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مصرفية  خدمات  اإلسالمي  العز  البنك  ظل  نوفمبر،  في  البنك  تأسيس  منذ 
لألفراد والشركات من خالل شبكة فروعه وعبر قنواته االلكترونية. يسعى بنك 
خالل  من  العمالء  لجميع  ومستدامة  استثنائية  نتائج  لتحقيق  اإلسالمي  العز 

توفير المنتجات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

ريال ُعماني تعود  ١٠٠ مليون  إلى  العّز اإلسالمي  ويصل إجمالي رأس مال بنك 
العام  األولي في  المكتتبين في الطرح  نسبة ٤٠٪ منه ألسهم المستثمرين 
من  متنوعة  قائمة  إلى  فتعود  المال  رأس  من  الـ٦٠  نسبة  أما  ٢٠١٢م.  سبتمبر 
بالبنك  وتجمعها  المالي  األداء  في  مّعمقة  خبرة  تمتلك  مؤسسة  شركات 
رؤية موّحدة ترنو لتأسيس قاعدة ثابتة وبيئة خصبة تمهد الزدهار  بنك العّز 

االسالمي في قطاع الصيرفة.



46

56

108

166

172

6

8

12

14

36

38

5

نبذه عن البنكالمحتويات

تقرير رئيس مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

االدارة العليا

تقرير هيئة الرقابة الشرعية

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة

III وبازل III الركيزه II تقرير بازل

القوائم المالية

أحداث السنة ٢٠١5

شبكة الفروع



6
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رســـــــالتنا

قيـــــــــمنا

تقديم نتائج ممتازة ومستدامة ألصحاب المصلحة عبر تقديم أفضل الحلول المالية المتوافقة مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية.

العمل الجماعي
نحن نبني فرق عمل مميزة تركز على النتائج ويحدوها 

كل ما يخلق قيمة ألصحاب المصلحة لدينا.

النزاهة 
نحن نؤدي أعمالنا بكل أمانة وإنصاف وشفافية 

مسترشدين بمبادئ الشريعة اإلسالمية..

التميز
نحن شغوفون بأن نكون األفضل في جميع 

أعمالنا.
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

تيمور بن أسعد آل سعيد
رئيس مجلس اإلدارة
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يسرني ويطيب لي، في بداية هذا االجتماع، أن أقدم إليكم النتائج 
المالية  للسنة  )»البنك«(  اإلسالمي  العز  لبنك  السنوية  المالية 
أعماله  أداء  البنك في  استمر  لقد   .٢٠١5 3١ ديسمبر  المنتهية في 
بما يتوافق مع استراتيجيته األمر الذي أدى إلى أن يتفوق في تحقيق 

النمو المخطط له للسنة. 

الملمح االقتصادي

ويعزى  السنة  فترة  طوال  تحديا  تشكل  االقتصادية  البيئة  ظلت 
الحال  هو  وكما  النفط.  أسعار  انخفاض  إلى  أساسية  بصورة  ذلك 
إيرادات  ظلت  األخرى  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  بالنسبة 
النفط والغاز المساهم الرئيسي في اقتصاد سلطنة عمان حيث 
تشكل أكثر من 75٪ من إيرادات الحكومة. في السنوات الماضية 
الموازنة  في  الكبيرة  الفوائض  من  العماني  االقتصاد  استفاد 
الضبط  تطبيق  أنه سيبرز مفهوم  إال  المتزايد،  الحكومي  واإلنفاق 

المالي على المدى القصير والمتوسط. 

أعلنت الحكومة، كجزء من موازنة عام ٢٠١٦ ، عن عدد من المبادرات 
لتعزيز مصادر اإليرادات غير النفطية  وقد تضمنت تلك المبادرات 
الضريبية  اإلعفاءات  من  والحد  الشركات  ضريبة  معدالت  زيادة 
المعامالت  رسوم  ومراجعة  الحيوية  المرافق  تعرفة  ومراجعة 
التجارية  األراضي  منح  عملية  وتنظيم  البلدية  والرسوم  العقارية 
والسياحية والصناعية ومراجعة رسوم مختلف الخدمات الحكومية 
األخرى. كما تم أيضا اإلعالن عن تدابير لترشيد االنفاق ويتضمن ذلك 
ومع  األساسية.  غير  المشاريع  وتأجيل  الوقود  الدعم عن  تخفيض 
وجود التدابير أعاله تم تقدير العجز في موازنة سنة ٢٠١٦ بمبلغ 3.3 
مليار ريال عماني ويتوقع تمويل هذا العجز من خالل الحصول على 

المقبوضات  إلى  باإلضافة  والعالمية  المحلية  السوق  من  قروض 
الرأسمالية والسحب من احتياطيات السنوات السابقة.

ومع االنخفاض المتوقع في اإليرادات الحكومية واإلنفاق الحكومي 
التحديات  مع  التعامل  إلى  المصرفي  القطاع  يحتاج  قد  المخفض 
مواصلة  في  البنك  سيستمر  والمتوسط.  القصير  المدى  على 
النمو المستدام من خالل طرح منتجات قوية ومبتكرة والتميز في 

الخدمات والكفاءات التشغيلية واإلدارة القوية للمخاطر. 

الملمح المالي

ريال  ٢٠٠ مليون  للبنك مبلغ  المدينة  التمويل  إجمالي ذمم  تجاوز 
نموا  مسجال  عماني  ريال  مليون   ٢٠١.9 مبلغ  إلى  ليصل  عماني 
بنسبة ١85٪ عن النسبة المحققة في نهاية عام ٢٠١٤ بينما زادت 
عام  نهاية  في  عماني  ريال  مليون   ١5.3 مبلغ  من  العمالء  ودائع 
٢٠١٤ إلى ١٦١.٤ مليون ريال عماني في نهاية ٢٠١5. نتج عن هذا النمو 
االستثنائي زيادة في صافي إيرادات التشغيل بنسبة ٢١٠٪ لتصل 
ريال عماني لعام ٢٠١5 مقارنة بمبلغ ١.93 مليون  إلى 5.99 مليون 

ريال عماني لعام ٢٠١٤.

أهدافه  كافة  تحقيق  من  وتوفيقه  اهلل  بحمد  البنك  تمكن 
االستراتيجية من حيث النمو والتكلفة والربحية.

النمو في سلطنة عمان

آخرين  فرعين  بافتتاح  توزيعه  شبكة  توسيع  في  البنك  استمر 
)الوطية(، ومحافظة ظفار )صاللة(   في كل من محافظة مسقط  

المساهمون األعزاء،

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
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مما عزز شبكة التوزيع لتصل إلى ستة فروع إضافة إلى كشك في 
سلطنة  في  تفاعلي  آلي  صراف  أول  به  يوجد  مول  جراند  مسقط 

عمان بأكملها.

يعتبر بنك العز اإلسالمي أول بنك في سلطنة عمان يقوم بإدخال 
آر، الشركة  NCR إن سي  التفاعلي من شركة  تقنية الصراف اآللي 
وجود  ومع  المستهلكين.  معامالت  تقنيات  في  الرائدة  العالمية 
المعامالت  معظم  إكمال  للعمالء  يمكن  التفاعلي  اآللي  الصراف 
في جهاز الصراف اآللي بمساعدة أحد الموظفين وعن بعد. كما قام 
المبتكرة  الجديدة  والخدمات  المنتجات  بعض  بإدخال  أيضا  البنك 
لعمالء التجزئة بينما قام بإجراء تعزيزات كبيرة على أمن عمليات 
بطاقاتنا بإدخال الخدمات اآلمنة ثالثية األبعاد. البنك أحد ستة بنوك 
في السلطنة التي حققت مركز التزام ئي إم في )EMV( من البنك 

المركزي العماني مما يدل على مستوى قوة وأمن شبكة البنك. 

التالية  المبادرات والتطورات  البنك حدثت  وتماشيا مع استراتيجية 
خالل العام ٢٠١5 :

omBBB- )درجة  ائتماني طويل األجل فئة  البنك تصنيف  تم منح 
انتيليجنس  كابيتال  قبل  من  الوطني  المقياس  على  االستثمار( 
وبهذا يصبح بنك العز اإلسالمي أول بنك إسالمي في السلطنة يتم 
درجة  وقد حقق تصنيف  عالمية  وكالة تصنيف  جانب  تصنيفه من 
استثمار قوية في هذا السياق. يشير هذا إلى كفاءة البنك إضافة 

إلى االلتزام والدعم من مساهمي البنك. 

استراتيجية  اتفاقيات  بالتوقيع على  البنك  قام  إلى ما ذكر  إضافة 
في  تبدأ  أن  لها  يتوقع  كبيرة  لمشاريع  الشركات  من  عمالء  مع 
المستقبل القريب. تتضمن هذه االتفاقيات اتفاقية مع شركة شادن 
بالشريعة  ملتزم  األجل  طويل  تمويل  تسهيالت  لتوفير  للتطوير 
الثانية”. كما وقع  المرحلة  الحيل  لتنفيذ مشروع “شادن  اإلسالمية 

البحري  للنقل  العمانية  الشركة  مع  رئيسية  وكالة  اتفاقية  البنك 
لالستثمار في عدد من مشاريع الشركة. اتفاقية التمويل مع الشركة 
العمانية للنقل البحري هي األكبر واألولى من نوعها التي يقوم بها 

بنك إسالمي في البالد. 

من ناحية الحوكمة جاء بنك العز اإلسالمي ضمن البنوك الخمسة 
األولى في دول مجلس التعاون الخليجي والبنك العماني الوحيد 
إيست  ميدل  قبل  من  وذلك  المالي  اإلفصاح  نتيجة  أساس  على 
يتم  الذي  المدى  المالي  اإلفصاح  تصنيف  يقيس  أدفايزر.   جلوبال 
فيه حماية المستهلكين والمعنيين من خالل اإلفصاح عن الملكية 
والمعلومات المالية. في بنك العز نحن نثمن الثقة التي أوالنا لها 

مساهمونا ولدينا اعتقاد جازم في أهمية شفافية الشركة.

االستثمار في موظفينا ومجتمعنا

إننا بشكل أساسي نسعى إلى تحقيق هدفنا الرامي إلى جعل بنك 
العز االسالمي مؤسسة مالية رائدة في نظر عمالئها؛ مؤسسة تحظى 
بثقتهم وتفوز بدورها بالمزيد من أعمالهم. إنها االستراتيجية التي 
استثمارا  اإلسالمي  العز  بنك  لجعل  األساسية  البناء  توفر مكونات 
جذابا، مكانا مفضال للعمل من قبل موظفينا وبنك يوجه تركيزه 

على سلطنة عمان بحيث يمكن للبالد أن تفخر به بكل صدق.

يواصل البنك حاليا العمل بشكل جاد لتوظيف الشباب العمانيين 
موظفا   ١83 بالبنك  كان  السنة  وبنهاية  والطموحين  الموهوبين 
عمانيا يعملون في جميع أقسام البنك حيث بلغ معدل التعمين 
الرقابية  الجهات  قبل  من  المحددة  المئوية  النسبة  متجاوزا   ٪88

بالنسبة لبنك حديث التأسيس.

األنشطة  االستثمار في تشكيلة واسعة من  أيضا  نواصل  أننا  كما 
التي  والمناسبات  األنشطة  رعاية  للمجتمع ويتضمن ذلك  المفيدة 

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
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خطة  في  وضعناها  التي  االلتزامات  تنظيم  تم  لقد  محليا.  تقام 
سنة ٢٠١5 للمسؤولية االجتماعية وتنفيذها في مجاالت نرى أن لها 

األثر االجتماعي الكبير على المجتمع.

الجوائز 

برز بنك العز اإلسالمي كعالمة تجارية معروفة ومتميزة في السوق 
الخطة  وتطبيق  البنك   رسالة  محتويات  تنفيذ  خالل  من  وذلك 
االستراتيجية والمحافظة على رؤية منضبطة وغرس القيم األصيلة 

في فريق العمل الملتزم دائما بتحقيق اعلى درجات التميز.
ألدائه  تقديرا  الجوائز  من  عدد  على  البنك  حصل   ٢٠١5 العام  خالل 
القيمة  الجوائز  إن  والمال.  األعمال  معايير  مختلف  عبر  المميز 
المقدمة للبنك فيما يتعلق بمنتجاته وخدماته المبتكرة تتضمن 
مجلة  قبل  من   »٢٠١5 لعام  عمان  في  تجزئة  بنك  »أفضل  جائزة 
»أفضل  جائزة  أيضا  البنك  تلقى  كما  اإلسالمي.  والتمويل  األعمال 

خدمة عمالء في عمان لعام ٢٠١5« من مجلة بانكر ميدل إيست. 

وخاصة  حقيقية  قيمة  تمثل  التقدير  وشهادات  الجوائز  هذه  إن 
الذي  الناجح  األعمال  نموذج  بمزايا  تعترف  أنها  حيث  لنا  بالنسبة 

ينتهجه البنك. 

يواجه  أنه  أعماله حيث  العز اإلسالمي مسار تطوير  سيواصل بنك 
التحديات ويخوض منافسه قوية وذلك كونه أحد الداخلين الجدد 
للسوق  . إن التركيز المتجدد على العميل وتجربة العميل سيجعل 
من البنك المؤسسة األفضل لجميع أصحاب المصلحة  وعلى وجه 

الخصوص العمالء والموظفين والمساهمين.

ختاما

لموالنا  واالمتنان   الجزيل  بالشكر  يتقدم  أن  اإلدارة  مجلس  يود 
حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم يحفظه 
اهلل ويرعاه على رؤيته الثاقبة وقيادته الحكيمة لعمان على مسار 
قيادة  تحت  الماضية  عاما   وأربعين  الخمس  خالل  والرفاه  النمو 

جاللته الرشيدة.

كما أود أيضا أن أتقدم بالشكر لمجلس االدارة الذي يتمتع بااللتزام 
الكبير وهيئة الرقابة الشرعية على قيادتهم وتوجيههم ألعمال 
البنك. كما ال يسعني إال أن أتوجه  بالتقدير إلى الجهات الرقابية، 

والبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال.

بالنيابة عن مجلس اإلدارة أود أن أشمل بالشكر أيضا  إدارة البنك 
وموظفيه لمساهمتهم المميزة وإلخالصهم الدائم واستقامتهم 
والتزامهم بالتميز. كما أشكر أيضا عمالئنا ومساهمينا لدعمهم 

وثقتهم فينا.

وبشكل عام كان العام ٢٠١5 عاما مكلال بالنجاح لبنك العز اإلسالمي 
بفضل الخطة االستراتيجية المتينة وفريق اإلدارة المستقر والعمالء 
سيظل  موظفونا.  وذاك  هذا  وفوق  المخلصون  والمساهمون 
مجلس اإلدارة مليئا بالطموحات الستشراف نتائج إيجابية للسنة 

القادمة. 

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

تيمور بن أسعد آل سعيد
رئيس مجلس اإلدارة

تقرير رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة
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صاحب السمو السيد/تيمور بن أسعد آل سعيد
رئيس مجلس اإلدارة

محمد علي الفهيم
نائب رئيس مجلس اإلدارة

أحمد بن عبداهلل الخنجي
عضو مجلس اإلدارة

شبيب بن محمد الدرمكي
عضو مجلس اإلدارة

محمد شكري غانم
عضو مجلس اإلدارة

مالكولم ماكينون
عضو مجلس اإلدارة

خليفة بن حمد المهيري
عضو مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة
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اإلدارة العليا
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علي الزدجالي: مساعد مدير عام، إدارة االلتزام
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يتناول تقرير تنظيم وإدارة الشركة )تقرير الحوكمة( ، وفقا لميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة وأفضل ممارسات الحوكمة العالمية، 
الطريقة التي تتم بها إدارة وتوجيه الشركات، وتحدد من خاللها مهام أعضاء مجلس اإلدارة وتنظم عملية الرقابة الداخلية بالمؤسسة.

إن مجلس إدارة بنك العز اإلسالمي )البنك( يدعم ويساند ترسيخ ثقافة الحوكمة في البنك. وبناء على ذلك، يقوم مجلس اإلدارة ولجانه 
تطبيق  من  أيضا  المجلس  يتأكد  كما  لديهم.  الحوكمة  وإجراءات  وسياسات  ممارسات  وتحسين  بتقييم  مستمرة،  بصفة  المتخصصة، 
البنك للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة )الميثاق( الصادر من الهيئة العامة لسوق المال، 
بصفته  البنك،  يطبق  كذلك  العماني.  المركزي  البنك  من  الصادرة  والمالية  المصرفية  المؤسسات  وإدارة  تنظيم  لوائح  إلى  باإلضافة 

مصرفا إسالميا، الئحة البنك المركزي العماني الخاصة بالمؤسسات المصرفية اإلسالمية.

مجلس اإلدارة 

يتولى مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف والرقابة على البنك. كما يوجه المجلس أيضا بوضع واعتماد أهداف واستراتيجيات وسياسات 
البنك التي يجب التقيد بها من أجل تحقيق هذه األهداف، باإلضافة إلى مراجعة أداء البنك فيما يتعلق بأهدافه المحددة.

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة 

سنوات.  ثالث  لفترة   ٢٠١٢ نوفمبر  في  المساهمين  قبل  من  انتخابهم  تم  أعضاء  سبعة  من  اإلسالمي  العز  بنك  إدارة  مجلس  يتكون 
وتنتهي دورة كل أعضاء مجلس اإلدارة الحالي في ٢٠١٦. بناء عليه سيتم انتخاب مجلس جديد من جانب المساهمين في مارس ٢٠١٦. 

أسلوب ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

الهيئة  الصادر من  العامة  المساهمة  وإدارة شركات  تنظيم  للبنك وميثاق  األساسي  للنظام  اإلدارة طبقا  أعضاء مجلس  ترشيح  يتم 
العامة لسوق المال. ويحتفظ المساهمون بالحق في انتخاب أي مرشح لمجلس اإلدارة بغض النظر عن أية توصية أو تزكية يتقدم بها 

مجلس اإلدارة.

المعلومات التي يزود بها أعضاء مجلس اإلدارة

األمور  على  والفعالة  الكاملة  الرقابة  على  المحافظة  من  يتمكنوا  حتى  المناسب  الوقت  في  بالمعلومات  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يزود 
االستراتيجية والمالية والتشغيلية وااللتزام والتنظيم واإلدارة.

المساهمة  شركة  إدارة  مجلس  عضو  بالتزامات  تنويره  يتم  كما  البنك،  عن  معلومات  إدارة  مجلس  عضو  كل  يتلقى  التعيين،  عند 
األخرى.   القانونية والتنظيمية وااللتزامات  العامة، 

تكوين مجلس اإلدارة

ال يوجد من بين أعضاء مجلس اإلدارة من هو عضو في مجالس إدارة أكثر من أربع شركات مساهمة عامة أو بنوك تكون مراكز أعمالها 
الرئيسية في سلطنة عمان، أو رئيس لمجلس إدارة أكثر من اثنين من تلك الشركات.

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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الجدوالن التاليان يوضحان مركز كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحالي.

الجدول رقم 1

التي يمثلهااسم عضو مجلس اإلدارة العضوالجهة  تصنيف 

 غير تنفيذي ـ غير مستقلشركة حورية ش.م.م)١( صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد ـ رئيس مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي ــ غير مستقلشركة الطاقة األولى عمان )٢( الفاضل/ محمد على الفهيم ــ نائب رئيس مجلس اإلدارة

 غير تنفيذي ــ مستقلنفسه)3( الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي ــ عضوا

للتنمية واالستثمار)٤( الفاضل/ أحمد بن عبد اهلل الخنجي ــ عضوا الخنجي   غير تنفيذي ــ مستقلشركة 

 غير تنفيذي ــ مستقلنفسه)5( الفاضل/ خليفة حمد المهيري ــ عضوا

 غير تنفيذي ــ مستقلنفسه)٦( الفاضل/ محمد شكري غانم ــ عضوا

أبار لالستثمار)7( الفاضل/ مالكولم ماكينون ــ عضوا  غير تنفيذي ــ غير مستقلشركة 

 الجدول رقم 2

عضويته في لجان مجلس اسم عضو مجلس اإلدارة
اإلدارة األخرى*

عضويته في 
مجالس إدارات 

المساهمة  شركات 
العامة األخرى

عدد جلسات 
المجلس 

التي حضرها

حضر آخر 
جمعية 

عمومية
)نعم/ال(

)١( صاحب السمو السيد/ تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد 
ـ رئيس مجلس اإلدارة 

البشرية  الموارد  نعم٦ال توجدالتنفيذية/ 

البشرية )٢( الفاضل / محمد علي الفهيم ـ نائب رئيس المجلس الموارد  نعم5ال توجدالتنفيذية/ 

المخاطر وااللتزام )3( الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي  نعم١5التدقيق/ 

/ )٤( الفاضل/ أحمد بن عبد اهلل الخنجي التدقيق  التنفيذية/ 
البشرية الموارد 

نعم5ال توجد

نعم3ال توجد التدقيق )5( الفاضل/ خليفة حمد المهيري

المخاطر )٦( الفاضل/ محمد شكري غانم التنفيذية/ 
وااللتزام/ الموارد البشرية

نعم3ال توجد

ال5ال توجد المخاطر وااللتزام)7( الفاضل/ مالكولم ماكينون

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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عدد وتواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة

عقد مجلس اإلدارة ٦ اجتماعات في سنة ٢٠١5 كانت بتواريخ: ٢5 يناير و٢5 مارس و٢٦ أبريل و٢9 يوليو و٢٦ أكتوبر و٦ ديسمبر ٢٠١5. وكانت 
الذي يشترط أن ال  اإلدارة هي ثالثة وتسعون يوما، مما يمثل امتثاال لميثاق تنظيم وإدارة الشركات  أطول فترة بين اجتماعات مجلس 

تتجاوز الفترة بين االجتماعات أربعة أشهر.

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

في ٢٠١5 بلغ مجموع المزايا )مثل الرواتب والعالوات والمكافآت والمنح والتقاعد، والحوافز الخ.( المدفوعة ألعضاء اإلدارة العليا الخمسة 
مبلغ ٦95.١95 رياال عمانيا. استقال الفاضل/ سيف اليعربي خالل السنة وتسعى اإلدارة اآلن لتعيين بديل مناسب.

وفقا  محددة  فإنها  العمانيين  للموظفين  وبالنسبة  سنوات،  ثالث  إلى  سنتين  بين  ما  األجانب  الموظفين  خدمة  عقود  مدة  تتراوح 
لقوانين العمل سارية المفعول. كما أن فترة اإلنذار تتراوح ما بين شهر وستة أشهر.

بما أن كل أعضاء مجلس اإلدارة ليسوا أعضاء تنفيذيين، فإنهم ال يتقاضون مكافآت محددة أو حوافز مرتبطة باألداء. ويتقاضى األعضاء 
غير التنفيذيين أتعاب حضور الجلسات المذكورة باإلضافة إلى مصروفات حضور اجتماعات المجلس ولجانه.

فيما يلي تفاصيل أتعاب حضور الجلسات المدفوعة والمستحقة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠١5:

الجدول رقم 3

مجموع األتعاب )ريال عماني(اسم عضو مجلس اإلدارة

٦.٦٠٠)١( صاحب السمو السيد/ تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد ـ رئيس مجلس اإلدارة 

7.٠٠٠)٢( الفاضل/ محمد علي الفهيم ـ نائب رئيس المجلس

٦.5٠٠)3( الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي - عضو

8.5٠٠)٤( الفاضل/ أحمد بن عبد اهلل الخنجي - عضو

٢.8٠٠)5( الفاضل/ خليفة حمد المهيري - عضو

٤.8٠٠)٦( الفاضل/ محمد شكري غانم - عضو

٤.5٠٠)7( الفاضل/ مالكولم ماكينون - عضو

40.700المجموع

إجمالي مصروفات الفنادق والسفر ذات الصلة بأعضاء مجلس اإلدارة خالل عام ٢٠١5 بلغت ١٠.٠88 ريال عماني.

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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لجان مجلس اإلدارة

المخاطر وااللتزام ولجنة  التدقيق ولجنة  التنفيذية ولجنة  اللجنة  اإلدارة وهي:  أربع لجان لمجلس  ٢٠١5 كانت هناك  كما في نهاية سنة 
البشرية. الموارد 

التدقيق لجنة 

تتكون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء. عقدت اللجنة أربعة اجتماع في سنة ٢٠١5.

تكوين لجنة التدقيق وتفاصيل االجتماعات التي حضرها أعضاء لجنة التدقيق واردة بالجدول أدناه:

الجدول رقم 4

عدد االجتماعات التي حضرهاالمركزاسم العضو

٤رئيسا ـ مستقل)١( الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي 

3عضوا ـ مستقل)٢( الفاضل/ أحمد بن عبد اهلل الخنجي

٢عضوا ـ مستقل)3( الفاضل/ خليفة حمد المهيري

فيما  والتوجيه  النصح  وتقديم  الداخلي  التدقيق  تقارير  نتائج  وتقييم  الخارجي  المدقق  ترشيح  عن  الكلية  اللجنة مسؤولية  على  تقع 
يتعلق بتنفيذ توصيات التدقيق ومراقبة أعمال التدقيق الداخلي في إطار بيئة الرقابة الداخلية وإطار االلتزام التنظيمي للبنك. 

اللجنة صالحيات 

• تقديم التوصية إلى مجلس اإلدارة، الذي يعرضها بدوره على الجمعية العمومية، حول تعيين وأتعاب المدقق الخارجي الذي يقوم 	
للبنك. السنوي  بالتدقيق 

• واعتماد كل 	 الخارجي  المدقق  اإلشراف على ومراقبة عمل  الداخلي ومواصلة  التدقيق  تقييم عملية  التدقيق مسؤولة عن  لجنة 
خدمات التدقيق والخدمات األخرى بخالف التدقيق المسموح بها التي يقومون بإنجازها.

• إلى 	 الوصول  إلى  القانوني، باإلضافة  الخارجيين والمستشار  اإلدارة والمدققين  إلى أعضاء مجلس  الوصول  إمكانية  تكون للجنة 
كل المعلومات ذات الصلة، الالزمة لمباشرة أعمالها، آخذة في االعتبار اللوائح/ القوانين المختصة.

• تقوم لجنة التدقيق بتقديم التقارير إلى مجلس اإلدارة عن نتائج التدقيق الداخلي وتصعيد المسائل الجوهرية.	

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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لجنة المخاطر وااللتزام

تتكون لجنة المخاطر وااللتزام بمجلس اإلدارة من ثالثة أعضاء، وقد اجتمعت ثالث مرات خالل عام ٢٠١5. الجدول أدناه يوضح أسماء أعضاء 
اللجنة: 

الجدول رقم 5 

االجتماعات التي حضرهاالمركزاالسم

3رئيساالفاضل/ مالكولم ماكينون

3عضواالفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي

-عضواالفاضل/ محمد شكري غانم

أن  المخاطر وااللتزام، حيث  بإدارة  المتعلقة  اإلشراقية والرقابية  اإلدارة للوفاء بمسئولياته  المساعدة لمجلس  اللجنة مسئولة عن تقديم 
االلتزام يمثل عمال أساسيا بالنسبة إلدارة المخاطر بالبنك؛ وذلك بترسيخ عمليات الرصد والمراجعة والرقابة الداخلية، وسياسات وإجراءات 

ونظم االلتزام وإدارة المخاطر داخل البنك، وضمان االمتثال للمتطلبات التنظيمية، باإلضافة إلى مطابقة المعايير الرئيسية كبازل.

اللجنة  صالحيات 

المجاالت الرئيسية لمجاالت صالحيات لجنة المخاطر وااللتزام هي اإلشراف بالنيابة عن البنك لما يلي:

• التعرض لمجموع المخاطر ومستوى المخاطر التي تحملها البنك.	

• قرارات إدارة المخاطر وااللتزام بالنسبة للبنك.	

• مدى كفاءة أنظمة وضوابط إدارة المخاطر وااللتزام.	

• التزام اإلدارة بحدود وسياسات المخاطر المقررة.	

• التزام اإلدارة بمتطلبات االلتزام التنظيمية مثل مكافحة غسيل األموال ومفاهيم اعرف عميلك والتقارير وخالفها.	

• سياسات 	 على  واإلشراف  مراقبة  على  فقط  اللجنة  تعمل  االئتمان،  بمخاطر  يتعلق  فيما  بالبنك.  وااللتزام  المخاطر  وظائف  أداء 
المخاطر، وصحة النماذج وتفويض السلطات وتعرض وتركيز ومخاطر القروض. أما المسائل المتعلقة باستمرار اإلدارة في اتخاذ 

القرارات المتعلقة بمخاطر االئتمان يتم تفويضها من قبل مجلس اإلدارة بصورة منفصلة للجنة التنفيذية.

• ضمن صالحيات اللجنة مراقبة األمور المتعلقة بااللتزام، حيث يكون بمقدور اللجنة الوصول إلى اإلدارة التنفيذية / العليا للبنك 	
والمدققين الخارجيين والمستشارين الخارجيين، كما أنه يمكنها االطالع على كل المعلومات ذات الصلة، الالزمة لمباشرة أعمالها. 

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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التنفيذية اللجنة 

تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء، وقد اجتمعت أربع مرات خالل العام ٢٠١5. أسماء األعضاء ومراكزهم مبينة في الجدول أدناه:

الجدول رقم 6 

االجتماعات التي حضرهاالمركزاالسم

3رئيساصاحب السمو السيد/ تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد

٤عضواالفاضل/ محمد علي الفهيم 

٤عضواالفاضل/ أحمد بن عبد اهلل الخنجي

3عضواالفاضل / محمد شكري غانم

تهدف اللجنة التنفيذية إلى مساعدة مجلس اإلدارة في اإلشراف على إدارة البنك. كما أن اللجنة التنفيذية مسئولة عن مراجعة ومراقبة 
من  لها  المحددة  الصالحية  حدود  في  والعمليات  باالستثمار  المتعلقة  البنك  وقرارات  الرئيسة،  المالية  وغير  المالية  األعمال  واعتماد 
قبل مجلس اإلدارة. كما تقوم اللجنة أيضا بمساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بمنح االئتمان )حسب 

التفويض من المجلس(، وإجراء التسويات وإلغاء القرارات المتعلقة بالديون واالستثناءات التي تمثل مخاطر ائتمانية غير مألوفة.

اللجنة صالحيات 

• تمثل اللجنة بصورة أساسية جهازا لصنع القرار ومنتدى يتاح فيه مزيد من الوقت ألعضاء اللجنة للتداول حول المسائل الموجهة 	
إليهم قبل الموافقة عليها أو رفع توصياتهم بشأنها إلى مجلس اإلدارة.

• مراجعة تشكيل وحجم واحتياجات مجلس اإلدارة ولجانه المتخصصة على أساس سنوي وتقديم توصياتها في هذا الصدد إلى 	
المجلس.

• إلى 	 بشأنها  التوصيات  وتقديم  البنك  وممارسات  وإجراءات  الشركة،  وإدارة  لتنظيم  الكلية  للمبادئ  الدورية  بالمراجعة  القيام 
مجلس اإلدارة، حسبما هو مناسب.

• المراجعة وتقديم التوصيات إلى الجمعية العمومية بواسطة مجلس اإلدارة لمكافآت مجلس اإلدارة ولجانه المختلفة.	

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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لجنة الموارد البشرية 

تتكون لجنة الموارد البشرية من أربعة أعضاء وقد اجتمعت أربع مرات خالل سنة ٢٠١5. أسماء األعضاء ومراكزهم مبينة في الجدول أدناه:

الجدول رقم 7

االجتماعات التي حضرهاالمركزاالسم

3رئيساصاحب السمو السيد/ تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد

٤عضواالفاضل/ محمد علي الفهيم 

٤عضواالفاضل/ أحمد عبد اهلل الخنجي

3عضواالفاضل / محمد شكري غانم

اللجنة صالحيات 

• العليا 	 اإلدارة  أعضاء من  والتي تضم  التنفيذية  باإلدارة  البشرية  الموارد  لجنة  التنفيذي لتشكيل  الرئيس  بتفويض  اللجنة  تقوم 
للتعامل مع المواضيع المفوض بها والمنصوص عليها في الئحة لجنة اإلدارة والمعتمدة من قبل الرئيس التنفيذي.

• الوفاء 	 لمساعدته على  أنها ضرورية  المجلس  يرى  أعمال مسح  أو  تقارير  أي  للشروع في  اإلدارة  اللجنة مفوضة من قبل مجلس 
بالتزاماته.

• اللجنة مفوضة من قبل مجلس اإلدارة لممارسة الصالحيات المنوطة بها، إن وجدت، من خالل مصفوفة صالحيات الموارد البشرية 	
المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

• اللجنة مفوضة من قبل مجلس اإلدارة للحصول على أية معلومات تطلبها من الرئيس التنفيذي بغرض القيام بأداء مهامها.	

• اللجنة مفوضة من قبل مجلس اإلدارة بالحصول على أي مشورة قانونية أو أخرى خارجية متى طلب ذلك. 	

• اللجنة مسؤولة أمام مجلس اإلدارة بكامله وتتطلب جميع تصرفات اللجنة اعتماد مجلس اإلدارة بأكمله في اجتماعاته. 	
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نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة

صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد آل سعيد - رئيس مجلس اإلدارة 

إلى  السمو  ويسعى صاحب   . ٢٠١٢م  عام  نوفمبر من  في  اإلسالمي  العّز  بنك  إدارة  لرئاسة مجلس  تيمور  السّيد  السمو  انتخب صاحب 
العمل مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للبنك لتأسيس إطاٍر راسٍخ يمهد لنمو قطاع الصيرفة اإلسالمية في سلطنة ُعمان.

العز  أن يصبح بنك  إلى  السمو  الُعماني، يتطّلع صاحب  المجتمع  يتحّلى بها  التي  األساسية والعالقات  بالقيم  واستلهامًا واسترشادًا 
المجتمع  بها  يتحّلى  التي  اإلسالمية  القيم  نفس  يحمل  بنكًا  بل  العمالء،  على  ومنفتحًا  ومتقّدمًا  متطّورًا  رائدًا،  ُعمانيًا  بنكًا  اإلسالمي 

الذي ُتقدم خدمات البنك إليه.

خالل مسيرته العملية في قطاعي األعمال والتمويل، تم في وقت سابق انتخاب صاحب السمو في مجلس إدارة أحد المؤسسات المالية 
المجتمع  والبارزة في مختلف شؤون وقضايا  الفاعلة  الحكومي. وكجزٍء من مشاركته  القطاع  أنه يعمل في  السلطنة كما  الرائدة في 

على الساحة المحلّية، يشغل صاحب السمو رئاسة عدد من الجمعيات العمانية غير الربحية في السلطنة .

أوساط  بين  اإلبتكار  روح  لغرس  قصوى  أهمّية  ويولي  األعمال  مجال  في  والريادة  للتميز  للشباب  الداعمين  أحد  السمو  صاحب  ويعّد 
الشباب الُعماني، حيث يؤمن بضرورة تمكين وتطوير هذه الشريحة بإتاحة الوسائل وتوفير األدوات التي تضمن صقل مهاراتهم وإطالق 

العنان لكفاءاتهم وطاقاتهم. ويرى صاحب السمو أن االستثمار في الشباب اآلن سيمّكن من حصد أفضل الثمار في المستقبل.

الفاضل/ محمد علي الفهيم - نائب رئيس مجلس اإلدارة

الفهيم كرئيس لقسم  ٢٠١٢. يعمل  نوفمبر  اإلسالمي في  العّز  بنك  إدارة  الفهيم كعضو في مجلس  الفاضل/ محمد علي  انتخاب  تم 
 .)IPIC(   الشؤون المالية بإدارة الشؤون المالية والحسابات في شركة االستثمارات البترولية الدولية

بدأ الفاضل/ الفهيم مسيرته المهنية في شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(، حيث شغل منصب رئيس إدارة التمويل بالمجموعة. 
المتوازنة لمحفظة استثمارات  اإلدارة  الناجحة للشركة بشكل يعكس  االستثمارية  االستراتيجيات  وركز خالل عمله على تحديد واعتماد 
KPMG دبي. وعمل كذلك لدى بنك إتش إس بي  الشركة. وخالل تلك الفترة عمل أيضا كمستشار تمويل في شركة كي بي إم جي 

سي في قسم تمويل المشاريع والصادرات في لندن.

متضمنة شركة  الدولية  البترولية  االستثمارات  قبل شركة  من  فيها  عدة شركات مستثمر  مجالس  الفهيم عضوية  الفاضل/  يشغل 
انيرجاس دي برتغال  EDP وشركة آبار لالستثمار بي جي إس وشركة أرابتك القابضة  PJSC. كما أن الفاضل / الفهيم عضو أيضا في 
مجلس إدارة مجموعة آر إتش بي )آر إتش بي كابيتال بيرهاد وبنك آر إتش بي بيرهاد وبنك آر إتش بي بيرهاد لالستثمار( وديبا ليمتد.

يحمل الفاضل/ الفهيم درجة جامعية في الشؤون المالية نالها من جامعة سوفولك ببوسطن.

 الفاضل/ شبيب محمد الدرمكي - عضو مجلس اإلدارة

تم انتخاب الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي كعضٍو في مجلس إدارة بنك العز اإلسالمي في نوفمبر ٢٠١٢. وهو يشغل حاليا منصب 
المؤسسات  من  عدد  إدارة  مجالس  بعضوية  ارتبط  أنه  كما  ُعمان،  سلطنة  في  المدنية  الخدمة  موظفي  تقاعد  لصندوق  العام  المدير 
المؤسسات على شركة  المعاشات. تشتمل هذه  وإدارة صناديق  والتدقيق  التمويل  الواسعة في  التي تستفيد من خبرته  والشركات 
الُعماني  اإلسكان  وبنك  الوطنية  االستثمار  والتنمية وشركة صناديق  لالستثمار  الوطنية  العمانية  والشركة  للتسويق،  العمانية  شل 
األهداف  تنسيق  على  تساعد  بصورة  األعمال  الستراتيجيات  العميق  فهمه  من  شبيب  الفاضل/  استفاد  وقد  الباطنة.  فنادق  وشركة 

المالية في األعمال المصرفية اإلسالمية.
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واستنادا إلى خبرته العالية في مجال التمويل والتدقيق، ستسهم عضوية الفاضل الدرمكي في توفير الرؤى والتوجيه لمجلس إدارة 
بنك العّز اإلسالمي بصورة تسهم في تعزيز مكانة البنك وكفاءته على الصعيد القيادي واإلداري.

وبفضل خبراته القوية في مجال التمويل واألعمال التجارية فإن الفاضل/ الدرمكي يجلب معه لمجلس إدارة بنك العز اإلسالمي سمعة 
قوية ودقة مالية تعزز من أركان البنك من حيث أهدافه اإلقليمية التي تتمّثل في تقديم الخدمات المصرفية الرائدة المتوافقة مع أحكام 
ومبادئ الشريعة اإلسالمية سواء لألفراد والشركات. وستساهم خبرة الدرمكي أيضا في مساعدة البنك على تحقيق اهدافه المتمثلة 
في ابتكار المنتجات الجديدة وإطالق الخدمات الفريدة التي تلبي احتياجات مختلف العمالء من خالل تحدي المبادئ المصرفية القائمة. 

المتحدة، وعلى شهادة  الواليات  أوكالهوما سيتي في  المحاسبة من جامعة  علوم  الماجستير في  الدرمكي على شهادة  وقد حصل 
البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة حلوان في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

الفاضل/ أحمد عبد اهلل الخنجي – عضو مجلس اإلدارة

٢٠١٢، وهو يشغل حاليا منصب  تم انتخاب الفاضل أحمد بن عبد اهلل الخنجي كعضو في مجلس إدارة بنك العز اإلسالمي في نوفمبر 
العضو المنتدب لدى مجموعة الخنجي التي تعمل في قطاعات االستثمارات والتجارة وتطوير وإدارة العقار.

للفاضل/ احمد خبرة تمتد لفترة تزيد عن عشرين عامًا تقلد خاللها عددا من المناصب الرئيسية التي شّكلت ورسمت مالمح السياسة 
الصحية للسلطنة والتخطيط االستراتيجي في الصحة.

األدوار  آخرا من خالل  بعدا  العز  بنك  إدارة  إلى مجلس  يضيف  الخنجي  الفاضل/  فإن  اإلسالمية  المصرفية  األعمال  قيم  مع  يتماشى  بما 
القيادية واالستشارية التي تقلدها في قطاعات الرعاية الصحية واالستثمار والتجارة بالسلطنة. 

ولدى الخنجي إسهامات مجتمعية أخرى من خالل عضوية مجالس إدارة العديد من الجمعيات كالجمعية الُعمانية للسالمة على الطرق، 
للرياضة للجميع. الُعمانية  اللجنة  المستهلك، ورئاسة  الُعمانية لحماية  والجمعية 

وعلى  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  الشمالية  كولورادو  جامعة  من  األعمال  إدارة  في  العلوم  بكالوريوس  درجة  الخنجي  نال  وقد 
الماجستير في اإلدارة العامة من جامعة كارنيجي ميلـون ببيتسبرغ في الواليات المتحدة األمريكية.

 الفاضل/ خليفة حمد المهيري - عضو مجلس اإلدارة

تم انتخاب الفاضل/ خليفة بن حمد المهيري كعضٍو في مجلس إدارة بنك العز اإلسالمي في نوفمبر ٢٠١٢، وهو يشغل منصب الرئيس 
التنفيذي لشركة آبار للعقارات التي يتوّلى فيها مسؤولية إدارة األعمال واإلشراف على استراتيجيات العمل وتنفيذها.

وقد اكتسب الفاضل/ المهيري خبرة واسعًة في مختلف المجاالت المتعلقة بقطاع العقارات بما في ذلك اإلنشاء وإدارة المشاريع، وإدارة 
التطوير، وإدارة التمويل، وإدارة األصول.

قبل توليه لهذا المنصب ظل الفاضل/ المهيري يدير أنشطة العقارات التابعة لشركة آبار لالستثمار بي جي سي التي تنوعت ما بين 
المشاريع السكنية والتجارية وتطوير العقارات المرتبطة بالضيافة بدولة اإلمارات العربية المتحدة. كما كان الفاضل/ المهيري مسؤوالً 
رئيس  ونائب  عضو  المهيري  أن  كما  الشركة.  أداء  ومراقبة  التجاري  التقييم  متضمنا  بالشركة،  االستراتيجي  والتخطيط  التطوير  عن 

مجالس إدارة منتجع البحر الميت بعّمان في األردن كما أنه عضو مجلس إدارة وصال كابيتال بالمغرب.
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وقد عمل الفاضل/ المهيري أيضا كمهندس ميكانيكي في شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية )إدكو ADCO(  لثالث سنوات.

يحمل الفاضل/ المهيري شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة سانت مارتين بوالية واشنطن في الواليات المتحدة األمريكية.

الفاضل/ محمد شكري غانم – عضو مجلس اإلدارة

تم انتخاب الفاضل/ محمد شكري غانم عضوا في مجلس إدارة بنك العز اإلسالمي في نوفمبر ٢٠١٢. 
الفاضل/ محمد غانم رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة الشركات التالية:

	عضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لمصرف الطاقة األول - البحرين
	عضو مجلس إدارة وعضو اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة بنك السالم – البحرين
	رئيس مجلس إدارة شركة مينادريل
	.رئيس مجلس إدارة شركة ميديسال - أبو ظبي
	رئيس مجلس إدارة أدكان - أبو ظبي

ويحمل الفاضل/ غانم درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة ويبستر في فيينا، باإلضافة إلى درجة الماجستير في إدارة األعمال 
من جامعة جالمورجان.

الفاضل/ مالكولم ماكينون - عضو مجلس اإلدارة

يشغل الفاضل/ مالكولم ماكينون منصب المستشار القانوني بشركة االستثمارات البترولية الدولية )أيبيك(، وهي شركة استثمارية 
مملوكة بالكامل لحكومة إمارة أبوظبي. وقبل التحاقه بشركة االستثمارات البترولية الدولية )أيبيك( مارس الفاضل/ ماكينون العمل 
القانوني كمحامي في مكتب محاماة دولي رائد في كل من لندن وأبوظبي. ويتمّتع الفاضل/ ماكينون بعضوية العديد من مجالس 

إدارات الشركات المنضوية تحت محفظة أيبيك.

الفاضل ماكينون حاصل على شهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف في القانون من جامعة فيكتوريا في ويلينجتون بنيوزلندا، وشهادة 
البكالوريوس بمرتبة الشرف في اآلداب من جامعة كوينز بكنجستون في مقاطعة أونتاريو بكندا.

الرقابة الشرعية هيئة 

األعضاء  أسماء  أدناه  الجدول  ويبين   .٢٠١5 العام  خالل  مرات  ست  الهيئة  اجتمعت  وقد  أعضاء،  ثالثة  من  الشرعية  الرقابة  هيئة  تتكون 
ومراكزهم:

الجدول رقم 8 

االجتماعاتاالجتماعات التي حضروهاالمركزاالسم تواريخ 

١7 فبراير ٦٢٠١5رئيساالشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء
٢5 مارس ٢٠١5

9 يونيو ٢٠١5
٢7 أكتوبر ٢٠١5
٢9 نوفمبر ٢٠١5
9 ديسمبر ٢٠١5

٦عضواالشيخ الدكتور أسامة محمد سعد بحر

٦عضواالشيخ ناصر بن يوسف العزري
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علماء  هم  الهيئة  أعضاء  إن  اإلسالمي.  العز  لبنك  المصرفية  والخدمات  المنتجات  كل  بإجازة  المستقلة  الشرعية  الرقابة  هيئة  تقوم 
مخالفة  أصول  في  اإلسالمي  العز  ببنك  خاصة  أموال  أية  استثمار  يمكن  ال  اإلسالمي.  الفقه  في  الواسعة  والخبرة  بالمعرفة  يتمتعون 
للشريعة، كما ال يمكن أن تؤخذ من أية مصادر غير ملتزمة بالشريعة. إن بنك العز اإلسالمي يوفر لعمالئه الطمأنينة وراحة البال مع كل 

منتج أو خدمة تقدم من خالل شهادة فتوى موقعة من هيئة الرقابة الشرعية. 

إن وجود هيئة الفتوى والرقابة الشرعية يساهم في تعميق الثقة لدى المساهمين والمودعين، حيث أن الثقة، بال شك، تمثل أحد أهم 
النجاح بالنسبة للبنوك. عوامل 

تقوم الجمعية العمومية بتعيين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، التي تتكون مما ال يقل عن ثالثة أعضاء، بناء على ترشيح مجلس اإلدارة.

وتتلخص مهام ومسئوليات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية فيما يلي:

	.الموافقة على منتجات وخدمات البنك

	.المالية للبنك المتعلقة بالصفقات  النموذجية  االتفاقيات والعقود  الموافقة على 

	.تقديم الرأي الشرعي حول المنتجات التي يدخلها البنك وإصدار الفتاوى في المسائل والصفقات التي تحال إليه

	.متابعة عمليات البنك ومراجعة أنشطته للتأكد من أن الصفقات المبرمة مشمولة ضمن المنتجات المعتمدة من قبل الهيئة

	 تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشاكل الصفقات التجارية التي تتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، وإيجاد
المنافية للقواعد واألوامر الشرعية. البدائل للمنتجات 

	 المعنية لإلدارة  النصح  وتقديم  إيقافها  أو  بتصويبها  والقيام  اإلسالمية،  الشريعة  المنافية ألحكام  الصفقات  اعتراضها على  إعالن 
بعدم تكرارها. ثم ترسل اعتراضها خطيا إلى مجلس اإلدارة.

	 أحكام مع  المعامالت  تلك  تتطابق  أي مدى  وإلى  البنك  بتدقيق معامالت  المتعلق  الشرعي  وااللتزام  التدقيق  إدارة  تقارير  مراجعة 
الشريعة اإلسالمية وفتاوى وقرارات الهيئة.

	.التأكد من أن توزيع األرباح بين المساهمين والمودعين وتحميل الخسارة يتم حسابها طبقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية

	 تقديم تقرير سنوي أمام الجمعية العمومية للبنك يتضمن رأي الهيئة حول معامالت البنك التجارية وعملياته المنجزة خالل العام
وإلى أي مدى التزمت إدارة البنك بفتاوى وتوجيهات الهيئة. 
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أتعاب جلسات ومكافآت هيئة الرقابة الشرعية

فيما يلي بيان أتعاب الجلسات والمكافآت المدفوعة أو المستحق لهيئة الرقابة الشرعية خالل العام ٢٠١5:

الجدول رقم 9

مجموع األتعاب )ر.ع( اسم العضو

٢.٤٠٠الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

٢.٤٠٠الشيخ الدكتور أسامة محمد سعد بحر

٢.٤٠٠الشيخ ناصر بن يوسف العزري

7.200المجموع

الهيئة  ألعضاء  المدفوعة  المكافآت  تفاصيل  يبين  أدناه  الجدول  الجلسات.  أتعاب  إلى  باإلضافة  مكافأة  الهيئة  أعضاء  يستحق  كذلك 
خالل العام ٢٠١5:

الجدول رقم 10

المكافأةاسم العضو مالحظاتمجموع 

١٦.٠٠٠الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

١٢.٠٠٠الشيخ الدكتور أسامة محمد سعد بحر

١٢.٠٠٠الشيخ ناصر بن يوسف العزري

٤٠.٠٠٠المجموع

وكان مجموع مصروفات الفنادق والسفر المتعلقة بهيئة الرقابة الشرعية خالل العام ٢٠١5 مبلغا وقدره 5.١7٢/٤٢7 رياال عمانيا.

نبذة تعريفية عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ الدكتور/ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء - رئيس الهيئة

الشيخ الدكتور/ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء هو عضو في هيئة كبار علماء اإلسالم في دبي، وأستاذ مشارك في كلية الشريعة 
باإلضافة  بالشريعة.  الملتزم  التمويل  المشهود لهم في مجال  الخبراء  أنه من  العين، كما  المتحدة في  العربية  اإلمارات  بجامعة دولة 

إلى ذلك، فإن الدكتور العلماء يرأس أيضا لجنة الفتوى الخاصة بصناديق الزكاة في اإلمارات العربية المتحدة. 
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وللدكتور العلماء مؤلفات غزيرة في التمويل اإلسالمي الحديث، كما قدم الكثير من األوراق البحثية في العديد من المؤتمرات الدولية. 
التكافل، من بينها بنك دبي  بالشريعة ممثال لمؤسسات مالية إسالمية وشركات  المختصة  المجالس  وهو يعمل حاليا في عدد من 

اإلسالمي وبنك الهالل وبنك اإلمارات اإلسالمي وبنك النور اإلسالمي ودار التكافل والموارد للتمويل ومنازل العقارية.

ويحمل دكتور العلماء درجة الدكتوراه في القانون اإلسالمي المقارن من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

الشيخ الدكتور/ أسامة محمد سعد بحر

الشيخ الدكتور/ البحر أحد علماء الشريعة األجالء من مملكة البحرين. وهو يشغل حاليا منصب رئيس قسم االلتزام الداخلي بالشريعة 
بما  البحرين،  إسالمية في  بنوك  عليا في  إنيرجي. وقد شغل قبل ذلك مناصب  ببنك فيرست  الشرعية  والرقابة  الفتوى  وعضو هيئة 
كابينوفا  بنك  في  الشرعية  الرقابة  بهيئة  التنفيذي  والعضو  ورئيس  السالم،  مصرف  في  بالشريعة  االلتزام  رئيس  منصب  ذلك  في 

لالستثمار، الذي يمثل أحد األذرع االستثمارية المملوكة بالكامل لبنك البحرين والكويت في البحرين.

