل�ساهمني

   - )120.965.719( 25.127.735 63.097.650 12.117.906 3.260.180 17.362.248

فجوة قائمة املركز 

املايل

- - 120.965.719 95.837.984 32.740.334 20.622.428 17.362.248

ح�سا�سية الفجوة 

الرتاكمية يف معدل 

العائد
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إدارة المخاطر)تابع(   39

خماطر ال�سوق )تابع(

)ج( خماطر اأدوات امللكية

هي  الأ�سهم  يف  البنك  ا�ستثمارات  جميع  امللكية.  اأدوات  حمفظة  �سمن  بها  املحتفظ  املالية  االدوات  اأ�سعار  يف  للتقلبات  البنك  يتعر�س 

اإ�ستثمارات اإ�سرتاتيجية / طويلة الأجل و لي�ست للمتاجرة، وبالتايل فاأن جميع اأر�سدة حمفظة اأدوات امللكية املدرجة وغري املدرجة كما يف 

تاريخ قائمة املركز املايل تظهر �سمن املحفظة البنكية ومت احت�ساب راأ�س املال لها وفقا لذلك. 

نتيجة لعدم وجود اأر�سدة �سمن حمفظة املتاجرة مل يتم اإجراء اأي اإختبار او حتليل للح�سا�سية لهذا النوع من املخاطر.

خماطر الت�سغيل

خماطر الت�سغيل هي خماطر اخل�سائر املبا�سرة اأو غري املبا�سرة الناجمة عن عدم مالئمة اأو ف�سل العمليات الداخلية اأو الأنظمة اأو العوامل 

الب�سرية اأو نتيجة لأحداث خارجية. تعتمد اأن�سطة البنك على القدرة على معاجلة عدد كبري من املعامالت بكفاءة ودقة. و تن�ساأ املخاطر 

والعتماد  الطبيعية،  والكوارث  املعلومات  اأنظمة حماية  و  الت�سغيلية  البنك وعملياته  اأن�سطة  الف�سل يف  نتيجة  الت�سغيلية عادة  واخل�سائر 

على موردين رئي�سيني و عمليات الإحتيال و تدين جودة اخلدمة وعدم المتثال لالأـنظمة والقوانني، وفقدان املوظفني الرئي�سيني، والآثار 

الجتماعية والبيئية.

وقد طور البنك �سيا�سة اإدارة خماطر الت�سغيل وتنفيذ جميع ال�سوابط الرئي�سية على جميع امل�ستويات للحد من املخاطر الت�سغيلية حيث اأن 

كل ق�سم من اأق�سام البنك يحتوي على اإجراءات واأنظمة ملعاجلة املخاطر الت�سغيلية �سمن منطقتهم.

لغايات اإحت�ساب كفاية راأ�س املال تقا�س خماطر الت�سغيل باإتباع طريقة املوؤ�سر الأ�سا�سي ومبا ين�سجم مع تعليمات جلنة بازل 2 والتي تتطلب 

توفري 15% من متو�سط اإجمايل الدخل ال�سنوي لثالث �سنوات كمخاطر ت�سغيل.

اإدارة خماطر راأ�س املال

يقوم البنك باإدارة راأ�سماله ل�سمان القدرة على ال�ستمرار من خالل زيادة العائد للم�ساهمني �سمن اإطار مقبول ملخاطر العائد حيث اأن 

خطة البنك الإ�سرتاتيجية ال�ساملة بقيت ثابتة من العام ال�سابق.

وينق�سم راأ�س املال التنظيمي للبنك اىل �سريحتني:

راأ�س املال من الطبقة 1: وت�سمل اأ�سهم راأ�س املال والأرباح املحتجزة واملخ�س�سات املكونة من الأرباح املحتجزة  اأ( 

راأ�س املال من الطبقة 2: وت�سمل املخ�س�س العام والأرباح الغري متحققة الناجتة عن القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل  ب( 

حقوق امللكية.

املال  راأ�س  اإىل  للو�سول  املال  لراأ�س  الأوىل  ال�سريحة  من  الربجميات  ذلك  يف  مبا  امللمو�سة  الغري  للموجودات  الدفرتية  القيمة  ُتخ�سم 

التنظيمي. 

ملخاطر  التقديرية  القيمة  وتعك�س  لطبيعتها  وفقا  وامل�سنفة  املخاطر  اأوزان  ترتيب  خالل  من  باملخاطر  املرجحة  املوجودات  قيا�س  ويتم 

اأية �سمانات مقبولة. كما متتد نف�س  اأ�سل والطرف املقابل، مع الأخذ بعني العتبار  الئتمان وال�سوق و املخاطر الت�سغيلية املتعلقة بكل 

املعاجلة لت�سمل بنود خارج امليزانية، مع اجراء بع�س التعديالت لتعك�س طبيعة الر�سيد الإئتماين املحتمل لهذه البنود يف امل�ستقبل.

كما اأن البنك �سيوا�سل خطته يف احلفاظ على راأ�س املال التنظيمي املطلوب �سواء من خالل ا�سرتاتيجيات اإدارة املخاطر اأو عن طريق 

زيادة راأ�س املال مبا يتما�سى مع احتياجات اأن�سطة البنك وراأ�س املال.

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ 79الـتــقــــر



إيضاحات حول القوائم المالية
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014

إدارة المخاطر )تابع(   39

خماطر راأ�س املال )تابع(

كفاية راأ�س املال

اإن ن�سبة راأ�س املال للموجودات املرجحة باملخاطر كما مت حتديدها من قبل جلان بازل 2 و بازل 3 للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 و 

2013 كما يلي:

2013 2014 هيكل راأ�س املال

ر.ع ر.ع

ال�سريحة االأوىل لراأ�س املال 

150.000.000 150.000.000 راأ�س املال املدفوع

2.091.192 2.091.192 عالوة الإ�سدار

)12.304.780( )20.013.541( اخل�سائر املرتاكمة

)806.654( )43.458( اأرباح / خ�سائر القيمة العادلة للموجودات املالية من خالل حقوق امللكية

)2.301.270( )1.910.394( ناق�سًا: املوجودات الغري ملمو�سة

)1.692.384( )2.729.091( موجودات �سريبة موؤجلة

134.986.104 127.394.708 جمموع ال�سريحة االأوىل لراأ�س املال

ال�سريحة الثانية لراأ�س املال 

429.726 1.923.451 املخ�س�س العام 

429.726 1.923.451 جمموع ال�سريحة الثانية لراأ�س املال

135.415.830 129.318.159 جمموع راأ�س املال التنظيمي

املوجودات املرجحة باملخاطر

94.326.525 234.393.927 خماطر الئتمان

86.670.649 34.767.171 خماطر ال�سوق

5.358.750 9.727.237 خماطر الت�سغيل

186.355.924 278.888.335 املجموع 

134.986.104 127.394.708 ال�سريحة الأوىل لراأ�س املال

429.726 1.923.451 ال�سريحة الثانية لراأ�س املال 

135.415.830 129.318.159 جمموع راأ�س املال التنظيمي

%72.43 % 45.68 ن�سبة كفاية راأ�س املال لل�سريحة الأوىل

  %72.67 % 46.37 ن�سبة كفاية اجمايل راأ�س املال

134.986.104 127.394.708 )CET1( راأ�س املال عايل اجلودة ال�سريحة الأوىل

%72.43 % 45.68 ن�سبة كفاية راأ�س املال عايل اجلودة ال�سريحة الأوىل

أرقام المقارنة  40

مت اإعادة ترتيب وت�سنيف اأرقام املقارنة حيثما كان ذلك �سروريًا بغر�س اإظهار عر�س القوائم املالية ب�سكل اأف�سل ولي�س لذلك اأي تاأثري 

مادي. تاأ�س�س البنك يف 15 اأغ�سط�س 2012 وبالتايل فان اأرقام املقارنة لقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية هي للفرتة من 15 اأغ�سط�س 

2012 وحتى 31 دي�سمرب 2013

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 8٠
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اإلفصاحات السنوية للعام 2014 للركن 3 من بازل 2 

نظرة عامة ومقدمة  .1

اإمتثاًل لتوجيهات لبنك املركزي العماين بتطبيق ار�سادات بازل 2 واملتعلقة مبتطلبات را�س املال ، على جميع البنوك العاملة يف �سلطنة 

عمان اإعتبارًا من �سبتمرب 2006. ويف �سوء الإطار التنظيمي للخدمات امل�سرفية الإ�سالمية  )IBRF( فقد طور بنك نزوى تقنيات اإدارة 

املخاطر ل�سمان الرقابة املنا�سبة واإدارة املخاطر بالبنك

ار�سادات بازل 2 تعتمد على ثالثة اأركان كما يلي:

الركن 1: يحدد متطلبات احلد الأدنى من راأ�س املال التنظيمي عن طريق توفري قوانني وانظمة لقيا�س خماطر الإئتمان وخماطر  •	
ال�سوق وخماطر الت�سغيل.

الركن 2: يتتبع الإجراءات الداخلية للبنك لتقييم كفاية راأ�س املال الكلي )“ICAAP”( فيما يتعلق باملخاطر. والركن 2 اأي�سًا يقدم  •	
مراجعة اإ�سرافية وعملية تقييم )“SREP”( ميكن ا�ستخدامها  كو�سيلة لتقييم كفاية راأ�س املال الداخلي لأي موؤ�س�سة.

الركن 3: ُيكمل الركنني الآخرين ويركز على ال�سفافية املتقدمة يف الإف�ساح عن املعلومات وتغطية املخاطر واإدارة راأ�س املال. مبا  •	
يف ذلك كفاية راأ�س املال. والغاية من هذه الإف�ساحات هو تعزيز اإنتظام ال�سوق عن طريق تطوير جمموعة من متطلبات الإف�ساح 

اإىل معلومات حمددة حول نطاق تطبيق بازل 2 وراأ�س املال والتعر�س ملخاطر معينة  ال�سوق من الو�سول  التي متكن امل�ساركني يف 

واإجراءات تقييم املخاطر وبالتايل كفاية راأ�س مال املوؤ�س�سة.

ومتطلبات  املال  راأ�س  وكفاية  املال  راأ�س  وهيكل  البنك  لدى  احلوكمة  بهيكل  تتعلق  نزوى  بنك  عن  معلومات  تت�سمن   3 بازل  اإف�ساحات 

واأهداف و�سيا�سات اإدارة املخاطر واإف�ساحات كمية ونوعية داعمة متنوعة. بالإ�سافة اإىل مقارنتها مع النتائج املالية ال�سادرة يف  دي�سمرب 

2013 )للفرتة 15 اأغ�سط�س 2012 – 31 دي�سمرب 2013(.

نطاق التطبيق  .2

اإلفصاح النوعي  1.2
.2012 اأغ�سط�س   15 بتاريخ  عامة  م�ساهة  ك�سركة  عمان  �سلطنة  يف  البنك  تاأ�سي�س  مت  •	

يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية ومقر عمله الرئي�سي يقع يف م�سقط. �سلطنة عمان. مدرجة  البنك  اأ�سهم  •	
�سقيقه  �سركات  له  ولي�س  قاب�سة  جمموعة  او  �سركة  اأي  من  جزءا  لي�س  البنك  •	

البنك. يف  اكرب  ح�سة  او   %10 ميتلك  منفرد  طرف  يوجد  ل  •	
التنظيمي واملايل ب�سكل م�ستقل، لذا فاإنه ليتطلب الإف�ساح املوحد التقرير  اإعداد  مت  •	

اإلفصاح الكمي  2.2
ح�سة امللكية يف �سركات التكافل: ميتلك البنك 0.57% من �سركة عمان تكافل ولي�س لديه اأي �سيطرة على ال�سركة ولذلك فهي لي�ست  اأ( 

مندجمة باأى �سكل من الإ�سكال. 

هيكلة راأ�س املال  .3

اإلفصاح النوعي  1.3
اإحت�ساب راأ�س املال التنظيمي للبنك ح�سب التوجيهات ال�سادرة من البنك املركزي العماين ويت�سمن را�س مال الأ�سهم العادية.  يتم  •	
 1.500.000.000 بقيمة  اأ�سهما  ي�سم  والذي    150.000.000 من  وامل�سدر  و   300.000.000 به  امل�سرح  املال  را�س  ويتكون 

مدفوعة بالكامل قيمة كل منها 0.100 ريال عماين. و وفقًا للمادة 106 من قانون ال�سركات التجارية العماين ل�سنة 1974.

لدى البنك اأدوات راأ�س مال اخرى او حقوق ملكية تتعلق باأدوات تعترب جزءا من راأ�س ماله التنظيمي. يوجد  ل  •	
توؤثر فقط على  و  امللكية  الإ�ستثمار غري مقيده، ل تعترب جزءا من حقوق  مقيده مبينة حتت بند ح�سابات  غري  اإ�ستثمار  ح�سابات  •	
اإحت�ساب ن�سبة كفاية راأ�س املال من اجل تخفي�س ال�سول املرجحة باوزان املخاطر. على وجه العموم يتبع البنك منهجا متحفظا عن 

طريق عدم تخفي�س اأوزان املخاطر.

اأقلية وفائ�س راأ�س مال من �سركات التكافل ول ميتلك البنك حقوق ملكية ت�ساوي اأو تزيد عن 5% من جمموع راأ�س  لي�س هناك حقوق  •	
املال املدفوع.

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 8٢



اإلفصاحات السنوية للعام 2014 للركن 3 من بازل 2 

اإلفصاحات الكمية  2.3
التحليل التف�سيلي لهيكل راأ�س مال البنك كما يلي:

20142013)اأ( ال�سريحة 1 لراأ�س املال

ريال عماينريال عماين

150.000.000150.000.000راأ�س املال املدفوع

2.091.0002.091.192 عالوة ال�سدار 

)12.304.780()20.013.541(اخل�سائر الرتاكمية 

)806.654()43.458(خ�سائر القيمة العادلة لالأ�سول املالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق امللكية

ناق�س: املوجودات الغري ملمو�سة. مبا يف ذلك اخل�سائر. واخل�سائر غري املتحققة 

)2.301.270()1.910.394(الرتاكمية امل�سمنة مبا�سرة يف حقوق امللكية   

)1.692.384()2.729.091(ناق�س: موجودات �سريبية موؤجلة

127.394.708134.986.104جمموع ال�سريحة 1 لراأ�س املال

)ب( ال�سريحة 2 لراأ�س املال

1.923.451429.726اإحتياطى عام

1.923.451429.726جمموع ال�سريحة 2 لراأ�س املال

129.318.159135.415.830جمموع را�س املال املقبول

)ج( ح�ساب االإ�ستثمار غري املقيد واالإحتياطيات ذات ال�سلة

20142013)ج( ح�ساب االإ�ستثمار غري املقيد واالإحتياطيات ذات ال�سلة

ريال عماينريال عماين

42.280.8079.969.8567مبلغ الأموال بح�سابات الإ�ستثمارات الغري املقيده

)18.573()3.855(اإحتياطى القيمة العادلة لالإ�ستثمار

126.6904.866اإحتياطى معدل الأرباح

13.0892.325اإحتياطى خماطر الإ�ستثمار

كفاية رأس المال  .4

اإلفصاح النوعي  1.4
الهدف الرئي�سي لإدارة راأ�س مال البنك هو �سمان ان البنك ميتثل ملتطلبات راأ�س املال التنظيمية ويحافظ على ن�سب راأ�س مال جيدة  •	

لكي يدعم اأعماله ويح�سن قيمة حقوق امل�ساهمني.

ويعمل تعديالت عليه يف �سوء التغريات يف الظروف الإقت�سادية وخ�سائ�س املخاطر لن�ساطاته. ولكي  ماله  راأ�س  البنك هيكل  يدير  •	
يحافظ اأو يعدل هيكل راأ�س املال يجوز للبنك تعديل قيم توزيع الأرباح للم�ساهمني اأو  العائد على راأ�س املال والعائد من را�س املال 

للم�ساهمني واإ�سدار �سكوك ...الخ.

راأ�س املال يتكون ب�سكل رئي�سي من راأ�س املال املدفوع مبا يف ذلك الإحتياطيات. ومن املنظور التنظيمي. فاإن املبلغ الهام من  هيكل  •	
راأ�س املال يوجد يف ال�سريحة الوىل كما هو حمدد من قبل البنك املركزي العماين. اأى اأن معظم راأ�س املال ذو طبيعة دائمة.

على قاعدة راأ�س مال قوية لدعم تطور ومنو الأعمال. ويتم حتديد متطلبات راأ�س  احلفاظ  هي  البنك  مال  راأ�س  كفاية  �سيا�سة  اإن  •	
املال احلالية وامل�ستقبلية على اأ�س�س توقعات منو الت�سهيالت الإئتمانية لكل جمموعة اأعمال والنمو املتوقع يف الت�سهيالت خارج بنود 

امليزانية وامل�سادر امل�ستقبلية واإ�ستخدام الأموال.

املال  وفقًا ملتطلبات البنك املركزي العماين فاإن البنك يتبنى النهج املعياري ملخاطر الإئتمان وال�سوق  راأ�س  كفاية  متطلبات  لتقييم  •	
ونهج املوؤ�سر الأ�سا�سي ملخاطر الت�سغيلي. يف الو�سع الطبيعي، يتم متويل كل  ال�سول بوا�سطة الوعاء امل�سرتك اإل يف حالة اعتمادها 

من قبل جلنة املوجودات  و املطلوبات  وتقرر جلنة املوجودات واملطلوبات يف البنك ن�سبة امل�ساركة مقدمًا من اجل متويل جمموعة 

م�سرتكة من الأ�سول. وتقييم  ال�سول املرجحة باأوزان املخاطر يكون على ا�س�س ف�سلية وح�سب التمويل ومبوجب اإ�ستغالل ح�ساب 

الإ�ستثمار غري املقيد واموال امل�ساهمني يف متويل  ال�سول من خالل الوعاء امل�سرتك.

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ 83الـتــقــــر



اإلفصاحات السنوية للعام 2014 للركن 3 من بازل 2 

اإلفصاح الكمي  2.4
اإن ن�سبة حقوق امللكية اإىل املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر كما مت �سياغتها من قبل بازل 2 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 هي 

46.37% )دي�سمرب 2013 %72.67(.

متطلبات راأ�س املال )اأ( 

2014

ريال عماين

2013

ريال عماين

ااال�سول املرجحة 

باأوزان املخاطر

متطلبات راأ�س 

املال*

اال�ضول املرجحة 

متطلبات راأ�س املال*باأوزان املخاطر

29.592.23394.326.52511.319.183 234.393.927 خماطر الإئتمان

4.389.35586.670.64910.400.478 34.767.171 خماطر ال�سوق

1.228.0645.358.750643.050 9.727.237 خماطر الت�سغيل

35.209.652186.355.92422.362.711 278.888.335 املجموع

* متطلبات راأ�س املال مت اخذها على ا�سا�س 12% من  ال�سول املرجحة باأوزان املخاطر لعام 2013 و 12.625% لعام 2014 وفقا لر�سادات 

البنك املركزي العماين  لتحقيق متطلبات بازل 3

ن�سبة كفاية راأ�س املال )ب( 

20142013

ريال عماينريال عماين

278.888.335186.355.924جمموع املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر

129.318.159135.415.830جمموع راأ�س املال املقبول

72.67%46.37%ن�سبة كفاية راأ�س املال

ن�سبة املجموع وال�سريحة 1  من راأ�س املال اإىل جمموع اال�سول املرحجة باأوزان املخاطر  )جـ( 

127.394.708134.970.320ال�سريحة 1 لراأ�س املال

129.318.159135.415.830جمموع راأ�س املال

278.888.335186.355.924جمموع املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر

72.67%46.37%ن�سبة جمموع راأ�س املال

72.43%45.68%ن�سبة ال�سريحة 1 لراأ�س املال

ن�سبة راأ�س املال اإىل جمموع االأ�سول )د( 

129.318.159135.415.830جمموع راأ�س املال

253.105.931195.996.928جمموع املوجودات

69.09%51.09%جمموع راأ�س املال اإىل جمموع املوجودات

االإف�ساح عن متطلبات راأ�س املال ح�سب فئات املخاطر املختلفة لكل عقد من عقود التمويل املتوافقة مع ال�سريعة )هـ( 

20142013

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

خماطر ال�ضوقخماطر االإئتمانخماطر ال�سوقخماطر االإئتمان

-7.049.958 -   5.817.054 الإجارة املنتهية بالتملك

-17.175.305 -   6.581.275 ذمم البيوع املوؤجلة

--   -   9.014.250 وكالة بال�ستثمار

--   -   1.394.132 خطابات ال�سمان

-2.210.554 -   813.169 الإعتمادات

-43.905 -   1.069.517 بوال�س التح�سيل

االإف�ساح عن املخاطر التجارية املنقولة  )و( 

البنك معر�س للمخاطر التجارية املنقولة يف حال حتقق عوائد حل�سابات ا�ستثمار العمالء مبعدلت اأرباح اأقل من معدلت ال�سوق. وقد قلل 

البنك هذه املخاطر من خالل و�سع اأحتياطيات يتم اإ�ستخدامها يف حالة هبوط معدلت اأرباح ح�سابات الإ�ستثمار. الإف�ساح ذات ال�سلة 

باملخاطر التجارية املنقولة  مبني يف البند 16 اأدناه.
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إفصاحات حسابات اإلستثمار  .5

اإلفصاح الكمي  1.5
ح�سابات ال�ستثمار الغري املقيده بالإ�ستناد اإىل مفهوم التوافق ال�سرعي الكامل للم�ساربة. البنك  يقدم  •	

يف امل�ساربة، يدير البنك )امل�سارب( اأموال ح�ساب الإ�ستثمار بالإ�سافة اإىل ح�سته اخلا�سة بالإ�ستثمار من خالل وعاء ا�ستثماري  •	
الإ�سالمية  ال�سيغ  للعمالء مبوجب  املقيد يف توفري متويل  الغري  امل�سرتك  الإ�ستثمار  الأموال من وعاء  وت�ستغل  م�سرتك غري مقيد. 

