


 بنك العز
اسالمي

بنك العز ا�سالمي هو مؤسسة عمانية للخدمات المالية والصيرفة  
ا�سالمية. يقع المقر الرئيسي للبنك في مسقط بسلطنة عمان في 
برج العز بالحي التجاري المركزي. ويقدم خدماته لجميع العمالء في 

جميع أنحاء السلطنة. حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات 
والمنتجات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة ا�سالمية للعمالء 

من المؤسسات الشخصية والتجارية والشركات الكبرى.



حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
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رؤيتنا

رسالتنا

ضمان ازدهار الشعب الُعماني الذي نخدمه 
دون المساومة على القيم ا�سالمية التي 

تجمعنا.

تقديم منتجات وخدمات وإرشادات مالية 
مناسبة للمجتمع الُعماني، تحترم أخالقيات 

ا�سالم، وتوفر في الوقت نفسه االستقرار 
والنمو واbمان واالزدهار.



قيمنا
المجتمع

لسنا مجّرد جزء من 
المجتمع، بل تقودنا 

احتياجاته وتطلعاته. 
وانطالقd من دورنا القيادي، 

فإننا نتحمل مسؤولية 
تجاه المجتمع الذي نعمل 

فيه.

االحترام

ال نترّقبه، بل نعمل 
لنستحّقه. حازت ُعمان 
على احترام المنطقة 

والعالم بفضل استقرارها 
وتقّدمها، وبفضل التوازن 
الفريد الذي تحافظ عليه 

بين التقاليد والحداثة. 
كما أن شعبها استحّق 

إعجاب اjخرين بفضل 
تواضعه وبساطته وكرمه. 

وستكون هذه السمات 
نفسها ممّيزات لطبيعة 

تعاملنا مع كافة شركائنا.

التقدير

في قلب مؤسساتنا، 
كلنا يقين بأن ما نقّدمه 

يخدم مصالح عمالئنا 
وخير مجتمعنا، ما يعني 

أن تصميم خدماتنا ال 
يتم إال عبر إدراك اbحالم 

والطموحات والغايات 
الفردية والجماعية.

العالقات

ال تقف عند التعامالت 
المصرفية. فاستثمارنا 

في العالقات يقوم على 
تقدير القيمة االنسانية التي 

تحملها لنا كل العالقات.
لذلك نعمل على رعايتها 
وتنميتها بالتعامل معها 
حسب الظروف المتّغيرة 

والمؤثرات المختلفة.

العّز

كواحد من أوائل البنوك 
االسالمية في ُعمان، نفخر 

بالثقة التي أوكلت إلينا. 
ومن خالل عملنا، سوف 
نثابر على غرس الشعور 

نفسه في كل فرد وفي 
كّل عالقة.
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لذا، فإنني فخور جدا أن  أتأمل وأستعرض الفترة التشغيلية اbولى لبنك العز ا�سالمي، وما نحرزه 
من تقدم وأن أقدم تقريرنا السنوي اbول.

إن الشفافية تمثل عامال هاما وأساسيا بالنسبة لنا في كل مخاطباتنا وما نقدمه من معلومات 
وبيانات. ومن ثم فإننا عازمون، بمشيئة اx، أن نقدم أكبر قدر ممكن من البيانات لكل أصحاب 

المصلحة المعنيين. وبناء عليه، فإننا سنقدم في هذا التقرير بيانا لما نهدف إليه والتزامنا 
نحو المساهمين والعمالء. كما أننا سنطرح قرارات االستثمار التي تبنيناها وكيفية أداء هذه 

االستثمارات.

إننا نقوم بتأسيس بنك ملتزم بأحكام الشريعة ا�سالمية ليبقى ثابتا bجيال قادمة. ولقد أكملنا 
تعيين معظم أفراد فريق ا�دارة التنفيذية العليا. ويقع مقرنا الذي نمارس فيه أعمالنا  في 

برج العز بالمنطقة التجارية. وقد تحولنا، بحمد اx، خالل أشهر قليلة من فكرة كبيرة إلى بنك 
حقيقي يديره أناس حقيقيون، يتخذون قرارات حقيقية هامة.

هذه هي البداية؛ وينتظرنا مستقبل عظيم وهام: مستقبل يقوم على العمل الشاق والتفاني 
وااللتزام. إنه المستقبل الذي نطمح جميعنا في بنك العز ا�سالمي إلى إحداثه بأسرع ما يمكن.

لقد شهدنا، في السنوات اbخيرة، زيادة كبيرة في الطلب على منتجات وخدمات اbعمال 
المصرفية ا�سالمية. كما الحظنا أن الرغبة في اbعمال المصرفية ا�سالمية تتسع وتمتد 

لتتجاوز العمالء إلى الشركات والجهات الرقابية، الذين يدركون يوما بعد يوم أهميتها في البيئة 
االقتصادية الحالية. 

استعراض التشغيل
إننا فخورون، كبنك جديد نسبيا، بحقيقة أن عمالئنا يشملون مساهمين ومستهلكين، من بين 

مختلف أصحاب المصلحة اjخرين. ولكن، كوننا مؤسسة عامة فإن ذلك يتطلب قدرا كبيرا من 
الشفافية وتقديم أفضل الخدمات كما وعدنا. ولذلك، فمن المشجع جدا االعتراف بجهودنا. 
ففي ديسمبر ٢٠١٢، فاز بنك العز ا�سالمي بجائزة «البنك ا�سالمي اbكثر ابتكارا» في ُعمان، من 

البوابة العالمية لمراجعة اbعمال المصرفية والتمويل، المملكة المتحدة.

من دواعي فخري واعتزازي أن أعلن أن بنك العز ا�سالمي قد قطع خطوات هامة نحو التزامه 
بخدمات العمالء والتميز كسمة أساسية لروح العمل الجماعي. واستطاع البنك أن يطلق بنجاح 

عددا من المنتجات والخدمات الجديدة المثيرة. وأود هنا أن أحدد إنجازنا الكبير المتمثل في 
إطالق بنك إسالمي مع عدد من المنتجات لخدمة احتياجات عمالئنا. وال يفوتني في هذا المقام 

أن أذكر ان بنك العز ا�سالمي هو أول بنك إسالمي في ُعمان يقدم بطاقات ائتمان ملتزمة 

تقرير رئيس 
مجلس ادارة

المساهمون اbعزاء

يطيب لي ان أقدم إليكم هذا التقرير 
 مستعرضا نتائج البنك للفترة المنتهية في

٣١ ديسمبر ٢٠١٣ .  إن إنشاء بنك إسالمي جديد 
في عمان يمثل عالمة بارزة، خاصة عندما يصبح 
هذا البنك مكونا رئيسيا من مكونات نمو البالد 
االقتصادي. ولتحقيق هذه الغاية، يتحتم علينا 

توظيف أفضل المواهب، وتخصيص المباني 
المالئمة، ورسم السياسات وا�جراءات السليمة 

والراسخة واتخاذ قرارات االستثمار الراشدة 
والمتدبرة.

إنه ليسعدني أن أؤكد بأن السنة اbولى من عمر 
البنك قد اتسمت بنجاح باهر؛ حيث استطاع 

بنك العز ا�سالمي أن يرسخ وجوده في ُعمان 
كمنارة يهتدي بها في مجال اbعمال المصرفية 

ا�سالمية. كما أن أدائنا واستثماراتنا تؤكد قوة 
ومتانة نموذج أعمالنا وموهبة وتفاني موظفينا 

والتزامهم المتواصل.

في السنة القادمة، سنستمر في التواصل مع 
العمالء حتى نضمن أننا فعال نعكس بأمثل 

الطرق رغبات أولئك الذين كان �خالصهم 
 وثقتهم الفضل في انطالق هذا البنك في 

٣٠ سبتمبر ٢٠١٣.
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بأحكام الشريعة، كما أنه اbول الذي يتمتع بخدمة مصرفية شاملة عبر 
الهواتف النقالة. إنني أرى أن هذه المبادرات هي جزء من قصة نجاحنا 

اليوم.

االستعراض المالي
كان البد للبنك، بعد تأسيسه في نوفمبر ٢٠١٢، من أن يتكبد تكلفة كبيرة 

في مرحلة ما قبل التشغيل لتجهيز البنية اbساسية المادية والبنية 
اbساسية لتقنية المعلومات تحضيرا لالفتتاح الرسمي في ٣٠ سبتمبر 

٢٠١٣. ولكن، خالل فترة ثالثة أشهر «حتى نهاية السنة في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٣»، 
استطاع البنك أن يجذب ١,١ مليون ريال عماني من الودائع وأن يمول أصوال 

بمبلغ ٣,٩ ماليين ريال عماني. وبعد امتصاص تكلفة ما قبل التشغيل 
اbولية واستهالك بنية تقنية المعلومات اbساسية والبنية اbساسية 

المادية، أعلن البنك خسارة صافية بلغت ٣,٢ ماليين ريال بتوافق تام مع 
التقديرات المتوقعة.

من المتوقع لبنك العز ا�سالمي، مع النمو المستمر لقاعدة العمالء 
وخطة العمل المصممة بعناية فائقة وخدمات العمالء المبتكرة، أن 

يحوز على نصيب مقدر من سوق اbصول وااللتزامات ا�سالمية في سنة 
.٢٠١٤

ننمو في ُعمان
إننا ملتزمون بمزيد من التطوير ل�عمال المصرفية ا�سالمية لتصبح أكثر 

فاعلية لكافة مساهمينا وعمالئنا في صناعة الخدمات المالية في ُعمان. 
إننا ندرك الحاجة لزيادة الوعي وأن نبقى مرتبطين بعمالئنا عبر كافة 

قطاعاتهم. لقد الحظتم، دون شك، شعار «بنككم ا�سالمي المفضل» 
كموضوع أساسي لتقريرنا السنوي. إن علينا أن نتفهم احتياجات عمالئنا 
وأن نكتشف الحلول المقنعة وأن نقدم خدمات ممتازة بتناغم تام عبر 

كل القنوات.

فاز بنك العز ا�سالمي بجائزة 
«البنك ا�سالمي اbكثر ابتكارا» 
في ُعمان، من البوابة العالمية 
لمراجعة اbعمال المصرفية 
والتمويل، المملكة المتحدة.
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االستثمار في مواردنا البشرية
مفتاح نجاحنا يتمثل في حماس والتزام موظفينا. ولذلك، فإن االستثمار في موظفينا هو، دون أدنى شك، االستثمار اbهم الذي نقوم به في مستقبل 

أعمالنا. ذلك bن تدريب وتطوير كافة موظفينا في مجال اbعمال المصرفية يمثل عامال حاسما وحيويا لنجاح بنك العز ا�سالمي.

شكر وعرفان 
 xعبر عن خالص تقديري وشكري إلى موالنا صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ، سلطان ُعمان، حفظه اb أود أن أنتهز هذه السانحة

ورعاه، على قيادته وتوجيهاته السديدة ورؤيته الثاقبة.

كما أود أن أعبر عن تقديري للبنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال، ولزمالئي أعضاء مجلس ا�دارة على مساهماتهم في خدمة بنك العز 
ا�سالمي.

نيابة عن مجلس ا�دارة، أود أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى فريق إدارة البنك وموظفيه على مساهماتهم الفعالة ، وتفانيهم والتزامهم تجاه 
العمل ، وجهودهم العظيمة وتحليهم بروح الفريق خالل مرحلة تأسيس البنك والتي أثمرت في النهاية بافتتاح البنك في زمن قياسي وملحوظ على 

جميع اbصعدة. كذلك أود أن أتقدم بالشكر إلى عمالئنا ومساهمينا على دعمهم المتواصل وثقتهم. وإنني واثق من أن البنك سيحقق تقدما أعظم 
ويستمر في تقديم قيمة أعظم لمساهمينا حيث أننا ملتزمون بجعل بنك العز ا�سالمي «بنككم االسالمي  المفضل».  

تيمور بن أسعد آل سعيد
رئيس مجلس ا�دارة     



 أعضاء  

مجلس ادارة
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صاحب السمو السيد/ تيمور بن أسعد آل سعيد
رئيس مجلس ا�دارة 

خليفة بن حمد المهيري
عضو مجلس ا�دارة

محمد علي الفهيم 
نائب رئيس مجلس ا�دارة

أحمد بن عبداx الخنجي 
عضو مجلس ا�دارة

شبيب بن محمد الدرمكي
عضو مجلس ا�دارة

محمد شكري غانم
عضو مجلس ا�دارة

 مالكولم ماكينون
عضو مجلس ا�دارة



هيئة الفتوى 
والرقابة الشرعية

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 

إلى الجمعية العمومية لمساهمي بنك العّز ا�سالمي

نة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ للسَّ
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الحمد x ربِّ العالمين، والصالة والسالم على أشرف اbنبياء والمرسلين، 
سـيدنا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

إلى مسـاهمي بنك العز ا�سالمي ....

الم عليكم ورحمة اx وبركاته ،،، السَّ

استناد� إلى التوجيهات الواردة في ا�طار التنظيمي للبنوك ا�سالمية 
الصادر من البنك المركزي العماني، تقوم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 

بموجبه، بإعداد تقرير واٍف، عن نشاط المصرف ومعامالته خالل العام، 
وذلك لبيان مدى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة ا�سالمية 

وفتاوى وقرارات الهيئة.

لقد راجعنا اbسَس التي قام عليها عمل البنك، ونتائَجه المالية،   (١
واالستثمارات التي  دخل فيها، وغيرها مما له صلة بأنشطة وأعمال 

البنك بغَرض إبداء رأي فيما إذا كان البنك التزم بأحكام ومبادئ 
ريعة ا�سالمية، في ضوء الفتاوى والقرارات والتوجيهات  الشَّ

ـنة المالية المنتهية  دة التي تم إصدارها من ِقَبلنا، خالل السَّ المحدَّ
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م.

د من أن البنك َيعمل وفقا bحكام ومبادئ  تقع مسؤولية التأك�  (٢
ريعة ا�سالمية على ا�دارة، فا�دارة هي المسؤولة عن أنشطة  الشَّ

وأعمال البنك وتنفيذها وفق اbساس الذي قام عليه نشاط وعمل 
ا  ريعة ا�سالمية، أمَّ ـام بأحكام ومبادئ الشَّ البنك، وهو االلتزام التَّ

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

لقد ُقمَنا بمراجعتنا التي اشتملت على مراجعة النتائج المالية   (٣
ركة، من واقع مراجعتنا لميزانيتها العمومية وقائمة ا�يرادات  للشَّ
والمصروفات. كما قمنا بمراجعة إيداعات البنك لدى البنوك وكلها 

بنوك إسالمية أو نوافذ إسالمية، وأوُجـه االستثمارات التي دخل فيها 
ـا قد راجعنا العمليات االستثمارية التي دخل فيها  البنك، بعد أن كنَّ

نة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م واعتمدنا  البنك أثناء السَّ
المقبول منها شـرعd وطلبنا تعديل ما احتاج منها إلى تعديل وفق 

رعية. بات الشَّ المتطلَّ

لقد ُقمَنا بالحصول على المعلومات والتَّفسيرات التي اعتبرناها   (٤
ضرورية لتزويدنا بأدلٍة تكفي �عطاء تأكيٍد معقوٍل بأن البنك لم 
لعنا  ريعة ا�سالمية، في نطاق ما اطَّ ُيخاِلف أحكام ومبادئ الشَّ

عليه من أنشطته وأعماله المختلفة.

في رأينــــا :
أن البنك قد التزم في أنشطته واستثماراته وإيداعاته وأعماله المختلفة 

نة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م بأحكام ومبادئ  خالل السَّ
لعنا عليه، آخذين في االعتبار  ريعة ا�سالمية، وذلك في ضوء ما اطَّ الشَّ
رعية التي طلبناها على ما تمَّ عرضه علينا  التعديالت والمعالجـات الشَّ

من عمليات وعقود واستثمارات، وعدلت ما يحتاج منها إلى تعديل. وبما 
كاة نيابة عن المساهمين فإن  ل بإخراج الزَّ أن مجلس إدارة البنك غير مخوَّ

كن  دفع زكاة أسهم البنك يقع على عاتق المساهمين التزامd منهم بالر�
الثالث من أركان ا�سالم.

والهيئة إذ ُتصدر هذا التقرير، فإنها ُتبارك للبنك نهجه الحميد في االلتزام 
 xتعالى، وتسأل ا xريعة ا�سالمّية ابتغاء مرضاة ا بأحكام ومبادئ الشَّ

زق والعمل. سبحانه أن يجعل ذلك سببd للبركة في الرِّ

د وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر  وصلَّى اx تعالى على سّيدنا محمَّ
دعوانا أن الحمد x ربِّ العالمين. 

التاريخ: ٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٥هـ الموافق ٢٤ فبراير ٢٠١٤

فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد عبدالرحيم سلطان العلماء
رئيس  الهيئة

فضيلة الشيخ الدكتور/ أسامة محمد سعد بحر
عضو  الهيئة

فضلية الشيخ/ ناصر بن يوسف بن ناصر العزري
عضو  الهيئة
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يتناول تنظيم وإدارة الشركة الطريقة التي تتم بها إدارة وتوجيه الشركات، وتحدد من خاللها مهام أعضاء مجلس ا�دارة وتنظم عملية الرقابة الداخلية 
بالمؤسسة.

لقد استهل بنك العز ا�سالمي ش.م.ع.ع أعماله الرسمية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣، أي قبل ثالثة أشهر من نهاية السنة.

إن مجلس إدارة بنك العز ا�سالمي (البنك) يدعم ويساند ترسيخ ثقافة التنظيم وا�دارة في البنك. وبناء على ذلك، يقوم مجلس ا�دارة ولجانه 
المتخصصة، بصفة مستمرة، بتقييم وتحسين ممارسات وسياسات وإجراءات التنظيم وا�دارة في البنك، والتأكد من تطبيق البنك للمبادئ المنصوص 

عليها في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات (الميثاق) الصادر من الهيئة العامة لسوق المال، با�ضافة إلى لوائح تنظيم وإدارة المؤسسات المصرفية والمالية 
الصادرة من البنك المركزي العماني. كذلك يطبق البنك، كمصرف إسالمي، الئحة البنك المركزي العماني الخاصة بالمؤسسات المصرفية ا�سالمية.

مجلس ا�دارة 
يتولى مجلس ا�دارة مسؤولية ا�شراف والرقابة على البنك. كما يقوم المجلس بوضع واعتماد أهداف وإستراتيجيات وسياسات البنك التي يجب التقيد 

بها من أجل تحقيق هذه اbهداف، با�ضافة إلى مراجعة أداء البنك فيما يتعلق بأهدافه المحددة.

تقرير تنظيم 
 وإدارة الشركة 

ــ ٢٠١٣
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تعيين أعضاء مجلس ا�دارة 
يتكون مجلس ا�دارة من سبعة أعضاء تم انتخابهم من قبل المساهمين في نوفمبر ٢٠١٢ لفترة ثالث سنوات. ولكن، نتيجة لقرار إحدى الشخصيات 

االعتبارية باستبدال ممثلها في المجلس، انضم ذلك العضو المعين إلى مجلس ا�دارة في أبريل ٢٠١٣. هذا، وتنتهي دورة كل أعضاء مجلس ا�دارة الحالي 
في ٢٠١٦.

كيفية ترشيح أعضاء مجلس ا�دارة
يتم ترشيح أعضاء مجلس ا�دارة طبقا للنظام اbساسي للبنك. ويحتفظ المساهمون بالحق في انتخاب أي مرشح لمجلس ا�دارة بغض النظر عن أية 

توصية أو تزكية يتقدم بها مجلس ا�دارة.

المعلومات التي يزود بها أعضاء مجلس ا�دارة
يزود أعضاء مجلس ا�دارة بالمعلومات في الوقت المناسب حتى يتمكنوا من الرقابة الكاملة والفعالة على اbمور ا�ستراتيجية والمالية و التشغيلية، 

وتلك المتعلقة بالرقابة الداخلية والتنظيم وا�دارة.

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

تكوين مجلس ا�دارة
ال يوجد من بين أعضاء مجلس ا�دارة من هو عضو في مجالس إدارة أكثر من أربع شركات مساهمة عامة أو بنوك تكون مراكز أعمالها الرئيسة في 

سلطنة عمان، أو رئيس لمجلس إدارة أكثر من اثنين من تلك الشركات.

الجدوالن التاليان يوضحان مركز كل عضو من أعضاء مجلس ا�دارة الحالي وفقا لميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة.

الجدول ١

تصنيف العضوالجهة التي يمثلهااسم عضو مجلس ادارة

صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد ـ رئيس 
مجلس ا�دارة

 غير تنفيذي ـ غير مستقلشركة حورية ش.م.م

 غير تنفيذي ــ غير مستقلشركة الطاقة اbولى عمان الفاضل/محمد على الفهيم ــ نائب رئيس مجلس ا�دارة

 غير تنفيذي ــ مستقلنفسهالفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي ــ عضوا

 غير تنفيذي ــ مستقلشركة الخنجي للتنمية واالستثمارالفاضل/ أحمد بن عبد اx الخنجي ــ عضوا

 غير تنفيذي ــ مستقلنفسهالفاضل/ خليفة حمد المهيري ــ عضوا

 غير تنفيذي ــ مستقلنفسهالفاضل/ محمد شكري غانم ــ عضوا

 غير تنفيذي ــ غير مستقلشركة أبار لالستثمارالفاضل/ مالكولم ماكينون ــ عضوا
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الجدول ٢

اسم عضو مجلس ادارة

عضويته في 
لجان مجلس 
ادارة اHخرى

عضويته 
في مجالس 

إدارات شركات 
المساهمة 

العامة اHخرى

عدد جلسات 
المجلس التي 

حضرها

حضر آخر 
جمعية 
عمومية

(نعم/ال)

صاحب السمو السيد/ تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد ـ رئيس 
ال ينطبق٤ال توجدالتنفيذيةمجلس ا�دارة 

ال ينطبق٣ال توجدالتنفيذيةالفاضل/ محمد علي الفهيم ـ نائب رئيس المجلس

الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي 
التدقيق/ 

ال ينطبق٣٤المخاطر وااللتزام 

الفاضل/ أحمد بن عبد اx الخنجي
التنفيذية/ 

ال ينطبق٤ال توجدالتدقيق 

ال ينطبق١ال توجدالتدقيق الفاضل/ خليفة حمد المهيري

الفاضل/ محمد شكري غانم
التنفيذية/ 

ال ينطبق٢ال توجدالمخاطر وااللتزام

ال ينطبق٢ال توجدالمخاطر وااللتزامالفاضل/ مالكولم ماكينون

عدد وتواريخ اجتماعات مجلس ا�دارة
عقد مجلس ا�دارة ٤ اجتماعات في ٢٠١٣: في ٤ فبراير و ٢٩ مايو و ٢٢ يوليو و ٢٠ أكتوبر ٢٠١٣. وكانت أطول فترة بين اجتماعات مجلس ا�دارة ١١٥ يوما، مما 

يمثل امتثاال لميثاق تنظيم وإدارة الشركات الذي يشترط أن ال تتجاوز الفترة بين االجتماعات أربعة أشهر.

أتعاب أعضاء مجلس ا�دارة وا�دارة العليا

بلغ مجموع المزايا (الرواتب، العالوات، المكافآت، المنح، التقاعد، الخ.) المدفوعة bعضاء ا�دارة العليا السبعة في ٢٠١٣، مبلغ  ٥٤٨،٧٠٧ رياال عمانيا. 

 مدة عقود خدمة الموظفين اbجانب عامان، وبالنسبة للموظفين العمانيين فإنها محددة  وفقا لقوانين العمل سارية المفعول. كما أن فترة ا�نذار 
تتراوح ما بين شهرين وأربعة أشهر.

بما أن كل أعضاء مجلس ا�دارة ليسوا بتنفيذيين، فإنهم ال يتقاضون مكافآت محددة أو حوافز مرتبطة باbداء. ويتقاضى اbعضاء أتعاب حضور الجلسات 
المذكورة باالضافة إلى مصروفات حضور اجتماعات المجلس ولجانه.
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فيما يلي تفاصيل أتعاب حضور الجلسات المدفوعة والمستحقة bعضاء مجلس ا�دارة خالل العام ٢٠١٣:

الجدول ٣

اسم عضو مجلس ادارة
مجموع اHتعاب 

مالحظات(ريال عماني)

٥,٤٠٠صاحب السمو السيد/تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد ـ رئيس مجلس ا�دارة

٤,٣٠٠الفاضل/ محمد علي الفهيم ـ نائب رئيس مجلس ا�دارة

٤,٩٠٠الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي ـ عضوا

٥,٤٠٠الفاضل/ أحمد بن عبد اx الخنجي ـ عضوا

١,١٠٠الفاضل/ خليفة حمد المهيري ـ عضوا

٤,٢٠٠الفاضل/ محمد شكري غانم ـ عضوا

١,٧٠٠الفاضل/  مالكولم ماكينون ـ عضوا

٢٧,٠٠٠المجموع

لجان مجلس ا�دارة
هناك ثالث لجان لمجلس ا�دارة حتى نهاية ٢٠١٣ وهي: اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق ولجنة المخاطر وااللتزام.

لجنة التدقيق
تتكون لجنة التدقيق من ثالثة أعضاء؛ وقد اجتمعت اللجنة مرتان في ٢٠١٣، حيث أن البنك قد بدأ التشغيل الرسمي في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣.

الجدول أدناه يبين أسماء أعضاء اللجنة وتفاصيل االجتماعات التي حضروها:

الجدول ٤

المركزاسم العضو
عدد االجتماعات التي 

مالحظاتحضرها

٢رئيسا ـ مستقلالفاضل/شبيب بن محمد الدرمكي 

٢عضوا ـ مستقلالفاضل/ أحمد بن عبد اx الخنجي

١عضوا ـ مستقلالفاضل/ خليفة حمد المهيري
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تتولى اللجنة مسؤولية ترشيح المدقق الخارجي وتقييم تقارير التدقيق الداخلي وتقديم النصح والتوجيه فيما يتعلق بتنفيذ توصيات التدقيق ومراقبة 
أعمال التدقيق الداخلي في إطار بيئة الرقابة الداخلية والرقابة التنظيمية للبنك. 

مسؤوليات ومهام اللجنة
تقديم التوصية إلى مجلس ا�دارة، الذي يرفعها بدوره إلى الجمعية العمومية، حول تعيين وأتعاب المدقق الخارجي الذي يقوم بالتدقيق السنوي   

للبنك.

المسؤولية عن تقييم عملية التدقيق الداخلي ومواصلة ا�شراف على ومراقبة عمل المدقق الخارجي والمدقق الداخلي واعتماد كل خدمات   
التدقيق والخدمات اbخرى المسموح بها التي يقومون بإنجازها.

تكون للجنة إمكانية الوصول إلى أعضاء مجلس ا�دارة والمدققين الخارجيين والمستشار القانوني ، با�ضافة إلى الوصول إلى كل المعلومات ذات   
الصلة، الالزمة لمباشرة أعمالها، آخذة في االعتبار لوائح/قوانين االختصاص.

تنظيم حضور أعضاء مجلس ا�دارة أو كبار مسئولي البنك أو المدققين الخارجيين أو المستشار القانوني في االجتماعات، كما هو مالئم.  

تقديم تقارير إلى مجلس ا�دارة عن نتائج التدقيق الداخلي وتصعيد المسائل الجوهرية.  

لجنة المخاطر وااللتزام
تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء، وقد اجتمعت مرة واحدة خالل العام ٢٠١٣. الجدول أدناه يوضح أسماء أعضاء اللجنة: 

الجدول ٥ 

االجتماعات التي حضرهاالموقعاالسم

١رئيساالفاضل/ مالكولم ماكينون

١عضواالفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي

-عضواالفاضل/ محمد شكري غانم

تساعد اللجنة مجلس ا�دارة على الوفاء بمسئولياته ا�شرافية والرقابية المتعلقة بإدارة المخاطر وااللتزام، حيث أن االلتزام يمثل عمال أساسيا بالنسبة 
�دارة المخاطر بالبنك. وذلك بترسيخ عمليات الرصد والمراجعة والرقابة الداخلية، وسياسات وإجراءات ونظم االلتزام وإدارة المخاطر داخل البنك، وضمان 

االمتثال للمتطلبات التنظيمية، با�ضافة إلى مطابقة المعايير الرئيسية كبازل و COSO والمعايير اbخرى ذات الصلة.
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مسئوليات ومهام اللجنة 
تتلخص المسئوليات والمهام اbساسية للجنة في القيام نيابة عن البنك با�شراف على ومتابعة:  

التعرض لمجموع المخاطر ومستوى المخاطر التي تحملها البنك.  

قرارات إدارة المخاطر وااللتزام بالنسبة للبنك.  

مدى كفاءة أنظمة وضوابط إدارة المخاطر وااللتزام.  

التزام ا�دارة بحدود وسياسات المخاطر المقررة.  

تقيد ا�دارة بمتطلبات االلتزام القانونية؛ كمكافحة غسيل اbموال، أعرف عميلك ورفع التقارير، الخ.  

أداء مهام البنك المتعلقة بالمخاطر وااللتزام.  

تعمل اللجنة، فيما يتعلق بمخاطر االئتمان، فقط على مراقبة وا�شراف على سياسات المخاطر، وصحة النماذج وتفويض السلطات وتعرض وتركيز   
القروض. أما المسائل المتعلقة باستمرار ا�دارة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمخاطر االئتمان سيتم تفويضها من قبل مجلس ا�دارة بصورة 

منفصلة للجنة التنفيذية.

ضمن صالحية اللجنة لمراقبة اbمور المتعلقة بااللتزام، سيكون بمقدور اللجنة الوصول إلى إدارة البنك التنفيذية/العليا والمدققين الخارجيين   
والمستشار القانوني ، كما أنها ستتمكن من االطالع على كل المعلومات ذات الصلة، الالزمة لمباشرة أعمالها. 

اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء، وقد اجتمعت ست مرات خالل العام ٢٠١٣. والجدول أدناه يبين أسماء ومراكز اbعضاء:

الجدول ٦ 

مالحظاتاالجتماعات التي حضرهاالمركزاالسم

٦رئيساصاحب السمو السيد/ تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد

٥عضواالفاضل/ محمد علي الفهيم 

عين بتاريخ ٤٢٠١٣/٥/٢٩عضواالفاضل/ أحمد بن عبد اx الخنجي

٥عضواالفاضل / محمد شكري غانم

استقال بتاريخ  ٢عضواالفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي
٢٠١٣/٥/٢٩

تهدف اللجنة التنفيذية إلى مساعدة مجلس ا�دارة في ا�شراف على ومراقبة إدارة البنك. كما أن اللجنة مسئولة عن مراجعة ومراقبة واعتماد اbعمال 
المالية وغير المالية الرئيسة، وقرارات البنك المتعلقة باالستثمار والعمليات في حدود الصالحية المحددة من قبل مجلس ا�دارة. أيضا تقوم اللجنة 

بمساعدة مجلس ا�دارة في الوفاء بمسؤولياته الرقابية فيما يتعلق بمنح االئتمان (المفوضة من المجلس)، وعمل التسويات وإلغاء القرارات المتعلقة 
بالديون والزيادات التي تمثل مخاطر ائتمانية غير مألوفة.
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مسئوليات ومهام اللجنة
تمثل اللجنة بصورة أساسية جهازا لصنع القرار ومنتدى يتاح فيه مزيد من الوقت bعضاء اللجنة للتداول حول المسائل الموجهة إليهم قبل   

الموافقة عليها أو رفع توصياتهم بشأنها إلى مجلس ا�دارة.

ما لم يرد نص بخالف ذلك، تكون اللجنة مسئولة فقط عن تنفيذ اbعمال الواردة في هذا الميثاق.  

إقرار التعيينات لمجلس ا�دارة وا�دارة العليا بناء على الترشيح المقدم من رئيس مجلس ا�دارة أو أعضاء المجلس اjخرين أو من طرف ثالث.  

مراجعة تشكيل وحجم واحتياجات مجلس ا�دارة ولجانه المتخصصة على أساس سنوي وتقديم توصياتها في هذا الصدد إلى المجلس.  

القيام بالمراجعة الدورية للمبادئ الكلية لتنظيم وإدارة الشركة، وإجراءات وممارسات البنك وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس ا�دارة، بما   
يتناسب.

تطوير سياسة البنك المتعلقة بحقوق الموظفين ، بعد المناقشة الوافية مع ا�دارة التنفيذية واللجان ا�دارية ذات الصلة، وتقديمها للمجلس   
للموافقة.