إن خبرة دكتور أسامة المعرفية الواسعة تغطي مجاالت واسعة كهيكلة المنتجات المالية اإلسالمية، وإعداد العقود الشرعية، باإلضافة 
هيئات  من  عدد  في  الدكتور عضو  الشيخ  أن  كما  اإلسالمي.  والتمويل  المصرفية  األعمال  حول  البحثية  األوراق  من  للعديد  تأليفه  إلى 
ريف  الكلية وشركة  اإلسكان  لحلول  الدولي سكنا  االستثمار  العالمية وبنك  المصرفية  والمؤسسة  إثمار  بنك  الشرعية، تشمل  الرقابة 

العقاري. للتمويل 

لقد حصل الشيخ بحر على درجة الدكتوراه من جامعة الهاي في هولندا، والماجستير من جامعة اإلمام أألوزاعي في لبنان، والبكالوريوس 
في الشريعة اإلسالمية من جامعة األمير عبد القادر للدراسات اإلسالمية في الجزائر.

الشيخ/ ناصر بن يوسف العزري

يشغل الشيخ ناصر بن يوسف العزري حاليا منصب مدير دائرة الفتوى بوزارة األوقاف والشئون الدينية في سلطنة عمان وأمين مؤقت 
والزكاة والحج  المساجد  المسئولة عن  بالوزارة  اللجان  العديد من  ناصر عضو فاعل في  الشيخ  أن  العام. كما  المفتي  بمكتب سماحة 
منصب  ذلك  في  بما  الرفيعة،  المواقع  من  عددا  العزري  الشيخ  شغل  الحالي،  منصبه  يتولى  أن  قبل  والكتب.  المنشورات  ومراجعة 

مساعد قاض بوزارة العدل وباحث في الشئون اإلسالمية بوزارة األوقاف والشئون الدينية.

إن الشيخ العزري يتمتع بعلم غزير وخبرة معرفية واسعة بالقوانين اإلسالمية والقضائية، وله العديد من األوراق والدراسات البحثية. كما 
أنه حضر مؤتمرات إسالمية هامة كالتي تعقدها أكاديمية الفقه اإلسالمي العالمية.

الشيخ العزري حاصل على الدبلوم العالي في الفقه من كلية العلوم الشرعية في سلطنة عمان.
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بنية اإلدارة

وراتبه  وتحديد مهامه ومسئولياته  التنفيذي  الرئيس  تعيين  ويتم  للمؤسسة.  قائدا  يعتبر  والذي  التنفيذي  الرئيس  البنك  إدارة  تضم 
يقدم  التالي  الجدول  المؤسسة.  قيادة  في  لمساعدته  اآلخرين  العليا  اإلدارة  أعضاء  تعيين  ويتم  اإلدارة.  مجلس  قبل  من  ومخصصاته 

بيانات موظفي اإلدارة العليا الخمسة ومراكزهم:

الجدول رقم 11 

المركزاالسم

التنفيذي الفاضل/ سالم سعيد الشقصي الرئيس 

اليعربي الرئيس التنفيذي للعمليات )استقال في مايو ٢٠١5(الفاضل/ سيف 

نائب المدير العام- المدير الماليالفاضل/ غالب فوزي البوسعيدي

نائب المدير العام- رئيس األعمال المصرفية للشركاتالفاضل/ إيهاب حشيش

نائب المدير العام – رئيس األعمال المصرفية لألفرادالفاضل/ موسى الجديدي

نبذة تعريفية عن اعضاء اإلدارة العليا

الفاضل/ سالم سعيد الشقصي – الرئيس التنفيذي

الفاضل/ سالم الشقصي، 5٤ سنة، هو الرئيس التنفيذي لبنك العز اإلسالمي وهو يشرف على التوجيه االستراتيجي للبنك اإلسالمي 
العز  ببنك  الشقصي  الفاضل/  التحق  اإلسالمية.  بالشريعة  الملتزمة  المبتكرة  والمنتجات  المالية  الحلول  بتقديم  عمان  في  الجديد 

اإلسالمي كرئيس تنفيذي في ٤ يونيو ٢٠١٤. 

إدارة شركة نفط  أنه عضو أيضا في مجلس  الدولة في عمان ونائب رئيس لجنته االقتصادية. كما  الفاضل / الشقصي عضو بمجلس 
عمان ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر بها. تتضمن وظائفه األخرى: عضو مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية لصندوق الرفد )وهو صندوق 
للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ممول بواسطة حكومة سلطنة عمان( ورئيس مجلس إدارة صندوق التوازن االستثماري وعضو 

المجلس االستشاري لكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الشقصي. 

قبل التحاقه ببنك العز اإلسالمي كان الفاضل/ الشقصي يعمل رئيسا تنفيذيا للبنك الوطني العماني خالل الفترة من ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٤ 
وقد قاد تطور البنك وتحوله خالل هذه الفترة.

شغل الفاضل/ الشقصي العديد من المراكز التنفيذية العليا متضمنة الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي المصرفية والرئيس التنفيذي 
 .)٢٠٠٢ الدولي في عام  بنك مجان  الدمج مع  قاد عملية  )حيث  لبنك ظفار  التنفيذي  الرئيس  ونائب  اإلسالمي  لمجموعة دبي لالستثمار 
المصرفية  واألعمال  لألفراد  المصرفية  األعمال  أقسام:  ثالثة  من  تتكون  مجموعة  الشقصي  ترأس   ٢٠٠٠ إلى   ١99٤ بين  ما  الفترة  خالل 
لالستثمار والبنوك المراسلة في البنك الوطني العماني. استهل الفاضل / الشقصي مساره في مجال البنوك مع سيتي بانك جلوبال 

كونسيوما بيزنيس في دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة في عام ١99٢.
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 تتضمن مهامه السابقة رئاسة مجلس إدارة الشركة الوطنية العمانية لالستثمار القابضة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة شل عمان 
للتسويق ورئيس لجنة التدقيق بمجلس إدارتها  وسوق مسقط لألوراق المالية وعضو مجلس إدارة بنك مسقط. 

البنوك متضمنة  الجوائز في مجال  العديد من  تلقى  وقد  عمان  إسالمي في  لبنك  عماني  تنفيذي  رئيس  أول  الشقصي هو  الفاضل/ 
جائزة »المصرفي للسنة في عام ٢٠٠8«، بانكر ميدل إيست. كما أنه أحد المتحدثين الرئيسيين المطلوبين في المؤتمرات العالمية.

)بامتياز(  االقتصاد  في  البكالوريوس  شهادة  على  حصل  حيث  األمريكية  المتحدة  بالواليات  بوسطن  جامعة  خريج  الشقصي  الفاضل/ 
المالية  الخدمات  إدارة  األعمال في مجال  إدارة  الشرف( وماجستير في  )بمرتبة  اإلدارة  أنظمة معلومات  الماجستير في  درجة  يحمل  كما 
الشقصي  الفاضل  المتحدة.  بالمملكة  لألعمال  لندن  كلية  من  العليا  التنفيذية  اإلدارة  برنامج  أيضا  أكمل  كما  العليا(.  الشرف  )مرتبة 

متزوج وله خمسة أطفال. يهوى الشقصي القوارب والشطرنج والتصوير الفوتوغرافي. 

الفاضل/ سيف سليمان اليعربي – نائب المدير العام، الرئيس التنفيذي للعمليات 

عمل الفاضل/ سيف اليعربي كرئيس تنفيذي للعمليات في بنك العز اإلسالمي. التحق الفاضل/ اليعربي ببنك العز اإلسالمي كرئيس 
لإلدارة المالية في أغسطس ٢٠١3 بعد أن أمضى خمس سنوات مديرا للتمويل في مؤسسة دبي لالستثمار، الذراع االستثماري لحكومة 

دبي. كما كان أيضا رئيسا تنفيذيا بالوكالة للبنك لفترة مؤقتة من مارس وحتى نهاية شهر مايو ٢٠١٤.

اتحاد  من  حسابات  وفني  المتحدة  المملكة  في  القانونيين  المحاسبين  جمعية  من  معتمد  قانوني  محاسب  هو  اليعربي   / الفاضل 
أيضا.  المتحدة  بالمملكة  الحسابات  فنيي 

الفاضل/ غالب فوزي البوسعيدي- نائب المدير العام- المدير المالي

يشغل الفاضل/ غالب فوزي البوسعيدي منصب المدير المالي للبنك. التحق ببنك العز اإلسالمي في أغسطس ٢٠١٤. لديه ما يزيد عن 
٢١ عاما من الخبرة في صندوق االحتياطي العام للدولة بسلطنة عمان.

وكان  للدولة  العام  االحتياطي  صندوق  في  لالستثمارات  التنفيذي  للرئيس  نائبا  البوسعيدي  كان  اإلسالمي  العز  ببنك  التحاقه  قبل 
مسؤوال عن الوظائف االستثمارية الرئيسية لألسواق العامة والخاصة. بدأ البوسعيدي مساره المهني في عام ١987 في برايس وترهاوس 

كوبرز في لندن، المملكة المتحدة.

البوسعيدي عضو في معهد المحاسبين المعتمدين في إنجلترا وويلز منذ العام ١99١ كما أنه عضو في زمالة أمناء الخزينة بالمؤسسات 
كلية  ميديلسيكس،  جامعة  من  والمالية  المحاسبة  في  الشرف(  )مرتبة  اآلداب  بكالوريوس  البوسعيدي  يحمل  المتحدة.  بالمملكة 
األعمال. كما أكمل البوسعيدي أيضا برنامج إدارة االستثمار )كلية لندن لألعمال( ومجالس األداء العالي )لوزان، سويسرا( وبرنامج إدارة 

مخاطر معدالت الفائدة )معهد نيويورك للمالية(.

الفاضل/ إيهاب حشيش - نائب المدير العام- رئيس األعمال المصرفية للشركات

الفاضل/ إيهاب حشيش - هو رئيس األعمال المصرفية للشركات. التحق ببنك العز اإلسالمي في أغسطس ٢٠١٤. يملك الفاضل/ إيهاب 
خبرة تزيد عن ٢٦ سنة في األعمال المصرفية للشركات واألعمال المصرفية اإلسالمية وآخرها كانت رئيس األعمال المصرفية اإلسالمية 

في مزن، البنك الوطني العماني.
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بدأ الفاضل/ إيهاب مساره المهني في عام ١989 ككبير محللي ائتمان في البنك التجاري العالمي، وهو أكبر مقرض للقطاع الخاص 
في مصر. من ثم انتقل إلى أميركان إكسبريس قبل االلتحاق ببنك االتحاد الوطني كمدير أول للعالقات. في عام ٢٠٠٢ التحق الفاضل 

إيهاب ببنك أي بي إن أمرو كنائب رئيس مساعد حتى عام ٢٠٠5 عندما انتقل إلى بنك دبي كنائب رئيس أول. 

يحمل الفاضل/ إيهاب شهادة البكالوريوس في المحاسبة التجارية من جامعة اإلسكندرية بمصر. 

الفاضل/ موسى الجديدي - نائب المدير العام – رئيس األعمال المصرفية لألفراد

الفاضل/ موسى الجديدي هو رئيس األعمال المصرفية لألفراد. التحق ببنك العز اإلسالمي في أغسطس ٢٠١٤. الجديدي مصرفي متمرس 
العز اإلسالمي كان الجديدي نائب مدير عام إلدارة األعمال المصرفية  يملك خبرة تزيد عن ١7 عاما في مجال العمل. قبل االلتحاق ببنك 

لألفراد واألعمال المصرفية الخاصة في البنك الوطني العماني.

مديرا  تعيينه  تم   ٢٠٠١ عام  في  واحدة.  لسنة  مبيعات  كمندوب  العماني  الوطني  البنك  في  المصرفي  المهني  مساره  الجديدي  بدأ 
كمدير  مسقط  بنك  إلى  الحقا  انتقل  فرعا.   5٠ خالل  من  متميزا  مصرفيا  حسابا  يدير  كان  حيث  والمتميزة  الخاصة  المصرفية  لألعمال 

لألعمال المصرفية الخاصة وذات األولوية.

الفاضل/ الجديدي زميل بالمعهد الكندي للمصارف كما أنه مصرفي خاص مجاز.

بيانات سعر السوق:

العام للبنوك وشركات  المؤشر  البنك مقابل  أداء  البنك ويقارن  العالية والمنخفضة والمتوسطة ألسهم  التالي يبين األسعار  الجدول 
االستثمار حالل العام ٢٠١5.

الجدول رقم 12

مؤشر بنك العز اإلسالمي ومؤشر البنوك و االستثمار بسوق مسقط - 2015

األداء الماليبنك العز اإلسالمي 

سعر اإلقفالادنى سعراعلى سعرالشهرسعر اإلقفالادنى سعراعلى سعرالشهر

٦.٦٠٢/98٠٦.558/١8٠٦.558/٤٦٠يناير 28٠.٠95٠.٠9١٠.٠9٢15 يناير 15

٦.579/5٦٠٦.559/١8٠٦.559/3٢٠فبراير 26٠.٠97٠.٠9٠٠.٠9١15 فبراير 15

٦.٢٦3/٢3٠٦.٢٠8/٢8٠٦.٢38/٠٠٠مارس 31٠.٠9٠٠.٠83٠.٠8315 مارس 15

٦.3٢٤/٠5٠٦.3١3/١8٠٦.3٢٢/5٠٠أبريل 30٠.٠8٤٠.٠8٠٠.٠8315 أبريل 15

٦.39٤/3٤٠٦.38٦/37٠٦.387/85٠مايو 31٠.٠85٠.٠8٠٠.٠8٤15 مايو 15

٦.٤37/٠١٠٦.٤٢3/8١٠٦.٤٢٤/٦٠٠يونيو 29٠.٠83٠.٠78٠.٠7815 يونيو 15

٦.5٦٠/٤9٠٦.5٤8/٢٢٠٦.558/١8٠يوليو 29٠.٠8٠٠.٠7١٠.٠8٠15 يوليو 15
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األداء الماليبنك العز اإلسالمي 

5.9٠١/5١٠5.87١/٦٠٠5.87١/٦٠٠أغسطس 31٠.٠77٠.٠٦5٠.٠٦915 أغسطس 15

29٠.٠7٠٠.٠٦٦٠.٠٦715 سبتمبر 15 5.793/٤7٠5.755/٤8٠5.787/٦9٠سبتمبر 

5.93٤/88٠5.9٢8/١5٠5.9٢8/١5٠أكتوبر 29٠.٠78٠.٠78٠.٠7٦15 أكتوبر 15

5.٦٤٢/93٠5.5٤7/85٠5.5٤7/85٠نوفمبر 31٠.٠7٦٠.٠٦٦٠.٠٦٦15 نوفمبر 15

5.٤٤8/5٤٠5.٤٠5/9٦٠5.٤٠٦/٢٢٠ديسمبر 31٠.٠7٠٠.٠٦٤٠.٠٦٤15 ديسمبر 15

معامالت األطراف ذات العالقة

تقدم إلى مجلس اإلدارة تفاصيل كافة العمليات التجارية التي قد تكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة و/ أو أطراف أخرى ذات عالقة مصلحة 
فيها لدراستها والموافقة عليها. وال يجوز لعضو مجلس اإلدارة صاحب المصلحة أن يشارك في المناقشات وال في التصويت المتعلق 

بمثل هذه األمور.

بيانات  إجازة  من  كجزء  وإجازتها  فيها  للنظر  سنوي  ربع  أساس  على  اإلدارة  مجلس  إلى  العالقة  ذات  األطراف  معامالت  تفاصيل  وترفع 
البنك المالية ربع السنوية.

كما تقدم تفاصيل كل عمليات األطراف ذات العالقة إلى المساهمين كجزء من البيانات المالية المقدمة إلجازتها في الجمعية العمومية 
السنوية.

الرقابة الداخلية مراجعة 

يولي مجلس اإلدارة اهتماما كبيرا للمحافظة على بيئة رقابية قوية. ومن أجل ذلك فإنه يتولى مراقبة كل الضوابط، بما فيها الضوابط 
المالية والتشغيلية وااللتزام وإدارة المخاطر.

هذا، وقد أسس مجلس اإلدارة هيكال إداريا يحدد بكل وضوح المهام والمسئوليات ونظم رفع التقارير، كما أجاز السياسات.

والضوابط  اإلجراءات  أن  كما  تام.  بانسجام  استخدامها  يجري  مالئمة  محاسبية  سياسات  على  اعتمادا  المالية  المعلومات  إعداد  يتم 
التجارية بطريقة مضبوطة وكاملة وفي الوقت المناسب، وحماية األصول عبر  التشغيلية قد وضعت بحيث تسهل معالجة العمليات 
كتيبات إرشادية تحتوي على السياسات واإلجراءات التي ينبغي أن تتبع باإلضافة إلى التعليمات المتعلقة باألداء المكتبي والمنشورات 

األخرى.

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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المساهمون

المساهمين والمستثمرين التواصل مع 

التجارية  البنك  بعمليات  المتعلقة  الجوهرية  المعلومات  بكل  والمستثمرون  المساهمون  يبلغ  أن  بضمان  ملتزم  اإلدارة  مجلس  إن 
منتظمة. بصورة 

إن كل المعلومات الجوهرية ذات الصلة بالبنك ومنتجاته وعملياته وبياناته المالية ربع السنوية والسنوية معروضة على موقع البنك 
 www.alizzislamic.com اإلليكتروني: 

كما أن نتائج عمليات البنك ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية يتم نشرها في الصحف العربية واإلنجليزية الرئيسية في سلطنة 
عمان. وبعد إتمام التدقيق القانوني، يرسل التقرير السنوي وملخص البيانات المالية عن طريق البريد إلى كل المساهمين، مصحوبة 

باإلعالن عن جمعية البنك العمومية السنوية القادمة.

لم يحقق البنك أرباحا خالل العام ٢٠١5 وبالتالي لن يقوم بتوزيع أرباح أسهم للمساهمين. 

 توزيع رأس المال 
المساهمون الرئيسيون  )5% أو أكثر(

الجدول رقم 13

% من رأس المالعدد األسهم في 31 ديسمبر 2015اسم المساهم

آبار لالستثمار ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠٢٠.٠٠شركة 

١5٠.٠٠٠.٠٠٠١5.٠٠الطاقة األولى عمان

١5٠.٠٠٠.٠٠٠١5.٠٠شركة تصاميم العقارية ش.م.م

١٠٠.٠٠٠.٠٠٠١٠.٠٠شركة حورية ش.م.م

58.٤٤١.٤٤١5.8٤٤شركة الخنجي القابضة ش م م 

55.١٦٤.9٦95.5٢صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 

يتم ارفاق نسخة من مناقشات وتحليل اإلدارة كجزء من التقرير السنوي.

ال توجد مقبوضات ودائع عالمية / ضمانات أو أية أوراق مالية قابلة لالستبدال معلقة.

تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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الحسابات  مدققو 

 ٢٠١٦ للعام  تعيين مدققين خارجيين  بالموافقة على  العمومية  الجمعية  أثناء  للمساهمين  باقتراح  يتقدم  أن  إدارتكم  يعتزم مجلس 
القانونية. للمتطلبات  وفقا 

نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين

ملتزمة  يونج  آند  ارنست  إن  االستشارات.  وخدمات  والمعامالت  والضرائب  التدقيق  مجال  في  عالميا  رائدة  شركة  هي  يونج  آند  ارنست 
آند يونج تساعد على بناء  الرؤى والخدمات ذات الجودة العالية التي تقدمها ارنست  للقيام بما يليها في بناء عالم أعمال أفضل. إن 

الثقة واالطمئنان في أسواق المال واالقتصاديات على مستوى العالم. 

يزيد عن  ما  بتوظيف  تقوم  ١9٢3 وهي  العام  منذ  باإلقليم  تعمل  أفريقيا  األوسط وشمال  الشرق  يونج في  اند  ارنست  ظلت مؤسسة 
البالد.  في  رائدة  مهنية  خدمات  مؤسسة  وهي   ١97٤ العام  منذ  ُعمان  سلطنة  في  تعمل  يونج  اند  ارنست  ظلت  مهني.  موظف   5.٠٠٠
تشكل ارنست اند يونج في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا جزءا من ممارسة ارنست اند يونج في أوروبا والشرق األوسط والهند 
١5٠ بلدا وهي تقوم  ١٠٠.٠٠٠ مهني. وعلى مستوى العالم تعمل ارنست آند يونج في أكثر من  ٤.٠٠٠ شريك و  وأفريقيا، مع وجود أكثر من 

بتوظيف ٢١٢.٠٠٠ موظف مهني في 7٢8 مكتبا. يرجى زيارة موقع ey.com  للمزيد من المعلومات عن ارنست آند يونج.

خالل سنة ٢٠١5 كان المبلغ المدفوع / المستحق للمدققين الخارجيين مقابل التدقيق والخدمات األخرى ذات الصلة هو ٤٠.٢5٠ رياال عمانيا.

إقرار

يقر مجلس اإلدارة بمسئوليته عن إعداد البيانات المالية طبقا للمعايير والقواعد القابلة للتطبيق.

بالنسبة للسنة قيد المراجعة، أجرى مجلس اإلدارة مراجعة لكفاءة سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية بالبنك، وهو مقتنع بأن الرقابة 
الداخلية في البنك فعالة وأن هناك إجراءات مالئمة يتم تطبيقها لتنفيذ متطلبات الميثاق.

يؤكد مجلس اإلدارة عدم وجود أية قضايا جوهرية تؤثر على استمرارية البنك ومقدرته على مواصلة عملياته خالل السنة المالية القادمة.

تيمور بن أسعد آل سعيد
رئيس مجلس اإلدارة 
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تقرير هيئة الرقابة الشرعية
إلى الجمعية العمومية لمساهمي بنك العّز اإلسالمي

نة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 للسَّ

إلى مسـاهمي بنك العز اإلسالمي .... 

الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،، السَّ

استنادًا إلى التوجيهات الورادة في اإلطار التنظيمي للبنوك اإلسالمية الصادر من البنك المركزي العماني، تقوم هيئة الرقابة الشرعية 
الشريعة اإلسالمية  البنك بأحكام ومبادئ  التزام  العام، وذلك لبيان مدى  البنك ومعامالته خالل  بإعداد تقرير واٍف، عن نشاط  بموجبة، 

وفتاوى وقرارات الهيئة.

لقد راجعنا األسَس التي قام عليها عمل البنك، ونتائَجه المالية، واالستثمارات التي  دخل فيها، وغيرها مما له صلة بأنشطة وأعمال 
دة  ريعة اإلسالمية، في ضوء الفتاوى والقرارات والتوجيهات المحدَّ البنك بغَرض إبداء رأي فيما إذا كان البنك التزم بأحكام ومبادئ الشَّ

ـنة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5م. التي تم إصدارها من ِقَبلنا، خالل السَّ

أنشطة  عن  المسؤولة  هي  فاإلدارة  اإلدارة،  على  اإلسالمية  ريعة  الشَّ ومبادئ  ألحكام  وفقا  َيعمل  البنك  أن  من  د  التأكُّ مسؤولية  وتقع 
ا  أمَّ اإلسالمية،  ريعة  الشَّ بأحكام ومبادئ  ـام  التَّ االلتزام  البنك، وهو  قام عليه نشاط وعمل  الذي  األساس  وتنفيذها وفق  البنك  وأعمال 

لعنا عليه، وفي إعداد تقريٍر لكم. مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي شرعيٍّ مستقلٍّ بناًء على ُمراجعتنا لما اطَّ

البنك  إيداعات  اإليرادات والمصروفات، كما قمنا بمراجعة  المالية للبنك، وميزانيته العمومية وقائمة  النتائج  وعليه فقد قمنا بمراجعة 
السابقة للعمليات  البنك، مع مراجعاتنا  التي دخل فيها  االستثمارات  األخرى وكلها بنوك ونوافذ إسالمية، وأوُجـه  البنك والبنوك  لدى 
نة المالية المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5م، واعتمدنا المقبول منها شـرعًا وطلبنا تعديل  االستثمارية    التي دخل فيه البنك أثناء السَّ

رعية. بات الشَّ ما احتاج منها إلى تعديل وفق المتطلَّ

من  العديد  إلى  باإلضافة  ٢٠١5م  العام  خالل  اجتماعات  ست  الهيئة  اجتمعت  فقد  البنك  أعمال  متابعة  ولغاية  المراجعة  سبيل  في 
والرقابة  التدقيق  إدارة  من  الصادرة  التقارير  على  الهيئة  اطلعت  كما  الهاتف.  أو  اإللكتروني  البريد  عبر  لها  المقدمة  االستفسارات 
إيجاد حلول  أو  باعتماد ما ورد فيها  المناسبة  القرارات  واتخذت بشأنها  الفترة  البنك خالل هذه  الشرعية على سائر منتجات وعمليات 

التقارير.  لما تضمنته تلك 
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ُيخاِلف  لم  البنك  بأن  معقوٍل  تأكيٍد  إلعطاء  تكفي  بأدلٍة  لتزويدنا  ضرورية  اعتبرناها  التي  فسيرات  والتَّ المعلومات  على  حصلنا  وقد 
لعنا عليه من أنشطته وأعماله المختلفة. ريعة اإلسالمية، وفي نطاق ما اطَّ أحكام ومبادئ الشَّ

في رأينــــا:

أوال:
٢٠١5م  3١ ديسمبر  المنتهية في  المالية  نة  المختلفة خالل السَّ التزم في أنشطته واستثماراته وإيداعاته وأعماله  البنك قد  أن 
رعية التي  لعنا عليه، آخذين في االعتبار التعديالت والمعالجـات الشَّ ريعة اإلسالمية، وذلك في ضوء ما اطَّ بأحكام ومبادئ الشَّ

طلبناها على ما تمَّ عرضه علينا من عمليات وعقود واستثمارات، وعدلت ما يحتاج منها إلى تعديل. 

ثانيا: 
كاة نيابة عن المساهمين فإن دفع زكاة أسهم البنك يقع على عاتق المساهمين  ل بإخراج الزَّ بما أن مجلس إدارة البنك غير مخوَّ
كن الثالث من أركان اإلسالم، وستقوم إدارة الرقابة الشرعية في البنك باحتساب المبلغ الواجب دفعه ويتم  إلتزامًا منهم بالرُّ

إبالغ المساهمين بذلك.

ثالثًا:
أن حساب األرباح والخسائر للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5م تمت حسب الضوابط الشرعية.

رابعًا: 
هيئة  بموافقة  لصرفها  تمهيدًا  الخيرات،  حساب  في  وإيداعها  تجنيبها  تم  الشرعية  الضوابط  مع  تتفق  ال  التي  اإليرادات  أن 

للبنك. الشرعية  الرقابة 

خـول في أي اتفاقية أو اسـتثمار، أو ممارسة نشاٍط من  د أن استخدام أي وثيقة أو مستند أو عقد، أو الدُّ والهيئة إذ ُتصدر هذا التقرير، تؤكِّ
رعية مع ضرورة األخذ باإلجراءات الصحيحة لتنفيذها. بات الشَّ فق مع المتطلَّ د من أنه يتَّ مًا من ِقَبِلها للتأكُّ النَّشاطات، يجب أن ُيعتَمد مقدَّ

وتغتنم الهيئة الفرصة للتأكيد على اإلدارة التنفيذية للبنك ضرورة إخضاع جميع موظفي البنك للتدريب العملي منعا لحدوث األخطاء أو تكرارها. 
ابتغاء مرضاة اهلل تعالى، وتسأل اهلل سبحانه  ريعة اإلسالمّية  االلتزام بأحكام ومبادئ الشَّ ُتبارك للبنك نهجه الحميد في  هذا والهيئة 

زق والعمل. أن يجعل ذلك سببًا للبركة في الرِّ
د وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربِّ العالمين.  ى اهلل تعالى على سّيدنا محمَّ وصلَّ

التاريخ: 8 جمادى األولى ١٤3٦هـ الموافق ١7 فبراير ٢٠١٦
فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد عبدالرحيم سلطان العلماء - رئيس  الهيئة

فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة محمد سعد بحر - عضو  الهيئة
فضيلة الشيخ/ ناصر بن يوسف بن ناصر العزري - عضو  الهيئة
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فتاوى هيئة
الرقابة الشرعية

فتاوى اإلجارة

1/1 عقد اإلجارة في األعيان المؤجرة بالفعل بإضافتها إلى تاريخ مستقبلي
في فتوى سابقة صدرت من الهيئة الموقرة، لم تجز فيها تأجير األصول المؤجرة لعدم توفر المنفعة، واقترحت إما فسخ العقود الحالية أو توقيع 

اإلجارة مضافة للمستقبل. وكحل لهذه الحاالت نقترح التالي على الهيئة:
توقيع عقد اإلجارة بتاريخ حالي ولكن ينص العقد على أن تبدأ اإلجارة في تاريخ مستقبلي، أي أن تبدأ اإلجارة في المستقبل بعد انتهاء العقود الحالية.. ١
تحصيل أجرة مقدمة من المستأجر، وإذا لم تبدأ اإلجارة ألي سبب كان ترد األجرة المقدمة للمستأجر.. ٢
تعديل العقود الحالية وفقًا لما ذكر أعاله.. 3

رأي الهيئة
البنك  الحالية، وفي حال قيام  العقود  انتهاء  بعد  يبدأ  تاريخ مستقبلي  إلى  بإضافتها  بالفعل  المؤجرة  األعيان  اإلجارة في  توقيع عقد  ال مانع من 
بتحصيل األجرة المقدمة من المستأجر قبل بدء االنتفاع بالعين وقبل تاريخ البدء وتسليم العقار للمستأجر فإن هذه المبالغ تكون دفعات مقَدمة 
تحت الحساب وفي حال فسخ عقد اإلجارة فإن على البنك رَد هذه المبالغ للمتعامل، ولحفظ هذه المبالغ فإن للبنك أن يخير العميل في أحد أمرين:

وضع هذه المبالغ في حساب استثماري يكون أرباحها للمتعامل مع عدم ضمان البنك. . ١
وضع هذه المبالغ في حساب جاري، وفي هذه الحالة فإن البنك يضمن للمتعامل، وال يستحق المتعامل عائدًا على هذا الحساب.. ٢

* اطلعت الهيئة على التعديالت الذي تمت في البند الرابع من عقد اإلجارة، والتمهيد في إتفاقية وكالة الخدمات لكي تناسب الفتوى أعاله. )ف7/ا٢٠١5/3( 

1/2 فسخ اإلجارة دون تحويل ملكية األصل للمتعامل

السؤال
أبرم البنك عقد إجارة منتهية بالتمليك مع شركة، وبعد فترة من الوقت طلب المتعامل صاحب الحصة األكبر في الشركة أن يتم تحويل العقد 

باسمه بدالً من الشركة، وذلك بهدف تحسين الوضع المالي للشركة. فما رأي الهيئة الموقرة في ذلك؟
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الجواب
بقية  موافقة   بشرط  األسم  تعديل  في  الراغبة  الشركة  في  المستأجر شريك  أن  اعتبار  على  اإلجارة  عقد  في  المستأجر  اسم  تعديل  من   مانع  ال 

الشركاء. )ف9/ا٤/٢٠١5(

1/3 تمويل بناء منزلين في أرض عن طريق اإلجارة الموصوفة في الذمة وفصل ملكيتهما بعد 
البناء اكتمال 

السؤال

–أي  الذمة في أرض يمتلكها هو  الموصوفة في  اإلجارة  المتعامل بتمويل مبنَيْيِن عن طريق  البنك هي قيام  الحاالت الشائعة في  من 
هو  المبَنَيْين  أحد  بيع  من  والغرض  ْكنى.  للسُّ اآلخر  المبنى  واستخدام  أحدهما  بيع  المتعامل  يطلب  البناء  اكتمال  وبعد  المتعامل- 
استخدام ثمن البيع في سداد جزٍء من مديونيته لدى البنك. ونسبًة لحداثِة تجربِة التمويل اإلسالمي في سلطنة ُعمان وتعود المتعاملين 
العقار.  وبناًء على ذلك فإننا  البنك هو مالك  اإلجارة والذي فيه يكون  المتعاملين طبيعة عقد  ُيدرُك معظُم  التقليدي ال  التمويل  على 
نسَتسِمُح الهيئة الموقرة بالموافقة على تعديل عقد اإلجارة وذلك ببيع البنك ألحد المبنَيْين، وتعديُل محلِّ العقد واألجرة  تبعًا لذلك؟

الجواب

ال ترى الهيئة مانعًا في بيع البنك أحد العقارين المستأجرين لطرف ثالث ويعدل عقد اإلجارة بعد ذلك ليسري على عقار واحد. )ف3/ا٢٠١5/5(

المرابحة فتاوى 

2/1 تغيير العميل لمواصفات السلعة بعد عقد المرابحة 

السؤال 
تقدم أحد المتعاملين بطلب تمويل مرابحة بضائع من عدة محالت يشمل هذا الطلب مواد بناء )أصول المرابحة هي سراميك ومواد أخرى( وأثاث، 
وقام البنك على إثر ذلك بإجراءات المرابحة وتسليم البضاعة للمتعامل، وبعد أن تمت العملية لجأ العميل للبنك مستفسرًا عن مدى شرعية ما 

قد حصل معه بعد االنتهاء من اإلجراءات، وعن مدى شرعية األموال المستلمة جراء هذه المعاملة وهو كالتالي:
قام المتعامل بتغيير بعض مواصفات األثاث مما تسبب في نقص السعر المتفق عليه، فقام المورد بإرجاع المبلغ المتبقي من المال 	 

المدفوع من قبل البنك للمتعامل.
المبلغ 	  المورد هنا بتسليم  المورد، وأيضا قام  رأيه فيما يخص طلبية السراميك فقط وإرجاعه على  المتعامل الحقًا بتغيير  كما قام 

المتبقي )من المال المدفوع من قبل البنك( للمتعامل. 
وبعد استفسار إدارة التدقيق والرقابة الشرعية عن العملية تبين أن العميل قام بالتغييرات السابقة من غير تواطؤ أو تنظيم سابق. 	 

بين  قد  العميل  أن  بالتنويه  ويجدر  األمر(،  لزم  )إن  إجراءات  من  يلزم  وعَما  االستفسار  هذا  عن  باإلجابة  علينا  التكرم  الموقرة  الهيئة  من  نرجو  لذا 
لممثل البنك أن المبالغ الزائدة الزالت لديه وذلك حسب ما أفاد به مدير الفرع.

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية
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الجواب
مسؤوليته  أخلى  قد  البنك  يكون  فهنا  عليها  المتفق  اإلجراءات  حسب  البضاعة  بتسليم  وقام  المرابحة  عملية  من  انتهى  قد  البنك  أن  بما 
أو حيلة للحصول على  الطريقة ذريعة  اتخاذ هذه  البضائع للمتعاملين لكي اليتم  التأكد من تسليم  أنه يجب  االعتبار  األخذ بعين  التعاقدية، مع 

التمويل النقدي. )ف7/ا٢/٢٠١5(    

2/2 بيع السيارات بنفس قيمة العرض من الوكاالت 

السؤال 
يقوم البنك حاليا بتمويل المركبات عن طريق المرابحة ونظرا لضوابط المرابحة التي تقتضي اإلفصاح عن الربح والتكلفة، وحيث إن المورد ال يرغب 
في اإلفصاح عن السعر المخفض للسيارة للجمهور حتى ال يؤثر ذلك على سمعة وتسويق عالمته التجارية، لذا نقترح هيكلة منتج عن طريق بيع 

السيارة بنفس قيمة العرض في الوكاالت لجميع المتعاملين، وسيربح البنك ما تقدمه له الوكاالت من تخفيض عن السعر المعروض للجمهور.

اإلجراءات 

سوف يتم تنفيذ العقد وفقًا للخطوات التالية:
يقوم المتعامل بتحديد السيارة التي يود شراءها من البائع وله أن يفاوض البائع على السعر.- ١
يقدم المتعامل طلب شراء السيارة من البنك بالسعر المحدد في عرض األسعار.- ٢
يقوم البنك بشراء السيارة من البائع.- 3
يقوم البنك ببيع السيارة للمتعامل بنفس السعر المتفق عليه والمحدد في عرض األسعار.- ٤
سيقوم المتعامل بدفع األقساط حسب الجدول المتفق عليه.- 5

الجواب
ترى الهيئة أن هذا البيع جائز شرعًا، بالخطوات الموضحة أعاله ما دام أن البنك ال يصرح بما قامت عليه السيارة وما يحصل عليه من الربح، وال يجوز 

للبنك أن يدعي أو يعلن أنه يبيع هذه السيارة بربح صفر ألن ذلك يخالف الواقع. ويكون البيع بالمساومة ال المرابحة. )ف5/ا٢٠١5/3(  

2/3 تمويل شراء أرض وتمويل بناء العقار عليها 

السؤال 

في أغلب األحيان  حين يتقدم أحد المتعاملين للحصول على تمويل اإلجارة الموصوفة في الذمة لتمويل بناء المساكن، يملك المتعامل األرض 
معًا،  البناء  وتكلفة  األرض  قيمة  تمويل  البنك  من  ويطلبون  الالزمة،  األرض  يملكون  ال  الذين  المتعاملين  بعض  ولكن هناك  عليها.  البناء  المراد 
هذه  وفي  الذمة،  في  موصوفة  إجارة  للمتعامل  المسكن  وتأجير  عليها  البناء  ثم  ومن  لنفسه  وتملكها  األرض  شراء  البنك  على  يجب  وبالتالي 

الحالة ُتحسب تكلفة شراء األرض من ضمن تكلفة البناء. ولقد واجه البنك مشكلتان لتطبيق هذه اآللية وهما كاآلتي:

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية
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األقل . ١ على  أشهر   ٦ فترة  هناك  فإن  شرائها،  حال  الذمة  في  الموصوفة  اإلجارة  عقد  توقيع  وبالتالي  لنفسه  األرض  البنك  يشتري  حينما 
الموصوفة في  اإلجارة  توقيع عقد  يمكن  ال  وبالتالي  االختصاص،  للبناء من جهات  الالزمة  والتصريحات  الخرائط  إلنهاء  المتعامل  يحتاجها 

الذمة بدون الخرائط والمواصفات الدقيقة للمسكن. وال يرغب البنك في بقاء األصل في سجالته لمدة طويلة.
المتعامل، فإنه سوف . ٢ الذمة مع  إجارة موصوفة في  يتم توقيع عقد  اآلن، وبعد فترة  األراضي  األرض بواسطة مرابحة  البنك تمويل  أراد  وإذا 

يترتب على ذلك وجود قسطين على المتعامل، القسط الناتج عن بيع المرابحة واألخر الناتج عن عقد اإلجارة الموصوفة في الذمة، وهذا 
سوف يرفع نسبة عبء الدين المحسوب على راتبه إلى درجة غير مسموح بها من البنك المركزي.

تنص قوانين البنك المركزي أنه ال يجوز للبنوك تملك األصول لغير غرض البيع والتأجير إال المبنى الرئيسي للبنك.. 3
لذلك نسأل الهيئة الموقرة إذا كان هناك حل متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية لهذه الحاالت.

الجواب
إلى  العميل يحتاج  إن  البنك، وحيث  العقار لصالح  المرابحة مع رهن  بالمرابحة ويتم توقيع عقد بيع  العميل  البنك ببيع األرض على  أن يقوم  نقترح 
وقت قد يصل إلى أشهر لحين تقديم المواصفات الالزمة للبناء وفق خرائط هندسية معتبرة، فإنه بعد مضي فترة كأن تكون ٦ أشهر أو أكثر، وهي 
فترة تكاد أن تكون معقولة لتجنب شبهة العينة خصوصا أن هذه المدة تتغير فيها األسعار فعند ذلك ال حرج أن يشتري البنك العقار من العميل 
اإلجراءات  بعض  لصعوبة  نظرا  وبديل  مقترح  هي  أو  خاصة  حالة  تعتبر  الحالة  وهذه  الذمة،  في  الموصوفة  اإلجارة  عقد  بتوقيع  ذلك  بعد  يقوم  ثم 
التأجير، بخالف ما هو  أو  البيع  إال بقصد  العقار  العماني ال يجيز للبنوك اإلسالمية تملك  المركزي  البنك  إن  المركزي، حيث  بالبنك  الخاصة  والقوانين 
ارتفاع  العمل عليه لدى البنوك اإلسالمية في اإلمارات والبحرين حيث يجوز لها أن تتملك العقار لفترات طويلة، باإلضافة إلى أمر آخر يتعلق بقضية 
نسبة المديونية على العميل في حالة منحه تمويال بالمرابحة وفي نفس الوقت تمويال باإلجارة مما يجعل القسط المستحق عليه مرتفعا يتعارض 
مع متطلبات البنك المركزي التي تشترط أن ال يتجاوز القسط نسبة معينة من اإلقتطاع الشهري لراتب العميل، وغير ذلك من األمور األخرى، فال حرج 
إذن أن نقترح هذا الحل على سبيل اإلضطرار إلى حين تغير األوضاع، وعليه ال حرج أن يتم بيع العميل العقار مرابحة  ثم شراء العقار منه مرة ثانية بعد 
مضي مدة تنتفي فيها شبهة العينة وللبنك أن يجعل ذلك مقابل إطفاء دين العميل من المرابحة السابقة وأن  يكون ذلك دون اشتراط مسبق 

كأن يقول البنك أبيعك هذه األرض بشرط ان اشتريها منك بعد ٦ اشهر فهذا ال يجوز، وإنما يتم ذلك من غير اشتراط بين الطرفين. )ف١١/ا٢٠١5/3(  

2/4 بيع البضاعة للمتعامل مرابحة دون فحصها

السؤال 
تواجهنا  حيث  والظاهره  الشرقية  من  أخرى  محافظات  من  زبائن  لدينا  ويوجد  الداخلية  محافظه  في  يقع  نزوى  فرع  أن  فضيلتكم  تعلمون  كما 
صعوبة في زيارة المحالت لمعاينة البضائع وذلك لبعد المسافة بين الفرع والمحالت قد تصل في بعض الواليات إلي ١5٠كم. لذلك نرجو من الهيئة 
الموقرة إبداء رأيها في حول امكانية عقد اتفاقيات مع موردين معتمدين لدى البنك يؤكدون فيها وجود البضاعة في حوزتهم قبل توقيع عقد بيع 
المرابحة؟ علمًا بأن هناك أيضا موردين معروفين ال نشك في وجود البضاعة لديهم قبل توقيع عقد بيع المرابحة مع المتعامل. نرجو من الهيئة 

إفادتنا بهذا الخصوص.

الجواب
ال مانع من حيث المبدأ باقتراح آلية محددة وعرضها على الهيئة لضمان حسن التنفيذ، أما المناطق القريبة في نطاق الفرع فيتم الفحص بواسطة 

الفرع. وال تستثنى السيارات المستعملة من الفحص في كل األحوال. )ف٦/ا٤/٢٠١5(  
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فتاوى الوكالة

3/1 دفع ربح الوكالة مقدما تحت الحساب

السؤال

لجذب أكبر قدر ممكن من المودعين، نقترح بأن نقوم بدفع ربح الوكالة المتوقع مقدما تحت الحساب وذلك وفقًا اإلجراءات التالية:

يقوم المتعامل بتوقيع االتفاقية الرئيسة مع البنك.- ١

يقوم البنك والمتعامل باالتفاق على تفاصيل الوكالة، والتي تتضمن مبلغ االستثمار والعملة ومدة االستثمار والربح المتوقع ورسوم الوكالة إلخ ..- ٢

يقوم البنك والعميل بتوقيع طلب االستثمار من الموكل وقبول الوكالة من الوكيل.- 3

يقوم العميل بإيداع مبلغ االستثمار في حسابه.- ٤

سيقوم البنك بدفع الربح المتوقع مقدما للمتعامل إما:- 5

دفعة واحدة عند إيداع مبلغ االستثمار لدى البنك.	 

أو على دفعات خالل فترة االستثمار.	 

يستثمر البنك مبلغ الوكالة في االستثمار.- ٦

في نهاية مدة االسثتمار، سوف يقوم البنك بتسوية الربح الموزع مقدما للموكل مقابل الربح الفعلي المحقق من االستثمار بحيث:- 7
إذا كان الربح المحقق الفعلي يساوي أو أكثر من الربح المتوقع الموزع للمتعامل، سوف يقوم البنك بإرجاع مبلغ االستثمار فقط للمتعامل، ( أ

وسوف يحتفظ بالربح الزائد عن المتوقع حافز أداء له كما هو متفق عليه في إتفاقية الوكالة.
إذا كان الربح المحقق الفعلي أقل من الربح المتوقع الموزع للمتعامل، سوف يقوم البنك بخصم الفرق بين الربح المتوقع والفعلي من ( ب

المتبقي للمتعامل. مبلغ االستثمار وإعادة 
في حالة حدوث خسارة لسبب ليس للبنك يد فيها، سوف يقوم البنك بخصم الربح المتوقع الموزع ومبلغ الخسارة من رأس المال )مبلغ ( ج

الباقي للمتعامل. االستثمار( وإعادة 
في كل الحاالت أعاله يستحق البنك أجرة الوكيل.( د
االستثمار ( ه مبلغ  كامل  وإعادة  الخسارة  البنك  يتحمل  سوف  للشروط،  مخالفته  أو  البنك  وتقصير  تعدي  بسبب  خسارة  حدوث  حالة  في 

للمتعامل، ولن يستحق البنك أجرة الوكيل.
١ ٪ من األرباح. وفي - 8 في حالة السحب الجزئي في العادة يتم تقليل مبلغ الربح على حسب األرباح الموزعة لفترة توزيع األرباح السابقة ناقصًا 

حالة توزيع ربح الوكالة مقدمًا للمتعامل وبعدها قام بكسر الوديعة سوف يتم تسوية الربح من رأس المال. 

رأي الهيئة
ترى الهيئة أنه ال مانع من دفع األرباح المتوقعة مقدمًا تحت الحساب على أن تتم المقاصة بعد ذلك بحسب المذكور في السؤال. )ف٤/ا٢٠١5/3(
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3/2 تبادل اإليجاب والقبول في الوكالة عن طريق السويفت أو البريد االلكتروني

السؤال
اإللكتروني، بحيث  البريد  أو  السويفت  االستثمار عن طريق  أي صفقة وكالة في  إبرام  اإليجاب والقبول عند  تبادل  الخزينة في  ترغب وحدة عمليات 

تقوم الوحدة بوضع صيغة اإليجاب داخل رسالة السويفت بدالً من إرسالها عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني. فما هو رأي الهيئة الموقرة؟

الجواب
ال مانع من تبادل اإليجاب والقبول بواسطة السويفت أو البريد االلكتروني. )ف7/ا٤/٢٠١5(

3/3 تعديل مبلغ الوكالة قبل نهاية مدة االستثمار 

السؤال
االستثمار،  لغرض  مبلغًا  وكياًل  بصفته  المتعامل  »الموكل«  البنك  منح  بموجبه  المتعاملين،  أحد  مع  االستثمار  في  وكالة  عقد  بإبرام  البنك  قام 

وقبل نهاية مدة االستثمار المتفق عليها مع البنك طلب المتعامل إعادة جزء من مبلغ االستثمار للبنك، فما رأي الهيئة الموقرة في ذلك؟

الجواب
ال حرج في ذلك ما دام قد تم بإتفاق الطرفين. )ف١١/ا٤/٢٠١5(

فتاوى الزكاة

4/1 زكاة المبالغ المستحقة للغير 
السؤال

المبالغ المستحقة للغير والباقية في حساب البنك لمدة حول كامل كمستحقات الموظفين هل تدخل في الوعاء الزكوي؟

الجواب
نعم يجب إدخال هذه المبالغ في الوعاء الزكوي. )ف8-١/ا٢/٢٠١5(

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية
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4/2 زكاة األصول المؤجرة للمتعاملين 

السؤال
هل يتم إدخال األصول المؤجرة على المتعاملين من قبل البنك في الوعاء الزكوي؟

الجواب
ال يجب إدخالها ولكن يجب إدخال إيرادات اإليجار في الوعاء الزكوي. )ف8-٢/ا٢/٢٠١5( 

فتاوى العالقة بين البنك والمتعاملين

5/1 منح هدايا لجمهور المتعاملين
السؤال

بأنه بعد ذلك قد يقوم  بالبنك، علمًا  التسويق والتعريف  باب  أكواب مثال، وذلك من  أو  أقالم  توزيع هدايا للجمهور في صورة  هل هناك مانع في 
البعض من هؤالء الناس بفتح حسابات وقد يكون من ضمن ذلك فتح حساب جاري. فما هو الرأي الشرعي في تقديم تلك الهدايا. 

الجواب

التعريف بالبنك وأنشطته، وأما فيما يتعلق بقضية أن البعض منهم قد يفتح  ترى الهيئة جواز إعطاء هذه الهدايا للجمهور من الناس من باب 
حساب جاري لدى البنك فترى الهيئة أن ذلك ال حرج فيه طالما أن هذه الهدايا ُأعطيت للجمهور قبل فتح الحساب الجاري. 

الجاري  الحساب  البنك، وإعطاء أي هدية لصاحب  العميل فيه  الجاري ُيقرض  الحساب  الجاري، ألن  الحساب  أو منفعة بعد فتح  وال يجوز إعطاء هدية 
ُيعتبر قرضًا جًر فائدة وهذا ال يجوز شرعًا. )ف١3/ا٢٠١5/3(

5/2 القانون الحاكم في العقود الخارجية مع أطراف أخرى

السؤال

المادة  تنص  والتي  للتوقيع  عقودها  بتقديم  الجهات  هذه  وتقوم  الخدمات،  ومزودي  كموردي  متعددة  وأطراف  جهات  مع  للتعامل  البنك  يحتاج 
الحاكمة في معظمها على أن التحكيم يكون بالقوانين المحلية أو الدولية، وقد وجهتنا الهيئة الموقرة من قبل بأال نوافق على توقيع أي عقد 

تكون المادة الحاكمة فيه القوانين المذكورة إال إذا قًيد بما ال يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية
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مؤخرًا وبعد استشارة رئيس الهيئة وافقنا استثناًء على إبرام عقد مع إحدى الشركات تنص المادة الحاكمة فيه على االحتكام بالقانون المحلي 
العماني مع رفضهم إلضافة قيد عدم التعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية لكن بشرط إضافة بند ينص على تنازل الطرفين عن أخذ أو 
دفع الفوائد الربوية في حالة الحكم بها، علمًا بأنهم المزود الوحيد للخدمة المطلوبة في سلطنة عمان، لذا نرجو من فضيلتكم إبداء رأيكم في 

كيفية التعامل مع مثل هذه العقود في المستقبل؟

الجواب
في حالة إصرار الطرف الثاني على القوانين المحلية أو الدولية، ورفضه قيد عدم التعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية نشترط إضافة بند 

ينص على تنازل الطرفين عن أخذ أو دفع الفوائد الربوية في حالة الحكم بها.