بال�سبكة  البنك  موقع  على  العمالء  جلميع  متوفرة  املعلومات  وتلك  ال�سريعة.  مع  متوافقة  اأخرى  ا�ستثمارات  فر�س  يف  والإ�ستثمار 

الإلكرتونية والفروع ومركز الإت�سال.

العماين. املركزي  البنك  قبل  من  مطلوب  هو  ح�سبما  ال�سرورية  بالإحتياطيات  البنك  يحتفظ  •	
اأرباح تنتج عن الإ�ستثمار يتم تقا�سمها بني الطرفني على اأ�س�س الإتفاق امل�سبق، بينما اخل�سارة )اإن وجدت( يتحملها امل�ستثمر  اأي  •	
التعامالت يف  الناجتة عن  اخل�سارة  الإ�ستثمار. ويف حال  على ح�ساب  تقيد  ل  البنك  يتكبدها  التي  الت�سغيل  ونفقات  املال(.  )رب 

الإ�ستثمار املمول ب�سكل م�سرتك. يجب اإقتطاع تلك اخل�سارة اوًل من الأرباح غري املوزعة، اإن وجدت. واأي زيادة فى تلك اخل�سارة 

يجب ان تقتطع من احتياطى خماطر الإ�ستثمار. واأي مبلغ متبقي من تلك اخل�سارة يجب ان ي�ستقطع من الر�سيد الإجمايل للمال 

املتوفر يف الوعاء امل�سرتك  بذلك التاريخ  بالن�سبة والتنا�سب للم�ساهمني لكل من البنك وا�سحاب ح�سابات ال�ستثمار  ح�سب الن�سبة 

املخ�س�سة للبنك و امل�ساهمة املخ�س�سة من ح�ساب الإ�ستثمار.

يتم توزيع اأرباح الإ�ستثمار بني امل�ساهمني وا�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار الغري املقيده كما يلي:

20142013

الن�سبة الن�سبة 

50%50%ح�سة ح�سابات الإ�ستثمار الغري املقيده 

50%50%ح�سة امل�سارب

يتم اإقتطاع 10% كاإحتياطى خماطر الإ�ستثمار من ح�سة ا�سحاب ح�سابات ال�ستثمار بعد تخ�سي�س ح�سة امل�سارب من الربح ح�سب 

اإىل  الإ�ستثمار  خماطر  اإحتياطى  ويعود  املقيده.  الغري  الإ�ستثمار  ح�سابات  ل�سحاب  امل�ستقبلية  اخل�سائر  ملقابلة  عليها  املتفق  ال�سيا�سة 

ا�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار ح�سب �سروط واأحكام عقد امل�ساربة.

اإحتياطى معدل الأرباح هو املبلغ الذي يخ�س�سه البنك من الفائ�س يف الأرباح التي توزع على ا�سحاب  ح�سابات الإ�ستثمار الغري املقيده 

اإحتياطى معدل الأرباح اإىل ا�سحاب ح�سابات  قبل تخ�سي�س ح�سة امل�سارب من الدخل للحفاظ على م�ستوى معني من العائد. ويعود 

الإ�ستثمار الغري املقيده. 

ح�سابات الإ�ستثمار الغري املقيده تكون مدجمة مع اأموال البنك لالإ�ستثمار ول يتم منح اأولوية لأي طرف لغر�س الإ�ستثمارات وتوزيع الأرباح. 

والنفقات الأدارية يتحملها البنك.

اأداء  مبراقبة  البنك  يقوم  ذلك  ومبوجب  البنك  عليها  يوافق  �سيا�سة  مبوجب  املقيده  الغري  الإ�ستثمار  ح�سابات  اأموال  اإدارة  تتم  •	
املحفظة لكي يتم حتقيق النتائج املتوقعة. ومت تاأ�سي�س الإحتياطات الإحرتازية مبا يتوافق مع التوجيهات هيئة الرقابه ال�سرعيه و 

تعليمات  البنك املركزي العماين.

اإلفصاحات النوعية  2.5
الإف�ساحات ذات ال�سلة بح�ساب الإ�ستثمار غري املقيد مبينة ادناه:

)PSIA( اإىل ح�سابات اإ�ستثمار امل�ساركة يف االأرباح )PER( ن�سبة احتياطى معدل االأرباح  )اأ

20142013

ريال عماينريال عماين

)PER( 126.6904.866مبلغ اإجمايل احتياطى معدل الأرباح

42.280.8079.969.867مبلغ ح�سابات اإ�ستثمار امل�ساركة يف الأرباح )PSIA( عن طريق ح�سابات الإ�ستثمار 

PSIA اإىل PER 0.05%0.3%ن�سبة
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)PSIA( اإىل ح�سابات ا�ستثمار امل�ساركة يف االرباح )IRR( ن�سبة احتياطى خماطر االإ�ستثمار )ب

20142013

ريال عماينريال عماين

)IRR( 13.0892.325مبلغ جمموع ن�سبة احتياطي خماطر ال�ستثمار

42.280.8079.969.867مبلغ ح�سابات ا�ستثمار امل�ساركة يف الرباح )PSIA( ح�سب ح�سابات ال�ستثمار 

PSIA اإىل IRR 0.02%0.03%ن�سبة

ج( العائد على املوجودات

20142013

ريال عماينريال عماين

5.537.0822.173.875مبلغ جمموع الدخل ال�سايف )قبل توزيع الأرباح اإىل ح�سابات الإ�ستثمار غري املقيده(

253.105.931195.996.928جمموع مبلغ املوجودات

1.11%2.19%العائد على املوجودات

)ROE( العائد على حقوق امللكية )د

20142013

ريال عماينريال عماين

5.110.7442.113.012مبلغ جمموع الدخل ال�سايف )بعد توزيع الأرباح اإىل ح�سابات الإ�ستثمار(

132.043.262139.111.900مبلع حقوق امللكية 

1.52%3.87%العائد على حقوق امللكية 

هـ( ن�سب االأرباح املوزعة اإىل ح�سابات ا�ستثمار امل�ساركة يف االرباح  PSIA ح�سب نوع ح�سابات االإ�ستثمار

ا�ستثمار غري مقيده وارباح موزعة تبلغ 111.021 ريال عماين )دي�سمرب 2013:  البنك ح�سابات  التقرير يوجد لدى  حتى تاريخ اعداد 

16.941 ريال عماين( خالل الفرتة اإىل ح�سابات الإ�ستثمار

و( ن�سب التمويل اإىل  ح�سابات ا�ستثمار امل�ساركة يف االرباح  PSIA ح�سب نوع ح�ساب االإ�ستثمار

حتى تاريخ اعداد هذا التقرير مت متويل كل التمويالت امل�سرتك من الوعاء امل�سرتك الذي يت�سمن متويال من ح�سابات اإ�ستثمار غري مقيدة 

وامل�ساهمني

20142013التمويل ح�سب نوع العقد

%ريال عماين%ريال عماين

58.88%41.5819.817.621%60.660.602ذمم البيوع املوؤجلة

41.12%46.1813.838.189%67.365.954الإجارة املنتهية بالتملك واإجارة الأ�سول

0.00%               -   12.24%17.850.000 وكالة بال�ستثمار

100.00%100.0033.655.810%145.876.556جمموع التمويل
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حسابات استثمار المضاربة غير المقيدة  .6

اإلفصاح النوعي  1.6
التقرير. اعداد  تاريخ  حتى  الإ�ستثمار  ح�سابات  على  يوؤثر  بحيث  ال�ستثمار  ا�سرتاتيجية  يف  جذري  تغيري  هناك  لي�س  •	

لدى البنك وعاء واحد من  ال�سول امل�سرتكة حيث يتم اإ�ستثمار اموال ح�سابات الإ�ستثمار ويخ�س�س دخلها لتلك احل�سابات. يوجد  •	
مت توزيع اأرباح الإ�ستثمار بني ا�سحاب حقوق امللكيةوا�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار الغري املقيدة كما يلي:

20142013

الن�سبة الن�سبة 

50%50%ح�سة ح�سابات الإ�ستثمار الغري مقيده

50%50%ح�سة امل�سارب

اإقتطاع 10% كاإحتياطى خماطر الإ�ستثمار من ح�سة ا�سحاب ح�سابات ال�ستثمار بعد تخ�سي�س ح�سة امل�سارب من الربح.  يتم  •	
املوجودات  جلنة  قرارات  على  بناءًا  امل�سارب  ح�سة  تخ�سي�س  قبل  الإيرادات  جمموع  من  الأرباح  موزانة  احتياطى  اإقتطاع  ويتم 

 . )ALCO( واملطلوبات

ا�سحاب ح�سابات الإ�ستثمار نفقات الت�سغيل املتكبدة. البنك  يحمل  ل  •	

اإلفصاحات الكمية  2.6

جمموع مبالغ اأموال ح�سابات االإ�ستثمار غري املقيدة ح�سب الفئة اأ( 

20142013

ريال عماينريال عمايننوع احل�ساب

35.396.4099.317.707ح�ساب الإدخار )امل�ساربة(

ح�سابات الإ�ستثمار )امل�ساربة(

123.00029.000�سهر واحد

578.851160.660ثالثة �سهور

1.091.563143.000�ستة �سهور

59.50015.500ت�سعة �سهور

5.031.484304.000�سنة واحدة

42.280.8079.969.867املجموع

ح�سة االأرباح املحققة  من ح�سابات االإ�ستثمار غري املقيدة قبل التحويل اإىل ومن االإحتياطيات )املبلغ كن�سبة  ب( 

من االأموال امل�ستثمرة(

20142013

ريال عماينريال عماين

243.60924.132ح�سة الأرباح

42.280.8079.969.867الأموال امل�ستثمرة

0.24%0.58%الن�سبة

)املبلغ  االإحتياطيات  ومن  اإىل  التحويل  بعد  املقيدة  غري  االإ�ستثمارات  ح�سابات  اإىل  املدفوعة  االأرباح  ح�سة  ج( 

كن�سبة من االأموال امل�ستثمرة(

20142013

ريال عماينريال عماين

111.02116.941ح�سة الأرباح

42.280.8079.969.867الأموال امل�ستثمرة

0.17%0.26%الن�سبة
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احلركة يف احتياطي  معدل  االأرباح PER خالل ال�سنة د( 

خالل �سنة التقرير مل يكن هناك ا�ستغالل لأحتياطى معدل الأرباح . وبلغ جمموع املبلغ املق�سم من الدخل القابل للتوزيع اإىل ا�سحاب 

ح�سابات الإ�ستثمارات الغري مقيدة  121.824 ريال عماين )دي�سمرب 2013 : 4.866 ريال عماين(

احلركة يف  احتياط خماطر االإ�ستثمار IRR خالل ال�سنة هـ( 

خالل �سنة التقرير مل يكن هناك ا�ستغالل لإحتياطى  خماطر الإ�ستثمار . بلغ جمموع املبلغ املق�سم من الدخل القابل للتوزيع اإىل ا�سحاب  

ح�سابات الإ�ستثمارات غري املقيدة 10.464 ريال عماين )دي�سمرب 2013 : 2.325 ريال عماين(

االإف�ساحات عن اإ�ستغالل ن�سبة احتياطي معدل االرباح  PER و/او ن�سبة احتياطي خماطر اال�ستثمار IRR خالل  و( 

الفرتة

.PER  اأو ن�سبة احتياطي معدل الرباح IRR مل يكن هناك اإ�ستغالل خالل الفرتة �سواء يف ن�سبة احتياطي خماطر ال�ستثمار

االأرباح املحققة واالأرباح املدفوعة طوال الثالثة اإىل اخلم�سة �سنوات املا�سية )املبلغ كن�سبة من االأموال امل�ستثمرة( ز( 

�سنة التقرير هذا هي ال�سنة الثانية لعمليات البنك وبالتايل ل يوجد �سجل تاريخي لالأرباح املدفوعة.

مبلغ امل�سروفات االإدارية املحت�سبة على ح�سابات االإ�ستثمارات الغري مقيدة حـ( 

ح�سب �سيا�سة البنك.  امل�سروفات الإدارية حل�سابات ال�ستثمار غري املقيدة يتحملها البنك.

العائد او معدل الربح  املعلن على ح�سابات اال�ستثمار امل�سرتكة يف االرباح الغري املقيدة ح�سب  متو�سط معدل  طـ( 

االإ�ستحقاق )3�سهور و6-�سهور و12 �سهرا(

متو�سط معدل العائدنوع احل�ساب

20142013

ريال عماينريال عماين

0.30%0.28%ح�ساب الإدخار م�ساربة

0.56%0.52%مدة �سهر واحد

0.62%0.61%مدة ثالثة �سهور

0.84%0.79%مدة �ستة �سهور

0.82%0.84%مدة ت�سعة �سهور

0.97%1.12%مدة 12 �سهرا

التغريات يف خم�س�سات  اال�سول يف ال�سهور ال�ستة االأخرية ي( 

ل يوجد هناك تغيريات هامة يف املخ�س�سات خالل ال�ستة �سهور الأخرية من تاريخ التقرير

ت�سهيالت لبنود خارج امليزانية  مثل التزامات واإرتباطات تعاقدية نتيجة قرارات ا�ستثمارية  ك( 

20142013مفردات خارج امليزانية العمومية

ريال عماينريال عماين

11.042.63010.700كفالت مالية

6.440.9442.223.229اعتمادات مالية م�ستندية

-8.110.622م�ستندات مقبولة مكفولة 

360.79743.905بوال�س حت�سيل

25.268.4133.087.095اإرتباطات تعاقدية

51.223.4065.364.926املجموع

االإف�ساح عن ال�سقوف املحددة على املبلغ الذي ميكن ا�ستثماره يف اي نوع من االأ�سول ل( 

ل يوجد لدى البنك اأي ح�ساب اإ�ستثمار مقيد حتى تاريخ التقرير عليه  ل توجد �سقوف حمددة لال�ستثمار يف اأي نوع من ال�سول ما عدا 

ال�سقوف التي حددتها  �سيا�سة البنك وتوجيهات البنك املركزي العماين.

حسابات اإلستثمار المقيدة  .7

ل يوجد لدى البنك منتجات ح�سابات ا�ستثمار مقيدة كما هو بتاريخ هذا التقرير.
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إفصاحات لعمالء  التجزئة – اصحاب حسابات اإلستثمار  .8

يقدم البنك ح�سابات ا�ستثمار غري املقيدة بالريال العماين والدولر الأمريكي لفرتات ا�ستحقاق ترتاوح بني �سهر واحد و3�سهور و6�سهور 

و9�سهور و12 �سهر بالإ�ستناد الكامل اإىل مفهوم امل�ساربة املتوافق مع ال�سريعة. ويتم دفع الربح على معدل  ب�سفة دورية �سهرية او ف�سلية.

فيما يلي هيكل املنتج حل�ساب ا�سثمار امل�ساربة غري املقيد

هيكل المنتج  1.8
تعاريف ومفاهيم رئي�سه

امل�ساربة: هي �سكل من ال�سراكة حيث يقدم  اأحد الأطراف راأ�س املال ويقدم الطرف الثاين اخلربة واملهارات الإدارية. ويطلق على الطرف 

تقا�سمها  يتم  امل�سرتك  العمل  تنتج عن  اأرباح  واأي  الإ�ستثمار(.  امل�سارب )مدير  الثاين  الطرف  ويطلق على  )امل�ستثمر(  املال  الأول رب 

بني الطرفني على ا�س�س متفق عليها م�سبقًا. بينما اخل�سارة )اإن وجدت( يتحملها رب املال )امل�ستثمر( باإ�ستثناء اخل�سائر الناجتة عن 

التق�سري من قبل امل�سارب.

امل�سارب: هو مدير الإ�ستثمار يف امل�ساربة. و يدير اأموال امل�ستثمر من خالل جمموعة م�سرتكة من الإ�ستثمارات يطلق عليها وعاء امل�ساربة 

يف مقابل ح�سة من الأرباح من خالل الإ�ستثمارات املتوافقة مع ال�سريعة.

رب املال: هو مقدم راأ�س املال اأو امل�ستثمر يف عقد ا�سالمي مثل امل�ساربة.

هيكل منتج ح�ساب ا�ستثمار امل�ساربة

ي�ستند منتج ح�ساب ا�ستثمار امل�ساربة  بالبنك على عقد امل�ساربة الإ�سالمي.

يف حال ح�ساب ا�ستثمار امل�ساربة مبوجب ترتيبات امل�ساربة. ي�سبح العميل م�ستثمرا )رب املال( وي�سبح البنك املدير )امل�سارب( لالأموال 

امل�ستثمرة من قبل العمالء. وبالإ�سافة اإىل دوره كم�سارب ي�ستطيع البنك اأي�سًا ا�ستثمار ح�سة من حقوق امللكية واأموال اخرى مل يتلقاها 

البنك على ا�س�س امل�ساربة يف وعاء امل�ساربة.

وفيما يتعلق باموال البنك امل�ستثمرة يف وعاء امل�ساربة امل�سرتك. يكون البنك �سريك للعميل، و يقبل البنك اأموال من مالك ح�ساب ا�سثمار 

امل�ساربة مبوجب اإتفاقية م�ساربة ويخ�س�س الأموال امل�ستلمة من العمالء بالإ�سافة اإىل ح�سته اخلا�سة يف الإ�ستثمار اإىل وعاء ا�ستثماري 

الإ�سالمية  ال�سيغ  العمالء مبوجب  اإىل  توفري متويل  اأجل  املقيد من  امل�سرتك غري  ال�ستثمار  وعاء  اأموال  وت�ستخدم  م�سرتك غري مقيد 

ولالإ�ستثمار يف فر�س ا�ستثمارية اأخرى متوافقة مع ال�سريعة.

والأرباح املكت�سبة من ن�ساطات الإ�ستثمار والتمويل باإ�ستخدام الأموال من وعاء ال�ستثمار امل�سرتك غري املقيد يجب ان توزع بني املودعني 

والبنك بالإ�ستناد اإىل منهجية توزيع ارباح كما هي موافق عليها من قبل هيئة الرقابة ال�سرعية. ول توجد م�ساركة يف الأرباح من اخلدمات 

امل�سرفية امل�ستندة اإىل ر�سوم بنكية.

ل ي�سمن البنك مبلغ الإ�ستثمار ملالك ح�ساب ا�ستثمار امل�ساربة. ويف حال اخل�سارة الناجتة عن ن�ساطات ال�ستثمار والتمويل. يجب ان 

يتحمل العمالء اخل�سارة بن�سبة ح�ستهم املعينة يف وعاء الإ�ستثمار. ويجب اأن تقتطع ح�سة العميل يف اخل�سارة من مبلغ ا�ستثمار العميل 

ما عدا اخل�سائر الناجتة عن تق�سري امل�سارب )البنك(.