مراقبة تطوير وتنفيذ إطار حقوق الموظفين بالبنك.  

مراجعة مكافآت مجلس ا�دارة ولجانه المختلفة ورفع توصياتها إلى الجمعية العمومية من خالل مجلس ا�دارة.  

التوصية لمجلس ا�دارة فيما يتعلق بمكافأة الرئيس التنفيذي، والمعايير الكلية المحددة لتعويض ا�دارة العليا.  

العمل عن كثب مع لجنة المخاطر في تقييم الحوافز التي أحدثها نظام التعويض.  

نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس ا�دارة

صاحب السمو السيد/ تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد – رئيس مجلس ا�دارة

أنتخب صاحب السمو السّيد تيمور بن أسعد آل سعيد لرئاسة مجلس إدارة بنك العّز ا�سالمي في نوفمبر من عام ٢٠١٢م . ويسعى صاحب السمو إلى 
العمل مع أعضاء مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية للبنك لتأسيس إطاٍر راسٍخ ومستداٍم يمهد لنمو قطاع اbعمال المصرفية ا�سالمية في سلطنة ُعمان.

 dُعماني dساسية والعالقات التي يتحّلى بها المجتمع الُعماني، يتطّلع صاحب السمو إلى أن يصبح بنك العز ا�سالمي بنكbواسترشاد� بالقيم ا dواستلهام
رائد�، متطّور� ومتقّدمd ومنفتحd على العمالء، بل بنكd يحمل نفس القيم ا�سالمية التي يتحّلى بها المجتمع الذي تقدم خدمات البنك إليه.

ويحرص بنك العّز ا�سالمي على أن يقّدم قائمة منتجات وخدمات وحلول مبتكرة تلبي إحتياجات ومتطّلبات العمالء، وذلك من خالل اعتماد أحدث 
التقنّيات واbنظمة التي تقّدم لهم تجربًة مصرفية فريدة.

خالل مسيرته العملية في قطاعي اbعمال والتمويل، تم في وقت سابق انتخاب صاحب السمو عضو� في مجلس إدارة بنك ظفار، ويشغل حاليd منصب 
مساعد اbمين العام للتعاون الدولي بمجلس البحث العلمي. وكجزٍء من مشاركته الفاعلة والبارزة في مختلف شؤون وقضايا المجتمع على الساحة 

المحلّية، يتوّلى صاحب السمو حاليd منصب الرئيس الفخري للجمعية الُعمانية لمرض السّكري، وكذلك الجمعية الُعمانية للمياه.

ويعّد صاحب السمو أحد الداعمين للشباب للتميز والريادة في مجال اbعمال ويولي أهمّية قصوى لغرس روح ا�بتكار بين أوساط الشباب الُعماني، حيث 
يؤمن بضرورة تمكين وتطوير هذه الشريحة بإتاحة الوسائل وتوفير اbدوات التي تضمن صقل مهاراتهم وإطالق العنان لكفاءاتهم وطاقاتهم. ويرى 

صاحب السمو أن االستثمار في الشباب اjن سيمّكن من حصد أفضل الثمار في المستقبل.
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الفاضل/ محمد علي الفهيم – نائب رئيس مجلس ا�دارة

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

وقد عمل الفاضل/ الفهيم في مستهل مسيرته المهنية في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث شغل منصب رئيس إدارة التمويل بالمجموعة، 
وركز خالل عمله على تحديد واعتماد االستراتيجيات االستثمارية الناجحة للشركة بشكل يعكس ا�دارة المتوازنة لمحفظة استثمارات الشركة. وخالل 

تلك الفترة عمل أيضا كمستشار تمويل في شركة كي بي إم جي KPMG دبي. وعمل كذلك لدى بنك إتش إس بي سي في قسم تمويل المشاريع 
والصادرات في لندن.

ويتبّوأ الفاضل/ الفهيم عضوية مجالس عدة شركات ممثال لشركة االستثمارات البترولية الدولية IPIC منها مجلس رقابة شركة انيرجاس دي برتغال 
EDP، وشركة آبار لالستثمار، وشركة أرابتك القابضة PJSC، ومصرف الطاقة اbول، وبنك يونيكرديت.

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

الفاضل/ خليفة حمد المهيري – عضو مجلس ا�دارة

تم انتخاب الفاضل/ خليفة بن حمد المهيري كعضٍو في مجلس إدارة بنك العز ا�سالمي في نوفمبر ٢٠١٢م، وهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة 
آبار للعقارات التي يتوّلى فيها مسؤولية إدارة اbعمال ا�شراف على استراتيجيات العمل وتنفيذها.

وقد اكتسب المهيري خبرة ًواسعًة في مختلف المجاالت المتعلقة بقطاع العقارات بما في ذلك البناء وإدارة المشاريع، وإدارة التطوير، وإدارة التمويل، 
وإدارة اbصول.

وقبل توليه لهذا المنصب ظل الفاضل/ المهيري يدير أنشطة العقارات التابعة لشركة آبار لالستثمار التي تنوعت ما بين المشاريع السكنية والتجارية 
وتطوير العقارات المرتبطة بالضيافة بدولة ا�مارات العربية المتحدة. كما كان مسؤوًال عن التطوير والتخطيط االستراتيجي بالشركة، والتي تخّللها 
التقييم التجاري ومراقبة اbداء. ويشغل المهيري عضوية مجالس إدارة في شركات عدة منها منتجع البحر الميت بعّمان في اbردن، وشركة أرابتك 

.PJSC القابضة

وقد عمل الفاضل/ المهيري أيضا كمهندس ميكانيكي في شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية (إدكو ADCO) لثالث سنوات.

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

الفاضل/ أحمد عبد اx الخنجي – عضو مجلس ا�دارة

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

للفاضل/ احمد خبرة تمتد لفترة تزيد عن ٢٠ عامd تقلد خاللها عددا من المناصب الرئيسية التي شّكلت ورسمت مالمح السياسة الصحية للسلطنة 
والتخطيط االستراتيجي في الصحة.

وسيستفيد مجلس إدارة بنك العز من عضوية الفاضل / احمد الخنجي على ضوء الخبرة والمعرفة التي اكتسبها من خالل اbدوار القيادية واالستشارية 
التي تقلدها في مجاالت االستثمار والتجارة والرعاية الصحية بالسلطنة. ولدى الخنجي عضوية في مجالس إدارة متعّددة كالجمعية الُعمانية للسالمة 

على الطرق، والجمعية الُعمانية لحماية المستهلك، ورئاسة اللجنة الُعمانية للرياضة للجميع.

وقد نال الخنجي درجة البكالوريوس في إدارة اbعمال من جامعة كولورادو الشمالية في الواليات المتحدة اbمريكية، وعلى الماجستير في ا�دارة العامة 
من جامعة كارنيجي ميلـون ببيتسبرغ في الواليات المتحدة اbمريكية.
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الفاضل/ شبيب محمد الدرمكي – عضو مجلس ا�دارة

تم انتخاب الفاضل/ شبيب بن محمد بن سيف الدرمكي كعضٍو في مجلس إدارة بنك العز ا�سالمي في نوفمبر ٢٠١٢م. وهو يشغل حاليا منصب المدير 
العام لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية في سلطنة ُعمان، كما أنه عضو في مجالس إدارة عدد من المؤسسات والشركات التي تستفيد من 
خبرته الواسعة في التمويل والتدقيق وإدارة صناديق المعاشات كشركة شل ُعمان وشركة صناديق االستثمار الوطنية وقد كان عضوا أيضا في بنك 

ا�سكان الُعماني وشركة فنادق الباطنة. وقد استفاد الفاضل/ شبيب من فهمه العميق الستراتيجيات العمل بصورة تساعد على تنسيق اbهداف المالية 
في اbعمال المصرفية ا�سالمية.

واستنادا إلى خبرته العالية في مجال التمويل والتدقيق، ستسهم عضويته في مجلس إدارة بنك العّز بصورة فاعلة ودور مهم في تعزيز مكانة البنك 
وكفاءته على الصعيد القيادي وا�داري.

وبفضل المهارات والخبرات الواسعة التي اكتسبها الدرمكي في مجال التمويل واbعمال التجارية ، يعّد انتخابه ضمن أعضاء مجلس إدارة البنك دافعا 
لتحقيق أهداف البنك ا�قليمية التي تتمّثل في تقديم الخدمات المصرفية الرائدة المتوافقة مع الشريعة ا�سالمية سواء ل�فراد والشركات. وستساهم 
خبرة الدرمكي أيضا في مساعدة البنك في تحقيق اهدافه المتمثلة في ابتكار المنتجات الجديدة وإطالق الخدمات الفريدة التي تلبي احتياجات مختلف 

العمالء.

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

الفاضل/ محمد شكري غانم – عضو مجلس ا�دارة

تم انتخاب الفاضل/ محمد شكري غانم كعضٍو في مجلس إدارة بنك العز ا�سالمي في نوفمبر ٢٠١٢م. وقد اكتسب خبرًة وكفاءًة عاليًة خالل عمله 
bكثر من ١٢ عامd في أسواق التمويل ا�قليمية وتعامله مع قضايا الطاقة العالمية كرئيس تنفيذي لمصرف الطاقة اbول. ويتولى حاليd مهام إدارة 

المصرف بشكل كامل وا�شراف على خططه االستراتيجية، ومراقبة اbداء والعمل مع الموظفين جنبd إلى جنب ليضمن سير اbعمال كما هو مخطط 
وموضوع، وا�شراف على تطوير خطة سير العمليات على المدى الطويل.

وإضافة إلى منصبه كرئيس تنفيذي با�نابة فهو يتولى مسؤولية ا�شراف على كافة جوانب االستثمار في مصرف الطاقة اbول بما في ذلك تصميم 
عمليات االستثمار وتنفيذها لجميع العمالء والتسويق والترويج للمنتجات. وهو يقدم استشارات استثمارية استراتيجية رفيعة المستوى متضمنة عمليات 

االستثمار وأنواع أصول إضافية وأدوات االستثمار لكافة العمالء. وهو مسؤول كذلك عن توسيع قاعدة العمالء بإرساء استراتيجيات استثمار راسخة ومتينة.

وقبل أن يبدأ الفاضل/ غانم مشواره بمصرف الطاقة اbول، عمل لدى الشركة العربية المصرفية (ABC)(BSC) ضمن فريق تطوير اbعمال بشمال أفريقيا 
في قسم المشاريع العالمية والتمويل المنظم. كما كان مسؤوًال عن تطوير وتنظيم صفقات استشارية للشركات في شمال أفريقيا في قطاعات عدة 

منها: النفط وحقوله والغاز الطبيعي وتوليد الطاقة. وقد عمل الفاضل/ غانم أيضا لدى شركة جي إي دي هاندلز GED Handles G.m.b.H في فيينا في 
إدارة اbصول وتقييم المخاطر بقطاعي الطاقة والمعادن، حيث عمل كاختصاصي تجاري أول في مجاالت وخيارات متعلقة بقطاع النفط.

ويحمل الفاضل/ غانم درجة البكالوريوس في إدارة اbعمال من جامعة ويبستر (كلية اbعمال والتقنية) في فينا، با�ضافة إلى درجة الماجستير من 
جامعة جالمورجان.

الفاضل/ مالكولم ماكينون – عضو مجلس ا�دارة

يشغل الفاضل/ مالكولم ماكينون منصب نائب المستشار القانوني بشركة ا�ستثمارات البترولية الدولية (أيبيك)، وهي شركة إستثمارية مملوكة 
بالكامل لحكومة إمارة أبوظبي. وقد مارس الفاضل/ ماكينون العمل القانوني مسبقd كمحامي في مكتب محاماة دولي رائد في كل من لندن 

وأبوظبي. ويتمّتع الفاضل/ ماكينون بعضوية العديد من مجالس إدارات الشركات المنضوية تحت مظّلة أيبيك.

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

تتكون هيئة الرقابة الشرعية من ثالثة أعضاء، وقد اجتمعت الهيئة ثالث مرات خالل العام ٢٠١٣. ويبين الجدول أدناه أسماء اbعضاء ومراكزهم:

الجدول ٧ 

تواريخ االجتماعاتاالجتماعات التي حضرهاالمركزاالسم

١ أغسطس ٣٢٠١٣رئيساالشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

 ٣١ أغسطس ٣٢٠١٣عضواالشيخ الدكتور أسامة محمد سعد بحر

١ أكتوبر ٣٢٠١٣عضواالشيخ ناصر بن يوسف العزري

تجاز كل منتجات وخدمات بنك العز ا�سالمي المصرفية من قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة. إن أعضاء الهيئة علماء يتمتعون بالمعرفة والخبرة 
الواسعة في الفقه ا�سالمي. وعليه، فال يمكن استثمار أية أموال خاصة ببنك العز ا�سالمي في أصول مخالفة للشريعة، كما ال يمكن أن تؤخذ من أية 

مصادر غير ملتزمة بالشريعة. إن بنك العز ا�سالمي يوفر لكم الطمأنينة وراحة البال مع كل منتج أو خدمة تقدم من خالل شهادة فتوى موقعة من 
هيئة الرقابة الشرعية. 

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

إن الجمعية العمومية تقوم بتعيين هيئة الرقابة الشرعية، التي تتكون مما ال يقل عن ثالثة أعضاء، بناء على ترشيح مجلس ا�دارة.

وتتلخص مهام ومسئوليات الهيئة في ما يلي:

الموافقة على منتجات وخدمات البنك   
الموافقة على النواحي الشرعية في عقد التأسيس والنظام اbساسي واللوائح، با�ضافة إلى الصيغ والسياسات المتبعة في البنك.   

الموافقة على االتفاقيات والعقود النموذجية المتعلقة بصفقات البنك المالية.   
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 المصدقة من قبل الهيئة.   
تقديم واقتراح الحلول الشرعية الممكنة لمشاكل الصفقات التجارية التي تتعارض مع مبادئ وأحكام الشريعة ا�سالمية، وإيجاد البدائل للمنتجات    

المنافية للقواعد واbوامر الشرعية.
إعالن اعتراضها على الصفقات المنافية bحكام الشريعة ا�سالمية، والقيام بتصويبها أو إيقافها وتقديم النصح ل�دارة المعنية بعدم تكرارها. ثم    

ترسل اعتراضها خطيا إلى مجلس ا�دارة.
مراجعة تقرير إدارة التدقيق وااللتزام الشرعي المتعلق بتدقيق معامالت البنك وإلى أي مدى تتطابق تلك المعامالت مع أحكام الشريعة ا�سالمية    

وفتاوى وقرارات الهيئة.
التأكد من أن توزيع اbرباح بين المساهمين والمودعين وتحميل الخسارة يتم حسابها طبقا لمبادئ الشريعة ا�سالمية.   

تقديم تقرير سنوي أمام جمعية البنك العمومية 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

في ما يلي بيان أتعاب الجلسات والمكافآت المدفوعة أو المستحق لهيئة الرقابة الشرعية خالل العام ٢٠١٣:

مجموع ا�تعاباسم العضو

١٦٠٠الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

١٢٠٠الشيخ الدكتور أسامة محمد سعد بحر

١٢٠٠الشيخ ناصر بن يوسف العزري

٤٠٠٠المجموع

كذلك يستحق أعضاء الهيئة مكافأة با�ضافة إلى أتعاب الجلسات. الجدول أدناه يبين تفاصيل المكافآت المدفوعة bعضاء الهيئة خالل العام ٢٠١٣:

مالحظاتمجموع المكافأةاسم العضو

تسعة أشهر ١٢٠٠٠الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

تسعة أشهر٩٠٠٠الشيخ الدكتور أسامة محمد سعد بحر

تسعة أشهر٩٠٠٠الشيخ ناصر بن يوسف العزري

٣٠٠٠٠المجموع

وكان مجموع مصروفات الفنادق والسفر المتعلقة بالهيئة خالل العام ٢٠١٣ مبلغا وقدره  ٢،٦٢٩/٣٤٤   رياال عمانيا.

نبذة تعريفية عن أعضاء  هيئة الرقابة الشرعية

الشيخ الدكتور/محمد عبد الرحيم سلطان العلماء 

الشيخ الدكتور / محمد عبد الرحيم سلطان العلماء هو عضو في هيئة كبار علماء ا�سالم في دبي، وأستاذ مشارك في كلية الشريعة بجامعة دولة 
ا�مارات العربية المتحدة في العين، كما أنه من الخبراء المشهود لهم في مجال التمويل ا�سالمي. با�ضافة إلى ذلك، فإن الدكتور العلماء يرأس أيضا 

لجنة الفتوى الخاصة بصناديق الزكاة في ا�مارات العربية المتحدة. 

وللدكتور العلماء مؤلفات شاملة في التمويل ا�سالمي الحديث، كما قدم كثيرا من اbوراق البحثية في العديد من المؤتمرات الدولية. وهو يعمل حاليا 
في عدد من المجالس المختصة بالشريعة ممثال لمؤسسات مالية إسالمية وشركات التكافل، من بينها بنك دبي ا�سالمي وبنك الهالل وبنك ا�مارات 

ا�سالمي وبنك النور ا�سالمي ودار التكافل والموارد للتمويل ومنازل العقارية.

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

الشيخ الدكتور/ أسامة محمد سعد بحر
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الشيخ الدكتور/ البحر أحد علماء الشريعة اbجالء من مملكة البحرين. وهو يشغل حاليا منصب رئيس قسم االلتزام الداخلي  بالشريعة وعضو هيئة 
الرقابة الشرعية ببنك فيرست إنيرجي بالبحرين. وقد شغل قبل ذلك مناصب عليا في بنوك إسالمية في البحرين، بما في ذلك منصب رئيس االلتزام 

بالشريعة في مصرف السالم، ورئيس والعضو التنفيذي بهيئة الرقابة الشرعية في بنك كابينوفا لالستثمار، الذي يمثل أحد اbذرع االستثمارية المملوك 
بالكامل لبنك البحرين والكويت في البحرين.

إن خبرة دكتور أسامة المعرفية الواسعة تغطي مجاالت واسعة كهيكلة المنتجات المالية ا�سالمية، وإعداد العقود الشرعية، با�ضافة إلى تأليفه 
للعديد من اbوراق البحثية حول اbعمال المصرفية والتمويل ا�سالمي. كما أن الشيخ الدكتور عضو في عدد من هيئات الرقابة الشرعية، تشمل بنك إثمار 

والشركة المصرفية العالمية وبنك االستثمار الدولي سكنا لحلول ا�سكان الكلية وشركة ريف للتمويل العقاري.

لقد حصل دكتور البحر على درجة الدكتوراة من جامعة الهاي في هولندا، والماجستير من جامعة ا�مام اbوزعي في لبنان، والبكالوريوس في الشريعة 
ا�سالمية من جامعة اbمير عبد القادر للدراسات ا�سالمية في الجزائر.

الشيخ/ناصر بن يوسف العزري

يشغل الشيخ ناصر حاليا منصب مدير دائرة الفتوى بوزارة اbوقاف والشئون الدينية في سلطنة عمان وأمين سر مؤقت بمكتب سماحة المفتي العام. 
كما أن الشيخ ناصر عضو فاعل في العديد من اللجان بالوزارة المسئولة عن المساجد والزكاة والحج ومراجعة المنشورات والكتب. قبل أن يتولى منصبه 

الحالي، شغل الشيخ العزري عددا من المواقع الرفيعة، بما في ذلك منصب مساعد قاض بوزارة العدل وباحث في الشئون ا�سالمية بوزارة اbوقاف 
والشئون الدينية.

إن الشيخ العزري يتمتع بعلم غزير وخبرة معرفية واسعة القوانين ا�سالمية والقضائية، وله العديد من اbوراق والدراسات البحثية. كما أنه حضر مؤتمرات 
إسالمية هامة كالتي تعقدها أكاديمية الفقه ا�سالمي العالمية.

الشيخ العزري حاصل على الدبلوم العالي في الفقه من معهد علوم الشريعة في سلطنة عمان.

بنية ا�دارة
إدارة البنك تشمل الرئيس التنفيذي بالوكالة، الذي يعتبر قائدا للمؤسسة. ويتم تعيين الرئيس التنفيذي بالوكالة وتحديد مهامه ومسئولياته وراتبه 

ومخصصاته من قبل مجلس ا�دارة. ويتم تعيين أعضاء ا�دارة العليا اjخرين لمساعدته في قيادة المؤسسة. الجدول التالي يقدم بيانات موظفي ا�دارة 
العليا السبعة ومراكزهم:

الجدول ١٠ 

المركزاالسم

الرئيس التنفيذي بالوكالةالفاضل/ جمال درويش

نائب المدير العام- الرئيس التنفيذي للشؤون المالية الفاضل/ سيف اليعربي

مساعد المدير العام- رئيس إدارة الموارد البشريةالفاضل/ محمد يار البلوشي

مساعد المدير العام- رئيس إدارة التسويق واالتصاالت التجاريةالفاضلة/ عائشة عبد اx الخروصي

مساعد المدير العام – رئيس إدارة الخزانةالفاضل/ أحمد الرواحي

مساعد المدير العام – رئيس إدارة التدقيق الداخليالفاضل/بيت بايرن

مساعد المدير العام – رئيس إدارة المخاطرالفاضل/ كريشنان هاريهاران



التقرير السنوي ٢٠١٣   | ٢٧ |

نبذة تعريفية عن أعضاء ا�دارة العليا

الفاضل/ جمال درويش – الرئيس التنفيذي بالوكالة

الفاضل/ جمال درويش يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة في بنك العز ا�سالمي، أحد أولى البنوك ا�سالمية المتخصص في عمان. إن الفاضل/
درويش يتولى ا�شراف على ومراقبة التوجيه ا�ستراتيجي للبنك الذي يبلغ رأسماله المدفوع بالكامل ١٠٠ مليون ريال عماني. وقد كان الفاضل/ درويش، 

قبل أن يتولى هذا المنصب القيادي في بنك العز ا�سالمي في يوليو ٢٠١٢، يشغل منصب رئيس أقسام التشغيل ومدير عام التجزئة المصرفية في 
مصرف الريان بدولة قطر.

الفاضل/ سيف اليعربي – نائب المدير العام، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية 

عين الفاضل/سيف اليعربي رئيسا ل�دارة المالية في بنك العز ا�سالمي في سبتمبر ٢٠١٣ بعد أن أمضى خمس سنوات مديرا للتمويل في مؤسسة دبي 
لالستثمار، الذراع االستثماري لحكومة دبي.

الفاضل/ أحمد الرواحي – مساعد المدير العام، رئيس إدارة الخزانة

يشغل الفاضل/ أحمد الرواحي منصب مساعد المدير العام للخزانة في بنك العز ا�سالمي. وقد التحق بالبنك في مطلع العام ٢٠١٣ لينشئ إدارة الخزانة 
ويتولى إدارتها. 

وقد كان الفاضل/ الرواحي، قبل انضمامه إلى البنك، رئيسا �دارة الخزانة في «مزن» النافذة المصرفية ا�سالمية للبنك الوطني العماني.

الفاضل/ محمد البلوشي – مساعد المدير العام، رئيس إدارة الموارد البشرية

تم تعيين الفاضل/ محمد البلوشي رئيسا �دارة الموارد البشرية في بنك العز ا�سالمي في سبتمبر ٢٠١٣. وقد سبق للفاضل/ محمد البلوشي، قبل التحاقه 
ببنك العز،أن تقلد عدة مناصب في بنك ظفار، كان آخرها منصب مساعد المدير العام للموارد البشرية والتدريب والتطوير الذي تقلده في العام ٢٠٠٦، حيث 

كان يعمل به منذ العام ١٩٩٤.

الفاضلة/ عائشة عبد اx الخروصي ـ مساعدة المدير العام، رئيسة إدارة التسويق واالتصاالت التجارية

التحقت الفاضلة/ عائشة الخروصي ببنك العز ا�سالمي كمساعدة للمدير العام لالتصاالت التجارية في يوليو ٢٠١٣. وقد كانت، قبل التحاقها ببنك العز 
ا�سالمي، رئيسة لالتصاالت التجارية وخدمة عالقات العمالء، وأيضا رئيسة ل�دارة ا�ستراتيجية بالبنك الوطني العماني.

الفاضل/ بيت بايرن - مساعد المدير العام، رئيس إدارة التدقيق الداخلي

عين الفاضل/ بيت بايرن رئيسا �دارة التدقيق الداخلي ببنك العز ا�سالمي في سبتمبر ٢٠١٣. زمن بين مهام المستر بيتي الرئيسية، تأكيد  سالمة أنظمة 
وعمليات البنك لكل من مجلس ا�دارة وإدارة البنك، وأيضا لعمالء البنك والمساهمين والمودعين.

وكان الفاضل/  بيت، قبل التحاقه ببنك العز ا�سالمي، يعمل في بنك صحار كأول رئيس �دارة التدقيق منذ العام ٢٠٠٨.
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الفاضل/ كريشنان هاريهاران – مساعد المدير العام، رئيس إدارة المخاطر

تم تعيين الفاضل/ هاريهاران رئيسا �دارة المخاطر في بنك العز ا�سالمي في أغسطس ٢٠١٣. وهو مسئول عن ضمان تنفيذ نظم إدارة المخاطر في 
البنك المكملة لموجهات البنك المركزي العماني ولجنة بازل وأفضل الممارسات الدولية.

لقد التحق الفاضل//هاريهاران ببنك العز ا�سالمي بعد أن قضى خمسة أعوام رئيسا �دارة المخاطر في بنك شامل وبنك إثمار بمملكة البحرين.

بيانات سعر السوق:
الجدول التالي يبين اbسعار العالية والمنخفضة والمتوسطة bسهم البنك ويقارن أداء البنك مقابل المؤشر العام للبنوك وشركات االستثمار حالل العام 

.٢٠١٣

الجدول (١١)

مؤشر بنك العز اسالمي ومؤشر البنوك و االستثمار بسوق مسقط - ٢٠١٣

مؤشر البنوك واالستثمار

 

سعر بنك العز ا�سالمي

سعر ا�قفالادنى سعراعلى سعرالشهرسعر ا�قفالادنى سعراعلى سعرالشهر

٠٫١١٥٠٫١٠٨٠٫١١١يناير – ٦٨٤٣٫٩٩٦٦٢٤٫٠٦٦٧٦٣٫٨١١٣يناير ١٣

٠٫١١٤٠٫١٠٧٠٫١٠٨فبراير – ٧١٠٢٫٨٦٦٧٣٣٫٦٤٧٠٥٠٫٨١١٣فبراير ١٣

٠٫١٠٩٠٫١٠٥٠٫١٠٦مارس – ٧٥٥٣٫٢٦٧١٠٢٫٩٢٧٢٧١٫٥٧١٣مارس ١٣

٠٫١٠٩٠٫١٠٥٠٫١٠٧أبريل – ٧٨٨٦٫٤٦٧٢٤٢٫٧٦٧٤٩٩٫٤٥١٣أبريل ١٣

٠٫١٠٨٠٫١٠٥٠٫١٠٧مايو – ٧٧٣١٫٩٢٧٤٧٥٫٠٥٧٧١٨٫٩٩١٤مايو ١٣

٠٫١١٠٠٫١٠٥٠٫١٠٦يونيو – ٨١٩٦٫٢٦٧٥٥٦٫٦٧٧٧٢٨٫٤٣١٣يونيو ١٣

٠٫١١٠٠٫١٠٥٠٫١٠٩يوليو – ٨٣١٢٫٧٦٧٧٢٤٫٣٤٨٢٢٠٫٤٢١٣يوليو ١٣

٠٫١١١٠٫١٠٧٠٫١٠٨أغسطس – ٨٥٧٣٫٤٨٨١٤٣٫٤٥٨١٩٨٫٩٢١٣أغسطس ١٣

٠٫١١٠٠٫١٠٥٠٫١٠٨سبتمبر -٨٣٣٨٫٨٤٧٧٥٩٫٢٤٨١١٣٫٨٥١٣سبتمبر ١٣

٠٫١١٠٠٫١٠٦٠٫١٠٨أكتوبر – ٨٢٠٩٫٢٢٨٠٩٦٫٩٥٨١٦٦٫٨٤١٣أكتوبر ١٣

٠٫١١٠٠٫١٠٦٠٫١٠٧نوفمبر – ٨٢٦٤٫١٠٨١٢٥٫٥٩٨١٢٧٫٧٩١٣نوفمبر ١٣

٠٫١٠٩٠٫١٠٦٠٫١٠٨ديسمبر- ٨٢٣٣٫٥٣٨١٠٢٫٨٥٨١٥٣٫٧٧١٣ديسمبر ١٣
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معامالت اbطراف ذات العالقة
تقدم إلى مجلس ا�دارة تفاصيل كل العمليات التجارية التي قد تكون فيها مصلحة bحد أعضاء مجلس ا�دارة و/أو أطراف أخرى ذات صلة، لدراستها 

والموافقة عليها. وال يجوز لعضو مجلس ا�دارة صاحب المصلحة أن يشارك في المناقشات وال في التصويت المتعلق بمثل هذه اbمور.

وترفع تفاصيل عمليات اbطراف ذات العالقة إلى مجلس ا�دارة على أساس ربع سنوي للنظر فيها وإجازتها كجزء من إجازة بيانات البنك المالية الربع 
سنوية.

كما تقدم تفاصيل كل عمليات اbطراف ذات العالقة إلى المساهمين كجزء من البيانات المالية المقدمة �جازتها في الجمعية العمومية السنوية.

مراجعة الرقابة الداخلية
يولي مجلس ا�دارة 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 ا�دارة هيكال إداريا يحدد بكل وضوح المهام والمسئوليات ونظم رفع التقارير، كما أجاز السياسات.

يتم إعداد المعلومات المالية اعتمادا على سياسات محاسبية مالئمة يجري استخدامها باتساق تام. كما أن ا�جراءات والضوابط التشغيلية قد وضعت 
بحيث تسهل معالجة العمليات التجارية بطريقة مضبوطة وكاملة وفي الوقت المناسب، والمحافظة على اbصول عبر كتيبات إرشادية بالسياسات 

وا�جراءات التي ينبغي أن تتبع با�ضافة إلى التعليمات المتعلقة باbداء المكتبي والمنشورات اbخرى.

المساهمون
التواصل مع المساهمين والمستثمرين

إن مجلس ا�دارة ملتزم بضمان أن تبلغ كل المعلومات الجوهرية المتعلقة بعمليات البنك التجارية بصورة منتظمة إلى المساهمين والمستثمرين.

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

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

السنوية القادمة.

إن البنك لم ولن يقوم بتوزيع أرباح أسهم، ذلك bن سنة ٢٠١٣ هي السنة اbولى التي يباشر فيها البنك عملياته، ومن ثم فإنه لم يحقق أرباحا بعد.
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توزيع رأس المال 
المساهمون الرئيسيون 

اسم المساهم
عدد اHسهم في 

٪ من رأس المال٢٠١٣/١٢/٣١

٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠شركة آبار لالستثمار

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٥الطاقة اbولى عمان

١٥٠,٠٠٠,٠٠٠١٥شركة تصاميم العقارية ش.م.م

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠شركة حورية ش.م.م

 يتم ارفاق  نسخة من مناقشات وتحليل ا�دارة كجزء من التقرير السنوي.

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

مراقبو الحسابات/المدققون
يعتزم مجلس إدارتكم أن يتقدم باقتراح للمساهمين أثناء الجمعية العمومية بالموافقة على تعيين مدققين خارجيين للعام ٢٠١٤ وفقا للمتطلبات 

القانونية.

إيرنست آند يونج – مدققون قانونيون
إيرنست آند يونج هم المدققون القانونيون للشركة، وقد ظلوا يعملون في سلطنة عمان منذ العام ١٩٧٤ كأكبر شركة خدمات مهنية في البالد. إن 

إيرنست يونج عمان تشكل جزءا من ممارسة إيرنست يونج في أوروبا، الشرق اbوسط، الهند وإفريقيا التي ٣,٦٢٨ شريكا وما يربو على ٨١,٠٠٠ مهني في ٤٦٢ 
مكتبا عبر إقليم أوروبا والشرق اbوسط والهند وإفريقيا الجغرافي. وعلى نطاق العالم، تعمل إيرنست آند يونج في أكثر من ١٥٠ دولة وتستخدم ١٧٥,٠٠٠ 

مهني.

لقد كان المبلغ المدفوع/المستحق للمدققين الخارجيين مقابل التدقيق وخدمات التأكيد ذات الصلة خالل العام ٢٠١٣، مبلغ ٣٠,٠٠٠   رياال عمانيا.

إقرار
يقر مجلس ا�دارة بمسئوليته عن إعداد البيانات المالية طبقا للمعايير والقواعد القابلة للتطبيق.