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية
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تقرير مناقشات وتحليل 
اإلدارة



47

العماني االقتصاد 

اتسم العام ٢٠١5 بالكثير من العصوبات على اقتصاديات الدول المعتمدة على النفط في منطقة الخليج وبالطبع فإن سلطنة عمان 
ليست استثناء من ذلك. نتج عن االنخفاض المستمر في أسعار النفط طوال السنة انخفاض في اإليرادات الحكومية لتصبع 8.9 مليار 
ريال عماني بدال عن مبلغ ١١.٦ مليار ريال عماني الوارد بالموازنة. أدى هذا بدوره إلى توسيع العجز المالي لعمان بما يقارب مبلغ ٤.5 مليار 

ريال عماني بحلول نهاية ٢٠١5 من مبلغ العجز الموضوع بالموازنة البالغ ٢.5 مليار ريال عماني.

يتوقع من اآلن فصاعدا أن ينمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لعمان بنسبة 3.١٪ في سنة ٢٠١٦ مقارنة بالنمو بنسبة ٤.٤٪ في سنة 
٢٠١5. كجزء من موازنة عام ٢٠١٦ أعلنت الحكومة عن عدد من المبادرات لتعزيز اإليرادات غير النفطية وللسيطرة على النفقات. تتضمن 

هذه المبادرات:

زيادة ضرائب الشركات l

الحد من اإلعفاءات الضريبية l

تخفيض الدعم على الخدمات l

الحكومية. الرسوم  مراجعة  l

وبالنسبة  ذلك  غضون  في  عماني.  ريال  مليار   3.3 مبلغ  إلى   ٢٠١٦ عام  في  الموازنة  عجز  تخفيض  إلى  أعاله  التدابير  تؤدي  أن  يتوقع 
التنويع االقتصادي مع تركيز خاص على الصناعة والسياحة والنقل الخدمات  للخطة الخمسية التاسعة، سيستمر بذل الجهود باتجاه 

اللوجستية ومصائد األسماك والتعدين. 

المصرفي  القطاع 

وإجمالي  عماني  ريال  مليار   ٢٠.١ بلغا  إسالميين  وتمويل  ائتمان  بإجمالي  مضطرد  نمو  تحقيق  في  عمان  في  المصرفي  القطاع  استمر 
التوالي في  ٢٠١5 وذلك من ١7.9٤ مليار ريال عماني ١7.9٦ مليار ريال عماني على  ١9.٤ مليار ريال عماني بحلول نهاية عام  ودائع بلغت 
االئتمان. مع ذلك  إجمالي  5.8٪ من  8.9٪ من نسبة  إلى  اإلسالمي لتصل  للتمويل  السوقية  الحصة  الفترة نمت  ٢٠١٤. خالل نفس  العام 
وعلى المدى القصير إلى المتوسط فإن استمرار انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى صعوبة في الحصول على السيولة ومن المحتمل 

أن يؤدي إلى نمو ائتماني منخفض لقطاع المصارف في مجمله. 

المالي الملمح 

إلى نسبة  ليصل  المدينة  التمويل  إجمالي ذمم  زاد  والربحية.  والتكلفة  النمو  االستراتيجية من حيث  أهدافه  اإلسالمي  العز  بنك  حقق 
١85٪ في سنة ٢٠١5 ليصل إلى مبلغ ٢٠١.9 مليون ريال عماني بينما زادت ودائع العمالء أضعافا مضاعفة من مبلغ ١5.3 مليون ريال عماني 
إيرادات  صافي  في   ٪٢١٠ بنسبة  زيادة  االستثنائي  النمو  هذا  عن  نتج   .٢٠١5 العام  في  عماني  ريال  مليون   ١٦١.٤ إلى   ٢٠١٤ عام  نهاية  في 

التشغيل لتصل إلى 5.99 مليون ريال عماني لعام ٢٠١5 أي بتحسن كبير من مبلغ ١.93 مليون ريال عماني لسنة ٢٠١٤. 

التحديات  لمقابلة  لدينا  المخاطر  إدارة  إطار  تعزيز  في  سنستمر  كما  المستدام  النمو  على  التركيز  في  سنستمر  فصاعدا  اآلن  من 
إدارة مخاطر السيولة واالئتمان لضمان  المحتملة والتغيرات غير المتوقعة في بيئة االقتصاد الكلي. سيكون هناك تركيز خاص على 

أننا نحتفظ بأفضل جودة ومزيج لألصول وااللتزامات.

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة
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األعمال المصرفية للمؤسسات والشركات

 تتكون األعمال المصرفية للمؤسسات والشركات من عدد من وحدات األعمال االستراتيجية وقد حققت جميعها تقدما كبيرا في عام 
٢٠١5 وهي تتضمن:

المصرفية للشركات؛ األعمال  l

تمويل المشاريع والتمويل المشترك؛ و l

المالية. المؤسسات  l

للمؤسسات  المصرفية  األعمال  ودائع  نمت  بينما   ٪٢٦8 بنسبة  والشركات  للمؤسسات  المصرفية  األعمال  من  المقدم  التمويل  نما 
والشركات بنسبة ٢.٤٢3٪. أظهر تمويل التجارة أيضا نموا بنسبة 335٪ في عام ٢٠١5 حيث أن البنك سعى للقيام بالتأسيس والتعزيز 

الكامل لهذه األعمال التجارية الحساسة.

واالستراتيجية  الوطنية  األهمية  ذات  الكبيرة  المشاريع  بدعم  حضورها  تنمية  في  والشركات  للمؤسسات  المصرفية  األعمال  استمرت 
والتي تتضمن مشاريعا في قطاعات النفط والنقل البحري والبنية التحتية. هناك العديد من الصفقات الناجحة مع الشركات التي تم 

ابرامها خالل عام ٢٠١5 وأهمها:

في  جديد  أسمنت  مصنع  وهو  صحار«  أسمنت  »مصنع  تمويل  لعملية  األساسي  المنظم  هو  اإلسالمي  العز  بنك  كان  l
صحار. ساعد بنك العز اإلسالمي على الحصول على التمويل المطلوب للمشروع من السوق المحلي.

قدم البنك أول تسهيل تمويل ملتزم بالشريعة اإلسالمية لمشروع استكشاف حقل نفطي لشركة ميدكو إينيرجي ش.م.م  l
إينيرجي  ميدكو  بتزويد  البنك  قام  والغاز.  النفط  وإنتاج  استكشاف  على  تركز  رائدة  اندونيسية  طاقة  شركة  وهي  عمان 

بالضمان بموجب مبدأ التمويل اإلسالمي الكفالة، لصالح شركة نفط عمان )بي دي أو( لمشروع حقل كريم الصغير. 

العقارية« لتطوير  اإلجارة مع »شركة األصول  إلى  اتفاقية تستند  اللؤلؤة مسقط بمرتفعات مسقط  البنك ومشروع  وقع  l
مشروع هذا »المجمع السياحي المتكامل« الفاخر.

األجل  طويلة  تمويل  تسهيالت  لتوفير  اتفاقية  ش.م.ع.م  البحري  للنقل  العمانية  والشركة  اإلسالمي  العز  بنك  وقع  l
البحري. للنقل  العمانية  للشركة 

إن تلك الصفقات المذكورة أعاله تعتبر مركزية بالنسبة لألعمال المصرفية للشركات واستراتيجية تمويل المشاريع بحيث يهدف البنك إلى 
تشجيع وترويج التمويل المقدم للشركات والمشاريع مما يسهم في استدامة النمو االقتصادي والتطور المستمر وتنويع االقتصاد الوطني. 

تتضمن صفقات األعمال المصرفية للمؤسسات والشركات الكبرى األخرى في عام ٢٠١5:

الترتيب المشترك لتمويل مشروع حديد جديد في عمان )ميسكو(. l

إعادة تمويل مساكن ممتاز وهي مشروع عقاري فاخر في منطقة مسقط التجارية الرئيسية. l

صفقة تمويل مع شادن للتطوير المختلط االستخدامات في العاصمة. l

صفقة تمويل مع الصفا للخدمات اللوجستية. l

في عام ٢٠١5 امتدت خدمات إدارة األعمال المصرفية للمؤسسات والشركات لتشمل شركات متوسطة الحجم مع توفير منتجات تمويل 
بتشكيلة واسعة ملتزمة بالشريعة لالستثمار في فرص األعمال المعروضة لدى الشركات العمانية المحلية متوسطة الحجم. 

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة
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الذي يتسم  االقتصاد  بالنسبة للمنافسة في هذا  المصرفية للمؤسسات والشركات هامين  األعمال  أيضا إدخال منتجين في  كما تم 
بالتحدي وهما تحديدا:

الذين  المؤسسات  من  للمودعين  مخصص  التزام  حساب  وهو  للشركات،  الوكالة  إلى  المستند  الطلب  عند  الوديعة  حساب  l
يحتاجون إلى المرونة؛ و

المشاركة المتناقصة للشركات وهو منتج تمويل مخصص إلدخال المزيد من المرونة للشركات التي تحتاج للتمويل العقاري.  l

سيستمر البنك في بناء فريق أعمال مصرفية للمؤسسات والشركات قوي وذي كفاءة عالية يملك شهادات إدارة مخاطر ليتمكن من 
المنافسة الفعالة مع الالعبين المحليين واإلقليميين بتقديم خدمات استثنائية لقطاع الشركات في عمان.

الخزينة

كان تركيز إدارة الخزينة في عام ٢٠١5 على لعب دور أساسي في العنصر الحرج للبنك وهو تحديدا إدارة السيولة. هذا العام تطورت إدارة 
الخزينة إلى العب نشط في سوق التمويل اإلسالمي مما أدى إلى تمكين البنك من إدارة السيولة بنجاح في جميع األوقات والتأكد في 

نفس الوقت من حماية مصادر النقد مما أدى إلى النمو الفعال في جميع وحدات األعمال بالبنك.
نجحت الخزينة في تحقيق أهدافها السنوية وهي تسعى باستمرار لتحقيق فهم أفضل الحتياجات عمالء البنك في شراكة مع إدارات 

األعمال المصرفية لألفراد وللشركات. 

األعمال المصرفية لألفراد

تقديم  على  التركيز  واصلت  وقد   ٢٠١5 عام  في  الرئيسية  المعالم  من  عددا  وحققت  استثنائيا  نموا  لألفراد  المصرفية  األعمال  شهدت 
منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة للعمالء. واصل البنك استراتيجية النمو والتوسع خالل السنة وقد قام بالمزيد من االنتشار والوصول 

للعمالء بإضافة منصات جديدة ومن خالل تشكيل فريق المبيعات المباشرة الذي يغطي مواقع متعددة في البالد. 

زادت شبكة فروع البنك من أربعة إلى ستة كما يلي:

محافظة ظفار، بافتتاح فرع صاللة في يناير ٢٠١5؛ و l

محافظة مسقط، بافتتاح فرع الوطية في مارس ٢٠١5. l

كما تم تكثيف حضور ووجود البنك بإدخال ماكينة الصراف التفاعلية في مسقط جراند مول وهي األولى من نوعها في سلطنة عمان. 
تساعد ماكينة الصراف التفاعلية العمالء بالمقدرة على القيام بغالبية المعامالت التي تتم في الفروع متضمنة السحوبات واإليداعات 
النقدية كبيرة الحجم عن طريق مكالمة الفيديو عبر ماكينة مخصصة من خالل اللمسة الشخصية. إضافة إلى ذلك فقد قامت األعمال 

المصرفية لألفراد بطرح أكشاك خدمة ذاتية في الفروع بغرض تحسين تجربة الفرع.

رغبة  دليل صادق على  السوق وهي  قبوال جيدا في  تم طرحها حديثا  التي  الذاتية  الخدمة  وأكشاك  التفاعلي  الصراف  ماكينة  وجدت 
الستراتيجية  بالنسبة  مركزيا  أمرا  تعتبر  والتي  العميل  تجربة  لتعزيز  مناسبة  متعددة  منصات  في  العمالء  إلى  الوصول  في  البنك 

األعمال المصرفية لألفراد. 

أظهرت محفظة منتجات التجزئة لدى البنك نموا في عام ٢٠١5 باستخدامها للمنتجات والخدمات الموجودة والتي تتضمن:

تمويل إجارة للمنازل لتمويل شراء عقارات قائمة. l

تمويل إجارة آجلة للمنازل لتمويل العقارات قيد اإلنشاء.  l

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة
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تمويل السيارات ومرابحة البضائع )تمويل شخصي(. l

إجارة الخدمة )تمويل شخصي(.  l

l بطاقات االئتمان

الجارية الحسابات  l

التوفير حسابات  l

ودائع االستثمار ألجل وودائع الوكالة باالستثمار l

المنتجات  وتعزيز  بإضافة  البنك  قام  للعمالء  المقدمة  بالشريعة  الملتزمة  والخدمات  للمنتجات  الشاملة  التشكيلة  إلى  باإلضافة 
المطروحة للعمالء عن طريق: 

العز  بنك  توزيع  شبكة  خالل  من  مباشرة  السيارات  تأمين  ببيع  للسماح  عمان  تكافل  شركة  مع  شراكة  في  الدخول  l
اإلسالمي المربوطة مع منتج خدمات السيارات لدينا لخلق خدمة سلسة وتجربة لعمالئنا. 

نمو  في  مهم  دور  لعب  في  واستمر  فوري  نجاح  أنه  على  أثبت  وقد   ٢٠١5 عام  بنهاية  جديد  سحب  إيداع  حساب  إدخال  l
محفظة ودائع األعمال المصرفية لألفراد.

التي  السوق  ظروف  مع  التفاعل  من  البنك  وتمكين  المرونة  لتحسين  المنتجات  مختلف  على  القيمة  عروض  تحسين  l
تحديا.  تشكل 

شهدت هذه السنة أيضا تشكيل فريق المبيعات المباشرة بالبنك والذي لعب دورا محوريا في تجسير الهوة بين البنك وعمالئه. قام 
الفريق بالعديد من المبادرات مع العديد من تحركات المبيعات خالل مختلف مناطق السلطنة ويتمثل ذلك في التواجد في المجمعات 

التجارية والمدارس والوزارات باإلضافة إلى إقامة المناسبات مع بذل الجهود للتثقيف بالمنتجات والحصول على عمالء جدد. 

وكإضافة إلى محفظة جوائز البنك تلقى فريق التجزئة التقدير من قبل:

جوائز األعمال والتمويل اإلسالمي ٢٠١5 »كأفضل بنك للتجزئة« في سلطنة عمان؛ و l

جوائز مجلة بانكر ميدل إيست للمنتج العماني ٢٠١5 كاعتراف بالتزامه بالجودة في خدمة العمالء وقد فاز بنك العز اإلسالمي  l
بجائزة “أفضل خدمة عمالء” كشهادة على الجهود المستمرة التي يبذلها الفريق لتقديم تجربة عمالء استثنائية. 

الداخلي التدقيق 

يشكل التدقيق الداخلي »خط الدفاع الثالث« تحت نموذج إدارة المخاطر بالبنك وهو يحافظ على مركزه المستقل بالعمل تحت توجيه 
وإرشاد لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة ومسؤوليته المباشرة أمام رئيس لجنة التدقيق. 

تهدف أعمال التدقيق إلى توفير تأكيدات معقولة لكل من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بأن بيئة الرقابة الداخلية تحمي أصول كل من 
العمالء والبنك على حد سواء. يتم تحقيق هذا عن طريق استخدام منهج تدقيق مستند إلى المخاطر لتقييم كفاية وفعالية أنظمة 

الرقابة الداخلية للبنك وتأكيد أنها تتماشى مع األهداف والسياسات االستراتيجية للمؤسسة.

أخذت خطة التدقيق السنوي في االعتبار جميع عمليات البنك والتي يتم تدقيقها على أساس دوري. يتم القيام بجميع عمليات التدقيق 
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بااللتزام بمعايير التدقيق الدولية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين. خالل سنة ٢٠١5 تمت مراجعة جميع المجاالت الرئيسية ألنشطة 
البنك متضمنة تقنية المعلومات وتمويل التجزئة والشركات وشبكة فروع البنك ومعظم خدمات الدعم. إضافة لذلك فإن عملية رصد 

لالحتيال تتم على أساس يومي من خالل أحدث برمجيات مكافحة االحتيال والتي تم إجراء التشغيل التجريبي لها في يناير ٢٠١5. 

االلتزام

في عام ٢٠١5 بدأ البنك استخدام نظام مكافحة غسيل األموال مما أدى إلى مراجعة شاملة لسياسة مكافحة غسيل األموال لدى البنك 
العماني. كما تم  المركزي  البنك  الصادرة عن  تلك  واإلشراف عليها وخصوصا  قانونا  المنصوص عليها  الحماية  تعزيز وسائل  ثم  ومن 
وخلق  المتاحة  للعمليات  الواضح  الفهم  على  التركيز  إلعادة  الفروع  موظفي  لجميع  األموال  غسيل  مكافحة  في  تدريب  تقديم  أيضا 
مكافحة غسيل  في  التدريب  متابعة  تمت  ذلك  إلى  إضافة  األموال.  فيه غسيل  يتسبب  الذي  األذى  حول  الجدد  الموظفين  لدى  الوعي 

األموال بواسطة نموذج تعلم إلكتروني حول مكافحة غسيل األموال ساعد على تقوية الفهم وضمان اليقظة المستمرة. 

إضافة إلى ما ذكر وفي عام ٢٠١5 قام فريق االلتزام بـ:

الشروع في عمليات متابعة شهرية واإلبالغ عن المواضيع. l

البدء في إدارة عمليات التفتيش المنصوص عليها من البنك المركزي العماني من البداية حتى النهاية. l

ضوابط  وجود  ضمان  وبالتالي  الفجوات  تحديد  على  ساعد  مما  البنك  وأنظمة  لعمليات  المراجعات  بمختلف  القيام  l
مناسبة لتخفيف أي مخاطر التزام.

الفروع  تراخيص  كمثال  األنشطة  لمختلف  التنظيمية  الموافقة  على  الحصول  في  جوهريا  دورا  أيضا  الفريق  لعب  كما  l
والموافقات على المنتجات الجديدة، ضمن أمور أخرى.

إكمال تدريب الموظفين على قانون االلتزام الضريبي األمريكي FATCA  لجميع الفروع وقد غطت هذه الدورة أساسيات  l
قانون االلتزام الضريبي )فاتكا( بالواليات المتحدة األمريكية.

إدارة التدقيق والرقابة الشرعية

منتجات  جميع  أن  من  التأكد  البنك  على  ينبغي  أنه  حيث  اإلسالمية  المصرفية  لألعمال  الزاوية  وحجز  جوهر  هو  الشرعي  االلتزام  إن 
الشرعيين  العلماء  من  مجموعة  بتعيين  البنك  قام  هذا  لتحقيق  اإلسالمية.  الشريعة  ومباديء  أحكام  مع  متوافقة  البنك  وخدمات 
التدقيق  إدارة  البنك بتأسيس  المعامالت اإلسالمية لتكوين هيئة رقابة شرعية. باإلضافة إلى ذلك قام  المتخصصين في فقه  البارزين 

والرقابة الشرعية والتي ظلت تعمل منذ بدء البنك ألعماله.

لعبت إدارة التدقيق والرقابة الشرعية مختلف األدوار الهامة المتعلقة بهدفها النهائي المتمثل في االلتزام الشرعي في كل المعامالت 
مع العمالء والمنتجات والخدمات. وفي هذا الخصوص قامت إدارة التدقيق والرقابة الشرعية بمراجعة مستندات خدمات البنك وعملياته 
تقديم  تم  وموجهاتها.  اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  مع  يتماشى  بما  بها  القيام  تم  قد  البنك  معامالت  جميع  أن  من  للتأكد  وإجراءاته 
التقارير والنتائج التي توصلت إليها إدارة التدقيق والرقابة الشرعية إلى هيئة الرقابة الشرعية واإلدارة التي اتخذت الخطوات المطلوبة 

لمعالجة المواضيع الواردة في التقارير. 

في عام ٢٠١5 قامت إدارة التدقيق وااللتزام الشرعي بعقد عدد من الحلقات التدريبية لموظفي البنك سواء الموجودين أو الملتحقين 
يتماشى  وبما  بمهنية  ألداء مهام عملهم  الكافية  بالمعرفة  ولتزويدهم  للشريعة  األساسية  للمبادئ  الكامل  حديثا لضمان فهمهم 

الشرعية. المعايير  مع 
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وخصوصا  البنك  لعمالء  الشريعة  مع  المتوافقة  الحلول  تقديم  حيث  من  بحيوية  عملت  قد  الشرعية  والرقابة  التدقيق  إدارة  أن  كما 
تطوير مختلف  الشرعية في  والرقابة  التدقيق  إدارة  ٢٠١5 ساعدت  عام  ذلك وفي  إلى  إضافة  الشركات.  العمالء من  احتياجات  من حيث 
إشراف  تحت  بها  القيام  تم  وجميعها   ٢٠١٦ عام  في  طرحها  سيتم  التي  المنتجات  إلى  إضافة  السنة  خالل  طرحها  تم  التي  المنتجات 

الرقابة الشرعية.  وتوجيه هيئة 

طوال  منتظمة  اجتماعات  عقدت  التي  الشرعية  الرقابة  هيئة  قبل  من  توجيهها  يتم  الشرعية  والرقابة  التدقيق  إدارة  أنشطة  جميع 
اجتمعت  ٢٠١5 وقد  التدقيق في عام  تقارير  الفتاوى ومراجعة  البنك وإصدار  وأنشطة  بمعامالت  العالقة  ذات  المواضيع  لمناقشة  السنة 

هيئة الرقابة الشرعية ست مرات. 

اإلدارة القانونية

القانونية  للمخاطر  الفعالة  اإلدارة  من  والتأكد  بالبنك  القانونية  المشورة  خدمات  تقديم  على  اإلشراف  عن  مسؤولة  القانونية  اإلدارة 
والتعاقدية حسب إطار العمل التنظيمي لألعمال المصرفية اإلسالمية. كما شاركت اإلدارة أيضا في المشورة التنظيمية حول التشريعات 
والتحديثات القانونية المطلوبة وتدريب موظفي البنك حول األوجه القانونية. ومن ضمن المسؤوليات المختلفة شاركت اإلدارة بشكل 
القانوني حول  الرأي  العمانية وتقديم  التشريعات  المصرفية اإلسالمية لجعلها متوافقة مع  األعمال  كبير في مراجعة جميع مستندات 

مواضيع الشركات والقيام بتسجيل جميع العالمات التجارية والملكيات الفكرية لدى الجهات المختصة. 

المعلومات تقنية 

إن نشر التقنية هي العامل الرئيسي في توفير ميزة تنافسية لبنك العز اإلسالمي على رصفائه. تستمر تقنية المعلومات في تقديم 
الدعم لمجموعة من إدارات البنك بغرض توفير مقدرات قابلة للقياس وأفضل لمعالجة المعامالت واالتصاالت والتقنية والخدمات اإلدارية. 

قام فريق تقنية المعلومات وبنجاح بإنجاز عدد من المشاريع الرئيسية في عام ٢٠١5 تتضمن:

نظام مكافحة غسيل األموال واالحتيال الداخلي. l

تخطيط موارد المؤسسة باستخدام حلول أوراكل؛ l

تنفيذ نظام مكافحة االحتيال على األعمال المصرفية عبر االنترنت والهاتف النقال؛ و l

تنفيذ نظام مضاد لهجمات رفض الخدمة بالكمبيوتر في األعمال المصرفية عبر االنترنت والهاتف النقال. l

التفاعلي جهاز الصرف  l

في هذه السنة عملت إدارة تقنية المعلومات بال هوادة لتقديم ابتكارات متطورة للعمالء بحلول تقنية فائقة الجودة وآمنة وهي تحديدا:

التسوق  بعملية  القيام  يمكنهم  لعمالئنا حتى  اآلمنة  السالمة  والخصم لضمان  االئتمان  لبطاقات  األبعاد  ثالثي  تأمين  l
عبر اإلنترنت باستخدام بطاقاتهم من بنك العز اإلسالمي.

نظام إدارة األصول وااللتزامات. l

بطاقات أي ام في  )الشريحة والرمز( لشبكة عمان من البنك المركزي العماني. l

السداد الفوري للفواتير عبر القنوات اإللكترونية. l

ساعدت هذه التطورات على تعزيز وتقوية مركز البنك ليقود قابلية التوسع وخفة الحركة والمرونة والضوابط. 
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التسويق واالتصاالت

ظل فريق إدارة التسويق واتصاالت الشركات ببنك العز اإلسالمي يعمل على زيادة وعي الجمهور حول البنك وبروزه في مجاالت األعمال 
المصرفية اإلسالمية. في عام ٢٠١5 تبنى فريق التسويق واالتصاالت وسائط جديدة للتواصل مع العمالء والجمهور. إن دعم تواجد البنك 
في وسائط التواصل االجتماعي يعتبر أولوية قصوى لفريق التسويق في عام ٢٠١5 وقد تمكن البنك بنجاح من زيادة حصة تواجده في 

مختلف منصات شبكة اإلنترنت خالل هذا العام.

إن نشر المعلومات حول األعمال المصرفية اإلسالمية هام أيضا للبنك وقد عقدت إدارة التسويق واالتصاالت العديد من حلقات التوعية 
خالل العام. تم عقد حلقة توعية حول الوعي باألعمال المصرفية اإلسالمية في صحار في شهر ديسمبر ٢٠١5 وقد ساعدت هذه المناسبة 

العمالء على التفاعل المباشر مع فريق الشريعة بالبنك وفهم مختلف أوجه األعمال المصرفية اإلسالمية.

االجتماعية  المسؤولية 

شرع بنك العز اإلسالمي في العديد من المشاريع التي لها أثر إيجابي على المجتمع وخلق قيمة للجميع. للمساعدة على خلق ثقافة 
تطوعية  حملة  الصائم وهي  إفطار  مثل  التطوع  مبادرات  لدعم  العمل  وقتا خالل ساعات  البنك  منح موظفو  فقد  الموظفين«  »تطوع 

رئيسية لدى بنك العز االسالمي لسنة ٢٠١5 حدثت قبل أسبوع من حلول رمضان.

وباالشتراك مع وزارة الصحة نظم بنك العز اإلسالمي حملة بنك الدم ليوم واحد. تم التبرع بالدم المجمع للمرضى الذين يحتاجون لنفس 
فصيلة الدم من ذوي األوضاع الحرجة. كما قام بنك العز اإلسالمي أيضا بالمشاركة مع جمعية مرضى السكر العمانية لنشر الوعي حول 

أعراض المرض والمعالجات في كل البالد. 

البشرية الموارد 

نتائج  تقديم  على  قادر  قوي  فريق  بناء  بغرض  موهوبين  بموظفين  واالحتفاظ  اجتذاب  نحو  البشرية  الموارد  قسم  عمل   ٢٠١5 عام  في 
الموهوبين  من  موظفا   ٦٦ توظيف  من  البشرية  الموارد  إدارة  تمكنت  السنة  خالل  بالبنك.  المستفيدة  لألطراف  ومستدامة  استثنائية 
وشفافة  ونزيهة  مستقلة  توظيف  سياسة  توفر  من  بجد  البشرية  الموارد  إدارة  تتأكد  المواهب.  من  البنك  محفظة  إثراء  إلى  أدى  مما 
بهدف اختيار أفراد مناسبين يستوفون متطلبات المديرين الذين يقومون بالتوظيف ويثبتون أنهم مناسبون ثقافيا عن طريق إظهار 

االستقامة والتميز وروح العمل بما يتماشى مع القيم األساسية لبنك العز اإلسالمي.

باالشتراك مع اإلدارة قامت إدارة الموارد البشرية بنشاط بتشجيع نشر ثقافة التعلم بالمؤسسة. وفي هذا الصدد وفي عام ٢٠١5 نظمت 
إدارة الموارد البشرية 95 حلقة تدريبية في مختلف مجاالت األعمال المصرفية واإلدارة العامة وقد استفاد من الحلقات التدريبية ما يزيد 

عن 3٠٠ موظف بالبنك.

اإلدارة  أنظمة  الدعم من خالل  ولتوفير  أفضل  بصورة  الموظفين  لخدمة  قوي  بشرية  موارد  إدارة  نظام  بتنفيذ  البنك  قام   ٢٠١5 عام  في 
التعويضات  ممارسات  مراجعة  إلى  إضافة  الموظفين.  بمنافع  الصلة  ذات  المواضيع  بخصوص  القرار  اتخاذ  على  ساعدت  التي  القوية 
والمنافع على نحو دوري للتأكد من اتباع أفضل الممارسات على الدوام في بيئة سوقية متغيرة باستمرار وقطاع يتسم بالتنافسية 

العالية في االقتناء واالحتفاظ.

وبالرغم من كونه بنكا إسالميا جديدا يعتقد بنك العز اإلسالمي بقوة في مقدرات المواهب الوطنية وقد تمكن من البقاء متقدما من حيث 
مستويات التعمين التنظيمية وقد حقق نسبة 89٪ من التعمين بحلول نهاية عام ٢٠١5 مع استمرارية التحسين المتصور للسنة القادمة.
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إدارة المخاطر

منذ تأسيسه بذل بنك العز اإلسالمي جهوده المكرسة لبناء هيكل ضوابط رقابة على المخاطر قوية وسليمة وفي نشر الثقافة في 
على  ساعد  مما  األساسية  كفاءاته  في  المخاطر  إدارة  مبادئ  غرس  في  البنك  نجح   ٢٠١5 عام  في  بالمؤسسة.  الموظفين  فئات  جميع 

المحتملة.  المستقبلية  التحديات  مقابلة 
قام البنك بتنفيذ تطبيق »ريسك أناليست« )محلل المخاطر( من موودي وهو تطبيق تصنيف مخاطر ائتمان حديث لمساعدة مجموعة 
الشركات على الوصول إلى عمالئها. يؤدي ذلك إلى تعزيز عملية مراجعة االئتمان وضمان التحديد السريع لكل حالة تدهور في جودة 
االئتمان وامكانية تنفيذ اإلجراءات التصحيحية. لقد أدت تصنيفات المخاطر إلى توفير المزيد من المساعدة على التنبؤ باحتمالية عدم 

السداد من جانب العميل ويتم مراجعة ذلك خالل فترات دورية.
القرارات حول طلبات  اتخاذ  التجزئة على  فريق  النموذج  وقد ساعد هذا  التجزئة  نقاط  نموذج  وتركيب  تطوير  أيضا   ٢٠١5 عام  كما شهد 

التمويل الفردية. يتم توجيه أنشطة التمويل واالستثمار األخرى بسياسات مخاطر مفصلة.
إدارة  برنامج  تنفيذ  تم   .٢٠١5 سنة  في  آلية  جعلها  تم  قد  البنوك  دفتر  في  الربح  معدل  ومخاطر  السيولة  مخاطر  قياس  أسلوب  إن 
األصول وااللتزامات »ون صمإكس« من ولتر كلويرز وهو تطبيق يسهل استخراج التقارير التنظيمية حول استحقاقات األصول وااللتزامات 

وحساسية األصول وااللتزامات. كما دعم هذا التطبيق أيضا آلية تسعير تحويل األموال. 
فيما يتعلق بمخاطر معدل الربح بدفتر البنك فإن أثر االنتقال المتوازي في معدل الربح على القيمة االقتصادية والعائدات قيد المخاطر 
يتم احتسابه وتحليله بانتظام. ناقشت لجنة األصول وااللتزامات بالبنك بنشاط المواضيع المتعلقة بالسيولة ومعدل الربح وتسعير 

تحويل األموال ومخاطر السوق المتعلقة بسعر صرف العمالت األجنبية وتغيرات السعر في االستثمارات في الصكوك واألسهم. 
كجزء من المخاطر التشغيلية تم إدخال عملية اإلبالغ عن األحداث - السيطرة على المخاطر والتقييم الذاتي، كما تم إنشاء مؤشرات 
بصورة  المنشآت  تجهيز  تم  بالرسيل.  المعرفة  واحة  في  البنك  أعمال  استمرارية  موقع  تأسيس  تم   ٢٠١5 عام  في  الرئيسية.  المخاطر 
جيدة بالبنيات التحتية المطلوبة وقد تم اختبارها خالل السنة. تم إنشاء لجنة تسيير استمرارية أعمال البنك لتشرف على تنفيذ خطة 

بالبنك.  األعمال  استمرارية 
فقد  التقنية  على  جدا  كبير  نحو  على  تعتمد  البنك  لعمالء  تقديمها  يتم  التي  الداخلية  والخدمات  العمليات  أن  حقيقة  إلى  وبالنظر 
تم بذل مقدار كبير من الجهد لتخفيف أي عمليات هجوم عبر االنترنت محتملة. لهذا الغرض فقد تم وضع خطة مفصلة لتنفيذ بنيات 

تحتية حديثة إلدارة أمن المعلومات، متضمنة السياسات واإلجراءات. 
البريد المؤذي والجدار  أربور، والبروكسي ومكافحة  باإلضافة إلى ذلك فقد تم وضع أدوات مثل مكافحة التصيد اإللكتروني ودي دوس 
إلى ذلك فإن عملية امتالك  المعلومات باستمرار. إضافة  المصاحبة لتقنية  المخاطر  العنكبوتية. تتم معالجة  الناري لتطبيق الشبكة 
االحتياجات من  مراجعة  وتتم  المعلومات بصورة مستمرة  أمن  رصد مواضيع  يتم  التنفيذ.  قيد  بالكامل  أمنية مخصص  مركز عمليات 

التطبيقات اإلضافية لتعزيز أمن تقنية المعلومات بالبنك على نحو مستمر. 

الملمح والمبادرات االستراتيجية لعام 2015

واصل البنك نموه وتحقيق األهداف الموضوعة من جانب مجلس إدارته. ظل جوهر تركيز البنك االستراتيجي على:

تقديم تجربة استثنائية ذات جودة عالية للعمالء من خالل التعزيز المستمر لخدمات بنك العز اإلسالمي وما يالئم العمالء من  l
خالل تكنلوجيا رقمية حديثة.

تعزيز السيولة من خالل برنامج التوزيع الفعال للودائع. l

تنويع األصول. l

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة
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دفع نمو األعمال األساسية. l

بالكفاءة. تسيير مؤسسة تتسم  l

أننا نهدف أن نصبح فئة  العز اإلسالمي حيث  يستمر تقديم تجربة استثنائية للعمالء في كونه أمرا محوريا بالنسبة الستراتيجية بنك 
متميزة عن منافسيها. نحن ملتزمون بمنح عمالئنا أفضل تجربة مصرفية ليس فقط في األعمال المصرفية اإلسالمية بل في القطاع 
التقليدية. إن استخدام  المصرفي بأكمله. سيسهم هذا أيضا في ترويج األعمال المصرفية اإلسالمية كبديل ممتاز لألعمال المصرفية 
أحدث التكنلوجيا والتدريب المستمر لموظفي البنك والعمليات التجارية ذات الكفاءة قد بدأت تؤتي أكلها مسبقا حيث أصبح هناك 

اعتراف متزايد ببنك العز اإلسالمي على أنه الرائد بالسوق في العمليات المصرفية اإللكترونية. 

إن تحسين السيولة قد كان أولوية وقد استنبط فريق اإلدارة بالبنك خطة تمويل فعالة متضمنة إدخال استراتيجية منتجات ومبيعات 
وتوزيع مبتكرة وأدوات لرصد السيولة. ترصد لجنة األصول وااللتزامات السيولة بصفة منتظمة لمقابلة متطلبات التمويل على أساس 

المدى القصير والمتوسط والطويل. 

يواصل بنك العز اإلسالمي التركيز على تنويع قاعدة أصوله من العقارات لقطاعات اقتصادية أخرى لتحقيق أفضل مزيج أصول وتعزيز 
العائدات وإدارة المخاطر في مستويات مقبولة. 

والتغير  بالمنافسة  تتسم  اقتصادية  بيئة  في  التأقلم  على  مقدرته  تمتين  إلى  أدت  قد   ٢٠١5 عام  في  البنك  اتخذها  التي  التدابير  إن 
الشديدين مما أدى إلى تعزيز مركزنا كرائد في السوق في مجال األعمال المصرفية اإلسالمية في السلطنة. كما أننا سنستمر في دفع 

نمو األعمال الجوهرية من خالل الخطط االستراتيجية لكل من األعمال المصرفية لألفراد والشركات. 

مبتكرة  مالية  حلول  لتوفير  والخاصة  الحكومية  المؤسسات  مختلف  مع  الشراكة  في  سنستمر  لألفراد  المصرفية  األعمال  مجال  في 
ماكينات  شبكات  وزيادة  جديدة  فروع  بافتتاح  توزيعه  قاعدة  بتوسيع  اإلسالمي  العز  بنك  سيقوم  القادمة  السنوات  وفي  لموظفيها. 

صراف آلي خارج المواقع وتعزيز منصات أعماله المصرفية عبر الهاتف المحمول وإنشاء شبكة مبيعات قوية. 

في مجال األعمال المصرفية للشركات سيركز بنك العز اإلسالمي بصفة أساسية على الشركات الكبرى والشركات المتوسطة وتمويل 
التجارة والتأكد من  التركيز على المنتجات المصرفية الجوهرية إضافة إلى أعمال تمويل  المشاريع. ومن خالل هذه القطاعات سيكون 

أننا نلبي احتياجات الخزينة لعمالئنا من كبار الشركات.

التكنولوجية  األدوات  استخدام  خالل  من  عليها  يعتمد  كفاءة  ذات  كمؤسسة  العمل  في  اإلسالمي  العز  بنك  سيستمر   ٢٠١٦ عام  في 
وتصميم عمليات أعمال بسيطة وفعالة واجتذاب واالحتفاظ بالمواهب ذات الجودة العالية. نحن واثقون من أن هذا المنهج سيوفر لنا 
ميزة تنافسية عظيمة في نمونا ونجاحنا على المدى البعيد. إن أولويتنا هي االستمرار في تنمية محفظة ذات جودة وعقود آمنة طويلة 
٢٠١٦ والتي ستؤدي إلى تمكين البنك  األجل سينتج عنها في النهاية عائدات مستدامة. سيتم تنفيذ المزيد من التحسينات في عام 

من تحقيق معالم هامة في السنوات القادمة. 

سالم بن سعيد الشقصي

التنفيذي الرئيس 

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة
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مقدمة  1

تم تأسيس بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع )»البنك«( في سلطنة عمان كشركة مساهمة عامة للقيام بمزاولة األعمال المصرفية 
وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.  بدأ البنك ممارسة عملياته التجارية في 3٠ سبتمبر ٢٠١3 وهو يعمل اآلن من خالل ستة فروع. 

قام البنك بإنشاء إطار عمل إدارة المخاطر لديه وفقا لمتطلبات مجلس بازل وإطار العمل التنظيمي لألعمال المصرفية اإلسالمية 
الصادر من البنك المركزي العماني.

تحتوي إفصاحات بازلII  الركيزة III على معلومات نوعية وكمية حول إطار عمل إدارة المخاطر للبنك والضوابط الشرعية وكفاية 
رأس المال.

التطبيق نطاق   2

النوعية اإلفصاحات   1/2

البنك وهو بنك إسالمي ليس جزءًا من أي مجموعة كما أنه ليس لديه مساهمة في شركة تابعة لذا تطبق موجهات بازل II  وبازل 
III على مستوى البنك.

التنظيمية.  ولألغراض  المالية  التقارير  ألغراض  التوحيد  أساس  في  فروق  هناك  فليست  توحيد  عملية  هناك  ليست  أنه  حيث 
ليست هناك قيود مطبقة على تحويل األموال أو رأس المال النظامي. 

الكمية اإلفصاحات   2/2

التي  األدنى  الحد  أقل من متطلبات  إلى  للبنك  النظامي  المال  رأس  انخفض  اإلنشاء فقد  المتراكمة في مرحلة  الخسائر  بسبب 
في  البنك  يقوم  العجز.  هذا  لمقابلة   ٢٠١٦ سنة  حتى  زمني  قيد  بمنح  العماني  المركزي  البنك  قام  عماني.  ريال  مليون   ١٠٠ تبلغ 

الوقت الحالي بدراسة عدد من الخيارات لمعالجة هذا النقص. 

ليس لدى البنك أية مساهمة في شركة تكافل أو أية شركة أخرى.

هيكل رأس المال   3

النوعية اإلفصاحات   1/3

رأس المال المصرح به للبنك بمبلغ ٢٠٠ مليون ريال عماني مقسم على عدد ٢ مليار سهم بقيمة ٠.١٠٠ ريال عماني للسهم بينما 
يبلغ رأس المال المدفوع ١٠٠ مليون ريال عماني مقسم إلى مليار سهم بقيمة ٠.١٠٠ ريال عماني للسهم.

حقوق  أسهم  من   I الشريحة  من  البنك  مال  رأس  يتكون   .II والشريحة   I الشريحة  ــ  فئتين  في  التنظيمي  المال  رأس  يصنف 
الملكية واالحتياطيات القانونية واألرباح المدورة مخفضة بالخسائر غير المحققة من االستثمارات المصنفة على أنها قيمة عادلة 

من خالل حقوق الملكية واألصول غير الملموسة والضريبة المؤجلة.

المرجحة  األصول  من   ٪١.٢5 نسبة  وحتى  التمويل  محفظة  مقابل  بها  المحتفظ  العامة  المخصصات  من   II الشريحة  رأسمال  يتكون 
بالمخاطر وأي ربح غير محقق عن االستثمارات المصنفة على أنها قيمة عادلة من خالل حقوق الملكية والتي يتم خصمها بنسبة ٪55.

البنك بتخفيض أصوله  التنظيمي وال يقوم  المال  رأس  المقيدة كجزء من  االستثمار غير  ال تعتبر حقوق ملكية أصحاب حسابات 
المرجحة بالمخاطر عن األصول الممولة تمويال مشتركا. 
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الكمية اإلفصاحات   2/3

20152014عناصر رأس المالم
ألف ريال عمانيألف ريال عماني

رأسمال الشريحة 1
رأس المال المصدر

100.000100.000رأس المال المدفوع1
--عالوة إصدار 2
قانونية3 290290احتياطيات 
عامة4 --احتياطيات 
--احتياطي قروض ثانوية5
--توزيعات أسهم6
)8.900()14.256(أرباح مدورة 7
--أسهم أفضلية مستمرة غير تراكمية8
--احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع9

86.03491.390مجموع إجمالي رأس مال الشريحة 1
مخصومة مبالغ 

)31()100(خسائر قيمة عادلة تراكمية10
--شهرة11
)1.118()1.943(أصل ضريبي مؤجل12

13
بها  المعترف  المحققة  غير  التراكمية  والخسائر  الخسائر،  متضمنة  ملموسة،  غير  أصول 

)2.363()2.230(مباشرة ضمن حقوق الملكية.
--تملك متبادل لرأسمال البنك مصمم بصورة اصطناعية لتضخيم مركز رأس مال البنوك14

15
المال  رأس  بخالف  األخرى  المالية  والشركات  البنوك  مال  رأس  في  االستثمارات  من   ٪50

--المتبادل المحتفظ به في رأسمال البنوك.

16

تتجاوز  والتي  التجارية  الكيانات  في  االستثمارات  واغلبية  الهامة  األقلية  حقوق  من   ٪50
و20٪ من صافي  فردية  بصفة  الهامة  لالستثمارات  بالنسبة  البنك  ملكية  5٪ من صافي 

--ملكية البنك بالنسبة لمجموع مثل هذه االستثمارات.
--50٪ من النقص في متطلبات رأس المال التنظيمي في الكيانات غير الموحدة17

18
أو  الزميلة  الشركات  أو  التابعة  والمالية  المصرفية  الشركات  في  االستثمارات  من   ٪50

--المنتسبة... إلخ غير الموحدة
81.76187.878رأسمال الشريحة 1 بعد جميع المبالغ المخصومة 19

رأسمال الشريحة 2
--احتياطيات غير مفصح عنها20
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20152014عناصر رأس المالم
ألف ريال عمانيألف ريال عماني

116مكاسب القيمة العادلة التراكمية عن استثمارات متاحة للبيع )حتى ٤5٪(21
2.333801مخصص خسائر تمويل عامة/ مخصص جماعي22
--دين ثانوي23
--أدوات دين رأسمالي مختلطة24
2.334817إجمالي رأسمال الشريحة 252

خصوم

26
المساهمات  غير  أخرى  مالية  ومؤسسات  بنوك  أموال  رؤوس  في  االستثمارات  من   ٪50

--المتبادلة في رأسمال البنك.

27

50٪ من مساهمات أقلية وأغلبية هامة في مؤسسات تجارية، تتجاوز 5٪ من صافي قيمة 
البنك بالنسبة لالستثمارات الفردية الهامة و20٪ من صافي قيمة البنك بالنسبة لمجموع 

االستثمارات --تلك 
--5٪ من العجز في رأس المال التنظيمي في المؤسسات غير الموحدة28

29
أو  الزميلة  الشركات  أو  التابعة  والمالية  المصرفية  الشركات  في  االستثمارات  من   ٪50

--المنتسبة... إلخ غير الموحدة
--إجمالي الخصوم من رأسمال الشريحة 302

2.334817إجمالي رأسمال الشريحة 2 )بالصافي(

84.09588.695إجمالي رأس المال التنظيمي31
20.8684.032إجمالي مبلغ أموال أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 32
--احتياطي موازنة الربح واحتياطي مخاطر االستثمار33

كفاية رأس المال    4

النوعية اإلفصاحات   1/4

منهج تقييم كفاية رأس المال

يتم  األوقات.  برأسمال كافي في جميع  الدوام  البنك على  يحتفظ  وأن  رأس مال قوي  بمعدل كفاية  االحتفاظ  البنك هو  هدف 
مراجعة  وتتم  له.  المخطط  النمو  االعتبار  في  تأخذ  التي  السنوية  البنك  أعمال  بتجميع خطط  البنك  رأسمال  متطلبات  تقدير 
متطلبات كفاية رأس المال على أساس مستمر من قبل لجنة األصول وااللتزامات باإلدارة ومجلس اإلدارة. إن رأس المال الكافي 
ثقة  زيادة  أيضا  عنه  ينتج  كما  للبنك،  المالي  االستقرار  إلى  يؤدي  المخاطر  لتحمل  البنك  أصول  استعداد  بمدى  يتعلق  فيما 

المصلحة.  أصحاب 

.III وبازل  II تأكد البنك من االلتزام بالنصوص المطبقة الصادرة من البنك المركزي العماني فيما يتعلق بإطار عمل ازل
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لدى البنك دليل لتطبيق إجراء داخلي لتقدير كفاية رأس المال معتمدا من قبل مجلس اإلدارة ويتوافق مع موجهات بازل II. إن 
)Pillar I( مقابل  التنظيمي  المال  الوفاء بمتطلبات رأس  البنك فقط عند  أال يتوقف  الرئيسي لهذه العملية هو ضمان  الهدف 
التركيز  كخطر  التجارية،  للمخاطر  بالنسبة  كافية  وضوابط  بأنظمة  أيضا  ويحتفظ  بل  والتشغيل،  والسوق  االئتمان  مخاطر 
بيئة  في  والتغيرات  المخاطر  لتحمل  البنك  لدى  الكلية  القابلية  على  اإلضافي  المال  رأس  ويعتمد  الخ.  والسيولة  والسمعة 

الخارجية. التشغيل 

البنك في منهج معياري لقياس  االئتمان والسوق والتشغيل اشترك  المال لمخاطر  فيما يتعلق بمناهج احتساب تكاليف رأس 
مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومنهج مؤشر أساسي لقياس المخاطر التشغيلية. 

عنوان منهج ترجيح الخطر باألصول الممول من قبل أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة.

البنك  لمتطلبات  نظرا   ٪١٠٠ بنسبة  بالمخاطر  مرجحة  المقيدة  غير  االستثمار  حسابات  أصحاب  أموال  بواسطة  الممولة  األصول 
المرحلة.  التجارية  العماني والمخاطر  المركزي 

في  التمويل  أصول  تشتمل  اإلسالمي.  التمويل  ألدوات  المحددة  المخاطر  أيضا  االعتبار  في  المال  رأس  كفاية  متطلبات  تضع 
ملتزمة  وأسهم  صكوك  في  واستثمارات  متناقصة  ومشاركة  باالستثمار  ووكالة  ومرابحة  إجارة  على  رئيسية  بصفة  الدفاتر 

بالشريعة.

في حالة تمويل اإلجارة فإنه يتم تأجير األصول للعميل والحال كذلك ال تتم المحاسبة عن مخاطر السوق لذلك. برغم ذلك، وفي 
ضوء مستحقات اإلجارة من العميل تتم المحاسبة عن رسوم لمخاطر االئتمان استنادا إلى المبلغ المستحق من العميل. 

في حالة العقود التي تستند إلى المرابحة، وفي جميع األحوال فإن الوعد بالشراء يتم الحصول عليه من العمالء قبل إصدار أمر 
الشراء أو الشيك للبائع عن شراء األصل والحال كذلك ال يتم تحمل مخاطر سوق من قبل البنك في حالة العقود المستندة إلى 

المرابحة.

في حالة التمويل المقدم بموجب هياكل الوكالة باالستثمار أو المشاركة المتناقصة فإنه يتم ترجيح المخاطر بنسبة ١٠٠٪ بالنظر 
إلى حقيقة أنه يتم ذلك على أساس غير مقيد بحيث يتم تحمل مخاطر الخسارة من جانب البنك.

والخدمات  االنتفاع  وحق  األصول  على  العائدات  استالم  في  الحق  البنك  تعطي  شهادات  على  تشتمل  صكوك  في  االستثمارات 
واألسهم  الصكوك  في  باالستثمارات  االحتفاظ  يتم  الصكوك.  حاملي  إلى  المقسمة  غير  الملكية  تحويل  بموجبها  يتم  والتي 

المستندة إلى الشريعة ضمن فئة »متاحة للبيع« ويتم تقييمها على نحو يومي.  