تعطى ح�سابات ا�ستثمار امل�ساربة اوزان بناءًا على خ�سائ�س اإيداع ا�ستثمار امل�ساربة مثل املبلغ والعملة وفرتة الإ�ستثمار وخيارات دفع 

الأرباح وخ�سائ�س  اأخرى مطبقة لغر�س احت�ساب الأرباح، مبا يتوافق مع اأحكام ال�سريعة ال�سادرة عن هيئة الرقابة ال�سرعية.

وتخ�سع اموال الوعاء ال�ستثماري  لإقتطاعات عن كل امل�سروفات املبا�سرة والر�سوم التي يتم تكبدها من اجل اإن�ساء ال�سول يف الوعاء 

ح�سة  تغيري  للبنك  ويجوز  املال”.  “رب  كممول  ح�سته  خ�سم  بعد  الربح  �سايف  من  كم�سارب  ح�سته  البنك  يخ�سم  و�سوف  املحدد. 

امل�سارب والوزان لإحت�ساب الربح من وقت لآخر.

ويف حال اخل�سارة �سوف يتحمل ا�سحاب ح�سابات  ا�ستثمار امل�ساربة اخل�سارة متامًا ح�سب ن�سبة ا�ستثمارهم. ويف حال الربح يتم توزيع 

الربح على ا�سا�س ح�سة الإ�ستثمار يف وعاء الإ�ستثمار وفق ال�سروط املتفق عليها م�سبقا.

يتم  امل�ستثمر  املبلغ  ا�ستثمار  وعند  امل�ساربة.  وعاء  امل�ساركة يف  اجل  من  مهما  امل�ساربة  ا�ستثمار  الأدنى حل�ساب  الر�سيد  معيار  ويعترب 

العميل  انتقاءه من قبل  يتم  الذي  الأرباح  الدفع ح�سب خيار دفع  العميل وي�ستحق  اإ�ستثمار  ا�س�س �سهرية على مبلغ  الربح على  احت�ساب 

)�سهريًا او ف�سليًا(. ويتم الإف�ساح عن ن�سبة ح�سة امل�سارب على موقع ال�سبكة الإلكرتونية للبنك ليكون العمالء على علم بذلك.

ويف حال رغبة رب املال فى اإنهاء الإ�ستثمار قبل تاريح ا�ستحقاق ال�ستثمار املتفق عليه. يجب عليه ابالغ امل�سارب كتابيًا. ويحق للم�سارب 

تطبيق معدلت الربح املعلن عنها لأقرب فرتة تطابق فرتة ال�ستثمار الفعلية املكتملة. �سريطة اإ�ستكمال �سهر واحد من الإ�ستثمار على الأقل 

ليكون م�ستحقًا لدفع الأرباح. ويجوز الإ�ستقطاع من ا�سل املبلغ امل�ستثمر اإذا كان مبلغ الربح الذي مت دفعه اإىل العميل )يف حال خيار دفع 

الرباح فى غري موعد الإ�ستحقاق( اعلى من معدل الربح املعلن عنه واملطبق لفرتة ال�ستثمار املكتملة فعال. وقد يتم كذلك تخفي�س %1  

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ 89الـتــقــــر
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كحد اعلى من الربح امل�ستحق الدفع ح�سب توجيهات البنك املركزي العماين.

عائدات  على  الأرباح  يف  امل�ساركة  اإ�ستثمار  ح�سابات  دخل  لتنظيم  ال�سلبي  التاأثري  لتخفي�س  احرتازي  احتياطى  ح�ساب  البنك  اأعد  وقد 

احل�سابات وملقابلة اخل�سائر املحتملة ولكن غري املتوقعة التي قد يتحملها عمالء ح�سابات  الٌ�ستثمار نتيجة لال�ستثمارات املمولة عن طريق 

ح�سابات اإ�ستثمار امل�ساركة يف الأرباح وهي:

)PER( احتياطى معدل االرباح 

املردود  من  تخف�س  معينة  عادية  غري  ظروف  هناك  كانت  اإذا  للم�ستثمرين   ومناف�س  منا�سب  مردود  لتحقيق  �سمان  الحتياطي  يعترب 

ومل تكن متوقعة من قبل امل�ستثمرين. و�سوف يتم �سرف مبلغ الإحتياطى مبوافقة م�سبقة من قبل هيئة ال�سريعة. واإذا كان ر�سيد مبلغ 

الإحتياطى غري كايف ملواجهة املردود املناف�س فقد يقوم م�ساهمي البنك مبنح جزء من ح�س�سهم يف الأرباح اإىل امل�ستثمرين ومبوافقة 

هيئة ال�سريعة. وهذا الإحتياطى ينطبق فقط على ح�سابات امل�ساربة. واإذا كان معدل العائد للم�ستثمرين يف فرتات توزيع ارباح معينة 

اعلى بكثري من معدلت ال�سوق. فقد تقرر اإدارة البنك اإ�ستقطاع جزء من ارباح ح�سة املحفظة العامة بعد اخذ موافقة جلنة املوجودات 

واملطلوبات وبعد اقتطاع ح�سة ارباح مدير الإ�ستثمار كم�سارب ورب مال. وحتويلها اإىل احتياطى معدل الأرباح بحد اق�سى ن�سبته %60 

من القيمة الزائدة ، بالإ�سافة اإىل حتويل مبلغ من/اإىل احتياطى معدل الرباح واحتياطى خماطر الإ�ستثمار وفق قرار  جلنة املوجودات 

واملطلوبات.

)IRR( اإحتياطى خماطر االإ�ستثمار

مت اإن�ساء هذا الإحتياطى من ح�سة امل�ستثمرين يف الأرباح ومن �سايف الأرباح ح�سب التوجيهات ذات ال�سلة )منظمة املحا�سبة والتدقيق 

للموؤ�س�سات امل�سرفية الإ�سالمية )AAOIFI( و/اأو البنك املركزي العماين( بعد توزيع ح�سة امل�سارب. ومت اإن�ساء هذا الإحتياطى ل�سمان 

م�ستوى معني من احلماية ملحفظة الإ�ستثمار. والر�سيد املتوفر يف ح�ساب الإحتياط يجب ان ي�ستثمر يف الوعاء العام والربح املكت�سب من 

ا�ستثمار ذلك الر�سيد �سوف ي�ساف اإىل ح�ساب الإحتياطى. وهذا لتوفري اموال للحالت غري املتوقعة وغري املوؤكدة التي قد حتدث نتيجة 

لإنخفا�س قيمة الإ�ستثمارات. هذا الإنخفا�س يف القيمة قد يكون نتيجة خل�سائر يف التمويل و/او الإحتياطيات العامة للبنك )وفق النظمة 

والت�سريعات(. و�سرف مبلغ الإحتياطى ي�سري مفعوله مبوافقة م�سبقة من هيئة ال�سريعة. واذا كان ر�سيد ح�ساب الإحتياطى غري كايف 

ملواجهة عوائد املناف�سة فقد يقوم م�ساهمي البنك مبنح جزء من ح�س�سهم يف الأرباح اإىل امل�ستثمرين مبوافقة هيئة ال�سريعة.

وا�سحة  ا�سارة  مع  ال�ستثمار  ح�سابات  لموال  وال�سول  ال�ستثمارات  تخ�سي�س  مقدمًا   البنك  يف  واملطلوبات  املوجودات  جلنة  تقرر 

حل�سابات ال�ستثمار الغري املقيدة ودمج اموال ح�سابات ال�ستثمار مع اموال اخرى تدار من قبل البنك ا�سافة اىل املعدل بني الر�سيد بني 

حقوق امل�ساهمني وح�سابات الإ�ستثمار من حيث اموال الإ�ستثمار وخ�سائ�س عوائد املخاطر.

ويحت�سب البنك اأرباح وعاء امل�ساربة كل �سهر. و�سايف الربح من الوعاء )بعد اقتطاع التكاليف/النفقات املبا�سرة  التي تعود اإىل الوعاء 

العام( يتم توزيعها بني امل�ستثمرين وامل�ساهمني مبوجب ال�سيغة التالية:

)متو�سط مبلغ الإ�ستثمار x الوزان الجماليه املعطى للم�ساهمني وامل�ستثمرين( لكل فئة من امل�ستثمرين.  ¡

الوزان الإجماليه تعتمد على: دورية دفع الربح.  ¡

بعد ذلك يتم اقتطاع ر�سوم امل�سارب من كل فئة من ح�سة ارباح امل�ستثمرين ويتم منحهم �سايف الربح.

اخل�سائر الناجتة عن الذمم والتمويل وا�سول ال�ستثمار التي بداأت وانتهت يف نف�س ال�سنة �سوف يتم التعامل معها على النحو التايل:

ال�سنة. نف�س  اأرباح  من  تغطيتها  تتم  �سوف  •	
زادت اخل�سائر عن الأرباح يف نف�س ال�سنة ف�سوف تتم تغطيتها من احتياطى خماطر الإ�ستثمار. اإذا  •	

اإذا مل يكن هناك متويل كاف متوفر يف احتياطى خماطر ال�ستثمار . عندئذ �سوف يتم تغطية اخل�سائر مبا�سرة من اموال امل�ستثمر  •	
املال”. رب  “ح�سة 

اخل�سائر الناجتة عن الذمم والتمويالت وا�سول ال�ستثمار التي بداأت وا�ستمرت من ال�سنة ال�سابقة �سوف يتم التعامل معها على النحو 

التايل:

ال�ستثمار. خماطر  احتياطى  من  تغطيتها  تتم  �سوف  •	
احلالية. الإيرادات  من  تغطيتها  تتم  ال�ستثمار  خماطر  احتياطى  يف  متوفر  كاف  متويل  هناك  يكن  مل  اإذا  •	

اإذا كانت الإيرادات احلالية غري كافية عندئذ يتم تغطية اخل�سائر مبا�سرة من اموال امل�ستثمر “ح�سة رب املال”. •	
بالإ�سافة اىل ما ورد اعاله. قد يقوم م�ساهمني البنك يف كل احلالت بالتنازل عن ح�ستهم يف الأرباح او جزء من حقوق امللكية ل�سالح 

امل�ستثمرين لتغطية تلك اخل�سائر.

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 9٠
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إدارة المخاطر والتعرض للمخاطر والتخفيف من المخاطر  .9

اإلفصاح النوعي  1.9
اأو  الإدارة  م�ستوى  على  للمخاطر  اف�سل  لتقييم  متزايدة  متطلبات  يواجه  الأخرى  املالية  اخلدمات  موؤ�س�سات  جميع  مثل  البنك  •	
امل�ساهمني اخلارجيني. تفر�س عوامل مثل التغريات العاملية وحمددات امل�سادر وتداخل املنتجات والنمو يف متطلبات ال�سفافيه على 

البنك ، وجود ادارة خماطر قوية .

اإدارة خماطر البنك ومباديء الرقابة  تطبق ب�سكل ا�ستمراري من خالل اإدارة للمخاطر واإطر الرقابة . ويجب ان يتكون هذا الإطار  •	
من عنا�سر نوعية  مثل ال�سيا�سات وال�سالحيات ومكونات كمية مبا يف ذلك منهجيات قيا�س املخاطر و�سقوف املخاطر. بالإ�سافة 

اإىل ذلك. يجب ان يكون الإطار ديناميكي ويتغري باإ�ستمرار مع تطور اأعمال البنك وبيئة ال�سوق. ويجب ان ي�ستند على:

امل�ساركة الإدارية القوية يف خمتلف انحاء املوؤ�س�سة. اإبتداءًا من الرئي�س التنفيذي وحتى فرق الإدارة   .1

هيكل حمكم من التوجيهات و الإجراءات الداخليه  .2

الإ�سراف الدائم من قبل هيئات م�ستقلة ملراقبة املخاطر وتطبيق القوانني والإجراءات.  .3

التدريب امل�ستمر الذي ي�ساعد على تعزيز الإن�سباط وثقافة بناءة لإدارة ومراقبة املخاطر.  .4

اإن الهدف ال�سامل لإطار اإدارة املخاطر هو حت�سني قيمة حقوق امل�ساهمني عن طريق املوائمة املثلى بني املخاطر والعائدات. وعلى وجه 

التحديد فاإن اإدارة املخاطر تقوم على: 

تاأ�سي�س  م�سئولية وا�سحة او ملكية للمخاطر  .1

متكني الإدارة من اإتخاذ القرارات على اأ�س�س معرفيه ومعدلة وفق املخاطر والنظرة ال�سمولية.  .2

متكني البنك من اإدارة الفر�سيات ال�سلبية “ماذا لو”   .3

حت�سني فهم التفاعالت وتداخل العالقات بني املخاطر  .4

تاأ�سي�س و�سع “حتت ال�سيطرة” للمخاطر الهامة  .5

البنك موجه نحو م�ساعدة املوؤ�س�سة على اإدارة املخاطر. الطار العام للمخاطر والجراءات الداعمة  ت�ساعد  خماطر  اإدارة  برنامج  •	
على الفهم ال�سامل واملت�سق واإتخاذ قرارات املخاطر. ومن خالل الإطار املتكامل لدارة املخاطر يعتزم البنك تر�سيخ قوي ومت�سق 

لثقافة ادارة  املخاطر على م�ستوى املوؤ�س�سة 

يتلخ�س هيكل اإطار اإدارة املخاطر فى ما يلي:

هنالك �سبعة مكونات الإطار اإدارة املخاطر: اأربعة منها ت�سمل مراحل قرار اإدارة املخاطر وثالثة مكونات داعمة.

املكونات الربعة لقرارات ادارة املخاطر :

الإجتاه من الأعلى اإىل الأ�سفل يوفر تعريفا باحلدود الق�سوى للمخاطر واحلوكمة و مباديء اإدارة املخاطر. ال�سيا�سات : 

و�سع ا�سرتاتيجية خماطر واهداف ملجالت الأعمال. اخلطة: 

عمليات املخاطر الأ�سا�سية 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�سيا�سة الداعمة لعملية ادارة املخاطر. البنية التحتية: 

الثقافة الداخلية للبنك واأدوات اإن�ساءها وتطبيقها. البيئة الداخلية: 

البنك  عمل  خطة  تقييم  اأو  ملراقبتها  حاجة  هنالك  تكون  و  املخاطر  تخلق  قد  البنك  �سيطرة  خارج  عنا�سر  البئية اخلارجية: 

ملواجهتها.

اإن م�سوؤولية البنك الرئي�سية لإدارة املخاطر تقع على عاتق جمل�س الإدارة الذي �سكل جلنة م�ستقله  ومتخ�س�سة هي جلنة احلوكمة  •	
و املخاطر والإلتزام )BRGCC(. وتقوم اللجنة برفع تقاريرها اىل جمل�س الدارة كما ان اللجنة ت�سند من قبل جمموعة ادارة خماطر 

م�ستقلة بالبنك 

جلان اإدارة عليا لدارة امل�ستوى الكلي لكل نوع من املخاطر. وهذا يت�سمن : جلنة  تاأ�سي�س  ،مت  املخاطر  حوكمة  ادارة  من  •كجزء  •	
املوجودات واملطلوبات )ALCO( وجلنة الإئتمان والإ�ستثمار )CIC(، وجلنة ت�سيري تقنية املعلومات )ITSC(، حيث تقوم جلنة احلوكمة 

ويقوم  وال�ستثمار،  الإئتمان  وجلنة  واملطلوبات،  املوجودات  جلنة  قبل  من  املتخذة  القرارات  جميع  مبراجمعة  واللتزام  واملخاطر 

جمل�س الدارة مبراجعة القرارات ال�سادره من قبل جلنة  احلوكمة واملخاطر واللتزام.

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ 9١الـتــقــــر
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مجلس ا�دارة

لجنة الحوكمة
والمخاطر وا�لتزام

اللجنة
التنفيذية لجان المجلس

لجان ا�دارة

لجنة المكافآتلجنة التدقيق

ية اللجنة ا�دار
لجنة الموجودات

والمطلوبات
 اللجنة

ية ا�ستثمار
لجنة ا�ئتمان
 وا�ستثمار

لجنة تسيير
تكنولوجيا

المعلومات

من املخاطر ومبوجبها يتم حتديد املخاطر وتقييمها ومراقبتها ورفع التقارير عنها اإىل ادارة البنك.  نوع  لكل  �سيا�سات  البنك  لدى  •	
لهذا يتم اأعداد تقرير اإدارة خماطر �سامل ومتكامل على ا�سا�س دوري يو�سح املخاطر واأداء املحفظة ويتم رفعه اإىل ادارة البنك.

موافق عليها من قبل املجل�س لكل اأنواع املخاطر الرئي�سية. وهي اأي�سًا مدعومة مبنظومة  �ساملة  اإدارة خماطر  �سيا�سات  البنك  لدى  •	
من �سقوف املخاطر. وهذه ال�سيا�سات توفر اطار اإدارة خماطر متكامل على م�ستوى ا�سرتاتيجيات البنك.

للمخاطر حتدد اأهداف املخاطر وال�سيا�سات والإجراءات وحوكمة املخاطر على م�ستوى كل من جمل�س  الق�سوى  ال�سقوف  �سيا�سة  •	
اإدارة راأ�س املال تهدف اإىل �سمان الإ�ستقرار املايل عن طريق تخ�سي�س راأ�س مال كايف لتغطية  . و�سيا�سة  البنك  الإدارة وادارة 

اخل�سائر غري املتوقعة.

يف تو�سيح ال�سرتاتيجية يف قيا�س م�ستوى املخاطر. وهي مدعومة اأي�سًا باطار �سامل  رئي�سية  كمكونات  ال�سقوف  هياكل  ت�ستخدم  •	
ملختلف انواع املخاطروال�سيا�سات ومنهجية امل�ستندات لكل نوع. بالإ�سافة اإىل ذلك. يعمل البنك على تطبيق انظمة خماطر خمتلفة 

للم�ساعدة يف حتديد حجم راأ�س املال التنظيمي املخ�س�س للمحافظ املختلفة.

جميعها  تتطلب  والتي  والت�سغيل  وال�سيولة  الربح  ومعدل  والإئتمان  ال�سوق  خماطر  مثل  املخاطر  من  خمتلفة  لأنواع  معر�س  البنك  •	
اإدارة املخاطر املبادئ امل�ستوحاه من بازل 2 وبازل 3. والتي تت�سمن الرقابة  اإ�سراف �ساملة ورقابة دائمة. ويلخ�س اإطار  عمليات 

الإدارية والإ�سراف والرقابة وملكية وثقافة املخاطر واعتماد املخاطر وتقييمها ومراقبة الن�ساطات ومتييز املهام واملعلومات املالئمة 

وقنوات الإت�سال ور�سد ن�ساطات اإدارة املخاطر وت�سحيح الأخطاء.

كفاية راأ�س املال فاإن الر�سدة املموله من قبل ح�سابات الإ�ستثمار يتم اأخذها بالكامل يف ال�سول املرجحة باأوزان  اإحت�ساب  لغر�س  •	
املخاطر  RWA ورا�س املال املطلوب ح�سب متطلبات البنك املركزي العماين.