بالنسبة للسنة تحت المراجعة، أجرى مجلس ا�دارة مراجعة لكفاءة سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية بالبنك، وإنه مقتنع بأن الرقابة الداخلية في البنك 
فعالة وأن هناك إجراءات مالئمة يتم تطبيقها لتنفيذ متطلبات الميثاق.

ويؤكد مجلس ا�دارة عدم وجود أية قضايا جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة ومقدرتها على مواصلة عملياتها خالل السنة المالية القادمة.

تيمور بن أسعد آل سعيد
رئيس مجلس ا�دارة  
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مناقشة 
وتحليل ادارة

 التطور االقتصادي 
واصل االقتصاد العماني محافظته على نموه االقتصادي المستقر بنسبة ٥ ٪ في عام ٢٠١٣ بسبب القرارات االستثمارية الحصيفة ، والسياسات المالية 

للحكومة والزيادة في إنتاج النفط. وقد تراجع التضخم إلى مستوى منخفض بلغ ١٫٥ ٪ في حين شهد القطاع غير النفطي نموا كذلك بنسبة ٥٫٦ ٪ في 
عام ٢٠١٣ . و قد أكدت هذا اbداء االقتصادي القوي بعض وكاالت التصنيف. حافظت ستاندرد آند بورز (S & P) على توقعاتها عن السلطنة بأنها « مستقرة»  

وهي تتجه إلى عام ٢٠١٤ محافظة على التصنيف االئتماني السيادي عند أ/أ-١ على المدى القصير والطويل. 

ومن المرجح أن ينمو االقتصاد بمعدل ٥ ٪ خالل عام ٢٠١٤ بفضل العائدات الحكومية التي قدرت في الميزانية بـ ١١,٧٠٠ مليون ريال عماني مقابل إنفاق قدر بـ 
١٣,٥٠٠ِ  مليون ريال عماني مع تركيز كبير على مشاريع البنية اbساسية والتنمية االقتصادية. وقد خصصت الحكومة عجزا قدره ١,٨٠٠ مليون ريال عماني في 

ـِ  ٨٥ دوالرا للبرميل والذي يتوقع أن يتم تعويضه من خالل مصادر محلية . سعر النفط في الميزانية المقدر ب

قطاع البنوك العمانية
كان لالقتصاد المتطور النمو تأثير إيجابي على القطاع المصرفي الذي شهد زيادة في إجمالي أصول البنوك بنسبة ٧٫٢ ٪ لتصل إلى مبلغ ٢٢٫٤ مليار ريال 

ـِ ١٠ ٪ لتصل إلى ١٥٫٥ مليار ريال  عماني، كما نمت المدفوعات االئتمانية بنسبة ٦ ٪ لتصل إلى ١٥٫٢ مليار ريال عماني، عالوة على نمو إجمالي الودائع بنسبة تقدر ب
عماني. استمر القطاع المصرفي في المحافظة على قوته بفضل نسب تنظيمية سليمة فيما يتعلق بكفاية السيولة النقدية و رأس المال.

ومن المتوقع أن يلعب القطاع المصرفي دورا رئيسيا في عام ٢٠١٤، ويرجح أن يحصل على حصته المعززة من النمو االقتصادي العام.

بدأ القطاع المصرفي ا�سالمي عملياته بفاعلية في عام ٢٠١٣ عن طريق اثنين من المصارف ا�سالمية المكتملة وعدد من النوافذ ا�سالمية للبنوك 
التجارية.  ومع تزايد الوعي حول المنتجات والخدمات المصرفية ا�سالمية، أصبحت معدة تماما bخذ حصة كبيرة من القطاع المصرفي العام في 

السنوات القادمة.
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الخدمات المصرفية ل�فراد
 بدأت وحدة خدمات التجزئة بالبنك عملياتها في سبتمبر ٢٠١٣ بالفرع الرئيسي الكائن في المنطقة التجارية الرئيسية.  وقد أطلق البنك- تحت مسمى 

نشاط البيع بالتجزئة- منتجات تمويلية مختلفة هي: التمويل المنزلي إجارة لتمويل شراء العقارات الموجودة، وا�جارة الموصوفة بالذمة, و ا�جارة  
لتمويل العقارات قيد ا�نشاء ، و تمويل السيارات ، ومرابحة البضائع ، وإجارة الخدمات، وبطاقات االئتمان بالتينيوم و تيتانيوم و ٤ منتجات التزام وهي 

الحساب الجاري ، وحساب التوفير ، والودائع االستثمارية bجل، وودائع االستثمار وكالة.

الخدمات المصرفية عبر االنترنت
تمنحك الخدمات المصرفية عبر ا�نترنت فرصة �نجاز معامالتك المصرفية عبر ا�نترنت بكل راحة وأمان، أينما كنت وعلى مدار الساعة. ما عليك سوى 

زيارة موقعنا ا�لكتروني والتمتع بخدماتنا المصرفية ا�لكترونية.

بإمكانك التسجيل عبر ا�نترنت عبر خطوات سهلة ومريحة كالتالي:

https://www.alizzconnect.com تفضل بزيارة موقعنا ا�لكتروني التالي   

سوف تحتاج �دخال رقم بطاقة الخصم والرقم السري   

انقر على تسجيل واتبع الخطوات السهلة للتسجيل   

الصيرفة عبر الهواتف الذكية
تمنحك خدمات الصيرفة عبر الهواتف الذكية طرقd آمنة النجاز معامالتك المصرفية أينما كنت وعلى مدار الساعة. يمكن تحميل التطبيق في أجهزة 

اjيفون، واjيباد، والبالك بيري، واالندرويد. و يمكنك التمتع بالخدمات التالية عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال

dودولي dخرى محليbخرى، وإلى حسابات البنوك اbتحويل المبالغ بين حساباتك الخاصة، وإلى حسابات بنك العز ا�سالمي ا   
تتبع سجالت المعامالت التي انجزت في حسابك   

معرفة الرصيد في الحساب ومعامالت بطاقتك االئتمانية، ومعامالت ا�يداع   
دفع مستحقات بطاقة االئتمان عبر ا�نترنت   

معرفة مواقع فروعنا وأجهزة الصراف اjلي عبر برنامج المواقع   
التقدم بطلب دفتر الشيكات   

تكوين أسماء المستفيدين عبر جهازك   

الفرع الرئيسي
نرحب بزيارتكم لفرعنا المتكامل الخدمات في برج العز بحي اbعمال المركزي أو االتصال بمركز خدمة العمالء على الرقم  ، وسيرحب ممثلو خدمة 

العمالء الذين يتميزون بالود والمعرفة، بمساعدتكم وتقديم المشورة لكم في كل ما يتعلق باحتياجاتكم للخدمات المصرفية ا�سالمية. ونوفر لكم 
كذلك راحة البال من خالل مجموعة الخدمات المصرفية الفورية والتي تشمل ا�صدار الفوري لبطاقة السحب اjلي عند فتح حساب وا�صدار الفوري bول 

دفتر شيكات يحتوي على عشر شيكات.

الخدمات المصرفية عبر الهاتف
يمكنك مع الخدمات المصرفية عبر الهاتف من بنك العز ا�سالمي التمتع بخدمات سهلة ومريحة ومتنوعة عبر نظامنا اjلي وعلى مدار الساعة.



التقرير السنوي ٢٠١٣   | ٣٣ |

دعم الخدمات المصرفية ا�لكترونية
موظفينا في مركز االتصاالت دائما في الخدمة وعلى مدار الساعة، يقدموا لكم المساعدة أينما كنتم. 

نتائج الخدمات المصرفية ل�فراد
وخالل الفترة الزمنية القصيرة البالغة ٣ أشهر بعد بدء العمليات، لم ينجح البنك في تقديم منتجاته بالتجزئة في السوق وحسب،  بل اكتسب ثقة وقبول 

العمالء أيضا.

وعالوة على ذلك، ونظرا لمرونة العمل الجماعي، تمكن البنك من تحقيق مبلغ ٢,٣٧٢,١٦٣/- ريال عماني بنهاية عام ٢٠١٣. ومع اbخذ في االعتبار العمليات 
الناجحة بالفرع الرئيسي ، يخطط البنك لفتح  فروع جديدة إضافية بحلول عام ٢٠١٤ في مختلف مناطق السلطنة. وبإنشاء فروع وزيادة نشاط اbعمال ، 

سيكون البنك قادر� على تلبية أهداف خدمات التجزئة المصرفية المدرجة في الميزانية.

الخدمات المصرفية للشركات
يستمر مشهد قطاع الشركات في السلطنة في التطور وهو يشهد نموا وابتكارا كبيرين في مختلف الصناعات. يوفر بنك العز ا�سالمي حلوال مالية 

متوافقة مع الشريعة ا�سالمية للشركات و المشاريع الصغيرة والمتوسطة و العمالء من الجهات الحكومية واbفراد .

نحن نركز على متطلبات نشاط أعمالك مدفوعين بنظرة صناعية  متطورة، وتقنية متقدمة والتزام bقصى درجة بخدمة استثنائية وفائقة االستجابة 
( SSB) لطلبات العمالء.  وتجدر بنا ا�شارة إلى أن جميع منتجاتنا وخدماتنا مصادقة وصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية

يمكن لفريق خبرائنا أن يقدم لكم مجموعة شاملة من الحلول للشركات في مختلف القطاعات والصناعات التي تلبي متطلبات اbعمال المصرفية على 
المدى القصير والطويل على السواء.

إدارة الخزينة العامة
تتمثل المسؤولية الرئيسية �دارة الخزينة العامة في إدارة الفجوة بين أصول البنك والتزاماته و ضمان توفر أرصدة كافية لجميع الحسابات المصرفية 
لتلبية جميع التزامات البنوك المستقبلية.  كما توفر إدارة الخزينة المنتجات والحلول المالية التي تساعد في إدارة المخاطر المالية المحتملة العمالء.  
ونحن نتطلع إلى تلبية تلك االحتياجات من خالل الجمع المبتكر بين منتجات النقد اbجنبي و سوق رأس المال، بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة 

ا�سالمية.

إدارة المخاطر
المخاطر هي جزء ال يتجزأ من نشاط بنك العز ا�سالمي و إدارتها مهمة لربحية ونجاح البنك . وقد اعتمد بنك العز ا�سالمي في قراراته وعملياته اليومية 

إطار� متكامال �دارة المخاطر بشكل استباقي لتحديد وتقييم و إدارة المخاطر والتحكم فيها.  وقد تم استعراض السياسات و ا�جراءات وإجازتها 
لوضع إطار �دارة المخاطر يستند على المبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي العماني، والمبادئ المحكمة �دارة المخاطر التي يصدرها مصرف 

التسويات الدولية وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال .

يجيز مجلس ا�دارة أعمال البنك واستراتيجية المخاطر التي يضعها، ويستوثق أيضا من توافق التطورات التجارية مع شهيته للمخاطرة واستراتيجياته 
المتعلقة بذلك. هذا، وقد أوكلت إدارة المخاطر الكلية إلى لجنة مستقلة تابعة للمجلس �دارة المخاطر واالستجابة لها.

تدار عملية إدارة المخاطر عن طريق وظيفة تحكم مستقلة:   ولقسم إدارة المخاطر رئيس يرفع تقاريره مباشرة إلى لجنة المخاطر وااللتزام، كما أن 
القسم مسؤول عن تحديد و قياس وتقييم كافة المخاطر والتأكد من أن السياسات وا�جراءات  موضوعة وفق المستويات المحددة لتحمل المخاطر.
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إدارة المخاطر االئتمانية
تتم إدارة مخاطر االئتمان من خالل تنفيذ سياسات و إجراءات صارمة فيما يتعلق بتحديد المخاطر االئتمانية و قياسها وتخفيف آثارها، ورصدها و السيطرة 

عليها. ويوجد نظام مركزي �دارة المخاطر ليقوم بمراجعة كل حاالت التعرض بشكل مستقل بواسطة قسم إدارة المخاطر قبل المصادقة عليها.

تحدد سياسات مخاطر االئتمان مبادئ توجيهية للحد من تركز المخاطر في إطار محفظة التمويل وفقd للبلد والصناعة و المدة والمنتجات. أيضا يتمتع 
البنك بنظام تصنيف مخاطر االئتمان الذي يتم من خالله تصنيف المخاطر لكل شركة عميلة.  ويحدد نظام تصنيف مخاطر االئتمان نظام االحتساب 

المستخدم في تدريج وتصنيف حاالت التعرض للمخاطر. 

تخضع منتجات تمويل التجزئة للمراجعة بشكل مستمر للوصول بالمنتج و معدل المخاطر/ المكاسب للمحفظة bقصى درجات الكفاءة و تتم مراجعة 
معايير التمويل بشكل مستمر من خالل استعراض أداء المنتج وظروف السوق .

يتوافر  لدى البنك نظام قوي للمعلومات ا�دارية لرصد كل ما يمكن أن يتعرض له البنك ومرتكزات سياساته بأبعادها المختلفة، ويتم رصد جميع حاالت 
التعرض للمخاطر التمويلية على أساس مستمر .

وتخضع جميع مقترحات تمويل الشركات والتمويل على أساس التجزئة للمراجعة بواسطة قسم إدارة المخاطر. وتشكل مالحظات قسم إدارة 
المخاطر أهمية كبيرة في قرارات التمويل. وتحصل محفظة التمويل للبنك على دعم أنواع مختلفة من الضمانات المباشرة العقارية والنقدية والرهنية.

إدارة مخاطر السيولة النقدية 
يوفر دليل مخاطر السوق الذي أقره مجلس ا�دارة إطار� عمليا �دارة مخاطر السيولة. وتضطلع لجنة إدارة اbصول وااللتزامات  (ALCO) بمسؤولية وضع 
معالم إدارة مخاطر السيولة في البنك. وتتم إدارة تنفيذ التمويل والسيولة مركزيا بواسطة إدارة الخزينة العامة مع الدعم الالزم من اbقسام التجارية 

اbخرى في البنك تحت إشراف لجنة إدارة اbصول وااللتزامات.

ويتم رصد موقف مخاطر السيولة بشكل منتظم من خالل التقرير الشهري عن تواريخ استحقاقات اbصول وااللتزامات.

إدارة مخاطر السوق
تدار أنشطة مخاطر السوق بواسطة دليل البنك عن مخاطر السوق ، وتقع مسؤولية تنفيذ معالم السياسات على اbقسام ا�دارية ذات الصلة وبإشراف 

لجنة إدارة اbصول وااللتزامات.

مخاطر الصرف اbجنبي
يتم تأمين إدارة مخاطر الصرف اbجنبي في البنك من خالل القياس والمتابعة المنتظمين لموقف مركز الصرف اbجنبي المفتوح. والعملة 

اbجنبية الرئيسية التي يتعامل بها البنك على أساس منتظم هي الدوالر اbمريكي، و يقلل التكافؤ بين الدوالر اbمريكي والريال العماني من هذه 
المخاطر إلى حد كبير. وقد تم وضع حدوٍد لموقف  مركز الصرف اbجنبي المفتوح لجميع العمالت الرئيسية وذلك للسيطرة على مخاطر الصرف 

اbجنبي.

مخاطر معدل الربح
تتم مراقبة مخاطر معدل الربح في دفتر الحساب المصرفي على فترات منتظمة بواسطة بيان حساسية اbصول وااللتزامات الذي يضع الفجوة 
بين معدل قيم اbصول الحساسة و معدل حساسية االلتزامات. إن نظام القياس لتحليل معدل الربح يتم باستخدام كل من التحليل عن طريق 

فجوة االستحقاق التقليدي (لقياس حساسية معدل الربح للعوائد) والمدة (لقياس حساسية رأس المال لمعدل الربح).
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مخاطر اbسعار  
تصنف االستثمارات التي تشمل استثمارات الصكوك تحت فئة المتاح للبيع. وتوضع على الئحة التسويق على أساس يومي. وُيرفع موقف الئحة 

السوق لكل من لجنة اbصول وااللتزامات ولجنة المخاطر والسياسات في اجتماعاتهما لالطالع عليها ومراجعتها.

إدارة المخاطر التشغيلية
يتوافر البنك على سياسات وإجراءات تضع مبادئ توجيهية مفصلة �دارة المخاطر التشغيلية في البنك، وثمة إجراءات تفصيلية لتعزيز الضوابط الداخلية ، 

فضال عن توفير مبادئ توجيهية لتسيير اbعمال التجارية .

يقوم إطار المخاطر التشغيلية على أدوات تتضمن تجميعd للبيانات المفقودة ، و التقييم الذاتي للمخاطر والتحكم (RCSA) ومؤشرات المخاطر الرئيسية.

ويتضمن النهج المتبع في التعامل مع المخاطر التشغيلية التركيز على إنشاء هيكل فعال للتنظيم وا�دارة بمسارات واضحة للتقارير والفصل بين 
الواجبات ، والمحافظة على بيئة فعالة للرقابة الداخلية ولتصعيد وتسوية وقائع وقضايا المخاطر والسيطرة عليها.

تقنية المعلومات
ن البنك من دعم وحدات العمل وقائمة العمالء. وتستمر تقنية المعلومات  إن تقنية المعلومات (IT) هي المزود الرئيسي بالخدمات والحلول التي تمكِّ
في تقديم الدعم الفاعل لكافة أقسام البنك �نتاج قدرة قابلة للترقية وأقصى درجة من التطوير الممكن لمعالجة خدمات المعامالت واالتصاالت و 

التقنية و الخدمات ا�دارية.

أنجز فريق تقنية المعلومات بنجاح عدد� من المشاريع من ضمنها تركيب نظام مصرفي أساسي متقن « نظام أوراكل FLEXCUBE  العالمي « وغيره من 
الحلول التقنية الهامة التي عززت ودعمت موقف البنك نحو الترقي، و االستجابة العالية، و المرونة وا�دارة الفاعلة.

إن التطورات في مجال التقنية تغير طريقتنا في التواصل والعمل وحتى التفكير، و يتطلع البنك باستمرار لتلك االتجاهات التي يمكنها أن تعيد تشكيل 
أعمالنا وتقديم قيمة إضافية لعمالئنا مع الوفاء بمتطلبات الشريعة ومقتضيات السوق. ويواكب القسم أحدث التقنيات وأرقى مستويات البنيات 

التحتية، وهو في أعلى درجات الجاهزية لتلبية اbهداف ا�ستراتيجية للبنك.

التسويق واالتصاالت
تعمل إدارة التسويق واالتصاالت على رفع الوعي بما يقوم به بنك العز ا�سالمي وتميزه الرائد في مجال الخدمات المصرفية ا�سالمية. وللقيام بهذا 

الدور، فإننا نقود جهود العالمة التجارية للبنك، و نتعاون مع الشركاء الرئيسيين داخليا و خارجيا في اbنشطة الرامية إلى دعم أهداف وغايات البنك.

تتضمن أهداف ا�دارة ما يلي:

أن يصبح واحد� من أكبر ثالث عالمات تجارية في اbعمال المصرفية ا�سالمية يلهج بذكرها المستهلكون.   -١

االحتفاظ بالعمالء الحاليين واكتساب المزيد من العمالء الجدد .     -٢

٣-     خلق وعي بالعالمة التجارية باستخدام شعارنا، وبيان موقفنا وطرحنا كلما أمكن ذلك و بالصيغة الصحيحة. 

تعزيز العالقات مع وسائل ا�عالم، والمنظمين و الجهات الحكومية من خالل:  -٤ 

  أ- تعزيز المؤسسة كمصدر موثوق للتمويل ا�سالمي. 
ب- قياس البرنامج ونجاح اbعضاء و تعزيز النتائج.  
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ج-   إرساء القناعة لدى الجمهور بأن الدعم الخارجي سيستخدم بفعالية وكفاءة .  
د  -توفير مواد تسويق مقنعة �ثبات الغرض والحاجة.  

زيادة اكتساب العمالء والمحافظة عليهم .  -٥
إعطاء الزبائن معلومات مفيدة عن اbعمال المصرفية ا�سالمية.   

االستمرار في تقديم الندوات وورش العمل التي تروج للخدمات المصرفية  ا�سالمية.   
المشاركة في الفعاليات المجتمعية .   

الموارد البشرية
تؤمن إدارة الموارد البشرية ببنك العز ا�سالمي بأهمية تعزيز رأس المال الفكري من خالل برامج تنموية محددة ، وخلق ثقافة أداء مستدامة ل�داء 

واستحداث أفضل الممارسات لتعزيز مستوى إنتاجية الموظفين.  إن العام  ٢٠١٣  يعتبر عامd متميز� بالنسبة �دارة تنمية الموارد البشرية قياسd لما تم 
إنجازاه فيه ؛ حيث قامت ا�دارة بتطبيق أفضل السياسات وا�جراءات والممارسات وفق المعايير الوطنية والدولية .

يلتزم بنك العز ا�سالمي التزاما قويا بتنمية المواطنين إذ بلغت نسبة التعمين حتى اjن ٨٥ ٪ .وتماشيا مع رؤية صاحب الجاللة السلطان لتنمية الشباب 
العماني ، يضع بنك العز ا�سالمي تشجيع و تطوير المواطنين في مقدمة أولوياته.

لقد ظللنا نؤكد في بنك العز ا�سالمي على ثقافة اbداء « التي اعتمدها البنك و على المساهمة القوية في خطة البنك ا�ستراتيجية المستقبلية.  كما 
تلتزم إدارة الموارد البشرية بالبنك بخلق بيئة عمل أفضل للموظفين و جعلهم شركاء اbعمال المفضلين.

الدائرة القانونية
تضطلع الدائرة القانونية بمسؤولية ا�شراف على قانونية جميع أنشطة بنك العز ا�سالمي التجارية .

ويتضمن دور الدائرة القانونية ما يلي :

تقديم المشورة والتوجيه فيما يتعلق بالمتطلبات التجارية القانونية لبنك العز ا�سالمي في سلطنة عمان كتسجيل أصول البنوك ، والشعار، الخ  
مراجعة كافة العقود  

تقنين كافة العمليات / المعامالت المصرفية  
تقديم الرأي القانوني لجميع أقسام البنك  

ضمان االلتزام بالتنظيم وا�دارة و توفير التدريب الداخلي المطلوب لموظفي بنك العز ا�سالمي  
تمثيل البنك والموظفين في أية إجراءات قانونية  

خالل عام  ٢٠١٣، بينما كان بنك العز ا�سالمي يستعد لالنطالق، كانت ا�دارة القانونية منخرطة بشكل خاص في مراجعة وثائق كل منتج من منتجات 
اbعمال المصرفية ا�سالمية �ضفاء الشرعية عليها وفقا ل�طار التشريعي العماني.  بدأت الدائرة أيضا في عام ٢٠١٣  مشاركتها في وضع السياسات 

وا�جراءات التجارية و يتوقع أن تستمر في ذلك في عام ٢٠١٤.
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التوقعات والمبادرات ا�ستراتيجية لعام ٢٠١٤ 
بعد حصولها على تغذية راجعة ممتازة من العمالء في اbشهر القليلة اbولى من العمليات، وضع بنك العز ا�سالمي إستراتيجيته لمدة ثالث سنوات على 

أساس المبادئ / الضرورات ا�ستراتيجية التالية :

تقديم تجربة خدمة عمالء ممتازة  
خلق وعي باbعمال المصرفية/ العالمة التجارية ا�سالمية  

دفع نمو أنشطة اbعمال اbساسية  
إدارة مؤسسة ذات كفاءة  

تعزيز مهام رصد وإدارة المخاطر  

إن تقديم خدمة عمالء ممتازة يجيء في مقدمة إستراتيجية بنك العز ا�سالمي الذي ُيميز نفسه عن نظرائه.  وقد بدأ استخدام التقنية المتطورة ، 
والتدريب المستمر للموظفين والعمليات التجارية ذات الكفاءة العالية يؤتي ثماره بالفعل بفضل االعتراف ببنك العز ا�سالمي بوصفه واحدا من البنوك 

التي تركز على العمالء.  وسوف نستمر في االستثمار في تدريب الموظفين وتوفير التقنية الالزمة للدفع بتجربة العمالء إلى آفاق جديدة، ونتوقع أن تزيد 
تلك ا�جراءات من قاعدتنا المتنامية من العمالء الراضين .

ما تزال اbعمال المصرفية ا�سالمية ظاهرة جديدة في السوق العماني و يلتزم بنك العز ا�سالمي بتعزيز الخدمات المصرفية ا�سالمية من خالل برنامج 
منظم للتعامل مع مختلف شرائح المجتمع لتعزيز الوعي  بالخدمات المصرفية ا�سالمية،  الكيفية التي يمكن بها لمنتجات البنك ا�سالمي أن توفر 

بديًال الحتياجات العمالء المصرفية بما يتماشى مع معتقداتهم وإيمانهم.

سيدفع بنك العز ا�سالمي بنمو اbعمال اbساسية من خالل خطط متقنة للمنتجات ا�سالمية االستهالكية والتجارية.  فمن جانب المستهلك ، سوف 
يستمر البنك في شراكته مع المؤسسات الحكومية والخاصة المختلفة لتوفير حلول مالية مبتكرة لموظفيها.  كما سيقوم بنك العز ا�سالمي بتوسيع 

شبكة التوزيع التابعة له من خالل فتح فروع جديدة، وشبكة واسعة االنتشار من أجهزة الصراف اjلي، وتعزيز منصته على االنترنت و خدماته المصرفية 
المتنقلة وإنشاء شبكة مبيعات قوية . أما في جانب الشركات، فسوف يركز بنك العز ا�سالمي في المقام اbول على المشاريع الصغيرة والمتوسطة و 
في قطاع السوق الوسيط من خالل التعامل بأسلوب الحجز االنتقائي والمشاركة في حصص الشركات الكبيرة. وسيركز بنك العز ا�سالمي على نشاط 

التمويل التجاري وعلى التخطيط �دخال منتجات جديدة لتلبية االحتياجات النقدية لعمالئه من الشركات الكبيرة.

سيستمر بنك العز ا�سالمي في العمل كمؤسسة فعالة ورائدة من خالل استخدام اbدوات التقنية وتصميم العمليات التجارية المبسطة والفعالة 
وجذب واستبقاء المواهب الجيدة ذلك bن بنك العز ا�سالمي مؤسسة فعالة وملتزمة بالنمو والنجاح على المدى الطويل كميزة تنافسية كبيرة.

إن وضع أنظمة قوية لرصد وإدارة المخاطر هو أمر حيوي للنجاح على المدى الطويل و لتأمين القوة bية مؤسسة.  ومع إيمانه الراسخ بالدور المهم الذي 
يضطلع به، سيستثمر بنك العز ا�سالمي في كل من رأس المال البشري واbدوات الالزمة لتعزيز قدرتها على مراقبة المخاطر و االستجابة للتأمين ضد 

المخاطر المحتملة التي يتعرض لها القطاع المصرفي .

وخالصة القول، فنحن نتطلع بتفاؤل إلى عام ٢٠١٤ ، وسوف يكون تركيزنا الرئيسي على توسيع شبكة فروعنا وبناء محفظة للشركات.  إن إتاحة فرص 
البيع المقابل و النفاذ إلى أنواع وقطاعات وثيقة الصلة بالودائع واbصول هي محاور التركيز اbهم  لفريقنا العامل، وأولويتنا هي البحث عن وتنمية سجل 

طلبات مجود و تأمين عقود طويلة اbجل من شأنها أن تؤدي في نهاية المطاف لتحقيق عوائد مستدامة .

يستمر سوقنا متسما بالتنافسية العالية جدا - وهو تحدٍّ أدرك تماما أن روح بنك العز ا�سالمي سترتفع إليه. ونحن سوف نواجه هذا التحدي بتعاضدنا في 
العمل واقترابنا من عمالئنا و أسواقنا.

جمال درويش
الرئيس التنفيذي بالوكالة
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١) نطاق التطبيق
ليس للبنك بنوكا تابعة، وتطبق موجهات بازل II على مستوى البنك. ولقد حصل بنك العز ا�سالمي، بنك إسالمي، على ترخيصه من البنك المركزي 

العماني في سبتمبر ٢٠١٣.

٢)  هيكل رأس المال 
يصنف رأس المال التنظيمي في ثالث فئات ــ الشريحة I والشريحة II والشريحة III. ويتكون  رأسمال البنك من رأسمال الشريحة I من اbسهم العادية 

واالحتياطيات القانونية و اbرباح غير الموزعة ويخفض بخسائر القيمة العادلة في االستثمارات المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية. رأسمال 
الشريحة II يتكون من االحتياطيات العامة المحتجزة مقابل محفظة التمويل. 

تقرير بازل   
 الركيزة  

وبازل 
٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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المبلغ (ر.ع)عناصر رأس المالم

 I رأسمال  الشريحة

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠رأس المال المدفوع١

-عالوة إصدار٢

٢٨٩٫٩٦٩احتياطيات قانونية٣

-احتياطي عامة٤

-احتياطي قروض تابعة٥

أرباح موزعة في شكل أسهم٦

(٣٫٤٠٠٫٥٦٤)أرباح محتجزة٧

-أسهم أفضلية ذات عائد مدى الحياة٨

-احتياطيات أحرى غير قابلة للتوزيع٩

I ٩٦٫٨٨٩٫٤٠٥مجموع إجمالي رأسمال الشريحة

استقطاعات

(٩٩٫٠٠٠)خسائر متجمعة على القيمة العادلة١٠

-السمعة التجارية١١

-أصول مؤجلة الضريبة١٢

(٢٫٦٩٨٫٨٢٧)أصول غير ملموسة، تشمل خسائر تراكمية غير مسيلة معتمدة مباشرة في حقوق المساهمين١٣

-تدعيم متبادل لرأسمال البنك، تصميم مصطنع لتضخيم رؤوس أموال البنوك١٤

٥٠٪ من االستثمارات في رؤوس أموال بنوك ومؤسسات مالية أخرى، بخالف المشاركات المتقاطعة المتبادلة من ١٥
رأسمال البنك 

-

٥٠٪ من االستثمارات الصغيرة والغالبة الهامة في مؤسسات تجارية، التي تتجاوز ٥٪ من صافي قيمة البنك بالنسبة ١٦
لالستثمارات الهامة الفردية و ٢٠٪ من صافي قيمة البنك بالنسبة لمجموع هذه االستثمارات

-

-٥٠٪ من العجز في متطلبات رأس المال التنظيمي في المؤسسات غير الموحدة١٧

-٥٠٪ من االستثمارات في شركات مالية تابعة منتسبة أو منضمة الخ١٨

٩٤٫٠٩١٫٥٧٨رأسمال الشريحة i بعد االستقطاعات١٩ 

II رأسمال الشريحة

-احتياطيات خفية٢٠

-أرباح القيمة العادلة التراكمية على االستثمارات المتاحة للبيع (حتى ٤٥٪)٢١

٤٣٫٠١٣احتياطيات خسارة القروض العامة/احتياطيات جماعية٢٢
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المبلغ (ر.ع)عناصر رأس المالم

-ديون تابعة٢٣

-مستندات ديون رأسمالية هجين٢٤

٢٥ II ٤٣٫٠١٣مجموع رأسمال الشريحة

استقطاعات

٥٠٪ من االستثمارات في رؤوس أموال بنوك ومؤسسات مالية أخرى، بخالف المشاركات المتقاطعة المتبادلة في ٢٦
رأسمال البنك 

-

٥٠٪ من استثمارات صغرى وغالبة هامة في مؤسسات تجارية، تزيد على ٥٪ من صافي قيمة البنك بالنسبة ٢٧
لالستثمارات الفردية و٢٠٪ من صافي قيمة البنك بالنسبة لمجموع هذه االستثمارات

-

-٥٠٪ من النقص في متطلبات رأس المال التنظيمي في المؤسسات غير الموحدة٢٨

-٥٠٪ من االستثمارات في مؤسسات مصرفية أو مالية تابعة أو منضمة الخ ٢٩

٣٠II مجموع االستقطاعات من الشريحة-

٤٣٫٠١٣مجموع رأسمال الشريحة II )صافي)

٣١III رأسمال الشريحة-

٩٤٫١٣٤٫٥٩١مجموع رأس المال التنظيمي٣٢

٦٠٧٫٥١٥مجموع مبلغ أموال االستثمار المتاح في اسكان٣٣

احتياطي موازنة اHرباح واحتياطي مخاطر االستثمار٣٤

٣) كفاية رأس المال  
تقدر متطلبات رأسمال البنك بتجميع خطط أعمال البنك السنوية. وتتم مراجعة كفاية ومتطلبات رأس المال على أساس مستمر من قبل لجنة اbصول 
والمطلوبات. إن رأس المال الكافي قيما يتعلق بمدى استعداد أصول البنك لتحمل المخاطر يؤدي إلى االستقرار المالي للبنك، ويؤدي أيضا إلى زيادة ثقة 

أصحاب المصلحة. 