جميع أصول البنك مرجحة بالمخاطر وفقا لموجهات البنك المركزي العماني. 
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الكمية اإلفصاحات   2/4

تم أدناه عرض معدل كفاية رأس المال، متطلبات رأس المال لمختلف أنواع المخاطر وتركيبة رأس المال:

التفاصيل
صافي األرصدة

الدفترية( )القيمة 
)ألف ريال عماني(

بالمخاطر المرجحة  األصول 
)ألف ريال عماني(

العمومية بالميزانية  ٢5٠.9٠١٢٠9.93٤البنود 
العمومية الميزانية  3٠.٤٤5٢9.5٠9البنود خارج 

281.346239.443المجموع
١ 8١.7٦١8١.7٦١رأسمال الشريحة 

٢.33٤٢.33٤رأسمال الشريحة ٢
84.09584.095مجموع رأس المال التنظيمي

٢٦.٤83٢٦.٤83متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان
573573متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

١.٦١٢١.٦١٢متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل
28.66828.668مجموع رأس المال المطلوب

١ 3٤.٢٢٪نسبة الشريحة 
٠.98٪نسبة الشريحة ٢

35.20%نسبة إجمالي رأس المال

 )ألف ريال عماني(التفاصيلم

١ )بعد الخصومات اإلشرافية(1 81.761رأسمال الشريحة 

2.334رأسمال الشريحة ٢ )بعد الخصومات اإلشرافية وحتى الحدود المستوفاة(2

رأسمال الشريحة 3 )حتى إلى الحد الذي ال تتجاوز فيها الشريحة 2 والشريحة 3 للشريحة ١(3

منها، رأس المال الشريحة 3 المستوفي4

220.692األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك5

13.436األصول المرجحة بالمخاطر - المخاطر التشغيلية6

234.128إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر- دفتر البنك + المخاطر التشغيلية7
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 )ألف ريال عماني(التفاصيلم

8

لدفتر  بالمخاطر  المرجحة  األصول  لدعم  المطلوب  المال  لرأس  األدنى  الحد 
التشغيلية والمخاطر  28.095البنك 

١ لدفتر البنك ومخاطر التشغيل( )) 25.762الحد األدنى المطلوب لرأسمال الشريحة 
2.334رأسمال الشريحة ٢ المطلوب لدفتر البنك ومخاطر التشغيل( ))

١ المتاح لدعم دفتر المتاجرة9 56.001رأسمال الشريحة 
-رأسمال الشريحة ٢ المتاح لدعم دفتر المتاجرة10
4.775األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر المتاجرة11

573إجمالي رأس المال المطلوب لدعم دفتر المتاجرة12
١ المطلوب لدعم دفتر المتاجرة13 163الحد األدنى لرأسمال الشريحة 
-رأسمال الشريحة 3 المستوفي للشروط )المقبول( المستخدم14
84.096إجمالي رأس المال التنظيمي15
238.903إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - البنك بأكمله16
35.20 %معدل كفاية رأس المال حسب بنك التسويات الدولية )بي آي إس(17

أصحاب حسابات االستثمار:  5

حسابات  وفي  المضاربة  أساس  على  االستثمار  حسابات  أصحاب  من  استثمارية  وودائع  توفير  شكل  في  األموال  البنك  يقبل 
أدناه  المقدمة  اإلفصاحات  فإن  مقيد  أساس  على  أمواال  حاليا  يقبل  ال  البنك  أن  وحيث  باالستثمار.  الوكالة  أساس  على  االستثمار 

تنطبق على أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة. 

المستثمرين  جانب  المقدمة من  األموال  )مستثمر(.  المال  ورب  )مدير(  البنك كمضارب  المضاربة يشارك  بموجب عقود  المضاربة: 
هي على أساس غير مقيد ويتم خلطها مع أموال رب المال وتسمى محفظة المضاربة ومن ثم يتم استثمارها في األصول. اإليراد 
الناتج من مثل هذه األصول يتم توزيعه وفقا لترتيب شفاف معتمد بالصورة المطلوبة من جانب هيئة الرقابة الشرعية بالبنك. 
تم تقديم إفصاح كامل عن سياسات وإجراءات وتصميم/ نوع المنتج وأساس تخصيص الربح بالتفصيل في اإلفصاح النوعي. ال 

يقبل البنك حاليا أمواال على أساس مقيد.

المستثمرين كوكيل ويقوم باستثمارها في أصول  األموال من  البنك  الوكالة باالستثمار يقبل  وكالة باالستثمار: بموجب ترتيب 
ملتزمة بالشريعة. يحق للوكيل الحصول على رسوم ثابتة كمبلغ إجمالي أو نسبة مئوية من المال المقدم. يتم ذكر مدفوعات 
الربح المتوقعة للمستثمرين منذ البداية بينما يتم االحتفاظ بأي عائد ينتج بالزيادة عن الربح المتوقع من جانب البنك كرسوم 
باالستثمار وبخالف  الوكالة  اتفاقية  أحكام وشروط  أو خرقه ألي من  إهماله  أو  الخسارة في حالة تقصيره  الوكيل  حافز. سيتحمل 

هذه الحاالت يتم تحمل هذه الخسارة من جانب المستثمر أو الموكل.
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أموال أصحاب حسابات االستثمار حسب نوع العقد

ريال عمانينوع العقد

20.867.781مضاربة

باالستثمار 114.506.056وكالة 

135.373.837اإلجمالي

النوعية اإلفصاحات   1/5  

اإلفصاحات عن حسابات أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة على أساس المضاربة:
التحوطية  إدارة محفظة االستثمار ووضع االحتياطيات  المقيدة وهي تغطي مناهج  إدارة األموال غير  هناك سياسة جاهزة تحكم 

واحتساب وتخصيص وتوزيع األرباح.
لدى البنك الفئتين التاليتين من منتجات حسابات أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة:

 االستثمار	 حسابات 
 ودائع استثمارية ألجل	

الودائع ألجل بموجب عقود وكالة  تتاح  بينما  األفراد  المضاربة متاحة للعمالء  االستثمار ألجل بموجب عقود  التوفير وودائع  ودائع 
للعمالء من الشركات أيضا.

بموجب حسابات التوفير يكون لدى العمالء المرونة في السحب وتعزيز استثمارهم لدى البنك في أي وقت بدون قيود على ذلك. 
برغم ذلك يقبل العمالء الذين يختارون حساب التوفير بالترجيح المنخفض ومدفوعات األرباح المنخفضة المرتبطة به حيث أنه ال 

يمكن للبنك استثمار أموال العمالء في أصول طويلة األجل تعود بعائدات أعلى. 
بموجب االستثمار ألجل يطلب من العمالء االحتفاظ باستثماراتهم لدى البنك على مدى فترات متعاقد عليها. يسمح ألصحاب حسابات 

االستثمار بسحب أموالهم مبكرا. برغم ذلك سيدفع ألصحاب حسابات االستثمار ربحا يتماشى مع فترة بقاء استثماراتهم لدى البنك.
االستثمار  قرارات  إسناد  تم  بينما  االستثمار  أصحاب حسابات  أموال  إدارة  تحكم  التي  الجهة  بالبنك هي  وااللتزامات  األصول  لجنة 

والتمويل لمختلف اللجان واألفراد بناء على مصفوفة الصالحيات الشاملة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
بالبنك  الشريعة  إدارة  قبل  من  رصدها  ويتم  الشرعية  للمتطلبات  وفقا  وإدارتها  االستثمار  أصحاب حسابات  أموال  استثمار  يتم 

والمسئولة بصفة مباشرة أمام هيئة الرقابة الشرعية.
تتوفر معلومات المنتجات في موقع البنك على شبكة اإلنترنت كما أنها مضمنة في مواد التسويق المتوفرة لدى الفروع.

يستثمر البنك أموال أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة في التمويل ويتم خلط األصول االستثمارية مع أموال المساهمين. 
استثماراتهم  خصم  ويتم  المساهمين  أموال  من  مباشرة  والصكوك  األسهم  مثل  العالية  المخاطر  ذات  األصول  تمويل  يتم 

بالصورة المطلوبة من أموال المساهمين في محفظة المضاربة. 
أصول  قيمة  النخفاض  وخاصة  عامة  مخصصات  تشمل  التي  المحفظة  بمصروفات  المضاربة  محفظة  من  الدخل  تخفيض  يتم 
وفقا  الوكالة  ومستثمري  االستثمار  حسابات  وأصحاب  المضارب  على  المحفظة  إيراد  صافي  تخصيص  يتم  المضاربة.  محفظة 

لمساهمة كل منهم. 
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يتم تخفيض الدخل المخصص ألصحاب حسابات االستثمار بنسبة ٠١٪ مقابل احتياطي مساواة الربح. من ثم يقوم البنك بتحميل 
حصة المضارب بمعدل ٠٦٪ كحد أقصى ويتم اعتمادها واإلعالن عنها على نحو ربع سنوي. كما يتم تخفيض الربح القابل للتوزيع 
المتبقي مرة أخرى بنسبة ٠١٪ مقابل احتياطي مخاطر االستثمار. يتم وضع هذه المخصصات لمقابلة الطوارئ المستقبلية. يتم 
الربح القابل للتوزيع على مختلف فئات أصحاب حسابات االستثمار وفقا للترجيحات التي تتفق مع فتراتهم ومبلغ  توزيع صافي 

االستثمار الذي أعلنوه وذلك بصورة شفافة في كل ربع سنة على موقع البنك على شبكة اإلنترنت وفي الفروع. 

البنك ملتزم بدفع معدالت عائد تنافسية لمستثمريه بقبول مخاطر تجارية مرحلة. لكي يدفع لمستثمريه معدالت عائد تنافسية 
قد يتنازل البنك جزئيا أو كليا عن أتعاب اإلدارة )حصة المضارب( المستحقة له. يتم إجراء المزيد من التخفيض على صافي الدخل 
من المحفظة بعد المحاسبة عن حصة المضارب عن طريق تحويل الدخل إلى احتياطي مساواة الربح واحتياطي مخاطر االستثمار 

بما يتماشى مع متطلبات الشريعة.

مع  تتناسب  جيدة  مدفوعات  وتوفير  زائدة  لمخاطر  المستثمرين  تعريض  بدون  األموال  استثمار  هو  للبنك  االستثماري  الهدف 
توقعاتهم لذا فإنه يتم القيام باالستثمار في األصول ذات المخاطر العالية مثل الصكوك واألسهم من أموال المستثمرين.

خالل سنة ٢٠١5 لم يكون هناك تغيير في استراتيجية االستثمار لدى البنك يؤثر على أموال أصحاب حسابات االستثمار. إضافة 
طوال  مستمر  والمساهمين  االستثمار  حسابات  أصحاب  أموال  بخلط  والخاص  البنك  قبل  من  المتبع  المنهج  فإن  ذلك  إلى 

السنة.

ال يقوم البنك باحتساب مصروفات إدارية على المحفظة حيث أنه يتم تحملها من جانب البنك كمضارب من حصة المضارب. 

الكمية اإلفصاحات   2/5

إفصاحات أصحاب حسابات االستثمار المقيدة على أساس المضاربة.

إجمالي مبلغ صافي  المقيدة/  االستثمار غير  الربح على أصحاب حسابات  توزيع  )قبل  الدخل  إجمالي صافي  األصول:  العائد على 
األصول الممولة بواسطة حقوق ملكية المساهمين ومساهمة حقوق األقلية وأصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة والحسابات 

الجارية وااللتزامات األخرى.

ريال عمانيالبند 
7.166.093مبلغ إجمالي صافي الدخل

186.173.430إجمالي مبلغ األصول
3.85 ٪العائد على األصول

مبلغ إجمالي الدخل يمثل المبلغ اإلجمالي لمجموع دخل البنك قبل خصم األرباح الموزعة على عمالء المضاربة والوكالة. 

االستثمار/ مبلغ حقوق ملكية  األرباح على أصحاب حسابات  توزيع  )بعد  الدخل  إجمالي صافي  الملكية: مبلغ  العائد على حقوق 
المساهمين(.  
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العائد على حقوق الملكية

ريال عمانيالبند 
5.995.002مبلغ إجمالي صافي الدخل

المساهمين 88.655.086إجمالي حقوق ملكية 
6.8 ٪العائد على حقوق الملكية

معدل الربح مقسم حسب نوع أصحاب حسابات االستثمار

المدفوع الربح 
توفير 47 ٪حسابات 

53 ٪ودائع استثمار ألجل
حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة حسب النوع

ريال عمانيالنوع
توفير 18.189.992حسابات 

2.677.789ودائع استثمار ألجل
20.867.781اإلجمالي

60: 40نسبة مشاركة الربح )مضارب: أصحاب حسابات االستثمار(
0.52 ٪متوسط الربح مدفوع ألصحاب حسابات االستثمار

احتساب إيراد المحفظة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5 على النحو التالي:

ريال عمانيالبند
المحفظة إيراد 

التمويل 6.009.920إيراد 
77.897اإليراد من الودائع

6.087.817
المحفظة مصروفات 

)1.531.547(مخصص عام
)36(مخصص محدد

)1.531.583(
4.566.234صافي إيراد المحفظة

المضارب )59.641(أتعاب 
-الحركة إلى / من احتياطي مساواة الربح / احتياطي مخاطر االستثمار

67.557إجمالي المبلغ المدفوع إلى أصحاب حسابات االستثمار 
4.429.036إجمالي المبلغ المنسوب إلى مستثمري الوكالة وأموال المساهمين كرب المال
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معدالت احتياطي مساواة الربح واحتياطي مخاطر االستثمار
إيراد محفظة المضاربة غير كافي لدفع معدالت ربح تستند إلى السوق وبالتالي لم يقم البنك بتخصيص إيراد الحتياطي مساواة 
الربح واحتياطي مخاطر االستثمار كما تنازل عن كل أو جزء من حصة المضارب بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية. هذه الممارسة 

عادية في البنوك اإلسالمية في السنوات األولى من تشغيلها.
ليست هناك تغييرات هامة في تخصيص األصل خالل فترة الستة أشهر األخيرة.

أحدث معدالت ربح تم دفعها ألصحاب حسابات االستثمار لربع السنة المنتهي في ١3 ديسمبر 5١٠٢. 

معدل الربح المعلنالترجيحات
0.10 ٪2.55أفراد في حسابات توفير بالدرهم اإلماراتي
0.40 ٪10.16أفراد في حسابات توفير بالريال العماني

0.10 ٪2.54أفراد في حسابات توفير بالدوالر األمريكي 
0.40 ٪10.16حسابات توفير إثراء )صفر إلى ٢9.999(

1.35 ٪34.3حسابات توفير إثراء )3٠.٠٠٠٠ إلى 99.999(
1.80 ٪45.73حسابات توفير إثراء )١٠٠.٠٠٠ فأكثر(

0.40 ٪10.16أفراد في حسابات توفير بالريال العماني
0.10 ٪2.55أفراد في حسابات توفير بالدوالر األمريكي

0.45 ٪11.43وديعة استثمارية ألجل - شهرية بالريال العماني
0.55 ٪13.97وديعة استثمارية ألجل - ربع سنوية بالريال العماني )صفر إلى ١٠.٠٠٠(
0.65 ٪16.51وديعة استثمارية ألجل - ربع سنوية بالريال العماني )10.001 إلى 50.000(

0.75 ٪19.05وديعة استثمارية ألجل - نصف سنوية بالريال العماني )صفر إلى 10.000(
0.85 ٪21.59وديعة استثمارية ألجل - نصف سنوية بالريال العماني )10.001 إلى 50.000(

0.95 ٪24.13وديعة استثمارية ألجل - نصف سنوية بالريال العماني )50.001 إلى 500.000(
0.95 ٪24.17وديعة استثمارية ألجل - 9 أشهر بالريال العماني )صفر إلى 10.000( 
1.05 ٪26.67وديعة استثمارية ألجل - 9 أشهر بالريال العماني )10.001 إلى 50.000(
1.05 ٪26.67وديعة استثمارية ألجل - سنوية بالريال العماني )صفر إلى ١٠.٠٠٠( 
1.25 ٪31.75وديعة استثمارية ألجل - سنوية بالريال العماني )١٠.٠٠١ إلى 5٠.٠٠٠(

1.50 ٪38.1وديعة استثمارية ألجل - سنوية بالريال العماني )5٠.٠٠١ إلى ١٠٠.٠٠٠(
1.85 ٪48.27وديعة استثمارية ألجل - سنوية بالريال العماني )١٠٠.٠٠١ إلى ١.٠٠٠.٠٠٠(

1.90 ٪48.27وديعة استثمارية ألجل - كل سنتين بالريال العماني )صفر إلى ١٠.٠٠٠( 
2.10 ٪53.35وديعة استثمارية ألجل - كل سنتين بالريال العماني )١٠.٠٠١ إلى ١٠٠.٠٠٠(

يعلن البنك وعلى أساس ربع سنوي عن معدالت الربح والترجيحات على موقعه على شبكة اإلنترنت والذي يمكن الوصول إليها 
. http://alizzislamic.com/Personal/Rates-Weightages  : في

ليس لدى البنك مخاطر خارج الميزانية العمومية ناشئة من قرارات االستثمار. 
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المقيدة حسابات االستثمار   6

ليس لدى البنك حسابات استثمار مقيدة كما في تاريخ التقرير.

المستثمرون من األفراد - إفصاحات موجهة لحسابات االستثمار  7

البارزة تم تقديمها أدناه  اإلفصاحات المذكورة تحت القسم 5 أعاله تنطبق بصورة مساوية على المستثمرين من األفراد. المالمح 
بصورة مبسطة.

التوزيع منهج   1/7

يلتزم البنك بمنهج توزيع األرباح التالي لتوزيع األرباح ألصحاب حسابات االستثمارات. إجمالي الدخل من التمويل اإلسالمي وأنشطة 
اإليداع فيما يتعلق بالمحفظة المشتركة سيتم احتسابها باستخدام أفضل الممارسات المحاسبية وفقا لمعايير الشريعة إضافة 

إلى المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.
سيتم احتساب صافي الربح وفقا للمعادلة التالية:

صافي ربح المحفظة = )الدخل من التمويل واإليداعات( - )المخصصات العامة والمحددة(.

سيتم تخصيص صافي إيراد محفظة المضاربة بين المساهمين وعمالء الوكالة وأصحاب حسابات االستثمار وفقا لمساهمة كل 
منهم ومدة استثماراتهم في المحفظة العامة.

جميع المصروفات اإلدارية والعمومية )متضمنة مصروفات الموظفين( يجب تحملها من جانب المساهمين فقط وذلك بدءًا من 
البنك. تاريخ تشغيل 

ويجب  للبنك  المرتبطة( هي دخل  والخدمات  العامة  المصرفية  والخدمات  الضمان  االعتماد وخطابات  )خطابات  والرسوم  األتعاب 
عدم إدراج مثل هذا الدخل في المحفظة العامة.

االستثمارات في فئات األصول األكثر خطورة مثل الصكوك واألسهم يتم القيام بها من حسابات المساهمين وبالتالي فإن الدخل 
الناتج من مثل هذه االستثمارات ال تتم مشاركته في المحفظة العامة.

مصروفات اإلهالك المتعلقة باألصول الثابتة المملوكة للبنك )بخالف تلك التي بغرض االستثمار في المحفظة العامة( يجب عدم 
العامة ويجب تحميلها على المساهمين. المحفظة  تحميلها على 

الدخل غير المرغوب فيه المتعلق بالمعامالت غير المقبولة شرعا يجب خصمه من حصة المساهمين في الربح.

كحد   ٪١٠( مناسبة  مئوية  نسبة  تحويل  طريق  عن  الربح  مساواة  احتياطي  تكوين  يجب  العامة  المحفظة  ربح  صافي  توزيع  قبل 
على  الحصول  بعد  االحتياطي  هذا  من  والخصم  إلى  بالتحويالت  القيام  يجب  سنوي.  ربع  أساس  على  الربح  صافي  من  أقصى( 

الموافقة المسبقة من هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

حسابات  وأصحاب  البنك  )بين  مسبقا  محددة  مئوية  نسبة  تطبيق  طريق  عن  الربح  في  )البنك(  المضارب  حصة  احتساب  يجب 
بينما ستكون  أقصى  ٦٠٪ كحد  بنسبة  البنك كمضارب  تكون حصة  أن  يجب  العامة.  المحفظة  من  الربح  لمشاركة  االستثمارات( 

حصة أصحاب حسابات االستثمار هي نسبة ٤٠٪.

يجب تكوين احتياطي مخاطر استثمار من حصة أصحاب حسابات االستثمار في الربح )بنسبة ١٠٪ كحد أقصى(.
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في حالة عدم كفاية الرصيد في حساب االحتياطي قد يقوم المساهمون بالتنازل عن جزء من حصتهم في الربح للمودعين بعد 
الرقابة الشرعية للبنك. موافقة هيئة 

يتم إجراء تقييم للمخصص من قبل البنك على نحو منتظم.
تتم  والمساهمين.  االستثمار  أصحاب حسابات  إلى  التي سيتم دفعها  العائدات  لتسوية  الربح  استخدام مخصص مساواة  يجب 

تغطية أي خسارة ألصحاب حسابات االستثمار من احتياطي مخاطر االستثمار.
العامة. سيتم  المحفظة  أرباح  في  البنك  البنك سيتم خصمها من حصة  جانب  أو سوء سلوك من  إهمال  ناتجة عن  أي خسارة 

خصم أي فائض في هذه الخسارة من حصة البنك في مال المحفظة العامة.
على  البنك  موقع  على  االستثمار  حسابات  ألصحاب  المدفوع  الربح  وضع  يتم  الدفع  عملية  في  الكافية  الشفافية  ضمان  بغرض 

. http://alizzislamic.com/Personal/Rates-Weightages :شبكة اإلنترنت

احتياطي مساواة الربح  2/7

• على 	 المحافظة  بغرض  المضارب  حصة  تخصيص  قبل  المضارب  إيراد  من  مبلغ  بتقسيم  تقديره(  )حسب  البنك  سيقوم 
مستوى من العائد على استثمار أصحاب حسابات االستثمار وزيادة حقوق الملكية.

• اعتمادها 	 اإلدارة ويجب  الربح من قبل  احتياطي مساواة  المجنبة لغرض  أقصى(  ٠١٪ كحد  )حتى  المئوية  النسبة  تحديد  يتم 
من قبل لجنة األصول وااللتزامات. 

• يجب االتفاق على/ اعتماد النسبة المئوية الحتياطي مساواة الربح من قبل أصحاب حسابات االستثمار في وقت فتح حساب 	
أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة بالتوقيع على األحكام والشروط.

• يجب اإلفراج عن/ توزيع المبلغ المتراكم في احتياطي مساواة الربح في سنوات األداء المنخفض حسبما تقرره لجنة األصول وااللتزامات.	
• يجب االحتفاظ بالرصيد الباقي من احتياطي مساواة الربح في حساب جاري	

احتياطي مخاطر االستثمار  3/7

• بغرض 	 المضارب  حصة  تخصيص  بعد  االستثمار  حسابات  أصحاب  إيراد  من  مبلغ  بتقسيم  تقديره(  )حسب  البنك  سيقوم 
المستقبلية ألصحاب حسابات االستثمارات. الخسائر  مواجهة 

• يجب اعتماد النسبة المئوية الحتياطي مخاطر االستثمار )حتى ١٠٪ كحد أقصى( من قبل أصحاب حسابات االستثمار في وقت 	
فتح حساب أصحاب حسابات االستثمار.

• يجب اإلفراج عن/ توزيع المبلغ المتراكم في احتياطي مخاطر االستثمار في سنوات األداء المنخفض لتخفيف خسارة الحساب 	
حسبما تقرره لجنة األصول وااللتزامات.

• يجب االحتفاظ بالرصيد الباقي من احتياطي مخاطر االستثمار في حساب جاري.	
قام البنك بتدريب ممثلي خدمات العمالء في جميع الفروع والذين يقومون بتوفير توجيه مالئم للعمالء في اختيار المنتجات ذات 
الصلة التي تناسب المستثمرين األفراد. إضافة إلى ذلك يتوفر كتيب كامل حول المنتجات في الفروع وعلى موقع البنك على 

شبكة اإلنترنت يمكن الرجوع إليه في حالة طلب أي توضيح إضافي.
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لدى البنك سياسة إدارة شكاوى وتظلمات عمالء جاهزة. يتم تزويد العمالء بالقنوات التالية لتسجيل شكاواهم:

 مركز اتصال بالرقم: 8٠٠7٢٢٦5.	
 بصفة شخصية، الحضور إلى المركز الرئيسي أو أي فرع.	
 كتابة، من خالل شكوى رسمية إلى العنوان التالي:	

رئيس جودة الخدمات
بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع

برج العز، ص.ب 753، منطقة العاصمة التجارية، رمز بريدي ١١٢
سلطنة عمان

 	customerservice*alizzislamic.com :كتابة عن طريق البريد اإللكتروني
 عبر الهاتف من خالل “أتصل بنا: من خالل بوابة البنك على شبكة اإلنترنت أدناه:	

http://alizzislamic.com/Contact-Us
 شفهيا إلى أحد أفراد فريق المبيعات في مواقع البيع الخارجية.	
 شفهيا من خالل التحويل من أحد موظفي بنك العز اإلسالمي.	
 من خالل وسائل التواصل االجتماعي من خالل البوابات المحددة في موقع شبكة اإلنترنت.	

يقوم البنك بجني وتوزيع مدفوعات جيدة ألصحاب حسابات االستثمار خالل عام 5١٠٢ ولكن يجب عدم أخذ ذلك كالتزام من جانب 
البنك في الفترات المستقبلية. برغم ذلك، سيبذل البنك قصارى جهوده لتحسين والمحافظة على مدفوعات جيدة. 

إدارة المخاطر والتعرض للمخاطر وتخفيف المخاطر  8

إفصاحات عامة  1/8

اإلفصاح النوعي  ١/١/8

الهدف واالستراتيجية والسياسات واإلجراءات:  

الهدف األساسي من إدارة المخاطر هو حماية أصول البنك من مختلف المخاطر التي يتعرض لها البنك ومضاعفة القيمة للمساهمين.
البنك معرض لمخاطر رئيسية: مخاطر االئتمان، مخاطر االستثمار، مخاطر السيولة، مخاطر معدل العائد، مخاطر السوق، المخاطر 

االلتزام بالشريعة. التجارية المرحلة، المخاطر التشغيلية ومخاطر عدم 
هناك إطار عمل إدارة مخاطر معرف تعريفا جيدا وتقع فيه المسئولية الكلية عن إدارة المخاطر على مجلس اإلدارة وتدار بواسطة 

المخاطر وااللتزام بالمجلس. لجنة 
معالم  يدعمها  والتي  بالبنك  المخاطر  الستراتيجية  تعريفا  تعطي  والتي  بالبنك  المخاطر  إدارة  سياسات  اإلدارة  مجلس  يعتمد 
مخاطر  العتماد  والتنفيذيين  باإلدارة  االئتمان  ولجنة  بالمجلس  التنفيذية  للجنة  للصالحيات  وتفويض  مناسبة  ونوعية  كمية 

التمويل. برهنت سياسات وعمليات إدارة المخاطر على أنها فعالة.
البنك  وموجهات  اإلسالمية  المالية  الخدمات  ومجلس  بازل  ولجنة  العالمية  الممارسات  أفضل  المخاطر  إدارة  عمل  إطار  يكمل 

العماني. المركزي 
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دور وحدة إدارة المخاطر هو وضع وتنفيذ سياسات المخاطر المصاحبة على وجه التحديد للمخاطر الكمية والنوعية الناشئة من 
أنشطة البنك وتدير المخاطر اليومية.

المخاطر  أنواع  إدارة جميع  أنه قد تم  الداخل بالبنك توفران تأكيدات مستقلة على  التدقيق  المخاطر بجانب وظيفة  إدارة  وظيفة 
المخاطر من جانب وظيفة  إدارة  مراجعة مستقلة إلطار  بإجراء  القيام  يتم  اإلدارة.  الموضوعة من جانب مجلس  للسياسات  وفقا 

التدقيق الداخلي ووظيفة االلتزام. يتم رصد مخاطر عدم االلتزام الشرعي وإدارته من جانب وحدة التزام بالشريعة. 

نظام قياس واإلبالغ عن المخاطر

مخاطر االئتمان فيما يتعلق باالئتمان الممنوح للشركات يتم تقييمها في وقت المراجعة األولية والمراجعة المستمرة للمحفظة 
والمراجعات السنوية. فيما يتعلق بمخاطر االئتمان لألفراد يستند ذلك على معايير معتمدة للمنتج، ويتم اعتماد االستثناءات، 
هذه  وتساعد  لألفراد  االئتمان  لمحفظة  مستمرة  مراجعة  إجراء  أيضا  يتم  كما  الصلة  ذات  االعتماد  سلطات  جانب  من  وجدت  إن 
التدابير على تحديد وقياس ورصد والسيطرة على مخاطر االئتمان. تعتبر تقارير المخاطر ضمن محاضر اجتماعات لجنة المخاطر 

باإلدارة ولجنة المخاطر وااللتزام بمجلس اإلدارة.

يتم رصد مخاطر التشغيل من خالل مراجعة تقارير حوادث المخاطر التشغيلية والسيطرة على المخاطر وتقارير التقييم الذاتي 
وتقارير مؤشرات المخاطر الرئيسية وتتم مناقشتها في اجتماعات لجنة المخاطر باإلدارة.

ومعدالت  وااللتزامات  األصول  استحقاقات  قائمة  بواسطة  وقياسها  السيولة  مخاطر  تحديد  يتم  السوق:  بمخاطر  يتعلق  فيما 
والقيمة  بالمخاطر  والعائدات  وااللتزامات  األصول  حساسية  قائمة  بواسطة  وقياسها  الربح  معدل  مخاطر  تحديد  ويتم  السيولة 
إيقاف  المعتمدة وحدود  بالحدود  التزامها  يومي لضمان  نحو  واالستثمارات على  الصكوك  االستثمارات في  يتم رصد  االقتصادية. 
والسيطرة على  برصد  تقوم  والتي  وااللتزامات  األصول  إدارة  لجنة  اجتماعات  السوق ضمن محاضر  تقارير مخاطر  تعتبر  الخسارة. 

السوق. مخاطر 

الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

لجنة المخاطر وااللتزام 
بالمجلس

وحدة إدارة
 المخاطر

 إدارة مخاطر
الســــــوق إدارة مخاطر التشغيلإدارة مخاطر االئتمان
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الممولة  األصول  تم جنيه على  الذي  المعدل  تتجاوز  عائدات  بدفع  السوقية  الضغوط  إلى  المرحلة: وهي تشير  التجارية  المخاطر 
بااللتزامات. تدار المخاطر التجارية المرحلة بواسطة قيام البنك كمضارب بالتنازل الجزئي أو الكلي عن حصته في العائدات. يقوم 

البنك بموازاة معدالته مع البنوك األخرى في سلطنة عمان.

للمخاطر المتبعة كمخففات  والممارسات  السياسات 

يتم الحصول على مخففات المخاطر متى كان ذلك ممكنا. فيما يتعلق بمخاطر معدل العائد، في منتجات التمويل، متى كانت 
إعادة التسعير ممكنة، يتم إدراج فقرة في هذا الخصوص في مستندات التمويل. فيما يتعلق بمخاطر االئتمان يتم بذل الجهود 
للحصول على ضمانات إضافية عن طريق الرهن على العقارات أو اآلالت والماكينات والحصول على ضمانات شخصية/ من شركات 
مقابل التسهيالت الممنوحة لألفراد والكيانات القانونية. في حالة مخاطر التشغيل، يتم التأكد من أن هناك سياسات وإجراءات 

معتمدة جاهزة وأنه يتم االلتزام الصارم بها.

البنك جزئيا أو كليا عن أتعاب  المرحلة. لكي يدفع لمستثمريه معدالت عائد تنافسي قد يتنازل  التجارية  البنك بالمخاطر  يقبل 
أموال أصحاب حسابات  بواسطة  الممولة  األصول  ألفا لخصم  يتم استخدام معامل  ال  أنه  المضارب(. كما  به )حصة  الخاصة  اإلدارة 

االستثمار ألغراض كفاية رأس المال ويتم ترجيحها بالمخاطر بنسبة ١٠٠٪.

دعم  بهدف  للمخاطر  الفعالة  اإلدارة  بغرض  المناسبة  باالستثمارات  القيام  من  ويتأكد  المخاطر  إلدارة  كبيرة  أهمية  البنك  يولي 
خطط النمو لدى البنك. 

 :III و بازل  IIبازل

الجديدة  المال  رأس  معايير  حول  تعميم  بإصدار   III بازل  عمل  إطار  متطلبات  مع  يتماشى  بما  العماني،  المركزي  البنك  قام 
المال ومتطلبات  رأس  المحافظة على  احتياطي  المعدلة تم وضع وتطبيق  المال  رأس  بمعايير  يتعلق  السيولة: فيما  ومعدالت 
المال  رأس  المحافظة على  احتياطي  تنفيذ  تم  البنوك في سلطنة عمان.  الدورية بصورة متدرجة على جميع  التقلبات  مواجهة 
على مراحل بدءًا من عام ٢٠١٤ بينما سيتم تنفيذ متطلبات مواجهة التقلبات الدورية استنادا إلى وضع االقتصاد المحلي.  يطلب 

البنك المركزي العماني من البنوك في سلطنة عمان االحتفاظ بمعدل كفاية رأس المال بنسبة ١٢.٦٢5٪ والبنك ملتزم بذلك. 

أيضا  التنفيذ. كما تم  التقارير عنها مسبقا موضع  المستقر تم وضع  التمويل  السيولة ومعدل صافي  بالنسبة لمعدل تغطية 
وضع حد أدنى على مراحل لمعدل تغطية السيولة. يقوم البنك بإصدار تقارير عن معدل كفاية رأس المال بموجب بازل III ومعدل 
تغطية السيولة واحتياطي المحافظة على رأس المال على فترات شهرية إلى البنك المركزي العماني. يلتزم البنك بالحد األدنى 

لمعدل تغطية السيولة بنسبة ٦٠٪ )ليصل إلى ١٠٠٪ في عام ٢٠١9( كما هو منصوص عليه من جانب البنك المركزي العماني. 

الكمية اإلفصاحات   2/1/8

التي يتم تمويلها حصريا من جانب  المرجحة بالمخاطر بالنسبة لألصول  المعاملة الحتساب األصول  البنك بتطبيق نفس  يقوم 
المساهمين ومحفظة المضاربة. تم تقديم إفصاحات مفصلة تحت قسم مخاطر االئتمان. 

االئتمان مخاطر   2/8

التعاقدية  أو  المالية  بالتزاماته  الوفاء  عن  المقابل  الطرف  أو  العميل  تخلف  عن  الناتجة  المحتملة  الخسارة  هي  االئتمان  مخاطر 
إدارة  وظيفة  وتتمثل  واالستثمارية.  التمويلية  أنشطته  خالل  من  االئتمان  لمخاطر  معرض  البنك  عليها.  المتفق  للشروط  طبقا 

مخاطر االئتمان في مضاعفة عائدات البنك من خالل اإلبقاء على التعرض لخطر االئتمان في حدود معايير مقبولة.
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النوعية اإلفصاحات   1/2/8 

لقد وضع البنك لنفسه حدودا واضحة المعالم وذات تعريف جيد لمعالجة أبعاد مخاطر االئتمان المختلفة بما فيها خطر التركيز 
بالضوابط  االلتزام  مراجعة  وتتم  للعميل.  االئتمان  مخاطر  تصنيفات  إلى  استنادا  المخاطر  وحدود  التمويل  من  نوع  فترة كل  أو 
الضوابط  اختالف عن  بأي  اإلدارة  بمجلس  وااللتزام  المخاطر  لجنة  وإبالغ  منتظمة  بصورة  المخاطر  المحددة في سياسة  المختلفة 
جميع  تطبيقات  مراجعة  تتم  المخاطر.  إدارة  دائرة  جانب  من  االئتمان  مخاطر  إدارة  تتم  المناسب.  اإلجراء  واتخاذ  للعلم  المحددة 

تمويالت التجزئة والشركات بالمخاطر قبل تقديمها لجهات االعتماد. 

التصنيفات  أخذ  يتم  بالبنوك  يتعلق  وفيما  ذلك  برغم   .٪١٠٠ بنسبة  المخاطر  ترجيح  يتم  للشركات  المقدم  للتمويل  بالنسبة 
الممنوحة من قبل موديز وستاندارد آند بورز وفيتش في االعتبار عند التوصل إلى ترجيح المخاطر.

واعتمادها من قبل  المخاطر  إدارة  تتم مراجعتها من قبل  والشركات  التجزئة  تمويل كل من  لتطبيقات  الحالية  التحتية  البنية 
سلطات االعتماد ويتم القيام بااللتزام بالتعهدات في مرحلة ما بعد المنح من قبل إدارة مستقلة وهي إدارة االئتمان لضمان أن 
مخاطر االئتمان التي يتم تحديدها قد تم تخفيفها في وقت تقديم االئتمان. المراجعة المنتظمة للمحفظة والمراجعات السنوية 
المحفظة في  المقدم للشركات وعلى مستوى  التمويل  االئتمان على مستوى فردي في حالة  لمخاطر  الصحيح  الرصيد  تضمن 

حالة التمويالت المقدمة لألفراد. 

تشكل مخاطر االئتمان الجزء األكبر من تعرض البنك للمخاطر.

أنواع مخاطر االئتمان: تشتمل عقود التمويل بصفة أساسية على مستحقات من بنوك وذمم مرابحة مدينة واستثمارات مشاركة 
بالتمليك. وإجارة منتهية 

المستحقات من بنوك: تشتمل المستحقات من بنوك على وكالة باالستثمار. 

ثم  المرابحة ومن  والتي تمثل موضوع عقد  السلعة  المعامالت من خالل شراء  بتمويل هذه  البنك  يقوم  المدينة:  المرابحة  ذمم 
بيع هذه السلعة إلى المرابح )المستفيد( مقابل ربح. سعر البيع )التكلفة مضافا إليها هامش الربح( يتم سداده في أقساط من 
العقاري(  التمويل  حالة  )في  المرابحة  بموضوع عقد  المعامالت في وقتها  يتم ضمان  فترة متفق عليها.  المرابح على مدى  قبل 

وفي أوقات أخرى بإجمالي برنامج ضمان إضافي يضمن التسهيالت الممنوحة للمرابح.

الشراكة  مال  رأس  في  طرف  كل  يساهم  بحيث  وعمالئه  البنك  بين  الشراكة  من  شكل  هي  والمشاركة  المشاركة:  استثمارات 
بالتساوي لدرجات مختلفة إلنشاء مشروع جديد أو المشاركة في مشروع قائم بحيث يصبح كل طرف مالكا لرأس المال بصورة 

دائمة أو متناقصة. تتم مشاركة األرباح بمعدل متفق عليه ولكن الخسائر يتم تشاركها بالتناسب مع رأس المال المساهم به.

نهاية  المستأجر في  إلى  فقط  تمريرها  يتم  بالتمليك  المنتهية  اإلجارة  قيد  لألصول  القانونية  الملكية  بالتمليك:  منتهية  إجارة 
فترة اإلجارة من خالل الهبة أو المقابل أو البيع التدريجي شريطة سداد جميع أقساط اإلجارة. 

االئتمان من  الفردية لمراجعة  المالية. تخضع العروض  إدارة كل مخاطر الشركات والمؤسسات  مخاطر تمويل الشركات: يشمل 
المالحظات  اإلجابات على هذه  اإليضاحات/  إلى  باإلضافة  المخاطر،  إدارة  دائرة  بالبنك. تشكل مالحظات  المخاطر  إدارة  دائرة  قبل 
القطاع   - التركيز  حدود  إلثبات  عرض  كل  يراجع  أيضا،  اإلجراء.  لنفس  والمراجعات  التجديدات  وتخضع  التمويل.  عرض  من  جزءا 
االقتصادي ومدة التمويل وتصنيف مخاطر االئتمان. تتم المصادقة على كل عروض تمويل الشركات والبنوك إما من قبل لجنة 
االئتمان باإلدارة أو اللجنة التنفيذية بمجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة وذلك استنادا إلى تفويض الصالحيات. كما أن عروض تمويل 

المالية تخضع لمراجعة سنوية. الشركات والمؤسسات 
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التعرض  بمستوى  يتعلق  فيما  تقدير  إجراء  يتم  أي،  االئتمان،  مخاطر  طريقة  بنفس  البلد  مخاطر  تدار  الدولة:   / البلد  مخاطر 
على  بناء  دولة  بلد/  لكل  وهناك حدود معينة موضوعة  الصلة.  ذات  المخاطرة  عوامل  االعتبار جميع  في  األخذ  مع  الدولة،  في 
تصنيفاتها السيادية المسندة لها من قبل وكاالت التصنيف الخارجية، وفي غياب مثل هذه التصنيفات، تعامل الدولة المعنية 

كدولة غير مصنفة. إن مصفوفة حدود السيادة تعتبر جزءا من دليل القابلية لتحمل المخاطر المعتمد من مجلس اإلدارة.

قبل  المخصصة من  التصنيفات  آخر  على  بناء  المخاطر  تقدير  يوجهه  البنوك  لمخاطر  التعرض  للبنك:  المقابل  الطرف  مخاطر 
وكاالت تصنيف خارجية. في الحالة التي يكون فيها البنك غير مصنف، يجرى تقييم مستقل للبنك على أساس العوامل الكمية 
مجلس  من  المعتمدة  المعينة  الدولة  حدود  ضمن  تكون  الخارجية  لألطراف  الكلية  المخاطر  أن  من  التأكد  يتم  كما  والنوعية. 

اإلدارة.

برامج  العماني. ويتم تحديث/ مراجعة  المركزي  البنك  تاما بموجهات  التزاما  األفراد  تمويل  تلتزم ضوابط  األفراد:  تمويل  مخاطر 
إدارة  لموظفي  الموافقة  صالحية  تفويض  تم  وقد  سنوية.  لمراجعة  أيضا  تخضع  كما  مستمرة،  بصورة  األفراد  تمويل  منتجات 
خدمات التجزئة المصرفية، مع بعض الحاالت االستثنائية التي تتطلب موافقة لجنة االئتمان باإلدارة. برغم ذلك، تتم مراجعة كل 

عروض تمويل األفراد من قبل دائرة إدارة المخاطر. تتم مراجعة تمويل التجزئة على أساس المحفظة.

مخاطر  تصنيف  يشتمل  الشركات.  من  عمالئه  لتصنيف  االئتمان  مخاطر  لتصنيف  نظام  البنك  لدى  االئتمان:  مخاطر  تصنيف 
االئتمان على ١٠ تصنيفات، وتعتبر التصنيفات من 8 فما بعدها كحاالت تخلف، يتم فصلها على أساس أيام االستحقاق الماضية 
البنك  يستخدم  للمخاطر.  مودي  تقييم  تطبيق  بتنفيذ  البنك  قام  كما  العماني.  المركزي  البنك  يحددها  نوعية  ضوابط  أو  و/ 

Moody وفيتش وستاندارد آند بورز لترجيح أصوله بالمخاطر. يتم استخدام التصنيفات لمخاطر البلد والبنوك.  أيضا تصنيف 

تصنيفها  يتم  قيمتها  وانخفضت  استحقاقها  موعد  تجاوزت  التي  التمويل  أصول  استحقاقه:  لموعد  المتجاوز  التمويل  مخاطر 
على أساس الخطوط اإلرشادية التي أوردها البنك المركزي في تعميمه BM977. وقد وردت أحكام محددة وعامة حول التعرض 
للمخاطر في الخطوط التوجيهية المذكورة. ومع ذلك، فإن أنظمة إدارة المخاطر الشاملة بالبنك تضمن أن يكون تأثير انخفاض 

القيمة في أدنى حدوده. هناك سياسة مفصلة تنص على موجهات لتصنيف األصول والمخصصات لها بالبنك.

التصنيفعدد أيام تجاوز موعد االستحقاق *
متطلبات 

المخصصات
المالحظةمتجاوزة لموعد استحقاقها لمدة ٦٠ يوما أو أكثر ولكنها أقل من 9٠ يوما ال شيءقيد 

المستوىمتجاوزة لموعد استحقاقها لمدة 9٠ يوما ولكنها أقل من ١8٠ يوما 25 ٪تحت 

50 ٪مشكوك في تحصيلهامتجاوزة لموعد استحقاقها لمدة ١8٠ يوما أو أكثر ولكنها أقل من 3٦5 يوما

100 ٪خسارةأكثر من 3٦5 يوما

أنها قياسية – معاد هيكلتهاالحسابات المعاد هيكلتها المصنفة على  15 ٪قياسية 

بجانب أيام تجاوز موعد االستحقاق تم النص على معيار كيفي بالنسبة لحسابات تمويل الشركات.  *
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أنشطة في نفس  أو  تجارية مشابهة  أنشطة  بمزاولة  العمالء  يقوم عدد من  االئتمان عندما  تركيز مخاطر  ينشأ  التركيز:  مخاطر 
المنطقة الجغرافية أو أنشطة تكون لها سمات اقتصادية مشابهة، مما يجعل مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تتأثر 
بطريقة مماثلة بالتغييرات في األحوال االقتصادية والسياسية و/ أو الظروف األخرى. إن تركيز التعرض لمخاطر النظراء واألحوال 

الجغرافية والقطاعات يتم التحكم فيها ومراقبتها وفقا للمعايير والحدود المنصوص عليها في سياسات االعتماد.

تخفيف مخاطر االئتمان: يستخدم البنك مجموعة متنوعة من األدوات لتخفيف مخاطر ائتمانه؛ أولها هو تأمين المخاطر بضمانات 
إضافية. وبالرغم من أن وجود الضمانات اإلضافية ليس شرطا أساسيا للتمويل، إال أن جزءا كبيرا من المخاطر الحالية مؤمنة 
جزئيا أو كليا، من الناحية العملية، بضمانات إضافية. وكطبيعة متأصلة في المنتجات اإلسالمية يملك البنك ألصل اإلجارة ذي 
الصلة والمشاركة المتناقصة. باإلضافة إلى ذلك لدى البنك سياسات حول أنواع األصول التي يمكن قبولها كضمانات إضافية. 
وتخضع كل الضمانات اإلضافية، عموما، لتقييم دوري وفقا لنوع الضمان اإلضافي. وقد صيغت الصالحية القانونية للمستندات 

المستعملة للضمان اإلضافي وقابليتها لإلنفاذ من قبل موظفين مؤهلين، بمن فيهم قانونيون وعلماء شريعة.

الضمانات اإلضافية المقبولة لدى البنك كمخففات لمخاطر االئتمان هي النقد أو ما يقارب النقد )مثل الودائع الثابتة واألوراق 
المضمونة  االعتماد  خطابات  البنك/  قبل  من  الدفع  ضمانات  وخالفها(.  والصكوك  السندات  مثل  للمتاجرة  القابلة  المالية 
الماكينات والمعدات والضمانات من  والرهن على  )العقارات والمستودعات وخالفها(  المنقولة  الممتلكات غير  والرهن على 

الحكومة أو الشركات. ال يتم رهن أوراق مالية لدى البنك. 

قام البنك باالشتراك في منهج بسيط لالعتراف بالضمانات اإلضافية تحت المنهج القياسي حيث يتم إسناد صفر٪ من ترجيح 
الخطر للمخاطر التي تتم تغطيتها بضمانات إضافية نقدية. جميع مخاطر التمويل األخرى للشركات واألفراد يسند إليها ١٠٠٪ 

من ترجيح المخاطر )فيما عدا قروض الرهن والتي يسند إليها نسبة 35٪ من ترجيح المخاطر(. 

2/2/8 اإلفصاحات الكمية

إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان حسب الفترات )ريال عماني(

20152014البند
ريال عمانيريال عماني

31.255.31019.088.273مستحق من بنوك

باالستثمار -25.568.073وكالة 

المدينة المرابحة  43.718.10518.457.303ذمم 

بالتمليك 131.511.91452.355.952إجارة منتهية 

متناقصة -1.061.017مشاركة 

60.209.30922.969.248التزامات طارئة وارتباطات

293.323.728112.870.776اإلجمالي
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للمخاطر التعرض  متوسط 

20152014البند

ريال عمانيريال عماني

25.171.79140.306.000مستحق من بنوك

باالستثمار -12.784.037وكالة 

المدينة المرابحة  31.087.7049.473.000ذمم 

بالتمليك 91.933.93327.933.000إجارة منتهية 

متناقصة -530.509مشاركة 

41.589.27911.485.000التزامات طارئة وارتباطات

203.097.25289.197.000اإلجمالي

التركيز الجغرافي لصافي مخاطر االئتمان

فئة األصل المالي 

31 ديسمبر 2015

سلطنة عمان
دول مجلس التعاون 

اإلجماليبقية أنحاء العالمالخليجي 

4.479.229--4.479.229أرصدة لدى البنك المركزي العماني 

24.000.0004.511.8352.743.47531.255.310مستحق من بنوك

باالستثمار 25.312.39225.312.392وكالة 

42.989.409--42.989.409ذمم مرابحة مدينة

بالتمليك 130.090.007--130.090.007إجارة منتهية 

متناقصة 1.050.407--1.050.407مشاركة 

5.482.693-1.080.1564.402.537استثمارات

229.001.6008.914.3722.743.475240.659.447اإلجمالي
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االئتمان الجغرافي لمخاطر  التركيز 

فئة األصل المالي 
31 ديسمبر 2014

دول مجلس التعاون سلطنة عمان
اإلجماليبقية أنحاء العالمالخليجي 

12.726.872--12.726.872أرصدة لدى البنك المركزي العماني 
14.912.603224.1173.951.55319.088.273مستحق من بنوك
18.165.190--18.165.190ذمم مرابحة مدينة

بالتمليك 51.832.395--51.832.395إجارة منتهية 
6.701.903744.8317.446.734-استثمارات
97.637.0606.926.0204.696.384109.259.464اإلجمالي

تركيز المخاطر حسب االقتصاد / الصناعة

البند
31 ديسمبر 2015

إجمالياستثماراتتمويل
51.841.000-51.841.000اإلنشاءات والعقارات

1.057.0791.057.079-بنوك ومؤسسات مالية
3.218.9133.218.913-حكومات

والتصنيع 50.446.0001.206.70151.652.701التجارة 
99.579.936-99.572.109شخصي

201.859.1095.482.693207.349.629اإلجمالي

البند
31 ديسمبر 2014

إجمالياستثماراتتمويل
24.338.000-24.338.000اإلنشاءات والعقارات

1.513.8971.513.897-بنوك ومؤسسات مالية
5.135.4285.135.428-حكومات

والتصنيع 12.022.000797.40912.819.409التجارة 
33.637.585-33.637.585شخصي

69.997.5857.446.73477.444.319اإلجمالي

تم تقديم إفصاح عن كل منتج تمويل حسب استحقاق القيمة الباقية تحت قسم مخاطر السيولة.

التمويل والودائع بصورة  المساهمين بينما يتم تمويل  يتم تمويل االستثمارات في الصكوك واألسهم بصورة حصرية من قبل 
مشتركة من قبل المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار.
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التمويل الذي تجاوز موعد استحقاقه وانخفضت قيمته )اإلجمالي(

نوع عقد التمويل

31 ديسمبر 2015

لم يتجاوز موعده 
وغير متعثر

تجاوز موعده 
اإلجماليمتعثرولكنه عامل

باالستثمار 25.568.073--25.568.073وكالة 

43.718.105-42.301.3051.416.800ذمم مرابحة مدينة

بالتمليك 131.511.914-128.119.7943.392.120إجارة منتهية 

متناقصة 1.061.017--1.061.017مشاركة 

201.859.109-197.050.1894.808.920اإلجمالي

نوع عقد التمويل

31 ديسمبر 2014

لم يتجاوز موعده 
وغير متعثر

تجاوز موعده 
اإلجماليمتعثرولكنه عامل

باالستثمار ----وكالة 

17.577.447816.16963.68818.457.307ذمم مرابحة مدينة

بالتمليك 52.355.952-49.869.3162.486.636إجارة منتهية 

متناقصة ----مشاركة 

67.446.7633.302.80563.68870.813.256اإلجمالي

التمويل المتجاوز لموعد استحقاقه والمنخفض القيمة حسب الصناعة )اإلجمالي(

ريال عماني

االستيراد 2.968تجارة 

4.805.952شخصي

4.808.920اإلجمالي
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التغير في المخصص

مرابحة مدينةوكالة مدينة
إجارة منتهية 

بالتمليك
مشاركة 

اإلجماليأخرىمتناقصة

79.393895.063-292.113523.557-المخصص في بداية السنة

255.681453.059807.22510.6104.9721.531.547المخصص للسنة - المحفظة

مسترد خالل السنة

للسنة-  )مكون(   / عنه  مفرج 
36)76.538(-91.125)14.551(-محدد

255.681438.508898.35010.610)71.566(1.531.583

الربح )1.925(---)1.925(-احتياطي 

255.681728.6961.421.90710.6107.8272.424.721المخصص في نهاية السنة

تفاصيل الدفعات المتأخرة المستلمة من العمالء والربح المصادر يتم تحويله لحساب الخيرات وحسب تصرفه

20152014البند

مصادر أموال الخيرات

-881أموال خيرات غير موزعة في بداية السنة

4.521881رسوم الدفع المتأخر المستلمة من العمالء

5.402881إجمالي مصادر األموال خالل السنة

استخدامات أموال الخيرات

--طالب الجامعات والمدارس

النور( الخيرية )جمعية  -)1.720(الجمعيات 

--إعانة ألسر محتاجة

-)1.720(إجمالي األموال المستخدمة خالل السنة

3.682881أموال الخيرات غير الموزعة في نهاية السنة
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تخفيف مخاطر االئتمان   3/8

النوعية اإلفصاحات   1/3/8

يستخدم البنك مجموعة متنوعة من األدوات لتخفيف مخاطر ائتمانه؛ أولها هو تأمين المخاطر بضمانات إضافية. وبالرغم من 
من  كليا،  أو  جزئيا  مؤمنة  الحالية  المخاطر  من  كبيرا  جزءا  أن  إال  للتمويل،  أساسيا  شرطا  ليس  اإلضافية  الضمانات  وجود  أن 

الناحية العملية، بضمانات إضافية. كما أن للبنك سياسات حول أنواع األصول التي يمكن قبولها كضمانات إضافية.