اإلفصاح الكمي   2.9

االإف�ساح عن نطاق وتدابري املخاطر التي تواجه كل ح�ساب اإ�ستثمار مقيد بناءًا على �سيا�سات االإ�ستثمار املحددة له اأ( 

حتى تاريخ اعداد هذا التقرير ل يوجد لدى البنك اأموال ح�سابات ا�ستثمار مقيدة

االإف�ساح عن التعامل مع اال�سول املمولة من قبل ح�سابات ا�ستثمار مقيدة يف احت�ساب اال�سول املرجحة باوزان  ب( 

املخاطر من اأجل اأغرا�س كفاية راأ�س املال

حتى تاريخ اعداد هذا التقرير ل يوجد لدى البنك اأموال ح�سابات ا�ستثمار مقيدة

االإف�ساح عن التعامل مع اال�سول املمولة من قبل ح�سابات ا�ستثمار غري مقيدة يف احت�ساب اال�سول املرجحة  جـ( 

باوزان املخاطر من اأجل اأغرا�س كفاية راأ�س املال

ح�سب الإطار التنظيمي للخدمات امل�سرفية الإ�سالمية )IBRF( فاإن 30% )ن�سبة األفا( من ال�سول املمولة عن طريق ح�سابات الإ�ستثمار 

ميكن اإ�ستقطاعها من ال�سول املرجحة باأوزان املخاطر الإجمالية. لكن ل ي�سع البنك ذلك فى العتبار ويتبع منهجا متحفظا بحيث ل يتم 

ا�ستقطاع ذلك من ال�سول املرجحة باأوزان املخاطر

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 9٢
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مكونات التمويل ح�سب نوع العقد كن�سبة من اإجمايل التمويل د( 

20142013

%ريال عماين%ريال عمايننوع عقد التمويل

58.88%58.8819.817.621%60.660.602ذمم البيوع املوؤجلة

41.12%41.1213.838.189%67.365.954اإجارة منتهية بالتملك واإجارة املمتلكات

0.00%-   12.24%17.850.000الوكالة بال�ستثمار

100.00%100.0033.655.810%145.876.556املجموع الإجمايل للتمويل

هـ( ن�سبة التمويل لكل فئة من الطرف املقابل اإىل جمموع التمويل

2014

اإجمايل التمويل

2013

اإجمايل التمويل

%ريال عماين%ريال عماين

76.25%62.1425.664.632%90.642.873�سخ�سي

23.74%37.867.991.178%55.233.683�سركات

0%-0%-   حكومة

100%10033.655.810%145.876.556املجموع

االإف�ساح عن القيمة الدفرتية الأي اأ�سول مرهونة ك�سمان )باإ�ستثناء املبالغ املرهونة للبنك املركزي( وال�سروط  و( 

واالأحكام املتعلقة بكل رهن

حتى تاريخ اعداد هذا التقرير ل يوجد لدى البنك متويل م�سمون قدم مبوجبه رهنا لطرف مقابل  

مبلغ اأي كفاالت او رهونات قدمها البنك وال�سروط املرفقة مع تلك الكفاالت او الرهونات. ز( 

ريال   10.700:  2013 )دي�سمرب  عماين  ريال   11.042.630 بقيمة  �سحن  وكفالة  مقدمة  دفعة  وكفالة  اأداء  ح�سن  كفالة  البنك  اأ�سدر 

عماين( حتى تاريخ هذا التقرير.

مخاطر اإلئتمان  .10

ُتعرف خماطر الئتمان ب�سكل عام على اأنها املخاطر النا�سئة عن احتمال عدم قدرة اأو رغبة العميل اأو الطرف املقابل بالوفاء بالتزاماته 

اأو   العميل  تن�ساأ هذه املخاطر نتيجة احتمالية عدم رغبة  اأي وقت بعد ذلك.  اأو يف  ا�ستحقاقها  القيمة املطلوبة، �سواء عند  ب�سداد كامل 

الطرف املقابل  على �سداد اللتزام  او تراجع مقدرة العميل على ال�سداد مما يوؤدي اإىل خ�سائر اقت�سادية للبنك.

الإئتمان ب�سكل رئي�سي ح�سب �سيا�سة خماطر الإئتمان املوافق عليها من جمل�س الإدارة حيث  يتم التقييم املنا�سب  اإدارة خماطر  يتم  •	
للمخاطر الكامنة يف طلبات الإئتمان ل�سمان حمفظة متوازنة للعمالء تن�سجم مع �سقوف املخاطر لدى  البنك. والبنك اأي�سًا ي�سعى 

لتمويل عمالء بو�سع اإئتماين جيد وتتم عملية تقييم الإئتمان بتمعن ومهنية و عادة ما يتم احل�سول على ال�سمانات من اأجل تخفيف 

املخاطر واملراقبة امل�ستمرة للح�سابات.

واللتزام   واملخاطر  اإىل جلنة  احلوكمة  تقاريره  يرفع  والذي  املخاطر،  اإدارة  قبل فريق  الئتمان من  اإدارة  ومراقبة خماطر  تتم  •	
القطاع  ذوي اخلربة  يف  من  مدراء  من  تتاألف  والتي  وال�ستثمار  الئتمان  تقوم جلنة  التي مبوجبها  الئتمان  هياكل  البنك  وحدد 

ا�سا�س فردي  البنك ملخاطر الئتمان يقا�س على  للجنة.تعر�س  املفو�سة  الت�سهيالت وفقا لل�سالحيات  بتقييم دقيق ملنح  امل�سريف 

للطرف املقابل او على ا�سا�س جمموعات من الطراف املقابلة ذات خ�سائ�س متجان�سة.كما ان جميع القرارات الئتمانية تتخذ وفق 

�سيا�سات املخاطر بالبنك وت�سريعات البنك املركزي العماين ويتم مراقبتها وفقا لذلك. 

يعتمد البنك على الت�سنيفات اخلارجية لعمالء ال�سركات امل�سنفني والأطراف املقابلة واملعتمدة من قبل البنك املركزي العماين.  •	
وي�ستخدم البنك ت�سنيفات �سركات �ستاندرد اند بور�س وفيت�س وموديز لتقدمي ت�سنيفات لتلك الأطراف املقابلة. ويف حال الأطراف 

الت�سنيف  نظام  بتطوير  البنك  ويقوم  حده  على  حالة  كل  ا�سا�س  على  الإئتمان  خماطر  بتقييم  البنك  يقوم  امل�سنفة  غري  املقابلة 

الداخلي لتقييم املخاطر.

امل�ستحقة وال�سول املالية املتعرثة يتم  و�سع خم�س�س خا�س فيما يخ�س ال�سول املالية العاملة وخم�س�س  عام   الذمم  وبخ�سو�س  •	
ح�سب نظام البنك املركزي العماين.واملخ�س�س اخلا�س يو�سع عندما تكون هنالك  دفعات م�ستحقة ا�سل و/او ربح لفرتة 90 يوم 

اأو تزيد )متا�سيًا مع توجيهات البنك املركزي العماين( اأو كانت هناك م�ساكل يف التدفقات النقدية لالأطراف املقابلة او انخفا�س 

الت�سنيف الئتماين للعمالء او خمالفة ال�سروط الأ�سلية للعقد.

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ 93الـتــقــــر
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اإلفصاح الكمي  1.10

اأ( اإجمايل االإئتمان ومتو�سط اإجمايل االإئتمان

20142013

جمموع اإجمايل 

االإئتمان

ومعدل اإجمايل 

االإئتمان

جمموع اإجمايل 

االإئتمان

ومعدل اإجمايل 

االإئتمان

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

60.660.60240.239.11219.817.62119.817.621ذمم البيوع املوؤجلة

67.365.95440.602.07213.838.18913.838.189اإجارة منتهية بالتملك

--17.850.0008.925.000الوكالة بال�ستثمار

9.439.50734.571.80959.704.11059.704.110الإ�ستثمارات يف ال�سكوك والأوراق املالية

58.733.66756.438.19854.142.72854.142.728اإ�ستثمارات وكالة بني البنوك

214.049.730180.776.191147.502.648147.502.648املجموع

انها غري م�سنفة  اعتبارها على  يتم  امل�سنفة خارجيا  الت�سهيالت غري  وبالتايل جميع  داخلية  ت�سنيفات  البنك  لدى  مالحظة: ليوجد 

لغر�س تقييم خماطر الإئتمان مت�سيًا مع املنهج املعياري ملخاطر الإئتمان. 

تق�سيم الإ�ستثمارات )�سكوك واوراق مالية و ح�سابات وكالة ا�ستثمار بني البنوك( فيما يتعلق بالت�سنيفات اخلارجية مبني اأدناه:

20142013

الت�سنيفات اخلارجية

االإ�ستثمارات 

يف ال�سكوك 

واالأوراق املالية

ا�ستثمار  وكالة 

بني البنوك

االإ�ضتثمارات يف 

ال�ضكوك واالأوراق 

املالية

ا�ضتثمار وكالة بني 

البنوك

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

-2.887.000--اأ اأ اأ

15.4201.377.000. 000-2.072.510اأ اأ+، اأ اأ ، اأ اأ -

15.000.00021.306.000211.000-اأ+، اأ، اأ-

7.000.00017.094.00019.996.00033.632.000ب ب ب+، ب ب ب، ب ب ب-

16.997.728-12.705.000-ب ب+، ب ب،  ب ب-

366.99713.934.66795.0881.925.000غري م�سنف

9.439.50758.733.66759.704.11054.142.728املجموع

ب( التوزيع اجلغرايف للت�سهيالت

املطلوباتاملوجودات

ا�ستثمارات 

م�ستحقة 

من البنوك 

ووكالة بني 

البنوك

متويل 

اإجمايل

ا�ستثمارات 

يف ال�سكوك 

واالوراق 

املالية*

ح�ضابات 

ا�ضتثمار غري 

املقيدة ووكالة 

عميل

وكالة بني 

البنوك

اإلتزامات 

حمتملة 

واإرتباطات 

تعاقدية

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين31 دي�سمرب 2014

20.061.719140.741.3697.057.21093.720.98711.126.50036.509.007�سلطنة عمان

دول جمل�س التعاون 

5.775.0001.957.119-1.314.2082.662.9192.382.297اخلليجي االأخرى 

اأوروبا واأمريكا 

----31.341.0882.472.268ال�سمالية

12.757.280----6.016.652اأفريقيا واآ�سيا

58.733.667145.876.5569.439.50793.720.98716.901.50051.223.406املجموع

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى 9٤
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املطلوباتاملوجودات

ا�ضتثمارات 

م�ضتحقة من 

البنوك ووكالة 

متويل اإجمايلبني البنوك

ا�ضتثمارات 

يف ال�ضكوك 

واالوراق 

املالية*

ح�ضابات 

ا�ضتثمار غري 

املقيدة ووكالة 

عميل

وكالة بني 

البنوك

اإلتزامات 

حمتملة 

واإرتباطات 

تعاقدية

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين31 دي�سمرب 2013

11.748.84327.423.21511.073.97828.064.36324.216.5005.022.930�سلطنة عمان

دول جمل�س التعاون 

اخلليجي الأخرى 
194.2872.919.58348.630.132--298.091

962.50040.649--40.269.3143.313.012اأوروبا واأمريكا ال�سمالية

3.256----1.930.284اأفريقيا واآ�سيا

54.142.72833.655.81059.704.11028.064.36325.179.0005.364.926املجموع

�سمح البنك املركزي العماين للبنك بتملك �سكوك دولية بالعملة الأجنبية فوق احلد التنظيمي حتى دي�سمرب 2014، وقد اإمتثل البنك   *

قبل اإنتهاء الفرتة.

جـ(   تركز العمالء

املطلوباتاملوجودات 

 

ا�ستثمارات 

م�ستحقة 

من البنوك 

ووكالة بني 

البنوك

متويل 

اإجمايل

ا�ستثمارات 

يف ال�سكوك 

واالوراق 

املالية

ح�سابات 

ا�ستثمار 

غري املقيدة 

ووكالة عميل

وكالة بني 

البنوك

اإلتزامات 

حمتملة 

واإرتباطات 

تعاقدية

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين31 دي�سمرب 2014

       

34.170 79.295.492-90.642.873-�سخ�سي

58.733.66755.233.6837.366.99714.425.49516.901.50051.189.236�سركات

   2.072.510 -حكومة

58.733.667145.876.5569.439.50793.720.98716.901.50051.223.406املجموع

املطلوبات املوجودات

 

ا�ضتثمارات 

م�ضتحقة من 

البنوك ووكالة 

متويل اإجمايلبني البنوك

ا�ضتثمارات 

يف ال�ضكوك 

واالوراق املالية

ح�ضابات 

ا�ضتثمار غري 

املقيدة ووكالة 

عميل

وكالة بني 

البنوك

اإلتزامات 

حمتملة 

واإرتباطات 

تعاقدية

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين31 دي�سمرب 2013

--25.667.544-25.664.632-�سخ�سي

54.142.7287.991.17837.412.8582.396.81925.179.0005.364.926�سركات

---22.291.252--حكومة

54.142.72833.655.81059.704.11028.064.36325.179.0005.364.926املجموع
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د(   تركز القطاعات  

31 دي�سمرب 

2014

ا�ستثمارات 

م�ستحقة من 

البنوك ووكالة 

بني البنوك

ا�ستثمارات 

يف ال�سكوك 

اجمايل التمويل واالوراق املالية

ح�سابات ا�ستثمار 

غري مقيدة 

ووكالة عميل

اإلتزامات 

حمتملة 

واإرتباطات 

تعاقدية

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

-90.642.87379.295.492--�سخ�سي

7.262.1246.100.12730.747.195--اإن�ساءات

2.472.268117.33817.825.002--ت�سنيع

اإت�ساالت 

-137.209---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

31 دي�سمرب 

2013

ا�ستثمارات 

م�ستحقة من 

البنوك ووكالة 

بني البنوك

ا�ستثمارات 

يف ال�سكوك 

اجمايل التمويلواالوراق املالية

ح�سابات ا�ستثمار 

غري مقيدة 

ووكالة عميل

اإلتزامات 

حمتملة 

واإرتباطات 

تعاقدية

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

-25.664.63225.667.544--�سخ�سي

32.9375.054.856---اإن�ساءات

-3.313.012150.002--ت�سنيع

---5.032.325-اإت�سالت وخدمات 

-10.900-54.142.72821.364.933خدمات مالية

---22.291.252-حكومة

11.979-2.919.583--خدمات اأخرى

11.015.6001.758.5832.202.980298.091-اأخرى

54.142.72859.704.11033.655.81028.064.3635.364.926املجموع

)هـ(   توزيع  نوع القطاع ح�سب االأنواع الرئي�سية للمنتجات االئتمانية:

31 دي�سمرب 

2014

ا�ستثمارات 

م�ستحقة 

من البنوك 

ووكالة بني 

البنوك

ذمم البيوع 

املوؤجلة

اإجارة 

املمتلكات 

واالإجارة 

منتهية 

بالتملك

وكالة 

باال�ستثمار

ا�ستثمارات 

يف ال�سكوك 

واالوراق 

املجموعاملالية

بنود خارج 

امليزانية 

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

7.262.12430.747.195-1.385.3553.026.7692.850.000-اإن�ساءات

كهرباء وغاز 

475.732338.123--178.602297.130-ومياه

57.21058.790.877---58.733.667موؤ�س�سات مالية

2.248.125------خدمات

90.642.873--54.496.12036.146.753-متويل �سخ�سي

2.072.5102.072.510----حكومة

متويل غري 

5.135.185--2.472.2682.662.917-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
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31 دي�ضمرب 2013

ا�ضتثمارات 

م�ضتحقة من 

البنوك ووكالة 

بني البنوك

ذمم البيوع 

املوؤجلة

اإجارة املمتلكات 

واالإجارة 

منتهية 

بالتملك

ا�ضتثمارات 

يف ال�ضكوك 

املجموعواالوراق املالية

بنود خارج 

امليزانية 

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

5.054.856-----اإن�ساءات

-4.996.3494.996.349---كهرباء وغاز ومياه

-21.306.55575.449.283--54.142.728موؤ�س�سات مالية

11.979-----خدمات

-25.664.632-14.746.02610.918.606-متويل �سخ�سي

-22.291.25222.291.252---حكومة

-6.232.595-3.313.0122.919.583-متويل غري مقيم

11.109.95412.868.537298.091-1.758.583-غريها

54.142.72819.817.62113.838.18959.704.110147.502.6485.364.926املجموع

)و(   اال�ستحقاقات التعاقدية للمحفظة ح�سب االأنواع الرئي�سية ملنتجات التمويل :

31 دي�سمرب 

2014

ا�ستثمارات 

م�ستحقة 

من البنوك 

ووكالة بني 

البنوك

ذمم البيوع 

املوؤجلة

 اجارة 

املمتلكات 

واجارة 

منتهية 

بالتملك

وكالة 

باال�ستثمار

ا�ستثمارات 

يف ال�سكوك 

واالوراق 

املجموعاملالية

بنود خارج 

امليزانية 

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

38.906.1671.331.227269.4821.000.000366.99741.873.8733.541.524حتى �سهر واحد

9.609.8097.936.089-14.235.0002.562.311962.4981.850.000-3 اأ�سهر

11.503.8457.050.849--36.545.0003.720.8151.238.030-6 اأ�سهر

11.593.77510.343.086--65.967.5004.166.9021.459.373-9 اأ�سهر

8.489.2746.500--93.080.0003.699.3511.709.923-12 �سهر

39.922.62122.345.358-22.211.81012.710.8115.000.000-1-3 �سنوات

-7.000.00033.050.447-13.005.10913.045.338-3-5 �سنوات

-9.963.07735.970.49910.000.0002.072.51058.006.086-اكرث من 5 �سنوات

58.733.66760.660.60267.365.95417.850.0009.439.507214.049.73051.223.406املجموع

31 دي�ضمرب 2013

ا�ضتثمارات 

م�ضتحقة من 

البنوك ووكالة 

بني البنوك

ذمم البيوع 

املوؤجلة

اجارة املمتلكات 

واجارة منتهية 

بالتملك

ا�ضتثمارات 

يف ال�ضكوك 

املجموعواالوراق املالية

بنود خارج 

امليزانية 

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

44.325.728289.08441.76994.35544.750.9363.087.091حتى �سهر واحد

800.28411.979-647.369152.915-1-3 اأ�سهر

936.806194.2671.220.3542.351.4272.265.856-3-6 اأ�سهر

-1.457.779-1.262.943194.836-6-9 اأ�سهر

-1.657.883-1.460.114197.769-9-12 �سهر

-19.817.0008.905.4411.618.5148.429.31928.770.274-3 �سنوات

-3.860.8811.665.34538.197.31243.723.538-3-5 �سنوات

-2.454.9839.772.77411.762.77023.990.527-اكرث من 5 �سنوات

54.142.72819.817.62113.838.18959.704.110147.502.6485.364.926املجموع
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املجموع الكلي للتمويل ومتو�سط التمويل الكلي لهياكل متويل حقوق امللكية ح�سب نوع عقد التمويل خالل ال�سنة  )ز( 

املا�سية وعلى مدار الفرتة

حتى تاريخ اعداد هذا التقرير ل يوجد لدى البنك متويل ي�ستند هياكل حقوق امللكية 

)حـ(   توزيع التمويل املتعرث املتاأخر وغري املتاأخر ح�سب نوع القطاع

حتى تاريخ اعداد هذا التقرير ل يوجد لدى البنك متويل متعرث او غري عامل

)ط(   توزيع التمويل املتعرث والتمويل املتاأخر عن ال�سداد  ح�سب التوزيع اجلغرايف 

حتى تاريخ اعداد هذا التقرير ل يوجد لدى البنك متويل متعرث او غري عامل

)ي(   توزيع املخ�س�س العام ح�سب نوع منتجات التمويل      

الت�سهيالت 

املنتظمة 

الت�سهيالت الغري 

العاملة 

االحتياطات 

العامة

ريال عماينريال عماينريال عماين31 دي�سمرب 2014

1.279.129-90.642.873التمويل ال�سخ�سي

50.482-5.135.185التمويل  الغري املقيم لل�سركات )خارج ال�سلطنة(

499.514-50.098.498متويل ال�سركات ) داخل ال�سلطنة (

1.829.125-145.876.556املجموع

مالحظة : مبلغ وقدرة 94.325 مت ا�سافته اىل املخ�س�س العام مقابل اجمايل وكالت  بني البنوك والتي ا�سل ا�ستحقاقها يزيد عن �سنة 

واحدة 

الت�ضهيالت 

املنتظمة

الت�ضهيالت الغري 

االحتياطات العامةالعاملة

ريال عماينريال عماينريال عماين31 دي�سمرب 2013

353.452-25.664.632التمويل ال�سخ�سي

60.000-6.232.595التمويل غري مقيم لل�سركات ) خارج ال�سلطنة (

16.274-1.758.583متويل ال�سركات ) داخل ال�سلطنة (

429.726-33.655.810املجموع

) ك( .التغري يف خم�س�سات اخل�سائر خالل ال�سنة:

خالل ال�سنة ل يوجد اي تغيري يف خم�س�سات اخل�سائر 

)ل(. غرامات مفرو�سة على العمالء للتاأخري وح�سم املبالغ امل�ستلمة نظري التاأخري 

مت فر�س غرامة تاأخري على العمالء خالل ال�سنة مببلغ وقدره 3.204 ) دي�سمرب 2013: �سفر ( ومت حتويله اىل العمال اخلريية وفق 

ال�سيا�سات املتبعة .