يطبق البنك دليال لتطبيق إجراء داخلي لتقدير كفاية رأس المال معتمدا من قبل مجلس ا�دارة ويتوافق مع موجهات بازل II. إن الهدف الرئيسي لهذه 
العملية هو ضمان أن ال يفي البنك فقط بمتطلبات رأس المال التنظيمي  (Pillar I) مقابل مخاطر االئتمان والسوق ومخاطر التشغيل، بل يبقي أيضا على 
أنظمة وضوابط كافية بالنسبة للمخاطر التجارية، كخطر التركيز والسمعة والسيولة الخ. ويعتمد رأس المال ا�ضافي على استعداد البنك الكلي لتحمل 

المخاطر والتغيرات في بيئة التشغيل الخارجية.

تأخذ متطلبات كفاية رأس المال في االعتبار المخاطر الخاصة أدوات التمويل ا�سالمي. حيث تتكون أصول التمويل في الدفاتر من ا�جارة والمرابحة 
واالستثمارات. في حالة تمويل ا�جارة، تحجز اbصول المؤجرة كما هي وال يطلب رأسمال لتغطية مخاطرة قيمة اbصول المؤجرة المتبقية. أما 

االستثمارات في الصكوك فإنها تتكون من شهادات تعطي البنك الحق في تلقي العائدات على أصل تكون ملكيته لم تحول إلى أصحاب الصكوك 
(الصكوك القائمة على أصول).
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يستخدم البنك طريقة تجمع نقدي (تجمع أموال الشركات وحسابات االستثمار غير المقيدة لتمويل أصوله)

البياناتم

إجمالي اHرصدة

(القيمة الدفترية)

(ر.ع.)

صافي اHرصدة

(القيمة الدفترية)

(ر.ع.)
اHصول المرجحة 

بالمخاطر (ر.ع.)

٩٢٫٩٨٨٫٣٢٨٩٢٫٩٨٨٫٣٢٨٤٩٫٠٩٩٫٦٣٣بنود في الميزانية العمومية١

---بنود خارج الميزانية العمومية٢

---مشتقات (دفاتر توفير)٣

٩٢٫٩٨٨٫٣٢٨٩٢٫٩٨٨٫٣٢٨٤٩٫٠٩٩٫٦٣٣المجموع٤

٩٤٫٠٩١٫٥٧٨رأسمال الشريحة ٥١ 

٤٣٫٠١٣رأسمال الشريحة ٦٢

-رأسمال الشريحة ٧٣

٩٤٫١٣٤٫٥٩١مجموع رأس المال التنظيمي٨

٥٫٨٩١٫٩٥٦متطلب رأس المال لمخاطر االئتمان١٫٨

٥٫٥٨٦٫١٣٥متطلب رأس المال لمخاطر السوق٢٫٨

١٠٦٫١٣٥متطلب رأس المال لمخاطر التشغيل٣٫٨

١١٫٥٨٤٫٤١٥مجموع رأس المال المطلوب٩

٩٧٫٠٢٪نسبة الشريحة ١٠١

٠٫٠٤٪نسبة الشريحة ١١٢

٩٧٫٠٧٪مجموع نسبة رأس المال١٢

اbصول الممولة بأموال حسابات االستثمار غير المقيدة محملة بمخاطر بنسبة ١٠٠٪

الحل العاديالبياناتم

٩٤٫٠٩١٫٥٧٨رأسمال الشريحة ١ (بعد االستقطاعات ا�شرافية)١

٤٣٫٠١٣رأسمال الشريحة ٢ (بعد االستقطاعات افشرافية وحتى الحدود المناسبة)٢

-رأسمال الشريحة ٣ (حتى الحد الذي ال تتجاوز فيه الشريحة ٢ والشريحة ٣ الشريحة ١)٣

-منه، مجموع رأسمال الشريحة ٣ المناسب٤

٤٩٫٠٩٩٫٦٣٣اbصول المحملة بالمخاطر – دفاتر التوفير٥
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الحل العاديالبياناتم

١٫٣٢٩٫٠٦٠اbصول المحملة بالمخاطر – مخاطر التشغيل٦

٥٠٫٤٢٨٫٦٩٣مجموع اHصول المحملة بالمخاطر- دفاتر التوفير+ مخاطر التشغيل٧

٨

 الحد اHدنى من رأس المال المطلوب لدعم اHصول المحملة بالمخاطر المتعلقة 
٦٫٠٥١٫٤٤٣بدفاتر التوفير ومخاطر التشغيل

١٦٫٠٠٨٫٤٣٠) الحد اbدنى المطلوب من رأسمال الشريحة ١ لمخاطر دفتر التوفير و التشغيل

-٢) رأسمال الشريحة ٢ المطلوب لمخاطر دفتر التوفير و التشغيل

٨٨٫٠٨٣٫٥٧٨رأسمال الشريحة ١ المتاح لدعم دفتر التداول٩

-رأسمال الشريحة ٢ المتاح لدعم دفتر التداول١٠

٤٦٫٥٥١٫١٢٣اbصول المحملة بالمخاطر – دفتر التداول١١

٥٫٥٨٦٫١٣٥مجموع رأس المال المطلوب لدعم دفتر التداول١٢

١٫٥٩٢٫٠٤٨الحد اbدنى المطلوب من رأسمال الشريحة ١ لدعم دفتر التداول١٣

-رأسمال الشريحة ٣ المناسب المستخدم١٤

٩٤٫١٣٤٫٥٩١مجموع رأس المال التنظيمي١٥

٩٦٫٩٧٩٫٨١٦مجموع اHصول المحملة بالخاطر – كل البنك ١٦

٩٧٫٠٧٪نسبة كفاية رأسمال مصرف التسويات الدولية١٧

٤)  أصحاب حسابات االستثمار
يقبل بنك العز ا�سالمي الودائع من أصحاب حسابات االستثمار بموجب عقد مرابحة يقوم البنك بناء عليه باستثمار أموال أصحاب الحسابات بالطريقة 
التي يعتبرها البنك مالئمة بدون فرض أية قيود تتعلق بالمكان أو الكيفية أو الغرض الذي ينبغي أن تستثمر فيه اbموال. واjن، ال يقبل البنك ودائع في 

حسابات استثمار مقيد.

يفرض البنك رسم إدارة (رسم مضارب) على أصحاب حسابات االستثمار. ومن جملة العائد من حسابات االستثمار، يتم تخصيص العائد المنسوب إلى 
أصحاب الحسابات على حسابات االستثمار، بعد تجنيب المخصصات، واالحتيطيات (احتياطي تسوية اbرباح واحتياطي مخاطر االستثمار) وخصم صيب 

البنك من العائد كمضارب. ثم تحدد إدارة البنك توزيع العائد ضمن الحدود المسموحة القتسام اbرباح وفقا bحكام وشروط حسابات االستثمار.

خالل الفترة المنتهية في أكتوبر ٢٠١٣، لم يتم إجراء أي تخصيص تجاه احتياطي تسوية اbرباح واحتياطي مخاطر االستثمار حيث كانت هناك خسارة 
إجمالية في مجمع المضاربة.

تدار اموال أصحاب حسابات االستثمار وتستثمر طبقا لالشتراطات الشرعية. ويقد البنك أوال لحسابات االستثمار غير المقيد حسابات ادخار وودائع bجل 
بموجب عقد المضاربة. ويتم دفع اbرباح bصحاب حسابات االستثمار غير المقيد كل ثالثة أشهر.

ابتداء من ديسمبر ٢٠١٣، استثمر البنك أموال حسابات االستثمار غير المقيد با�ضافة إلى أموال المساهمين في تمويل أصول. وسيتكون صافي عائد المبلغ 
المجمع من أرباح تمويل اbصول بعد خصم المخصصات العمة عليها

إن البنك ملتزم بدفع للمستثمرين معدل عائد منافس بقبوله نسبة تغطية الدين. ومن أجل أن يدفع لمستثمريه معدل عائد منافس، يجوز أن يتنازل 



| ٤٤ |   التقرير السنوي ٢٠١٣

البنك، جزئيا أو كليا، عن رسم ا�دارة (نصيب المضارب). كذلك يخفض صافي الدخل من المبلغ المجمع بعد احتساب رسم المضارب، مرة أخرى، بالتحويل 
إلى احتياطي تسوية اbرباح واحتياطي مخاطر االستثمار تمشيا مع متطلبات الشريعة.

يسمح bصحاب حسابات االستثمار بسحب أموالهم قبل الفترة المحددة، مع عدم فرض أية عقوبات في هذه الحالة. ومع ذلك، يدفع bصحاب حسابات 
االستثمار ربح يتناسب والمدة الي ظلت فيها االستثمارات مع البنك.

إن البنك يهدف إلى استثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار غير المقيد في تمويل اbصول.

حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة      

المبلغ (ر.ع)النوعم

٤٤٠٫٩٧٦حسابات االدخار١

١٦٦٫٥٣٩حسابات bجل٢

٦٠٧٫٥١٥المجموع

٦٠ : ٤٠نسبة اقتسام اbرباح (المضارب : أصحاب حسابات االستثمار)

٠٫٥٧٪متوسط الربح المدفوع bصحاب حسابات االستثمار 

حساب دخل/خسارة المجمع

المبلغ (ر.ع.)دخل المجمع

٢٫٤٤٨الدخل من المرابحة

٨٫٣٥٩الدخل من أصول ا�جارة

١٠٫٨٠٧المجموع

ناقصا مصروفات المجمع

(٤٣٫٠١٣)مخصص عام

(٣٢٫٢٠٦)صافي خسارة المجمع

بما ان المجمع قد حقق خسارة صافية، فإن الخسارة سيتحملها أصحاب حسابات االستثمار والمساهمون بالتناسب مع مساهمتهم في المجمع. ومن 
أجل التخفيف من نسبة تغطية الدين، قررت إدارة البنك أن تدفع لصحاب حسابات االستثمار أسعار فائدة منافسة للسوق في شكل هبة بعد موافقة 

مجلس الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك. وفيما يلي معدل الربح المدفوع امختلف فئات أصحاب حسابات االستثمار.
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معدالت الربح المدفوعة bصحاب حسابات االستثمار

معدالت الربحنوع المنتج

٠٫١٠٪حسابات االدخار

٠٫٤٠٪ودائع االستثمار bجل ٣ أشهر

٠٫٥٠٪ودائع االستثمار bجل ٦ أشهر

٠٫٧٥٪ودائع االستثمار bجل ٩ أشهر

١٫٠٠٪ودائع االستثمار bجل ١٢ شهرا

لم تكن للبنك مخاطر تعرض خارج الميزانية العمومية من قرارات استثمار.

٥)  نسبة وتقدير التعرض للمخاطر
إن المخاطرة جزء متمم bعمال بنك العز ا�سالمي، وإن إدارتها تعتبر أمرا حاسما بالنسبة الستمرار نجاح وربحية البنك. إن الهدف من وراء إدارة المخاطر 

الفعالة هو تعزيز ورفع قيمة المساهم من خالل أرباح اbعمال المتكافئة مع شهية البنك للمخاطرة. إن تحديد وإدارة المخاطر في الوقت المناسب يمثل 
عنصرا هاما في إستراتيجية البنك �دارة المخاطر.

إن المسؤولية الكلية عن إدارة المخاطر في البنك منوطة بمجلس ا�دارة:

مجلس ا�دارة مسؤول عن اعتماد سياسات المخاطر وإستراتيجية البنك �دارة المخاطر وأي تغيير يطرأ عليها.  

كذلك يراقب مجلس ا�دارة ويشرف على إنشاء وتطبيق نظم وسياسات إدارة المخاطر، ومخاطر الميزانية العمومية ومخاطر التشغيل (بما فيها   
التنظيمية وااللتزام).

إستراتيجية مخاطر البنك مسنودة بهيكل حدود مالئم، تم توضيحه في سياسات إدارة المخاطر. كما أن ميثاق المخاطر يحدد أهداف وإستراتيجيات 
وسياسات المخاطر وهيكل تنظيم وإدارة المخاطر على مستوى مجلس ا�دارة وا�دارة كليهما.

لقد أنشأ مجلس ا�دارة لجنة للمخاطر وااللتزام للقيام بمراقبة ومراجعة المخاطر في أنشطة البنك وإطالع مجلس ا�دارة بصورة منتظمة.

إن إدارة المخاطر إلى جانب إدارة التدقيق الداخلي في البنك توفران تأكيدا مستقال بأن كل أنواع المخاطر تتم إدارتها طبقا للسياسات المحددة من قبل 
مجلس ا�دارة. كما أن إدارة التدقيق الداخلي تتولى المراجعة المستقلة ل�طار العام �دارة المخاطر. 

من أجل دعم إدارة المخاطر على مستوى ا�دارة، قام بنك العز ا�سالمي بتطبيق وظائف متخصصة أوكلت إليه مسؤولية مراقبة وقياس وتقييم 
المخاطر. مهمة وظيفة إدارة المخاطر: دائرة إدارة المخاطر مسئولة عن وضع وتطبيق سياسات المخاطر المرتبطة تحديدا بالمخاطر القابلة وغير القابلة 

للقياس الناتجة من أنشطة بنك العز ا�سالمي.

يتولى مجلس ا�دارة اعتماد شهية وسياسات مخاطر البنك، وتفويض الصالحيات للجنة مجلس ا�دارة التنفيذية ولجنة االئتمان العليا والتنفيذيين 
للموافقة على مخاطر التمويل. وقد اعتمد مجلس ا�دارة في هذا الصدد سياسات مختلفة.
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تم إنشاء إطار هيكلي يضمن ربط إستراتيجية وعمليات أعمال البنك العز ا�سالمي بأهداف إدارة مخاطره. هذا، ويدعم إستراتيجية إدارة المخاطر نظام 
متكامل �دارة المخاطر، يحدد بوضوح مهام ومسؤوليات مجلس ا�دارة ولجنة المخاطر وااللتزام واللجان ا�دارية عن إدارة سلسلة المخاطر التي تشمل، 

على وجه التحديد، مخاطر االئتمان والسيولة والسوق والتشغيل والسمعة.

١٫٥)  مخاطر االئتمان    
خطر االئتمان هو الخسارة المحتملة الناتجة عن تخلف العميل أو الطرف اjخر عن الوفاء بالتزاماته طبقا للشروط المتفق عليها. إن بنك العز ا�سالمي 

معرض لخطر االئتمان من خالل أنشطته التمويلية واالستثمارية. وتتمثل وظيفة إدارة مخاطر االئتمان في رفع معدل عائد المخاطرة المعدل إلى أقصى 
حد با�بقاء على التعرض لخطر االئتمان في حدود مؤشرات مقبولة.

لقد وضع البنك لنفسه حدودا واضحة المعالم لمعالجة أبعاد مخاطر االئتمان المختلفة بما فيها خطر التركيز. وتتم مراجعة االلتزام بالضوابط 
المختلفة المحددة في سياسة المخاطر بصورة منتظمة وإبالغ مجلس ا�دارة ولجنة المخاطر واالمتثال ولجنة ا�دارة بأي اختالف عن الضوابط المحددة 

للعلم واتخاذ ا�جراء المناسب.

يكفل البنك أن مخاطر التمويل التي يفترضها هي في حدود المؤشرات المقبولة. ولقد عينت سياسة مخاطر االئتمان المعتمدة من قبل مجلس ا�دارة 
حدودا واضحة لمختلف أوجه خطر االئتمان.

إن خطر االئتمان يشكل الجزء اbكبر من تعرض البنك للمخاطر.

١٫١٫٥ خطر تمويل الشركات: يشمل إدارة كل مخاطر الشركات والمؤسسات المالية. وتخضع العروض الفردية لمراجعة االئتمان من قبل دائرة إدارة 
المخاطر بالبنك. كما أن عروض تمويل الشركات والمؤسسات المالية تخضع لمراجعة دورية. وتشكل مالحظات دائرة إدارة المخاطر، با�ضافة إلى 

ا�يضاحات/ا�جابات على هذه المالحظات جزءا من عرض التمويل. وتخضع التجديدات والمراجعات لنفس ا�جراء. أيضا، يراجع كل عرض �ثبات حدود 
التركيز ـــ القطاع االقتصادي والدول وتقدير خطر االئتمان. وتتم المصادقة على كل عروض تمويل الشركات والبنوك من قبل لجنة االئتمان العليا أو لجنة 

مجلس ا�دارة التنفيذية أو مجلس ا�دارة.

٢٫١٫٥  المخاطر السيادية/السياسية: يدار خطر السيادة بنفس طريقة خطر االئتمان، أي، يجرى تقدير فيما يتعلق بمستوى التعرض في الدولة، مع اbخذ 
في االعتبار كل عوامل المخاطرة ذات الصلة. وهناك حدود سيادة معينة موضوعة لكل دولة/بلد بناء على تصنيف سيادتها المخصص من قبل 

وكاالت التصنيف الخارجية، وفي حال عدم وجود مثل هذه التصنيفات، تعامل الدولة المعنية كدولة غير مصنفة. إن مصفوفة حدود السيادة جزء 
من دليل شهية المخاطر المعتمد من مجلس ا�دارة.

٣٫١٫٥  خطر التخلف/عدم وفاء الطرف/البنك اtخر بالتزاماته: التعرض لمخاطر البنوك يوجه بتقدير المخاطرة بناء على آخر التصنيفات المخصصة من 
قبل وكاالت تصنيف خارجية. وإذا كان البنك غير مصنف، يجرى تقييم مستقل للبنك على أساس العوامل الكمية والكيفية. كما يتم التأكد من أن 

المخاطر الكلية ل�طراف الخارجية تكون ضمن حدود الدولة المعينة المعتمدة من مجلس ا�دارة.

خطر تمويل التجزئة/اHفراد: تلتزم ضوابط تمويل التجزئة تماما بموجهات البنك المركزي العماني. ويتم تحديث/مراجعة برامج منتجات تمويل    ٤٫١٫٥
التجزئة بصورة مستمرة، كما تخضع أيضا لمراجعة سنوية. وقد تم تفويض صالحية الموافقة لموظفي إدارة خدمات التجزئة المصرفية، مع بعض 

الحاالت االستثنائية التي تتطلب موافقة لجنة االئتمان العليا. وبالرغم من ذلك، تتم مراجعة كل عروض تمويل اbفراد من قبل دائرة إدارة المخاطر 
على أساس المستندات المقدمة.

٥٫١٫٥ تقدير خطر االئتمان: يتبع البنك نظاما لتقدير االئتمان لتقييم عمالئه التجاريين. ويشتمل تقدير خطر االئتمان على ١٠ تصنيفات، وتعتبر التصنيفات 
من ٨ فما فوق كحاالت تخلف، يتم فصلها على أساس أيام االستحقاق الماضية و/أو ضوابط نوعية يحددها البنك المركزي العماني. كذلك يقيم 

البنك خطر ائتمان نظيراته من الشركات باستعمال معادلة Altman's Z-score للتنبؤ با�فالس.

أيضا يستعمل البنك تقدير Moody للمخاطر المرجحة bصوله.  
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التعرض للتمويل الذي مضى ميعاد استحقاقه: أصول التمويل الذي مضى ميعاد استحقاقه/المستحق سابقا والتي أصبحت ضعيفة يتم   ٦٫١٫٥
تصنيفها على أساس الخطوط التوجيهية التي أوردها البنك المركزي في تعميمه BM٩٧٧ وا�طار التنظيمي للبنوك ا�سالمية. وقد وردت أحكام 

محددو وعامة حول التعرض للمخاطر في الخطوط التوجيهية المذكورة. ومع ذلك، فإن البنك يضمن أن يكون تأثير ا�ضعاف في حده اbدنى.

خطر التركيز: ينشأ تركيز خطر االئتمان عندما يشتغل عدد من العمالء في أنشطة تجارية متشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية   ٧٫١٫٥
أو أنشطة تكون لها سمات اقتصادية متشابهة، مما يجعل مقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تتأثر بطريقة متشابهة بالتغييرات في 

اbحوال االقتصادية والسياسية و/أو أحوال أخرى. إن تركيز التعرض لمخاطر النظراء واbحوال الجغرافية والقطاعات يتم التحكم فيها ومراقبتها 
وفقا للمعايير والحدود المنصوص عليها في السياسات المعتمدة.

مجمل ومتوسط التعرض لمخاطر التمويل (ر.ع.)

نوع تعرض االئتمانم
متوسط مجمل 

التعرض
مجموع مجمل 

التعرض

٢٤٤٫٤٦٩٤٨٨٫٩٣٧مرابحة١

١٫٧٥٥٫١٢٠٣٫٥١٠٫٢٣٩إجارة٢

١٫٩٩٩٫٥٨٨٣٫٩٩٩٫١٧٦

تعرض االئتمان بحسب الصناعة (ر.ع)

المجموعإجارةمرابحةالقطاع االقتصاديم

١٫٥٨٤٫٠٠٠١٫٥٨٤٫٠٠٠البناء والتشييد١

---الصناعة٢

٤٨٨٫٩٣٧١٫٩٢٦٫٢٣٩٢٫٤١٥٫١٧٦القروض الشخصية٣

٤٨٨٫٩٣٧٣٫٥١٠٫٢٣٩٣٫٩٩٩٫١٧٦المجموع

توزيع التخصيص (ر.ع)

المجموعإجارةمرابحةالقطاع الصناعيم
المخصص بناء  
على المحفظة

١٦٫٠٠٠--البناء والتشييد١

--الصناعة٢

٢٧٫٠١٣القروض الشخصية٣

٤٣٫٠١٣---المجموع
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التوزيع الجغرافي لمحفظة التمويل (ر.ع)

الدول
مجمل 

التمويل

منه مضى 
ميعاد 

استحقاقه

منه قروض 
متوقف عن 

دفعها
مخصص 

عام
مخصص 

محدد
ربح 

االحتياطي

مخصصات 
تمت خالل 

العام

تمويل 
أسقط خالل 

العام

-٤٣٫٤٠٧--٤٣٫٤٠٧--٣٫٩٩٩٫١٧٦عمان

الحركة في مجمل التمويل (ر.ع)

المجموعالخسارةمشكوك فيهالتمويل المؤديالبياناتم

-----الرصيد االفتتاحي١

--- - -هجرة/تغييرات (+/-)٢

٣٫٩٩٩٫١٧٦---٣٫٩٩٩٫١٧٦قروض جديدة٣

-----استرداد الديون٤

-----قروض مسقطة٥

٣٫٩٩٩٫١٧٦---٣٫٩٩٩٫١٧٦رصيد ا�قفال٦

٤٣٫٠١٣----مخصصات/احتياطيات٧

-----فائدة االحتياطي٨

مجمل تعرض التمويل حسب فئة التقدير.

يطبق البنك نظاما لتقدير خطر االئتمان بالنسبة للشركات العميلة. ومنذ ديسمبر ٢٠١٣، كانت للبنك ثالث مخاطر بلغت في مجموعها ١٫٦ مليون ريال بتقدير 
مخاطر ائتمان «٥».   

التخفيف من خطر االئتمان
يستخدم البنك مجموعة متنوعة من اbدوات لتخفيف خطر ائتمانه؛ أولها هو تأمين المخاطر بضمانات إضافية. وبالرغم من أن وجود الضمانات ا�ضافية 

ليس شرطا أساسيا للتمويل، إال أن جزءا كبيرا من المخاطر الحالية مؤمنة، عمليا، بضمانات إضافية. كما أن للبنك سياسات حول أنواع اbصول التي يمكن 
قبولها كضمانات إضافي. وتخضع كل الضمانات ا�ضافية، عموما، لتقييم دوري وفقا لنوع الضمان ا�ضافي. وقد صيغت الصالحية القانونية للمستندات 

المستعملة للضمان ا�ضافي وقابليتها ل�نفاذ من قبل موظفين مؤهلين، بمن فيه قانونيون وعلماء شريعة.

يقبل البنك ضمانات إضافية كتخفيف من مخاطرة االئتمان في شكل ضمان نقدي أو شبه نقدي (كالودائع الثابتة واbوراق المالية القابلة للتسويق 
كالسندات والصكوك، الخ) وخطابات اعتماد ضمان الدفع والرهن على الممتلكات الثابتة (عقارات، مستودعات، الخ)، والرهن على الماكينات والمعدات.

٢٫٥ ) مخاطر السيولة:
يمكن تعريف السيولة بأنها مقدرة البنك على ضمان توفر اbموال لمقابلة كل االلتزامات المضمنة وغير المضمنة في الميزانية العمومية بسعر معقول. 

كذلك، يمكن تعريف خطر السيولة بالخطر الذي قد تتعرض له ا�يرادات ورأس المال والناتج عن عدم مقدرة البنك المحتملة على مقابلة مطلوباته عندما 
تصبح مستحقة اbداء، دون أن يتكبد خسائر غير مقبولة. وبعكس ذلك تماما، قد تتمثل مخاطرة السيولة في شكل ضياع الفرص نتيجة لالحتفاظ بسيولة 

زائدة بالنسبة للمطلوبات.
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إن لدى البنك هيكال شامال �دارة مخاطر السيولة يتكون من لجنة إدارة اbصول والمطلوبات وإدارة الخزانة.

وتهدف إستراتيجية البنك �دارة مخاطر السيولة إلى خفض التأثير الناتج على إيرادات البنك إلى أدنى حد. كما أن البنك يتبنى أسلوبا �دارة السيولة يضمن، 
بقدر ا�مكان، أن تكون لدى البنك في كل اbوقات سيولة تكفي للوفاء بمطلوباته عندما تكون مستحقة اbداء، في الظروف العادية والضاغطة، دون أن 

يتكبد خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بسمعة البنك.

إن بنك العز ا�سالمي يتبنى أسلوبا مزدوجا �دارة خطر السيولة:

إدارة سيولة المؤسسة الناجحة: إدارة موقف السيولة ضمن ضوابط ومؤشرات محددة تكفل الوفاء بكل المطالبات المتعلقة بالخصوم في   ١٫٢٫٥
حينها.

إدارة خطر السيولة الطارئ: لضمان أن يكون البنك، في حال حدوث طارئ سوقي يتعلق بالمؤسسة أو عام، قادرا على توليد سيولة كافية لتحمل   ٢٫٢٫٥
أزمة سيولة قصيرة اbجل.

إن إدارة الخزانة تحتفظ بمحفظة من اbصول السائلة قصيرة اbجل، تتكون في معظمها من أوراق مالية استثمارية سائلة قصيرة اbجل وتسهيالت   
بين البنوك لضمان االحتفاظ بسيولة كافية في البنك عموما.

إن البنك يخضع لحدود العجز في السيولة المحددة بواسطة البنك المركزي وبالنسبة للمجاالت التي تركت لتقدير البنك، فقد تم تطبيق حدود   
داخلية. 

نسب السيولة

٣٦٣٪نسبة تمويل العمالء للودائع

٤٪نسبة تمويل العمالء لمجموع اbصول

٤٪نسبة الودائع لحقوق المساهمين

٩٧٪نسبة حقوق المساهمين لمجموع اbصول

٦٢٪اbصول قصيرة اbجل/مجموع اbصول
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الجدول أدناه يلخص تحليل استحقاق التمويل ومختلف الفئات التمويل

حتى ٣ 
أشهر

٣ إلى ٦ 
أشهر

ستة أشهر 
إلى سنة 

واحدة
١ إلى ٣ 
سنوات

٣ إلى ٥ 
سنوات

٥ إلى ١٠ 
سنوات

أكثر من 
عشر 

سنوات
استحقاق 
المجموعغير محدد

رعرعرعرعرعرعرعرعرع

اHصول

النقد واbرصدة لدى 
١٢٥,٠٠٠٢,٨٢٢,٢٨٢------٢,٦٩٧,٢٨٢البنك المركزي 

مستحقة من 
٦١,٥٢٣,٥٤٩-------٦١,٥٢٣,٥٤٩البنوك

٤٨١,٢٧٧--٢٣,٩٧٠١٦,٤٩٥٣٥,٥٩٩١٤٨,٧٦٩٨٧,٧٤٤١٦٨,٧٠٠مقبوضات مرابحة

إجارة منتهية 
٣,٢٥١,٤٤٤-٦٣,٠١٠١٠١,٤٥٥٢٠٢,٩١٠٨١١,٦٤٠٨١١,٦٤٠١,١٩٥,٩٠١٦٤,٨٨٨بالتمليك

إجارة موصوفة 
٢٢٣,٤٤٣-١٧٦٢٦٣٥,٨٢٥٣٠,٢٣٩٣٠,٣٣٣٨٧,٨٠٧٦٨,٨٠٠بالذمة

٢٤,٨٩٨,١٨٩-----٢٤,٨٩٨,١٨٩--االستثمارات

٢,٧٦٨,٣٥١--٢,٧٦٨,٣٥١-----اbصول الثابتة

٢,٦٩٨,٨٢٧--٢,٦٩٨,٨٢٧-----أصول غير ملموسة

١,٠٥٠,١٧٥-----١,٠٥٠,١٧٥--أصول أخرى

٦٤,٣٠٧,٩٨٧١١٨,٢١٣٢٦,١٩٢,٦٩٨٩٩٠,٦٤٨٩٢٩,٧١٧٦,٩١٩,٥٨٦١٣٣,٦٨٨١٢٥,٠٠٠٩٩,٧١٧,٥٣٧إجمالي اHصول

مطلوبات، 
رأسمال أصحاب 

حسابات 
االستثمار

٤٨٧,٤٦٨٤٨٧,٤٦٨-------الحسابات الجارية

١,٨٣٢,١٤٩-----١,٨٣٢,١٤٩--المطلوبات اbخرى

إجمالي 
٤٨٧,٤٦٨٢,٣١٩,٦١٧----١,٨٣٢,١٤٩--المطلوبات

رأسمال أصحاب 
حسابات االستثمار 

٤٤٠,٩٧٦٦٠٧,٥١٥-٤٨,٥٣٩--٩,٠٠٠٢٤,٠٠٠٨٥,٠٠٠غير المقيدة
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حتى ٣ 
أشهر

٣ إلى ٦ 
أشهر

ستة أشهر 
إلى سنة 

واحدة
١ إلى ٣ 
سنوات

٣ إلى ٥ 
سنوات

٥ إلى ١٠ 
سنوات

أكثر من 
عشر 

سنوات
استحقاق 
المجموعغير محدد

رعرعرعرعرعرعرعرعرع

مجموع رأسمال 
٩٦,٧٩٠,٤٠٥٩٦,٧٩٠,٤٠٥-------المالك

إجمالي 
المطلوبات 

رأسمال أصحاب 
حسابات 

االستثمار والمالك 
٩٧,٧١٨,٨٤٩٩٩,٧١٧,٥٣٧-٤٨,٥٣٩--٩,٠٠٠٢٤,٠٠٠١,٩١٧,١٤٩غير المقيدة 

٩٧,٥٩٣,٨٤٩٠-٦٤,٢٩٨,٩٨٧٩٤,٢١٣٢٤,٢٧٥,٥٤٩٩٩٠,٦٤٨٩٢٩,٧١٧٦,٨٧١,٠٤٧١٣٣,٦٨٨صافي الفجوة

-٦٤,٢٩٨,٩٨٧٦٤,٣٩٣,٢٠٠٨٨,٦٦٨,٧٤٩٨٩,٦٥٩,٣٩٧٩٠,٥٨٩,١١٤٩٧,٤٦٠,١٦١٩٧,٥٩٣,٨٤٩الفجوة التراكمية

٣٫٥ ) خطر السوق
يعرف خطر السوق بأنه خطر الخسائر في قيمة اbدوات المالية في أو خارج الميزانية العمومية بسبب التغيرات في أسعار أو معدالت السوق, التي تشمل 

التغيرات في معدالت الربح وأسعار الصرف اbجنبي وأسعار السلع. وكسياسة عامة، فإن البنك لن يدخل في أي التزامات بأسعار آجلة محددة.

إن البنك يلتزم بصرامة بحدود وموجهات السياسة التنظيمية/الداخلية، وتصعد االنحرافات، إن وجدت، إلى الجهات العليا فورا التخاذ ا�جراء المناسب 
متى كان ذلك ضروريا. فيما يلي الفئات اbساسية من مخاطر السوق التي يواجهها بنك العز ا�سالمي:

خطر الصرف اHجنبي:  هو الخطر الذي ينجم عن تأثر التزامات النقد اbجنبي التي يدخل فيها البنك تأثرا سلبيا نتيجة لتقلبات أسعار الصرف اbجنبي.   ١٫٣٫٥
إن مسؤولية إدارة مخاطر الصرف اbجنبي تقع على عاتق إدارة الخزانة بالبنك. كما أن إدارة خطر الصرف اbجنبي في البنك مكفولة من خالل قياس 

ومراقبة التزامات الصرف اbجنبي المفتوحة.