الودائع  )مثل  النقد  يقارب  ما  أو  جدية(  )هامش  النقد  االئتمان هي  لمخاطر  البنك كمخففات  لدى  المقبولة  اإلضافية  الضمانات 
البنك/  قبل  من  الدفع  ضمانات  وخالفها(،  والصكوك  السندات  مثل  للمتاجرة  القابلة  المالية  واألوراق  أي«  آي  إس  »بي  الثابتة 
الماكينات  والرهن على  والمستودعات وخالفها(  )العقارات  المنقولة  الممتلكات غير  والرهن على  المضمونة  االعتماد  خطابات 

والمعدات والضمانات من األفراد والشركات. 

١٠٠٪ من ترجيح المخاطر دون االستفادة من قيمة الضمان اإلضافي  جميع مخاطر التمويل األخرى للشركات واألفراد يسند إليها 
للتجزئة  الرهن  قروض  تمويل  عدا  )فيما  بالتمليك  منتهية  إجارة  بموجب  المؤجرة  األصول  على  المعاملة  نفس  تطبيق  ويتم 

والتي يسند إليها نسبة 35٪ من ترجيح المخاطر(. 

وتخضع كل الضمانات اإلضافية، عموما، لتقييم دوري وفقا لنوع الضمان اإلضافي. وقد صيغت الصالحية القانونية للمستندات 
المستعملة للضمان اإلضافي وقابليتها لإلنفاذ من قبل موظفين مؤهلين، بمن فيهم قانونيون وعلماء شريعة.

عندما يتم أخذ ضمان من طرف ثالث كمخفف للمخاطر يتم وضع اعتبار لترجيح المخاطر المطبق على العميل وال يوضع اعتبار 
لترجيح المخاطر المطبق على الضامن. 

يجب أن تلبي األصول اإلضافية التي يقدمها العميل المعايير التالية لتصبح مقبولة كضمان إضافي:

 يجب أن تحافظ األصول على قيمتها وفقا للمستوى السائد عند اإلنشاء وحتى تاريخ سداد التسهيل؛	
 يجب أن تكون هذه األصول سهلة التسييل لنقد )السيولة(؛	
 يجب أن تكون هناك سوق معقولة لهذه األصول )القابلية للتسويق(؛	
 يجب أن يكون البنك قادرا على إنفاذ حقوقه على األصول؛ إن كان ذلك ضروريا )القابلية للتنفيذ(.	

قام البنك بالمشاركة في المنهج البسيط لالعتراف بالضمانات اإلضافية تحت المنهج القياسي حيث يتم إسناد ترجيح الخطر 
يتم  والتجزئة  للشركات  األخرى  التمويل  مخاطر  جميع  نقدية.  إضافية  بضمانات  تغطيتها  تتم  التي  للمخاطر  صفر٪  بنسبة 
المؤجرة  األصول  المعاملة على  نفس  تطبيق  ويتم  اإلضافي  الضمان  قيمة  االستفادة من  بدون   ٪١٠٠ بنسبة  لها  ترجيح مخاطر 

بموجب اإلجارة المنتهية بالتمليك )فيما عدا تمويالت رهن التجزئة والتي يسند لها ترجيح مخاطر بنسبة ٪35(.

الكمية اإلفصاحات   2/3/8

اإلضافية كمخفف مخاطر ويقوم بتطبيق ترجيحات مخاطر  الضمانات  بالمخاطر بقيمة  المرجحة  البنك بتخفيض أصوله  ال يقوم 
على إجمالي األرصدة القائمة من مختلف المخاطر.

كانت القيمة الدفترية لألصول قيد اإلجارة المنتهية بالتمليك كما في تاريخ التقرير بمبلغ ١3٠.٠9٠.٠٠7 ريال عماني.
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التصنيف توزيع 

التصنيف ألف ريال عمانيفئة 

1-
2-
33.366
417.031
573.996
68.720
7-

المالحظة 118قيد 
-دون المستوى

-مشكوك في تحصيلها
-خسارة

103.231إجمالي التمويالت - مصنفة
99.019تمويالت غير مصنفة

202.250اإلجمالي

السيولة  مخاطر   4/8

النوعية اإلفصاحات   1/4/8
وخارج  العمومية  الميزانية  داخل  االرتباطات  كافة  لمقابلة  األموال  توفر  ضمان  على  البنك  مقدرة  بأنها  السيولة  تعريف  يمكن 
الميزانية العمومية بسعر معقول. كذلك. يمكن تعريف مخاطر السيولة على أنها المخاطر التي قد تتعرض لها اإليرادات ورأس 
مقبولة.  غير  يتكبد خسائر  أن  دون  األداء،  عندما تصبح مستحقة  التزاماته  مقابلة  البنك على  مقدرة  الحتمال عدم  نتيجة  المال 
وبعكس ذلك تماما، قد تتمثل مخاطرة السيولة في شكل ضياع الفرص نتيجة لالحتفاظ بسيولة زائدة نسبيا مقارنة بااللتزامات.

إن لدى البنك هيكال شامال إلدارة مخاطر السيولة.
تهدف استراتيجية البنك إلدارة مخاطر السيولة إلى تخفيض التأثير الناتج على إيرادات البنك إلى أدنى حد. منهج البنك في إدارة 
السيولة هو أن يتأكد، بقدر اإلمكان، أن تكون لدى البنك في جميع األوقات سيولة كافية للوفاء بالتزاماته عندما تكون مستحقة 

األداء، في ظل كل من الظروف العادية والصعبة، دون أن يتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة البنك.
إن البنك يتبنى أسلوبا مزدوجا إلدارة خطر السيولة:

الوفاء  تضمن  محددة  ومؤشرات  ضوابط  ضمن  السيولة  موقف  إدارة  في  وتتمثل  االستمرارية:  مبدأ  أساس  على  السيولة  إدارة 
بااللتزامات في حينها. المتعلقة  المطالبات  بجميع 

إدارة مخاطر السيولة الطارئة: لضمان أن يكون البنك، في حال حدوث طارئ سوقي محدد يتعلق بالمؤسسة أو عام، قادرا على 
إنتاج سيولة كافية لتحمل أزمة سيولة قصيرة األجل.
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سائلة  استثمارية  مالية  أوراق  من  معظمها  في  تتكون  األجل،  قصيرة  السائلة  األصول  من  بمحفظة  تحتفظ  الخزينة  إدارة  إن 
من  السيولة  بمتطلبات  الوفاء  يتم  عموما.  البنك  في  كافية  بسيولة  االحتفاظ  لضمان  البنوك  بين  وتسهيالت  األجل  قصيرة 

الودائع في الحسابات الجارية وحسابات االستثمار غير المقيدة الخاصة بأصحاب حسابات االستثمار. 
البنك،  لتقدير  تركت  التي  للمجاالت  وبالنسبة  المركزي  البنك  بواسطة  المحددة  السيولة  في  الفجوة  لحدود  يخضع  البنك  إن 
فقد تم تطبيق حدود فجوات داخلية حسب العملة. هناك حدود داخلية متحفظة في مقابل الحدود الموضوعة من قبل البنك 

العماني. المركزي 
الغرض من معدل تغطية السيولة هو تعزيز المرونة قصيرة األجل لحاالت انقطاع السيولة المحتملة. إن احتفاظ البنك بمعدل 
تغطية سيولة حسبما منصوص عليه تنظيميا يضمن أن لدى البنك أصول سائلة ذات جودة عالية في جميع األوقات. يتم رصد 

مستوى معدل تغطية السيولة من جانب البنك على نحو شهري. 
لدى البنك مصادر متنوعة للتمويل بحيث يتم حشد األموال بين الحسابات الجارية من األفراد والشركات وال تتم المحاسبة عن 
القبول  األفراد والمؤسسات ويتم  التوفير والودائع ألجل من  األموال في حسابات  الحسابات على أساس مقيد. يتم حشد  هذه 
بهذه األموال على أساس المرابحة وعلى أساس غير مقيد. يحصل البنك على األموال من سوق ما بين البنوك سواء محليا أو 

إقليميا من بنوك إسالمية. إيداع األموال في سوق ما بين البنوك يتم فقط مع بنوك إسالمية.
لدى البنك دليل مخاطر السوق يتعامل مع مخاطر السيولة كما أن لدى البنك سياسة طوارئ سيولة.

)XmuSenO( مرخص من ولترز كلوير. يساعد  إدارة أصول والتزامات، ون سم إكس  البنك منذ وقت قريب بتنفيذ تطبيق  قام 
هذا التطبيق على استخراج التقارير حول السيولة وإعادة التسعير وتسعير تحويل األموال. 

اإلبالغ عن وقياس مخاطر السيولة
بقائمة  الشهرية  الهامة واالستحقاقات  السيولة  المخزون والنقد. تعتبر معدالت  السيولة باستخدام مناهج  يتم قياس مخاطر 
أو  وااللتزامات شهريا  األصول  لجنة  تجتمع  وااللتزامات.  األصول  لجنة  اجتماعات  مناقشته في جميع  تتم  أمرا  وااللتزامات  األصول 

خالل فترات أقل من ذلك للتأكد من المراقبة الفعالة لمركز السيولة.
 تدفقات األموال الداخلة والخارجة المتوقعة يتم استخدامها في قائمة استحقاقات األصول وااللتزامات ويتم رصد الفجوات الناتجة 

لضمان أن الفجوات الناتجة تقع ضمن الحدود المنصوص عليها من قبل البنك المركزي العماني والحدود المعتمدة داخليا.
يوفر دليل مخاطر السوق موجهات مفصلة لقياس وإدارة مخاطر السيولة.

السيناريوهات  تحت  والتخطيط  السيولة  أزمة  معالجة  الستراتيجية  تعريفًا  تعطي  جاهزة  هناك سياسة طوارئ سيولة شاملة 
التحذير.  البديلة ومستويات 

الكمية النسب   2/4/8

السيولة المئويةنسب  النسبة 
التمويل 83.90 ٪نسبة 

79 ٪التمويل للعمالء إلجمالي األصول
34 ٪حقوق الملكية إلجمالي األصول

558 ٪نسبة غطاء السيولة
التمويل المستقر 278 ٪نسبة صافي 
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يلخص الجدول أدناه تحليل االستحقاق للتمويل ومختلف فئات األموال

3-1 سنوات6 أشهر لسنة6-3 أشهرحتى 3 أشهر2015
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانياألصول

---5.918.321نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
---31.255.310مستحق من بنوك

باالستثمار 24.405.18772.581145.177580.224وكالة 
2.456.4762.255.1398.415.08013.495.362مرابحة مدينة

4.044.0466.912.16520.805.51236.425.491أصول إجارة- إجارة منتهية بالتمليك
متناقصة 55.50666.115132.231528.923مشاركة 

-5.482.693--استثمارات
ومعدات ----ممتلكات 

----أصول غير ملموسة
----أصل ضريبة مؤجلة

---1.331.658أصول أخرى
69.862.5049.306.00034.980.69351.030.693إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار 
غير المقيدة وحقوق ملكية المالكين

لبنوك ---1.925.000مستحقات 
الجارية 5.137.1163.852.8375.137.1163.852.837حسابات العمالء 
باالستثمار لعمالء 52.074.4061.566.10032.398.55028.790.000وكالة 

-3.845.085--التزامات أخرى
االلتزامات 59.136.5225.418.93741.020.75132.642.837إجمالي 

2.327.459120.800144.53085.000حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
المالكين ----إجمالي حقوق ملكية 

إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات 
61.463.9815.539.73741.165.28132.727.837االستثمار غير المقيدة وحقوق ملكية المالكين

18.302.163)6.184.588(8.398.5233.766.263صافي الفجوة
التراكمية الفجوة  8.398.52312.164.7855.980.19724.282.360صافي 
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اإلجماليبدون استحقاق ثابتأكثر من 10 سنوات10-5 سنوات5-3 سنوات
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

---144.6196.062.940
----31.255.310

109.223---25.312.392
11.661.3804.693.33312.639-42.989.409

19.368.76426.844.45315.293.576-130.090.007
267.631---1.050.407

----5.482.693
---3.933.8433.933.843
-2.230.4412.230.441

1.942.158---1.942.158
---1.046.9442.378.602

33.349.15731.537.78615.306.2167.355.847252.728.202

----1.925.000
7.705.675---25.685.582

----114.829.056
----3.485.085

7.705.675---145.924.723
---18.189.99220.867.781
---85.935.69885.935.698

7.705.675--104.125.690252.728.202
25.643.48231.537.78615.306.215)96.769.843(-
49.925.84281.463.62896.769.843--
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يلخص الجدول أدناه تحليل التعرض لمخاطر معدالت الفائدة

حتى 3 أشهر2015
من 3 إلى 6 

أشهر
من 6 أشهر 

لسنة 
من 1 إلى 3 

سنوات
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

األصول
---48.000نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

---31.255.310مستحقات من بنوك
--5.482.693-استثمارات

التمويل 31.594.0009.306.00029.498.00051.030.000صافي 
ومعدات ----ممتلكات 

----أصول أخرى
62.897.31014.788.69329.498.00051.030.000إجمالي األصول

االلتزامات، حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار 
المساهمين وحقوق ملكية 

الجارية ---57.078.000حسابات العمالء 
التوفير 57.078.000حسابات 

الثابتة الودائع  15.548.0001.694.00021.490.00039.886.837حسابات 
لبنوك 1925.000مستحقات 

---3.485.085التزامات أخرى
المالكين ----حقوق ملكية 

إحتياطيات
العائد على األصول

)97.846(أخرى
االلتزامات  78.036.0851.596.15421.490.00039.886.837إجمالي 

13.192.5398.008.00011.143.163)15.138.775(صافي الفجوة
التراكمية الفجوة  6.061.76417.204.927)1.946.236()15.138.775(صافي 
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من 3 إلى 5 
اإلجماليبنود غير حساسةأكثر من 20 سنةمن 5 إلى 20 سنةسنوات

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

---6.014.9406.062.940
----31.255.310
----5.482.693

31.407.00046.489.215118.000-199.442.215
---6.164.2846.164.284
---4.320.7604.320.760

31.407.00046.489.215118.00016.499.984252.728.202

---25.685.58225.685.582
57.078.000

----78.618.837
1.925.000

----3.485.085
---100.000.000100.000.000

289.969289.969
)14.256.425()14.256.425(

)97.846(
---111.719.126252.728.202

31.407.00046.489.215118.000)95.219.142(-
48.611.92795.101.14295.101.142--
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مخاطر السوق  5/8

النوعية اإلفصاحات   1/5/8

يتم تعريف مخاطر السوق بأنها مخاطر الخسائر في قيمة األدوات المالية بالميزانية العمومية أو خارجها بسبب التغيرات في 
أسعار أو معدالت السوق، التي تشمل التغيرات في معدالت الربح وأسعار الصرف األجنبي وأسعار السلع. 

هناك سياسة جاهزة للخزينة وأسواق المال تنص بالتفصيل على موجهات إدارة مخاطر السوق.

يحتسب مصروف رأس المال لمخاطر السوق حسب المنهج القياسي.

يلتزم البنك بصرامة بحدود وموجهات السياسة التنظيمية/ الداخلية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، ويتم تصعيد االنحرافات، 
إن وجدت، فورا التخاذ اإلجراء المناسب متى كان ذلك ضروريا. فيما يلي الفئات األساسية من مخاطر السوق التي يواجهها البنك:

مخاطر سعر صرف العمالت األجنبية: 

إن  األجنبي.  الصرف  أسعار  لتقلبات  نتيجة  سلبيا  تأثرا  البنك  لدى  األجنبية  العمالت  مراكز  تأثر  عن  تنجم  التي  المخاطر  وهي 
المسؤولية عن إدارة مخاطر الصرف األجنبي تقع على عاتق إدارة الخزينة وإدارة أسواق المال بالبنك. كما أن إدارة مخاطر الصرف 
األجنبي في البنك مضمونة من خالل القياس والمراقبة المنتظمين لمراكز الصرف األجنبي المفتوحة. معامالت الصرف األجنبي 
تملكية.  أجنبية  مراكز صرف عمالت  البنك  يتولى  ال  أساس معضد.  العمالء وهي على  بالنيابة عن  البنك هي  بها  يقوم  التي 
يقوم البنك بصورة تحفظية بالحد من صافي مركزه المفتوح ألقل من 39.٢٪ من صافي ملكية البنك في مقابل الحد التنظيمي 

البالغ ٤٠٪. هناك حدود موضوعة أيضا للعمالت الفردية.

مخاطر معدل الربح: 

وهي المخاطر المتمثلة في تعرض البنك لخسارة مالية نتيجة للفجوة في معدل الربح على أصحاب األصول وحسابات االستثمار. 
يتم توزيع األرباح على أساس اتفاقيات اقتسام األرباح بدال عن العائد المضمون على أصحاب حسابات االستثمار؛ لذلك، فإن البنك 
ال  عندما  مرحلة  تجارية  مخاطر  إلى  الربح ستؤدي  اقتسام  ترتيبات  ولكن  الربح.  بمعدل  يتعلق  فيما  هام  ألي خطر  غير معرض 

تسمح النتائج للبنك بتوزيع أرباح تتماشى ومعدالت السوق.

فيما يتعلق بمراقبة تأثير تغيرات معدل الربح على العائدات والقيمة االقتصادية للبنك، استطاع البنك أن يطور مناهج قياس 
ربح  )لقياس حساسية معدل  التقليدية  االستحقاق  فجوة  تحليل  الربح هي:  لتحليل حساسية معدل  القياس  أنظمة  مناسبة. 
اإليرادات(، والفترة )لقياس حساسية معدل ربح رأس المال(. تكون نتائج تحليل الحساسية ضمن محاضر اجتماعات لجنة األصول 

وااللتزامات. 

السعر:  مخاطر 

مخاطر سعر االستثمار هي المخاطر الناجمة عن االنخفاض في القيمة السوقية لمحفظة البنك نتيجة النخفاض القيمة السوقية 
األصول  لجنة  وتوجيه  إشراف  تحت  الخزينة  إدارة  عاتق  على  تقع  االستثمار  سعر  مخاطر  إدارة  مسؤولية  إن  الفردي.  لالستثمار 

وااللتزامات بالبنك. إن استثمارات البنك تتم الموافقة عليها من قبل السلطات المختصة بعناية صارمة.

يتم االحتفاظ باالستثمارات في الصكوك ضمن فئة المتاحة للبيع. يتم تقييم االستثمارات المتاحة للبيع يوميا استنادا لسعرها 
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السوقي. يتم رصد القيمة السوقية لالستثمارات في مقابل حدود إيقاف الخسارة واتجاهات السوق لالستثمار الفردي. 

يتم االحتفاظ باالستثمارات في األسهم ضمن فئة المتاحة للبيع ويتم تقييمها يوميا في مواجهة األسعار المتاحة في أسواق 
مالية معترف بها في مقابل حدود إيقاف الخسارة المنصوص عليها من قبل البنك.

يقوم البنك بتخصيص رأس مال لمحفظة االستثمارات استنادا إلى منهج بازل II القياسي.

االستثمارات في الصكوك واألسهم تتم فقط بعد بذل العناية الالزمة المفصلة عن المصدر/ الشركة واعتمادها من جانب لجنة 
االئتمان باإلدارة مع مراجعة المخاطر عليها والمقدم من قبل إدارة المخاطر باإلدارة. تتم االستثمارات في أسهم ملتزمة بالشركة 
وسائلة وتتم المتاجرة النشطة بها في أسواق مال معترف بها. تتم االستثمارات في الصكوك في صكوك مصدرة من حكومات 
إقليمية وشركات ذات سمعة تتوفر لها أسواق ثانوية نشطة. تعتبر الصكوك واألسهم جزءا من دفتر البنك وتصنف على أنها 
متاحة للبيع ويتم االستثمار فيها بهدف جني عائدات دورية ثابتة عن الصكوك وتوزيعات أرباح من األسهم وال يتم االحتفاظ بها 

المضاربة. ألغراض 

السلع:  مخاطر 

ليس لدى البنك مخاطر متعلقة بأسواق السلع.

التقنيات المختلفة المستخدمة من قبل البنك ألغراض قياس ورصد مخاطر السوق كما يلي:

 المفتوحة.	 الليلية  المراكز 
 حدود إيقاف الخسارة.	
 تحليل فجوة معدل الربح.	
 بالمخاطر.	 العائدات 
 االقتصادية.	 القيمة 

تعتمد قائمة اآلليات أعاله من مجلس اإلدارة استنادا إلى توصيات لجنة األصول وااللتزامات. تقوم كل من إدارتي الخزينة وأسواق 
المال وإدارة المخاطر بالبنك برصد المراكز في مواجهة الحدود المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. 

مخاطر العمالت األجنبية: لدى البنك تعرض لمخاطر سعر الصرف األجنبي والحال كذلك فهو معرض لمخاطر العمالت األجنبية. 
األمريكي وهي مربوطة  بالدوالر  أو  الخليجي  التعاون  إما بعمالت دول مجلس  األجنبية  العمالت  برغم ذلك فإن مقدار كبير من 

بالريال العماني لذا لن تكون نتيجة أي تحليل حساسية ذات أهمية.

االقتصادية  والقيمة  المخاطر  تحت  العائدات  باحتساب  البنك  دفتر  في  الربح  معدل  مخاطر  البنك  يقيس  الربح:  معدل  مخاطر 
باستخدام المنهجيات المنصوص عليها في مستند بازل - مبادئ إدارة واإلشراف على مخاطر معدل الفائدة - يوليو ٢٠٠٤.

مخاطر السعر: يتم تقييم استثمارات البنك في الصكوك واألسهم المحتفظ بها في فئة المتاحة للبيع يوميا.

تعتبر التقارير حول مخاطر السوق ضمن محاضر اجتماعات لجنة األصول وااللتزامات والتي تعقد شهريا.

يستخدم البنك أربعة فئات من اختبارات الجهد، معدالت الربح، معدالت صرف العمالت األجنبية، أسعار األسهم وأسعار الصكوك. 
لكل فئة يتم وضع اعتبار أفضل أسوأ صدمات قد تحدث فعليا في السوق الختبار الجهد.
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النوعية اإلفصاحات   2/5/8

يحتفظ البنك بمحفظة استثمارات في دفاتر البنك وليس في دفتر المتاجرة.

إجمالي مبلغ األصول الخاضعة لمخاطر السوق حسب نوع األصول

تحليل لمخاطر األصول المرجحة بالمخاطر بالسوق

بالمخاطرمركز مخاطر السوق المرجحة  األصول 
)ألف ريال عماني(

4.677مخاطر صرف العمالت األجنبية

مخاطر صرف العمالت األجنبية

المبلغ الخاضع لمخاطر السوق عقود متوافقة مع الشريعة اإلسالمية
)ألف ريال عماني(

4.677صرف عمالت أجنبية - صافي المراكز المفتوحة

5.5 ٪النسبة المئوية لصافي المراكز المفتوحة إلى رأس المال التنظيمي

التنظيمي 33.638السقف 

السعر مخاطر 

أثر االنخفاض بنسبة ١٠٪ في السعر

األثر على السهماألثر على السعرنوع االستثمار

)517.524(10 ٪صكوك إقليمية مدرجة

)30.746(10 ٪أسهم مدرجة

)548.269(اإلجمالي
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التشغيل: مخاطر   6/8

النوعية اإلفصاحات   1/6/8

مخاطر التشغيل هي المخاطر المتأصلة في جميع أنشطة األعمال نتيجة للخسائر التي تعود لعدم كفاية أو فشل اإلجراءات 
الداخلية أو الموظفين أو األنظمة أو ألحداث خارجية. تقع المسؤولية األساسية عن اإلدارة اليومية لمخاطر التشغيل على عاتق 
وحدات األعمال الفردية في البنك والوحدات المساندة. كل وحدة مسئولة عن ضمان التزام كل وظيفة بإطار التشغيل المحدد 
والمعتمد من خالل وضع إجراءات وضوابط داخلية وخطة تعاقب وظيفي ونظام موثوق إلعداد وتقديم التقارير اإلدارية في وقتها.

إن أهداف إدارة مخاطر التشغيل في بنك العز اإلسالمي تتلخص فيما يلي:

 تحقيق رقابة قوية على المخاطر عبر استغالل أحدث تقنيات وأساليب إدارة المخاطر مما يؤدي إلى قدرة مميزة على إدارة 	
المخاطر وتمكين وحدات األعمال من تحقيق أهدافها المتعلقة باألداء والنمو.

 المواكب 	 والتوثيق  األعمال،  الستمرارية  فعالة  خطط  كوضع  وسائل  عبر  األدنى  الحد  إلى  التشغيل  مخاطر  تأثير  تقليص 
المخاطر  ومؤشرات  والضوابط  للمخاطر  الذاتي  والتقييم  البنك  داخل  التشغيل  بمخاطر  العامة  للتوعية  نظام  وتطوير 

الرئيسية ومراجعة المنتجات الجديدة وأسلوب االعتماد وخطط استمرارية األعمال.

 ستؤدي نتائج الرقابة على المخاطر التشغيلية إلى التمكن من التقييم الصحيح لألداء وااللتزام. 	

منها.  كل  لعمليات  المالزمة  التشغيل  مخاطر  وإدارة  وقياس  تحديد  عن  األساسية  المسؤولية  والدعم  األعمال  وحدات  تتولى 
وتتم مراقبة مخاطر التشغيل من خالل سلسلة من ضوابط الرقابة وعمليات التدقيق الداخلية القوية، وفصل المهام وخطوط 
المسؤوليات بصورة محددة بوضوح، وتوفير كتيبات ومعايير التشغيل التفصيلية. تقوم إدارة التدقيق الداخلي بإجراء مراجعة 

مستقلة لكفاءة الرقابة الداخلية بالبنك ومقدرتها على خفض تأثير مخاطر التشغيل إلى أدنى حد. 

الرئيسية  التشغيل  مخاطر  تحديد  من  الخطوط  مديري  تمكين  إلى  تؤدي  الذاتي  والتقييم  المخاطر  على  الرقابة  أسلوب  إن 
والتي  الذاتي  والتقييم  المخاطر  على  الرقابة  مستند  في  ذلك  توثيق  ويتم  عملهم  مجاالت  في  إلدارتها  الجاهزة  والضوابط 
لكل  األداء  تحليل  من  كجزء  تحديده.  تم  المخاطر  من  خطر  كل  مرات  وعدد  أثر  أساس  على  المطلوبة  بالصورة  تقييمها  يتم 
موظف وخصوصا الموظفين المسؤولين عن اتخاذ قرارات تمثل خطورة جوهرية فإن أحداث مخاطر التشغيل تشكل مؤشر أداء 
رئيسي. مؤشرات المخاطر الرئيسية للمخاطر الهامة التي يتم تحديدها يتم رصدها على أساس ربع سنوي في مواجهة الحدود 

الدنيا. يتم تقييم االلتزام بالسياسة والموجهات اإلجرائية من قبل إدارة التدقيق الداخلي. 

إن سياسة إدارة مخاطر التشغيل بالبنك توفر اإلطار الالزم لتحديد وتقدير ومراقبة واإلبالغ عن مخاطر التشغيل بطريقة منسجمة 
وشاملة في كل إدارات البنك. وتوجد حاليا وظيفة واضحة ومحددة إلدارة مخاطر التشغيل لدعم وحدات األعمال والدعم بصورة 

مستقلة فيما يتعلق بالتعرف على وتقييم والرقابة على والسيطرة واإلبالغ عن مخاطر التشغيل. 

المخاطر  لمالمح  المنتظم  بالرصد  ويقوم  تحديدها  تم  التي  المخاطر  مع  الفعالية  بتقييم  مستمر  نحو  وعلى  البنك  يقوم 
للخسائر. الجوهرية  والتعرضات  التشغيلية 

اإلجراءات  بشأن  القرار  واتخاذ  الهامة  التشغيلية  المخاطر  جميع  المخاطر  إدارة  مع  بالتشاور  والدعم  األعمال  وظائف  ستحدد 
المناسبة التي يجب استخدامها للسيطرة على و / أو تخفيف المخاطر المذكورة.
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تقديم  والدعم  األعمال  التشغيل. يطلب من جميع وحدات  أحداث مخاطر  لإلبالغ عن  أسلوب جاهز وموضوع بشكل جيد  هناك 
تقرير حول أحداث المخاطر التشغيلية على نحو شهري. تتم مراجعة هذه التقارير من جانب إدارة المخاطر ويتم تقديمها للجنة 
للحادثة  األساسي  السبب  لتحديد  التشغيلية  المخاطر  ألحداث  دوري  تحليل  بإجراء  المخاطر  إدارة  لجنة  تقوم  المخاطر.  إدارة 

والتخاذ اإلجراءات المناسبة لتخفيفها. تتوفر كتيبات حول المخاطر التشغيلية داخليا وخارجيا لدى إدارة المخاطر.

يتبع البنك منهج المؤشر األساسي لتحديد المخاطر التشغيلية.

إدارة استمرارية األعمال

المستوى  حسب  التشغيلية  عملياته  في  البنك  استمرار  لضمان  وإعداد  وتخطيط  تدابير  تنفيذ  هي  األعمال  استمرارية  إدارة 
المقرر مسبقا في أعقاب حادث أو انقطاع في العمليات غير مخطط لهما. 

لدى البنك سياسة استمرارية أعمال جاهزة ومعتمدة بالصورة الصحيحة من قبل مجلس اإلدارة. تم إجراء تحليل أعمال مفصل. 
تم إنشاء موقع استمرارية أعمال واختباره. أثناء عملية االختبار تم تقديم تدريب للموظفين. يوفر التدقيق الداخلي أيضا تقييما 

البرنامج. مستقال لمدى فعالية 

بإجراء  للقيام  جيد  بشكل  مصاغ  تدقيق  برنامج  الداخلي  التدقيق  إدارة  لدى  بالبنك،  األعمال  وحدات  عن  استقالليتها  وبسبب 
وأيضا  اإلدارة.  لرئيس  وجدت،  إن  الضوابط،  في  والفجوات  المخالفات  عن  واإلبالغ  والدعم  األعمال  وظائف  لجميع  دورية  مراجعات 

يقوم مديرو وحدات األعمال والدعم بمراجعة السياسات واإلجراءات ذات الصلة لمعالجة الفجوات التي يتم تحديدها.

في حالة الضوابط الداخلية، ومتى ما تم تنفيذ منتجات أو خدمات أو أساليب جديدة من قبل البنك يتم إجراء مراجعة مفصلة 
األساليب  أو  الخدمات  أو  المنتجات  من  أي  مراجعة  تمت  ما  ومتى  مماثلة  بصورة  ومعالجتها.  التشغيلية  المخاطر  لتحديد  لها 
مخاطر  حادثة  وقعت  ما  ومتى  ذلك  بخالف  ومعالجتها.  التشغيلية  المخاطر  لتحديد  لها  مفصلة  مراجعة  إجراء  يتم  القائمة 

تشغيلية تتم مراجعة الضوابط وتعزيزها لمنع تكرار وقوع أحداث مخاطر تشغيلية مماثلة.

أثناء عملية الرقابة على المخاطر والتقييم الذاتي يتم تزويد مديري الخطوط بالمعلومات حول أهداف إدارة المخاطر التشغيلية. 

الكمية اإلفصاحات   2/6/8

)ألف ريال عماني(نسبة

6.088صافي الدخل من أنشطة التمويل
235صافي الدخل من أنشطة االستثمار

844إيرادات أخرى - بالصافي
الدخل 7.166إجمالي 

الدخل 7.166متوسط 
1.075مرات إجمالي دخل ألفا )١5٪(

13.436المخاطر التشغيلية استنادا إلى منهج المؤشر األساسي
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مخاطر معدل العائد    7/8

النوعية اإلفصاحات   1/7/8

تنشأ مخاطر معدل العائد من احتمال أن تؤثر التغييرات في معدالت العائد على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات 
المالية. يتعرض البنك لمخاطر معدل العائد نتيجة لفجوات إعادة التسعير لألصول وااللتزامات:

قد ينشأ خطر معدل الربح بسبب المعامالت التالية:

 المرابحة	 معامالت 

 الوكالة	 معامالت 

 بالتمليك	 إجارة منتهية 

 الصكوك	

في  التغييرات  من  الناتجة  السوق  في  واسعة  تغييرات  خالل  من  البنك  على  الربح  معدالت  خطر  يؤثر  قد  ذلك  إلى  باإلضافة 
التنافسية  األسعار  تحمل  أنها  حيث  البنوك  لدى  التسعير  عقود  في  رؤيته  ويمكن  إظهاره  يتم  السوق  معدالت  أثر  االقتصاد. 
الخطر/  ملمح  على  للمحافظة  عالي  عائد  معدل  يضع  أن  إلى  السوق  ينحو  عالية  المخاطر  تكون  عندما  السوق.  في  السائدة 
السوق  مستوى  على  المخاطر  في  انخفاض  وجود  تحديد  يتم  عندما  العائد  معدل  من  السوق  يخفض  ذلك  على  بناء  العائد. 

بأكمله وسيتم إظهارها في قيام البنوك بتخفيض تسعير معدل العائد عليها.

كاستراتيجية إلدارة مخاطر معدل العائد في دفتر البنك يقوم البنك:

 بتحديد المنتجات واألنشطة الحساسة لمعدل الفائدة التي يود المشاركة فيها؛	

 ببذل الجهود لمضاهاة مبلغ األصول ذات األسعار المتغيرة مع المطلوبات ذات األسعار المتغيرة في دفتر البنك.	

يستخدم البنك األدوات التالية لقياس مخاطر معدل الربح في دفتر البنك:

 تحليل فجوة إعادة التسعير والتي تقيس الفرق الحسابي بين األصول الحساسة للربح وااللتزامات ذات المعدل المتغير 	
في دفتر البنك بأحكام مطلقة؛

 احتساب العائدات قيد المخاطر والقيمة االقتصادية بافتراض تناوب ٢٠٠ نقطة أساس في معدالت الربح.	

تتفادى استراتيجية األصول وااللتزامات الحذرة لدى البنك التزامات التمويل قصيرة األجل من االستثمارات طويلة األجل.

قام البنك بتنفيذ نظام لقياس مخاطر معدل الربح من خالل استخدام تحليل الفجوة استنادا إلى مقادير كبيرة إلعادة التسعير.

قيد  والعائدات  االقتصادية  القيمة  على  األرباح  معدالت  في  المفترضة  المناوبة  عن  الناتجة  وااللتزامات  األصول  حساسية  قائمة 
المخاطر تعتبر ضمن محاضر اجتماعات لجنة المخاطر وااللتزامات والتي تقوم بمراجعتها ويتم تحديد نقاط اإلجراءات حيالها.

III وبـازل III الركيزة II تقريــر بـــــازل



92

الكمية اإلفصاحات   2/7/8
متوسط العائد على األصول وااللتزامات المالية للبنك كما يلي:

2015 %البند
0.82مستحق من بنوك

باالستثمار 3.20وكالة 
4.89مرابحة مدينة

بالتمليك 4.30إجارة منتهية 
متناقصة 4.56مشاركة 

2.84استثمارات
0.22مستحقات لبنوك *

باالستثمار لعمالء 1.80وكالة 
0.30حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

البنك  أثر سلبي على دخل  له  أنه سيكون  بـ ٠٠٢ نقطة أساس يظهر  السوق  الربح في  التحرك في معدل  أثر  تحليل حساسية 
بمقدار ٢.٢ مليون ريال عماني.

المرحلة التجارية  المخاطر   8/8

النوعية اإلفصاحات   1/8/8

أصحاب  عن  التخفيف  بغرض  المساهمين  إلى  تحويلها  يتم  التي  المخاطر  وحجم  مقدار  إلى  المرحلة  التجارية  المخاطر  تشير 
المضاربة. يتم تحقيق  التي يتعرضون لها تعاقديا بموجب عقود تمويل  المخاطر  أو جميع  حسابات االستثمار من تحمل بعض 
مشاركة المخاطر من خالل خلق احتياطيات تحوطية ويتنازل المضارب كليا أو جزئيا عن حصته في الربح. يؤدي هذا إلى تسوية 

العائدات إلى أصحاب حسابات االستثمار وتمكين البنك من دفع عائدات تنافسية في السوق.
لدى البنك سياسة لتوزيع الربح تنص على موجهات مفصلة لخلق احتياطي تسوية الربح واحتياطي مخاطر االستثمار لتخفيف 

المخاطر التجارية المرحلة في الحالة التي ال يتماشى فيها أداء محفظة المضاربة مع االتجاهات السوقية.
بذل  بعد  المحفظة  من  واالستثمارات  األصول  تمويل  ويتم  معا  االستثمار  وأصحاب حسابات  المساهمين  أموال  تجميع  البنك سياسة  تبنى 
المخاطر  الفردية. إضافة إلى ذلك يتم رصد  المقابلة  المخاطر على األطراف  إدارة  الالزمة من قبل األعمال ومراجعتها من قبل  العناية  واجب 
على نحو منتظم لضمان أن تلك األصول واالستثمارات عاملة وفي حالة مالحظة وجود أي توجه سالب يتم الشروع في اتخاذ التدابير العالجية.

تتم مراجعة الربح الذي تجنيه محفظة المرابحة على نحو ربع سنوي في مقابل اتجاهات السوق ويتم دفع الربح إلى أصحاب حسابات 
االستثمار بما يتماشى مع العائدات في السوق. يتم التخصيص لالحتياطيات التحوطية: احتياطي تسوية الربح واحتياطي مخاطر 
االستثمار فقط في حالة وجود فائض. في معظم األوقات يتم تخصيص جزء من حصة المضارب في الربح ألصحاب حسابات االستثمار.

الكمية اإلفصاحات   2/8/8
ليست هناك معدالت مقارنة موجودة لتوفير مقارنة لمدفوعات الربح التاريخية من جانب البنك إلى العمالء في مقابل المعدالت. 

تم ذكر معدل الربح والترجيحات المسندة في قسم أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة.
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المحددة للعقد المخاطر   9/8
النوعية اإلفصاحات   1/9/8

نص مستند قابلية البنك على تحمل المخاطر على حدود الغرض من التمويل، أي هل هو لرأس المال العامل، أم تمويل ألجل 
أم تمويل لمشروع أم تمويل للمتاجرة. وقد تم أيضا تعريف مختلف عقود التمويل الممتثلة للشريعة التي يمكن استخدامها 
ضمن الغرض من التمويل. يتم األخذ في االعتبار متطلبات ترجيح الخطر لكل عقود التمويل الممتثلة للشريعة وذلك استنادا 

إلى إطار العمل التنظيمي للصيرفة اإلسالمية ألغراض احتساب معدل كفاية رأس مال البنك. 

الكمية اإلفصاحات   2/9/8

مخاطر ائتمان األصول المرجحة حسب نوع عقود التمويل على النحو التالي:

التمويل عقود 
المرجحة  األصول 

بالمخاطر
باالستثمار 25.568.073وكالة 

23.931.974مرابحة
بالتمليك 132.232.596إجارة منتهية 

متناقصة 1.061.017مشاركة 
182.793.660

إفصاحات عامة من ضوابط الرقابة  9

النوعية اإلفصاحات   1/9

تتعامل ضوابط الرقابة مع الطريقة التي تدار وتقاد بها الشركات وهي تعطي تعريفا ألدوار أعضاء مجلس اإلدارة وتصيغ أسلوب 
الرقابة الداخلية داخل المؤسسة.

ولجانه  المجلس  من  كل  يقوم  ذلك  على  بناء  بالبنك.  الضوابط  بيئة  خلق  )البنك(  اإلسالمي  العز  بنك  إدارة  مجلس  يدعم 
بالتقييم المستمر وتحسين ممارسات وسياسات وإجراءات الرقابة لديهم. كما يتأكد المجلس أيضا من تطبيق البنك لمبادئ 
الرقابة  ضوابط  لوائح  إلى  إضافة  )الهيئة(  المال  لسوق  العامة  الهيئة  قبل  من  الموضوعة  )الميثاق(  الرقابة  ضوابط  ميثاق 
أيضا  اإلسالمي  العز  بنك  يقوم  إسالميا  بنكا  وبصفته  العماني.  المركزي  البنك  عن  الصادرة  والمالية  المصرفية  للمؤسسات 

بتطبيق الئحة البنك المركزي العماني الخاصة بالمؤسسات المصرفية اإلسالمية.

إفصاحات عامة عن المستهلك

والخدمات  المنتجات  جميع  معلومات  عن  لإلفصاح  مزيج  منهج  بتنفيذ  قمنا  فقد  للمستهلكين  الكلية  المشاركة  من  كجزء 
للعمالء. تم استخدام المناهج التالية لنشر معلومات المنتجات والخدمات للعمالء:

• تم نشر كتيبات ونشرات تعريفية بالمنتجات تحتوي على آلية محددة لكل منتج ومزاياه.	
• نشر معلومات المنتج على موقع البنك على شبكة اإلنترنت.	
• قمنا بإنتاج وطباعة كتيب يحتوي على جميع األسئلة المتكررة حول األعمال المصرفية اإلسالمية.	
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• المصرفية 	 األعمال  بمفهوم  جيدا  ملمون  الجمهور وهم  مع  المتعاملين  والخدمات  المبيعات  جميع موظفي  تدريب  تم 
اإلسالمية وعروض المنتجات بالصورة التي تمكنهم من الرد على استفسارات العمالء. باإلضافة إلى ذلك تم تدريب أفراد 

فريق موظفي المكتب الخلفي على التأكد من االلتزام بالشريعة في انسياب العمليات التشغيلية.
• جميع موظفي مركز االتصال تم تدريبهم وإعدادهم لمعالجة االستفسارات المتعلقة بالعمالء.	
• تم استخدام منصات وسائل التواصل االجتماعي للتفاعل مع جميع االستفسارات ذات الصلة بالجمهور.	
• يتم نشر بيانات صحفية على نحو متكرر إلبالغ الجمهور حول خدمات ومنتجات بنك العز اإلسالمي.	
• يتم عقد اجتماعات مع وسائل اإلعالم والهيئات الحكومية والهيئات غير الحكومية.	

بدورهم  يقومون  والذين  المعنيين  مع  والتنسيق  العمالء  بتسجيل شكاوى  االتصال  ومركز  بالفرع  العمالء  خدمة  يقوم موظفو 
بالشروع في تدابير حل الشكاوى. هناك مسودة مستند في هذا الخصوص. 

الكمية اإلفصاحات   2/9

تشتمل األرصدة مع األطراف ذات العالقة والمعامالت معهم خالل سنة 5١٠٢ على ما يلي:

معامالت األطراف ذات العالقة لسنة ٢٠١5:

اإلجماليأطراف ذات عالقة أخرىأعضاء مجلس اإلدارة
201520142015201420152014

األصول
باالستثمار -39.600-39.600--وكالة 

29.435460.03229.435460.032--مرابحة مدينة
-527.328-527.328--أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك

49.628-49.628---أصول أخرى
--596.363509.660596.363509.660

االلتزامات
213.60123.1141.154.8421.382.6141.368.4431.382.614حساب جاري

باالستثمار لعمالء 25.00050.00025.00050.000--وكالة 
-13.833-13.833--التزامات أخرى

213.60123.1141.193.6751.432.6141.407.2761.432.614
28.9955.45528.9955.455--حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

20152014
الدخل

29.3138.673الدخل من أنشطة التمويل واالستثمار
الخدمات المصرفية --إيراد 

3.310163الدخل اآلخر
32.6238.836

المصروفات
9426العائد على حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار قبل حصة البنك كمضارب

-6.476الربح على االستثمار بالوكالة مستحق الدفع
50.78841.000مصروفات مجلس اإلدارة

الرقابة الشرعية 52.37258.562مصروفات هيئة 
146.696556.276مصروفات أخرى

256.426655.864
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إطار الحوكمة الشرعية  10

يشتمل إطار الحوكمة الشرعية بالبنك على هيئة الرقابة الشرعية وهي توازي مستوى مجلس اإلدارة. ويرأس إدارة التدقيق والرقابة   
فيما  التنفيذي  والرئيس  الشرعية  الرقابة  أمام هيئة  الداخلي مسؤوال  الشرعي  المراجع  ويعد  داخلي.  مراجع شرعي  بالبنك  الشرعية 
أن  الشرعية حيث  الرقابة  بقرارات وموجهات هيئة  البنك  إدارة  بإبالغ  الشرعية  والرقابة  التدقيق  إدارة  اإلدارية. وتقوم  بالمواضيع  يتعلق 
الرقابة  هيئة  من  الصادرة  الشرعية  الموجهات  إن  البنك.  إدارة  عاتق  على  تقع  ومتابعتها  الشرعية  الموجهات  تنفيذ  عن  المسؤولية 
الشرعية ملزمة للبنك. وتقوم هيئة الرقابة الشرعية بإصدار تقرير لمساهمي البنك بمدى التزام أنشطة البنك بالموجهات الشرعية 

الصادرة. وقد اعتمدت الهيئة دليل تدقيق ورقابة شرعي وسياسة مخاطر عدم التزام بأحكام ومباديء الشريعة اإلسالمية.
عمله  مهام  إلى  باإلضافة  الشرعية  الرقابة  هيئة  سر  أمين  يمثل  وهو  بالخبرة  يتمتع  مهني  شخص  الداخلي  الشرعي  المراجع 
رئيس  تعيين  وتم  الشرعي.  التدقيق  ووحدة  الشرعية  الرقابة  وحدة  إلى  الشرعية  والرقابة  التدقيق  إدارة  تقسيم  وتم  األخرى. 
لوحدة الرقابة الشرعية ورئيس لوحدة التدقيق الشرعي. كما التحق باإلدارة مدقق شرعي ومسؤول مخاطر عدم االلتزام بأحكام 

ومباديء الشريعة اإلسالمية.
الرقابة  الشرعية حسبما هي صادرة من قبل هيئة  بالموجهات  االلتزام  التأكد من  اإلدارة على  الشرعي بمساعدة  الرقابة  تقوم وحدة 
الشرعية في جميع أنشطة البنك وعملياته ومعامالته اليومية. إضافة إلى ذلك تقوم وحدة الرقابة الشرعية بتقديم التوصيات المناسبة 
لتحسين وتعزيز االلتزام بالموجهات الشرعية. ويتم ذلك من خالل مراجعة واعتماد العقود واالتفاقيات والسياسات واإلجراءات وكتيبات 
والعموالت  واألتعاب  والرسوم  والمعامالت  المحاسبية  المعايير  وتطبيق  األساسي  المصرفي  والنظام  العمليات  وانسياب  المنتجات 
بأحكام ومباديء  االلتزام  إدارة مخاطر عدم  أيضا عن مهمة  الشرعية مسؤولة  الرقابة  أن وحدة  واإلدارية وغيرها. كما  المالية  والتقارير 

الشريعة اإلسالمية. وعالوة على ذلك تراقب الوحدة آلية عمل الوعاء المشترك وتوزيع األرباح لمختلف فئات الودائع االستثمارية.
أما وحدة التدقيق الشرعي فتساعد المراجع الشرعي الداخلي وهيئة الرقابة الشرعية على تكوين رأي بأثر رجعي عن مدى االلتزام 
الشرعي في عمليات البنك. وتقوم وحدة التدقيق الشرعي بمراجعة وتقييم مدى االلتزام بالمبادئ الشرعية والفتاوى والقرارات 
والتنفيذ  التخطيط  الوحدة  أعمال  وتشمل  التجارية.  للمعامالت  الفعلي  التدقيق  خالل  من  الشرعية  الرقابة  هيئة  عن  الصادرة 

والتواصل ورفع التقارير ومتابعة نتائج التدقيق المضمنة في خطة التدقيق الشرعي.

تم تنفيذ التدقيق الشرعي على معامالت البنك على النحو التالي:

المئوية إلجمالي اإلدارات النسبة 
المنفذة المعامالت 

65 ٪األعمال المصرفية لألفراد: مرابحة، إجارة، إجارة موصوفة في الذمة، إجارة خدمات
100 ٪األعمال المصرفية للشركات: مرابحة، إجارة، وكالة، إجارة موصوفة في الذمة، تمويل التجارة

100 ٪الخزينة: وكالة بين البنوك، تجارة العمالت األجنبية عن طريق الوعد
60 ٪عقود األطراف الثالثة: جميع عقود الخدمات

التدقيق الشرعي الخارجي:  1/10

التدقيق  تقرير  رفع  وتم  السنة.  هذه  في   ٢٠١5 ديسمبر   3١ إلى   ٢٠١5 يناير   ١ من  للفترة  الخارجي  الشرعي  بالتدقيق  القيام    تم 
الشرعي الخارجي إلى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية.
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اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية  2/10
عقدت هيئة الرقابة الشرعية ستة اجتماعات بكامل نصابها. وقد قامت هيئة الرقابة الشرعية خاللها بمراجعة 39 منتجا ومستندا 
التدقيق  تقارير  بمراجعة  الشرعية  الرقابة  هيئة  قامت  كما  االستفسارات.  مختلف  في  فتوى   ١٤ وأصدرت  بالمنتجات  عالقة  ذات 

الشرعي خالل الفترة وقامت بتقديم التوجيهات ذات الصلة لتصحيح األخطاء وتفاديها في المستقبل.

التدريب  3/10

الشرعية  القواعد  في  وذلك  موظفا   8٤ لعدد  أيام   ١٠ مدتها  إجمالي  بلغ  تدريبية  حلقات  الشرعية   والرقابة  التدقيق  إدارة  أجرت 
والمعامالت المصرفية اإلسالمية والمنتجات والعمليات والمستندات في الصيرفة اإلسالمية. وبذلك فقد شمل التدريب 38٪ من 

الموظفين، هم موظفو الفروع وممثلوا خدمة العمالء وفريق المبيعات وإدارة االئتمان.