مخففات مخاطر اإلئتمان  .11

اإىل اإ�ستخدام عدد من الدوات . مثل ال�سمانات والكفالت لتخفيف  خماطر الإئتمان التي يتعر�س  يعزى  خماطرالإئتمان  تخفيف  •	
الغري  الئتمانية  العقود  البنك حماية من  باعطاء  الئتمان  البنك ملخاطر  تعر�س  تقلل من  الئتمان  البنك. خمففات خماطر  لها 

العاملة  من الطرف املقابل من خالل ال�سمانات و�سايف اتفاقيات املقا�سه والكفالت 

اإلفصاح النوعي  1.11
املقدمة من قبل  الإئتمان. ال�سول  املقبولة �سرعًا من اجل تخفيف خماطر  والكفالت  ال�سمانات  فقط  الإعتبار  يف  البنك  ياأخذ  •	

العميل يجب ان تلبي املعايري التالية حتى يتم قبولها ك�سمان:

يجب ان يحافظ الأ�سل على قيمته بامل�ستوى ال�سائد حني اإن�سائه حتى تاريخ ا�ستحقاق الت�سهيالت املعتمدة.  ¡

يجب ان يكون من ال�سهل حتويل تلك  ال�سول اىل نقد. و  ¡
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يجب ان يكون هناك �سوق لتلك ال�سول ،و  ¡

يجب ان يكون البنك قادرًا على تنفيذ حقوقة على ال�سول عند  ال�سرورة.  ¡

بخ�سو�س  ال�سول املمولة مبوجب الإجارة املنتهية بالتملك ت�ستخدم ال�سول حمل التمويل لتخفيف خماطر التعرث )اخل�سارة يف حال 

التعرث(.

اطراف  وكفالت  وال�سكوك )م�سنفة/غري م�سنفة(  ال�سول  ورهن  اإ�ستثمار  ورهن ح�سابات  وعربون  البنك هام�س جدية   يقبل  •	
ثالثة )من الدول والبنوك والكيانات املوؤ�س�سية و الأفراد اأ�سحاب الرثوات( كمخففات للمخاطر.

ال�سمانات مقابل الت�سهيالت يتعمد البنك على تقييم م�ستقل من قبل مقيم  معتمد وي�سمن ان ال�سول املرهونة ك�سمان تلبي  لتقييم  •	
املعايري املذكورة اعاله. والبنك لي�س لديه اأي اأ�سول غري عاملة حتى تاريخه.  يف حال ال�سطرار  للتنفيذ على  ال�سول نتيجة التعرث 

يتم ذلك بقيمة ال�سوق العادلة و لكل حالة على حدة.

فى بالإعتبار الكفالت واإذا كانت بيانات املخاطر/اوزان ملخاطر الكفيل اأف�سل من الطرف املقابل عندئذ يطبق اوزان  البنك  ي�سع  •	
املخاطر على اأ�سا�س ت�سنيف الكفيل.

اإلفصاح الكمي  2.11

البنك   املرهونه ك�سمان من قبل   املوجودات  ال�سمان الأي من  نوع  القيمة احلالية ح�سب  االإف�ساح عن جمموع  اأ( 

)�سامال ن�سبة اخل�سم ( وال�سروط واالأحكام املتعلقة بالرهونات

20142013

ريال عماينريال عماين

55.397.81013.239.790عقار

34.756.84410.706.030اأ�سول منقولة

90.154.65423.945.820املجموع

يتم تعديل قيمة ال�سمان وفق معامل اخل�سم على ح�سب الطار التنظيمي للخدمات امل�سرفية )IBRF( وتعليمات البنك املركزي وحيث ان 

البنك ل ميلك اأي متويل مقابل اأوراق مالية )اأ�سهم حقوق ملكية او �سكوك( لذلك مل تطبق معامل اخل�سم يف احت�ساب الوزان املرجحة 

للمخاطر او تقييم متطلبات املخ�س�س اخلا�س

االإف�ساح عن القيمة احلاليه لالأ�سول اململوكة واملوؤجرة مبوجب االإجارة املنتهية بالتملك ب( 

20142013

ريال عماينريال عماين

59.938.43913.838.189اإجارة منتهية بالتملك

مخاطر  السيولة  .12

خماطر ال�سيولة هي عدم قدرة البنك على تلبية اإلتزاماته عند ا�ستحقاقها. وتن�ساأ عندما يكون البنك غري قادر على توفري النقد ملواجهة 

النخفا�س يف الودائع اأو الزيادة يف املوجودات.

اإلفصاح النوعي  1.12
تدار خماطر ال�سيولة يف البنك وفقا ل�سيا�سة اإدارة خماطر ال�سيولة املعتمدة من قبل جمل�س الإدارة، بالإ�سافة اإىل اأحكام وتعليمات  •	
اإدارة خماطر ال�سيولة ال�سادرة عن البنك املركزي الُعماين. تت�سمن �سيا�سة اإدارة خماطر ال�سيولة خطط طوارئ ال�سيولة والتدابري 

والعمليات  املوجودات  يف  النمو  متويل  وكذلك  امل�ستحقة  اللتزامات  جميع  تلبية  من  م�ستمر  وب�سكل  البنك  متكن  بحيث  الالزمة 

التجارية. 

خطر �سيولة التمويل املتعلقة باحل�سابات اجلارية وح�سابات الإدخار وح�سابات الإ�ستثمار على ا�س�س فردية ، كذلك  يراقب  والبنك  •	
على م�ستوى البنك ككل من خالل منهج التدفقات النقدية ومنهج املخزون .

البنك وجلنة املوجودات واملطلوبات مبراقبة ور�سد ال�سيولة ل�سمان ان ل يتعر�س البنك اإىل خطر �سيولة ل  دائرة اخلزينة يف  تقوم  •	
مربر له ويف نف�س الوقت يقوم بالإ�ستخدام الأمثل لأمواله من خالل الن�ساطات املالية والإ�ستثمارية التي تتوافق مع ال�سريعة.
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اإلفصاح الكمي  2.12
الإف�ساح املتعلق بخطر ال�سيولة مبني ادناه:

موؤ�سرات التعر�س ملخاطر ال�سيولة – املوجودات ق�سرية االأجل اإىل املطلوبات ق�سرية االأجل اأ( 

20142013

ريال عماينريال عماين

120.503.85878.717.574 املوجودات ق�سرية الأجل 

80.178.94145.490.863 املطلوبات ق�سرية الأجل

173.04%150.29%املوجودات ق�سرية الأجل اإىل املطلوبات ق�سرية الأجل

موؤ�سرات التعر�س ملخاطر ال�سيولة – ن�سبة املوجودات ال�سائله ب( 

20142013

ريال عماينريال عماين

69.022.113134.514.826املوجودات ال�سائلة

80.178.94145.490.863 املطلوبات ق�سرية الأجل

121.062.66956.885.028 جمموع املطلوبات

295.70%86.09%املوجودات ال�سائله اإىل املطلوبات ق�سرية الأجل

236.47%57.01%املوجودات ال�سائله اإىل جمموع املطلوبات

بيان االإ�ستحقاق للموجودات واملطلوبات جـ( 

31 دي�سمرب 2014

ت�ستحق 

عند 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 

املجموع�سنوات

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

31 دي�سمرب 2013

195.99725.091.759---24.895.762النقد واالأر�سدة مع البنك املركزي العماين

58.639.342--38.906.16710.780.0008.953.175اأر�سدة لدى بنوك و اإ�ستثمارات وكالة

2.369.4019.223.1619.801.42660.981.89953.139.854135.515.741متويالت العمالء 

موجودات مالية بالقيمة العادلة 

2.072.5102.439.507---366.997من خالل حقوق امللكية

7.000.0007.000.000----موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

14.175.000--14.175.000--االإ�ستثمار يف العقارات

1.910.3941.910.394----موجودات غري ملمو�سة

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�سابات وكالة البنوك

ح�سابات العمالء و احل�سابات 

11.722.01224.442.78316.808.38817.698.20523.045.74493.717.132االإ�ستمثارات غري املقيده 

10.304.258---10.289.48014.778مطلوبات اخرى

خم�س�س خماطر االإ�ستثمار 

139.779139.779----واحتياطي معدل االرباح

132.043.262132.043.262----حقوق امل�ساهمني

جمموع املطلوبات وحقوق اأ�سحاب 

ح�سابات اال�ستثمارات غري املقيده 

34.677.99228.692.56116.808.38817.698.205155.228.785253.105.931وحقوق امل�ساهمني

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ١٠٠



اإلفصاحات السنوية للعام 2014 للركن 3 من بازل 2 

ت�ضتحق عند 

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

املجموع5 �ضنوات

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

31 دي�سمرب 2013

النقد والأر�سدة مع البنك 

150.00027.667.988 ---27.517.988 املركزي العماين

اأر�سدة لدى بنوك و اإ�ستثمارات 

54.142.728-9.817.500 --44.325.228 وكالة

264.1081.551.2612.686.78914.563.91611.527.44630.593.520 متويالت العمالء 

موجودات مالية بالقيمة العادلة 

11.762.77052.704.110 39.626.631 -1.220.354 94.355 من خالل حقوق امللكية

7.000.000-7.000.000 ---موجودات مالية بالتكلفة املطفاأة

14.175.00014.175.000 ----الإ�ستثمار يف العقارات

2.301.2712.301.271 ----موجودات غري ملمو�سة

4.394.6514.394.651 ----املمتلكات واملعدات

1.928.8533.017.660 31.316 -261.594 795.897 موجودات اأخرى

72.997.5763.033.2092.686.78971.039.36346.239.991195.996.928جمموع املوجودات

25.179.000----25.179.000 ح�سابات وكالة البنوك

ح�سابات العمالء و احل�سابات 

4.658.8546.724.57028.045.790 4.529.568 8.272.466 3.860.332 الإ�ستمثارات غري املقيده

3.653.047----3.653.047مطلوبات اخرى

خم�س�س خماطر الإ�ستثمار 

7.1917.191 ----ومعدل الأرباح

139.111.900139.111.900 ----حقوق امل�ساهمني

جمموع املطلوبات وحقوق 

اأ�سحاب ح�سابات ال�ستثمارات 

32.692.3798.272.4664.529.5684.658.854145.843.661195.996.928غري املقيده وحقوق امل�ساهمني

مخاطر السوق   .13

خماطر ال�سوق هي خماطر اخل�سارة الناجمة عن التحركات العك�سية يف عوامل ال�سوق مثل معدلت العائد واأ�سعار �سرف العمالت وقيمة 

الوراق املاليه و الأ�سهم. تن�ساأ خماطر ال�سوق للبنك عادة نتيجة مراكز العمالت الأجنبية القائمة والإحتفاظ بالوراق املاليه واملنتجات 

ذات العائد الثابت. حيث اأن مثل هذه الأدوات والعمليات تكون معر�سة لتحركات ال�سوق العامة واخلا�سة.

اإلفصاح النوعي  1.13

ي�سعى البنك للتخفيف واحلد من خماطر ال�سوق من خالل توظيف ال�سرتاتيجيات املرتبطة بتحركات اأ�سعار ومعدلت العائد على موجودات  

 . )ALCO(ومطلوبات البنك. تتم مراقبة خماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة ب�سكل دوري من خالل جلنة املوجودات واملطلوبات لدى البنك

تبني الإي�ساحات التالية تفا�سيل خماطر ال�سوق التي تواجه البنك.

2.13 اإلفصاح الكمي

تق�سيم املوجودات املرجحة باوزان املخاطر يف ال�سوق اأ( 

20142013

ريال عماينريال عماين

--   و�سعية حقوق امللكية

34.767.17186.670.649 خماطر تداول العملة الأجنبية

--   خماطر ال�سلع

34.767.17186.670.649املجموع

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ ١٠١الـتــقــــر



اإلفصاحات السنوية للعام 2014 للركن 3 من بازل 2 

الو�سع املفتوح ل�سايف ار�سدة العمالت االإجنبية اإىل راأ�س املال ب( 

20142013

ريال عماينريال عماين

52.79%*17.81%الو�سع املفتوح ل�سايف ار�سدة العمالت الإجنبية اإىل راأ�س املال

حتى تاريخ هذا التقرير ، البنك معر�س ملخاطر العمالت ب�سكل رئي�سي 98.4% يف الدولر المريكي وحيث ان �سعر �سرف الريال العماين 

مقابل الدولر ثابت عليه فاأن حتليل احل�سا�سيه ملخاطر ال�سرف ل تكاد تذكر 

الدولية بالدولر المريكي حتى نهايه 2014 من الر�سدة  ا�ستثناء احت�ساب ال�سكوك  العماين ب�سكل خا�س على  البنك املركزي  *وافق 

املفتوحة بالعمالت الجنبية  و عليه يكون املركز املايل  ل�سايف الر�سدة املفتوحة اىل حقوق امللكية %16.90

�سايف االر�سدة املفتوحة لل�سلع اىل راأ�س املال  جـ( 

ل توجد لدى البنك اأي �سلع متوفرة للبيع حتى تاريخ هذا التقرير.

�سايف االر�سدة 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�سع ملخاطر ال�سوق ح�سب نوع اال�سل )هـ( 

ل توجد لدى البنك اأي ا�ستثمارات/اأ�سول يف حمفظة املتاجرة. واملوجودات املرجحة باوزان املخاطر ت�سكل فقط مركز العملة الأجنبية 

واملذكور اعاله يف البند )اأ(.

قيا�س القيمة املعر�سة ملخاطر وحتليالت احل�سا�سية الأنواع خمتلفة من خماطر ال�سوق )و( 

حتى تاريخ هذا التقرير ، البنك معر�س ملخاطر العمالت ب�سكل رئي�سي 98.4% يف الدولر المريكي وحيث ان �سعر �سرف الريال العماين 

مقابل الدولر ثابت عليه فاأن حتليل احل�سا�سيه ملخاطر ال�سرف ل تكاد تذكر

مخاطر التشغيل  .14 

اإلفصاح النوعي  1.14
خماطر الت�سغيل هي خماطر اخل�سائر املبا�سرة اأو غري املبا�سرة الناجمة عن عدم مالئمة اأو ف�سل العمليات الداخلية اأو الأنظمة اأو العوامل 

الب�سرية اأو نتيجة لأحداث خارجية. تعتمد اأن�سطة البنك على القدرة على معاجلة عدد كبري من املعامالت بكفاءة ودقة. و تن�ساأ املخاطر 

واخل�سائر الت�سغيلية عادة نتيجة الف�سل يف اأن�سطة البنك وعملياته الت�سغيلية و اأنظمة حماية املعلومات والكوارث الطبيعية، والعتماد على 

الرئي�سيني، والآثار  الإحتيال و تدين جودة اخلدمة وعدم المتثال لالأـنظمة والقوانني، وفقدان املوظفني  الرئي�سيني و عمليات  املوردين 

الجتماعية والبيئية.

الت�سغيل.  للحد من خماطر  امل�ستويات  الهامه على جميع  ال�سوابط  الت�سغيل ومت تطبيق جميع  خماطر  اإدارة  �سيا�سة  البنك  طور  •	
اأداء  يتم مراجعة  الت�سغيل �سمن جمالتهم ومبوجب ذلك  لك�سف خماطر  التنفيذ  وانظمة مو�سع  اإجراءات  ق�سم  كل  لدى  ويوجد 

مت  ذلك  ومبوجب  بالإدارة  املتعلقة  الت�سغيل  خماطر  لدارة  هدف  ي�سع  املخاطر  حدود  �سقوف  وبيان  منتظمة.  ا�س�س  على  الإدارة 

ت�سميم خطط العمل وبرامج املنتج لتقليل اإحتمال خماطر الت�سغيل.

للمتابعة يف  الرئي�سية  البيانات  يتم تخزينها يف قاعدة  التي  و  الت�سغيل  ورفع حوادث  تقارير  لعمل  اإجراء حمدد  البنك  لدى  يوجد  •	
امل�ساندة  الوحدات  من  وحدة عمل  لكل  �سنوية  ا�س�س  على  العالية  الإحتمالية  ذات  املخاطر  تعر�سات  يتم حتديد  كذلك  امل�ستقبل. 

ومبوجب ذلك تتم مناق�سة ال�سوابط للتقليل من التعر�س للمخاطر. واإدارة الرقابة ال�سرعيه تفح�س ب�سكل م�ستقل الإجراءات على 

ا�س�س منتظمة ل�سمان عدم وجود خمالفات تتعلق بال�سريعة توؤدي اإىل خ�سارة ت�سغيليه للبنك.

العاملني �سمن وحداتهم. وحيث ان حت�سني  املدراء  املوظفني وجميع  الت�سغيل م�سوؤولية جميع  فاإن خماطر  البنك.  �سيا�سة  ح�سب  •	
ا�س�س  الرقابة على  و  الداء   العاملني حت�سني  املدراء  فان على جميع  البنك بطبيعة احلال.  واملراقبة هو هدف لدارة  الإجراءات 

منتظمة  عند احلاجة وذلك ل�سمان اأن ل يتعر�س البنك لي خماطر ت�سغيليه غري �سروريه اثناء قيامهم بن�ساطاتهم.

يوجد لدى البنك �سيا�سة وا�سحة لإدارة اإ�ستمرارية العمل والتي مت اعتمادها من قبل جلنة  احلوكمة واملخاطر واللتزام، حيث يتم  •	
عر�سها يف الوقت الراهن على جمل�س الإدارة لعتمادها نهائيًا. وقد قام البنك خالل العام املا�سي باإجراء عملية اختبار للمكتب 

الرئي�سي للتاأكد من جاهزية البنك يف حال تعر�سه لأزمة قد ت�سبب يف وقف اأعماله التجارية.

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ١٠٢
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اإلفصاح الكمي  2.14

املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر املعادلة ملخاطر الت�سغيل الكميه اأ( 

اتبع البنك منهج املوؤ�سر الأ�سا�سي مبوجب بازل 2 ملخاطر الت�سغيل هذا املنهج يتطلب من البنك  املال  راأ�س  تكاليف  قيا�س  لغر�س  •	
توفري 15% من متو�سط الدخل ال�سنوي الإجمايل لثالثة �سنوات كتكلفة راأ�س مال ملخاطر الت�سغيل. وكونها ال�سنه الثانية للت�سغيل فقد 

اخذ البنك الدخل الإجمايل ملدة 18 �سهر من العام 2013 والدخل لعام 2014 وبناء على ذلك مت اإحت�ساب تكلفة راأ�س املال.

20142013

الف ريال عماينالف ريال عماين

3.646571 �سايف الدخل من ن�ساطات التمويل

3.5122.264 ي�ساف: �سايف الدخل من ن�ساطات الإ�ستثمار

69 747 ي�ساف: دخل الر�سوم

58 426 تطرح: ح�سة ح�سابات الإ�ستثمار من الدخل

2.712 39 ي�ساف: دخل اآخر

5.558 7.518 جمموع الإيرادات

2.700-   يطرح: الدخل الإ�ستثنائي وغري العادي

2.858 7.518 الدخل الكلي

429 1.128 الدخل الكلي م�سروبًا يف الفا )%15(

12.5x 14.0965.359 املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر الت�سغيلية

-9.727املوجودات املرجحة باأوزان املخاطر الت�سغيلية )متو�سط �سنتني(

موؤ�سرات التعر�س ملخاطر الت�سغيل ب( 

20142013

الف ريال عماينالف ريال عماين

باوزان املخاطر املرجحة  املوجودات  اإحت�ساب  يف  املتخذ  الكلي  الدخل  •	7.5182.858

خالل ال�سنة وعندما يحدث مثل ذلك فاإن �سيا�سة البنك تقوم على حتويل تلك  ال�سريعة  مع  متوافق  غري  دخل  اأي  ر�سد  يتم  مل  •	
الأموال اإىل العمال اخلريية.

مخاطر معدل  العائد  .15

خماطر معدل العائد هي خماطر النحرافات يف الأرباح اأو القيمة القت�سادية نتيجة للحركة العك�سية ملنحنى العائد. والتي تكون مرتكزة 

ب�سكل رئي�سي يف حمفظة الئتمان والودائع.