خطر معدل الربح: الخطر الذي يتمثل في تعرض البنك لخسارة مالية نتيجة لعجز في معدل الربح على أصحاب حسابات اbصول واالستثمار. إن   ٢٫٣٫٥
توزيع اbرباح يتم على أساس اتفاقيات اقتسام اbرباح؛ لذلك، فإن البنك غير معرض bي خطر يتعلق بمعدل الربح. ولكن، ترتيبات اقتسام الربح ستؤدي 

إلى انتقال المخاطرة التجارية عندما ال تسمح نتائج البنك للبنك بتوزيع أرباح تتماشى ومعدالت السوق.

فيما يتعلق بمراقبة تأثير تغيرات معل الربح على ا�يرادات وقيمة البنك االقتصادية، استطاع البنك أن يطور أساليب قياس مناسبة. فأنظمة القياس   
لتحليل حساسية معدل الفائدة هي: تحليل فجوة االستحقاق التقليدية (قياس حساسية معدل ربح ا�يرادات)، والفترة (قياس حساسية معدل ربح 

رأس المال).
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تحليل أصول السوق المحملة بالمخاطر  

اHصول المحملة بالمخاطر (٠٠٠ ر.ع.)موقف خطر السوق

ال شيءمخاطر موقف حقوق المساهمين

٤٦٫٥٥١مخاطر الصرف اbجنبي

ال شيءمخاطر السلع

مجموع مبلغ اHصول المعرضة لمخاطر السوق بحسب نوع اHصول  

المبلغ المعرض لمخاطر السوق (٠٠٠ ر.ع)العقود الملتزمة بالشريعة

٤٦٫٥٥١الصرف اbجنبي - رصيد بداية المدة

مخاطرة حقوق الملكية واHوراق المالية والسلع: مخاطرة سعر االستثمار هي المخاطرة الناجمة عن االنخفاض في القيمة السوقية لمحفظة   ٣٫٣٫٥
البنك نتيجة النخفاض في القيمة السوقية لالستثمار الفردي. إن مسؤولية إدارة مخاطر سعر االستثمار تقع على عاتق إدارة الخزانة تحت إشراف 

وتوجيه لجنة اbصول والمطلوبات بالبنك. إن استثمارات البنك تتم الموافقة عليها من قبل السلطات المختصة بعناية صارمة.

٤٫٣٫٥  ال يكتتب البنك في عقود تداول آجلة.

٤٫٥ مخاطر التشغيل
مخاطرة التشغيل هي المخاطرة المالزمة لكل أنشطة اbعمال نتيجة للخسائر التي تعود لفشل أو عدم كفاية ا�جراءات الداخلية أو الموظفين أو 

اbنظمة أو أحداث خارجية. إن المسؤولية اbساسية عن ا�دارة اليومية لمخاطر التشغيل تقع على عاتق وحدات اbعمال الفردية في بنك العز ا�سالمي 
والوحدات المساندة. وكل وحدة مسئولة عن ضمان التزام كل وظيفة بإطار التشغيل المحدد والمعتمد من خالل وضع إجراءات وضوابط داخلية وخطة 

تعاقب ونظام موثوق �عداد وتقديم التقارير ا�دارية في الوقت المناسب.

إن سياسة البنك المتعلقة بإدارة مخاطر التشغيل توفر ا�طار الالزم لتحديد وتقدير ومراقبة والتبليغ عن مخاطر التشغيل بطريقة متناغمة وشاملة في 
كل إدارات البنك. ويجري حاليا تشكيل وظيفة واضحة ومحددة �دارة مخاطر التشغيل لدعم وحدات اbعمال بصورة مستقلة فيما يتعلق بغدارة مخاطر 

التشغيل. إن أهداف إدارة مخاطر التشغيل في بنك العز ا�سالمي تتلخص فيما يلي:

التحكم في المخاطر بقوة عبر استغالل أحدث تقنيات وأساليب إدارة المخاطر مما يؤدي إلى قدرة مميزة على إدارة المخاطر وتمكين وحدات   
اbعمال من تحقيق أهدافها المتعلقة باbداء والنمو.

التمكين من تخصيص رأس المال الكافي فيما يتعلق بالتأثير المحتمل لمخاطر التشغيل.  
خفض تأثير مخاطر التشغيل إلى الحد اbدنى عبر وسائل كوضع خطط فعالة الستمرارية اbعمال، والتوثيق المواكب وتطوير نظام للتوعية العامة   

بمخاطر التشغيل داخل البنك.
نتائج رصد مخاطر التشغيل ستمكن من تقييم اbداء وااللتزام بطريقة سليمة.  

تتولى وحدات اbعمال المسؤولية عن تحديد وقياس وإدارة مخاطر التشغيل المالزمة لعمليات كل منها. وتتم مراقبة مخاطر التشغيل من خالل سلسلة 
من الضوابط والتدقيقات الداخلية القوية، وفصل خطوط الواجبات والتبليغ بصورة محددة بوضوح، وتوفير كتيبات ومعايير التشغيل التفصيلية. وتقوم 

إدارة التدقيق الداخلي بصورة مستقلة بمراجعة كفاءة الرقابة الداخلية بالبنك ومقدرتها على خفض تأثير مخاطر التشغيل إلى أدنى حد. التدريبات 
المستمرة على مخاطر التشغيل سيتم توفيرها للموظفين، بناء على مكتبة أحداث مخاطر التشغيل المبلغ عنها ستتم مراجعة ا�جراءات لتعزيز 

الضوابط.
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المعلومات حول أحداث مخاطر التشغيل والخسائر بسبب تلك اbحداث ستشكل أحد البنود في اجتماعات لجنة سياسة المخاطر التابعة لمجلس ا�دارة. 
وسيشتمل التقرير على استعراض من إدارة المخاطر ومدير ا�دارة المختصة. إن النص على بمخاطرة عدم االلتزام بالشريعة يشكل جزءا من مرشد البنك 

الخاص بإدارة مخاطر التشغيل.

إدارة استمرارية اbعمال  

لقد وثق البنك مسودة خطوط توجيهية �دارة استمرارية اbعمال، تحدد ا�جراء الذي سيتطور إلى خطة شاملة الستمرارية اbعمال. وتهدف خطة 
استمرارية اbعمال إلى ضمان أن تكون نظمها وإجراءاتها قادرة على ضمان استمرارية اbعمال من خالل حاالت الفشل المحتملة.

٥٫٥) مخاطر معدل العائد
العوامل التي تؤثر على معدل العائد هي معدالت اbرباح على تمويل ومطلوبات البنك التي تحركها العائدات التي يكسبها البنك من التمويل والتي 

تخضع هي بدورها للعديد من قوى السوق.

إن البنك يقوم بمراقبة وقياس العوامل التي تتسبب في مخاطر معدل العائدات من خالل بيانات حساسية اbصول والمطلوبات على أساس شهري. إن 
تحليل حساسية تأثير حركة معدل الربح في السوق على أرباح البنك يتم على أساس شهري.

تحليل حساسية تأثير حركة معدل الربح في السوق بمائتي نقطة أساس تشير إلى أنها ستؤثر على دخل البنك بحوالي ١٫٠٥ مليون ريال عماني.

٦٫٥) المخاطر التجارية المنقولة
تشير المخاطر التجارية المنقولة إلى قوة المخاطر المنقولة إلى المساهمين من أجل حماية أصحاب حسابات االستثمار من تحمل بعض أو كل المخاطر 

المعرضين لها تعاقديا بموجب عقود تمويل المرابحة. ويطبق البنك سياسة PER ومعدل عائد داخلي لتخفيف المخاطر التجارية المنقولة إذا كان أداء 
محفظة المرابحة أدنى من مؤشر السوق.

٧٫٥)  المخاطر الخاصة بالعقد
لقد نصت وثيقة شهية مخاطر البنك على حدود لغرض التمويل، كرأس المال العامل والتمويل bجل محدد وتمويل المشاريع وتمويل التجارة. كما أن 

اغراض التمويل حددت مختلف عقود التمويل الملتزمة بالشريعة و التي يمكن استخدامها، مع اbخذ في االعتبار متطلب تحميل المخاطر بالنسبة لكل 
CAR غراض حسابb IBRF من عقود التمويل الملتزمة بالشريعة المنصوص عليها في

٦) الكشف عن الحوكمة العامة وحوكمة الشريعة (التنظيم وا�دارة)

١٫٦)  الحوكمة العامة
البنك ملتزم بمعايير تنظيم وإدارة الشركات المحددة من البنك المركزي العماني والهيئة العمة لسوق المال.
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كجزء من االلتزام نحو الزبائن، قمنا بتنفيذ أسلوبا مختلطا للكشف عن المعلومات المتعلقة بكل منتجات وخدمات البنك لعمالئنا. ولق استخدمنا 
اbساليب التالية لفعالن عن معلومات المنتجات والخدمات للزبائن:

نشر كتيبات ومنشورات تحتوي على آليات وسمات منتجات محددة  

نشر معلومات المنتجات على موقع البنك  

إنتاج وطباعة كتيب يشتمل على كل االسئلة المتكررة عن اbعمال المصرفية ا�سالمية  

كل موظفي المكاتب اbمامية والمبيعات والخدمات مدربون ويلمون جيدا بمفهوم اbعمال المصرفية ا�سالمية ويستطيعون ا�جابة على أسئلة   
العمالء. كما أن ا�داريين سيتم تدريبهم لضمان االلتزام بالشريعة في عمليات التشغيل 

كل موظفي مركز االتصال قد تم تدريبهم جيدا للرد على كل استفسارات العمالء  

تستخدم منصات وسائل ا�عالم االجتماعية للتفاعل مع الجمهور  

تنشر بيانات صحفية بين الفينة واbخرى �بالغ الجمهور بخدمات ومنتجات البنك  

المقابالت المباشرة مع وسائل ا�عالم والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية  

يقوم موظفو خدمات العمالء في الفروع ومركز االتصال بتدوين شكاوى العمالء والتنسيق مع الطرف المعني، الذي يقوم بدوره بالعمل على حل هذه 
الشكاوى. هذا، وسيتم إعداد وثيقة رسمية با�جراءات المفروض اتباعها.  

٢٫٦)  التنظيم وا�دارة الشرعية (الحوكمة)
تتكون ترتيبات التنظيم وا�دارة الشرعية بالبنك من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على مستوى مجلس ا�دارة. ويرأس إدارة التدقيق وااللتزام بالشريعة 

في البنك موظف ذو خبرة واسعة. ويتم تطبيق نظم وإجراءات كافية في البنك لضمان االلتزام بالمعايير المحددة من البنك المركزي العماني.

ولقد استثني البنك من تدقيق االلتزام بالشريعة الخارجي في سنة ٢٠١٣، وقد اتفقت هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بالبنك مع ذلك.

إن التزام البنك بأحكام الشريعة امر إلزامي.  

١٫٢٫٦)  الزكاة: 
تحسب الزكاة طبقا لمعيار المحاسبة المالية رقم ٩ الصادر عن منظمة محاسبة وتدقيق المؤسسات المالية ا�سالمية باستخدام طريقة اbصول 

الصافية. إن البنك سيحسب «قاعدة الزكاة» على أساس البيانات المالية المدققة و، بعد موافقة هيئة الرقابة الشرعية، سيخطر المساهمين بحصتهم 
النسبية من الزكاة الواجبة السداد سنويا. إن مسؤولية أداء الزكاة على حسابات االستثمار والحسابات اbخرى تقع على أصحاب حسابات االستثمار.

٢٫٢٫٦) ا�يرادات المحظورة شرعا
البنك ملتزم بتجنب االعتراف بأي دخل يتم جمعه من مصادر غير إسالمية. وعليه، فإن كل الدخل غير ا�سالمي تتم إضافته إلى حساب اbعمال الخيرية 
حيث تستعمل النافذة ا�سالمية هذه اbموال ل�غراض الخيرية. ولكن، لم تتم إضافة أي دخل إلى حساب اbعمال الخيرية باعتباره محظورا شرعيا خالل 

السنة المنتهية ٢٠١٣..
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٣٫٢٫٦) مكافأة هيئة الرقابة الشرعية
أجازت الجمعية العمومية مكافأة هيئة الرقابة الشرعية كما يلي:

٨٠٠٠ ريال عماني في السنة الرئيس:     

٦٠٠٠ ريال عماني في السنة العضو:     

كما أجازت الجمعية العمومية أتعاب الجلسات كما يلي:
الرئيس واbعضاء  ٤٠٠ ريال عماني لالجتماع الواحد

٧)  االفصاح عن رأس المال
تم إعداد إفصاحات رأس المال أدناه وفقا لمتطلبات تعميم البنك المركزي رقم ب.م ١١١٤ «رأس المال التنظيمي وتكوين متطلبات االفصاح عن رأس المال 

وفقا لبازل ٣» الصادر في ٢٠١٣/٩/١٧.

١٫٧) طريقة الخطوات للتسوية
االفصاحات أدناه قد تم إعدادها باستعمال طريقة تسوية الثلث خطوات حسبما معرفة في موجهات  CP٢ حول متطلبات االفصاح عن تكوين رأس 

المال الصادرة مع تعميم البنك المركزي رقم ب.م ١١١٤. في الخطوة ١، محاسبة التوحيد/الدمج مطابقة للتوحيد التنظيمي. لذلك، فإن تسوية رأس المال 
تبدأ من الخطوة ٢ فما فوق.

الخطوة ٢: توسيع الميزانية العمومية وفقا لنطاق التوحيد التنظيمي

البيانات المالية السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
المنشورة

بموجب نطاق التوحيد 
التنظيمي

المرجع

اHصول

٢,٨٢٢٢,٨٢٢نقد وأرصدة لدى البنك المركزي

٦١,٥٢٤٦١,٥٢٤مستحقة على البنوك

٣,٩٥٦٣,٩٥٦تمويالت – صافية، منها

٣,٩٩٩-تمويل وسلفيات لعمالء محليين

(٤٣)-مخصص مقابل التمويالت، منها 

a(٤٣)-مبلغ مؤهل للشريحة ٢

--مبلغ غير مؤهل للشريحة ٢
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البيانات المالية السنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
المنشورة

بموجب نطاق التوحيد 
التنظيمي

المرجع

٢٤,٨٩٨٢٤,٨٩٨متاح للبيع

٥,٤٦٧٥,٤٦٧أصول ثابتة

e(٢,٦٩٩)-مبلغ مؤهل للشريحة ١

١,٠٥٠١,٠٥٠أصول أخرى

٩٩,٧١٧٩٩,٠١٨مجموع اHصول

رأس المال والمطلوبات

١٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠رأس المال المدفوع، منه

١٠٠,٠٠٠bمبلغ مؤهل للشريحة ١

(٢٩٠)(٣,٤٠١)احتياطيات وفائض منها

c(٣,٤٠١)(٣,٤٠١)مبلغ مؤهل للشريحة ١ (خسارة تراكمية)

(٩٩)(٩٩)أرباح استثمار القيمة العادلة

e(٩٩)مبلغ مؤهل للشريحة ١

(٢,٦٩٩)مبلغ مؤهل للشريحة ١

٩٦,٧٩٠٩٦,٧١٧إجمالي رأسمال

١,٠٩٥١,٠٩٥ودائع

مستحقات لبنوك ومؤسسات مالية

١,٨٣٢١,٨٣٢مطلوبات ومخصصات أخرى

٩٩,٧١٧٩٧,٠١٨المجموع
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الخطوة ٣: خطوة مطابقة كفاية رأس المال

(٠٠٠ ر.ع)رأسمال الشريحة١ من اHسهم العادية: اHدوات واالحتياطيات         

مكونات رأس المال 
التنظيمي المبلغة من البنك

المصدر المعتمد على 
اHرقام/ الحروف المرجعية 

للميزانية العمومية وفقا 
لنطاق التجميع التنظيمي 

من الخطوة ٢

رأسمال أسهم مؤهلة عادية (وتعادل غير شركات ١
المساهمة العامة) مصدر مباشرة با�ضافة إلى فائض 

أوراق مالية ذات صلة

١٠٠,٢٩٠b

c(٣,٤٠١)خسارة متراكمة٢

رأسمال الشريحة ١ من اHسهم العادية قبل ٣
التعديالت التنظيمية

٩٦,٨٨٩

أصول غير ملموسة تشمل الخسائر وخسائر تراكمية ٤
غير محققة معترفا بها مباشرة في حقوق 

المساهمين

(٢,٦٩٩)e

٩٤,٠٩١رأسمال الشريحة ١ من اbسهم العادية٥

رأسمال الشريحة ١ اضافي: اHدوات

٦(١ AT) ــرأسمال المرحلة ١ ا�ضافي-

(AT١ + CET١=T١) ٩٤,٠٩١رأسمال الشريحة ١

رأسمال الشريحة ٢:اHدوات والمخصصات

٤٣aالمخصصات٧

d-القيمة السائدة لالستثمارات المتاحة للبيع٨

٤٣رأسمال الشريحة ٢ قبل التعديالت التنظيمية

-رأسمال الشريحة ٢: التعديالت التنظيمية

(T٢) ٤٣رأسمال المرحلة ٢

٩٤,١٣٤مجموع رأس المال ) الشريحة١ + الشريحة ٢)



| ٥٨ |   التقرير السنوي ٢٠١٣

٢٫٧) المالمح الرئيسية لرأس المال التنظيمي
الجدول أدناه يفصح عن المالمح الرئيسية لكل رأس المال التنظيمي المصدر من قبل البنك،

رأسمال اHسهم العاديةبنك العز اسالمي ش.م.ع.عم

معرف فريد (لجنة إجراءات التعريف الموح ل�وراق المالية أو الرقم الدولي ١
لتعريف اbوراق المالية أو معرف بلومبيرج ل�يداع الخاص)

ال ينطبق

قوانين عمان المتمثلة في المراسيم السلطانية القانون/القوانين الحاكمة لمعاملة اbداة التنظيمية٢
والقرارات الوزارية ولوائح هيئة سوق المال والبنك 

المركزي العماني

رأسمال أسهم الصف ١ العاديةقواعد بازل III االنتقالية٣

رأسمال أسهم الصف اbول العاديةبعد قواعد بازل III االنتقالية٤

فرديكاف على المستوى الفردي/مجموعة/فردي ومجموعة٥

اسهم رأسمال عادينوع اbداة (تحدد اbنواع من قبل كل اختصاص)٦

المبلغ المعترف به في رأس المال التنظيمي (العملة بالمليون في تاريخ ا�بالغ ٧
اbخدث)

١٠٠ مليون

١٠٠ مليونالقيمة االسمية ل�داة٨

حقوق المساهمينالتصنيف المحاسبي٩

٢ نوفمبر ٢٠١٢تاريخ ا�صدار bصلي١٠

مستمرمستمر أم مؤرخ١١

مستمرتاريخ االستحقاق اbصلي١٢

الحق صاحب اbداة في استرداده يتوقف على الموافقة الرقابية المسبقة ١٣

غير منطبقتاريخ االسترداد االختياري، وتواريخ االسترداد الطارئة ومبلغ االسترداد١٤

غبر منطبقةتواريخ االسترداد الالحقة، إن وجدت١٥

الكوبونات/أرباح اHسهم@

غير منطبقةأرباج اbسهم/الكوبونات الثابتة والعائمة١٦  

غير منطبقمعدل الكوبون وأي مؤشر ذو صلة١٧

غير منطبقوجود مانع لتوزيع أرباح اbسهم١٨

غير منطبقتقديري بالكامل، تقديري جزئيا أو إلزامي١٩

غير منطبقوجود زيادة أو حافز آخر لالسترداد٢٠

غير منطبقغير تراكمي أو تراكمي٢١



التقرير السنوي ٢٠١٣   | ٥٩ |

رأسمال اHسهم العاديةبنك العز اسالمي ش.م.ع.عم

غير منطبققابل للتحويل أو غير قابل للتحويل٢٢

غير منطبقإذا قابل للتحويل، حوافز/دوافع التحويل٢٣

غير منطبقإذا قابل للتحويل، كلي أو جزئيا٢٤

غير منطبقإذغ قابل للتحويل، سعر التحويل٢٥

غير منطبقإذا قابل للتحويل، هل تحويل إلزامي أم اختياري٢٦

غير منطبقإذا قابل للتحويل، حدد نوغ اbداة القابل للتحويل إليها٢٧

غير منطبقإذا قابل للتحويل، حدد مصدر اbداة المحول إليها ٢٨

غير منطبقسمة تخفيض القيمة الدفترية٢٩

غير منطبقإذا كان هناك تخفيض، حوافز التخفيض٣٠

غير منطبقإذا كان هناك تخفيض، كامل أم جزئي٣١

غير منطبقإذا كان هناك تخفيض، دائم أم مؤقت٣٢

غير منطبقإذا كان تخفيضا مؤقتا، وصف آلية الرفع٣٣

الوضع في تسلسل التبعية في التصفية (حدد نوع اbداة التي تعلو مباشرة على ٣٤
اbداة)

غير منطبق

غير منطبقةالسمات االنتقالية غير المطابقة٣٥

غير منطبقةإذا نعم، حدد السمات غير المطابقة٣٦

@ مالمح الكوبونات/أرباح اbسهم ال تنطبق بالنسبة للنافذة ا�سالمية حيث تتخذ القرارات على مستوى البنك.

٣٫٧)  قالب ا�فصاح أثناء مرحلة االنتقال

 قالب إفصاح بازل III المطلوب استعماله أثناء انتقال 
التعديالت التنظيمية (من ١ يناير ٢٠١٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨)

المبلغ يخضع 
لمعاملة ما قبل 

  III بازل 
(٠٠٠ ر.ع)

رأسمال أسهم الشريحة ١ العادية: اHدوات واالحتياطيات

رأسمال اbسهم العادية المؤهل المصدر مباشرة (والمعادل لغير شركات المساهمة العامة) زائدا فائض ١
اbسهم زائدا االحتياطي

١٠٠,٢٩٠

(٣,٤٠١)خسارة متجمعة٢

-دخل شامل آخر متجمع (واحتياطيات أخرى)٣



| ٦٠ |   التقرير السنوي ٢٠١٣

 قالب إفصاح بازل III المطلوب استعماله أثناء انتقال 
التعديالت التنظيمية (من ١ يناير ٢٠١٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨)

المبلغ يخضع 
لمعاملة ما قبل 

  III بازل 
(٠٠٠ ر.ع)

رأسمال مصدر مباشرة خاضع للسحب الممرحل من رأسمال الشريحة ١ من اbسهم العادية (ينطبق فقط على ٤
غير شركات المساهمة العامة) 

-

التزويد برأسمال القطاع العام المكتسب حتى ١ يناير ٢٠١٨

رأسمال اbسهم العادية المصدر من قبل المساهمين والمحفوظ بواسطة أطراف أخرى (المبلغ المسموح في ٥
مجموعة رأسمال الصف ١ من اbسهم العادية)

-

ــــــ

٩٦,٨٨٨رأسمال الشريحة ١ من اbسهم العادية قبل التعديالت التنظيمية٦

رأسمال الشريحة ١ من اHسهم العادية: التعديالت التنظيمية

(٩٩)خسائر متجمعة في القيمة العادلة٧

-تعديالت التقييم الحذر٨

-الشهرة (الخالية من الضريبة)٩

(٢,٦٩٩)اbصول غير الملموسة اbخرى بخالف حقوق خدمة الرهن (خالية من الضريبة)١٠

أصول ضريبية مؤجلة معتمدة على اbرباح المستقبلية بدون اbرباح الناتجة من االختالفات المؤقتة (صافية من ١١
الضريبة ذات الصلة)

-

-احتياطي تغطية التدفق النقدي١٢

-عجز مخصصات الخسائر المتوقعة١٣

١٤(CPحسبما مبينة في الفقرة ١٤٫٩ من ١) وراق المالية المدعومة برهنbالمكاسب من بيع ا-

-اbرباح والخسائر نتيجة مخاطر االئتمان على المطلوبات المقيمة بالسعر السائد١٥

-صافي أصول صندوق التقاعد١٦

االستثمارات في اbسهم المملوكة للبنك (إذا لم تكن سبق لها أن سجلت كرأسمال مدفوع في الميزانية ١٧
العمومية)

-

-أسهم مملوكة تبادليا في رأسمال اbسهم العادية١٨

االستثمارات في بنوك أو مؤسسات مالية أو تأمينية خارج التجميغ التنظيمي الصافية من أوراق مالية قصيرة اbجل، ١٩
حيث ال يملك البنك أكثر من ١٠٪ من رأس المال المساهم (المبلغ فوق عتبة ١٠٪)

-

استثمارات هامة في في أسهم عامة في بنوك، أو مؤسسات مالية أو تأمينية خارج نطاق التجميع التنظيمي، ٢٠
خالية من أوراق مالية قصيرة اbجل (المبلغ فوق عتبة ١٠٪) 

-

-حقوق خدمة الرهن (المبلغ فوق عتبة ١٠٪)٢١

-أصول ضريبية مؤجلة ناشئة عن اختالفات مؤقتة (المبلغ فوق عتبة ١٠٪ خال من الضرائب)٢٢

-مبلغ يتجاوز عتبة ١٥٪٢٣



التقرير السنوي ٢٠١٣   | ٦١ |

 قالب إفصاح بازل III المطلوب استعماله أثناء انتقال 
التعديالت التنظيمية (من ١ يناير ٢٠١٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨)

المبلغ يخضع 
لمعاملة ما قبل 

  III بازل 
(٠٠٠ ر.ع)

-منه استثمارات هامة في أسهم عام للمؤسسات مالية٢٤

-منه حقوق خدمة الرهن٢٥

-منه أصول ضرائب مؤجلة ناشئة عن اختالفات مؤقتة٢٦

تعديالت تنظيمية وطنية محددة٢٧
III تعديالت تطبق على قي رأسمال الطبقة ١ العادي فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة لمعاملة ما قبل بازل

-

التعديالت التنظيمية المطبقة على {رأسمال الطبقة ١ العادي بسبب عدم كفاية الشريحة ١ والشريحة ٢ لتغطية ٢٨
الخصومات

-

-مجموع التعديالت التنظيمية على رأسمال الشريحة ١ العادي ٢٩

٩٤,٠٩١رأسمال الشريحة ١ العادي٣٠

رأسمال الشريحة ١ اضافي: اHدوات

-أدوات الشريحة ١ ا�ضافية المصدرة مباشرة زائدا فائض اbسهم ذات الصلة٣١

-منها مصنف كحقوق ملكية بموجب المعايير المحاسبية القابلة للتطبيق٣٢

-منها مصنف كمطلوبات بموجب المعايير المحاسيبة القابلة للتطبيق٣٣

-أدوات رأسمال مصدر مباشرة خاضع للسحب الممرحل من الشريحة ١ ا�ضافية٣٤

أدوات الشريحة ١ ا�ضافية (وأدوات رأسمال الشريحة ١ غير المضمنة في الصف ٥) المصدرة بواسطة مؤسسات ٣٥
(ATالمبلغ المسموح في المجموعة ١) طراف أخرىb فرعية ومملوكة

-

-منها اbدوات المصدرة من مؤسسات تابعة وخاضعة للسحب الممرحل٣٦

-رأسمال الشريحة ١ ا�ضافي قبل التعديالت التنظيمية٣٧

رأسمال الشريحة ١ اضافي قبل التعديالت التنظيمية

-استثمارات في أدوات الشريحة ١ ا�ضافية المملوكة٣٨

مساهمات متبادلة في أدوات الشريحة ١ ا�ضافية٣٩

استثمارات في رؤوس أموال مؤسسات مصرفية ومالية ومؤسسات تأمين وتكافل خارج نطاق الدمج التنظيمي، ٤٠
خالية من أوراق مالية قصيرة اbجل، حيث ال يملك البنك أكثر من ١٠٪ من رأسمال أسهم المؤسسة العادية المصدر 

(مبلغ فوق عتبة ١٠٪)

-
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 قالب إفصاح بازل III المطلوب استعماله أثناء انتقال 
التعديالت التنظيمية (من ١ يناير ٢٠١٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨)

المبلغ يخضع 
لمعاملة ما قبل 

  III بازل 
(٠٠٠ ر.ع)

استثمارات هامة في رؤوس أموال مصرفية ومالية ومؤسسات تأمين وتكافل خارج نطاق الدمج التنظيمي (خالية ٤١
من اbوراق المالية قصيرة اbجل)

-

تعديالت تنظيمية وطنية محددة٤٢
III تعديالت تنظيمية مطبقة على الشريحة ١ ا�ضافية فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة لمعاملة ما قبل بازل

-

-تعديالت تنظيمية مطبقة على الشريحة ١ ا�ضافية نتيجة لعدم كفاية الشريحة ٢ لتغطية الخصم٤٣

-مجموع التعديالت على رأسمال الشريحة ١ ا�ضافي٤٤

-رأسمال الشريحة ١ ا�ضافي٤٥

٩٤,٠٩١رأسمال الشريحة ١ (الشريحة ١ = رأسمال أسهم الطبقة ١+ الشريحة ١ ا�ضافي)٤٦

رأسمال الشريحة ٢: اHدوات والمخصصات

-أدوات الشريحة ٢ المؤهلة المصدرة مباشرة زائدا اbسهم الزائدة٤٧

-أدوات رأس المال الزائدة المصدرة مباشرة الخاضعة للسحب الممرحل من الشريحة ٤٨٢

أدوات الشريحة ٢ (وأدوات رأسمال أسهم الشريخة ١ العادية وأدوات الشريحة ١ غير المضمنة في الصفين ٥ أو ٣٤) ٤٩
المصدرة من مؤسسات تابعة والمملوكة bطراف آخرين (المبلغ المسموح في مجموعة الشريحة ٢)

-

-منها اbدوات المصدرة من مؤسسات تابعة والخاضعة للسحب الممرحل٥٠

٤٣مخصصات٥١

٤٣رأسمال الشريحة ٢ قبل التعديالت التنظيمية٥٢

رأسمال الشريحة ٢: التعديالت التنظيمية

-استثمارات في أدوات الشريحة ٢ المملوكة٥٣

مساهمات متبادلة في أدوات الشريحة ٥٤٢

استثمارات في رؤوس أموال مؤسسات مصرفية ومالية ومؤسسات تأمين وتكافل خارج نطاق الدمج التنظيمي، ٥٥
صافية من اbوراق المالية قصيرة اbجل، حيث ال يملك البنك أكثر من ١٠٪ من رأسمال أسهم المؤسسة العادية 

المصدر (المبلغ فوق عتبة ١٠٪)

-

استثمارات هامة في رؤوس أموال مؤسسات مصرفية ومالية ومؤسسات تأمين وتكافل خارج نطاق الدمج ٥٦
التنظيمي (صافية من أوراق مالية قصيرة اbجل)

-
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 قالب إفصاح بازل III المطلوب استعماله أثناء انتقال 
التعديالت التنظيمية (من ١ يناير ٢٠١٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨)

المبلغ يخضع 
لمعاملة ما قبل 

  III بازل 
(٠٠٠ ر.ع)

تعديالت تنظيمية وطنية محددة٥٧
III تعديالت تنظيمية مطبقة على الطبقة ٢ فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة لمعاملة ما قبل بازل

-

-ـ مجموع التعديالت على رأسمال الشريحة ٥٨٢

٤٣رأسمال الشريحة ٥٩٢

٩٤,١٣٤مجموع رأس المال = الشريحة ١+الشريحة ٦٠٢

  III صول المرجحة بالمخاطر فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة لمعاملة ما قبل بازلbا
منها (أدخل اسم التعديل)

منها

٩٦,٩٨٠

٩٦,٩٨٠مجموع اbصول المرجحة بالمخاطر (٦٠أ+٦٠ب+٦٠ج)٦١

٤٩,١٠٠منها: اbصول المرجحة بمخاطر االئتمان٦١أ

٤٦,٥٥١منها: اbصول المرجحة بمخاطر السوق٦١ب

١,٣٢٩منها: اbصول المرجحة بمخاطر التشغيل٦١ج

نسب رأس المال

٩٧٫٠٢٪أسهم الشريحة ١ العادية (كنسبة مئوية من اbصول المرجحة بالمخاطر)٦٢

٩٧٫٠٢٪الشريحة ١ (كنسبة مئوية من اbصول المرجحة بالمخاطر)٦٣

٩٧٫٠٧٪مجموع رأس المال (كنسبة مئوية من اbصول المرجحة بالمخاطر)٦٤

متطلبات موازنة المؤسسة المحددة (حد أدنى متطلب رأسمال الشريحة ١ من اbسهم العادية زائدا موازنة ٦٥
المحافظة على رأس المال زائدا متطلب موازنة G-SIB معبرا عنها كنسبة مئوية من اbصول المرجحة بالمخاطر)