التوعية  4/10

إدارة األعمال المصرفية لألفراد بعقد حلقة توعوية باألعمال المصرفية  التدقيق والرقابة الشرعية أيضا وبالتعاون مع  إدارة  قامت 
الحاليين والمحتملين. اإلسالمية في صحار للعمالء 

الزكاة:   5/10

تحسب الزكاة طبقا لمعيار المحاسبة المالية رقم 9 - الزكاة، الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
باستخدام طريقة األصول الصافية. وحيث أن مجلس إدارة البنك غير مفوض بدفع الزكاة بالنيابة عن المساهمين فإن مسؤولية 
القوائم  أساس  على  الزكاة«  »وعاء  باحتساب  البنك  ويقوم  أنفسهم.  المساهمين  عاتق  على  تقع  البنك  أسهم  عن  الزكاة  دفع 
السداد  الواجبة  الزكاة  من  النسبية  بحصتهم  المساهمين  إخطار  ويتم  الشرعية،  الرقابة  هيئة  موافقة  وبعد  المدققة  المالية 

سنويا. تقع مسؤولية أداء الزكاة على حسابات االستثمار والحسابات األخرى على أصحاب الحسابات.

األرباح المحظورة شرعا  6/10

المستلمة  السداد  التأخر في  الشريعة مثل رسوم  بأي دخل يتحصل من مصادر غير متوافقة مع  االعتراف  بتجنب  البنك ملتزم 
بناء  الشرعية.  الرقابة  توجيهات هيئة  الشريعة حسب  المتوافقة مع  غير  المعامالت  والربح من  األقساط،  التأخر في دفع  بسبب 
األغراض  األموال في  البنك هذه  المتوافق مع الشريعة إلى حساب خيرات بحيث يستخدم  الدخل غير  أنواع  إيداع جميع  عليه يتم 
الخيرية. وخالل سنة ٢٠١5 تم إيداع مبلغ 5.٤٠٢ ريال عماني في حساب الخيرات بصفته دخال محظورا شرعا وتبرعا مستحقا عن الدفع 
المتأخر. وتم توزيع أموال خيرات بمبلغ ١.7٢٠ ريال عماني إلى مؤسسة خيرية حسبما اعتمدته هيئة الرقابة الشرعية. وباقي أموال 

الخيرات بمبلغ 3.٦8٢ ريال عماني سيتم توزيعه في الربع األول من السنة المالية.

مكافآت وأتعاب حضور اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية  7/10
أجازت الجمعية العمومية مكافأة هيئة الرقابة الشرعية كما يلي:

١٦.٠٠٠ ريال عماني في السنة:الرئيس
١٢.٠٠٠ ريال عماني في السنة لكل عضو:العضو

كما أجازت الجمعية العمومية أتعاب حضور جلسات هيئة الرقابة الشرعية لرئيس وأعضاء الهيئة بمبلغ ٤٠٠ ريال عماني لالجتماع الواحد
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III 11  بازل
اإلفصاح عن رأس المال  1/11

لقد أعدت اإلفصاحات أدناه عن رأس المال وفقا لمتطلبات تعميم البنك المركزي العماني رقم ب م ٤١١١  “رأس المال التنظيمي 
ألف ريال عماني ومتطلبات اإلفصاح عن تكوين رأس المال بموجب بازل III” الصادر في 7١ نوفمبر 3١٠٢.   

رأس المال العام من الشريحة 1: األدوات واالحتياطيات
إليه 1 مضافا  العامة(  المساهمة  شركات  لغير  بالنسبة  يعادله  )وما  مباشرة  المصدر  المؤهل  العام  المال  رأس 

100.290فائض األسهم ذات الصلة
)14.256(أرباح مدورة2
)98(الدخل الشامل اآلخر التراكمي )واالحتياطيات األخرى(3
شركات 4 غير  الشركات  على  فقط  )تنطبق   ١ الشريحة  من  التدريجي  اإللغاء  مراعاة  مع  المال  رأس  ضخ  عمليات 

العامة(  -المساهمة 
عمليات ضخ رأس مال في شركات القطاع العام معفي من القوانين الجديدة حتى ١ يناير ٢٠١8

5)CETرأس المال العام المصدر من قبل الشركات التابعة والذي تحتفظ به أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به بالمجموعة ١-
86.034رأس المال العام من الشريحة 1 قبل التسويات التنظيمية6

رأس المال العام من الشريحة 1: التسويات التنظيمية
احتياطية7 تقييم  100تسويات 
-شهرة )بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(8
2.230أصول غير ملموسة أخرى بخالف حقوق خدمة الرهن )بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(9
)بالصافي 10 المؤقتة  الفروق  الناشئة عن  الربحية المستقبلية باستبعاد تلك  أصول ضريبية مؤجلة تعتمد على 

1.943من التزام الضريبة ذي الصلة(
النقدي11 التحوط للتدفق  -احتياطي 

-النقص في مخصصات الخسائر المتوقعة12
-مكسب توارق عن البيع )كما هو وارد بالفقرة 9/١٤ من سي بي ١(13
-مكاسب وخسار ناتجة عن التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالبنك عن االلتزامات المقيمة بالقيمة العادلة14
-صافي أصول صندوق منافع التقاعد المحددة15
الميزانية 16 في  المدفوع  المال  رأس  من  مسبقا  مقاصتها  تتم  لم  )لو  نفسها  البنك  أسهم  في  االستثمارات 

التقرير -العمومية الصادر عنها 
-المساهمات المتبادلة في حقوق الملكية العامة17
من 18 بالصافي  التنظيمي  التوحيد  نطاق  خارج  وتكافل  تأمين  وشركات  مالية  ومؤسسات  بنوك  رأسمال  في  االستثمارات 

-المراكز قصيرة األجل المستوفية والتي ال يملك البنك أكثر من ١٠٪ من رأسمالها المصدر )المبلغ الذي يزيد عن حد ١٠٪(
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رأس المال العام من الشريحة 1: األدوات واالحتياطيات
نطاق 19 خارج  والتكافل  التأمين  وشركات  المالية  والمؤسسات  للبنوك  العامة  األسهم  في  الهامة  االستثمارات 

-التوحيد التنظيمي بالصافي من المراكز قصيرة األجل المستوفية )المبلغ الذي يزيد عن حد ٠١٪( 
-حقوق خدمة الرهن )المبلغ الذي يزيد عن ٠١٪ من الحد(20
-أصول ضريبية مؤجلة ناشئة عن الفروق المؤقتة )المبلغ الذي يزيد عن حد ٠١٪ بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(21

-المبلغ الذي يتجاوز عن ١5٪ من الحد22
-منه: االستثمارات الهامة في األسهم العامة للمالية23
-منه: حقوق خدمة الرهن24
-منه: أصول ضريبية مؤجلة ناشئة عن الفروق المؤقتة25
تسويات تنظيمية محددة محلية 26

للمعاملة  الخاضعة  بالمبالغ  يتعلق  فيما  العام   ١ الشريحة  مال  رأس  على  المطبقة  التنظيمية  التسويات 
  IIIلبازل -السابقة 

لتغطية 27  ٢ و   ١ الشريحتين  في  النقص  بسبب  العام   ١ الشريحة  مال  رأس  على  المطبقة  التنظيمية  التسويات 
-الخصومات

4.273إجمالي التسويات التنظيمية على رأس مال الشريحة 1 العام28

29)CET1( 81.761رأس مال الشريحة 1 العام
رأس المال اإلضافي من الشريحة 1: األدوات 

-رأس مال الشريحة ١ اإلضافي المؤهل المصدر مباشرة مضافا إليه فائض األسهم ذات الصلة30
-منها: مصنفة كحقوق ملكية تحت المعايير المحاسبية المطبقة 315

-منها: مصنفة كالتزامات تحت المعايير المحاسبية المطبقة 32٦
-أدوات رأس مالية إضافية مصدرة مباشرة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الشريحة ١ اإلضافية33
أدوات الشريحة ١ اإلضافية )وأدوات ١TEC غير المدرجة في الصف 5( المصدرة من شركات تابعة والتي تحتفظ بها 34

)١TA أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به في المجموعة-
-منها: األدوات المصدرة من جانب الشركات التابعة مع مراعاة اإللغاء التدريجي35

رأس مال حقوق الملكية في الشريحة 1 العام: التسويات التنظيمية
-رأس المال اإلضافي للشريحة 1 قبل التسويات التنظيمية36

1: التسويات التنظيمية رأس المال اإلضافي للشريحة 
-االستثمارات في أدوات الشريحة ١ اإلضافية الخاصة بالبنك37
١ اإلضافية38 -المساهمات المتبادلة في أدوات الشريحة 
االستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والتكافل خارج نطاق التوحيد التنظيمي 39

بالصافي من المراكز قصيرة األجل المستوفية والتي ال يملك البنك أكثر من ٠١٪ من رأس المال العام المصدر 
-للشركة )المبلغ الذي يزيد عن حد ٠١٪( 

III وبـازل III الركيزة II تقريــر بـــــازل



99

التوحيد 40 التأمين والتكافل خارج نطاق  المالية وشركات  البنوك والمؤسسات  الهامة في رأس مال  االستثمارات 
التنظيمي )بالصافي من المراكز قصيرة األجل المستوفية(

تسويات تنظيمية محددة محلية 41
  IIIالتسويات التنظيمية المطبقة على رأس مال الشريحة ١ اإلضافي فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة للمعاملة السابقة لبازل-

١ اإلضافي بسبب النقص في الشريحة ٢ لتغطية الخصومات42 -التسويات التنظيمية المطبقة على رأس مال الشريحة 
-إجمالي التسويات التنظيمية على رأس مال الشريحة 1 اإلضافي43
رأس مال الشريحة AT1( 1( اإلضافي44
45)AT1+CET1=T1( 1 81.761رأس مال الشريحة

رأس مال الشريحة 2: األدوات والمخصصات
-أدوات الشريحة ٢ المؤهلة المصدرة مباشرة مضافا إليه فائض األسهم ذات الصلة46
-األدوات الرأسمالية المصدرة مباشرة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الشريحة 47٢
والتي 48 تابعة  شركات  من  المصدرة  و٤3(   5 الصفين  في  المدرجة  غير   ١TAو  ١TEC )وأدوات   ٢ الشريحة  أدوات 

-تحتفظ بها أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به في مجموعة الشريحة ٢(
-منها: األدوات المصدرة من الشركات التابعة مع مراعاة اإللغاء التدريجي49
2.334المخصصات ومكاسب غير محققة عن القيمة العادلة 50
2.334رأس مال الشريحة ٢ قبل التسويات التنظيمية51

رأس مال الشريحة 1 العام: التسويات التنظيمية
رأس مال الشريحة 2: التسويات التنظيمية

-االستثمار في أدوات الشريحة ٢ في أدوات البنك نفسه52
-المساهمات المتبادلة في أدوات الشريحة 53٢
االستثمارات في رأس مال البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين والتكافل خارج نطاق التوحيد التنظيمي 54

بالصافي من المراكز قصيرة األجل المستوفية والتي ال يملك البنك أكثر من ٠١٪ من رأس المال العام المصدر 
-للشركة )المبلغ الذي يزيد عن حد ٠١٪(

التوحيد 55 والتكافل خارج نطاق  التأمين  المالية وشركات  البنوك والمؤسسات  رأس مال  الهامة في  االستثمارات 
-التنظيمي )بالصافي من المراكز قصيرة األجل المستوفية(

تسويات تنظيمية محددة محلية: التسويات التنظيمية المطبقة على رأس مال الشريحة ٢ فيما يتعلق بالمبالغ 56
  IIIلبازل السابقة  للمعاملة  -الخاضعة 

-إجمالي التسويات التنظيمية لرأس مال الشريحة 57٢
58)T2.334رأس مال الشريحة ٢ )٢
59)T٢+TC=T84.095إجمالي رأس المال )١
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األصول المرجحة بالمخاطر
  IIIاألصول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة للمعاملة السابقة لبازل-

238.903إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر )٠٦ أ + ٠٦ ب + ٠٦ ج(60
220.692منها: األصول المرجحة بمخاطر االئتمان 60 أ

4.775منها: األصول المرجحة بمخاطر السوق 60 ب
13.436منها: األصول المرجحة بمخاطر التشغيل 60 ج

نسب رأس المال
34.22حقوق الملكية العامة بالشريحة ١ )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 61

34.22الشريحة ١ )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 62
35.20إجمالي رأس المال )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 63
رأس 64 احتياطي تسوية  إليها  ١TEC مضافا  لمتطلبات  األدنى  )الحد  للمؤسسة  المخصصة  المنظمة  المتطلبات 

معبر   BIS-D/BIS-G تسوية  متطلبات  إليها  مضافا  الدورية  التقلبات  مواجهة  متطلبات  إليها  مضافا  المال 
7.63عنها كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(

0.63منها: احتياطي تسوية رأس المال65
-منها: متطلبات مواجهة التقلبات الدورية المحددة للبنك66
67SIB G-SIB/D-منها: متطلبات تسوية-
22.22إجمالي حقوق الملكية العام للشريحة ١ المتاح للوفاء بالتسويات )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(68

الحد األدنى المحلي )لو كان مختلفا عن بازل 3(
7.625الحد األدنى لمعدل حقوق الملكية العامة المحلي للشريحة ١ )لو كان مختلفا من الحد األدنى لبازل 3(69
9.625الحد األدنى لمعدل الشريحة ١ المحلي )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(70
12.625الحد األدنى لمعدل إجمالي رأس المال المحلي )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(71

المبالغ التي تقل عن الحدود للخصم )قبل ترجيح المخاطر(
-استثمارات غير هامة في رأسمال مؤسسات مالية أخرى72
-استثمارات هامة في األسهم العادية لمؤسسات مالية أخرى73
-حقوق خدمات الرهن )بالصافي من االلتزامات الضريبية ذات العالقة(74
1.942أصول ضريبة مؤجلة ناشئة من االختالفات المؤقتة )بالصافي من االلتزامات الضريبية ذات العالقة(75

المستويات العليا المطبقة عند تضمين المخصصات في الشريحة 2
2.333المخصصات المستوفية لإلدراج ضمن الشريحة ٢ فيما يتعلق بالمخاطر وفقا لألسلوب الموحد )قبل تطبيق الحد األعلى(76
2.759الحد األعلى إلدراج مخصصات في الشريحة ٢ بموجب األسلوب القياسي77
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التقديرات 78 على  المبني  لألسلوب  وفقا  بالمخاطر  يتعلق  فيما   ٢ الشريحة  في  لإلدراج  المستوفية  المخصصات 
-الداخلية )قبل تطبيق الحد األعلى(

-الحد األعلى إلدراج المخصصات في الشريحة ٢ بموجب األسلوب المبني على التصنيفات الداخلية79

األدوات الرأسمالية الخاضعة لترتيبات اإللغاء التدريجي )التي تنطبق ما بين 1 يناير 8102 و1 يناير 2202(
CET١ الخاضعة لترتيبات اإللغاء التدريجي80 -الحد األعلى الحالي على أدوات 
-المبلغ المستبعد من ١TEC نتيجة للحد األعلى )الفائض عن الحد األعلى بعد المبالغ المستردة والمستحقة(81

AT١ الخاضعة لترتيبات اإللغاء التدريجي82 -الحد األعلى الحالي على أدوات 
-المبلغ المستبعد من ١TA نتيجة للحد )الفائض عن الحد بعد المبلغ المستردة والمستحقة(83
-الحد األعلى الحالي على أدوات الشريحة ٢ الخاضعة لترتيبات اإللغاء التدريجي84
-المبلغ المستبعد من ٢T نتيجة للحد األعلى )الزائد عن الحد األعلى بعد المبالغ المستعادة والمستحقة(85

الجدول ٢ )أ(: توسع الميزانية العمومية بموجب النطاق التنظيمي للتوحيد )ألف ريال عماني(

المالية السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 القوائم 
المنشورة

النطاق  بموجب 
للتوحيد اإلشارة التنظيمي 

األصول
6.0636.063النقد واألرصدة لدى البنك المركزي العماني

31.25531.255مستحق من بنوك
بالصافي، منها 199.442199.442تمويالت، 

قروض وسلف لعمالء محليين  	-199.442
مخصص مقابل تمويالت، منه  	-2.333

١ مبلغ مستوفي بموجب الشريحة  أ2.333-	 
مبلغ مستوفي بموجب الشريحة ٢  	--

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  	5.4835.483
6.1646.164أصول ثابتة

١ مبلغ مستوفي بموجب الشريحة  و)2.230(-	 
4.3214.321أصول أخرى

مبلغ مستوفي بموجب الشريحة ٢ ز)1.943(	 
252.728252.728إجمالي األصول

رأس المال وااللتزامات
100.290100.290رأس المال المدفوع، منه

 ١ حقوق الملكية العامة بالشريحة  ب١٠٠.٢9٠	 
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)14.354()14.354(احتياطيات وفائض، منه
• 	١ ج)14.256()14.256(مبلغ مستحق لحقوق الملكية العامة بالشريحة 
• العادلة الستثمارات	 القيمة  )98()98(مكاسب 
• د2مبلغ مستوفي لحقوق الملكية العامة بالشريحة ٢	
• هـ)100(مبلغ غير مستوفي لحقوق الملكية العامة بالشريحة 	

85.93685.936إجمالي رأس المال
161.382161.382ودائع

--مستحق لبنوك ومؤسسات مالية
3.4853.485التزامات ومخصصات أخرى

252.728252.728اإلجمالي

المرحلة 3: التسوية المرحلية لرأس المال التنظيمي

1: األدوات واالحتياطيات ألف ريال عمانيمبلغ مستوفي لحقوق الملكية العامة بالشريحة 
مكونات رأس المال التنظيمي 

المصدر عنه التقرير من قبل 
البنك

المصدر استنادا إلى أرقام المرجعية/ 
حروف الميزانية العمومية بموجب النطاق 

التنظيمي للتوحيد من المرحلة ٢

أسهم عامة مؤهلة مصدرة مباشرة لرأس مال )وما يساوي ١
ب١٠٠.٢9٠شركات المساهم العامة( مضافا إليه فوائض رأس المال

متراكمة٢ ج)١٤.٢5٦(خسارة 
١ قبل التسويات التنظيمية3 8٦.٠3٤رأسمال حقوق الملكية العامة بالشريحة 
و، ز، هـ)٤.١73(موجودات غير ملموسة متضمنة ضريبة مؤجلة٤
)١٠٠(خسائر متراكمة من القيمة العادلة 5
٦1 81.761رأسمال حقوق الملكية العامة بالشريحة 

رأسمال إضافي بالشريحة 1: األدوات
-رأسمال إضافي بالشريحة 7١

)AT1 +CET = T1( 8١.7٦١رأسمال الشريحة ١
رأسمال الشريحة 2: األدوات والمخصصات

أ٢.333المخصصات8
المتاحة للبيع9 العادلة لالستثمارات  القيمة  د١مكاسب احتياطي 

٢.33٤رأسمال الشريحة ٢ قبل التسويات التنظيمية
-رأسمال الشريحة ٢ : التسويات التنظيمية

2.334رأسمال الشريحة 2 
)TC=T1+T2( 84.095إجمالي رأس المال
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المزايا الرئيسية لرأس المال النظامي

يفصح الجدول أدناه عن المزايا الرئيسية لكل رأس المال النظامي المصدر من قبل البنك.

رأسمال أسهم حقوق الملكية العامةبنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع1

المحدد الفريد )مثل سي يو إس آي بي، آي إس آي إن أو بلومبيرج 2
الخاصة( للودائع  ال ينطبقبالنسبة 

لألداة3 التنظيمية  للمعالجة  المنظمة  قوانين سلطنة عمان في صيغة المراسيم السلطانية، القرارات القوانين 
الوزارية، ولوائح الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني

رأس المال العام بالشريحة ١ قواعد بازل 3 االنتقالية4
رأس المال العام بالشريحة ١ما بعد قواعد بازل 3 االنتقالية5
منفردةمستوفية للشروط )مقبولة( كمنفردة/ مجموعة/ مجموعة ومنفردة6
رأسمال أسهم حقوق الملكية العامةنوع األداة )األنواع سيتم تحديدها حسب كل اختصاص(7

المبلغ المعترف به في رأس المال التنظيمي )العملة بالماليين، 8
١٠٠ مليونحسب أحدث تاريخ تقرير(

100 مليون القيمة االسمية لألداة 9
المحاسبي10 حقوق ملكية مساهمينالتصنيف 
2 نوفمبر 2012التاريخ األصلي لإلصدار11

دائمةدائمة أم لها تاريخ محدد12
ليس هناك تاريخ استحقاقالتاريخ األصلي لالستحقاق13
الاستدعاء من قبل المصدر شريطة الموافقة التنظيمية المسبقة14
ال ينطبقتاريخ االستدعاء االختياري، تواريخ االستدعاء االحتمالي ومبلغ االسترداد15
ال تنطبقتواريخ االستدعاء الالحقة، إن انطبق ذلك16

قسائم / توزيعات أرباح *
ال تنطبققسيمة / توزيعات أرباح ثابتة أم متغيرة17
ال ينطبقمعدل القسيمة وأي مؤشر ذو صلة18
ال ينطبقوجود مانع لتوزيع األرباح19
ال ينطبقتقديري بصورة كاملة، تقديري جزئيا، أم إلزامي20
ال ينطبقوجود ترفيع أو أي حافز آخر لالسترداد21

ال ينطبقغير تراكمي أم تراكمي؟22
ال ينطبققابل للتحويل أم غير قابل للتحويل؟23
ال ينطبقلو كان قابال للتحويل، ما هي بواعث التحويل؟24
ال ينطبقلو كان قابال للتحويل، جزئيا أم كليا؟25
ال ينطبقلو كان قابال للتحويل، ما هو معدل التحويل؟26
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ال ينطبقلو كان قابال للتحويل، هل هو تحويل إلزامي أم اختياري؟27
ال ينطبقلو كان قابال للتحويل، حدد نوع األداة التي سيتم تحويله إليها28
ال ينطبقلو كان قابال للتحويل، حدد مصدر األداة التي سيتم تحويله إليها29
التخفيض30 ال تنطبقمزايا 
ال تنطبقلو كان هناك تخفيض، ما هي بواعث التخفيض؟31

ال ينطبقلو كان هناك تخفيض، هل هو كلي أم جزئي؟32
ال ينطبقلو كان هناك تخفيض هل هو دائم أم مؤقت؟33
ال ينطبقلو كان تخفيضا مؤقتا، تقديم وصف آلية إعادة تقييمه34

المركز في ترتيب التبعية في حالة التصفية )حدد نوع األداة التي 35
ال ينطبقتكون أعلى مباشرة لألداة(

انتقالية غير ملتزمة36 ال تنطبقمزايا 
ال تنطبقلو كانت اإلجابة بنعم، حدد المزايا غير الملتزمة37

السيولة معدل تغطية   ٢/١١

إقرار معدل تغطية السيولة الوارد أدناه معد وفقا لمتطلبات تعميم البنك المركزي العماني رقم ب.م ١١٢7 »بازل 3- إطار العمل 
لمعدل تغطية السيولة ومعايير إفصاحات معدل السيولة«.

قائمة معدل تغطية السيولة: 3١ ديسمبر ٢٠١5 

العاملمخزون األصول السائلة عالية الجودة م
المبلغ غير 

المرجح )ألف ر.ع(
المرجح المبلغ 

)ألف ر.ع(
األصول من المستوى 1

١٠٠١.58٤١.58٤٪عمالت معدنية وورقية١
المستوفية٢ العماني  المركزي  البنك  ١٠٠٤.٤79٤.٤79٪احتياطيات 

3
األوراق المالية القابلة للتداول المستوفية من دول وبنوك 
--١٠٠٪مركزية وشركات قطاع عام وبنوك تنمية متعددة األطراف

--١٠٠٪ديون دول أو بنوك مركزية لغير ترجيح مخاطر سيادي بغير صفر٪٤
٦.٠٦3٦.٠٦3إجمالي األصول من المستوى 51

المستوى 2 أ

٦
أصول سيادية، سي بي، شركات قطاع عام وبنوك تنمية متعددة 

8577٦٦٦٠٪األطراف )مستوفية لترجيح مخاطر بنسبة ٢٠٪(
--85٪أوراق دين من شركات مستوفية من تصنيف أأ- أو أعلى7
--85٪سندات مغطاة مستوفية مصنفة أأ- أو أعلى8
77٦٦٦٠إجمالي المستوى 2 أ9
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العاملمخزون األصول السائلة عالية الجودة م
المبلغ غير 

المرجح )ألف ر.ع(
المرجح المبلغ 

)ألف ر.ع(
--75٪رهون سكنية مدعومة بضمانات مستوفية١٠
5٠899٤5٠٪أوراق دين من شركات مستوفية مصنفة ما بين أ+ وب ب ب -١١

--5٠٪أسهم حقوق ملكية عامة مستوفية١٢
899٤5٠إجمالي المستوى 2 ب )الحد األقصى 15% من األصول السائلة عالية الجودة(١3
١.٦75١.١١٠إجمالي أصول المستوى 2 )الحد األقصى 40% من األصول السائلة عالية الجودة(١٤
7.7387.١73إجمالي مخزون األصول السائلة عالية الجودة١5

الخارجة النقدية  التدفقات 
أ- ودائع التجزئة )ودائع العمالء(

ودائع عند الطلب + ودائع ألجل مع استحقاق باقي حتى 3٠ يوما
--3٪ودائع مستقرة )برنامج تأمين وديعة يلبي المعايير اإلضافية(١٦
١7• 53٤.8٢١١.7٤١٪ودائع مستقرة	
١8• --١٠٪ناقصا: ودائع تجزئة مستقرة	
-٠77.٠٠7٪ودائع ألجل باستحقاق باقي ألكثر من 3٠ يوما١9

ب- تمويل إجمالي بدون ضمانات
57.7٢١38٦٪ودائع عند الطلب + ودائع ألجل )أقل من 3٠ يوما( ودائع مستقرة.٢٠
--١٠٪ناقصا ودائع مستقرة٢١

--٤٠٪شركات غير مالية، سيادية، بنوك مركزية وشركات القطاع العام٢٢
--٢٠٪لو كانت الحصة الكاملة مغطاة بوديعة تأمين٢3

٢٤
بنوك تعاونية في شبكة مؤسسية )ودائع مستوفية لدى 

--٢5٪مؤسسة مركزية(
--١٠٠٪عمالء من الكيانات القانونية األخرى٢5
--٢5٪ودائع تشغيلية ناتجة من أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد٢٦
--5٪حصة مغطاة بوديعة تأمين٢7

ج- التمويل بضمانات

٢8
معامالت تمويل بضمانات مع بنوك مركزية أو مضمونة بأصول 

--٠٪من المستوى ١ مع أي طرف مقابل
--١5٪معامالت تمويل مضمونة بضمانات أصول من المستوى ٢أ مع أي طرف مقابل٢9

3٠

معامالت تمويل مضمونة بضمانات أصول من غير المستوى ١ 
ومن غير المستوى ب٢ سيادية محلية، شركات قطاع عام محلية، 

--٢5٪بنوك تنمية متعددة األطراف كطرف مقابل
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العاملمخزون األصول السائلة عالية الجودة م
المبلغ غير 

المرجح )ألف ر.ع(
المرجح المبلغ 

)ألف ر.ع(

3١
مضمونة برهون سكنية مدعومة بضمانات مستوفية لإلدراج 

--٢5٪ضمن المستوى ٢ ب
--5٠٪مضمونة بأصول أخرى من المستوى ب 3٢٢
--١٠٠٪جميع معامالت التمويل األخرى بضمانات33

د- متطلبات إضافية

3٤

احتياجات السيولة )كمثال استدعاءات الضمانات اإلضافية( 
التمويل والمشتقات والعقود األخرى  المتعلقة بمعامالت 

--١٠٠٪المخفضة حتى 3 درجات

35

التغيرات في تقييم السوق على المشتقات )تدفقات ضمان 
إضافي مطلقة كبيرة بصافي 3٠ يوما محققة خالل مدة الـ ٢٤ 

--١٠٠٪شهرا السابقة - منهج المراجعة(

3٦
تغيرات التقييم على الضمانات المودعة من غير المستوى ١ 

المشتقات --٢٠٪لضمان 

37

ضمان إضافي فائض محتفظ به من قبل البنك متعلق بمعامالت 
مشتقة يمكن استدعاؤها تعاقديا في أي وقت من قبل طرفها 

--١٠٠٪المقابل

38
احتياجات سيولة متعلقة بضمان إضافي مستحق تعاقديا من البنك 

--١٠٠٪المصدر للتقرير حول معامالت المشتقة

39
احتياجات سيولة متزايدة متعلقة بمعامالت المشتقة التي تسمح باستبدال 

--١٠٠٪الضمان اإلضافي بأصول أخرى بخالف األصول السائلة عالية الجودة 

٤٠

التزامات تستحق من كيانات لغرض خاص، أوراق مالية مدعومة بأصول 
وأدوات استثمار خضعت لهيكلة )تطبق على المبالغ المستحقة 

--١٠٠٪واألصول القابلة لإلرجاع(

٤١
أوراق مالية مضمونة بأصول )متضمنة السندات المغطاة( المطبقة 

المستحقة المبالغ  --١٠٠٪على 
حصة من خطوط االئتمان غير المسحوبة حاليا

التجارية الصغيرة1 ))٤٢ 5٢9.7٦٤١.٤88٪التجزئة واألعمال 

٤3
تسهيل ائتمان لشركات غير مالية، سيادية، سي بي، شركات 1 ))

--١٠٪قطاع عام، بنوك تنمية متعددة األطراف - تسهيل ائتماني

٤٤
تسهيل ائتمان لشركات غير مالية، سيادية، سي بي، شركات 1 ))

--3٠٪قطاع عام، بنوك تنمية متعددة األطراف - تسهيل سيولة
--٤٠٪بنوك شريطة اإلشراف التحوطي1 ))٤5
--٤٠٪ائتمان لمؤسسات مالية أخرى1 ))٤٦
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العاملمخزون األصول السائلة عالية الجودة م
المبلغ غير 

المرجح )ألف ر.ع(
المرجح المبلغ 

)ألف ر.ع(
--١٠٠٪سيولة لمؤسسات مالية أخرى1 ))٤7
--١٠٠٪عمالء من كيانات قانونية أخرى، تسهيل ائتمان وسيولة1 ))٤8
53٠.٤٤5١.5٢٢٪التزامات تمويل طارئة أخرى )خطابات اعتماد، خطابات ضمان(٤9
المتاجرة5٠ --5٪تمويل 
--5٠٪المراكز القصيرة للعمالء المغطاة بضمانات إضافية أخرى من العمالء5١

--١٠٠٪أي تدفقات خارجة أخرى5٢
179.7585.137إجمالي التدفقات النقدية الخارجة53

الداخلة النقدية  التدفقات 
التالية: معامالت إقراض مستحقة مضمونة بالضمانات اإلضافية 

--٠٪األصول من المستوى 5٤١
--١5٪األصول من المستوى ٢أ55
--٢5٪األصول من المستوى ٢ب - رهون سكنية مدعومة بضمانات مستوفية5٦
--5٠٪األصول األخرى57
--5٠٪إقراض حدي مضمون بجميع الضمانات اإلضافية األخرى58
--١٠٠٪جميع األصول األخرى59
5٠٢8.٢35١٤.١١8٪المبالغ التي سيتم استالمها من أطراف التجزئة٦٠

المبالغ التي سيتم استالمها من األطراف المقابلة غير المالية ٦١
5٠١.٦9٠8٤5٪االجمالية عن التعامالت بخالف تلك الواردة بالقائمة

المبالغ التي سيتم استالمها من المؤسسات المالية والبنوك ٦٢
١٠٠3٠.١٦٠3٠.١٦٠٪المركزية عن التعامالت بخالف تلك الواردة بالقائمة

--٠٪تسهيالت ائتمان أو سيولة تم تقديمها للبنك المصدر عنه التقرير٦3
--٠٪ودائع تشغيلية يحتفظ بها لدى مؤسسات مالية أخرى٦٤
الداخلة التعاقدية األخرى٦5 النقدية  --١٠٠٪التدفقات 
--١٠٠٪صافي التدفقات النقدية الداخلة من المشتقات٦٦
60.08545.123إجمالي التدفقات النقدية الداخلة٦7
753.853% من التدفق النقدي الخارج٦8
3.853التدفقات الداخلة محصورة في 75٪ من التدفقات الخارجة٦9
١.٢٦٤صافي التدفق النقدي الخارج7٠
558.64%معدل غطاء السيولة )%(7١
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قائمة المركز المالي

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عمانيإيضاحات

األصول 
٤6.062.940١٤.5٦١.٠97نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

531.255.310١9.٠88.٢73مستحقات من بنوك
باالستثمار -٦25.312.392وكالة 

742.989.409١8.١٦5.١9٠ذمم مرابحة مدينة
8130.090.0075١.83٢.395أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك

متناقصة -91.050.407مشاركة 
١٠5.482.6937.٤٤٦.73٤استثمارات

ومعدات ١١3.933.8433.8٦٢.٢59ممتلكات 
١٢2.230.441٢.3٦3.١57أصول غير ملموسة
٢51.942.158١.١١7.٦٢9أصل ضريبة مؤجلة

١32.378.602١.١8١.9٢3أصول أخرى
252.728.202١١9.٦١8.٦57إجمالي األصول 

االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة وحقوق ملكية المساهمين االلتزامات
لبنوك ١٤1.925.0005.٠٠٠.٠٠٠مستحقات 

الجارية 25.685.582١١.١٦٠.37٦حسابات العمالء 
للعمالء باالستثمار  114.829.056١٦3.٠٠٠وكالة 

١53.485.0857.888.٦٠١التزامات أخرى
االلتزامات 145.924.723٢٤.٢١١.977إجمالي 

١٦20.867.781٤.٠3٢.٢٠7حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
حقوق ملكية المساهمين اإلجمالية

١7100.000.000١٠٠.٠٠٠.٠٠٠رأس المال 
قانوني  ١7289.969٢89.9٦9احتياطي 

العادلة القيمة  )١5.٤55()97.846(١7احتياطي 
متراكمة )8.9٠٠.٠٤١()14.256.425(خسائر 

الملكية المنسوبة للمالكين 85.935.6989١.37٤.٤73إجمالي حقوق 
إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 

المساهمين 252.728.202١١9.٦١8.٦57وحقوق ملكية 
١80.086٠.٠9١صافي األصول للسهم

١960.209.309٢٢.9٦9.٢٤8االلتزامات واالرتباطات الطارئة
تم اعتماد القوائم المالية للبنك من قبل مجلس اإلدارة في ٢7 يناير ٢٠١٦ وقد تم التوقيع عليها من قبل:

التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس 
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قائمة الدخل 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5

2015٢٠١٤إيضاحات
ريال عمانيريال عماني

٢٠6.087.817١.٤١7.٢8٤إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار اإلسالمي

)٤.٢5٢()127.198(العائدات على حقوق ملكية حاملي حساب االستثمار قبل حصة البنك كمضارب
59.64187٢حصة البنك كمضارب

)67.557()3.38٠(
6.020.260١.٤١3.9٠٤حصة البنك في الدخل كمضارب ورب المال

٢١234.736375.٦79حصة البنك من استثماراته
٢٢843.540١٤5.7٢٦إيرادات / )مصروفات( أخرى - بالصافي

7.098.536١.935.3٠9
)٢.9٠٢()1.103.534(الربح على وكالة باالستثمار مستحقة الدفع

5.995.002١.93٢.٤٠7صافي إيرادات التشغيل

الموظفين )٤.٢٠٢.٤٦5()6.541.207(تكاليف 
)٤٠9.8٦7()628.529(١١استهالك

)38٦.٢٢٠()403.063(١٢إطفاء أصول غير ملموسة
)٢.7٠١.٢3٠()3.071.533(٢3مصروفات عمومية وإدارية أخرى

المصروفات )7.٦99.78٢()10.644.332(إجمالي 

)5.7٦7.375()4.649.330(الخسارة قبل محصص خسارة االنخفاض في القيمة وضريبة الدخل
)8٤9.73١()1.531.583(٢٤مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

)٦.٦١7.١٠٦()6.180.913(الخسارة قبل الضريبة
الدخل ٢5824.529١.١١7.٦٢9ضريبة 

)5.٤99.٤77()5.356.384(صافي الخسارة للسنة/ للفترة
السهم  )٠.٠٠5()0.005(٢٦الخسارة 
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النقدية التدفقات  قائمة 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5

2015٢٠١٤إيضاح
ريال عمانيريال عماني

التشغيل  أنشطة 
)٦.٦١7.١٠٦()6.180.913(الخسارة قبل الضريبة

لـ: تعديالت 
١١628.529٤٠9.8٦7إهالك 
١٢403.06338٦.٢٢٠إطفاء

369.087٦9٦.٤7١مخصص مكافآت نهاية الخدمة
٢٤1.531.5838٤9.73١مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

)٢١8.٤83()20.214(٢١ربح من بيع استثمارات
)٤.٤93.3٠٠()3.268.865(الخسارة التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

صافي التغيرات في أصول والتزامات التشغيل
-)19.619(الوديعة الرأس مالية لدى البنك المركزي العماني

باالستثمار -)25.568.073(وكالة 
)١7.9٦٦.٤39()25.262.727(ذمم مرابحة مدينة

)٤8.8٤5.7١3()79.155.962(أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك
متناقصة -)1.061.017(مشاركة 

)١3٤.٢٠9()1.201.651(أصول أخرى
للعمالء الجارية  14.525.206١٠.٦7٢.9٠8الحسابات 
للعمالء باالستثمار  114.666.056١٦3.٠٠٠وكالة 

5.89٢.٢38)4.519.043(االلتزامات األخرى
16.835.5743.٤٢٤.٦9٢حقوق أصحاب الحسابات االستثمارية غير المقيدة

)٦٠8.795()177.022(مكافآت نهاية خدمة مدفوعة
)51.895.618(5.792.857صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( أنشطة التشغيل

االستثمار أنشطة 
)8.١5٤.955()17.008.017(شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

18.909.881٢5.9٠8.٤37متحصالت من بيع أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
)١.5٠3.775()700.113(١١شراء ممتلكات ومعدات 
)5٠.55٠()270.347(١٢شراء أصول غير ملموسة

931.404١٦.١99.١57صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار
)35.٦9٦.٤٦١(6.724.261صافي الزيادة/ )النقص( في النقد وما يعادل النقد 

28.524.370٦٤.٢٢٠.83١النقد وما يعادل النقد في بداية السنة
٢735.248.631٢8.5٢٤.37٠النقد وما يعادل النقد في نهاية السنة 
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية المنسوبة للمالكين

السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5

احتياطيات

رأس المال
احتياطي 

قانوني
احتياطي 

العادلة متراكمةالقيمة  خسائر 

إجمالي
الملكية  حقوق 

المنسوبة 
للمالكين

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

91.374.473)8.900.041()15.455(100.000.000289.969الرصيد في ١ يناير ٢٠١5
التراكمية في القيمة العادلة )97.747(-)97.747(--التغيرات 

15,356-15,356--صافي المبلغ المحول إلى قائمة الدخل
)5.356.384()5.356.384(---صافي خسارة السنة

85.935.698)14.256.425()97.846(100.000.000289.969الرصيد في 31 ديسمبر 2015

9٦.79٠.٤٠5)3.٤٠٠.5٦٤()99.٠٠٠(١٠٠.٠٠٠.٠٠٠٢89.9٦9الرصيد في ١ يناير ٢٠١٤ 
التراكمية في القيمة العادلة )١٢.3١٦(-)١٢.3١٦(--التغيرات 

95.8٦١-95.8٦١--صافي المبلغ المحول إلى قائمة الدخل
)5.٤99.٤77()5.٤99.٤77(---صافي خسارة السنة

9١.37٤.٤73)8.9٠٠.٠٤١()١5.٤55(١٠٠.٠٠٠.٠٠٠٢89.9٦9الرصيد في 31 ديسمبر 2014
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2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

مصادر أموال حساب الخيرات
-881أموال خيرات غير موزعة في بداية السنة 

4.52188١رسوم الدفع المتأخر المستلمة من العمالء
5.40288١إجمالي األموال من المصادر خالل السنة 

استخدامات أموال حساب الخيرات

--طالب المدارس والجامعات
الخيرية -)1.720(الجمعيات 

--مساعدات ألسر محتاجة
-)1.720(إجمالي استخدامات األموال خالل السنة 

3.68288١أموال خيرية غير موزعة في نهاية السنة

قائمة مصادر أموال حساب الخيرات 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5
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الرئيسية الكيان واألنشطة   1

تم تأسيس بنك العز اإلسالمي ش.م.ع.ع )»البنك«( في سلطنة عمان كشركة مساهمة عامة للقيام بمزاولة األعمال المصرفية 
بتأسيس  الذي يصرح   ٢٠١٢ 5 سبتمبر  بتاريخ   5 رقم  اإلداري  القرار  والصناعة  التجارة  وزارة  أصدرت  اإلسالمية.  الشريعة  لمبادئ  وفقا 
البنك كشركة مساهمة عامة. قام البنك بعقد جمعيته العامة التأسيسية بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٢ وقد تم إدراج أسهمه في سوق 
اإلسالمية  المصرفية  األعمال  لمزاولة  للبنك  ترخيصا  المركزي«(  )»البنك  العماني  المركزي  البنك  أصدر  المالية.  لألوراق  مسقط 
بتاريخ 5 سبتمبر ٢٠١3. بدأ البنك عملياته التجارية في 3٠ سبتمبر ٢٠١3. كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5 كان للبنك ستة فروع )أربعة فروع 

في ٢٠١٤(. 

األدوات  مختلف  خالل  من  التمويل  أنشطة  وتقديم  العمالء  ودائع  قبول  تتضمن  والتي  المصرفية  الخدمات  بتقديم  البنك  يقوم 
اإلسالمية مثل المرابحة والمضاربة واإلجارة والمنتجات األخرى حسب التعريف الوارد في إطار العمل التنظيمي للبنوك اإلسالمية 

الصادر من البنك المركزي العماني. 

المقر المسجل للبنك هو ص.ب 753 الرمز البريدي ١١٢ روي، مسقط.

بالقيام  البنك  التزام  من  بالتأكد  القيام  الشرعية  الرقابة  لهيئة  يعهد  بينما  العماني  المركزي  البنك  ينظمها  البنك  أعمال 
بمزاولة أعماله بما ال يتعارض مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية. 

أساس اإلعداد   2

فقرة االلتزام  1/2

تـم  العماني  المركزي  البنك  الصادر من  للبنوك اإلسالمية  التنظيمي  العمل  إطار  3 من  الفصل  ٢/١ من  القسم  وفقا لمتطلبات 
إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ووفق 
المتطلبات األخرى المطبقة ضمن نصوص ولوائح البنك المركزي العماني )راجع اإليضاح رقم ٢9 لمتطلبات الحد األدنى من رأس 
اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  معايير  متطلبات  مع  وتماشيا  المال(. 
يقوم البنك باالسترشاد بالمعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة بالنسبة لألمور التي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية. 
للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  لمعايير  وفقا  المالية  القوائم  بإعداد  اإلخالل  وبدون  لذا 
 ١97٤ لعام  التجارية  الشركات  قانون  في  الواردة  الصلة  ذات  اإلفصاح  بمتطلبات  تلتزم  المالية  القوائم  فإن  اإلسالمية  المالية 
والتعديالت المتعلقة به والقواعد والتوجيهات الخاصة باإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. السياسات المحاسبية 

الهامة تم إيرادها في اإليضاح رقم 3 على القوائم المالية.

الجديدة المعايير والتفسيرات والتعديالت   1/1/2  

المالية  البيانات  إعداد  في  المستخدمة  تلك  مع  تنسجم  محاسبية  سياسات  باستخدام  المالية  القوائم  هذه  إعداد     تم 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٤ فيما عدا التعديالت على معيار المحاسبة المالية رقم ٢3.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5

القوائم المالية
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أساس اإلعداد )تابع(  2

المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة )تابع(  1/1/2

التعديل على معيار المحاسبة المالية رقم 23 : التوحيد

المالية  المؤسسة  على  ينبغي  التي  الطريقة  حول  توضيحا  ليعطي   ٢3 رقم  المالية  المحاسبة  معيار  على  التعديل  إدخال  تم 
المالية. يعطي  أو لشركة تابعة مع بياناتها  المالية للشركة المستثمر فيها  البيانات  اإلسالمية تحديدها لو كان ينبغي توحيد 
من  تنشأ  التي  الحقوق  خالل  من  أيضا  السيطرة  توجد  قد  المعيار  في  الحالية  النصوص  إلى  وباإلضافة  بأنه  توضيحا  التعديل 
الترتيب التعاقدي اآلخر وحقوق التصويت للمؤسسات المالية اإلسالمية التي تعطي سلطة فعلية على الكيان وحقوق تصويت 

محتملة أو مزيجا من هذه العوامل.

حقوق  فقط  االعتبار  في  تضع  أن  اإلسالمية  المالية  المؤسسة  على  يجب  أنه  أيضا  التعديل  يوضح  التصويت  حقوق  حيث  من 
التصويت الموضوعية في تقديرها لما إذا كان لدى المؤسسة السلطة على الكيان. بغرض أن تكون حقوق التصويت موضوعية 
العملية على  المقدرة  الحقوق  أن يكون لصاحب تلك  الصلة ويجب  القرارات ذات  اتخاذ  أن تكون قابلة للممارسة عند طلب  يجب 
التصويت  وحقوق  الحالية  الموضوعية  التصويت  حقوق  على  التصويت  حقوق  تحديد  يتضمن  أن  يجب  الحقوق.  تلك  ممارسة 

للممارسة. القابلة  الحالية 

تصبح التعديالت والتوضيحات سارية المفعول للفترات المالية السنوية التي تنتهي في أو بعد 3١ ديسمبر ٢٠١5. يتطلب النص 
االنتقالي التطبيق بأثر رجعي متضمنا تعديل أرقام مقارنة الفترة السابقة. ليس للتعديل أثر على البيانات المالية للبنك. 

معيار المحاسبة المالية رقم 27 - حسابات االستثمار

ملكية  حقوق  بين  الربح  تخصيص  عن  »اإلفصاح   :5 رقم  المالية  المحاسبة  معيار  محل   ٢7 رقم  المالية  المحاسبة  معيار  يحل 
المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار« ومعيار المحاسبة المالية رقم ٦: »حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار وما يعادلها«. 
أن  الربح بدون  االستثمار وأساس تخصيص  بأصحاب حسابات  يتعلق  اإلفصاحات فيما  المعيار سيتم تعزيز بعض  تبني هذا  عند 

يكون للمعيار أثر هام على البيانات المالية للبنك. 

أساس القياس  2/2

العادلة من خالل حقوق  القيمة  أنها  المصنفة على  المالية  التاريخية فيما عدا األصول  التكلفة  المالية وفقًا لمبدأ  القوائم  أعدت 
الملكية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة. 

العملة العملية وعملة العرض  3/2

تم عرض القوائم المالية بالريال العماني وهو العملة العملية وعملة العرض للبنك. يعادل الريال العماني الواحد ألف بيسة.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5
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أساس اإلعداد )تابع(  2

استخدام التقديرات واألحكام  4/2

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة القيام بإجراء أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية وقيم 
توقع  العوامل متضمنة  واالفتراضات على مختلف  التقديرات  التقرير. تستند  الصادر عنها  والمبالغ  واإليرادات  وااللتزامات  األصول 
مراجعة  تتم  التقديرات.  هذه  عن  الفعلية  النتائج  تختلف  قد  الظروف.  ظل  في  معقولة  أنها  البنك  يعتقد  مستقبلية  أحداث 
التي  الفترة  خالل  المحاسبية  التقديرات  على  بالتعديالت  االعتراف  يتم  نحو مستمر.  على  بها  الصلة  ذات  واالفتراضات  التقديرات 

يتم فيها تعديل التقدير أو في أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك التعديل.

البنود الهامة للقوائم المالية التي يتم فيها ممارسة األحكام على النحو التالي:

)1(     مبدأ االستمرارية

القريب  المستقبل  في  االستمرارية  مبدأ  أساس  على  العمل  مواصلة  على  البنك  مقدرة  لمدى  تقييم  بإجراء  البنك  إدارة  قامت 
االلتزام بالمتطلبات  التي تمكنه من استمرار أعماله للمستقبل المنظور مع المقدرة على  الموارد  البنك  وهي مقتنعة بأن لدى 
التنظيمية المطبقة. إضافة إلى ذلك ال تعلم اإلدارة عن أية شكوك هامة قد تعيق استمرارية عمل البنك. لذا فقد تم إعداد القوائم 

المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

 )2(   مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

يقوم البنك بمراجعة عقود التمويل لديه في تاريخ كل تقرير لتقييم ما إذا كان يتوجب عليه تسجيل مخصص خسارة انخفاض 
في القيمة في القوائم المالية. وعلى وجه الخصوص فإن األحكام من جانب اإلدارة تتطلب تقدير مبالغ وأوقات التدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقعة متى ما تبين حد التخصيص المطلوب. تستند هذه التقديرات على االفتراضات حول عوامل تشمل درجات 

مختلفة من األحكام والتوقعات وقد تختلف النتائج الفعلية مما ينتج عنه تغيرات مستقبلية في المخصصات.

باإلضافة إلى المخصصات المحددة مقابل عقود التمويل الهامة بصورة فردية يقوم البنك أيضا بوضع مخصصات خسارة انخفاض 
في القيمة محددة جماعية )عامة( في مقابل المخاطر التي بالرغم من أنه لم يتم التعرف عليها بصورة محددة على أنها تحتاج 
يوضع في  أن  هذا  يتطلب  أصال.  منحها  عند  الوضع  عليه  كان  مما  أكبر  اإلخالل  من  كبيرة  مخاطر  بها  أن  إال  إلى مخصص محدد 
المحددة  الهيكلية  الضعف  نقاط  إلى  إضافة  التقني  التقادم  الصناعة وحاالت  أو  البلد  أي تدهور في مخاطر  االعتبار عوامل مثل 

أو تدهور وضع التدفقات النقدية.

انخفضت قيمتها عندما يكون هناك  أنه قد  الملكية على  العادلة من خالل حقوق  بالقيمة  المسجلة  االستثمارات  البنك  يعامل 
انخفاض هام أو طويل األجل في القيمة العادلة إلى أقل من تكلفتها أو عندما يكون هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض 
في القيمة. يتطلب تحديد ما هو »هام« وما هو »طويل األجل« وضع أحكام. يقوم البنك بتقييم عوامل مثل تقلبات سعر السهم 

المستقبلية. النقدية  المقارنة والتدفقات  المدرجة  بالنسبة لألسهم  التاريخية 

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5

القوائم المالية
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أساس اإلعداد )تابع(  2

استخدام التقديرات واألحكام )تابع(  4/2

السيولة  )3( 

يدير البنك السيولة لديه عن طريق األخذ باالعتبار ملمح استحقاق أصوله والتزاماته وحسابات االستثمار المذكورة في إفصاحات 
التي  وااللتزامات  األصول  استحقاق  تحديد  عند  مفترضة  أخرى  أحكام  يتطلب هذا وضع  ٢9)ب(.  رقم  اإليضاح  في  السيولة  مخاطر 

ليست لها فترات استحقاق محددة. 