اإلفصاح النوعي  1.15
خماطر معدل العائد نتيجة عدم التطابق بني الإ�ستحقاقات التعاقدية واإعادة الت�سعري بني املوجودات واملطلوبات �سواء بنود  تن�ساأ  •	
داخل امليزانية او خارجها.  تتم اإدارة هذه املخاطر من خالل جلنة املوجودات واملطلوبات لدى البنك )ALCO( والتي تقوم مبراجعة 

على  احلفاظ  ل�سمان  واملطلوبات  املوجودات  ت�سعري  اإعادة  بخ�سو�س  الالزمة  القرارات  اإتخاذ  وكذلك  دوري  ب�سكل  العائد  اأ�سعار 

م�ستوى مقبول من �سايف العائد. 

لتاأثري التغريات املحتملة يف معدلت العوائد ل�سنة واحدة وعلى اأ�سا�س معدل الربح املتغري للموجودات  الدخل  بيان  حتت�سب ح�سا�سية  •	
اأ�سعار  املحتملة يف  التغريات  التايل ح�سا�سية  يو�سح اجلدول  و  الغري متداولة كما يف 31 دي�سمرب 2014   املالية  واملطلوبات  املالية 

العائد، مع بقاء جميع املتغريات الأخرى ثابتة.

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ ١٠3الـتــقــــر
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موؤ�سرات التعر�س ملعدل خماطر العائد – الت�سديدات املتوقعة/املقبو�سات على التمويل يف ا�ستحقاقات خمتلفة  •	

ت�ستحق 

ح�سب 

الطلب 

خالل �سهر

ت�ستحق

اأكرث من 

�سهر لغاية  

6 �سهور

ت�ستحق

اأكرث من 7 

اأ�سهر لغاية  

�سنة

ت�ستحق

من �سنة اىل 

5 �سنوات

ت�ستحق

اأكرث من 5 

�سنوات

غري خا�سعه 

املجموعملعدل الربح

ريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماين31 دي�سمرب 2014

نقد واأر�سدة لدى 

البنك املركزي 

25.091.75925.091.759-----الُعماين 

اأر�سدة لدى بنوك و 

2.928.66758.639.342--35.977.50010.780.0008.953.175موؤ�س�سات م�سرفية

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

موجودات مالية 

7.000.000--7.000.000---بالتكلفة املطفاأة

اإ�ستثمارات يف 

14.175.000---14.175.000--العقارات 

موجودات غري 

1.910.3941.910.394ملمو�سة

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

ح�سابات بنوك 

16.901.500----12.666.5004.235.000وكالة

ح�سابات العمالء و 

ح�سابات االإ�ستثمار 

1.888.9667.960.0528.630.62517.698.2068.849.10348.690.18093.717.132غري مقيده

10.288.47610.304.258---1.00414.778مطلوبات اأخرى

اإحتياطي خماطر 

االإ�ستثمار و  معدل 

139.779-139.779----االرباح

132.043.262132.043.262-----حقوق امل�ساهمني

جمموع املطلوبات و 

14.556.47012.209.8308.630.62517.698.2068.988.882191.021.918253.105.931حقوق امل�ساهمني 

الفجوة يف البنود 

-24.201.70830.747.73957.136.38221.086.28119.948.083153.120.193الداخلة يف امليزانية

ح�سا�سية الفجوة 

الرتاكمية يف معدل 

--24.201.70854.949.447112.085.829133.172.110153.120.193العائد

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ١٠٤
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ت�ضتحق ح�ضب 

الطلب خالل 

�ضهر

ت�ضتحق

اأكرث من �ضهر 

لغاية  6 �ضهور

ت�ضتحق

اأكرث من 7 

اأ�ضهر لغاية  

�ضنة

ت�ضتحق

من �ضنة اىل 5 

�ضنوات

ت�ضتحق

اأكرث من 5 

�ضنوات

غري خا�ضعه 

املجموعملعدل الربح

ريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماين31 دي�سمرب 2013

نقد واأر�سدة لدى 

البنك املركزي 

27.667.98827.667.988-----الُعماين 

اأر�سدة لدى بنوك و 

1.851.97854.142.728-9.817.500--42.473.250موؤ�س�سات م�سرفية

30.593.520-222.3384.123.66313.272.79111.280.0571.694.671متويل العمالء

موجودات مالية 

بالقيمة العادلة من 

39.626.63111.762.77094.35552.704.110-1.220.354-خالل حقوق امللكية

موجودات مالية 

7.000.000--7.000.000---بالتكلفة املطفاأة

اإ�ستثمارات يف 

14.175.000-14.175.000----العقارات 

موجودات غري 

2.301.2712.301.271-----ملمو�سة

4.394.6514.394.651-----ممتلكات ومعدات

2.393.2053.017.660-31.316-331.545261.594موجودات اأخرى

43.027.1335.605.61113.272.79167.755.50427.632.44138.703.448195.996.928جممو ع املوجودات

ح�سابات بنوك 

25.179.000-----25.179.000وكالة

ح�سابات العمالء 

و ح�سابات 

الإ�ستثمارغري 

485.8852.345.4311.154.8854.657.8542.504.70616.897.02928.045.790املقيده

3.653.0473.653.047-----مطلوبات اأخرى

اإحتياطي خماطر 

الإ�ستثمار و معدل 

7.1917.191-----الرباح

139.111.900139.111.900-----حقوق امل�ساهمني

       

كجموع املطلوبات و 

25.664.8852.345.4311.154.8854.657.8542.504.706159.669.167195.996.928حقوق امل�ساهمني 

       

الفجوة يف البنود 

-   17.362.2483.260.18012.117.90663.097.65025.127.735120.965.719الداخلة يف امليزانية

       

ح�سا�سية الفجوة 

الرتاكمية يف معدل 

--17.362.24820.622.42832.740.33495.837.984120.965.719العائد

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ ١٠5الـتــقــــر
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حتركات ال�سعر او معدل الربح يف ال�سوق اإىل  العائد  ومعدل  البنك  لأرباح  احل�سا�سية  حتليل  •	
التاأثري على العوائد نتيجة  ملخاطر  معدل العائد يف دفاتر البنك 

20142013

ريال عماينريال عماين

bps 200+ 1.800.0752.096.900

bps 100+ 900.037 1.048.450

bps 200-)1.800.075( )2.096.900(

bps 100-)900.037( )1.048.450(

المخاطر التجارية المنقولة   .16

املخاطر التجارية املنقولة  ت�سري اإىل حجم املخاطر التي مت حتويلها اإىل م�ساهمي البنك لتخفي�س خماطر  ح�سابات الإ�ستثمار على ا�سا�س 

)PSIA(  من حتمل بع�س او كل املخاطر التي قد يكونون معر�سني لها تعاقديًا يف متويل عقود امل�ساربة. ومبوجب  امل�ساركة يف الأرباح 

عقد امل�ساربة )تقا�سم الأرباح وحتمل اخل�سائر( كمبداأ، فاإن ح�سابات اإ�ستثمار امل�ساركة يف الأرباح غري املقيده معر�سة لتاأثري املخاطر 

الناجتة عن املوجودات التي مت اإ�ستثمار اموالهم فيها لكنهم ي�ستفيدون من احتياطيات املخاطر التجارية املنقولة املفرت�سة من قبل البنك. 

وتتحقق امل�ساركة يف هذه املخاطر عن طريق ت�سكيل وا�ستخدام احتياطيات خمتلفة مثل احتياطى معدل الرباح وعن طريق تعديل ح�سة 

ربح امل�سارب )البنك كمدير لالأموال( حتى يتم تخفيف الثر على العائدات امل�ستحقة اإىل ح�سابات الإ�ستثمار من التذبذب يف العائدات 

الكلية الناجتة عن خماطر البنك وبالتايل  �سمان تناف�سية العائدات يف ال�سوق.

اإلفصاح النوعي  1.16
خ�س�س البنك ح�ساب احتياطى للحد من الثر ال�سلبي لتنظيم  الدخل حل�سابات اإ�ستثمار امل�ساركة يف الأرباح على عائدات م�ساهميه  •	
ولتلبية اخل�سائر املحتملة ولكن غري املتوقعة التي قد يتحملها ح�ساب الإ�ستثمار على الإ�ستثمارات املمولة بوا�سطة ح�سابات اإ�ستثمار 

امل�ساركة يف الأرباح وهى حتديدا:

)PER( اإحتياطى معدل الرباح •	
يتكون احتياطى معدل الرباح من مبالغ خم�س�سة من الدخل الإجمايل من امل�ساربة لتكون متوفرة لتنظيم العوائد املدفوعه اإىل   

ح�سابات الإ�ستثمار وامل�ساهمني ويتكون من ح�سة ح�سابات اإ�ستثمار امل�ساركة يف الأرباح وح�سة امل�ساهمني.

)IRR( الإ�ستثمار  خماطر  اإحتياطى  •	
الدخل  من  امل�سارب  ح�سة  اإ�ستقطاع  بعد  الإ�ستثمار  ح�سابات  دخل  من  خم�س�سة  مبالغ  من  الإ�ستثمار  خماطر  احتياطى  يتكون   

ملجابهة اأي خ�سائر م�ستقبلية يف الإ�ستثمارات املمولة عن طريق ح�سابات اإ�ستثمار امل�ساركة يف الأرباح.

يلي: كما  الفرتة  خالل  امل�ساربة  ارباح  توزيع  حتليل  •	

20142013

ريال عماينريال عماينالبند

5.537.0822.173.875جمموع الأرباح القابلة للتوزيع

5.181.4582.130.360ح�سة البنك )كممول(

355.62443.515ح�سة املودعني من الأرباح

)19.383()112.015(ح�سة البنك )كم�سارب(

�سايف الربح الذي يتم توزيعه على املودعني قبل احتياطي خماطر الإ�ستثمار واحتياطي معدل 

الأرباح
243.60924.132

)2.325()10.764(احتياطي ملخاطر الإ�ستثمار 

)4.866()121.824(احتياط معدل الرباح

�سايف الربح الذي يتم توزيعه على املودعني بعد احتياطى خماطر الإ�ستثمار واحتياطى معدل 

الأرباح
111.02116.941

مل يكن هناك ا�ستخدام لالأموال من احتياطى معدل الأرباح لغر�س حت�سني العائدات للمودعني •	
املموله من قبل ح�سابات الإ�ستثمار لغر�س الو�سول اإىل جمموع املوجودات  املخاطر  باأوزان  املرجحة  املوجودات  جميع  البنك  ياخذ  •	

املرجحة باأوزان املخاطر ويتم احت�ساب متطلبات را�س املال مبوجب ذلك.

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ١٠6
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اإلفصاحات الكمية  2.16
حيث ان هذه ال�سنة هي ال�سنة الثانية لت�سغيل البنك فاإن الإف�ساحات املتعلقة بالداء التاريخي ومقارنة ال�سوق لي�ست فعالة لهذا الغر�س

الخطر المحدد للعقد  .17

كل نوع من اأ�سول التمويل الإ�سالمي معر�س اإىل مزيج متنوع من خماطر الإئتمان وخماطر ال�سوق ومبوجب ذلك مطلوب من را�س املال اأن 

يخ�س�س ملثل تلك التعر�سات من املخاطر.

اإلفصاح النوعي  1.17
حتى تاريخ اعداد التقرير فان اأ�سول التمويل تتحمل خماطر الإئتمان ومبوجب ذلك يتم تخ�سي�س راأ�س املال ح�سب الأنظمة املطلوبة  •	

من قبل البنك املركزي العماين. ومزيج املنتجات احلالية ل يغري طبيعة اخلطر وفقًا ملرحلة العقد.

اإلفصاح الكمي  2.17
الإف�ساح عن متطلبات راأ�س املال وفقًا لفئات اخلطر املختلفة لكل عقد متويل يتوافق مع ال�سريعة 

20142013

ريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماين

خماطر ال�سوقخماطر االئتمانخماطر ال�سوقخماطر االئتمان

متطلبات 

راأ�س املال

املجودات 

املرجحة 

باوزان 

باملخاطر

متطلبات 

راأ�س املال

املجودات 

املرجحة 

باوزان 

باملخاطر

متطلبات 

راأ�س املال

املجودات 

املرجحة 

باوزان 

باملخاطر

متطلبات 

راأ�س املال

املجودات 

املرجحة 

باوزان 

باملخاطر

اإجارة منتهية بالتملك 

و اجارة املمتلكات 
5.817.05446.075.675   -   -7.049.95858.749.650   -   -

-   -   17.175.305143.127.542-   -   6.581.27552.128.911ذمم بيوع موؤجلة

-   -   --   -   -   9.014.25071.400.000وكالة بالإ�ستثمار

-   -   --   -   -   1.394.13211.042.630كفالت

-   -   2.210.55418.421.283-   -   813.1696.440.943اإعتمادات

-   -   43.905365.875-   -   1.069.5178.471.422بوال�س حت�سيل

18.  اإلفصاح العام من حوكمة الشركة

1.18 اإلفصاح النوعي
املهمة من هذه الإف�ساحات هي �سمان ال�سفافية فيما يتعلق بالإمتثال لل�سريعة من قبل البنك ومعيار اعداد التقرير. وعلى  الغاية  •	
هذا النحو فاإن جميع املعلومات ذات الهمية يتم ن�سرها بال�سرعة املمكنة ويف نف�س الوقت يتم اللتزام باملواعيد املحدده ملتطلبات 

الإف�ساح للبنك املركزي العماين والبنك وتتوافق مع معايري اعداد التقارير املالية.

هي نظام القوانني واملمار�سات والإجراءات التي من خاللها يتم توجيه ومراقبة البنك. وحوكمة ال�سركة بالأ�سا�س  ال�سركة  حوكمة  •	
ت�سمل موازنة م�سالح العديد من امل�ساهمني يف البنك – وذلك يت�سمن م�ساهميه واإدارته وعمالئه ومموليه واحلكومة واملجتمع. 

وحيث ان حوكمة ال�سركة توفر كذلك هيكل لتحقيق اأهداف البنك فهي ت�سمل عمليًا كل جمال يف الإدارة. من خطط العمل وال�سوابط 

الداخلية اإىل مقيا�س الأداء واإف�ساح ال�سركة.

للخدمات  التنظيمي  الإطار  ح�سب  العماين  املركزي  البنك  وتوجيهات  العامة  املدرجة  لل�سركات  حلوكمة  املال  �سوق  هيئة  قانون  •	
امل�سرفية الإ�سالمية وحوكمة ال�سركات للخدمات امل�سرفية واملوؤ�س�سات املالية هي القوانني الرئي�سية واملوجهات ملمار�سات حوكمة 

ال�سركات يف �سلطنة عمان. وبنك نزوى ميتثل جلميع اأحكامها. وقانون هيئة �سوق املال حلوكمة ال�سركات ميكن اإيجاده على موقع 

باإعتبارها عالقة كيان  ال�سركات على نحو ا�سيق  www.cma.gov.om. وقد مت تعريف حوكمة  التايل:  العاملية  الإت�سالت  �سبكة 

مب�ساهميه اأو ب�سكل اأو�سع بعالقته باملجتمع.

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ ١٠7الـتــقــــر
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ال�سلة: ذات  الطرف  اإىل  الإف�ساح  يلخ�س  التايل  والإف�ساح  •	

31 دي�سمرب 2014

امل�ساهمني 

الرئي�سني

هيئة الرقابة 

املجموعاالإدارة العلياال�سرعية

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 باالإ�ستثمار

2.626.68212.147189.5342.828.363ح�سابات العمالء

1.270.31015.742183.0281.469.080ح�سابات االإ�ستثمار الغري املقيده

31 دي�ضمرب 2013

امل�ضاهمني 

الرئي�ضني

هيئة الرقابة 

املجموعاالإدارة العلياال�ضرعية

ريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماين

115.4841.216.440-1.100.956ذمم البيوع املوؤجلة

486.157985167.533654.675ح�سابات العمالء

----ح�سابات الإ�ستثمار الغري املقيده

قوائم الدخل تت�سمن املبالغ التالية فيما يتعلق باملعامالت مع الأطراف ذات ال�سلة:

31 دي�سمرب 2014

امل�ساهمني 

الرئي�سيني

هيئة الرقابة 

املجموعاالإدارة العلياال�سرعية

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

12.706110.188-97.482ح�ساب الأرباح

2139-18دخل العمولت

50.00067.0751.118.1521.235.227نفقات الت�سغيل

1.114.5341.114.534--نفقات املوظفني

50.00067.0753.618120.693م�ساريف اأخرى

للفرتة من 15 اأغ�ضط�س 2012 اىل 31 

دي�ضمرب 2013

امل�ضاهمني 

الرئي�ضيني

هيئة الرقابة 

املجموعاالإدارة العلياال�ضرعية

ريال عماينريال عماينريال عماينريال عماين

8.0162.14010.156ح�ساب الأرباح

4.351714.422دخل العمولت

80.00070.7171.622.7981.773.515نفقات الت�سغيل

1.622.7981.622.798--نفقات املوظفني

150.717-80.00070.717م�ساريف اأخرى

البنك كل  للبنك. حيث يوظف  العامة  ال�سيا�سة  كان وليزال جزءا ل يتجزاأ من  الإ�سالمية  ال�سريفة  حول  الوعي  م�ستوى  تعزيز  •	
املجتمع  اأفراد  جلميع  الإ�سالمية  ال�سريفة  مفهوم  اإي�سال  وهو  الإطار  هذا  يف  املن�سود  الهدف  لتحقيق  املتاحة  الإعالمية  الفر�س 

�سواء من خالل ال�سحف املطبوعة، والإعالم املرئي وامل�سموع، وو�سائل التوا�سل الجتماعي. كما قام البنك بعقد عدد من الدورات 

البنك على بذل جهود  العايل. حيث يعمل  التعليم  الإ�سالمية يف لطلبة وموظفي جمموعة من موؤ�س�سات  املتخ�س�سة يف ال�سريفة 

يقدمه  الذي  املايل  والدعم  يعقدها  التي  ال�سراكات  وذلك من خالل  وال�سناعية  والقت�سادية  الجتماعية  الأن�سطة  لدعم  ريادية 

ملختلف املوؤ�س�سات. ويف الوقت نف�سه يوظف البنك فر�س ال�سراكة والدعم للرتويج عن منتجات وخدمات البنك الأمر الذي من �ساأنه 

اأن ي�ساهم يف ن�سر مفهوم ال�سريفة الإ�سالمية.

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ١٠8
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باإجراء ر�سمي للتعامل مع �سكاوى العمالء. وقد ا�س�س البنك مركز ات�سال مزود بامل�سادر املطلوبة من اجل الإجابة  البنك  احتفظ  •	
على مكاملات العمالء بطريقة مهنية. وهناك منوذج لت�سجيل ال�سكاوى على موقع للبنك فى ال�سبكة العامية لالإت�سالت بالإ�سافة اإىل 

تفا�سيل الإت�سال للعمالء من اجل ت�سجيل ال�سكاوى. ومت اأي�سًا تاأ�سي�س فريق  خمت�س يعمل حتت اإ�سراف الرئي�س التنفيذي لإدارة 

�سكاوى العمالء والتغذية الراجعة عن منتجات البنك وخدماته. وفريق العناية بالعميل واخلدمات النوعية يف البنك له دور ن�سط يف 

حلول �سكاوى العمالء والأخذ بالإعتبار التغذية الراجعة للعمالء عن املنتجات واخلدمات. وجميع ال�سكاوى يتم ت�سجيلها والتحقيق 

فيها من قبل اأ�سخا�س لي�س لهم عالقة مبا�سرة مبو�سوع امل�سكلة. ويبذل البنك جهودا  للتحقق من كل ال�سكاوى �سمن اأطار وقتى 

ق�سري. وحينما يكون ذلك غري ممكن. يتم الإت�سال بالعميل مبا�سرة ويتم ابالغة عن الفرتة الزمنية حلل مو�سوغ ال�سكوى. ويتم 

اأي�سًا تقدمي تقرير دوري عن و�سع ال�سكاوى اإىل الرئي�س التنفيذي والإدارة العليا.