-

-منها: متطلب موازنة المحافظة على رأس المال٦٦

-منها: متطلب موازنة التقلبات االقتصادية المتعلقة بالبنك ٦٧

٦٨ D-SIB/G-SIB منها: متطلب موازنة-

رأسمال أسهم الشريحة ١ العادية لمقابلة الموازنات (كنسبة مئوية من اbصول المرجحة بالمخاطر)٦٩

(III إذا كانت مختلفة عن بازل) الحدود الدنيا الوطنية

-النسبة الدنيا من رأسمال الشريحة ١ الوطني من اbسهم العادية (إذا كان مختلفا عن الحد اbدنى لبازل٣)٧٠



| ٦٤ |   التقرير السنوي ٢٠١٣

 قالب إفصاح بازل III المطلوب استعماله أثناء انتقال 
التعديالت التنظيمية (من ١ يناير ٢٠١٣ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٨)

المبلغ يخضع 
لمعاملة ما قبل 

  III بازل 
(٠٠٠ ر.ع)

-نسبة الشريحة ١ الوطنية الدنيا (إذا كانت مختلفة عن الحد اbدنى لبازل٣) ٧١

١٢٪نسبة الحد اbدنى الوطني لمجموع رأس المال (إذا كانت مختلفة عن بازل ٣)٧٢

المبالغ اHدنى من عتبة الخصم (قبل موازنة المخاطر)

-استثمارات غير هامة في مؤسسات مالية أخرى٧٣

-استثمارات هامة في اbسهم العادية لمؤسسات مالية أخرى٧٤

-حقوق خدمات الرهن (خالية من الضرائب)٧٥

-أصول ضرائبية مؤجلة ناشئة عت اختالفات مؤقتة (خالية من الضرائب)٧٦

الحدود القابلة للتطبيق على تضمين مخصصات في الشريخة ٢

٤٣المخصصات المؤهلة للتضمين في الشريحة ٢ فيما يتعلق بالمخاطر وفقا ل�سلوب الموحد (قبل تطبيق الحد)٧٧

٤٣حد تضمين مخصصات في الشريحة ٢ بموجب اbسلوب الموحد٧٨

المخصصات المؤهلة للتضمين في الشريحة ٢ فيما يتعلق بالمخاطر وفقا ل�سلوب المبني على التقديرات ٧٩
الداخلية (قبل تطبيق الحد)

-

-حد تضمين المخصصات في الشريحة ٢ بموجب اbسلوب المبني على التقديرات الداخلية٨٠

متطلبات رأس المال وفقا لترتيبات السحب الممرحل قابل للتطبيق فقط بين ١ يناير ٢٠١٨ و١ يناير ٢٠١٢٢

-الحد الحالي على أدوات رأسمال أسهم الشريحة ١ العادية وفقا لترتيبات السحب الممرحل٨١

المبلغ المستبعد من رأسمال أسهم الشريحة ١ العادية نتيجة للحد (الزائد فوق الحد بعد المبالغ المستعادة ٨٢
والمستحقة)

-

-الجد الخالي على أدوات الشريحة ١ الخاضعة لترتيبات السحب الممرحل٨٣

-المبلغ المستبعد من الشريحة ١ نتيجة للحد (الزائد فوق الحد بعد المبلغ المستعادة والمستحقة)٨٤

-الحد الحالي على أدوات الشريحة ٢ الخاضعة لترتيبات السحب الممرحل٨٥

-المبلغ المستبعد من الشريحة ٢ نتيجة للحد (الزائد عن الحد بعد المبالغ المستعادة والمستحقة)٨٦



 البيانات  

المالية
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قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

٣١ ديسمبر ٢٠١٣

١ نوفمبر ٢٠١٢

(معدلة)
ريال عمانيريال عمانيإيضاحات

 اHصول 
                 -   ٢,٨٢٢,٢٨٢ ٤نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

١٠١,٢٣٦,٠١٤ ٦١,٥٢٣,٥٤٩ ٥مستحقات من بنوك
-٤٨١,٢٧٧ ٦ذمم مرابحة مدينة

-٣,٤٧٤,٨٨٧     ٧أصول إجارة
                 -   ٢٤,٨٩٨,١٨٩ ٨استثمارات

-٢,٧٦٨,٣٥١ ٩ممتلكات ومعدات
-٢,٦٩٨,٨٢٧ ١٠موجودات غير ملموسة

                 -   ١,٠٥٠,١٧٥ ١١موجودات أخرى
١٠١,٢٣٦,٠١٤ ٩٩,٧١٧,٥٣٧ إجمالي اHصول 

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

-٤٨٧,٤٦٨حسابات العمالء الجارية
      ١,١١٤,٤٧٧ ١,٨٣٢,١٤٩ ١٢مطلوبات أخرى

      ١,١١٤,٤٧٧ ٢,٣١٩,٦١٧ إجمالي االلتزامات
-   ٦٠٧,٥١٥ ١٣حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

إجمالي االلتزامات
١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٤حقوق ملكية المالكين

٢٨٩,٩٦٩ ٢٨٩,٩٦٩ ١٥رأس المال 
                 -   (٩٩,٠٠٠)احتياطي قانوني 

(١٦٨,٤٣٢)(٣,٤٠٠,٥٦٤)خسائر متراكمة
١٠٠,١٢١,٥٣٧ ٩٦,٧٩٠,٤٠٥ إجمالي حقوق الملكية المنسوبة للمالكين

إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات
٩٩,٧١٧,٥٣٧١٠١,٢٣٦,٠١٤االستثمار غير المقيدة وحقوق ملكية المالكين

١٦٠٫٠٩٧٠٫١٠٠صافي قيمة اHصول للسهم الواحد

تم اعتماد القوائم المالية للبنك من قبل مجلس ا�دارة في ١٩ يناير ٢٠١٤ وقد تم التوقيع عليها من قبل:

الرئيس التنفيذي بالوكالة رئيس مجلس ادارة        

ا�يضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٢ تشكل جزًء من هذه القوائم المالية.
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قائمة الدخل 
للفترة من ٢ نوفمبر ٢٠١٢ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

إيضاح

الفترة من ٢ 
نوفمبر ٢٠١٢ إلى ٣١ 

ديسمبر ٢٠١٣

الفترة من 
أكتوبر ٢٠١١ إلى ١ 

نوفمبر ٢٠١٢ 

-١٧١٠,٨٠٧إيرادات أنشطة التمويل

-١٨٧٢٣,٧٦٨إيرادات أنشطة االستثمار

-٧٣٤,٥٧٥إجمالي الدخل من أنشطة التمويل وأنشطة االستثمار

-(٣٣٨)١٩العائدات لحاملي حساب االستثمار غير المقيد

-٧٣٤,٢٣٧حصة البنك في الدخل كمضارب ورب المال

-(٢٥,٤٠٥)مصاريف أخرى

٧٠٨,٨٣٢-

(١٠٤,٥٧٥)(١,٩٣٩,٩٧٦)تكاليف الموظفين

(٦٣,٨٥٧)(١,٧٨٥,٧١٥)٢٠مصاريف عمومية وإدارية

-   (٧٤,٦٦٣)٩استهالك

                 -(٩٧,٢٠٣)١٠إطفاء أصول غير ملموسة

TOTAL EXPENSES (٣,٨٩٧,٥٥٧)(١٦٨,٤٣٢)

(١٦٨,٤٣٢)(٣,١٨٨,٧٢٥)الخسارة قبل كحصص خسارة االنخفاض في القيمة

-  (٤٣,٤٠٧)مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

(١٦٨,٤٣٢)(٣,٢٣٢,١٣٢)الخسارة للفترة

(٠٫٠٠٢)(٠٫٠٠٣)٢٢الخسارة اHساسية والمخففة للسهم 

ا�يضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٢ تشكل جزًء من هذه القوائم المالية.
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الفترة من ٢ 
نوفمبر ٢٠١٢ إلى 
٣١ ديسمبر ٢٠١٣

الفترة من أكتوبر 
٢٠١١ إلى ١ نوفمبر 

 ٢٠١٢

ريال عمانيريال عمانيإيضاح

أنشطة التشغيل 

(168,432)(3,232,132)خسارة الفترة

 تعديالت لـ:

-171,866 استهالك وإطفاء

-88,222مخصص مكافآت نهاية الخدمة

-٤٣,٤٠٧ مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

(168,432)(2,928,637)الخسارة التشغيلية قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

 صافي التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

-(125,000)4الوديعة الرأس مالية لدى البنك المركزي العماني

-(488,937)المرابحة

-(3,510,239)أصول إجارة

-(1,050,570)أصول أخرى

-487,468 الحسابات الجارية للعمالء

168,432 629,450االلتزامات اbخرى

-٦٠٧,٥١٥ حقوق ملكية أصحاب الحسابات المقيدة

- (٦,٣٧٨,٩٥٠)صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من أنشطة التشغيل

 أنشطة االستثمار

-(24,997,189)8شراء أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

-(٥,٦٣٩,٠٤٤)شراء ممتلكات ومعدات وأصول غير ملموسة

-(٣٠,٦٣٦,٢٣٣)صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل

60,000,000 -إصدار رأس المال من قبل المؤسسين

40,000,000 -متحصالت االكتتاب العام اbولي

2,000,000 -المساهمة المستلمة مقابل مصاريف إصدار اbسهم

(٧٦٣,٩٨٦)-مصاريف إصدار أسهم مدفوعة

١٠١,٢٣٦,٠١٤   -صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل

101,236,014 (37,015,183)(النقص) / الزيادة في النقد وما يعادل النقد 

-١٠١,٢٣٦,٠١٤النقد وما يعادل النقد في بداية الفترة 

23٦٤,٢٢٠,٨٣١١٠١,٢٣٦,٠١٤النقد وما يعادل النقد في نهاية الفترة

ا�يضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٢ تشكل جزًء من هذه القوائم المالية.

قائمة التدفقات النقدية المرحلية غير المدققة
للفترة من ٢ نوفمبر ٢٠١٢ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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رأس المال

متحصالت 
مصاريف إصدار 

رأس المال

احتياطي 
قانوني

(معدل)
احتياطي 

اجماليخسائر متراكمةالقيمة العادلة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

 ١٠٢,٠٠٠,٠٠٠ -   --     ٢,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ إصدار رأس المال 

مصاريف إصدار اbسهم متكبدة 
- حسب التعديل والتوضيح في 

   (١,٧١٠,٠٣١)-   -   -    (١,٧١٠,٠٣١)-إيضاح ١٥

فائض مصاريف ا�صدار محول إلى 
-   -   -           ٢٨٩,٩٦٩    (٢٨٩,٩٦٩)-االحتياطي القانوني

(١٦٨,٤٣٢)(١٦٨,٤٣٢)----خسارة الفترة

 ١٠٠,١٢١,٥٣٧ (١٦٨,٤٣٢)-           ٢٨٩,٩٦٩ -    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ الرصيد في ١ نوفمبر ٢٠١٢ 

(٣,٢٣٢,١٣٢)(٣,٢٣٢,١٣٢)-   -   -   -خسارة الفترة

الخسارة وإجمالي الخسارة الشاملة 
(٩٩,٠٠٠)-   (٩٩,٠٠٠)-   -   -   للفترة

٩٦,٧٩٠,٤٠٥       (٣,٤٠٠,٥٦٤)       (٩٩,٠٠٠)٢٨٩,٩٦٩              -    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

 

ا�يضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٢ تشكل جزًء من هذه القوائم المالية.

قائمة التغيرات في حقوق ملكية المالكين
 المرحلية غير المدققة للفترة من ٢ نوفمبر ٢٠١٢ إلى ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

الكيان واHنشطة الرئيسية  ١
لمبادئ  وفقا  المصرفية  اbعمال  بمزاولة  للقيام  عامة  مساهمة  كشركة  («عمان»)  عمان  سلطنة  في  («البنك»)  ش.م.ع.ع  ا�سالمي  العز  بنك  تأسيس  تم   
الشريعة ا�سالمية.  أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار ا�داري رقم ٥ المؤرخ في ٥ سبتمبر ٢٠١٢ الذي يصرح بتأسيس البنك كشركة مساهمة عامة. قام 
(«البنك  المركزي العماني  البنك  المالية. أصدر  إدراج أسهمه في سوق مسقط ل�وراق  بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠١٢ وقد تم  التأسيسية  العامة  البنك بعقد جمعيته 
المركزي») ترخيصا للبنك لمزاولة اbعمال المصرفية ا�سالمية بتاريخ ٥ سبتمبر ٢٠١٣. بدأ البنك عملياته التجارية في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣. كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ كان 

للبنك فرع واحد. 

يقوم البنك بتقديم الخدمات المصرفية وأنشطة التمويل واالستثمار من خالل مختلف اbدوات ا�سالمية مثل المرابحة والمضاربة وا�جارة والمنتجات اbخرى   
حسب التعريف الوارد في إطار العمل التنظيمي للبنوك ا�سالمية الصادر من البنك المركزي العماني. المقر المسجل للبنك هو ص.ب ٧٥٣ الرمز البريدي ١١٢ 

روي، مسقط.

أعمال البنك ينظمها البنك المركزي العماني بينما يعهد لمجلس الرقابة الشرعية القيام بالتأكد من التزام أنشطة البنك بمبادئ الشريعة ا�سالمية.   

أساس اعداد   ٢

فقرة االلتزام  ١٫٢
البنك المركزي العماني تـم إعداد القوائم المالية وفقا  وفقا لمتطلبات القسم ٢/١ من الفصل ٣ من إطار العمل التنظيمي للبنوك ا�سالمية الصادر من   
المركزي العماني المطبقة اbخرى.  البنك  المالية ا�سالمية ونصوص لوائح  المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  لمعايير المحاسبة 
بالمعايير  باالسترشاد  البنك  يقوم  ا�سالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المالية  المحاسبة  معايير  متطلبات  مع  تماشيا 
الدولية للتقارير المالية ذات الصلة بالنسبة ل�مور التي ال تغطيها معايير المحاسبة المالية. لذا وبدون ا�خالل بإعداد القوائم المالية وفقا لمعيار المحاسبة 
الواردة في قانون  الصلة  تلتزم بمتطلبات ا�فصاح ذات  المالية  القوائم  المالية ا�سالمية فإن  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  الصادرة عن هيئة  المالية 
الشركات التجارية لعام ١٩٧٤ وتعديالته وقواعد وموجهات ا�فصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. السياسات المحاسبية الهامة واردة با�يضاح رقم 

٣ على القوائم المالية.

أساس القياس   ٢٫٢
أعدت القوائم المالية المرحلية وفقd لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا اbصول المالية المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية والتي تم   

قياسها بالقيمة العادلة. 

العملة العملية وعملة العرض  ٣٫٢
تم عرض القوائم المالية بالريال العماني وهو العملة العملية وعملة العرض للبنك. يعادل الريال العماني الواحد ألف بيسة.  

استخدام التقديرات واHحكام  ٤٫٢
وااللتزامات  اbصول  وقيم  المحاسبية  السياسات  تطبيق  على  تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  بإجراء  القيام  ا�دارة  من  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب   
وا�يرادات والمبالغ الصادر عنها التقرير. تستند التقديرات واالفتراضات على مختلف العوامل متضمنة توقع أحداث مستقبلية يعتقد البنك أنها معقولة في 
ظل الظروف. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ذات الصلة بها على نحو مستمر. يتم االعتراف بالتعديالت 

على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي يتم فيها تعديل التقدير أو في أية فترات مستقبلية تتأثر بذلك التعديل.

البنود الهامة للقوائم المالية التي يتم فيها ممارسة اbحكام على النحو التالي:  

مبدأ االستمرارية  (١)
قامت إدارة البنك بإجراء تقييم لمقدرة البنك على العمل كشركة مستمرة وهي مقتنعة بأن لدى البنك الموارد التي تمكنه من استمرار أعماله للمستقبل   
المنظور. إضافة إلى ذلك ال تعلم ا�دارة عن أية شكوك هامة قد تلقي بظالل من الشك الكبير حول مقدرته على العمل كشركة مستمرة. لذا فقد تم إعداد 

القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

مخصص خسارة االنخفاض في القيمة  (٢)
يقوم البنك بمراجعة عقود التمويل لديه في تاريخ كل تقرير لتقييم ما إذا كن من المطلوب تسجيل مخصص خسارة انخفاض في القيمة في القوائم   
المالية. على وجه الخصوص فإنه يطلب الحكم من جانب ا�دارة في تقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصص 
ينتج عنه  الفعلية مما  النتائج  تختلف  وقد  اbحكام والشكوك  مختلفة من  درجات  تشمل  عوامل  حول  االفتراضات  على  التقديرات  هذه  تستند  المطلوب. 

تغيرات في المخصصات.
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أساس اعداد (تابع)  ٢

أساس القياس (تابع)  ٢٫٢

مخصص خسارة االنخفاض في القيمة (تابع)  (٢)

با�ضافة إلى المخصصات المحددة مقابل عقود التمويل الفردية الهامة 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 إلى مخصص محدد إال أن بها مخاطر كبيرة من ا�خالل 
التقني  التقادم  أو الصناعة وحاالت  البلد  أكبر مما كان عليه الوضع عند منحها أصال. يتطلب هذا أن يوضع في االعتبار عوامل مثل أي تدهور في مخاطر 

إضافة إلى نقاط الضعف الهيكلية المحددة أو تدهور وضع التدفقات النقدية.

يعامل البنك االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية على أنه قد انخفضت قيمتها عندما يكون هناك تدني هام أو طويل اbجل 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 اbجل» 

أحكاما. يقوم البنك بتقييم عوامل مثل تقلبات سعر السهم التاريخية بالنسبة ل�سهم المدرجة المقارنة والتدفقات النقدية المستقبلية.

السيولة  (٣)
يدير البنك السيولة لديه من خالل وضع اعتبار لملمح استحقاق أصوله والتزاماته وحسابات االستثمار المذكورة في إفصاحات مخاطر السيولة با�يضاح رقم   

٢٦ (هـ). يتطلب هذا أحكاما عند تحديد استحقاق اbصول وااللتزامات التي ليست لها استحقاقات محددة. 

الضريبة  (٤)
توجد الشكوك حول تفسير القوانين الضريبية ومبلغ وتوقيت الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة. إضافة إلى ذلك فإن القوانين الضريبية الخاصة باbعمال   
المصرفية ا�سالمية لم يتم وضعها بعد من قبل وزارة المالية. بالنظر إلى التشكيلة الواسعة من عالقات اbعمال وطبيعة االتفاقيات التعاقدية الموجودة 
تنشأ الفروق بين النتائج الفعلية واالفتراضات الموضوعة أو التغيرات المستقبلية على هذه االفتراضات وقد تقتضي إجراء تسويات مستقبلية للدخل الضريبي 
والمصروف المسجل مسبقا. يقوم البنك بوضع مخصصات، استنادا إلى تقديرات معقولة، وذلك للنتائج المحتملة لالنتهاء 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 ا�دارة لتحديد مقدار اbصول الضريبية المؤجلة التي يمكن االعتراف بها وذلك 

استنادا إلى التوقيت المرجح ومستوى اbرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة بجانب إستراتيجيات التخطيط الضريبي المستقبلية.

تصنيف االستثمارات  (٥)
تقرر ا�دارة عند اقتناء أصل مالي ما إذا كان ينبغي تصنيفه على أنه من أداة نوع حقوق الملكية مسجل بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أم من خالل   

قائمة الدخل.

السياسات المحاسبية الهامة  ٣

المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة  (أ) 
المالية ا�سالمية والذي يصبح  العقارات» الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  «االستثمارات في  المالية رقم ٢٦  البنك معيار المحاسبة  تبنى   
قابال للتطبيق ا�لزام بدًء من ١ يناير ٢٠١٣. ينص معيار المحاسبة المالية رقم ٢٦ على القواعد الخاصة باالعتراف والقياس والعرض وا�فصاح عن االستثمار في 

العقارات المقتناة بغرض جني إيراد دوري أو محتفظ بها للزيادة الرأسمالية المستقبلية أو لكال الغرضين. 

ليس لتبني المعيار أي أثر على السياسات المحاسبية أو المركز المالي أو أداء البنك.   

العمالت اHجنبية (ب) 
المعامالت المقيمة بعمالت أجنبية أو تلك التي تتطلب سداد بعملة أجنبية يتم تحويلها إلى العمالت الوظيفية ذات الصلة بالعمليات بمعدالت الصرف اjنية   

في تواريخ المعامالت.

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

العمالت اHجنبية (تابع) (ب) 
اbصول وااللتزامات النقدية المقيمة بعمالت أجنبية في تاريخ التاريخ يتم تحويلها إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف اjني في ذلك التاريخ. اbصول وااللتزامات   
غير النقدية المقيمة بعمالت أجنبية والتي تقاس بالقيمة العادلة يعاد تحويلها إلى العملة الوظيفية بمعدل الصرف اjني في التاريخ الذي يتم فيه تحديد 

القيمة العادلة. اbصول وااللتزامات غير النقدية المقاسة بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام معدل الصرف في تاريخ المعاملة.

الفترة ل�صول وااللتزامات  التحويل بمعدالت الصرف في نهاية  الناتجة من سداد المعامالت بعمالت أجنبية والتي تنشأ عن  فروق صرف العمالت اbجنبية   
النقدية المقيمة بالعمالت اbجنبية يتم االعتراف بها في قائمة الدخل.

اHوراق المالية االستثمارية (ج) 
تشتمل اbوراق المالية االستثمارية على استثمارات في أدوات مالية من فئة الدين ومن فئة حقوق الملكية.  

التصنيف  (١)
االستثمارات ذات المدفوعات الثابتة أو القابلة للتحديد وعندما يكون لدى البنك النية والمقدرة على االحتفاظ بها لتاريخ استحقاقها يتم تصنيفها على أنها   
أداة من فئة الدين مسجلة بالتكلفة المطفأة. يتم تسجيل هذه االستثمارات بالتكلفة المطفأة، ناقصا مخصص خسارة االنخفاض في القيمة. تحتسب 
التكلفة المطفأة باbخذ في االعتبار أي أقساط أو خصم عند االقتناء. يتم االعتراف بأي مكسب أو خسارة من هذا النوع من اbدوات في قائمة الدخل عند 

إلغاء االعتراف عن اbدوات أو عند انخفاض قيمتها. 

أدوات ذات طبيعة أدوات الدين  

االستثمارات في اbدوات ذات طبيعة أدوات الدين يتم تصنيفها في الفئات التالية:  
بالتكلفة المطفأة  

بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل  

يتم تصنيف وقياس االستثمار في اbدوات ذات طبيعة أدوات الدين بالتكلفة المطفأة فقط في حالة إدارة اbداة على أساس العائد التعاقدي أو أنه ال يتم   
االحتفاظ باbداة للمتاجرة ولم يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. 

يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية في الفئات التالية:   
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.    

بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المصنفة والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل تتضمن استثمارات محتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة   
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل.

يتم تصنيف االستثمار على أنه محتفظ به للمتاجرة لو تم اقتناؤه أو نشأ أصال بغرض تحقيق ربح من التقلبات قصيرة اbجل في السعر أو هامش المتاجرة. أي   
من االستثمارات التي تشكل جزء من المحفظة التي يكون فيها نموذج فعلي لتحقيق ربح قصير اbجل يتم تصنيفها أيضا على أنها «محتفظ بها للمتاجرة».

تتضمن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل استثمارات تتم إدارتها وتقييم أدائها داخليا على أساس   
القيمة العادلة. 

عند االعتراف المبدئي يقوم البنك باختيار غير قابل ل�لغاء لتخصيص بعض أدوات حقوق الملكية التي ال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل قائمة   
الدخل ليتم تصنيفها كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية. 

االعتراف وإلغاء االعتراف  (٢)
يتم االعتراف باbوراق المالية االستثمارية في تاريخ المتاجرة أي التاريخ الذي يتعاقد فيه البنك لشراء أو بيع اbصل وهو التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرفا في   
النصوص التعاقدية ل�داة. يتم إلغاء االعتراف باbوراق المالية االستثمارية عند انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما 

يقوم البنك بتحويل جزء كبير من جميع مخاطر وعوائد الملكية.

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

اHوراق المالية االستثمارية (تابع) (ج) 

القياس  (٣)

القياس المبدئي  
يتم القياس المبدئي ل�وراق المالية االستثمارية بالقيمة العادلة مضافا إليها تكلفة المعاملة باستثناء تكلفة المعاملة التي يتم تكبدها في اقتناء استثمارات   

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل والتي يتم تحميلها على قائمة الدخل.

القياس الالحق  
الفعلي ناقصا  الربح  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل  بالتكلفة المطفأة يتم قياسها  المبدئي فإن االستثمارات المصنفة  في أعقاب االعتراف   
مخصص خسارة االنخفاض في القيمة. جميع المكاسب أو الخسائر الناشئة من عملية ا�طفاء وتلك الناتجة عن عملية إلغاء االعتراف أو خسارة االنخفاض 

في قيمة االستثمارات في قائمة الدخل.

االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية يعاد قياسها بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير ويتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناشئة من   
التغيير في القيمة العادلة لالستثمارات في قائمة التغيرات في حقوق الملكية ويتم عرضها في احتياطي قيمة عادلة منفصل ضمن حقوق الملكية. عند 
الربح أو الخسارة المتراكمة المعترف بها  بيع أو انخفاض قيمة أو تحصيل أو استبعاد االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية فإن 

سابقا في قائمة التغيرات في حقوق الملكية يتم تحويلها إلى قائمة الدخل.

يتم  العادلة على أساس مستمر فإنه  للقيمة  به  أخرى يمكن منها اشتقاق قياس موثوق  أو طرق مناسبة  بالسوق  التي ليس لها سعر مدرج  االستثمارات   
تسجيلها بالتكلفة ناقصا مخصص خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجد).

مبادئ القياس  (٤)

قياس التكلفة المطفأة  
التكلفة المطفأة ل�صل أو االلتزام المالي هي المبلغ الذي يقاس به اbصل أو االلتزام المالي عند االعتراف المبدئي مخصوما منه مدفوعات السداد اbصلية   
مضافا إليه أو مخصوما منه ا�طفاء المتراكم باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي bي فرق بين المبلغ المبدئي المعترف به ومبلغ االستحقاق ناقصا أي 
تخفيض لخسارة االنخفاض في القيمة. يتضمن احتساب معدل الربح الفعلي جميع الرسوم المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزًء متممَا لمعدل الربح 

الفعال.

قياس القيمة العادلة  
يتم تحديد القيمة العادلة لكل أصل مالي بصورة فردية وفقا لسياسات التقييم الواردة أدناه:  

تاريخ  السائدة في  بالسوق  المدرجة  العرض  إلى أسعار  بالرجوع  العادلة  القيمة  المتاجر بها في أسواق مالية منتظمة يتم تحديد  بالنسبة لالستثمارات    
قائمة المركز المالي.

بالنسبة لالستثمارات غير المدرجة يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أحدث معامالت بيع وشراء هامة إما مكتملة أو قيد العمل مع أطراف ثالثة.    
عندما ال تتوفر معامالت هامة حديثة مكتملة أو قيد العمل يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أحدث قيمة سوقية الستثمارات مماثلة. بالنسبة 

لالستثمارات اbخرى تستند القيمة العادلة على صافي القيمة الحالية 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 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، ناقصا أي مخصص لالنخفاض    

في القيمة. 

أصول التمويل (د) 
تشتمل أصول التمويل على تمويل ملتزم بالشريعة ا�سالمية يقدمه البنك بمدفوعات ثابتة أو قابلة للتحديد. تتضمن هذه اbصول التمويل المقدم من خالل   
ناقصا مخصصات  المطفأة  بتكلفتها  التمويل  إثبات أصول  التمويل ا�سالمي اbخرى. يتم  المؤجلة والوكالة وطرق  المرابحة وا�جارة واالستصناع/ ا�جارة 

خسائر االنخفاض في القيمة (إن وجدت).

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

أصول التمويل (تابع) (د) 

المرابحة  
ذمم المرابحة المدينة هي مبيعات بناء على بنود مؤجلة. يقوم البنك بترتيب معاملة المرابحة عن طريق شراء أصل (وهو يمثل موضوع المرابحة) وبيعه   
إلى المرابح (المستفيد) بهامش ربح عن التكلفة. يتم سداد سعر المبيعات (التكلفة مضافا إليها هامش الربح) من جانب المرابح في أقساط على مدى فترة 
متفق عليها. إن التعهد المقدم في المرابحة إلى مقدم أمر الشراء ليس ملزما للعميل أو أن البنك يعتبر التعهد المقدم في المرابحة لمقدم أمر الشراء على 

أنه إلزامي. يتم تسجيل ذمم المرابحة المدينة بالصافي من اbرباح المؤجلة ومخصص خسارة االنخفاض في القيمة (إن وجد). 

االستثمار في اجارة المنتهية بالتمليك  
إن ا�جارة المنتهية بالتمليك والتي يتم تسجيلها مبدئيا بالتكلفة متضمنة التكاليف المبدئية المباشرة هي إيجار يتم فيه تمرير الملكية القانونية ل�صل   

المؤجر إلى المستأجر في نهاية ا�جارة (مدة ا�يجار) بشرط سداد جميع أقساط ا�جارة. 

بالتمليك بمعدالت محسوبة لشبطط تكلفة كل أصل على مدى فترة  المنتهية  الثابت على أصول ا�جارة  القسط  يحتسب االستهالك باستخدام طريقة   
إيجاره. 

الوكالة  
وهي اتفاقية يقوم فيها البنك بتقديم مبلغ محدد من المال لوكيل والذي يقوم باستثماره وفقا لشروط محددة في مقابل رسوم معينة (مبلغ إجمالي   

من النقود أو نسبة مئوية من المبلغ المستثمر). الوكيل ملزم بضمان المبلغ المستثمر في حالة التقصير أو ا�همال أو خرق أي من بنود وشروط الوكالة.

الموجودات والمطلوبات المالية اHخرى  (هـ) 

االعتراف والقياس المبدئي  (١)
يعترف البنك مبدئيا بالمستحقات من البنوك وموجودات التمويل وحسابات العمالء الجارية والمستحقات لبنوك ومطلوبات التمويل في التاريخ الذي تنشأ   

فيه. جميع الموجودات والمطلوبات المالية يتم االعتراف بها مبدئيا في تاريخ المتاجرة الذي يصبح فيه البنك طرفا في النصوص التعاقدية ل�داة.

يقاس اbصل المالي أو المطلوب المالي مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها - بالنسبة للبند غير المسجل بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل - تكاليف   
المعاملة المنسوبة مباشرة القتنائه أو إصداره.

إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية  (٢)

يتم إلغاء االعتراف عن أصل مالي (أو متى انطبق ذلك جزء من اbصل المالي أو جزء من مجموعة من اbصول المالية) عند:  
انتهاء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من اbصل المالي   

احتفاظ البنك بالحق في استالم التدفقات النقدية من اbصل، ولكنه يتحمل التزام بدفعها بالكامل بدون تأخير إلى طرف ثالث بموجب ترتيب «تمرير» أو،  
قيام البنك بتحويل حقوقه في استالم التدفقات النقدية من اbصل وإما (أ) أن يكون قد قام بتحويل جميع مخاطر وعوائد ملكية الموجود المالي أو   
في الحالة التي ال تحتفظ فيها المجموعة وال تحول جزء كبيرا من مخاطر وعوائد ملكية اbصل، أو (ب) لم يقم بتحويل كما لم يحتفظ بجميع مخاطر 

وعوائد ملكية اbصل ولكنه قد قام بتحويل السيطرة على اbصل.

يتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي عند التفرغ من االلتزام المذكور في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته.  

المقاصة  (٣)
يتم إجراء مقاصة اbصول وااللتزامات المالية فقط عندما يكون هناك حق قانوني أو ديني قابل للتطبيق لمقاصة المبالغ المعترف بها ويرغب البنك إما في   

السداد على أساس الصافي أو في تحقيق اbصل وسداد االلتزام في نفس الوقت.