)4(    الضريبة

توجد توقعات غير مؤكدة حول تفسير القوانين الضريبية ومبلغ وتوقيت الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة. إضافة إلى ذلك 
التشكيلة  إلى  بالنظر  المالية.  وزارة  يتم وضعها بعد من قبل  لم  اإلسالمية  المصرفية  باألعمال  الخاصة  الضريبية  القوانين  فإن 
الفعلية واالفتراضات  النتائج  المتوفرة سوف تترتب عليها فروق بين  التعاقدية  االتفاقيات  الواسعة من طبيعة األعمال وطبيعة 
الموضوعة أو التغيرات المستقبلية على هذه االفتراضات وقد تقتضي إجراء تسويات مستقبلية للدخل الضريبي والمصروفات 
المسجلة مسبقا. يقوم البنك بوضع مخصصات، استنادا إلى تقديرات معقولة، وذلك للنتائج المحتملة عند االنتهاء من عمليات 
الربط الضريبي. يستند مبلغ هذا المخصص إلى مختلف العوامل مثل الخبرة فيما يتعلق بالربط الضريبي السابق والتفسيرات 

المختلفة للوائح الضريبية من قبل البنك والسلطة الضريبية المسؤولة.

يتم االعتراف بأصول الضريبة المؤجلة بالنسبة لجميع الخسائر الضريبية غير المستغلة إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه 
توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن في مقابلها استخدام الخسائر. يطلب إجراء أحكام هامة من اإلدارة لتحديد مقدار 
الخاضعة  المستقبلية  األرباح  ومستوى  المرجح  التوقيت  إلى  استنادا  وذلك  بها  االعتراف  يمكن  التي  المؤجلة  الضريبية  األصول 

المستقبلية. الضريبي  التخطيط  استراتيجيات  بجانب  للضريبة 

)5(    تصنيف االستثمارات

تقرر اإلدارة عند اقتناء أصل مالي ما إذا كان ينبغي تصنيفه على أنه من أداة مسجل بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
أم من خالل قائمة الدخل.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5
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الهامة المحاسبية  السياسات   3

المعايير الجديدة والمعدلة  والتفسيرات    1/3

تم اإلفصاح عن المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات من جانب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية باإليضاح رقم ١/١/٢.
النقد وما يعادله  2/3 

النقد وما يعادله كما هو مشار إليه في قائمة التدفقات النقدية يتضمن النقد بالصندوق وأرصدة لدى البنك المركزي )باستبعاد 
االحتياطيات اإللزامية( ومستحقات من / لبنوك ومؤسسات مالية ذات فترات استحقاق أصلية لتسعين يوما أو أقل.

المستحق من بنوك ومؤسسات مالية  3/3

بمبلغ  ياالستثمار  الوكالة  ذمم  تسجل  باالستثمار.  ووكالة  جارية  حسابات  تتضمن  مالية  ومؤسسات  بنوك  من  المستحقات 
االستثمار مضافا إليه الربح  المتوقع، مخصوما منه مخصص خسارة االنخفاض في القيمة.

ذمم المرابحة المدينة  4/3

في  المشكوك  الديون  ومخصص  شطبها  يتم  مبالغ  وأية  المؤجلة  األرباح  من  بالصافي  المدينة  المرابحة  ذمم  تسجيل  يتم 
تحصيلها، إن وجدت. 

ذمم المرابحة المدينة هي مبيعات بشروط دفع مؤجل. يقوم البنك بترتيب معاملة المرابحة عن طريق شراء سلعة )وهي تمثل 
التكلفة. يتم  إلى  ربح مضاف  احتساب هامش  )المستفيد( بعد  بالشراء  اآلمر  إلى  السلعة  يبيع هذه  المرابحة( ومن ثم  موضوع 

سداد سعر المبيعات )التكلفة مضافا إليها هامش الربح( من جانب المرابح في أقساط على مدى فترة متفق عليها. 

االستثمار في اإلجارة المنتهية بالتمليك  5/3

يتم تسجيل اإلجارة المنتهية بالتمليك مبدئيا بالتكلفة متضمنة التكاليف المبدئية المباشرة. إن اإلجارة المنتهية بالتمليك هي 
إيجار يتم فيه تمرير الملكية القانونية لألصل المؤجر إلى المستأجر في نهاية اإلجارة )مدة اإليجار( بشرط سداد جميع أقساط اإلجارة.  
تكلفة كل  بمعدالت محسوبة لشطب  بالتمليك  المنتهية  اإلجارة  أصول  الثابت على  القسط  باستخدام طريقة  اإلهالك  يحتسب 

أصل على مدى فترة إيجاره على نحو منتظم. 
يتم  تحصيلها.  في  المشكوك  للمبالغ  مخصص  أي  ناقصا  السنة  نهاية  في  القائمة  اإليجارات  في  يتمثل  المستحق  اإلجارة  إيراد 

تصنيف إيراد اإلجارة المستحق ضمن األصول األخرى.

باالستثمار الوكالة   6/3

مقابل  وفقا لشروط محددة في  باستثماره  يقوم  والذي  للوكيل  المال  بتقديم مبلغ محدد من  البنك  فيها  يقوم  اتفاقية  وهي 
رسوم معينة )مبلغ إجمالي من النقود أو نسبة مئوية من المبلغ المستثمر(. الوكيل ملزم بضمان المبلغ المستثمر في حالة 

التقصير أو اإلهمال أو خرق أي من بنود وشروط الوكالة.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5
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متناقصة مشاركة   7/3

البنك في مشاركة استنادا إلى شركة الملك لتمويل حصة متفق  المتناقصة يدخل  في المعامالت التي تستند إلى المشاركة 
عليها من األصل الثابت )مثال منزل أو أرض أو معدات( مع عمالئه. تهدف المشاركة المتناقصة إلى تحويل ملكية األصل تدريجيا 
إلى العمالء إلى أن يصبح األصل مملوكا بالكامل من جانب العمالء في نهاية فترة العقد. تنقص حصة البنك لصالح العميل من 
خالل الشراء. يتم تقسيم حصص األطراف إلى وحدات. يتم تسجيلها بالقيمة العادلة للمقابل المدفوع ناقصا أية مبالغ مشطوبة 

ومخصص خسارة االنخفاض في القيمة، إن وجد. 

األوراق المالية االستثمارية  8/3

تشتمل األوراق المالية االستثمارية على استثمارات في أدوات مالية من فئة الدين ومن فئة حقوق الملكية.

يتم تصنيف االستثمارات في الفئات التالية:

§المطفأة بالتكلفة 

§بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

§بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

يتم تصنيف وقياس االستثمارات ذات طبيعة الدين بالتكلفة المطفأة فقط في حالة إدارة الفئة على أساس العائد التعاقدي أو 
أنه ال يتم االحتفاظ بالفئة للمتاجرة ولم يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو من خالل حقوق الملكية. 

االستثمارات ذات المدفوعات الثابتة أو القابلة للتحديد والتي يكون لدى البنك النية والمقدرة على االحتفاظ بها لتاريخ استحقاقها 
ناقصا  المطفأة،  بالتكلفة  االستثمارات  هذه  تسجيل  يتم  المطفأة.  بالتكلفة  مسجلة  الدين  فئة  من  أنها  على  تصنيفها  يتم 
مخصص خسارة االنخفاض في القيمة. تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي أقساط أو خصم عند االقتناء. يتم االعتراف 

بأي مكسب أو خسارة من هذا النوع من األدوات في قائمة الدخل عند إلغاء االعتراف عن األدوات أو عند انخفاض قيمتها. 

أدوات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

وتتضمن هذه األدوات المحتفظ بها بغرض جني أرباح من التغيرات ذات األجل القصيرة بالسوق. يعاد قياس هذه األدوات في وقت 
الحق بالقيمة العادلة. جميع األرباح أو الخسائر المحققة وغير المحققة ذات الصلة يتم إدراجها في بيان الدخل.

األدوات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

ويتضمن هذا جميع األدوات التي ليست بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل أو أدوات الدين التي ال يتم االحتفاظ بها بالتكلفة 
المطفأة. في أعقاب االقتناء فإن االستثمارات المخصصة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية يعاد قياسها بالقيمة العادلة 
االستثمار  أصحاب حسابات  المساهمين وحقوق ملكية  بالتناسب في حقوق ملكية  غير محققة  أو خسائر  أرباح  بأي  االعتراف  مع 
إلى حين إلغاء االعتراف عن االستثمار أو تحديد أنه قد انخفضت قيمته ففي ذلك الوقت فإن الربح أو الخسارة التراكمية المسجلة 

سابقا في حقوق ملكية المساهمين أو حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار يتم االعتراف بها في قائمة الدخل.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5
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األوراق المالية االستثمارية )تابع( )ز( 

الفئات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية)تابع(

ويتم  الدخل  قائمة  ردها من خالل  يتم  ال  الملكية  العادلة من خالل حقوق  بالقيمة  المسجلة  الفئات  قيمة  االنخفاض في  خسائر 
االعتراف بالزيادات في القيمة العادلة بعد االنخفاض في القيمة في حقوق ملكية المساهمين.

المخصصة  غير  الملكية  وحقوق  الدين  فئات  بعض  لتخصيص  للنقض  قابل  غير  باختيار  البنك  يقوم  المبدئي  االعتراف  عند 
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ليتم تصنيفها على أنها استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

يتم االعتراف باألوراق المالية االستثمارية في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي يتعاقد فيه البنك بشراء أو بيع أصل ففي ذلك الوقت 
الحقوق في  تنتهي  االستثمارية عندما  المالية  األوراق  االعتراف عن  إلغاء  يتم  لألداة.  التعاقدية  النصوص  البنك طرفا في  يصبح 

استالم التدفقات النقدية من األصول المالية أو عندما يقوم البنك بتحويل جزء كبير من مخاطر وعوائد الملكية.
المعاملة  تكاليف  عدا  فيما  المعاملة  تكاليف  إليها  مضافا  العادلة  بالقيمة  االستثمارية  المالية  باألوراق  مبدئيا  االعتراف  يتم 

المتكبدة في اقتناء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والتي يتم تحميلها على قائمة الدخل.

األصول وااللتزامات المالية األخرى   9/3

االعتراف والقياس المبدئي  1/9/3

يعترف البنك مبدئيا بالمستحقات من البنوك وأصول التمويل وحسابات العمالء الجارية والمستحقات لبنوك والتزامات التمويل 
الذي يصبح فيه  المتاجرة  تاريخ  بها مبدئيا في  االعتراف  يتم  األخرى  المالية  وااللتزامات  األصول  فيه. جميع  تنشأ  الذي  التاريخ  في 

البنك طرفا في النصوص التعاقدية لألداة.

إلغاء االعتراف باألصول وااللتزامات المالية  2/9/3

يتم إلغاء االعتراف عن أصل مالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية، متى انطبق ذلك( عند:

• انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من األصل المالي 	
• إلى طرف 	 تأخير  بدون  بالكامل  بدفعها  التزام  يتحمل  ولكنه  األصل،  النقدية من  التدفقات  استالم  بالحق في  البنك  احتفاظ 

ثالث بموجب ترتيب “تمرير” ؛ أو
• بتحويل جميع مخاطر وعوائد 	 قام  أن يكون قد  )أ(  وإما  األصل  النقدية من  التدفقات  استالم  بتحويل حقوقه في  البنك  قيام 

ملكية األصل المالي أو في الحالة التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تحول جزء كبيرا من مخاطر وعوائد ملكية األصل، أو )ب( 
لم يقم بتحويل كما لم يحتفظ بجميع مخاطر وعوائد ملكية األصل ولكنه قد قام بتحويل السيطرة على األصل.

يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند التفرغ من االلتزام المذكور في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5
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المقاصة  3/9/3

المالية فقط عندما يكون هناك حق قانوني أو حق شرعي قابل للتطبيق لمقاصة المبالغ  يتم إجراء مقاصة األصول وااللتزامات 
المعترف بها ويرغب البنك إما في السداد على أساس الصافي أو في تحقيق األصل وسداد االلتزام في نفس الوقت.

والمعدات  الممتلكات   10/3 

االعتراف والقياس   1/10/3

تقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة. 

تتضمن التكلفة النفقات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء األصل. تتضمن تكلفة األصول المكونة داخليا تكلفة المواد والعمالة 
المطلوب منها وتكاليف  المنشودة في االستخدام  العمل  المباشرة وأي تكاليف تنسب بصورة مباشرة لجعل األصول في حالة 

تفكيك وإزالة األصول وإعادة موضعها إلى وضعه السابق وتكاليف االقتراض المرسملة.

عندما يكون ألجزاء بند الممتلكات والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة تتم المحاسبة عنها على أنها بنود منفصلة )مكونات رئيسية(.

يتم تحديد مكسب أو خسارة استبعاد بند ممتلكات ومعدات بمقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية لبند الممتلكات 
والمعدات ويتم االعتراف بها في الدخل اآلخر/ المصروفات األخرى في قائمة الدخل.

 2/10/3التكاليف الالحقة

يتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد مكونات الممتلكات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع 
االعتراف  إلغاء  يتم  بها.  موثوق  بصورة  تكلفتها  قياس  وإمكانية  للبنك  المكون  ذلك  في  المضمنة  المستقبلية  االقتصادية 
بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم االعتراف بتكاليف الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات في قائمة الدخل عند تكبدها.

أن  األصول حيث  المقدرة لكل جزء من  اإلنتاجية  األعمار  الثابت على مدى  القسط  الدخل بطريقة  باإلهالك في قائمة  االعتراف  يتم 
إلى  تستند  وهي  األصل  في  المضمنة  المستقبلية  االقتصادية  المنافع  إلهالك  المتوقع  النمط  يعكس  مقارب  أفضل  هي  هذه 

تكلفة األصل ناقصا قيمته الباقية المقدرة. 
األعمار اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي:

سنوات  ١٠-5 كمبيوتر  أجهزة 
سنوات  ١٠ تحسينات على مباني مستأجرة 
سنوات  5 أثاث وتركيبات 

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم الباقية في تاريخ كل تقرير وتعديلها بأثر مستقبلي، إن كان ذلك مناسبا.

القوائم المالية
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األصول غير الملموسة  11/3

يتم إطفاء األصول غير الملموسة )برمجيات الكمبيوتر( على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر الذي يتراوح ما بين 5 إلى ١٠ سنوات ويتم 
تسجيلها بالصافي من اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة.

المستحقات لبنوك ومؤسسات مالية  12/3

بالمبلغ  االعتراف بها مبدئيًا  باالستثمار يتم  الوكالة  باالستثمار دائنة.  المستحقات لبنوك ومؤسسات مالية على وكالة  تشتمل 
االستثمار  بمبلغ  باالستثمار  يتم تسجيل  توقع. في وقت الحق  الربح  إليه  المستلم مضافا  للمقابل  العادلة  القيمة  األصلي وهو 

المبالغ المسددة.  المطفأ مخصوما منها 

حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  13/3

تشتمل حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة على الودائع التي يتم الحصول عليها على أساس المضاربة وهي 
تتضمن الربح المتوقع واحتياطي موازنة الربح واحتياطي مخاطر االستثمار. يتم استثمار حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار 
أصحاب  ملكية  حقوق  الستخدام  بالنسبة  البنك  على  قيود  هناك  ليست  البنك.  استثمار  ومحفظة  إسالمي  تمويل  عقود  في 
حسابات االستثمار. ال يتم منح أولوية ألي طرف بغرض توزيع األرباح. تقاس حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار بالقيمة العادلة 

المستلمة.  المبالغ  ناقصا  المستلم  للمقابل 

احتياطي مخاطر االستثمار  14/3 

تخصيص  بعد  المقيدة  غير  االستثمار  حسابات  أصحاب  دخل  من  تخصيصها  يتم  التي  المبالغ  هي  االستثمار  مخاطر  احتياطي 
حصة المضارب وذلك بغرض مواجهة الخسائر المستقبلية عن حقوق أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة.

احتياطي موازنة الربح  15/3

غير  االستثمار  أصحاب حسابات  توزيعها على حقوق ملكية  الربح بغرض  تفيض عن  التي  المبالغ  بتخصيص بعض  البنك  يقوم 
العائد  من  على مستوى معين  للمحافظة  المخصص  هذا  استخدام  يتم  الدخل.  في  المضارب  لحصة  اعتبار  قبل وضع  المقيدة 

على االستثمار بالنسبة لحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة.

انخفاض قيمة األصول المالية  16/3

على  الموضوعي  الدليل  أصل.  قيمة  انخفاض  على  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا  ما  بتقييم  تقرير  كل  تاريخ  في  البنك  يقوم 
المقابل/  الطرف  جانب  من  التأخر  أو  التقصير  الملكية(  حقوق  أدوات  في  االستثمارات  )متضمنة   المالية  األصول  قيمة  انخفاض 
أخرى  حاالت  بها في  ليقبل  البنك  يكن  لم  بشروط  البنك  جانب  التمويل من  إعادة هيكلة تسهيل  أو  فيها  المستثمر  الشركة 
األخرى  البيانات  أو  المالية  للورقة  النشطة  السوق  اختفاء  أو  إفالس  المصدر سيدخل في  أو  المقابل  الطرف  أن  على  والمؤشرات 
التي يمكن مالحظتها فيما يتعلق بمجموعة موجودات مثل التغيرات السلبية في مركز الدفع لدى الطرف المقابل أو المصدرين 
الملكية  أدوات حقوق  إلى ذلك وبالنسبة لالستثمارات في  البنك. باإلضافة  التقصير في  المتعلقة بحاالت  االقتصادية  الظروف  أو 

فإن االنخفاض الهام أو المطول في قيمتها العادلة إلى أقل من تكلفتها يعتبر دليال موضوعيا على انخفاض القيمة.

القوائم المالية
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انخفاض قيمة األصول المالية )تابع(  16/3

االستثمارات المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية

لالنخفاض  اعتبار  فإنه يوضع  العادلة  بالقيمة  تقاس  التي  الملكية  المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق  االستثمارات  في حالة 
انخفضت. في  إذا كانت قيمة االستثمارات قد  إلى ما دون تكلفته عند تحديد ما  العادلة لالستثمار  القيمة  المطول في  أو  الهام 
الملكية  حقوق  خالل  من  عادلة  كقيمة  المصنفة  الملكية  حقوق  أدوات  في  لالستثمارات  بالنسبة  الدليل  هذا  مثل  وجود  حالة 
الملكية  حقوق  من  المساهمين  ملكية  حقوق  في  التغيرات  قائمة  في  سابقا  بها  المعترف  المتراكمة  الخسارة  استبعاد  يتم 
واالعتراف بها في قائمة الدخل. في أعقاب ذلك يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقا في قائمة الدخل عن 

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية من خالل حقوق الملكية.

األصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة )متضمنة االستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين المصنفة على أنها تكلفة مطفأة(

بالنسبة لألصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة فإنه يتم قياس خسائر االنخفاض في قيمتها على أنها الفرق بين القيمة 
الدفترية لألصول المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الربح الفعلي األصلي لألصل. 
يتم االعتراف بالخسائر في قائمة الدخل ويتم إظهارها في حساب مخصص. عندما يتسبب حدث الحق في نقصان مبلغ خسارة 
االنخفاض في القيمة يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل قائمة الدخل إلى حد خسائر االنخفاض في القيمة المعترف 
من  كل  على  المطفأة  بالتكلفة  المسجلة  المالية  األصول  قيمة  في  االنخفاض  خسارة  على  الدليل  البنك  يدرس  سابقا.  بها 
المستويين الفردي والجماعي. يتم تقييم جميع األصول المالية الهامة بصفة فردية للوقوف على االنخفاض المحدد في القيمة. 
إذا  الهامة بصورة فردية والتي لم تنخفض قيمتها بشكل محدد يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد ما  المالية  األصول  جميع 
كانت هناك أية خسائر انخفاض في القيمة تم تكبدها ولكنه لم يتم تحديدها بعد. يتم تقييم األصول المالية غير الهامة فرديا 

بصورة جماعية للتعرف على خسائر انخفاض القيمة بتجميعها معا في مجموعات ذات خصائص مخاطر متماثلة.

انخفاض قيمة األصول غير المالية  17/3

تقرير  كل  تاريخ  في  ذلك(،  انطبق  )إن  المؤجلة  الضريبة  أصول  عدا  ما  للبنك،  المالية  غير  لألصول  الدفترية  القيم  مراجعة  تتم 
لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على انخفاض قيمتها. في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لذلك 
لم تصبح متاحة لالستخدام  التي  تلك  أو  إنتاجية غير محددة  أعمار  لها  التي  الملموسة  واألصول غير  بالنسبة للشهرة  األصل.  
الحالة  القيمة في  االنخفاض في  االعتراف بخسارة  يتم  الوقت.  القابل لالسترداد يتم تقديره كل سنة في نفس  المبلغ  بعد، فإن 

التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو وحدته المنتجة للنقد عن مبلغه القابل لالسترداد المقدر.
أيهما  البيع،  ناقصا تكاليف  العادلة  االستخدام وقيمته  للنقد هي قيمته قيد  المنتجة  أو لوحدته  القابل لالسترداد ألصل  المبلغ 
باستخدام معدل  الحالية  إلى قيمتها  المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  االستخدام يتم خصم  القيمة قيد  تقدير  أكثر. عند 
لوحدته  أو  لألصل  المحددة  والمخاطر  للنقود  الزمنية  للقيمة  بالسوق  الحالية  التقييمات  يعكس  الذي  الضريبة  قبل  ما  خصم 

للنقد. المنتجة 

إيضاحات حول القوائم المالية 
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انخفاض قيمة األصول غير المالية )تابع( )ع( 

ألغراض اختبار انخفاض القيمة فإن األصول التي ال يمكن اختبارها بصورة فردية يتم تجميعها في مجموعات صغيرة من األصول 
التي تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر مستقلة بصورة كبيرة  عن التدفقات النقدية الداخلة من األصول األخرى 
الوحدات  فإن  الشهرة  قيمة  انخفاض  اختبار  وألغراض  التشغيلي،  القطاع  سقف  باختبار  اإلخالل  بدون  للنقد.  المنتجة  وحداتها  أو 
القيمة  انخفاض  اختبار  فيه  يجرى  الذي  المستوى  يعكس  بحيث  تجميعها  يتم  لها  الشهرة  تخصيص  يتم  التي  للنقد  المنتجة 
األعمال  تجميع  المقتناة في  الشهرة  يتم تخصيص  الداخلية.  التقارير  ألغراض  الشهرة  رصد  يتم من خالله  الذي  األدنى  المستوى 

على الوحدات المنتجة للنقد بالبنك التي يتوقع أن تستفيد من تآزر تجميع األعمال.
ال تنتج أصول البنك كشركة تدفقات نقدية داخلة منفصلة ويتم استخدامها من قبل أكثر من وحدة منتجة للدخل واحدة.  يتم 
تخصيص أصول البنك كشركة على الوحدات المنتجة للنقد على أساس معقول ومنسجم ويتم اختبارها لمعرفة مدى انخفاض 

قيمتها كجزء من اختبار الوحدة المنتجة للنقد التي يتم تخصيص أصل البنك كشركة لها.
بالوحدات  المتعلقة  القيمة  في  االنخفاض  خسائر  تخصيص  يتم  الدخل.  قائمة  في  القيمة  في  االنخفاض  بخسائر  االعتراف  يتم 
للنقد(  المنتجة  الوحدات  مجموعة  )أو  للنقد  المنتجة  للوحدة  مخصصة  شهرة  ألي  الدفترية  القيمة  لتخفيض  أوال  للنقد  المنتجة 

ومن ثم لتخفيض القيمة الدفترية لألصول األخرى في للوحدة المنتجة للنقد )أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد(.
ال يتم رد خسارة االنخفاض في قيمة الشهرة. بالنسبة لألصول األخرى يتم تقييم خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها في 
الفترات السابقة في تاريخ كل تقرير للوقوف على أية مؤشرات على وجود نقص في خسارة االنخفاض في القيمة أو انتفائها. يتم 

رد خسارة االنخفاض في القيمة فقط لو كان هناك تغيير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبلغ القابل لالسترداد.
من  كان  التي  الدفترية  للقيمة  لألصل  الدفترية  القيمة  فيه  تتجاوز  ال  الذي  الحد  إلى  فقط  القيمة  في  االنخفاض  خسارة  رد  يتم 

الممكن تحديدها، بالصافي بعد خصم أي إهالك أو إطفاء، في حالة عدم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة.

االعتراف باإليرادات  18/3

الربح عن المبالغ المستحقة من بنوك ومؤسسات مالية

العقد  فترة  مدى  على  الزمني  التناسب  أساس  على  به  االعتراف  يتم  مالية  ومؤسسات  بنوك  من  المستحقة  المبالغ  عن  الربح 
وذلك استنادا إلى رأس مال الوكالة القائمة والربح المتوقع المتفق عليه مع األطراف المقابلة.

المدينة المرابحة 

بدء  عند  مقداره  تحديد  ويمكن  تعاقديا  للتحديد  قابال  الدخل  يكون  عندما  المدينة  المرابحة  معامالت  من  بالربح  االعتراف  يتم 
المعاملة. يتم االعتراف بمثل هذا اإليراد على أساس التناسب الزمني على مدى فترة المعاملة. عندما ال يكون الدخل من عقد غير 
قابل للتحديد تعاقديا أو غير معروف القيمة، يتم االعتراف به عندما يصبح تحققه مؤكدا على نحو معقول أو عند تحققه فعليا. 

الدخل ذي الصلة بالحسابات المتعثرة يتم استبعاده من قائمة الدخل منذ اليوم الذي يصبح فيه متجاوزا لموعد استحقاقه.
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االعتراف باإليرادات )تابع(  18/3

بالتمليك المنتهية  اإلجارة 

يتم االعتراف بإيراد اإلجارة على أساس التناسب الزمني على مدى فترة اإلجارة ويتم تسجيله بالصافي من اإلهالك واالنخفاض في 
القيمة. الدخل ذي الصلة بحسابات اإلجارة المنتهية بالتمليك المتعثرة وأقساط اإلجارة التي تزيد عن 9٠ يوما يتم استبعاده من 

قائمة الدخل منذ اليوم الذي يصبح فيه متجاوزا لموعد استحقاقه.
باالستثمار الوكالة 

يتم االعتراف باإليراد من ودائع الوكالة باالستثمار على أساس التناسب الزمني لجني معدل عائد متوقع دوري ثابت استنادا إلى المبلغ القائم.
حصة البنك من الدخل من حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة )كرب المال ومضارب(

يتم تخصيص اإليراد بالتناسب بين حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة والمساهمين على أساس استثمارهم 
المقيدة  االستثمار غير  إلدارة حقوق ملكية أصحاب حسابات  البنك كمضارب  المضارب. حصة  المحفظة قبل تخصيص رسوم  في 

تستحق استنادا إلى أحكام وشروط اتفاقيات المضارب ذات الصلة.
إيراد الرسوم والعمولة

يتم االعتراف بإيراد الرسوم والعمولة متضمنا رسوم الهيكلة عند جنيه.
توزيعات األرباح 

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم الدفعة. 
االستثمارات إيراد 

يتم االعتراف باإليراد من االستثمارات عند جنيه. 

بالمصروفات االعتراف   19/3

الربح المتوقع على الوكالة باالستثمار الدائنة )بنوك وغير بنوك(
يستحق الربح على الوكالة باالستثمار الدائنة على أساس التناسب الزمني على مدى فترة العقد استنادا إلى مبالغ رأس مال الوكالة القائم.

العائد على حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
االستثمار  حسابات  من  المجني  اإليراد  إلى  استنادا  يحتسب  المقيدة  غير  االستثمار  حسابات  أصحاب  ملكية  حقوق  على  العائد 
جميع  المضارب  مصروفات  تتضمن  المضارب(.  )مصروفات  االستثمار  بمحفظة  المتعلقة  المصروفات  خصم  بعد  المشترك 
المصروفات التي يتكبدها البنك، متضمنة المخصصات المحددة ولكن باستبعاد تكاليف الموظفين والمصروفات اإلدارية األخرى. 
يتم خصم »ربح المضارب« للبنك من حصة المستثمر من الدخل قبل توزيع هذا الدخل. في بعض الحاالت ال يحق لحقوق ملكية 
أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة التي يتم سحبها قبل االستحقاق وبدون إكمال خمسة عشر يوما الحصول على أي دخل. 
قبل  سحبها  ويتم  يوما  عشر  خمسة  من  ألكثر  بها  االحتفاظ  يتم  التي  المقيدة  غير  االستثمار  حسابات  أصحاب  ملكية  حقوق 

استحقاقها يحق لها الحصول على الدخل الخاص بأيام االستثمار المعنية فقط حسب جدول االسترداد الممنوح. 
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الضريبة  20/3

يشتمل مصروف الضريبة على ضريبة حالية وضريبة مؤجلة. يتم وضع مخصص للضريبة استنادا إلى القوانين المالية في سلطنة عمان. 

الحالية الضريبة 

الضريبة  معدالت  باستخدام  للسنة  للضريبة  الخاضع  الدخل  على  الدفع  المستحقة  المتوقعة  الضريبة  هي  الحالية  الضريبة 
بسنوات  يتعلق  فيما  الدفع  المستحقة  الضريبة  على  تعديالت  وأية  التقرير  تاريخ  في  واسع  نحو  على  تطبق  التي  أو  المطبقة 
سابقة. يتم االعتراف بمصروف الضريبة في بيان الدخل فيما عدا إلى الحد الذي تتعلق فيه ببنود معترف بها مباشرة في حقوق 

الملكية، ففي تلك الحالة يتم االعتراف بها في حقوق الملكية.

المؤجلة الضريبة 

القيم  بين  المؤقتة  للفروق  مخصص  بوضع  العمومية  الميزانية  طريقة  باستخدام  المؤجلة  الضريبة  التزامات  أصول/  تحتسب 
للضريبة  المخصص  المبلغ  يستند  الضريبة.  ألغراض  المستخدمة  والمبالغ  المالية  التقارير  ألغراض  وااللتزامات  لألصول  الدفترية 
المؤجلة إلى الطريقة المتوقعة لتحقق أو سداد المبلغ الدفتري لألصول وااللتزامات باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي 

يتوقع تطبيقها على نحو كبير في تاريخ التقرير.
المبلغ الدفتري ألصول / التزامات ضريبة الدخل المؤجلة تتم مراجعته في تاريخ كل تقرير وتخفيضه إلى الحد الذي يصبح من غير 

المحتمل معه توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن في مقابلها استغالل أصل ضريبة الدخل المؤجل.

العادلة القيم   21/3 

يتم تحديد القيمة العادلة لكل أصل مالي بصورة فردية وفقا لسياسات التقييم الواردة أدناه:

العرض . ١ إلى أسعار  بالرجوع  العادلة  القيمة  يتم تحديد  المتاجر بها في أسواق مالية منتظمة  المدرجة  بالنسبة لالستثمارات 
المدرجة بالسوق السائدة في تاريخ التقرير.

أو . ٢ مكتملة  إما  هامة  وشراء  بيع  معامالت  أحدث  إلى  بالرجوع  العادلة  القيمة  تحديد  يتم  المدرجة  غير  لالستثمارات  بالنسبة 
بالرجوع  العادلة  القيمة  العمل يتم تحديد  أو قيد  تتوفر معامالت هامة حديثة مكتملة  ال  أخرى. عندما  العمل مع أطراف  قيد 
الحالية  القيمة  العادلة على صافي  القيمة  األخرى تستند  بالنسبة لالستثمارات  أحدث قيمة سوقية الستثمارات مماثلة.  إلى 

للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة أو أي طرق تقييم أخرى ذات صلة.
بالنسبة لالستثمارات التي لها تدفقات نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد تستند القيمة العادلة على صافي القيمة الحالية للتدفقات . 3

النقدية المستقبلية التي يحددها البنك باستخدام معدالت الربح الحالية الستثمارات ذات بنود وخصائص مخاطر مماثلة.
االستثمارات التي ال يمكن إعادة قياسها بالقيمة العادلة باستخدام أي من التقنيات المذكورة أعاله يتم تسجيلها بالتكلفة، . ٤

ناقصا أي مخصص لالنخفاض في القيمة.
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المخصصات  22/3

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى البنك التزام )قانوني أو استداللي( حالي نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يطلب 
تدفق موارد خارجة تتضمن منافع اقتصادية لسداد االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق به لمبلغ االلتزام.

العائدات التي تحظرها الشريعة اإلسالمية  23/3

مع  المتوافقة  غير  اإليرادات  جميع  دفع  يتم  عليه  بناء  اإلسالمية.  الشريعة  متوافقة  غير  مصادر  عن  ناتج  دخل  أي  البنك  يتجنب 
الشريعة اإلسالمية إلى صندوق الخيرات ويستخدم البنك هذه األموال في أنشطة الرعاية االجتماعية.

األجنبية العمالت   24/3

األصول  للمعامالت.  القيمة  تاريخ  في  السائدة  الصرف  بمعدالت  العماني  الريال  إلى  تحويلها  يتم  أجنبية  بعمالت  المعامالت 
التقرير. مكاسب  تاريخ  الريال العماني بأسعار الصرف السائدة في  المقيمة بعمالت أجنبية يتم تحويلها إلى  النقدية  وااللتزامات 
أو خسائر العمالت األجنبية على البنود النقدية هي الفرق بين التكاليف المطفأة بالريال العماني في بداية الفترة، معدلة بالربح 
نهاية  في  الصرف  بسعر  تحويلها  تم  التي  األجنبية  بالعمالت  المطفأة  والتكاليف  الفترة  خالل  تتم  التي  والمدفوعات  الفعلي 
الفترة. مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة من تسوية مثل هذه المعامالت ومن التحويل بأسعار الصرف في نهاية 

السنة لألصول وااللتزامات النقدية المقيمة بعمالت أجنبية يتم االعتراف بها في قائمة الدخل.

بسعر  العماني  الريال  إلى  تحويلها  يتم  العادلة  بالقيمة  تقاس  والتي  أجنبية  بعمالت  المسجلة  المالية  غير  وااللتزامات  األصول 
الصرف في التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. فروق التحويل لألصول وااللتزامات غير المالية مثل األدوات من نوع حقوق 
الملكية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل يتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة كجزء من مكاسب أو خسائر القيمة العادلة. 
فروق التحويل لألصول غير المالية مثل األدوات من نوع حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية يتم تسجيلها 

في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. 

العائدات على السهم الواحد   25/3

الواحد بالنسبة ألسهمه االعتيادية. تحتسب العائدات األساسية  البنك بيانات العائدات األساسية والمخففة على السهم  يعرض 
على السهم الواحد بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى مالكي البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
والمتوسط  المالكين  إلى  المنسوبة  الخسارة  أو  الربح  بتسوية  الواحد  السهم  على  المخففة  العائدات  تحديد  يتم  الفترة.  خالل 

المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بآثار جميع األسهم العادية المخففة المحتملة.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3

الموظفين منافع   26/3

العمل  قانون  لمتطلبات  اعتبار  بوضع  التقرير  تاريخ  في  البنك  لموظفي  العمل  عقد  لبنود  وفقا  الخدمة  نهاية  منافع  تستحق 
العماني ٢٠٠3 وتعديالته. يتم االعتراف باستحقاق الموظف لإلجازة السنوية وتذاكر السفر عند استحقاقها للموظفين ويتم وضع 
استحقاق لاللتزام المقدر الناشئ نتيجة للخدمات المقدمة من جانب الموظفين حتى تاريخ التقرير. يتم تسجيل هذه المستحقات 

ضمن االلتزامات األخرى.

بالمرسوم  العماني الصادر  الحكومية  التأمينات االجتماعية  البنك بالمساهمة في برنامج  العمانيين يقوم  بالنسبة للموظفين 
يتم  التي  المساهمات  هذه  على  البنك  التزامات  تقتصر  الموظفين.  رواتب  من  مئوية  كنسبة  محسوبة   9١/7٢ رقم  السلطاني 

صرفها عند استحقاقها.

التمويل المشترك والذاتي  27/3

المقيدة  المملوكة بصورة مشتركة للبنك وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير  المدينة  االستثمارات والتمويل والذمم 
تمويلها من  يتم  التي  المدينة  والذمم  والتمويل  االستثمارات  المالية.  القوائم  في  »تمويل مشترك«  عنوان  تحت  تصنيفها  يتم 

جانب البنك لوحده يتم تصنيفها تحت »التمويل الذاتي«.

الزكاة  28/3

يتم احتساب الزكاة وفقا لمعيار المحاسبة المالية رقم 9 الزكاة باستخدام طريقة صافي األصول. سيحتسب البنك »الوعاء الزكوي« 
الزكاة  من  بالتناسب  المساهمين عن حصتهم  وإبالغ  الشرعية  الرقابة  هيئة  موافقة  وبعد  المدققة  المالية  القوائم  إلى  استنادا 

المستحقة الدفع سنويا. تقع مسؤولية دفع الزكاة عن حسابات االستثمار والحسابات األخرى على أصحاب حسابات االستثمار.

الرقابة الشرعية هيئة   29/3

الرقابة الشرعية التي تضم أعضاء يتم تعيينهم من قبل الجمعية  التجارية للبنك إلى اإلشراف من قبل هيئة  تخضع األنشطة 
للمساهمين. العمومية 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  30/3

تستحق مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ضمن الحدود الموضوعة من قبل الهيئة العامة لسوق المال ومتطلبات قانون الشركات 
وتعديالته. العماني  التجارية 

توزيعات األرباح لألسهم العادية  31/3

قبل  من  فيها  اعتمادها  يتم  التي  الفترة  في  الملكية  حقوق  من  خصمها  ويتم  كالتزام  األرباح  توزيعات  بإيرادات  االعتراف  يتم 
مساهمي البنك ويتم خصم التوزيعات المرحلية من حقوق الملكية عند دفعها.

إيضاحات حول القوائم المالية 
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نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني  4

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

بالصندوق 1.583.711١.83٤.٢٢5نقد 
أرصدة لدى البنك المركزي العماني

4.334.610١٢.٦٠١.87٢حساب جاري
رأسمالية 144.619١٢5.٠٠٠وديعة 

4.479.229١٢.7٢٦.87٢
6.062.940١٤.5٦١.٠97

الوديعة الرأسمالية لدى البنك المركزي العماني هي وديعة إلزامية وال يمكن سحبها بدون موافقته بناء عليه فهي غير متاحة 
للبنك. اليومية  التشغيلية  العمليات  لالستخدام في 

مستحقات من بنوك  5

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

1.095.3103٤٦.773حسابات جارية 
ودائع وكالة باالستثمار

24.000.000١٤.89١.5٠٠لدى بنوك محلية
6.160.0003.85٠.٠٠٠لدى بنوك أجنبية

30.160.000١8.7٤١.5٠٠
31.255.310١9.٠88.٢73

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5
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باالستثمار  وكالة   6

2015٢٠١٤

اإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتياإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

المدينة الوكالة باالستثمار  ---25.568.07325.568.073-ذمم 

---)255.681()255.681(-ناقصا: مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

---25.312.39225.312.392-صافي ذمم المرابحة المدينة

ذمم مرابحة مدينة  7

2015٢٠١٤
اإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتياإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

المدينة المرابحة  ٢١.٤٢9.١٤9٢١.٤٢9.١٤9-50.766.29950.766.299-ذمم 
)٢.97١.8٤٦()٢.97١.8٤٦(-)7.048.194()7.048.194(-ناقصا: ربح مؤجل

ناقصا: مخصص خسارة االنخفاض في 
)٢9٠.١88()٢9٠.١88(-)728.696()728.696(-القيمة )راجع إيضاح ٢٤(

)١.9٢5()١.9٢5(----ناقصا ربح محتجز
١8.١٦5.١9٠١8.١٦5.١9٠-42.989.40942.989.409-صافي ذمم المرابحة المدينة

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5 لم تكن هناك ذمم مرابحة مدينة متعثرة )مبلغ ٦3.٦88 ريال عماني في سنة ٢٠١٤(. القيمة العادلة للضمان 
اإلضافي الذي يحتفظ به البنك فيما يتعلق بذمم المرابحة المدينة المتعثرة كان صفرا )مبلغ ١٢٠.٠٠٠ ريال عماني في 3١ ديسمبر ٢٠١٤(. 

إيضاحات حول القوائم المالية 
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أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك  8

2015٢٠١٤
اإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتياإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

المبنى
لتكلفة ا

3.5١١.97٦3.5١١.97٦-42.928.30142.928.301-في بداية السنة/ الفترة
39.٤١٦.3٢539.٤١٦.3٢5-93.036.13393.036.133-إضافات

---)4.291.126()4.291.126(-استبعادات
٤٢.9٢8.3٠١٤٢.9٢8.3٠١-131.673.308131.673.308-في نهاية السنة

االستهالك
١.737١.737-4.785.6824.785.682-في بداية السنة
السنة ٤.783.9٤5٤.783.9٤5-13.519.96313.519.963-مصروف 

---)4.291.126()4.291.126(-استبعادات
٤.785.٦8٢٤.785.٦8٢-14.014.51914.014.519-في نهاية السنة

القيمة انخفاض  مخصص 
35.35٢35.35٢-381.424381.424-في بداية السنة

3٤٦.٠7٢3٤٦.٠7٢-980.285980.285-مكون خالل السنة
38١.٤٢٤38١.٤٢٤-1.361.7091.362.709-في نهاية السنة

37.7٦١.١9537.7٦١.١95-116.297.080116.297.080-صافي القيمة الدفترية

آالت وماكينات
لتكلفة ا

---14.380.00014.380.000-في بداية السنة
١٤.38٠.٠٠٠١٤.38٠.٠٠٠-50.00050.000-اضافات

------استبعادات
١٤.38٠.٠٠٠١٤.38٠.٠٠٠-14.430.00014.430.000-في نهاية السنة

إيضاحات حول القوائم المالية 
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2015٢٠١٤
اإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتياإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

االستهالك
---166.667166.667-في بداية السنة
السنة ١٦٦.٦٦7١٦٦.٦٦7-410.208410.208-مصروف 

------استبعادات
١٦٦.٦٦7١٦٦.٦٦7-576.875576.875-في نهاية السنة

القيمة انخفاض  مخصص 
---142.133142.133-في بداية السنة

١٤٢.١33١٤٢.١33-)81.935()81.935(-مكون خالل السنة
١٤٢.١33١٤٢.١33-60.19860.198-في نهاية السنة

١٤.٠7١.٢٠٠١٤.٠7١.٢٠٠-13.792.92713.792.927-صافي القيمة الدفترية

اإلجمالي
لتكلفة 57.3٠8.3٠١57.3٠8.3٠١-146.103.308146.103.308-ا

)٤.95٢.3٤9()٤.95٢.3٤9(-)14.591.394()14.591.394(-ناقصا: استهالك متراكم
القيمة )5٢3.557()5٢3.557(-)1.421.907()1.421.907(-ناقصا: مخصص انخفاض 

5١.83٢.3955١.83٢.395-130.090.007130.090.007-صافي القيمة الدفترية

أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك )تابع(  8
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متناقصة  مشاركة    9

2015٢٠١٤
اإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتياإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

متناقصة ---1.061.0171.061.017-مشاركة 
القيمة  ---)10.610()10.610(-ناقصا: مخصص انخفاض 

-1.050.4071.050.407---

استثمارات   10

2015٢٠١٤
اإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتياإلجماليتمويل مشتركتمويل ذاتي
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

استثمارات مدرجة مصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
صكوك إقليمية مدرجة 

)التكلفة 5.٢75.٢٢٦ ريال عماني، 
7.٤٦٢.١88 ريال عماني في 3١ 

7.٤٦٦.73٤-5.175.2377.٤٤٦.73٤-5.175.237ديسمبر ٢٠١٤(
أسهم إقليمية مدرجة

)التكلفة 3٠5.3١3 ريال عماني، ال 
---307.456-307.456شيء في 3١ ديسمبر ٢٠١٤(

5.482.693-5.482.6937.٤٤٦.73٤-7.٤٦٦.73٤

لم تكن هناك استثمارات منخفضة القيمة قد أدرجت كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5 و ٢٠١٤

إيضاحات حول القوائم المالية 
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ومعدات ممتلكات   11

تحسينات 
على مباني 

مستأجرة
أجهزة 

كمبيوتر
أثاث وتركيبات 

ومعدات 
مكتب

أعمال 
رأسمالية قيد 

التنفيذ
إجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة:
2.189.2831.483.122446.750227.6344.346.789في ١ يناير ٢٠١5

58.599174.132139.502327.880700.113إضافات
تحويالت -)30.640(-30.640-استبعادات/ 

2.247.8821.687.894586.252524.8745.046.902في 3١ ديسمبر ٢٠١5
اإلهالك:

484.530-169.05089.948225.532في ١ يناير ٢٠١5
628.529-218.836304.598105.095مكون خالل الفترة

1.113.059-387.886394.546330.627في 3١ ديسمبر ٢٠١5
الدفترية: القيمة  صافي 
1.859.9961.293.348255.625524.8743.933.843في 31 ديسمبر 2015

التكلفة:
١.3٤9.985١.١٢9.٤٤٠335.٢٢٢٢8.3٦7٢.8٤3.٠١٤في ١ يناير ٢٠١٤

839.٢98353,٦8٢١١١.5٢8١99.٢٦7١.5٠3.775إضافات 
٢.١89.٢83١.٤83.١٢٢٤٤٦.75٠٢٢7.٦3٤٤.3٤٦.789في 3١ ديسمبر ٢٠١٤

اإلهالك:
7٤.٦٦3-٢٢.5٠٠٤٠.١١٤١٢.٠٤9في ١ يناير ٢٠١٤

٤٠9.8٦7-١٤٦.55٠٤9.83٤٢١3.٤83مكون خالل الفترة
١٦9.٠5٠89.9٤8٢٢5.53٤-٢8٤.53٠

الدفترية: القيمة  صافي 
٢.٠٢٠.٢33١.393.١7٤٢٢١.٢١8٢٢7.٦3٤3.8٦٢.٢59في 3١ ديسمبر ٢٠١٤

إيضاحات حول القوائم المالية 
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أصول غير ملموسة   12

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

لتكلفة 2.846.580٢.79٦.٠3٠ا
270.3475٠.55٠إضافات خالل السنة

اإلطفاء )٤83.٤٢3()886.486(ناقصا: 
2.230.441٢.3٦3.١57

الحركة في اإلطفاء على النحو التالي:

1 يناير 2015 إلى 
31 ديسمبر 2015

 ١ يناير ٢٠١٤ إلى
 3١ ديسمبر ٢٠١٤ 

ريال عمانيريال عماني

483.42397.٢٠3في ١ يناير
403.06338٦.٢٢٠مكون خالل السنة

886.486٤83.٤٢3

أصول أخرى   13

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

948.155٢53.587ربح مدين من أنشطة تمويل واستثمار
353.0985٤٤.٢١٢مصروفات مدفوعة مقدما

200.695١٦9.١75ودائع ضمان
391.330١٤٢.753ذمم بطاقات ائتمان مدينة - إجمالي

493.15175.٠5١أخرى
2.386.429١.١8٤.778اإلجمالي

)٢.855()7.827(مخصص خسارة انخفاض في القيمة )إيضاح رقم ٢٤(
2.378.602١.١8١.9٢3
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لبنوك مستحقات   14

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

1.925.0005.٠٠٠.٠٠٠وكالة باالستثمار ما بين البنوك

االلتزامات األخرى   15

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

1.149.2625.8٢5.١9٠شيكات مصدقة
مستحقة 372.55935١.٢٦١مصروفات 

رأسمالية بنفقات  173.65478٢.٦7٦مدفوعات متعقلة 
البائعين 15.797٦3.١١١التزامات تمويل- مستحقات 

الموظفين 950.6177٠7.١5٤مخصص منافع 
الميزانية العمومية 7٦.538-مخصص للبنود خارج 

823.1968٢.٦7١التزامات أخرى
3.485.0857.888.٦٠١

حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  16

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

20.867.781٤.٠3٢.٢٠7حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة
--احتياطي موازنة الربح

االستثمار --احتياطي مخاطر 
20.867.781٤.٠3٢.٢٠7

حيث أن أموال أصحاب حسابات االستثمار يتم خلطها مع أموال البنك واستثمارها ال يتم منح أولوية ألي طرف بغرض 
االستثمارات وتوزيع األرباح. لم يكن هناك تحويل الحتياطي موازنة الربح واحتياطي مخاطر االستثمار كي يمكن دفع مبلغ جيد 

ألصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5

القوائم المالية



137

المساهمين حقوق ملكية   17

رأس المال  )١(

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

200.000.000٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠المصرح به ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم عادي )٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم عادي في سنة ٢٠١٤( بقيمة ١٠٠ بيسة للسهم

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

100.000.000١٠٠.٠٠٠.٠٠٠المصدر والمدفوع بالكامل ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم عادي )١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم عادي في سنة ٢٠١٤( بقيمة ١٠٠ بيسة للسهم

أسماء المساهمين الرئيسيين الذين يملكون نسبة ١٠٪ أو أكثر من األسهم القائمة للبنك على النحو التالي:

2015٢٠١٤
المئوية منعدد األسهمالنسبة المئوية منعدد األسهم النسبة 

القائمإجمالي المبلغ القائم المبلغ  إجمالي 

١٠٪10١٠٠.٠٠٠.٠٠٠%100.000.000شركة حورية ش.م.م
٢٠٪20٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠%200.000.000أعبار لالستثمارات بي جي إس

١5٪15١5٠.٠٠٠.٠٠٠%150.000.000األولى للطاقة عمان
١5٪15١5٠.٠٠٠.٠٠٠%150.000.000شركة تصاميم العقارية ش.م.م

600.000.000%60٦٠٪٦٠٠.٠٠٠.٠٠٠

قانوني احتياطي   )٢(

حسب متطلبات قانون الشركات التجارية بسلطنة عمان يجب على البنك تحويل نسبة ١٠٪ من ربح السنة إلى حساب احتياطي 
قانوني إلى أن يصل الرصيد المتراكم لالحتياطي إلى ثلث رأسمال البنك المدفوع. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. تكبد البنك 

خسارة للسنة لذا لم يتم إجراء تحويل عن السنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١5.

)3(  احتياطي القيمة العادلة 

يمثل هذا المبلغ صافي أرباح وخسائر القيمة العادلة غير المحققة المتعلقة باألدوات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5

القوائم المالية
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صافي األصول للسهم  18

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

85.935.6989١.37٤.٤73صافي األصول )ريال عماني(
1.000.000.000١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠عدد األسهم في تاريخ التقرير

0.086٠.٠9١صافي األصول للسهم )ريال عماني(
يحتسب صافي األصول للسهم بقسمة حقوق ملكية المساهمين في تاريخ التقرير على عدد األسهم القائمة.