إفصاحات حوكمة الشريعة  .19

اإلفصاح النوعي  1.19
اأحد اأهم العنا�سر التي ت�سكل الهيكل الإداري لبنك نزوى، وقد مت اعتماد هذا الق�سم من قبل هيئة  ال�سرعي  الإلتزام  ق�سم  يعد  •	
الرقابة ال�سرعية. حيث ت�سهم النظم وال�سيا�سات ال�سرعية يف تعزيز م�ستوى اإ�سراف اأع�ساء جمل�س الإدارة، وهيئة الرقابة ال�سرعية 

واإدارة البنك ل�سمان مدى توائم وتوافق العمليات الت�سغيلية والأن�سطة التجارية بالبنك مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ومتطلباتها.

العمل على �سمان توافق جميع الأعمال والأن�سطة التمويلية التي يتم اإجراوؤها يف البنك ب�سكل يومي مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية.  •	
يف  )الداخلي(  ال�سرعي  الإلتزام  وق�سم  ال�سرعية،  الرقابة  هيئة  بتاأ�سي�س  املتعلقة  ال�سروط  من  العديد  املركزي  البنك  اأ�سدر  وقد 

البنوك الإ�سالمية. وتعد هيئة الرقابة ال�سرعية م�ستقلة م�ستقلة بذاتها وتلعب دورا حيويا يف توفري ال�سيا�سات والأطر ال�سرعية فيما 

يتعلق باملعامالت امل�سرفية للبنوك. كما تقوم هيئة الرقابة ال�سرعية بدور رقابي على ق�سم الإلتزام ال�سرعي وذلك ل�سمان توافق 

جميع املعامالت امل�سرفية يف البنك مع الأحكام ال�سرعي.

يعمل  البنك، حيث  واإدارة  ال�سرعية  الرقابة  الو�سيط بني هيئة  بدور  ال�سرعي  الإلتزام  ق�سم  يقوم  املوؤ�س�سي،  بامل�ستوى  يتعلق  وفيما  •	
كال الق�سمني )هيئة الرقابة ال�سرعية وق�سم الإلتزام ال�سرعي( يف دعم اإدارة البنك لتحقيق توافق جميع الأن�سطة والعمليات التي 

يقوم بها البنك مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، واإلتزامها مع الإطار التنظيمي للبنوك الإ�سالمية ال�سادر من البنك املركزي. ومع 

ذلك فاإن مهمة امل�ساءلة واملحا�سبة فيما يتعلق بالإلتزام مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية والنظم وال�سيا�سات املو�سوعة من قبل هيئة 

الرقابة ال�سرعية تظل يف يد جمل�س الإدارة واإدارة البنك.

وتقوم  الإدارية.  بالق�سايا  يتعلق  فيما  وذلك  التنفيذي  الرئي�س  ومكتب  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  عمليا  ال�سرعي  الإلتزام  ق�سم  يتبع  •	
هيئة الرقابة ال�سرعية من خالل ق�سم الإلتزام ال�سرعي بتزويد ن�سخ من القرارات ال�سرعية ملجل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي، نظرا 

لأن عملية الإلتزام وتطبيق هذه القرارات يف كافة العمليات التمويلية واملنتجات واخلدمات التي يقدمها البنك اإمنا يقع على عاتق 

الإدارة. ويف اجلانب الآخر، فاإن هيئة الرقابة ال�سرعية تقوم بتل�سيم جميع النتائج التي تخرج بها للجمعية العمومية للم�ساهمني يف 

نهاية كل عام.

ال�سرعي باأداء مهامه وفقا للقوانني وال�سيا�سات التنظيمية ال�سادرة من قبل البنك املركزي وIBRF، والقرارات  الإلتزام  ق�سم  يقوم  •	
والأحكام ال�سرعية املو�سوعة من قبل هيئة الرقابة ال�سرعية، بالإ�سافة اإىل املعايري ال�سرعية ال�سادرة من AAOIFI وذلك ل�سمان 

فاعلية املهام التي يقوم بها ق�سم الإلتزام ال�سرعي. ول�سمان فاعلية املهام، يتوىل ق�سم الإلتزام ال�سرعي مهام الختبارات ما قبل 

ال�سلة،  ذات  والوثائق  م�ستوياتها،  ومبختلف  البنك  يف  تتم  التي  املعامالت  جميع  على  ذلك  ينطبق  م�ستمر،  ب�سكل  التنفيذ،  وبعد 

التقرير  يف  توثيقها  يتم  ال�سرعية  بالرقابة  املتعلقة  الأن�سطة  جميع  فاإن  ذلك،  على  وعالوة  البنك.  قبل  من  املعتمدة  والجراءات 

ال�سهري املعد للرئي�س التنفيذي والذي يتم م�ساركته مع اإدراة البنك، كما يتم اإطالع هيئة الرقابة ال�سرعية على التقرير ب�سفة ربع 

�سنوية. كما يتم اإدراج احلالت املخالفة لأحكام ال�سريعة –اإذ وجدت- يف التقرير ال�سهري.

يتعلق بعمليات الإ�سراف ما بعد التنفيذ، يقوم ق�سم التدقيق ال�سرعي بالإ�سراف على جميع املعامالت التي تتم يف الأق�سام.  فيما  •	
بحيث يتم نقل جميع املالحظات والنتائج التي يتو�سل لها الق�سم ومن ثم يتم اإر�سال جميع املالحظات والنتائج اإىل هيئة الرقابة 

ال�سرعية والتي تقوم بدورها مبناق�سة هذه التقارير مع الإدراة، ومن توثيق مالحظات الإدرة اجتاه التقارير بالإ�سافة اإىل اقرتاح 

خطط عمل لكل مالحظة يتم نلقها.

يتوىل املراجع ال�سرعي الداخلي م�سوؤوليات رئي�س ق�سم الإلتزام ال�سرعي. حيث تت�سمن الوظائف الإ�سراف على املراقبة ال�سرعية،  •	
وتوفري دورات تدريبية داخلية يف جمال ال�سريعة. ويتمثل الدور الفني الرئي�سي للمراقب ال�سرعي الداخلي يف تنفيذ املراجعة ال�سرعية 

لكل الت�سورات التمويلية وال�ستثمارية وذلك بالتن�سيق مع مدير الإلتزام ال�سرعي. وبالتزامن، يتم اإعداد تقرير املراجعة ال�سرعية 

وعر�سه على هيئة الرقابة ال�سرعية، واللجنة التنفيذية خالل الجتماع ال�سهري والف�سلي. ويف الوقت نف�سه، يتم عر�س الت�سورات 

التي مت مراجعتها والتي تتعلق باملنتجات  املعتمدة واملتوافقة مع املبادئ التوجيهية لهيئة الرقابة ال�سرعية للوحدات التجارية وذلك 

كجزء من الوثائق املطلوبة للتنفيذ. حيث تاأتي هذه املهمة �سمن الأن�سطة التي يتم اإجراوؤها قبل بدء تنفيذ ن�ساط املراجعة ال�سرعية.

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ ١٠9الـتــقــــر
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وملخ�س  ملف  وجتهيز  ال�سرعية،  الرقابة  لهيئة  املن�سق  بدور  الداخلي  ال�سرعي  املراجع  يقوم  اليومية،  املهام  اإىل  وبالإ�سافة  •	
يف  الأق�سام  روؤو�ساء  رغبة  حال  ويف  ال�سرعية.  التوجيهية  واملبادئ  بالقرارات  الأق�سام  روؤو�ساء  اإعالم  يتم  ثم  ومن  الجتماعات. 

احل�سول على  موافقات �سرعية قبل الجتماع القادم يقوم املراجع ال�سرعي باإعالم هيئة الرقابة ال�سرعية بوا�سطة الربيد الإلكرتوين 

للمراجعة واتخاذ القرار ال�سرعي. كما تفو�س هيئة الرقابة ال�سرعية اللجنة التنفيذية مبجموعة من ال�سالحيات، والتي يقوم من 

خاللها اأع�ساء اللجنة باإ�سدار قرارات �سرعية يف جمموعة من الق�سايا املختلفة. وعالوة على ذلك، يقوم املراجع ال�سرعي الداخلي 

باإعداد الأجندة وملخ�س الجتماعات للجنة التنفيذية واإعالم  روؤو�ساء الأق�سام يف البنك بالقرارات ال�سرعية التي يتم اتخاذها من 

قبل اللجنة.

جميع املعامالت التي يتم اجراوؤها يف البنك، يجب اأن تكون وفقا ملعايري الت�سغيل الداخلي املو�سوعة من قبل ق�سم العمليات والتي مت  •	
 ”screen sheet“ اعتمادها من قبل روؤو�ساء الأق�سام الأخرى مبا فيها ق�سم ال�سريعة. ويقوم ق�سم التدقيق ال�سرعي با�ستخدام

لتحقيق املطالب ال�سرعية، ول�سمان اللتزام مبعايري الت�سغيل الداخلي.

املالية  ال�سلة كق�سم  الأق�سام ذات  اإىل  بالإ�سافة  الأق�سام  تتم يف  التي  املعامالت  لكل  ب�سكل م�ستمر  ال�سرعي  التدقيق  تنفيذ  يتم  •	
والفروع. وتقوم هيئة الرقابة ال�سرعية باإعتماد خطة التدقيق ال�سرعية ب�سكل �سنوي، والتي يتم بناء عليها تنفيذ التدقيق ال�سرعي. 

ويقوم مدير ق�سم التدقيق ال�سرعي بتفوي�س مهام التدقيق ال�سرعي فيما بني موظفي الق�سم وذلك للتدقيق �سرعيا يف املعامالت التي 

يتم اإجراوؤها. يف حني يتم التدقيق ال�سرعي يف كل من ق�سم التجزئة، واأدوات التجارة الدولية، واخلزينة ب�سكل عينات بحيث ل تقل 

عن 10% كحد اأدنى. ويف عام 2014 جتاوزت ن�سبة العينات التي تدقيقها �سرعيا 30%. ويف املقابل يتم تدقيق جميع املعامالت التي 

تتم يف ق�سم ال�سركات وال�ستثمار وذلك بن�سبة 100%. وخالل ال�سنة، فقد مت تنفيذ التدقيق ال�سرعي ح�سب اخلطة املو�سوعة واملنهج 

الفروع.  يف  والإف�ساحات  املالية  ق�سم  يف  الأرباح  توزيع  ح�ساب  مبراجعة  �سهريا  ال�سرعي  التدقيق  ق�سم  يقوم  كما  �سابقا.  املذكور 

وبالإ�سافة اإىل مراجعة الإيرادات غري املتوافقة مع ال�سريعة، يف حال وجودها، و�سرفها للجمعيات اخلريية وذلك ح�سب ال�سوابط 

املو�سوعة من قبل هيئة الرقابة ال�سرعية.

ب�سكل م�ستمر، حيث مدير ق�سم التدقيق ال�سرعي بزيارة الفروع وذلك ب�سحبة اأع�ساء  ال�سرعي  للتدقيق  الفروع هي كذلك خا�سعة  •	
 الق�سم يف حال تطلب الأمر ذلك. حيث اأن مثل هذه الزيارات جلميع الفروع يف اأنحاء ال�سلطنة تتطلع لتحقيق ثالثة اأهداف رئي�سية:

1- القيام بالتدقيق ال�سرعي للمعامالت التي تتم يف الفروع.

2-  البقاء على توا�سل م�ستمر مع موظفي الفروع.  

3- توفري دورات تدريبية يف جمال ال�سريعة، والإجابة على الأ�سئلة املتعلقة بال�سريعة واملطروحة من قبل املوظفني والعمالء.  

جميع  اإر�سال  يتم  حني  يف  ال�سرعية،  الرقابة  لهيئة  ف�سلي  تقرير  يف  اإر�سالها  يتم  اأعاله،  املذكورة  ال�سرعي  التدقيق  مهام  جميع  •	
املالحظات املتعلقة مبخالفة ال�سريعة ب�سكل �سهري للجنة التنفيذية ملراجعتهم واتخاذ القرار. ويتم توثيق جميع املالحظات املتعلقة 

بالتدقيق ال�سرعي يف تقرير التدقيق ال�سرعي والذي يتم اإر�ساله لرئي�س ق�سم التدقيق ال�سرعي وذلك لكونه ع�سو يف جلنة التدقيق 

الداخلي بالإ�سافة اإىل روؤو�ساء الأق�سام ذات ال�سلة.

فاإن مهمة التدقيق ال�سرعي هي عملية متوا�سلة بحيث يتم الإ�سراف عليها من قبل املراجع ال�سرعي الداخلي وذلك بناء  ويف اخلتام،  •	
على “screen sheet” وقوائم مراجعة لكل معاملة، والتي يتم اتباعها لت�سوية وتعديل اأو اعتماد مالحظات التدقيق ال�سرعي. كما 

اأن اخلطة ال�سنوية للتدقيق ال�سرعي يتم حتديثها ورفع م�ستواها ح�سب املتطلبات التجارية، ويتم عر�سها على هيئة الرقابة ال�سرعية 

لعتمادها وذلك قبل تنفيذها.

تقرير التدقيق ال�سرعي للمراجعة يف الجتماعات الف�سلية لهيئة الرقابة ال�سرعية. ويف حال �سبط اأي اإيرادات غري متوافقة  ُتعر�س  •	
ال�سرعية.  الرقابة  ترتاأيه هيئة  واملعتمدة ر�سميا، وذلك ح�سب ما  امل�سجلة  يتم �سرفها يف ح�ساب اجلمعيات اخلريية  ال�سريعة  مع 

وعادة، تاأتي الإيرادات غري املتوافقة مع ال�سريعة من العقوبات املالية التي تفر�س على التاأخري يف دفع امل�ستحقات ال�سهرية. ويعر�س 

ق�سم التدقيق ال�سرعي جميع الإيرادات غري املتوافقة مع ال�سريعة على هيئة الرقابة ال�سرعية والتي بدورها تتخذ القرار ال�سرعي 

حيال هذه الأموال.

الإ�سالمية  مطلوب من البنوك الإ�سالمية تطبيق املعايري ال�سرعية ال�سادرة عن  امل�سرفية  للخدمات  التنظيمي  الإطار  ومبوجب  •	
منظمة املحا�سبة والتدقيق للموؤ�س�سات الإ�سالمية  والتقيد الإطار التنظيمي ال�سامل والتوجيهات. وغالبًا ما يكون الإطار التنظيمي 

للخدمات امل�سرفية الإ�سالمية  متوافق مع املعايري ال�سرعية ال�سادرة من قبل منظمة املحا�سبة والتدقيق للموؤ�س�سات الإ�سالمية  ، 

لذلك فكال املرجعني يتطابقان مع الإطار التنظيمي للخدمات امل�سرفية الإ�سالمية  كمرجعية ذات اولوية وهيئة تنظيمية ر�سمية.

باإعداد �سيا�سة التدريب يف جمال ال�سريعة والتي تغطي الأهداف ونطاق التدريب يف جمال ال�سريعة،  ال�سرعي  الإلتزام  ق�سم  يقوم  •	
بالإ�سافة اإىل خطة التدريب يف جمال ال�سريعة والتي يتم حتديثها ب�سكل �سنوي واعتمادها  من قبل هيئة الرقابة ال�سرعية، حيث 

ت�سمل موا�سيع التدريب واأ�ساليب التدريب التي �سيتم توظيفها وال�ستفادة منها. يجب على جميع موظفي البنك اأخذ دورة داخلية 

يف جمال ال�سريفة والبنوك الإ�سالمية، والأدوات ال�ستثمارية، واملنتجات واخلدمات التي يقدمها البنك، وذلك كجزء من الربنامج 

التعريفي املقدم للموظفني اجلدد، وذلك بالتن�سيق مع ق�سم املوارد الب�سرية.

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ١١٠
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اأعاله، يقدم ق�سم الإلتزام ال�سرعي دورات تدريبية ب�سكل متوا�سل ملوظفي الأق�سام الأخرى، ح�سب اجلدول  ماذكر  اإىل  وبالإ�سافة  •	
الزمني للدورات التدريبية املو�سوعة م�سبقا للوحدات التجارية كق�سم ال�سركات، واخلزينة، وال�ستثمار، وق�سم العمليات والتح�سيل، 

بالإ�سافة اإىل الأق�سام امل�ساندة. وفيما يتعلق بالدورات التدريبية غري املجدولة،  فاإنه يتم عقدها ملناق�سة موا�سيع معينة وذلك ح�سب 

متطلبات العمل.

الدورات التدريبية على املوظفني فح�سب، واإمنا كذلك للجمهور اخلارجي. حيث نظم البنك العديد من الدورات التدريبية  ل تقت�سر  •	
ملوظفي املوؤ�س�سات الأخرى، واملعلمني، والطلبة، بالإ�سافة اإىل العديد من احلمالت والأن�سطة التوعوية يف جمال ال�سريفة الإ�سالمية 

التجارية،  واملوؤ�س�سات  واملدار�س،  والكليات،  اجلامعات،  من  كال  الأن�سطة  هذه  �سملت  حيث  ال�سلطنة،  اأرجاء  خمتلف  يف  وذلك 

واملوؤمترات، وكتابة املقالت ال�سحفية الهادفة نحو تعزيز م�ستوى الوعي حول ال�سريفة الإ�سالمية. علما اأن هذه الدورات مت عقدها 

باللغتني الإجنليزية والعربية مع توفري مواد مطبوعة حول حمتوى الدورات للح�سور. ولتعزيز اجلهود املبذولة يف هذا الإطار، �سيوظف 

ق�سم الإلتزام ال�سرعي موظفا متخ�س�سا لتقدمي دورات يف جمال ال�سريفة الإ�سالمية، والذي �سيقوم بتعزيز م�ستوى الوعي حول 

ال�سريفة الإ�سالمية يف اأرجاء ال�سلطنة، بالإ�سافة اإىل الدورات الداخلية يف البنك.

مذكورة يف ق�سم حوكمة ال�سركات. ال�سرعية  الرقابة  هيئة  اأع�ساء  ح�سرها  التي  الجتماع  تفا�سيل  •	

اإلفصاح الكمي  1.19
للمعيار ال�سرعي AAOIFI مت ر�سدها يف معامالت املرابحة لالأفراد. وبناءًا على مالحظة املراقب ال�سرعي فيما  خمالفتني   هنالك  •	
يتعلق بهذه املعاملتني، فقد اأ�سدرت هيئة الرقابة ال�سرعية حكم يف اجتماعها بتاريخ 2014/12/22 بعزل مبلغ الربح املتحقق من 

املعاملتني )867 ريال عماين( وو�سعها يف ح�ساب العمال اخلرييه

البنك  الدوائر والأق�سام يف  اإلتزام جميع مدراء  اإبالغ وتاأكيد  فقد مت  ال�سريعة،  مع  متوافقة  غري  م�سابهة  معامالت  اأي  ولتفادي  •	
بالإجراءات املتوافقة مع ال�سريعة واملن�سو�س عليها يف اجراءات العمليات املوحده “SOP”، وذلك بالإ�سراف املبا�سر من قبل ق�سم 

التدقيق ال�سرعي.

اأو  الإف�ساح عن امل�ساهمة ال�سنوية للزكاة للبنك، عند القت�ساء، وذلك وفق الت�سريعات، واجلمعية العمومية، واملتطلبات الوطنية   

ح�سب متطلبات هيئة الرقابة ال�سرعية.  

البنك  معامالت  يف  ال�سرعي  اللتزام  مالحظة  مت  قد  انه  حتدد  حينما  ال�سرعي  اللتزام  �سهادة  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  وت�سدر  •	
الرقابه  هيئة  �سهادة  تن�س  الإدارة  قرار  وح�سب  ذلك  اىل  اإ�سافة  التقرير.  يف  املالحظة  ادراج  يتم  خمالفة  اأي  حال  ويف  والعقود 

ال�سرعيه SSB على ان اإحت�ساب ودفع الزكاة هو م�سوؤولية امل�ساهمني. 

مكافات اأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية

عليها  موافق  ف�سلية  مكافئات  طريق  عن  العمل  على  الإ�سراف  يف  م�ساهمتهم  عن  ال�سرعية  الرقابة  هيئة  اأع�ساء  تعوي�س  يتم  •	
بالإ�سافة اىل ر�سوم ح�سور اجتماع هيئة الرقابة ال�سرعية. واأع�ساء هيئة الرقابة ال�سرعية الذين ي�ساركون من خارج ُعمان ي�ستحق 

اأن تفع لهم نفقات ال�سفر والإقامة يف الفندق. ويف حال اأي ت�سارب يف امل�سالح �سيتم رفع تقرير مب�سائل الت�سارب و�سيتم اتخاذ قرار 

من قبل هيئة الرقابة ال�سرعية يف هذا ال�سدد.