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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انخفاض قيمة الموجودات المالية (و) 
في تاريخ كل تقرير يقوم البنك بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل. الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة اbصول المالية   
(متضمنة  االستثمارات في أدوات حقوق الملكية) التقصير أو التأخر من جانب الطرف المقابل/ الشركة المستثمر فيها أو إعادة هيكلة تسهيل التمويل أو 
السلفة من جانب البنك بشروط لم يكن البنك ليفكر فيها بخالف ذلك والمؤشرات على أن الطرف المقابل أو المصدر سيدخل في إفالس أو اختفاء السوق 
النشطة للورقة المالية أو البيانات اbخرى التي يمكن مالحظتها فيما يتعلق بمجموعة موجودات مثل التغيرات السلبية في مركز الدفع لدى الطرف المقابل 
أو المصدرين أو الظروف االقتصادية المتعلقة بحاالت التقصير في البنك. با�ضافة إلى ذلك وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية فإن االنخفاض 

الهام أو المطول في قيمتها العادلة إلى أقل من تكلفتها يعتبر دليال موضوعيا على انخفاض القيمة.

االستثمارات المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية  
في حالة االستثمارات المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية والمقاسة بالقيمة العادلة فإنه يوضع اعتبار لالنخفاض الهام أو المطول في القيمة   
بالنسبة لالستثمارات في  الدليل  إذا كانت قيمة االستثمارات قد انخفضت. في حالة وجود مثل هذا  إلى ما دون تكلفته عند تحديد ما  العادلة لالستثمار 
أدوات حقوق الملكية المصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية يتم استبعاد الخسارة المتراكمة المعترف بها سابقا في قائمة التغيرات في حقوق 
الملكية من حقوق الملكية واالعتراف به 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.

اHصول المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة (متضمنة االستثمارات في أدوات ذات طبيعة أدوات الدين المصنفة على أنها تكلفة مطفأة)  
المالية  ل�صول  الدفترية  القيمة  بين  الفرق  أنها  على  قيمتها  في  االنخفاض  خسائر  قياس  يتم  فإنه  المطفأة  بالتكلفة  المسجلة  المالية  ل�صول  بالنسبة   
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بسعر الربح الفعال اbصلي ل�صل. يتم االعتراف بالخسائر في قائمة الدخل ويتم إظهارها 
كحساب 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 بها سابقا. يدرس البنك الدليل على خسارة االنخفاض في قيمة اbصول المالية المسجلة بالتكلفة 
المطفأة على كل من المستويين الفردي والجماعي. يتم تقييم جميع اbصول المالية الهامة بصفة فردية للوقوف على االنخفاض المحدد في القيمة. 
جميع اbصول المالية الهامة بصورة فردية والتي يوجد أنه لم تنخفض قيمتها بشكل محدد يتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد ما إذا كانت هناك أية 
خسائر انخفاض في القيمة تم تكبدها ولكنه لم يتم تحديدها بعد. يتم تقييم اbصول المالية غير الهامة فرديا بصورة جماعية للتعرف على خسائر القيمة 

بتجميعها معا في مجموعات ذات خصائص مخاطر متماثلة.

النقد وما يعادله (ز) 
يتضمن النقد وما يعادله أوراقا نقدية وعمالت معدنية بالصندوق وأرصدة غير خاضعة لقيود محتفظ بها لدى البنك المركزي العماني وأصول مالية عالية   
السيولة ذات فترات استحقاق لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ والتي تخضع لمخاطر غير هامة من التغييرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها 

من جانب البنك في إدارة ارتباطاته قصيرة اbجل.

يتم تسجيل النقد وما يعادله في قائمة المركز المالي بالتكلفة المطفأة.  

الممتلكات والمعدات (ح) 

االعتراف والقياس   (١)
تقاس الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا ا�هالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة.   

تتضمن التكلفة النفقات التي تنسب بصورة مباشرة القتناء اbصل. تتضمن تكلفة اbصول المكونة داخليا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف تنسب   
بصورة مباشرة لجعل اbصول في حالة العمل المنشودة في االستخدام المطلوبة له وتكاليف تفكيك وإزالة اbصول وإعادة موضعها إلى وضعه السابق 

وتكاليف االقتراض المرسملة.

عندما يكون bجزاء 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 اjخر/ المصاريف اbخرى في قائمة الدخل.

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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التكاليف الالحقة  (٢)
يتم االعتراف بتكلفة استبدال أحد مكونات الممتلكات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية   
المضمنة في ذلك المكون للبنك وإمكانية قياس تكلفتها بصورة موثوق بها. يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء المستبدل. يتم االعتراف بتكاليف 

الخدمة اليومية للممتلكات والمعدات في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

يتم االعتراف با�هالك في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى اbعمار ا�نتاجية المقدرة لكل جزء من اbصول حيث أن هذه هي أفضل مقارب   
يعكس النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في اbصل وهي تستند إلى تكلفة اbصل ناقصا قيمته الباقية المقدرة. 

اbعمار ا�نتاجية المقدرة للسنة الحالية وسنة المقارنة:  

٥-١٠   سنوات أجهزة كمبيوتر      
١٠   سنوات تحسينات على مباني مستأجرة     
٥   سنوات أثاث وتركيبات       

تتم مراجعة اbعمار ا�نتاجية المقدرة والقيم الباقية في تاريخ تقرير وتعديلها بأثر مستقبلي، إن كان ذلك مناسبا.  

اHصول غير الملموسة (ط) 
من  بالصافي  تسجيلها  ويتم  سنوات   ١٠ إلى   ٥ بين  ما  يتراوح  الذي  المقدر  ا�نتاجي  عمرها  مدى  على  الكمبيوتر)  (أجهزة  الملموسة  غير  اbصول  إطفاء  يتم   

ا�طفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة.

انخفاض قيمة اHصول غير المالية (ي) 
تتم مراجعة القيم الدفترية ل�صول غير المالية للبنك، ما عدا أصول الضريبة المؤجلة (إن انطبق ذلك)، في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر   
على انخفاض قيمتها. في حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم تقدير المبلغ القابل لالسترداد لذلك اbصل.  بالنسبة للشهرة واbصول غير الملموسة التي لها 
إنتاجية غير محددة أو تلك التي لم تصبح متاحة لالستخدام بعد، فإن المبلغ القابل لالسترداد يتم تقديره كل سنة في نفس الوقت. يتم االعتراف  أعما 

بخسارة االنخفاض في القيمة في الحالة التي تزيد فيها القيمة الدفترية ل�صل أو لوحدته المنتجة للنقد عن مبلغه القابل لالسترداد المقدر.

المبلغ القابل لالسترداد bصل أو لوحدته المنتجة للنقد هي قيمته قيد االستخدام وقيمته العادلة ناقصا تكاليف البيع، أيهما أكثر. عند تقدير القيمة قيد   
االستخدام يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس التقييمات الحالية 

بالسوق للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة ل�صل أو لوحدته المنتجة للنقد.

bغراض اختبار انخفاض القيمة فإن اbصول التي ال يمكن اختبارها بصورة فردية يتم تجميعها في مجموعات صغيرة من اbصول التي تنتج تدفقات نقدية   
باختبار  ا�خالل  بدون  للنقد.  المنتجة  وحداتها  أو  اbخرى  اbصول  من  الداخلة  النقدية  التدفقات  من  كبيرة  بصورة  مستقلة  المستمر  االستخدام  من  داخلة 
سقف القطاع التشغيلي، وbغراض اختبار انخفاض قيمة الشهرة فإن الوحدات المنتجة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها يتم تجميعها بحيث يعكس 
المستوى الذي يجرى فيه اختبار انخفاض القيمة المستوى اbدنى الذي يتم من خالله رصد الشهرة bغراض التقارير الداخلية. يتم تخصيص الشهرة المقتناة 

في تجميع اbعمال على الوحدات المنتجة للنقد بالبنك التي يتوقع أن تستفيد من تآزر تجميع اbعمال.

البنك  البنك كشركة تدفقات نقدية داخلة منفصلة ويتم استخدامها من قبل أكثر من وحدة منتجة للدخل واحدة.  يتم تخصيص أصول  تنتج أصول  ال   
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.

يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل. يتم تخصيص خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالوحدات المنتجة للنقد أوال لتخفيض   
القيمة الدفترية bي شهرة مخصصة للوحدة المنتجة للنقد (أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد) ومن ثم لتخفيض القيمة الدفترية ل�صول اbخرى في 

للوحدة المنتجة للنقد (أو مجموعة الوحدات المنتجة للنقد).

ال يتم رد خسارة االنخفاض في قيمة الشهرة . بالنسبة ل�صول اbخرى 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.

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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انخفاض قيمة اHصول غير المالية (تابع) (ي) 
يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية ل�صل للقيمة الدفترية التي  كان من الممكن تحديدها، بالصافي   

بعد خصم أي إهالك أو إطفاء، في حالة عدم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة.

الحسابات الجارية للعمالء (ك) 

يتم استخراج اbرصدة في الحسابات الجارية للعمالء على أساس «القرض». ال يتم تمرير ربح أو خسارة على أصحاب الحسابات الجارية.  

حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة (ل) 
أن يستثمرها حسب  للبنك  والتي يمكن  المضاربة»  «على أساس  البنك  بها  التي يحتفظ  اbموال  المقيدة هي  االستثمار غير  حقوق ملكية أصحاب حسابات   
تقديره. يقوم أصحاب حسابات االستثمار بتفويض البنك الستثمار أموال أصحاب الحسابات بالصورة التي يعتبر البنك أنها مناسبة وفقا للشريعة ا�سالمية 

بدون وضع أي قيود عليها من حيث أين وكيف وbي غرض يمكن فيه استثمار اbموال.

يقوم البنك باحتساب رسوم إدارة (رسوم مضارب) على أصحاب حسابات االستثمار . من إجمالي دخل حسابات االستثمار فإن الدخل المنسوب إلى أصحاب   
الحسابات يتم تخصيصه على حسابات االستثمار بعد وضع مخصصات واحتياطيات (احتياطي معدل االرباح واحتياطي مخاطر استثمار) وخصم حصة البنك 
حسابات  وشروط  bحكام  وفقا  بها  المسموح  الربح  مشاركة  حدود  ضمن  البنك  إدارة  قبل  من  الدخل  تخصيص  تحديد  يتم  الدخل.  في  كمضارب  بصفته 

االستثمار.

يتم تسجيل حسابات االستثمار بقيمها الدفترية وهي تتضمن المبالغ المحتفظ بها مقابل احتياطي معدل االرباح واحتياطي مخاطر االستثمار. احتياطي   
معدل االرباح هو المبلغ الذي يخصصه البنك من دخل المضاربة قبل تخصيص حصة المضارب بغرض المحافظة على مستوى معين من العائد على أصحاب 
المضارب  حصة  تخصيص  بعد  االستثمار،  حسابات  أصحاب  دخل  من  المبلغ  يخصصه  الذي  المبلغ  هو  االستثمار  مخاطر  احتياطي  االستثمار.  من  الحسابات 

بغرض مواجهة الخسائر المستقبلية التي قد تقع على أصحاب حسابات االستثمار.

المخصصات (م) 
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.

منافع الموظفين (ن) 
تستحق منافع نهاية الخدمة وفقا لبنود عقد العمل لموظفي البنك في تاريخ التقرير بوضع اعتبار لمتطلبات قانون العمل العماني ٢٠٠٣ وتعديالته. يتم   
للخدمات  نتيجة  الناشئ  المقدر  لاللتزام  استحقاق  وضع  ويتم  للموظفين  استحقاقها  عند  السفر  وتذاكر  السنوية  ل�جازة  الموظف  باستحقاق  االعتراف 

المقدمة من جانب الموظفين حتى تاريخ التقرير. يتم إدراج هذه المستحقات ضمن االلتزامات.

بالنسبة للموظفين العمانيين يقوم البنك بالمساهمة في برنامج التأمينات االجتماعية الحكومية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١/٧٢ محسوبة   
كنسبة مئوية من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات البنك على هذه المساهمات التي يتم صرفها عند استحقاقها.

االعتراف بايرادات (س) 

المرابحة   
يتم االعتراف بالربح من معامالت المرابحة عندما يكون الدخل تعاقديا وقابال للتحديد ويمكن تحديد مقداره في تاريخ بدء المعاملة. يتم االعتراف بمثل هذا   
ا�يراد 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.

المضاربة  
يتم االعتراف با�يراد من تمويل المضاربة عندما يحين الحق في استالم الدفعة أو عند التوزيع من قبل المضارب بينما يتم تحميل الخسائر على قائمة الدخل   

عند ا�عالن عنها من قبل المضارب.

اجارة  
يتم االعتراف بإيراد ا�جارة على أساس التناسب الزمني على مدى فترة ا�جارة ويتم تسجيله بالصافي من ا�هالك. الدخل ذي الصلة بالحسابات المتعثرة يتم   

استبعاده من قائمة الدخل.

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣

االعتراف بايرادات (تابع) (س) 

الوكالة  
يتم االعتراف با�يراد من ودائع الوكالة على أساس التناسب الزمني لجني معدل عائد دوري ثابت استنادا إلى المبلغ القائم.  

إيراد الرسوم والعمولة  
إيراد الرسوم والعمولة الذي يشكل جزًء متمما لمعدل الربح الفعلي على أصل مالي مسجل بالتكلفة المطفأة يتم تضمينه في قياس معدل الربح الفعلي   
ل�صل المالي. يتم االعتراف بإيرادات الرسوم والعمولة اbخرى متضمنة رسوم خدمة الحسابات وعمولة المبيعات وا�دارة وتوفير التمويل ورسوم المشاركة 

في التمويل عند أداء الخدمات ذات الصلة بها.

الضريبة (ع) 
تم وضع مخصص للضريبة استنادا إلى قوانين الضريبة في سلطنة عمان. تشتمل ضريبة الدخل على ضريبة حالية وضريبة مؤجلة. يتم االعتراف بمصروف   
يتم  الحالة  تلك  ففي  المالكين،  ملكية  حقوق  في  مباشرة  بها  معترف  ببنود  فيه  تتعلق  الذي  الحد  إلى  عدا  فيما  الشامل  الدخل  بيان  في  الدخل  ضريبة 

االعتراف بها في حقوق ملكية المالكين.

ضريبة الدخل الحالية هي الضريبة المتوقعة المستحقة الدفع على الدخل الخاضع للضريبة للسنة باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على   
نحو واسع في تاريخ التقرير وأية تعديالت على الضريبة المستحقة الدفع فيما يتعلق بسنوات سابقة.

تحتسب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بوضع مخصص للفروق المؤقتة بين القيم الدفترية ل�صول وااللتزامات bغراض التقارير المالية والمبالغ   
المستخدمة bغراض الضريبة. تقاس الضريبة المؤجلة بمعدالت الضريبة التي يتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة عند ردها استنادا إلى القوانين المطبقة 

أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقرير.

يتم االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل معه توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن في مقابلها استغالل اbصل.   
تتم مراجعة اbصول الضريبية المؤجلة إلى الحد الذي يكون من غير المحتمل معه تحقيق المنافع الضريبية ذات الصلة.

العائدات على السهم الواحد (ف) 

يعرض البنك بيانات العائدات اbساسية والمخففة على السهم الواحد بالنسبة bسهمه االعتيادية. تحتسب العائدات اbساسية على السهم الواحد بقسمة   
البنك على المتوسط المرجح لعدد اbسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم تحديد العائدات المخففة على السهم الواحد  الربح المنسوب إلى مالكي 

بتسوية الربح أو الخسارة المنسوبة إلى المالكين والمتوسط المرجح لعدد اbسهم العادية القائمة بآثار جميع اbسهم العادية المخففة المحتملة.

العائدات التي تحظرها الشريعة (ص) 
البنك ملتزم بتفادي االعتراف بأي دخل ينتج عن مصادر غير إسالمية. بناء عليه يتم دفع جميع ا�يرادات غير ا�سالمية إلى صندوق خيري ويستخدم البنك هذه   

اbموال بناء على قرارات مجلس الرقابة الشرعية.

الزكاة (ق) 
«الوعاء الزكوي» استنادا إلى القوائم  البنك  الزكاة باستخدام طريقة صافي اbصول. سيحتسب  يتم احتساب الزكاة وفقا لمعيار المحاسبة المالية رقم ٩   
المالية المدققة وبعد موافقة مجلس الرقابة الشرعية وإبالغ المساهمين عن حصتهم بالتناسب من الزكاة المستحقة الدفع سنويا. تقع مسؤولية دفع 

الزكاة عن حسابات االستثمار والحسابات اbخرى على أصحاب حسابات االستثمار.

توزيعات اHرباح (ر) 
يتم االعتراف بإيراد توزيعات اbرباح عندما يحين الحق في استالم تلك التوزيعات.  

مكافآت أعضاء مجلس ادارة (ش) 
التجارية بسلطنة عمان،  الشركات  المال واشتراطات قانون  العامة لسوق  الهيئة  المحددة من قبل  الحدود  ا�دارة ضمن  تستحق مكافآت أعضاء مجلس   

وتعديالته.

توزيعات اHرباح للسهم الواحد (ت) 
يتم االعتراف بتوزيعات اbرباح للسهم الواحد كالتزام ويتم خصمه من حقوق الملكية في الفترة التي يتم اعتمادها فيها من جانب مساهمي البنك. يتم   

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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خصم توزيعات اbرباح المرحلية من حقوق الملكية عندما يتم دفعها.

النقد واHرصدة لدى البنك المركزي العماني  ٤

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

-   ٢٨٤,٠٤٨ نقد بالصندوق

 أرصدة لدى البنك المركزي العماني

-   ٢,٤١٣,٢٣٤ حساب جاري

-   ١٢٥,٠٠٠ وديعة رأسمالية

 ٢,٥٣٨,٢٣٤   -

 ٢,٨٢٢,٢٨٢   -

الوديعة الرأسمالية لدى البنك المركزي العماني هي وديعة إلزامية وال يمكن سحبها بدون موافقته بناء عليه فهي غير متاحة لالستخدام في العمليات   
التشغيلية اليومية للبنك.

المستحق من بنوك  ٥

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

  ٢٣٣,٠٤٩١٠١,٢٣٦,٠١٤ حسابات جارية لدى بنوك محلية

 ودائع وكالة

- ٥٧,٦٧١,٥٠٠ لدى بنوك محلية

    - ٣,٦١٩,٠٠٠ لدى بنوك أجنبية

 ٦١,٢٩٠,٥٠٠                 -                 

 ١٠١,٢٣٦,٠١٤ ٦١,٥٢٣,٥٤٩

ذمم المرابحة المدينة  ٦

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

-   ٥٩٨,٧٩٤ ذمم المرابحة المدينة

ناقصا:

-   (١٠٩,٨٥٧)ربح مؤجل

-   (٧,٦٦٠)مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

-   ٤٨١,٢٧٧صافي ذمم المرابحة المدينة

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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أصول اجارة  ٧

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

-    ٣,٢٥١,٤٤٤ ٧٫١إجارة منتهية بالتمليك ١/٧

-   ٧٫٢٢٢٣,٤٤٣إجارة آجلة ٢/٧

 ٣,٤٧٤,٨٨٧   -

إجارة منتهية بالتمليك   ١/٧

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

 مبنى

-   ٣,٢٨٦,٠٢٤ التكلفة

-   (١,٧٣٧)إهالك متراكم

-   (٣٢,٨٤٣)مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

-   ٣,٢٥١,٤٤٤ صافي القيمة الدفترية

إجارة آجلة   ٢/٧

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

                   -   ٢٢٥,٩٥٢ إجارة آجلة

                   -   (٢,٥٠٩)مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

                   -   ٢٢٣,٤٤٣ صافي اجارة اtجلة 

االستثمارات   ٨

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

 استثمارات مصنفة كقيمة عادلة من خالل حقوق الملكية

                   -   ٢٤,٨٩٨,١٨٩ صكوك إقليمية مدرجة (التكلفة ٢٤,٩٩٧,١٨٩ ريال عماني)

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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الممتلكات والمعدات  ٩

تحسينات 
على مباني 

أجهزة كمبيوترمستأجرة
أثاث وتركيبات 

ومعدات مكتب
أعمال رأسمالية 

إجماليقيد التنفيذ

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة

---                  --الرصيد كما في ٢ نوفمبر ٢٠١٢

٢,٨٤٣,٠١٤     ٢٨,٣٦٧      ٣٣٥,٢٢٢     ١,١٢٩,٤٤٠    ١,٣٤٩,٩٨٥ إضافات خالل الفترة

    ٢,٨٤٣,٠١٤ ٢٨,٣٦٧ ٣٣٥,٢٢٢ ١,١٢٩,٤٤٠ ١,٣٤٩,٩٨٥ التكلفة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

االستهالك المتراكم

-----الرصيد كما في ١ يوليو ٢٠١٣

       (٧٤,٦٦٣)-   (١٢,٠٤٩)(٤٠,١١٤)(٢٢,٥٠٠)استهالك للفترة

(٢٢,٥٠٠)(٤٠,١١٤)(١٢,٠٤٩)   -(٧٤,٦٦٣)       

    ٢,٧٦٨,٣٥١ ٢٨,٣٦٧ ٣٢٣,١٧٣ ١,٠٨٩,٣٢٦ ١,٣٢٧,٤٨٥ صافي القيمة الدفترية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣

اHصول غير الملموسة  ١٠

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

Additions during the period٢,٧٩٦,٠٣٠   -                   
Less: amortization(٩٧,٢٠٣)-

 ٢,٦٩٨,٨٢٧   -

تتعلق اbصول غير الملموسة بأنظمة وبرمجيات تقنية المعلومات.  

اHصول اHخرى   ١١

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

-٥٤٣,٥٨٩مصاريف مدفوعة مقدما

-٢٩٢,١٧٣ربح مدين من صكوك

-١٣٧,٧٥٩ودائع ضما

-٤٩,٧٢٢ربح مستحق من ودائع وكالة

-١٩,٣٥٥ذمم بطاقات ائتمان مدينة

-٦,١٦٢ذمم مدينة من إجارة

-١,٤١٥أصول أخرى

١,٠٥٠,١٧٥-

إيضاحات حول القوائم المالية  
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االلتزامات اHخرى   ١٢

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

-٥٢٨,٢٣٠مدفوعات متعقلة بنفقات رأسمالية

-٣٩١,٤٢٤التزامات تمويل

-٢٧٢,١٠٣مصروفات مستحقة

-٢٢٤,٠١٨شيكات مديرين

-٤٠٨,٢٦٧مخصص منافع الموظفين

٨,١٠٧١,١١٤,٤٧٧التزامات أخرى

١,٨٣٢,١٤٩١,١١٤,٤٧٧

حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  ١٣

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

-٦٠٧,١٧٧حساب االستثمار قبل الحصة في الربح

-٣٣٨توزيعات أرباح

٦٠٧,٥١٥-

حسب النوع

-٤٤٠,٩٧٦حسابات توفير

-١٦٦,٥٣٩ودائع bجل

٦٠٧,٥١٥-

المقيدة  غير  االستثمار  حسابات  أصحاب  من  المستلمة  اbموال  مزج  تم  البنك.  قبلها  التي  المضاربة  ودائع  على  المقيدة  غير  االستثمار  حسابات  تشتمل   
واستثمارها بصورة مشتركة من قبل البنك.

رأس المال  ١٤
رأس المال المصرح به للبنك هو ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني مقسمة على ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم والقيمة االسمية للسهم هي ١٠٠ بيسة. رأس المال المصدر والمدفوع للبنك   

هو ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني مقسمة على ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية للسهم تبلغ ١٠٠ بيسة.

المال  رأس  ويمثل  والمدفوع  المصدر  المال  رأس  من  عماني  ريال   ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ بمبلغ  للسهم  بيسة   ١٠٠ اسمية  بقيمة  سهم   ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ بعدد  المؤسسون  ساهم   
٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال عماني تم االكتتاب به في االكتتاب العام اbولي  ١٠٠ بيسة للسهم وهي تمثل  ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ سهم بقيمة اسمية  المصدر والمدفوع المتبقي عدد 

والذي أقفل بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٢.

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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رأس المال (تابع)  ١٤

تفاصيل مؤسسي البنك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ و١ نوفمبر ٢٠١٢ على النحو التالي:  

رأس المالالمساهمة

ريال عماني٪

١٠١٠,٠٠٠,٠٠٠شركة حورية ش.م.م

٢٠٢٠,٠٠٠,٠٠٠أعبار لالستثمارات بي جي إس

١٥١٥,٠٠٠,٠٠٠اbولى للطاقة عمان

١٥١٥,٠٠٠,٠٠٠شركة تصاميم العقارية ش.م.م

٦٠٦٠,٠٠٠,٠٠٠اجمالي

احتياطي قانوني  ١٥
هذا  يصل  أن  إلى  القانوني  االحتياطي  هذا  إلى  الفترة  ربح  من   ٪١٠ نسبة  تحويل  البنك  على  يجب  عمان  بسلطنة  التجارية  الشركات  قانون  متطلبات  حسب   
االحتياطي القانوني إلى ثلث رأسمال البنك المدفوع على اbقل. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. تكبد البنك خسارة للفترة لذا لم يتم إجراء تحويل عن الفترة 

المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

مصاريف إصدار اHسهم  
تكبد البنك مصروف إصدار أسهم بمبلغ ١,٧١٠,٠٣١ ريال عماني منه مبلغ ٨٠٠,٠٠٠ ريال عماني استرد من الجمهور وقد ساهم المؤسسون طوعا بمبلغ ١,٢٠٠,٠٠٠ ريال   
عماني في مصاريف ا�صدار. حسبما هو مسموح به بموجب قانون الشركات التجارية العماني فإن فائض االسترداد بمبلغ ٢٨٩,٩٦٩ ريال عماني في مصاريف 

إصدار اbسهم قد تم تحويله إلى االحتياطي القانوني وتم ا�فصاح عنه بصورة منفصلة في قائمة التغيرات في حقوق ملكية المالكين.

تفاصيل متحصالت إصدار اbسهم والمصاريف المتكبدة واردة أدناه:  

الفترة المنتهية 
في ١ نوفمبر ٢٠١٢ 

(معدلة)

ريال عماني

٢,٠٠٠,٠٠٠إجمالي المبلغ المحصل مقابل مصاريف ا�صدار

ناقصا:

(٦١٦,٥٨٣)أتعاب إدارة ا�صدار

(٣٠٦,٠٠٠)أتعاب إدارة االكتتاب

(٢٢٠,٠٠٠)أتعاب مهنية عن الخدمات المؤداة- حسب التعديل

(٢١٩,٤٩٠)مصاريف تسويق وطباعة وإعالنات

(١٢٢,٤٠٤)رسوم اكتتاب

(١٠٠,٥٥٤)أتعاب قانونية

(٨٥,٠٠٠)أتعاب استشارات

(٤٠,٠٠٠)رسوم الهيئة العامة لسوق المال وشركة مسقط للمقاصة وا�يداع

(١,٧١٠,٠٣١)إجمالي مصاريف ا�صدار (معدلة)

٢٨٩,٩٦٩المبلغ المحول إلى االحتياطي القانوني (معدل)

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣



التقرير السنوي ٢٠١٣   | ٨٥ |

احتياطي قانوني (تابع)  ١٥

ال تتضمن القوائم المالية للبنك للفترة المنتهية في ١ نوفمبر ٢٠١٢ مبلغ ٢٢٠,٠٠٠ ريال عماني مستحقة الدفع لطرف ذي عالقة. بناء عليه فإن المعلومات المالية   
لتتضمن  تعديلها  تم  قد  المالية  القوائم  هذه  في  المضمنة  عالقة  ذات  أطراف  إلى  والمستحق  القانوني  واالحتياطي  اbسهم  إصدار  لمصاريف  المقارنة 

اbتعاب المهنية بمبلغ ٢٢٠,٠٠٠ ريال عماني.

صافي اHصول للسهم  ١٦

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

٩٦,٧٩٠,٤٠٥١٠٠,١٢١,٥٣٧صافي اbصول (ريال عماني)

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠عدد اbسهم في تاريخ التقرير

٠٫٠٩٧٠٫١٠٠صافي اbصول للسهم (ريال عماني)

يحتسب صافي اbصول للسهم بقسمة حقوق ملكية المساهمين في تاريخ التقرير على عدد اbسهم القائمة.  

الدخل من أنشطة التمويل  ١٧

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

-٢,٤٤٨الدخل من ذمم المرابحة المدينة

-٨,٠٢١الدخل من ا�جارة المنتهية بالتملك (أنظر ا�يضاح أدناه)

-٣٣٨الدخل من ا�جارة اjجلة

١٠,٨٠٧-

-٩,٧٥٨الدخل من ا�جارة المنتهية بالتملك

-(١,٧٣٧)إهالك ا�جارة المنتهية بالتملك

٨,٠٢١-

الدخل من أنشطة االستثمار  ١٨

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

-٥٦٠,١١٠الدخل من ودائع الوكالة

-١٦٣,٦٥٨العائد على االستثمارات في الصكوك

٧٢٣,٧٦٨-

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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العائد على حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  ١٩

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

-٣٣٨العائد على أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

--احتياطي معدل االرباح

--احتياطي مخاطر االستثمار

٣٣٨-

يتم أداء تخصيص احتياطي معدل االرباح واحتياطي مخاطر االستثمار من محفظة الدخل بعد خصم مصاريف المحفظة. في حالة وجود خسارة بالمحفظة   
يستند التوزيع bصحاب حسابات االستثمار استنادا إلى الموجهات الموضوعة من جانب مجلس الرقابة الشرعية.

المصاريف العامة وادارية  ٢٠

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

٧٩١,٤٢٠٦٣,٨٥٧أتعاب مهنية

-٤٣٢,٣٦٣مصاريف دعاية وتسويق

-١٦٥,٩٨٦تكاليف تسيير تقنية المعلومات

-١٣٥,٨١٧مدفوعات تراخيص وجهات رسمية

-٢٧,٠٠٠أتعاب اجتماعات مجلس ا�دارة

-٣٦,٦٢٩مصاريف مجلس الرقابة الشرعية

-١٧,٣٤٤مصاريف اتصاالت

-٢٣,٠٦٤طباعة

-٢٠,٠٠٥خدمات أمن

-١٣٦,٠٨٧أخرى

١,٧٨٥,٧١٥٦٣,٨٥٧

الضريبة  ٢١
يتم تطبيق ضريبة الدخل على البنوك التقليدية في عمان بمعدل ١٢٪. لم يتم االنتهاء بعد من القواعد الضريبية المطبقة على البنوك ا�سالمية من قبل وزارة   
المالية. تكبد البنك خسارة خالل الفترة. يمكن ترحيل خسائر ضريبية بمبلغ ٣,٣١٥,٠٨٤ ريال عماني من قبل البنك لمدة خمس سنوات. لذا فإن المعدل الضريبي 

المطبق هو ال شيء. ال يمكن تحديد متوسط معدل الضريبة الفعلي نظرا لعدم وجود خصم ضريبي للفترة.

لم يتم تسجيل ضريبة دخل مؤجلة في الخسائر الضريبية ضمن القوائم المالية للبنك للفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ حيث أنه لم ينتهي البنك بعد من   
احتماالت توفر أرباح مستقبلية خاضعة للضريبة يمكن في مقابلها استغالل الخسائر الضريبية. 

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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خسارة السهم الواحد   ٢٢
تحتسب خسارة السهم الواحد بقسمة الخسارة المنسوبة إلى مالكي البنك على متوسط العدد المرجح ل�سهم العادية المصدرة خالل الفترة.  

الفترة من ٢ نوفمبر 
٢٠١٢ إلى٣١ ديسمبر 

٢٠١٣
الفترة من أكتوبر ٢٠١١ 

إلى ١ نوفمبر ٢٠١٢

ريال عمانيريال عماني

(١٦٨,٤٣٢)(٣,٢٣٢,١٣٢)الخسارة المنسوبة إلى المساهمين  (ريال عماني)

١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٨,٩٩١,٨٢٦متوسط العدد المرجح ل�سهم القائمة

(٠٫٠٠٢)(٠,٠٠٣)الخسارة للسهم - اbساسية والمخففة  (ريال عماني)

bغراض احتساب الخسارة المخففة للسهم تمت تسوية متوسط العدد المرجح ل�سهم المصدرة لتحمل تحويل جميع اbسهم العادية التي يحتمل أن   
تكون مخففة. وحيث أنه ليست هناك أسهم مخففة محتملة فإن الخسارة المخففة للسهم قد اعتبرت على أنها مطابقة لخسارة السهم.