االلتزامات واالرتباطات الطارئة  19

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

28.990.732٦.٤79.353خطابات ضمان
اعتماد 1.454.490٢.597.٦5٠خطابات 

29.764.087١3.89٢.٢٤5ارتباطات تمويل غير قابلة لإللغاء
60.209.309٢٢.9٦9.٢٤8

إيرادات أنشطة التمويل واالستثمار  20

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

422.793٤٦.١5١ودائع وكالة باالستثمار لدى عمالء
المدينة المرابحة  1.542.557٢3٠.787ذمم 

4.039.533879.7٠٤اإلجارة المنتهية بالتملك )اإليضاح ١/٢٠(، بالصافي
متناقصة -5.037مشاركة 

77.897٢٦٠.٦٤٢ودائع وكالة باالستثمار لدى بنوك
6.087.817١.٤١7.٢8٤

بالتمليك إجارة منتهية   1/20

17.969.7045.83٠.3١٦الدخل من إجارة منتهية بالتمليك
)٤.95٠.٦١٢()13.930.171(إهالك على اإلجارة المنتهية بالتمليك

4.039.533879.7٠٤

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5
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إيرادات البنك من استثماراته الذاتية  21

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

20.214٢١8.٤83ربح من بيع استثمارات
214.522١57.١9٦ربح من أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

234.736375.٦79

إيرادات / أخرى - بالصافي  22

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

854.726٢٠٤.٢78رسوم وعموالت
104.3669.١8١ربح بيع عمالت أجنبية - بالصافي

959.092٢١3.٤59
)٦7.733()115.552(ناقصا: مصروف الرسوم والعموالت

843.540١٤5.7٢٦

مصروفات عمومية وإدارية أخرى  23

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

2.625.833٢.٤٢9.8٦١مصروفات إدارية
إشغال 342.540١7١.8٠7تكاليف 

50.788٤١.٠٠٠مصروفات مجلس اإلدارة
الرقابة الشرعية 52.37258.5٦٢مصروفات هيئة 

3.071.533٢.7٠١.٢3٠

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5
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الحركة في مخصص انخفاض القيمة  24

وكالة 
باالستثمار

ذمم 
مرابحة 

مدينة

إجارة 
منتهية 

بالتمليك
مشاركة 
اإلجماليأخرىمتناقصة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
2015

79.393895.063-292.113523.557-المخصص في بداية السنة
مصروف المحفظة- على أساس 

255.681453.059807.22510.6104.9721.531.547المحفظة

مفرج عنه )مصروف( السنة - على 
36)76.538(-91.125)14.551(-أساس محدد

255.681438.508898.35010.610)71.566(1.531.583
الربح )1.925(---)1.925(-احتياطي 

255.681728.6961.421.90710.6107.8272.424.721المخصص في نهاية السنة

وكالة 
باالستثمار

ذمم مرابحة 
مدينة

إجارة منتهية 
بالتمليك

مشاركة 
اإلجماليأخرىمتناقصة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
٢٠١٤

395٤3.٤٠7-7.٦٦٠35.35٢-المخصص في بداية السنة
٢.٤٦٠757.75٢-٢٦7.٠87٤88.٢٠5-مصروف- على أساس المحفظة

7٦.5389١.979--١5.٤٤١-مصروف السنة - على أساس محدد
-٢8٢.5٢8٤88.٢٠5-78.9988٤9.73١

الربح ١.9٢5---١.9٢5-احتياطي 
79.393895.٠٦3-٢9٢.١١35٢3.557-المخصص في نهاية السنة

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5
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ضريبة الدخل  25

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

الحالية --الضريبة 
المؤجلة 824.529١.١١7.٦٢9الضريبة 

824.529١.١١7.٦٢9

المؤجلة الضريبة 
-1.117.629كما في ١ يناير
للسنة 824.529١.١١7.٦٢9التغير 

1.942.158١.١١7.٦٢9كما في 3١ ديسمبر

المعدل الضريبي المطبق على البنوك هو ١٢٪)٢٠١٤- ١٢٪(. ألغراض تحديد النتائج الضريبية للسنة تمت تسوية الخسارة المحاسبية 
الحالي  الفهم  على  التسويات  تستند  والمصروف.  الدخل  من  بكل  تتعلق  بنود  الضريبية  التسوية  تتضمن  الضريبة.  ألغراض 

لقوانين الضريب واللوائح والممارسات.
أعلن البنك عن خسارة خاضعة للضريبة. لذا فإن المعدل الضريبي المطبق هو ال شيء. ال يمكن تحديد متوسط معدل الضريبة 

الفعلي نظرا لوجود الخسارة الضريبية.
قام البنك بتحديد أن الخسائر الخاضعة للضريبة التالية متاحة للمقاصة في مقابل األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة والتي 

يجب استغاللها قبل انتهاء مدتها.

ريال عماني

3.568.508متاحة حتى 3١ ديسمبر ٢٠١8 )معلنة(
7.543.788متاحة حتى 3١ ديسمبر ٢٠١9 )مقدرة(
6.645.857متاحة حتى 3١ ديسمبر ٢٠٢٠ )مقدرة(

لم يتم إجراء أي ربط مما ذكر أعاله من قبل السلطات الضريبية. ال زال البنك بانتظار اللوائح المالية اإلسالمية المتعلقة بالمعالجة 
أصل  تسجيل  تم  فقد  عمان  سلطنة  في  الضريبة  تحكم  التي  الحالية  اللوائح  إلى  واستنادا  لذا  المنتجات.  لمختلف  الضريبية 
الملموسة  والمعدات واألصول غير  الممتلكات  الناشئة عن  التوقيت  بالصافي من فروق  الضريبية  الخسائر  ضريبي مؤجل على 

في هذه القوائم المالية. 

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5

القوائم المالية
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خسارة السهم  26

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

)5.٤99.٤77()5.356.384(الخسارة المنسوبة إلى المساهمين )ريال عماني(
1.000.000.000١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠متوسط العدد المرجح لألسهم القائمة

للسهم )٠.٠٠5()0.005(الخسارة 

الخسارة األساسية والمخففة للسهم هما نفس الشيء حيث أن البنك لم يقم بإصدار أية أدوات يكون لها أثر مخفف على خسارة 
السهم عند ممارستها.

النقد وما يعادل النقد  27
ألغراض قائمة التدفقات النقدية يمثل النقد وما يعادل النقد:

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

بالصندوق 1.583.711١.83٤.٢٢5النقد 
4.334.610١٢.٦٠١.87٢أرصدة لدى لبنك المركزي العماني

1.095.3103٤٦.773حسابات جارية لدى بنوك أجنبية
30.160.000١8.7٤١.5٠٠مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

)5.٠٠٠.٠٠٠()1.925.000(مستحق لبنوك ومؤسسات مالية
35.248.631٢8.5٢٤.37٠

األطراف ذات العالقة  28
التي  بالبنك والشركات  اإلدارة  اإلدارة وكبار موظفي  الرئيسيين وأعضاء مجلس  المساهمين  العالقة على  األطراف ذات  تشتمل 
المساهمة  بسبب  لهم  المنتسبة  والشركات  عليها  هام  نفوذ  أو  مشتركة  سيطرة  لديهم  أو  عليها  يسيطرون  أو  يملكونها 

المشتركة مع البنك ومجلس الرقابة الشرعية.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5
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األطراف ذات العالقة )تابع(  28
األرصدة الهامة مع األطراف ذات العالقة في 3١ ديسمبر كما يلي:

اإلجمالياألطراف األخرى ذات العالقةأعضاء مجلس اإلدارة

2015٢٠١٤2015٢٠١٤2015٢٠١٤

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

أصول:

باالستثمار -39.600-39.600--وكالة 

29.435٤٦٠.٠3٢29.435٤٦٠.٠3٢--ذمم مرابحة مدينة

-527.328-527.328--أصول إجارة منتهية بالتمليك

٤9.٦٢8-٤9.٦٢8---أصول أخرى

--596.3635٠9.٦٦٠596.3635٠9.٦٦٠

التزامات:

213.601٢3.١١٤1.154.842١.38٢.٦١٤1.368.443١.38٢.٦١٤حساب جاري

باالستثمار لعمالء 25.0005٠.٠٠٠25.0005٠.٠٠٠--وكالة 

-13.833-13.833-- مطلوبات أخرى

213.601٢3.١١٤1.193.675١.٤3٢.٦١٤1.407.276١.٤3٢.٦١٤
حقوق ملكية أصحاب حسابات 

28.9955.٤5528.9555.٤55--االستثمار غير المقيدة

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5
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األطراف ذات العالقة )تابع(  28

المعامالت مع األطراف ذات العالقة المضمنة في بيان الدخل على النحو التالي:

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

اإليرادات
29.3138.٦73إيرادات أنشطة تمويل واستثمار

3.130١٦3إيرادات أخرى
32.6238.83٦

المصروفات
94٢٦العائد على أصحاب حسابات االستثمار قبل حصة البنك كمضارب

-6.476ربح عن وكالة باالستثمار مستحق الدفع
50.788٤١.٠٠٠مصروفات مجلس اإلدارة

الرقابة الشرعية 52.37258.5٦٢مصروفات هيئة 
146.69655٦.٢7٦مصروفات أخرى

256.426٦55.8٦٤

التعويضات المدفوعات لكبار موظفي اإلدارة على النحو التالي:

844.372٤35.537رواتب وعالوات
الخدمة  21.755١3.3٦9منافع نهاية 

866.127٤٤8.9٠٦

إدارة المخاطر المالية  29

اإلدارة  على  والمساعدة  بالتوجيه  التنفيذية  واللجنة  المخاطر  إدارة  لجنة  تقوم  بالبنك.  القرار  اتخاذ  لعملية  متمم  جزء  هي  المخاطر  إدارة 
الكلية لمخاطر قائمة المركز المالي. يدير البنك تعرضه للمخاطر بوضع حدود يعتمدها مجلس اإلدارة.

مقدمة ولمحة عامة )أ( 

تحديد  بالبنك  المخاطر  بإدارة  الرئيسية  الوظائف  وإدارتها بصورة مهنية. على  البنك على تحمل مخاطر بصورة مستهدفة  أعمال  تشتمل 
جميع المخاطر الرئيسية بالبنك وقياسها وإدارة مراكز المخاطر وتحديد عمليات تخصيص رأس المال. يقوم البنك بإجراء مراجعة منتظمة 

لسياسات وأنظمة إدارة المخاطر لديه لتعكس التغيرات باألسواق والمنتجات وأفضل ممارسة بالسوق.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  29

مقدمة ولمحة عامة )أ( 

البنك  يعرف  للبنك.  المالي  األداء  على  المحتملة  السلبية  اآلثار  وتقليص  والعائد  الخطر  بين  المناسب  التوازن  تحقيق  هو  البنك  هدف 
المخاطر على أنها احتماالت تكبد الخسائر أو إضاعة فرص األرباح والتي قد تتسبب فيها عوامل داخلية أو خارجية.

المالمح الرئيسية إلطار العمل الشامل إلدارة المخاطر بالبنك هي:
أن يكون لمجلس اإلدارة )»المجلس«( المسؤولية الكلية عن إدارة المخاطر وتوفير التوجيه واإلشراف الكامل على إدارة المخاطر. 	
المخاطر. هذه  	 يرأسها كبير مسئولي  والتي  المخاطر  إدارة  للبنك من جانب وظيفة  الكلي  المخاطر  إدارة  أسلوب  إدارة  تتم 

الوظيفة مستقلة عن أقسام األعمال.
إدارة مخاطر االئتمان والسوق والمخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة بصورة منسقة داخل المؤسسة. 	
تجتمع لجان المجلس بصورة منتظمة وهي مسؤولة عن رصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعة كفاية إطار  	

عمل إدارة المخاطر.
يجب اعتماد جميع سياسات إدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة. 	

كل إدارة من إدارات البنك مسئولة عن:
تحديد المخاطر التي يتعرض لها البنك ودراسة ما إذا كانت مخاطر هامة. 	
المعرضة لمخاطر  	 األعمال  األنشطة ووحدات  إدارة مخاطر مناسبة بخصوص تلك  باعتماد سياسات وإجراءات  وضع والتوصية 

كبيرة، متضمنة خطط استمرارية األعمال. 
إذا كانت بعض مقترحات  	 المخاطر وتحملها، متضمنة دارسة ما  إدارة  الشاملة حول  البنك  التوجيه بخصوص فلسفة  توفير 

وعروض األعمال الجديدة مقبولة من منظور إدارة المخاطر.
رصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر. 	
االلتزام بموجهات إدارة المخاطر. 	
إبالغ مجلس اإلدارة عن أي تغيير في سياسة أو ممارسة رئيسية أو األوضاع غير العادية أو االستثناءات الهامة واالستراتيجيات  	

الجديدة بهدف مراجعتها واعتمادها و/ أو المصادقة عليها.
على  مراجعته  تتم  شامل  مخاطر  إدارة  لنظام  تخضع  المقيدة  غير  االستثمار  حسابات  وأصحاب  المساهمين  على  األرباح  توزيع  عمليات 
مستوى اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية ولجنة األصول وااللتزامات بغرض المحافظة على مستوى توزيعات أرباح مناسبة باألخذ في 

االعتبار أداء البنك وتوزيعات األرباح لدى المنافسين وظروف السوق. 

السيولة مخاطر  )ب( 

مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم تمكن البنك من مقابلة التزامات الدفع من جانبه عند حلول موعد استحقاقها 
بإدارة  وتقوم  متنوعة  تمويل  مصادر  بترتيب  اإلدارة  قامت  المخاطر  هذه  من  للحد  والصعبة.  العادية  الظروف  من  كل  ظل  في 

األصول بوضع السيولة في االعتبار ورصد موقف السيولة على نحو منتظم.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5

القوائم المالية
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  29

لتحويل  المتوقعة  الفترات  إلى  استنادا   ٢٠١5 3١ ديسمبر  البنك كما في  والتزامات  االستحقاق ألصول  أدناه ملمح  الجدول  يلخص 
النقد من تاريخ قائمة المركز المالي:

من 1 إلى 3 سنواتمن 6 أشهر لسنة من 3 إلى 6 أشهرحتى 3 أشهر2015
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

األصول 
---5.918.321نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

---31.255.310مستحقات من بنوك
باالستثمار 24.405.18772.581145.177580.224وكالة 

2.456.4762.255.1398.415.08013.495.362ذمم مرابحة مدينة
4.440.0466.912.16520.805.51236.425.491أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك

متناقصة 55.50666.115132.231528.923مشاركة 
-5.482.693--استثمارات

ومعدات ----ممتلكات 
----أصول غير ملموسة

----أصول ضريبة مؤجلة
---1.331.658أصول أخرى

69.862.5049.306.00034.980.69351.030.000إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية المساهمين
لبنوك ---1.925.000مستحقات 

الجارية 5.137.1163.852.8375.137.1163.852.837حسابات العمالء 
باالستثمار لعمالء 52.074.4061.566.10032.398.55028.790.000وكالة 

-3.485.085--التزامات أخرى
االلتزامات   59.136.5225.418.93741.020.75132.642.837إجمالي 

2.327.459120.800144.53085.000حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 
المساهمين ----حقوق ملكية 

إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات 
61.463.9815.539.73741.165.28132.727.837االستثمار غير المقيدة حقوق ملكية المساهمين

الفجوة 18.302.163)6.184.588(8.398.5233.766.263صافي 
التراكمية الفجوة  8.398.52312.164.7855.980.19724.282.360صافي 

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5

القوائم المالية



147

اإلجماليبدون استحقاق ثابتأكثر من 10 سنواتمن 5 إلى 10 سنواتمن 3 إلى 5 سنوات
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

---144.6196.062.940
----31.255.310

109.223---25.312.392
11.661.3804.693.33312.639-42.989.409

19.368.76426.844.45315.293.576-130.090.007
267.632---1.050.407

----5.482.693
---3.933.8433.933.843
---2.230.4412.230.441

1.942.158---1.942.158
---1.046.9442.378.602

33.349.15731.537.78615.306.2157.355.847252.728.202

----1.925.000
7.705.675---25.685.582

----114.829.056
----3.485.085

7.705.675---145.924.723
---18.189.99220.867.781
---85.935.69885.935.698

7.705.675--104.125.690252.728.202

25.643.48231.537.78615.306.215)96.769.843(-
49.925.84281.463.62896.769.843--

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5

القوائم المالية
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  29

مخاطر السيولة )تابع( )ب( 

لتحويل  المتوقعة  الفترات  إلى  استنادا   ٢٠١٤ 3١ ديسمبر  البنك كما في  والتزامات  االستحقاق ألصول  أدناه ملمح  الجدول  يلخص 
النقد من تاريخ قائمة المركز المالي:

من 1 إلى 3 سنواتمن 6 أشهر لسنة من 3 إلى 6 أشهرحتى 3 أشهر2014
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

األصول 
---١٤.٤3٦.٠97نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

---١9.٠88.٢73مستحقات من بنوك
8.٦١٦.5١35٢9.٦73١.٠55.7٢٢3.9٢3.٦١٢ذمم مرابحة مدينة

3.9٠٤.337٤.٤٢7.8957.9٦٢.59٠١3.83٠.58٦أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك
-7.٤٤٦.73٤--استثمارات

ومعدات ----ممتلكات 
----أصول غير ملموسة

----أصول ضريبة مؤجلة
-١.١8١.9٢3--أصول أخرى

٤٦.٠٤5.٢٢٠٤.957.5٦8١7.٦٤٦.9٦9١7.75٤.١98إجمالي األصول

االلتزامات، حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار وحقوق ملكية المساهمين

لبنوك ---5.٠٠٠.٠٠٠مستحقات 
الجارية ----حسابات العمالء 
باالستثمار لعمالء -5٠.٠٠٠١١٠.٠٠٠3.٠٠٠وكالة 

-7.888.٦٠١--التزامات أخرى
االلتزامات   -5.٠5٠.٠٠٠١١٠.٠٠٠7.89١.٦٠١إجمالي 

٤٠٤.3٠7١9٠.9٠٠57٢.9٠٠89٢.٠٠٠حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 
المالكين ----حقوق ملكية 

إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات 
5.٤5٤.3٠73٠٠.9٠٠8.٤٦٤.5٠١89٢.٠٠٠االستثمار غير المقيدة حقوق ملكية المالكين

الفجوة ٤٠.59٠.9١3٤.٦5٦.٦٦89.١8٢.٤٦8١٦.٦8٢.١98صافي 
التراكمية الفجوة  ٤٠.59٠.9١3٤5.٢٤7.58١5٤.٤3٠.٠٤97١.٢9٢.٢٤7صافي 

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5

القوائم المالية
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اإلجماليبدون استحقاق ثابتأكثر من 10 سنواتمن 5 إلى 10 سنواتمن 3 إلى 5 سنوات
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

---١٢5.٠٠٠١٤.5٦١.٠97
----١9.٠88.٢73

٢.٦٤٤.٠85١.375.97١١9.١-٦١٤8.١٦5.١9٠
٦.58٦.3١٢9.٢5٠.7985.8٦9.877-5١.83٢.395

----7.٤٤٦.73٤
---3.8٦٢.٢593.8٦٢.٢59
---٢.3٦3.١57٢.3٦3.١57

١.١١7.٦٢9---١.١١7.٦٢9
----١.١8١.9٢3

١٠.3٤8.٠٢٦١٠.٦٢٦.7٦85.889.٤9١٦.35٠.٤١7١١9.٦١8.٦57

----5.٠٠٠.٠٠٠
---١١.١٦٠.37٦١١.١٦٠.37٦
----١٦3.٠٠٠
----7.888.٦٠١
---١١.١٦٠.37٦٢٤.٢١١.977

89٢.٠٠٠١.٠8٤.٠--٠.١٠٠3٢.٢٠7
---9١.37٤.٤739١.37٤.٤73

89٢.٠٠٠١.٠8١٠٢-٠.١٠٠.53٤.8٤9١١9.٦١8.٦57

9.٤5٦.٠٢٦9.5٤٦.٦٦85.889.٤9١)9٦.١8٤.٤3٢(-
8٠.7٤8.٢739٠.٢9٤.9٤١9٦.١8٤.٤3٢--

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5

القوائم المالية
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  29
مخاطر السوق )ج( 

الربح  المالية نتيجة للتقلبات في معدالت  المتوقعة في األسعار  التغيرات غير  الناشئة من  الخسارة  مخاطر السوق هي مخاطر 
ومعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم والسلع. بما يتماشى مع منهج البنك لضمان االلتزام الصارم بالشريعة ال يدخل 

البنك في معامالت مضاربة بالعمالت األجنبية.
أنشطة مخاطر السوق محكومة بسياسة مخاطر السوق لدى البنك. تقع مسئولية تنفيذ السياسة واإلجراءات والحدود التنظيمية 

بالبنك على وحدات األعمال ذات الصلة مع اإلشراف عليها من قبل لجنة األصول وااللتزامات ولجنة المخاطر وااللتزام.
مخاطر معدل الربح   )١(

البنك  أصول  على  الربح  معدل  في  للفجوة  نتيجة  مالية  لخسارة  البنك  تكبد  من  تنشأ  التي  المخاطر  الربح هي  معدل  مخاطر 
وأصحاب حسابات االستثمار. يستند توزيع الربح على حاملي حسابات االستثمار على اتفاقيات مشاركة األرباح. لذا ال يتعرض البنك 

لمخاطر معدل رب هامة.
معدل الربح الفعلي على األصول وااللتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة.

2015٢٠١٤
%٪

0.82٠.58مستحقات من بنوك
-3.20ذمم وكالة باالستثمار 
المدينة المرابحة  4.895.١3ذمم 

بالتمليك 4.30٤.٢٠إجارة منتهية 
متناقصة -4.56مشاركة 

2.84٢.99استثمارات

لبنوك 0.22٠.١8مستحقات 
باالستثمار لعمالء 1.80٠.٤٠وكالة 

0.30٠.٢٠حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

األجنبية العمالت  مخاطر   )٢(

مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر التي تنشأ من التغيرات في معدالت الصرف على مدى فترة زمنية. يتم رصد المراكز على 
نحو منتظم لضمان المحافظة على المراكز ضمن الحدود المعتمدة.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5

القوائم المالية
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القوائم المالية

إدارة المخاطر المالية )تابع(  29

مخاطر السوق )ج( 

لدى البنك مخاطر صرف العمالت األجنبية التالية في قائمة بيان المركز المالي:

2015
الصافيااللتزاماتاألصول

)4.771.785(4.771.785-الدوالر األمريكي
910-910اليورو

64.482-64.482عمالت دول مجلس التعاون الخليجي 
اإلسترليني 26.770-26.770الجنيه 

2.291-2.291أخرى
94.4534.771.785)4.677.332(

٢٠١٤
الصافيااللتزاماتاألصول

١٠.98٦-١٠.98٦الدوالر األمريكي
٤9-٤9اليورو

٢9-٢9عمالت دول مجلس التعاون الخليجي 
اإلسترليني ٤-٤الجنيه 

١١.٠٦8-١١.٠٦8

السعر  مخاطر   )3( 
التغيرات في أسعار  المالية بسبب  األداة  المستقبلية من  النقدية  التدفقات  أو  العادلة  القيمة  المتمثلة في تقلب  المخاطر  هي 
عوامل  هو  التغييرات  هذه  في  السبب  كان  سواء  العمالت(  ومخاطر  الفائدة  معدالت  مخاطر  من  الناشئة  تلك  )بخالف  السوق 

محددة خاصة باألداة المالية الفردية أو بمصدرها أم عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتاجر بها في السوق.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  29
مخاطر السوق )تابع( )ج( 

األثر على السهم نتيجة للتغير في القيمة العادلة لألدوات المحتفظ بها على أنها قيمة عادلة من خالل حقوق الملكية بسبب 
التغير المحتمل على نحو معقول في األسعار مع المحافظة على المتغيرات األخرى ثابتة على النحو التالي:

نوع االستثمار
التغير في حقوق الملكيةالتغير في السعرالتغير في حقوق الملكيةالتغير في السعر

20152015٢٠١٤٢٠١٤
ريال عماني٪ريال عماني%

١٠7٤٤.٦73٪10517.524%صكوك إقليمية مدرجة
-١٠٪1030.746%أسهم مدرجة

االئتمان مخاطر  )د( 

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المحتملة التي تنشأ من عجز طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية. يدير البنك إدارة 
وقياس  بتحديد  يتعلق  فيما  فعالة  وإجراءات  سياسات  تطبيق  طريق  عن  المصرفية  األعمال  دفاتر  من  والناشئة  لديه  المخاطر 

وتخفيف ورصد المخاطر والرقابة عليها. 

مخاطر تمويل الشركات

االئتمانية  التسهيالت  اعتماد  يتم  المخاطر عن طريق نظام مراجعة مستقل.  إدارة  الشركات من جانب وحدة  تدار مخاطر تمويل 
النهائي لألموال والموارد األساسية والثانوية  االئتمان يتضمن مراجعة االستخدام  إلى تقييم مفصل لمخاطر  للشركات استنادا 

للسداد وعوامل االقتصاد الكلي السائدة والمحتملة واتجاهات الصناعة.

يتم إعطاء تصنيف مخاطر لتمويل الشركات وذلك استنادا إلى نتائج نماذج تصنيف ائتمان داخلية. يتم احتساب نقاط التمان زي لكل 
عميل فردي من العمالء من الشركات. إن التصنيفات ودرجات زي المنسوبة للعميل من الشركات تساعد في عملية اتخاذ القرار.

يتم اعتماد تمويل الشركات من قبل لجنة االئتمان العليا باإلدارة واللجنة التنفيذية بمجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة استنادا إلى 
بدايات يعتمدها مجلس اإلدارة.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5

القوائم المالية
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  29

مخاطر االئتمان )تابع( )د( 

التجزئة مخاطر تمويل 

يتم منح جميع تمويل التجزئة أو األفراد لعمالء التجزئة على أساس برامج منتجات التجزئة المعتمدة. يتم اعتماد برامج منتجات التجزئة 
من قبل مجلس اإلدارة. رغم ذلك، يجب تقديم التوصية بخصوص أية تعديالت جوهرية ناشئة من مراجعة المنتج إلى الرئيس التنفيذي 

وذلك من وحدة العمل. سيعتمد الرئيس التنفيذي والمعنيين في وحدة العمل التغييرات/ التعديالت على برنامج المنتج.

المخاطر.  إدارة  التجزئة يتم اعتمادها من جانب  المعايير المنصوص عليها في برامج منتجات  التي تلبي  التجزئة  عروض تمويل 
يتم اعتماد الحاالت االستثنائية على تمويل التجزئة من قبل لجنة االئتمان العليا باإلدارة.

عليها في سياسات  المنصوص  وتلك  العماني  المركزي  البنك  قبل  من  عليها  تحكمه حدود منصوص  بالبنك  التمويل  نشاط 
البنك. إن تنوع المحفظة هو أساس استراتيجية التمويل لدى البنك. يتم تحقيق التنوع بوضع حدود للعمالء والصناعة والمناطق 

الجغرافية.

يستخدم البنك نظام معلومات إدارة قوي لرصد محفظة التمويل للشركات والتجزئة في مختلف أبعادها.

االئتمان استراتيجية تخفيف مخاطر 

 يستخدم البنك أدوات متنوعة لتخفيف مخاطر االئتمان لديه واألداة األساسية لديه هي تأمين المخاطر بضمانات إضافية مناسبة. 
القانونية  الصحة  لقياس مدى  األسس  تم وضع  أو جزئية.  إضافية كاملة  المخاطر مضمون بضمانات  األكبر من  الجزء  فإن  عمليا 
والقابلية للتطبيق للمستندات المستخدمة كضمان إضافي من قبل موظفين مؤهلين يضمون المحامين والفقهاء الشرعيين.

محفظة ائتمان البنك تدعمها مختلف أنواع الضمانات المساندة مثل الرهن على الودائع والرهن على األراضي والعقارات واألصول 
ذلك،  مع  السياسة.  حسب  عامة  كقاعدة  اإلضافية  الضمانات  تقييم  يتم  والتعهدات.  والضمانات  المخزون  متضمنة  المنقولة 
إلى  هذا  العامة. سيؤدي  االقتصادية  والظروف  اإلضافي  الضمان  على طبيعة  اعتمادا  خاصة  ألغراض  تقييمات  إجراء  أيضا  سيتم 

تمكين البنك من تقييم القيمة العادلة السوقية للضمان اإلضافي والتأكد من تغطية المخاطر بصورة مناسبة.

الحد األقصى للتعرض إلجمالي المخاطر 

يوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض للمخاطر بالنسبة لمكونات المركز المالي. تم توضيح الحد األقصى للتعرض للمخاطر 
باإلجمالي، قبل أثر استخدام المقاصة من االتفاقيات الرئيسية والضمانات اإلضافية:

إيضاحات حول القوائم المالية 
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مخاطر االئتمان )تابع( )د( 

الحد األقصى للتعرض 
االئتمان لمخاطر 

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

31.255.310١9.٠88.٢73مستحقات من بنوك
باالستثمار -25.568.073وكالة 

43.718.105١8.٤57.3٠3ذمم مرابحة مدينة
بالتمليك 131.511.9145٢.355.95٢إجارة منتهية 

متناقصة -1.061.017مشاركة 
60,209,309٢٢.9٦9.٢٤8التزامات وارتباطات طارئة

جودة االئتمان حسب نوع عقود التمويل

خسارة  مخصص  مع  باإلجمالي  األرصدة  عرض  تم  البنك.  لدى  االئتمان  تصنيف  نظام  إلى  استنادا  االئتمان  جودة  الجدول  يوضح 
االنخفاض في القيمة

اإلئتمان إجمالي 
31 ديسمبر 2015

لم تتجاوز موعدها ولم نوع عقد التمويل
قيمتها تنخفض 

تجاوزت موعدها 
وعاملة

عقود تمويل إسالمي 
اإلجماليمتعثرة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

باالستثمار 25.568.073--25.568.073وكالة 
43.718.105-42.301.3051.416.800ذمم مرابحة مدينة

بالتمليك 131.511.914-128.119.7943.392.120إجارة منتهية 
متناقصة 1.061.017--1.061.017مشاركة 

197.050.1894.808.920-201.859.109

إيضاحات حول القوائم المالية 
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مخاطر االئتمان )تابع( )د( 

اإلئتمان إجمالي 
3١ ديسمبر ٢٠١٤

لم تتجاوز موعدها نوع عقد التمويل
ولم تنخفض قيمتها

تجاوزت موعدها ولم 
قيمتها تنخفض 

عقود تمويل إسالمي 
اإلجماليمتعثرة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

١7.577.٤٤78١٦.١٦9٦3.٦88١8.٤57.3٠٤ذمم مرابحة مدينة
بالتمليك 5٢.355.95٢-٤9.8٦9.3١٦٢.٤8٦.٦3٦إجارة منتهية 

67.446.7633.302.80563.68870.813.256

تحليل أعمار العقود التي تجاوزت موعد استحقاقها ولكنها عاملة

31 ديسمبر 2015
اإلجمالي61-90 يوم31-60 يومأقل من 30 يومنوع عقد التمويل

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

١.٢٤٠.9٦٠١٤٦.٤5١٢9.389١.٤١٦.8٠٠ذمم مرابحة مدينة
بالتمليك 3.٢١٠.١9993.3٠388.٦١83.39٢.١٢٠إجارة منتهية 

4.451.159239.754118.0074.808.920
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مخاطر االئتمان )تابع( )د( 

التوزيع الجغرافي لألصول المالية

يوضح الجدول أدناه التوزيع الجغرافي لألصول المالية التي يحتفظ بها البنك كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5 بالريال العماني.

31 ديسمبر 2015

دول مجلس عمانفئة االصل المالي
الخليجي  اإلجماليباقي دول العالم التعاون 

4.479.229--4.479.229األرصدة لدى البنك المركزي العماني 
24.000.0004.511.8352.743.47531.255.310مستحقات من بنوك

باالستثمار 25.312.392--25.312.392وكالة 
42.989.409--42.989.409ذمم مرابحة مدينة

بالتمليك 130.090.007--130.090.007إجارة منتهية 
متناقصة 1.050.407--1.050.407مشاركة 

5.482.693-1.080.1564.402.537استثمارات
229.001.6008.914.3722.743.475240,659,447إجمالي

3١ ديسمبر ٢٠١٤

دول مجلس التعاون عمانفئة االصل المالي
اإلجماليباقي دول العالم الخليجي 

١٢.7٢٦.87٢--١٢.7٢٦.87٢األرصدة لدى البنك المركزي العماني 
١٤.9١٢.٦٠3٢٢٤.١١73.95١.553١9.٠88.٢73مستحقات من بنوك

١8.١٦5.١9٠--١8.١٦5.١9٠ذمم مرابحة مدينة
بالتمليك 5١.83٢.395--5١.83٢.395إجارة منتهية 

٦.7٠١.9٠37٤٤.83١7.٤٤٦.73٤-استثمارات
97.٦37.٠٦٠٦.9٢٦.٠٢٠٤.٦9٦.38٤١٠9.٢59.٤٦٤إجمالي
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مخاطر االئتمان )تابع( )د( 
يوضح الجدول أدناه التركيز حسب الصناعة:

اإلئتمان إجمالي 
31 ديسمبر 2015

اإلجمالياالستثماراتالتمويل

51.841.000-51.841.000اإلنشاءات والعقارات
المالية والمؤسسات  1.057.0791.057.079-البنوك 

الحكومية 3.218.9133.218.913-المؤسسات 
والتصنيع 50.446.0001.206.70151.652.701التجارة 

99,572,109-99.572.109شخصية
201.859.1095.482.693207,341,802إجمالي

اإلئتمان إجمالي 
3١ ديسمبر ٢٠١٤

اإلجمالياالستثماراتالتمويل

٢٤.338.٠٠٠-٢٤.338.٠٠٠اإلنشاءات والعقارات
المالية والمؤسسات  ١.5١3.897١.5١3.897-البنوك 

الحكومية 5.١35.٤٢85.١35.٤٢8-المؤسسات 
والتصنيع ١٢.٠٢٢.٠٠٠797.٤٠9١٢.8١9.٤٠9التجارة 

33.٦37.585-33.٦37.585شخصية
٦9.997.5857.٤٤٦.73٤77.٤٤٤.3١9إجمالي
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التشغيلية المخاطر   )هـ( 

حالة  في  خارجية.  أحداث  من  أو  والغش  البشري  والخطأ  األنظمة  فشل  من  الناتجة  الخسارة  مخاطر  هي  التشغيلية  المخاطر 
فشل أداء الضوابط يمكن أن تتسبب المخاطر التشغيلية في إضرار بالسمعة أو يكون لها تعقيدات قانونية أو تنظيمية أو قد 
تؤدي إلى خسارة مالية. ال يمكن للبنك توقع أن تتم إزالة هذه المخاطر التشغيلية ولكنه يسعى إلى إدارتها من خالل إطار عمل 
ضوابط وبرصد واالستجابة للمخاطر المحتملة. تتضمن الضوابط الفصل الفعال في المهام وضوابط الوصول وإجراءات التفويض 

الداخلي. التدقيق  التقييم متضمنة استخدام  والتسوية وتثقيف الموظفين وعمليات 

إدارة رأس المال )و( 

يضع البنك المركزي العماني ويراقب متطلبات رأس المال لدى البنوك العاملة في سلطنة عمان عند تنفيذها لمتطلبات بازل ٢ 
بخصوص رأس المال حيث يطلب البنك المركزي من البنك أن يحتفظ بمعدل بنسبة ١٢,٦٢5٪ من إجمالي رأس المال إلى إجمالي 

األصول المرجحة بالمخاطر. تم تحليل رأس المال النظامي للبنك في ثالث فئات:
رأس المال من الفئة ١: وهو يتضمن رأس المال االعتيادي واالحتياطي القانوني واألرباح المحتجزة.

رأس المال من الفئة ٢: وهو رأس المال الذي يتضمن احتياطيات القيمة العادلة.
تقوم لجنة األصول وااللتزامات بصياغة ااستراتيجية استغالل رأس المال ورصد االلتزام بلوائح البنك المركزي العماني في هذا الصدد. 
المركزي  البنك  وتعميمات  المصرفي  لإلشراف  بازل  للجنة  المال  رأس  كفاية  لموجهات  وفقا  محسوبا  لألصول،  المخاطر  معدل 
العماني ب.م »موجهات حول بازل ٢« وب.م ١١١٤ »رأس المال النظامي ومتطلبات تكوين افصاحات رأس المال بموجب بازل 3 بدءا 
من 3١ ديسمبر ٢٠١3، متطلبات الحد األدنى لمعدل كفاية رأس المال للسنة هو ١٢.٦٢5٪ متضمنا احتياطي المحافظة على رأس 

المال بنسبة ٠.٦٢5٪. معدل كفاية رأس المال على النحو التالي:

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عماني

81,760,96187.89٤.٢99حقوق الملكية المشتركة الفئة ١ )ح م م ف ١(
2,333,6688٠١.١59الفئة ٢

84,094,62988.٦95.٤58إجمالي رأس المال النظامي
األصول المرجحة بالمخاطر

االئتمان 220.691.77977,39٦,778مخاطر 
السوق 4,775,000١١.٠٦8.7٢١مخاطر 

التشغيلية 13.436.4243.٦35.٦٢5المخاطر 
238.903.2029٢.١٠١.١٢٤إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5

القوائم المالية



159

إدارة المخاطر المالية )تابع(  29

إدارة رأس المال )تابع( )و( 

2015٢٠١٤
ريال عمانيريال عمانيمعدل كفاية رأس المال

95.٤3٪34.22%حقوق الملكية المشتركة الفئة ١ معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
٠.87٪0.98%حقوق الملكية المشتركة الفئة ١ معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

9٦.3٠٪35.20%رأس المال المعبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

بدأ البنك عملياته التجارية في 3٠ سبتمبر ٢٠١3 وكما هو متوقع له أعلن عن خسائر في السنوات األولى. نتيجة لذلك فإن الحد 
البنك بوضع استراتيجية  البنك المركزي العماني. يقوم  ١٠٠ مليون ريال عماني وهو اشتراط  البنك يقل عن  األدنى من رأس مال 

مناسبة لاللتزام بالحد األدنى المنصوص عليه في كفاية رأس المال. 
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اللمحة العامة لألدوات المالية التي يحتفظ بها البنك كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5 كما يلي:

31 ديسمبر 2015

المطفأة التكلفة 
العادلة  القيمة 
من خالل حقوق 

الملكية
القيمة العادلة من 

خالل قائمة الدخل

ريال عمانيريال عمانيريال عماني
األصول المالية

--31.255.310مستحقات من بنوك
باالستثمار --25.312.392وكالة 

--42.989.409ذمم مرابحة مدينة
--130.090.007أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك

متناقصة --1.050.407مشاركة 
-5.482.693-استثمارات

--1.540.180أصول أخرى
-232.237.7055.482.693اإلجمالي

المالية االلتزامات 
لبنوك --1.925.000مستحقات 

--25.685.582حساب جاري العمالء
باالستثمار لعمالء --114.829.056وكالة 

--1.338.713التزامات أخرى
--143.778.351اإلجمالي
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3١ ديسمبر ٢٠١٤

لتكلفة  ا
المطفأة

العادلة  القيمة 
من خالل حقوق 

الملكية

العادلة  القيمة 
من خالل قائمة 

الدخل
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

األصول المالية
--١9.٠88.٢73مستحقات من بنوك

--١8.١٦5.١9٠ذمم مرابحة مدينة
--5١.83٢.395أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك

-7.٤٤٦.73٤-استثمارات
--5٦5.5١5أصول أخرى
-89.٦5١.3737.٤٤٦.73٤اإلجمالي

المالية االلتزامات 
لبنوك --5.٠٠٠.٠٠٠مستحقات 

--١١.١٦٠.37٦حساب جاري العمالء
باالستثمار لعمالء --١٦3.٠٠٠وكالة 

--٦.٦7٠.97٦التزامات أخرى
--٢٢.99٤.35٢اإلجمالي
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فيما يلي مقارنة بين المبالغ الدفترية والقيم العادلة لألدوات المالية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5:

31 ديسمبر 2015
الدفترية العادلة القيمة  القيمة 

ريال عمانيريال عماني
األصول المالية
باالستثمار  25.312.39225.312.392وكالة 

42.989.40942.989.409ذمم مرابحة مدينة
130.090.007130.090.007أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك

متناقصة 1.050.4071.050.407مشاركة 
5.482.6935.482.693استثمارات

1.540.1801.540.180أصول أخرى
206.465.087206.465.087اإلجمالي

المالية االلتزامات 
لبنوك 1.925.0001.925.000مستحقات 

25.685.58225.685.582حساب جاري العمالء
للعمالء باالستثمار  114.829.056114.829.056وكالة 

1.338.7131.338.713التزامات أخرى
143.778.351143.778.351اإلجمالي
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3١ ديسمبر ٢٠١٤
الدفترية العادلة القيمة  القيمة 

ريال عمانيريال عماني
األصول المالية

١8.١٦5.١9٠١8.١٦5.١9٠ذمم مرابحة مدينة
5١.83٢.3955١.83٢.395أصول إجارة - إجارة منتهية بالتمليك

7.٤٤٦.73٤7.٤٤٦.73٤استثمارات
5٦5.5١55٦5.5١5أصول أخرى
78.٠٠9.83٤78.٠٠9.83٤اإلجمالي

المالية االلتزامات 
لبنوك 5.٠٠٠.٠٠٠5.٠٠٠.٠٠٠مستحقات 

١١.١٦٠.37٦١١.١٦٠.37٦حساب جاري العمالء
باالستثمار لعمالء ١٦3.٠٠٠١٦3.٠٠٠وكالة 

٦.٦7٠.97٦٦.٦7٠.97٦التزامات أخرى
٢٢.99٤.35٢٢٢.99٤.35٢اإلجمالي

ترتيب القيمة العادلة

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابله مبادلة أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة تجارية حرة. 

يتم التوصل إلى القيم العادلة لألوراق المالية/ الصكوك المدرجة من األسعار المدرجة بالسوق في أسواق نشطة، إن توفر ذلك. 
تقييم مناسبة. قد تتضمن  تقنيات  باستخدام  العادلة  القيمة  إلى  التوصل  يتم  المدرجة  الصكوك غير  المالية/  لألوراق  بالنسبة 
أخرى مماثلة على نحو كبير  الحالية ألداة  العادلة  القيمة  إلى  والرجوع  تجارية حرة حديثة  أحدث معامالت  التقنيات استخدام  هذه 

وتحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج التقييم األخرى.

يستخدم البنك الترتيب التالي لتحديد وخصم القيمة العادلة لألدوات المالية حسب تقنيات التقييم:

المستوى )1(: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألصول والتزامات مطابقة.

المستوى )2(: تقنيات أخرى تكون فيها جميع المدخالت التي لها أثر على القيمة العادلة المسجلة ملحوظة إما مباشرة أو غير مباشرة.

المستوى )3(: التقنيات التي تستخدم مدخالت لها أثر كبير على القيم العادلة التي ال تستند إلى بيانات سوقية يمكن مالحظتها. 

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5

القوائم المالية
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األدوات المالية )تابع(  30

يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب مستوى ترتيب القيمة العادلة في 3١ ديسمبر ٢٠١5:

المجموعالمستوى )3(المستوى )2(المستوى )1(2015
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
5.٤8٢.٦93-3٠7.٤5٦5.١75.٢37استثمارات

307.4565.175.237-5.٤8٢.٦93

المجموعالمستوى )3(المستوى )٢(المستوى )١(٢٠١٤
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
7.٤٤٦.73٤-7.٤٤٦.73٤-صكوك إقليمية مدرجة

-7.٤٤٦.73٤-7.٤٤٦.73٤

التحويل بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث

لم يكن هناك تحويل بين قياسات القيمة العادلة من المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث كما أنه ليس هناك 
نقل إلى أو من قياس القيمة العادلة في المستوى الثالث.

القطاعية  المعلومات   31

يتم عرض المعلومات القطاعية فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية للبنك. ألغراض إدارة األداء فالبنك منظم في ثالثة قطاعات 
استنادا إلى المنتجات والخدمات على النحو التالي:

االئتمان  وبطاقات  المقيدة  غير  االستثمار  لحسابات  التجزئة  وتمويل  العمالء  ودائع  تتضمن  وهي  بالتجزئة  المصرفية  األعمال 
العامة. المصرفية  واألعمال 

األعمال المصرفية للشركات وهي تتضمن ودائع وتمويل للشركات والعمالء من المؤسسات بجانب تقديم خدمات تمويل التجارة.

الخزينة وهي تتضمن الودائع لدى مؤسسات مالية وإدارة محفظة االستثمار التي يملكها البنك.

يتم تقييم أداء البنك استنادا إلى الربح بعد الضريبة.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5

القوائم المالية
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)تابع( القطاعية  المعلومات   31

التالي: النحو  المعلومات القطاعية للبنك على 

اإلجماليأخرىالخزينةالشركاتالتجزئة2015
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

5.995.002-2.964.5952.629.937400.470صافي إيراد التشغيل
)5.356.384(824.529)131.747()1.755.297()4.293.869(صافي )الخسارة(/ الربح

105.554.99694.107.98042.800.80610.264.420252.728.202إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية 

35.896.572125.485.8471.925.0003.485.085166.792.504أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

اإلجماليأخرىالخزينةالشركاتالتجزئة٢٠١٤

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

إيراد التشغيل ١.93٢.٤٠7-759.٤5٢5٢٤.939٦٤8.٠١٦صافي 
)5.٤99.٤77(٢٦3.٠٢7١.١١7.٦٢9)٢.٦٠7.9٢١()٤.٢7٢.٢١٢(صافي )الخسارة(/ الربح

3٤.٢8٤.١9835.9٠8.١8١٤١.٠9٦.١٠٤8.33٠.١7٤١١9.٦١8.٦57إجمالي األصول
إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية 

١٠.١77.٦٦٤5.١77.9١95.٠٠٠.٠٠٠7.888.٦٠١٢8.٢٤٤.١8٤أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

الزكاة  32
ال يقوم البنك بتحصيل أو دفع الزكاة بالنيابة عن عمالئه.

الرقابة الشرعية مجلس   33
البنك  التزام  على  ويحرصون  الشريعة  مبادئ  في  المتخصصين  العلماء  من  ثالثة  من  للبنك  الشرعية  الرقابة  مجلس  يتكون 
الدليل  فحص  المجلس  قبل  من  المراجعة  تتضمن  اإلرشادية.  والقوانين  الصادرة  للفتاوى  وفقا  وعمله  العامة  اإلسالمية  بالمبادئ 
المتعلق بالوثائق واإلجراءات المعتمدة من قبل البنك من أجل التأكد من أن أنشطته تتم مزاولتها وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية.

االجتماعية المسؤولية   34
يقوم البنك بالتفرغ من مسئولياته االجتماعية من خالل التبرع لألعمال والمؤسسات الخيرية.

المقارنة المعلومات   35
على  التصنيف  إعادة  عملية  تؤثر  ال  الحالية.  للسنة  المتبعة  العرض  طريقة  مع  لتتفق  المقارنة  أرقام  بعض  تصنيف  إعادة  تمت 

الخسارة أو حقوق ملكية المساهمين التي أصدر عنها التقرير.

إيضاحات حول القوائم المالية 
في 3١ ديسمبر ٢٠١5

القوائم المالية
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نبذة عن البنك
جوائــــزنا

لفوزنا  واعتزاز  بفخر  نشعر 
تحصى،  وال  تعد  ال  بقلوب 
من  العديد  إلــى  باإلضافة 

الجوائز األخرى.

جائزة »البنك اإلسالمي االكثر ابتكارا في السلطنة« 
من أخبار التمويل المصرفي والعالمي

2013
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جائزة »أفضل بنك للخدمات المصرفية لألفراد« في سلطنة عمان 
من مجلة أخبار التمويل اإلسالمي.

جائزة »أفضل خدمة عمالء« في سلطنة عمان 
بانكر الشرق األوسط.

جائزة »أفضل مشروع للتشغيل اآللي للفروع« 
جوائز الشرق االوسط وأفريقيا

الجائزة الفضية في النسخة الثامنة 
من مسابقة جوائز عمان للمواقع اإللكترونية

جائزة »أفضل بطاقة ائتمانية« 
من بانكر الشرق األوسط

2014

2015



168

اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الثانية

زيارة تطوعية لمستشفى السلطاني

حلقة توعية للصيرفة االسالمية

توقيع اتفاقية مع تكافل عمان لالستثمار دعم بنك العز المؤتمر الطبي

احداث السنة 2015
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تدريب لمجابهة الحريقتوقيع مع االوصول للعقارات

توقيع مع الجمعية العمانية لمرضى السكري

 مشاركة بنك العز لمعرض البيت العصري

توقيع اتفاقية مع شركة مدكو انرجي توقيع اتفاقية مع الشركة العمانية للنقل البحري
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المجلس األعلى للقضاء ضيفا في ورشة حجز ما للمدين لدى الغير اإلفتتاح الرسمي لفرع الوطية

اليوم المفتوح للجمعية العمانية
 لمرضى السكري

تكريم بنك العز االسالمي لدعم الجمعية تدشين بطاقة النخبة العالمية
العمانية للمعاقين

احداث السنة 2015
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الحملة التطوعية افطار صائم الرمضانية

برنامج تدريب مدراء الفروع

احتفال موظفي البنك بالعيد الوطني ٤5 المجيد

 اإلفتتاح الرسمي لفرع صاللة

اجتماع هيئة الرقابة الشرعية

تدشين جهاز الصرف التفاعلي



172

شبكــة الفروع



173

المكتب الرئيسي 

رئـــيس الفروع
محمد الغســـاني
*

المكتب الرئيسي 
برج العـــز٫ صندوق البريد ٧٥٣

الرمز البريدي ١١٢، روي 
منطقة الحي التجاري٫ سلطنة عمـــان

مباشر : ٢٤٧٧٥٥١١
mohammed.alghasani@alizzislamic.com :  البريد االلكتروني

   
الفرع الرئيسي

مــدير الفــــرع
غالــب الزدجـــالي

مباشر : ٢٤٧٧٥٥١٥
ghalib.alzadjali@alizzislamic.com : البريد االلكتروني

   
فرع الخـــوض

مــدير الفــــرع
عمرو الكنـــدي

مباشر : ٢٤٢٨٣٨٠١
amr.alkindi@alizzislamic.com : البريد االلكتروني

فرع صحــــــار

المدير االقليـــمي - صحــــار
ســـــعود البسطي

مدير الفرع
عبداهلل الغـــــاوي

مباشر : ٢٦٩٤٨٤٠١
abdallah.alghawi@alizzislamic.com : البريد االلكتروني

   
فرع نـــــزوى

مدير الفرع
محمد الهنــــــائي

مباشر : ٢٥٤١٣٤٠١
mohammed.alhinai@alizzislamic.com : البريد االلكتروني

   
فرع صـــاللـــة

مدير الفرع
حـــــسن كشوب

مباشر : ٢٣٣٨٢٦٠١
hassan.kashoob@alizzislamic.com : البريد االلكتروني

   
فرع الوطـــــية

مدير الفرع
سالـــم الســـناوي

مباشر : ٢٤٥٦١٢٥٥
salim.alsinawi@alizzislamic.com : البريد االلكتروني

* يرجى ارسال كافة الرسائل البريدية الى المكتب الرئيسي مباشرة ومن ثم يتم توزيعها على الفروع المنتشرة في محافظات السلطنة.



alizzislamic.com

كن صديقا للبيئة بزيارة موقعنا االلكتروني 

http://goo.gl/Cu9FPb

أصبح بإمكانك اآلن الحصول على المعلومات بكل سهولة ويسر بينما تحافظ على البيئة أيضًا.
الباركود  مسح  عبر  أو  االنترنت  على  موقعنا  خالل  من  السنوي  التقرير  على  اإلطالع  يمكنك 
المقابل من خالل هاتفك الذكي والذي سيأخذك الى الموقع مباشرة. قد تحتاج إلى تحميل 

برنامج ماسح الباركود على هاتفك.