خالل ال�سنة. دفع البنك مبلغ 67.057 ريال عماين )دي�سمرب 2013: 70.717 ريال عماين( حل�ساب املكافاآت اإىل هيئة الرقابة  •	
ال�سرعية والذي ت�سمن نفقات الإقامة وال�سفر والإجتماع والر�سوم ال�سنوية.

اإلفصاح عن المكافآت:  .20

 لقد قام البنك بتعيني ا�ست�ساري مل�ساندة البنك يف حتقيق المتثال ملتطلبات البنك املركزي العماين ال�سادر يف يناير 2014، عليه، �سيقوم 

البنك بالإف�ساح عن املعلومات املتعلقة باإجراءات املكاأفاأت والتي تغطي العنا�سر الأ�سا�سية  لف�سل الجراءات املتبعة واملتوافقة مع جلنة 

بازل لالإ�سراف البنكي، املوجودة يف متطلبات اإف�ساحات بازل 3 واملتعلقة باملكاأفاأت وال�سادرة يف يوليو 2011. 

نهاية اف�ساحات الركن 3 من بازل 2 

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ ١١١الـتــقــــر
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اإف�ساحات بازل 3 ح�سب اجلداول امل�ستخدمة خالل فرتة الإنتقالية للتعديالت التنظيمية من 1 يناير 2013 اىل 1 يناير 2018

20142013
ريال ًعماينريال ًعماينراأ�س املال الأ�سا�سي لالأ�سهم العادية ال�سريحة الأوىل: اأدوات راأ�س املال و الإحتياطيات

1

الأ�سهم العادية لراأ�س املال )الذي يعادل ال�سركات الغري م�ساهمة( م�سافًا اليها عالوة 

152.091.192152.091.192الإ�سدار 

)12.304.780()20.013.541(الأرباح املدورة2

-   -   ينود الدخل ال�سامل الأخرى )الإحتياطيات الأخرى(3

4

راأ�س املال ال�سادر و اخلا�سع لالإقتطاع التدريجي من راأ�س املال الأ�سا�سي لالأ�سهم 

-   -   العادية ال�سريحة الأوىل ) مطبق فقط لل�سركات امل�ساهمة العامة(

�سخ راأ�س مال يف القطاع العام اخلا�سع لالإعفاء حتى 1 يناير 52018

6

اأ�سهم راأ�س املال العادية ال�سادرة من قبل ال�سركات التابعة و اململوكة من قبل جهات 

-   -اأخرى ) املبالغ امل�سموحة �سمن راأ�س املال الأ�سا�سي لالأ�سهم العادية ال�سريحة الأوىل(

132.077.651139.786.412راأ�س املال الأ�سا�سي لالأ�سهم العادية ال�سريحة الأوىل قبل التعديالت التنظيمية7

  راأ�س املال الأ�سا�سي لالأ�سهم العادية ال�سريحة الأوىل التعديالت التنظيمية8

)806.654()43.458(تعديالت التفييم التحوطية9

اخل�سائر الغري متحققة10

-   -ال�سهرة ) بعد خ�سم املطلوبات ال�سريبية املوؤجلة11

12

املوجودات الغري ملمو�سة الأخرى غري حقوق الرهن العقاري ) بعد خ�سم املطلوبات 

)2.301.270()1.910.394(ال�سريبية املوؤجلة(

13

موجودات �سريبية التي تعتمد على الأرباح امل�ستقبلية با�ستثناء تلك النا�سئة نتيجة 

)338.477()1.091.636(الفروقات موؤقتة )بعد خ�سم املطلوبات ال�سريبية املوؤجلة(

حقوق خدمة الرهن العقاري �سمن احلد )%10(23

موجودات �سريبية موؤجلة نتيجة فروقات موؤقتة  �سمن احلد )%10(24

الزيادة عن احلد )%15(25

منها: ال�ستثمارات اجلوهرية يف ال�سركات امل�ساهمة العامة26

منها: حقوق خدمة الرهن العقاري27

)1.353.907()1.637.455(منها : موجودات �سريبية موؤجلة نتيجة فروقات موؤقتة  28

التعديالت التنظيمية املتعلقة بالقوانني املحلية29

30

التعديالت التنظيمية املطبقة على راأ�س املال الأ�سا�سي لالأ�سهم العادية ال�سريحة 

الأوىل نتيجة لعدم كفاية راأ�س املال الإ�سايف ال�سريحة الأوىل والثانية لتغطية 

القتطاعات 

)4.800.308()4.682.943(جمموع التعديالت القانونية لراأ�س املال عايل اجلودة ال�سريحة الأوىل  31

32)CET1( 127.394.708134.986.104راأ�س املال الأ�سا�سي لالأ�سهم العادية ال�سريحة الأوىل

راأ�س املال الأ�سا�سي لالأ�سهم العادية ال�سريحة الأوىل: اأدوات راأ�س املال33

-   -   اأدوات راأ�س املال الإ�سايف ال�سريحة الأوىل ال�سادرة م�سافًا اليها عالوة الإ�سدار 34

-   -   منها: امل�سنف من حقوق امل�ساهمني ح�سب املعايري املحا�سبية املطبقة35

-   -   منها: امل�سنف من حقوق املطلوبات ح�سب املعايري املحا�سبية املطبقة36

37

اأدوات راأ�س املال اخلا�سعة لالقتطاع التدريجي من راأ�س املال الإ�سايف ال�سريحة 

-   -   الأوىل

38

اأدوات راأ�س املال الإ�سايف ال�سريحة الأوىل )اأدوات راأ�س املال الأ�سا�سي لالأ�سهم 

العادية  ال�سريحة الوىل الغري م�سنفة �سمن �سطر 5(  ال�سادرة من قبل ال�سركات 

التابعة واململوكة من قبل جهات اخرى ) املبالغ امل�سموحة �سمن راأ�س املال الإ�سايف 

--ال�سريحة الوىل(

39

منها اأدوات راأ�س املال ال�سادرة من قبل ال�سركات التابعة واخلا�سعة لالقتطاع 

-   -التدريجي

-   -   راأ�س املال الإ�سايف ال�سريحة الأوىل قبل التعديالت التنظيمية40

راأ�س املال الإ�سايف ال�سريحة الأوىل : التعديالت التنظيمية41

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ١١٢
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20142013

ال�ستثمارات يف اأدوات راأ�س املال الإ�سايف ال�سريحة الأوىل42

ال�ستثمارات يف اأدوات راأ�س املال الإ�سايف ال�سريحة الأوىل33

ادوات حقوق امللكية املتبادلة �سمن ال�سريحة الوىل34

35

ال�ستثمارات يف ال�سركات املالية و البنوك و �سركات التاأمني تقل عن 10% من راأ�س 

مال هذه ال�سركات اإذا مل يتم دمج بياناتها املالية  �سمن احلد )%10(

36

ال�ستثمارات اجلوهرية يف ال�سركات املالية و البنوك و �سركات التاأمني تزيد عن %10 

من راأ�س مال هذه ال�سركات اإذا مل يتم دمج بياناتها املالية )�سايف املراكز املك�سوفة 

املوؤهلة(

التعديالت التنظيمية املتعلقة بالقوانني املحلية37

38

التعديالت التنظيمية املطبقة على راأ�س املال الإ�سايف ال�سريحة الأوىل فيما يتعلق 

باملبالغ املعاجلة قبل اإ�سدار تعليمات بازل 3

39

منها: موجودات �سريبية التي تعتمد على الأرباح امل�ستقبلية با�ستثناء تلك النا�سئة 

نتيجة الفروقات موؤقتة )بعد خ�سم املطلوبات ال�سريبية املوؤجلة(

40

منها: املوجودات الغري ملمو�سة الخرى غري حقوق خدمة الرهن العقاري )بعد خ�سم 

املطلوبات ال�سريبية املوؤجلة(

41

التعديالت التنظيمية املطبقة على راأ�س املال الإ�سايف ال�سريحة الأوىل نتيجة لعدم 

كفاية ال�سريحة الثانية لتغطية القتطاعات

جمموع التعديالت التنظيمية املطبقة على راأ�س املال الإ�سايف ال�سريحة الأوىل42

43)AT1( راأ�س املال الإ�سايف ال�سريحة الأوىل   -   -

44)T1 = CET1 + AT1( 127.394.708134.986.104 ال�سريحة الأوىل لراأ�س املال

راأ�س املال ال�سريحة الثانية: اأدوات راأ�س املال واملخ�س�سات45

اأدوات راأ�س املال الإ�سايف ال�سريحة الأوىل ال�سادرة م�سافًا اليها عالوة الإ�سدار46

اأدوات راأ�س املال اخلا�سعة لالقتطاع التدريجي من راأ�س املال ال�سريحة الثانية47

48

اأدوات راأ�س املال ال�سريحة الثانية )اأدوات راأ�س املال الأ�سا�سي لالأ�سهم العادية  

ال�سريحة الوىل وراأ�س املال الإ�سايف ال�سريحة الأوىل الغري م�سنفة �سمن �سطر 5 

و 34( ال�سادرة من قبل ال�سركات التابعة واململوكة من قبل جهات اخرى )املبالغ 

امل�سموحة �سمن راأ�س املال ال�سريحة الثانية(

منها: اأدوات راأ�س املال ال�سادرة من قبل ال�سركات التابعة واخلا�سعة لالقتطاع التدريجي49

1.923.451429.726املخ�س�سات50

1.923.451429.726راأ�س املال ال�سريحة الثانية قبل التعديالت التنظيمية51

  راأ�س املال ال�سريحة الثانية: التعديالت التنظيمية52

ال�ستثمارات يف اأدوات راأ�س املال ال�سريحة الثاين53

54sادوات حقوق امللكية املتبادلة �سمن ال�سريحة الوىل

جمموع التعديالت التنظيمية لل�سريحة الثانية لراأ�س املال:55

1.923.451429.726ال�سريحة الثانية لراأ�س املال56

129.318.159135.415.830جمموع راأ�س املال )ل�سريحة الأول + ال�سريحة الثانية(57

املوجودات املرجحة باملخاطر املتعلقة باملبالغ املعاجلة قبل اإ�سدار تعليمات بازل58

59)60a+60b+60c( 278.888.335186.355.924جمموع املوجودات املرجحة باملخاطر

234.393.92794.326.525منها: خماطر الئتمان60

34.767.17186.670.649منها: خماطر ال�سوق61

9.727.2375.358.750منها: خماطر الت�سغيل62

ن�سبة كفاية راأ�س املال 63

72.43%45.68%راأ�س املال الأ�سا�سي لالأ�سهم العادية ال�سريحة الأوىل )كن�سبة للموجودات املرجحة باملخاطر(64

72.43%45.68%راأ�س املال ال�سريحة الأوىل )كن�سبة للموجودات املرجحة باملخاطر(65

72.67%46.37%جمموع راأ�س املال )كن�سبة للموجودات املرجحة باملخاطر(66

يــر الـسـنــــوي ٢٠١٤ ١١3الـتــقــــر
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جدول 2 )اأ(

قائمة املركز املايل 

ح�ضب القوائم 

القوائم املوحداملالية املعلنة

قائمة املركز املايل 

ح�ضب القوائم 

القوائم املوحداملالية املعلنة

ريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماينريال ُعماين

Dec-14Dec-14Dec-13Dec-13املوجودات

25.091.75925.091.75927.667.98827.667.988نقد واأر�سدة لدى البنك املركزي الُعماين

-   -   -   -   �سهادات اإيداع

58.639.34258.639.34254.142.72854.142.728اأر�سدة لدى بنوك

135.515.741135.515.74130.593.52030.593.520التمويالت الإ�سالمية

9.439.5079.439.50759.704.11059.704.110اإ�ستثمارات �سكوك واأ�سهم

-   -    -   -   متويالت بنوك

14.175.00014.175.00014.175.00014.175.000اإ�ستثمار يف العقارات

4.478.5254.478.5254.394.6514.394.651ممتلكات ومعدات

2.734.3062.734.3061.786.8961.786.896موجودات �سريبية موؤجله

3.031.7513.031.7513.532.0353.532.035موجودات اأخرى

253.105.931253.105.931195.996.928195.996.928جمموع املوجودات

املطلوبات

16.901.50016.901.50025.179.00025.179.000ح�سابات بنوك

93.856.91193.856.91128.052.98128.052.981ودائع العمالء

-   -   -     -   مطلوبات ال�سريبة املوؤجلة واحلالية

10.304.25810.304.2583.653.0473.653.047مطلوبات اأخرى

-   -   -   -   �سكوك م�ساندة

121.062.669121.062.66956.885.02856.885.028جمموع املطلوبات

-    -   -   حقوق امل�ساهمني

150.000.000150.000.000150.000.000150.000.000راأ�س املال املدفوع

2.091.1922.091.1922.091.1922.091.192عالوة اإ�سدار

-   -   -   -   الإحتاطي القانوين

-   -   -   -   احتياطي عام

-12.304.780-12.304.780-20.013.541-20.013.541الأرباح املدورة

-674.512-674.512-34.389-34.389التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لال�ستثمار

 -   -   -    -   احتياطي قرو�س م�ساندة

132.043.262132.043.262139.111.900139.111.900جمموع حقوق امل�ساهمني

253.105.931253.105.931195.996.928195.996.928جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

جدول 2 )ب(

امليزانية ح�ضب 

القوائم املالية 

املعلنة

القوائم املوحده 

اخلا�ضعه 

للت�ضريعات

امليزانية  ح�ضب 

القوائم املالية 

املعلنة

القوائم املوحده 

اخلا�ضعه 

للت�ضريعات

Dec-14Dec-14Dec-13Dec-13املوجودات

25.091.75925.091.75927.667.98827.667.988نقد واأر�سدة لدى البنك املركزي الُعماين

58.639.34258.639.34254.142.72854.142.728اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�سرفية

ال�ستثمارات

7.000.0007.000.0007.000.0007.000.000حمتفظ بها لال�ستحقاق

من �سمن ال�ستثمارات املحتفظ بها 

لال�ستحقاق

    

-    -   -    -   ا�ستثمارات يف �سركات تابعة

-   -   -   -   ا�ستثمارات يف �سركات �سقيقه

-   متاحة للبيع

2.439.5072.439.50752.704.11052.704.110ا�ستثمارات �سكوك واأ�سهم

-   حمتفظ بها للمتاجرة

بــــــنــــــــــك نـــــــــــــزوى ١١٤
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14.175.00014.175.00014.175.00014.175.000اإ�ستثمار يف العقارات

-   التمويالت الإ�سالمية منها:

-   التمويالت الإ�سالمية لبنوك حملية

-   التمويالت الإ�سالمية لبنوك اأجنبية

130.467.499130.467.49924.583.51124.583.511التمويالت الإ�سالمية لعمالء حملني

التمويالت الإ�سالمية لعمالء حملني �سمن 

الفروع املحلية

                                            

   -

التمويالت الإ�سالمية لعمالء حملني �سمن 

الفروع اخلارجية

5.048.2425.048.2426.010.0096.010.009

التمويالت الإ�سالمية للموؤ�س�سات ال�سغرية 

واملتو�سطة

--      -                -

-   التمويالت الإ�سالمية من النوافذ الإ�سالمية

4.478.5254.478.5254.394.6514.394.651الأ�سول الثابتة

-   املوجودات الأخرى منها:

730.282730.282627.043627.043اإيرادات م�ستحقة وغري مقبو�سة

286.660286.660475.185475.185م�ساريف مدفوعة مقدمُا

88.58888.58888.48888.488 تاأمينات م�سرتدة

-   ال�سهرة

1.910.3941.910.3942.301.2712.301.271موجودات غري ملمو�سة

2.734.3062.734.3061.786.8961.786.896موجودات �سريبية موؤجله

15.82715.82740.04840.048اخرى

اأر�سدة مدينة يف ح�سابات الأرباح واخل�سائر

253.105.931253.105.931195.996.928195.996.928جمموع املوجودات

راأ�س املال واملطلوبات

150.000.000150.000.000150.000.000150.000.000راأ�س املال املدفوع

-   منها:

CET1 132.077.651132.077.651139.786.412139.786.412املبلغ املوؤهل

AT1 املبلغ املوؤهل   -   -   -   -

الإحتياطيات التغري املرتاكم يف القيمة 

العادلة لال�ستثمار

34.389-34.389-674.512-674.512-

132.043.262132.043.262139.111.900139.111.900جمموع راأ�س املال

الودائع منها:

-   ودائع بنوك

93.856.91193.856.91128.052.98128.052.981ودائع عمالء

ودائع النوافذ الإ�سالمية

 -   ودائع اخرى

-   القرو�س : من البنك املركزي العماين

16.901.50016.901.50025.179.00025.179.000من البنوك 

-   -   -   من املوؤ�س�سات الأخرى

-    -   -    -   القرو�س على �سكل �سندات و�سكوك

-   اخرى

-   مطلوبات اخرى وخم�س�سات منها:

3.364.0823.364.0821.918.9411.918.941ذمم دائنة وم�ساريف م�ستحقة

6.237.9856.237.9851.658.1661.658.166�سيكات �سادرة

641.197641.19724.18724.187اأرباح م�ستحقة الدفع 

60.99460.99451.75351.753اخرى

253.105.931253.105.931195.996.928195.996.928املجموع
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جدول 3

اإي�ساح حول ال�سفات  الأ�سا�سية لأدوات را�س املال

يت�سمن را�س املال امل�سدر 1.500.000.000 �سهم بقيمة 100 بي�سة لكل �سهم مدفوعة بالكامل. م�سدرة وفقا للقوانني املطبقة ب�سلطنة 

ُعمان

بنك نزوىامل�سدر1.

BKNZ:OMالرمز املوحد )ب�سوق املال او بلومربغ او اية ا�سواق اخرى2.

�سلطنة ُعمانالقانون احلاكم لراأ�س املال3.

ال�سريحه 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�سةالقيمة الأ�سمية لالأداة9.

را�س مال مدفوعالت�سنيف املحا�سبي10.

23 اأبريل 2012تاريخ الإ�سدار11.

ل يوجدالأ�ستمرارية اأو التاريخ12.

ل يوجدتاريخ الإ�ستحقاق13.

ل يوجدحق الطلب للم�سدر اخلا�سع ملوافقة مبدئية من اجلهات الرقابية14.

ل يوجدتاريخ الطب الإختياري ، وتاريخ الطلب املحتمل ومبلغ الإ�ستبدال15.

ل يوجدتواريخ الطلب الالحقة ، و الفوائد وارباح الأ�سهم ان وجدت16.

ل يوجدالفوائد وارباح الأ�سهم الثابته واملتغرية17.

ل يوجد�سعر الفائدة ومدى ارتباطه باية موؤ�سر18.

ل يوجدوجود اية حمددات لأرباح الأ�سهم19.

ل يوجداأختاري بالكامل او جزئيا او الزاميا20.

ل يوجدوجود بند للزادة لتحفيز الإ�ستبدال21.

ل يوجداملجموع الرتاكمي وغري الرتاكمي22.

ل يوجدقابل لالإ�ستبدال اأو غري قابل لالإ�ستبدال23.

ل يوجدلو قاب لالإ�سرتداد ماهي نقطة الإ�ستبدال24.

ل يوجدهل قابل لالإ�سرتداد كليا او جزئيا25.

ل يوجد�سعر الإ�ستبدال لو قابل لالإ�ستبدال26.

ل يوجدلو قابل لالإ�ستبدال هل اإلزاميا اأو اإختياريا27.

ل يوجدلو قابل لالإ�ستبدال ، حتديد الأدوات امل�ستبدلة اإليها28.

ل يوجدلو قابل لالإ�ستبدال ، حتديد م�سدر الأدوات امل�ستبدلة 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�سفية  )حتديد الأدوات التي لها احقية او اولوية(35.

ل يوجدمالمح عدم الإلتزام اأو التوافق املرحلي36.

ل يوجدتو�سيح معام عدم الإلتزام ان وجد37.
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