النقد وما يعادل النقد  ٢٣

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

-٢٨٤,٠٤٨النقد بالصندوق

-٢,٤١٣,٢٣٤أرصدة لدى لبنك المركزي العماني

-٢٣٣,٠٤٩حسابات جارية لدى بنوك محلية

٦١,٢٩٠,٥٠٠١٠١,٢٣٦,٠١٤مستحق من بنوك بفترات استحقاق أصلية تقل عن ٩٠ يوما

٦٤,٢٢٠,٨٣١١٠١,٢٣٦,٠١٤

االرتباطات  ٢٤
دخل البنك في اتفاقيات لتنفيذ اbعمال المصرفية اbساسية وتجديد منشآت البنك المستأجرة. كان إجمالي االرتباطات الرأسمالية والتشغيلية كما في تاريخ   

التقرير ال شيء (مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال عماني في ١ نوفمبر ٢٠١٢).

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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اHطراف ذات العالقة  ٢٥
تعتبر اbطراف على أنها ذات عالقة لو كان bحد اbطراف المقدرة على التحكم على الطرف اjخر أو يمكنه ممارسة تأثير هام عليه عند اتخاذ قراراته المالية   
ا�دارة وا�دارة  للبنك والمالكين ممارسة نفوذ هام عليها وأعضاء مجلس  التي يمكن  المالكين والكيانات  العالقة كبار  والتشغيلية. تتضمن اbطراف ذات 

التنفيذية.

معامالت اbطراف ذات العالقة واbرصدة المضمنة في هذه القوائم المالية على النحو:  

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

أطراف ذات عالقة أخرىأطراف ذات عالقة أخرى

(معدلة)

ريال عمانيريال عماني

٧٠١,٤٧٦-المبالغ المستحقة الدفع bطراف ذات عالقة

-٥٠,٠٠٠مقدمات مدفوعة bطراف ذات عالقة

-٧٤,١٥٠تمويل مقدم لكبار موظفي ا�دارة

-٩,٠٦٨حسابات العمالء الجارية - كبار موظفي ا�دارة

-١,٠٨٧حسابات العمالء الجارية – أعضاء مجلس ا�دارة

وفقا لقرار لجنة المؤسسين قام أحد المؤسسين بتأسيس شركة حورية ل�دارة ش.م.م. حورية ل�دارة مملوكة بالكامل من قبل المؤسس ويسيطر عليها.   
تقوم شركة حورية ل�دارة بتقديم خدمات الدعم للجنة المؤسسين والبنك خالل مرحلة تأسيسه. بلغت المصاريف التي تكبدتها حورية ل�دارة بالنيابة عن 
البنك خالل المرحلة السابقة للتأسيس ٥٧٣,٤٧٧ ريال عماني. من إجمالي هذا المبلغ تم دفع مبلغ ٤٨١,٤٧٦ ريال عماني من جانب حورية ل�دارة كما في ١ 
نوفمبر ٢٠١٢ وبالتالي فقد تم تسجيله كمبلغ مستحق الدفع لطرف ذي عالقة بينما تم تسجيل مبلغ ٩٢,٠٠١ ريال عماني المتبقي تحت االلتزامات كما في ١ 

نوفمبر ٢٠١٢.

تتضمن قائمة الدخل المبالغ التالية ذات الصلة بالمعامالت مع اbطراف ذات العالقة بالبنك:   

الفترة من ٢ نوفمبر 
٢٠١٢ إلى ٣١ ديسمبر 

٢٠١٣
الفترة من أكتوبر ٢٠١١ 

إلى ١ نوفمبر ٢٠١٢

ريال عمانيريال عماني

-٨,٧٥٠مصاريف إيجار

٢٢٠,٠٠٠-أتعاب مهنية (معدلة)

٥٤٨,٧٠٧١٠٤,٥٧٥تكاليف الموظفين والرواتب - كبار موظفي ا�دارة

-٢٥,٠٠٠أتعاب جلسات مجلس ا�دارة

-٣٦,٦٢٩أتعاب مجلس الرقابة الشرعية

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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إدارة المخاطر المالية  ٢٦

مقدمة ولمحة عامة (أ) 
تشتمل أعمال البنك تحمل مخاطر بصورة مستهدفة وإدارتها بصورة مهنية. على الوظائف الرئيسية بإدارة المخاطر بالبنك تحديد جميع المخاطر الرئيسية   

بالبنك. يقوم البنك بإجراء مراجعة منتظمة لسياسات وأنظمة إدارة المخاطر لديه لتعكس التغيرات باbسواق والمنتجات وأفضل ممارسة بالسوق.

هدف البنك هو تحقيق التوازن المناسب بين الخطر والعائد وتقليص اjثار السلبية على اbداء المالي للبنك. يعرف البنك المخاطر على أنها احتماالت تكبد   
الخسائر أو إضاعة فرص اbرباح والذي قد تتسبب فيه عوامل داخلية أو خارجية.

المالمح الرئيسية �طار عمل إدارة المخاطر بالبنك هي:  
أن يكون لمجلس ا�دارة المسؤولية الكلية عن إدارة المخاطر وتوفير التوجيه وا�شراف الكامل عن إدارة المخاطر .   

تتم إدارة أسلوب إدارة المخاطر الكلي للبنك من جانب وظيفة إدارة المخاطر والتي يرأسها كبير مسئولي المخاطر. هذه الوظيفة مستقلة عن أقسام    
اbعمال.

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.   

كل إدارة من إدارات البنك مسئولة عن:  
تحديد المخاطر التي يتعرض لها البنك ودراسة ما إذا كانت مخاطر هامة.   

وضع والتوصية باعتماد سياسات وإجراءات إدارة مخاطر مناسبة بخصوص تلك اbنشطة ووحدات اbعمال المعرضة لمخاطر كبيرة، متضمنة اbعمال.   
خطط استمرارية اbعمال. يجب اعتماد جميع سياسات إدارة المخاطر من جانب مجلس ا�دارة.   

الجديدة  اbعمال  مقترحات وعروض  بعض  كانت  إذا  دارسة ما  متضمنة  وتحملها،  المخاطر  إدارة  حول  الشاملة  البنك  فلسفة  بخصوص  التوجيه  توفير    
مقبولة من منظور إدارة المخاطر.

رصد االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر.   
االلتزام بموجهات إدارة المخاطر بموجب بازل ٢.   

إبالغ مجلس ا�دارة عن أي تغيير في سياسة أو ممارسة رئيسية أو اbوضاع غير العادية أو االستثناءات الهامة وا�ستراتيجيات الجديدة  بهدف مراجعتها    
واعتمادها و/ أو المصادقة عليها.

عمليات توزيع اbرباح على المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة (حسابات االستثمارات والتوفير والوكالة) تخضع لنظام إدارة مخاطر شامل   
في  باbخذ  مناسبة  أرباح  توزيعات  مستوى  على  المحافظة  بغرض  وااللتزامات  اbصول  ولجنة  الشرعية  الرقابة  ومجلس  ا�دارة  مستوى  على  مراجعته  تتم 

االعتبار أداء البنك وتوزيعات اbرباح لدى المنافسين وظروف السوق. 

مخاطر االئتمان (ب) 
مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المحتملة التي تنشأ من عجز طرف مقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية. يدير البنك إدارة المخاطر لديه والناشئة من   

دفاتر اbعمال المصرفية عن طريق تطبيق سياسات وإجراءات فعالة فيما يتعلق بتحديد وقياس وتخفيف ورصد المخاطر والرقابة عليها. 

مخاطر تمويل الشركات  
تدار مخاطر تمويل الشركات من جانب وحدة إدارة المخاطر عن طريق نظام مراجعة مستقل. يتم اعتماد التسهيالت االئتمانية للشركات استنادا إلى تقييم   
والمحتملة  السائدة  الكلي  االقتصاد  وعوامل  للسداد  والثانوية  اbساسية  والموارد  ل�موال  النهائي  االستخدام  مراجعة  يتضمن  االئتمان  لمخاطر  مفصل 

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 با�دارة واللجنة التنفيذية بمجلس ا�دارة ومجلس ا�دارة استنادا إلى بدايات يعتمدها مجلس ا�دارة.  

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣



| ٩٠ |   التقرير السنوي ٢٠١٣

إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٢٦

مخاطر االئتمان (تابع) (ب) 

مخاطر تمويل التجزئة  
يتم منح جميع تمويل التجزئة أو اbفراد لعمالء التجزئة على أساس برامج منتجات التجزئة المعتمدة. يتم اعتماد برامج منتجات التجزئة من قبل مجلس   
ا�دارة. 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.

عروض تمويل التجزئة التي تلبي المعايير المنصوص عليها في برامج منتجات التجزئة يتم اعتمادها من جانب إدارة المخاطر. يتم اعتماد الحاالت االستثنائية   
على تمويل التجزئة من قبل لجنة االئتمان العليا با�دارة.

نشاط التمويل بالبنك تحكمها حدود منصوص عليها من قبل البنك المركزي العماني وتلك المنصوص عليها في سياسات البنك. إن تنوع المحفظة هو   
أساس إستراتيجية التمويل لدى البنك. يتم تحقيق التنوع بوضع حدود للعمالء والصناعة والمناطق الجغرافية.

يستخدم البنك نظام معلومات إدارة متين لرصد محفظة التمويل للشركات والتجزئة في مختلف أبعادها.  

إستراتيجية تخفيف مخاطر االئتمان  
الجزء  فإن  عمليات  مناسبة.  إضافية  بضمانات  المخاطر  تأمين  هي  لديه  اbساسية  واbداة  لديه  االئتمان  مخاطر  لتخفيف  متنوعة  أدوات  البنك  يستخدم    
للتطبيق للمستندات  القانونية والقابلية  أو جزئية. تم وضع اbسس لقياس مدى الصحة  الموجودة مضمونة بضمانات إضافية كاملة  المخاطر  اbكبر من 

المستخدمة كضمان إضافي من قبل موظفين مؤهلين يضمون المحامين والفقهاء الشرعيين.

متضمنة  المنقولة  واbصول  والعقارات  اbراضي  على  والرهن  الودائع  على  الرهن  مثل  المساندة  الضمانات  أنواع  مختلف  يدعمها  البنك  ائتمان  محفظة   
المخزون والضمانات والتعهدات. يتم تقييم الضمانات ا�ضافية كقاعدة عامة حسب السياسة. مع ذلك، سيتم أيضا إجراء تقييمات bغراض خاصة اعتمادا 
على طبيعة الضمان ا�ضافي والظروف االقتصادية العامة. سيؤدي هذا إلى تمكين البنك من تقييم القيمة العادلة السوقية للضمان ا�ضافي والتأكد من 

تغطية المخاطر بصورة مناسبة.

الحد اHقصى للتعرض جمالي المخاطر   
يوضح الجدول أدناه الحد اbقصى للتعرض للمخاطر بالنسبة لمكونات المركز المالي. تم توضيح الحد اbقصى للتعرض للمخاطر با�جمالي، قبل أثر استخدام   

المقاصة من االتفاقيات الرئيسية والضمانات ا�ضافية:

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

-٢,٥٣٨,٢٣٤اbرصدة لدى البنك المركزي العماني 

٦١,٥٢٣,٥٤٩١٠١,٢٣٦,٠١٤مستحقات من بنوك

-٤٨١,٢٧٧ذمم مرابحة مدينة

-٣,٢٥١,٤٤٤إجارة منتهية بالتمليك

-٢٢٣,٤٤٣إجارة مستقبلية

-٢٤,٨٩٨,١٨٩أوراق مالية استثمارية

-٥٠٦,٥٨٦أصول أخرى (باستبعاد المدفوعات مقدما)

٩٣,٤٢٢,٧٢٢١٠١,٢٣٦,٠١٤

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣



التقرير السنوي ٢٠١٣   | ٩١ |

إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٢٦

مخاطر االئتمان (تابع) (ب) 

تحليل جودة االئتمان  
يوضح الجدول جودة اbصول المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣   

لم تتجاوز 
موعدها 

ولم تنخفض 
قيمتها

تجاوزت 
موعدها 

ولم تنخفض 
اجماليمتعثرةقيمتها

٢,٥٣٨,٢٣٤--٢,٥٣٨,٢٣٤اbرصدة لدى البنك المركزي العماني 

٦١,٥٢٣,٥٤٩--٦١,٥٢٣,٥٤٩مستحقات من بنوك

٤٨١,٢٧٧--٤٨١,٢٧٧ذمم مرابحة مدينة

٣,٢٥١,٤٤٤--٣,٢٥١,٤٤٤إجارة منتهية بالتمليك

٢٢٣,٤٤٣--٢٢٣,٤٤٣إجارة مستقبلية

٢٤,٨٩٨,١٨٩--٢٤,٨٩٨,١٨٩أوراق مالية استثمارية

٩٢,٩١٦,١٣٦--٩٢,٩١٦,١٣٦

خارج  التزامات  بأي  البنك  يحتفظ  ال  العماني.  بالريال   ٢٠١٣ ديسمبر   ٣١ في  كما  البنك  بها  يحتفظ  التي  المالية  ل�صول  الجغرافي  التوزيع  أدناه  الجدول  يوضح   
السلطنة.

٣١ ديسمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

عمان

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي 
باقي دول 

عماناجماليالعالم 

دول مجلس 
التعاون 

الخليجي 
باقي دول 

ا�جماليالعالم 

----٢,٥٣٨,٢٣٤--٢,٥٣٨,٢٣٤اbرصدة لدى البنك المركزي العماني 

١٠١,٢٣٦,٠١٤--٥٧,٨٣٤,٢٨٧٣,٦٤٠,٦٧٣٤٨,٥٨٩٦١,٥٢٣,٥٤٩١٠١,٢٣٦,٠١٤مستحقات من بنوك

----٤٨١,٢٧٧--٤٨١,٢٧٧ذمم مرابحة مدينة

----٣,٢٥١,٤٤٤--٣,٢٥١,٤٤٤إجارة منتهية بالتمليك

----٢٢٣,٤٤٣--٢٢٣,٤٤٣إجارة مستقبلية

----٢٤,٨٩٨,١٨٩-٢٤,٨٩٨,١٨٩-صكوك إقليمية مدرجة

١٠١,٢٣٦,٠١٤--٦٤,٣٢٨,٦٨٥٢٨,٥٣٨,٨٦٢٤٨,٥٨٩٩٢,٩١٦,١٣٦١٠١,٢٣٦,٠١٤إجمالي

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣



| ٩٢ |   التقرير السنوي ٢٠١٣

إدارة المخاطر المالية (تابع)  ٢٦

مخاطر االئتمان (تابع) (ب) 

تحليل جودة االئتمان (تابع)  

يوضح الجدول أدناه التركيز الصناعي:  

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣

ريال عمانيريال عماني

-١,٥٨٤,٠٠٠ا�نشاءات

٧٠,٣٣٠,٤١٩١٠١,٢٣٦,٠١٤البنوك والمؤسسات المالية

-٩,٣١٩,٠٩٧أوراق مالية سيادية

-٦,٦٩٢,٦٦١التجارة والصناعة

-٢,٤٥١,٧٢٥أخرى

٩٠,٣٧٧,٩٠٢١٠١,٢٣٦,٠١٤اجمالي

مخاطر السوق (ج) 
العمالت  صرف  ومعدالت  الربح  معدالت  في  للتقلبات  نتيجة  المالية  اbسعار  في  المتوقعة  غير  التغيرات  من  الناشئة  الخسارة  مخاطر  هي  السوق  مخاطر   

اbجنبية وأسعار اbسهم والسلع. بما يتماشى مع منهج البنك لضمان االلتزام الصارم بالشريعة ال يدخل البنك في معامالت مضاربة بالعمالت اbجنبية.

وحدات  على  بالبنك  التنظيمية  والحدود  وا�جراءات  السياسة  تنفيذ  مسئولية  تقع  البنك.  لدى  السوق  مخاطر  بسياسة  محكومة  السوق  مخاطر  أنشطة   
اbعمال ذات الصلة مع ا�شراف عليها من قبل لجنة اbصول وااللتزامات ولجنة المخاطر وااللتزام.

مخاطر العمالت  (١)
مخاطر العمالت هي المخاطر التي تقع على العائدات والقيمة والتي يتسبب فيها التغيير في معدالت صرف العمالت اbجنبية. في بنك العز ا�سالمي فإن   
مخاطر صرف العمالت اbجنبية هي المخاطر المتمثلة في أن تؤثر المخاطر المقيمة بأية عملة أجنبية بسبب التقلب في معدالت صرف العمالت اbجنبية. 
العملة الرئيسية التي يتعرض البنك لمخاطرها هي الدوالر اbمريكي وهو مربوط بالريال العماني. يعتقد البنك بأن صافي المركز المفتوح بالعملة اbجنبية تتم 

المحافظة عليه في أدنى حدوده ببيع وشراء العمالت اbجنبية بمعدالت الصرف اjنية عندما يعتبر ذلك مناسبا.

يتعرض البنك لمخاطر صرف العمالت اbجنبية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣:  

الصافيااللتزاماتاHصول

٤٦,٥٤٨,٥٧٢-٤٦,٥٤٨,٥٧٢الدوالر اbمريكي

٢,٥٥١-٢,٥٥١اليورو

٤٦,٥٥١,١٢٣-٤٦,٥٥١,١٢٣اجمالي

مخاطر معدل الربح   (٢)
تنشأ مخاطر معدل الربح من احتمال أن تؤثر التغيرات في معدالت الربح على التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة ل�دوات المالية. قام مجلس   
ا�دارة بوضع حدود لفجوات معدل الربح لفترات محددة. وفقا لسياسة البنك فإنه يتم رصد المراكز على نحو يومي وتتم المحافظة عليها ضمن الحدود 

الموضوعة بغرض تخفيف مخاطر معدل الربح.

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣



التقرير السنوي ٢٠١٣   | ٩٣ |

إدارة المخاطر المالية  (تابع)  ٢٦

مخاطر السوق (تابع) (ج) 

يعترف البنك بالدخل في بعض من أصوله المالية على أساس التناسب الزمني. يشير الجدول التالي إلى معدالت الربح على تلك في تاريخ قائمة المركز المالي   
استنادا إلى الدخل السنوي الذي سيتم االعتراف به والمعبر عنه كنسبة مئوية من المبلغ اbصلي القائم:

٢٠١٣٢٠١٢

٪٪

-٥٫٣ذمم المرابحة المدينة

-٤٫٥أصول ا�جارة

-٠٫٥٤ودائع وكالة

-٣٫٤٢الصكوك ا�قليمية المدرجة

مخاطر السعر   (٣)
هي المخاطر المتمثلة في تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية من اbداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق (بخالف تلك الناشئة من   
مخاطر معدالت الفائدة ومخاطر العمالت) سواء كان السبب في هذه التغييرات هو عوامل محددة خاصة باbداة المالية الفردية أو بمصدرها أم عوامل توثر 

جميع اbدوات المالية المماثلة المتاجر بها في السوق.

اbثر على السهم (نتيجة للتغير في القيمة العادلة ل�دوات المحتفظ بها على أنها قيمة عادلة من خالل حقوق الملكية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣) بسبب التغير   
المحتمل على نحو معقول  في اbسعار مع المحافظة على المتغيرات اbخرى ثابتة على النحو التالي:

نوع االستثمار
٪ للتغير في 

السعر
اHثر على حقوق 

الملكية

١٠٢,٤٨٩,٨١٨صكوك

المخاطر التشغيلية (د) 
المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة فشل اbنظمة والخطأ البشري والغش أو من أحداث خارجية. في حالة فشل أداء الضوابط يمكن أن تتسبب   
المخاطر التشغيلية في إضرار بالسمعة أو يكون لها تعقيدات قانونية أو تنظيمية أو قد تؤدي إلى خسارة مالية. يسعى البنك إلى إدارة هذه المخاطر من إطار 
عمل ضوابط وبرصد واالستجابة للمخاطر المحتملة. تتضمن الضوابط الفصل الفعال في المهام وخطوط تقارير واضحة وضوابط وصول وإجراءات التفويض 

والتسوية والتصعيد وحل المخاطر وحاالت ومواضيع الرقابة.

مخاط السيولة  (هـ) 
وهي المخاطر المتمثلة في أن يواجه الكيان صعوبات في مقابلة التزاماته المصاحبة لمطلوباته المالية التي تسدد عن طريق دفع نقد أو أصل مالي آخر.  

وللوقاية من هذه المخاطر لدى البنك مصادر تمويل متنوعة وتتم إدارة اbصول بوضع السيولة في االعتبار والمحافظة على التوازن الصحيح بين النقد وما   
يعادله. تدار السيولة من جانب إدارة الخزينة تحت توجيه من لجنة اbصول وااللتزامات ويتم رصدها باستخدام تقارير التدفقات النقدية قصيرة اbجل وتقارير 

فجوات االستحقاق متوسطة اbجل.

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣



| ٩٤ |   التقرير السنوي ٢٠١٣

إدارة المخاطر المالية  (تابع)  ٢٦

مخاط السيولة (تابع) (هـ) 

يلخص الجدول أدناه ملمح االستحقاق bصول والتزامات البنك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ استنادا إلى الفترات المتوقعة لتحويل النقد من تاريخ قائمة المركز   
المالي:

حتى ٣ 
أشهر

من ٣ إلى 
٦ أشهر

من ٦ أشهر 
لسنة 

من ١ إلى 
٣ سنوات

من ٣ إلى 
٥ سنوات

من ٥ إلى 
١٠ سنوات

 أكثر من 
١٠ سنوات

بدون 
استحقاق 

اجماليثابت

 ريال 
عماني

ريال 
ريال عمانيعماني

ريال 
عماني

ريال 
عماني

ريال 
عماني

ريال 
عماني

ريال 
ريال عمانيعماني

اHصول 

نقد وأرصدة لدى 
البنك المركزي 

١٢٥,٠٠٠٢,٨٢٢,٢٨٢------٢,٦٩٧,٢٨٢العماني 

مستحقات من 
٦١,٥٢٣,٥٤٩-------٦١,٥٢٣,٥٤٩بنوك

ذمم مرابحة 
٤٨١,٢٧٧--٢٣,٩٧٠١٦,٤٩٥٣٥,٥٩٩١٤٨,٧٦٩٨٧,٧٤٤١٦٨,٧٠٠مدينة

إجارة منتهية 
٣,٢٥١,٤٤٤-٦٣,٠١٠١٠١,٤٥٥٢٠٢,٩١٠٨١١,٦٤٠٨١١,٦٤٠١,١٩٥,٩٠١٦٤,٨٨٨بالتمليك

٢٣٣,٤٤٣-١٧٦٢٦٣٥,٨٢٥٣٠,٢٣٩٣٠,٣٣٣٨٧,٨٠٧٦٨,٨٠٠إجارة آجلة

٢٤,٨٩٨,١٨٩-----٢٤,٨٩٨,١٨٩--استثمارات

٢,٧٦٨,٣٥١--٢,٧٦٨,٣٥١-----أصول ثابتة

أصول غير 
٢,٦٩٨,٨٢٧--٢,٦٩٨,٨٢٧-----ملموسة

١,٠٥٠,١٧٥-----١,٠٥٠,١٧٥--أصول أخرى

٦٤,٣٠٧,٩٨٧١١٨,٢١٣٢٦,١٩٢,٦٩٨٩٩٠,٦٤٨٩٢٩,٧١٧٦,٩١٩,٥٨٦١٣٣,٦٨٨١٢٥,٠٠٠٩٩,٧١٧,٥٣٧

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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إدارة المخاطر المالية  (تابع)  ٢٦

مخاط السيولة (تابع) (هـ) 
االلتزامات، حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار  

حتى ٣ أشهر
من ٣ إلى ٦ 

أشهر
من ٦ أشهر 

لسنة 
من ١ إلى ٣ 

سنوات
من ٣ إلى ٥ 

سنوات
من ٥ إلى ١٠ 

سنوات
أكثر من ١٠ 

سنوات

بدون 
استحقاق 

اجماليثابت

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

٤٨٧,٤٦٨٤٨٧,٤٦٨-------حسابات جارية

١,٨٣٢,١٤٩-----١,٨٣٢,١٤٩--التزامات أخرى

٤٨٧,٤٦٨٢,٣١٩,٦١٧----١,٨٣٢,١٤٩--إجمالي االلتزامات

حقوق ملكية أصحاب 
حسابات االستثمار غير 

٤٤٠,٩٧٦٦٠٧,٥١٥-٤٨,٥٣٩--٩,٠٠٠٢٤,٠٠٠٨٥,٠٠٠المقيدة

إجمالي حقوق ملكية  
٩٦,٧٩٠,٤٠٥٩٦,٧٩٠,٤٠٥-------المالكين

إجمالي االلتزامات  
وحقوق ملكية 

أصحاب حسابات 
االستثمار غير 

المقيدة وحقوق 
٩٧,٩٩٨,٨٤٩٩٩,٧١٧,٥٣٧-٤٨,٥٣٩--٩,٠٠٠٢٤,٠٠٠١,٩١٧,١٤٩ملكية  المالكين

  -(٩٧,٥٣٩,٨٥٠)٦٤,٢٩٨,٩٨٧٩٤,٢١٣٢٤,٢٥٦,١٩٤٩٩٠,٦٤٨٩٢٩,٧١٧٦,٨٧١,٠٤٨١٣٣,٦٨٨صافي الفجوة

-٦٤,٣٩٣,٢٠٠٨٨,٦٦٨,٧٤٩٨٩,٦٥٩,٣٩٧٩٠,٥٨٩,١١٤٩٧,٤٦٠,١٦٢٩٧,٥٩٣,٨٥٠الفجوة التراكمية

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٪ من إجمالي رأس المال إلى إجمالي اbصول المرجحة بالمخاطر. تم تحليل رأس المال النظامي 

للبنك في ثالث فئات:

رأس المال من الفئة ١: وهو يتضمن رأس المال االعتيادي واالحتياطي القانوني واbرباح المحتجزة.  

رأس المال من الفئة ٢: وهو رأس المال الذي يتضمن احتياطيات القيمة العادلة.  

تقوم لجنة اbصول وااللتزامات بصياغة إستراتيجية استغالل رأس المال ورصد االلتزام بلوائح البنك المركزي العماني في هذا الصدد.  

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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إدارة المخاطر المالية  (تابع)  ٢٦

إدارة رأس المال (تابع) (و) 

يوضح الجدول التالي تفاصيل احتساب كفاية رأس مال البنك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣:  

١ نوفمبر ٣١٢٠١٢ ديسمبر ٢٠١٣
ألف ريال عمانيألف ريال عماني

-٩٤,٠٩١,٥٧٨حقوق الملكية المشتركة الفئة ١ (ح م م ف ١)
-٤٣,٠١٣الفئة ٢

-٩٤,١٣٤,٥٩١إجمالي رأس المال النظامي
اHصول المرجحة بالمخاطر

-٤٩,٠٩٩,٦٣٣مخاطر االئتمان
-٤٦,٥٥١,١٢٣مخاطر السوق

-١,٣٢٩,٠٦٠المخاطر التشغيلية
-٩٦,٩٧٩,٨١٦إجمالي اHصول المرجحة بالمخاطر

معدل كفاية رأس المال
-٩٧٫٠٢٪حقوق الملكية المشتركة الفئة ١ معبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي اbصول المرجحة بالمخاطر

-٠٫٠٤٪الفئة ٢ مترجمة بنسبة إجمالي اbصول المرجحة بالمخاطر
-٩٧٫٠٧٪رأس المال المعبر عنه كنسبة مئوية من إجمالي اbصول المرجحة بالمخاطر

اHدوات المالية  ٢٧
اللمحة العامة ل�دوات التي يحتفظ بها البنك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ كما يلي:  

التكلفة 
المطفأة

القيمة العادلة 
من خالل حقوق 

الملكية

القيمة العادلة 
من خالل قائمة 

الدخل
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

اHصول المالية
--٦١,٥٢٣,٥٤٩مستحقات من بنوك
--٤٨١,٢٧٧ذمم مرابحة مدينة

--٣,٢٥١,٤٤٤إجارة منتهية بالتمليك
--٢٢٣,٤٤٣إجارة مستقبلية

-٢٤,٨٩٨,١٨٩-استثمارات
--٥٠٦,٥٨٦أصول أخرى (باستبعاد المدفوعات مقدما)

-٦٥,٩٨٦,٢٩٩٢٤,٨٩٨,١٨٩اجمالي
االلتزامات المالية

--٤٨٧,٤٦٨حسابات العمالء الجارية
--١,٥٥٢,١٤٩التزامات أخرى

--٢,٠٣٩,٦١٧اجمالي

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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اHدوات المالية (تابع)  ٢٧

التكلفة 
المطفأة

القيمة العادلة 
من خالل حقوق 

الملكية

القيمة العادلة 
من خالل قائمة 

الدخل

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

اHصول المالية

--١٠١,٢٣٦,٠١٤مستحقات من بنوك

--١٠١,٢٣٦,٠١٤اجمالي

االلتزامات المالية

--١,١١٤,٤٧٧التزامات أخرى

--١,١١٤,٤٧٧اجمالي

القيمة العادلة ل�دوات المالية التي يحتفظ بها البنك كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ مقاربة لقيمتها الدفترية.  

ترتيب القيمة العادلة  
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن في مقابلته مبادلة أصل أو تسوية التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في معاملة تجارية حرة.   

المالية/  بالنسبة ل�وراق  إن توفر ذلك.  بالسوق في أسواق نشطة،  المدرجة  المدرجة من اbسعار  المالية/ الصكوك  العادلة ل�وراق  القيم  إلى  التوصل  يتم   
الصكوك غير المدرجة يتم التوصل إلى القيمة العادلة باستخدام تقنيات تقييم مناسبة. قد تتضمن هذه التقنيات استخدام أحدث معامالت تجارية حرة 

حديثة والرجوع إلى القيمة العادلة الحالية bداة أخرى مماثلة على نحو كبير وتحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج التقييم اbخرى.

يستخدم البنك الترتيب التالي لتحديد وخصم القيمة العادلة ل�دوات المالية حسب تقنيات التقييم:  

المستوى اbول: اbسعار المتداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.  

المستوى الثاني: تقنيات أخرى تكون فيها جميع المدخالت التي لها أثر على القيمة العادلة المسجلة ملحوظة إما مباشرة أو غير مباشرة.  

المستوى الثالث: التقنيات التي تستخدم مدخالت لها أثر كبير على القيم العادلة التي ال تستند إلى بيانات سوقية يمكن مالحظتها.   

المستوى الثانيالمستوى اHول
المستوى 

المجموعالثالث

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

٢٤,٨٩٨,١٨٩-٢٤,٨٩٨,١٨٩-صكوك مدرجة

-٢٤,٨٩٨,١٨٩-٢٤,٨٩٨,١٨٩

التحويل بين المستوى اbول والمستوى الثاني والمستوى الثالث  

خالل الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ لم يكن هناك تحويل بين قياسات القيمة العادلة من المستوى اbول والمستوى الثاني والمستوى الثالث كما أنه   
ليس هناك نقل إلى أو من قياس القيمة العادلة في المستوى الثالث.

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣
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الزكاة  ٢٨
يتم تحمل الزكاة مباشرة من جانب المالكين. ال يقوم البنك بتحصيل أو دفع الزكاة بالنيابة عن المالكين.  

هيئة الرقابة الشرعية  ٢٩
تتكون هيئة الرقابة الشرعية للبنك من ثالثة من العلماء المتخصصين في مبادئ الشريعة ويحرصون على التزام البنك بالمبادئ ا�سالمية العامة وعملها   
وفقا للفتاوى الصادرة والقوانين ا�رشادية. تتضمن المراجعة من قبل المجلس فحص الدليل المتعلق بالوثائق وا�جراءات المعتمدة من قبل البنك من أجل 

التأكد من أن أنشطته تتم مزاولتها وفقا لمبادئ الشريعة ا�سالمية.

المسؤولية االجتماعية  ٣٠
يقوم البنك بالتفرغ من مسئولياته االجتماعية من خالل رعاية اbحداث االجتماعية ويرغب في التبرع ل�عمال والمؤسسات الخيرية بمجرد ا�عالن عن أرباح.  

التقارير القطاعية  ٣١
بدأ البنك منذ وقت قريب عملياته التجارية وبالتالي يتم أداء عملياته التشغيلية على أساس متكامل. لذا ال يعتبر التقسيم القطاعي �يرادات أو مصاريف أو   
أصول أو التزامات التشغيل على أنه مناسب. والحال كذلك لم يتم تقسيم إيرادات أو مصاريف أو أصول أو التزامات التشغيل حسب القطاعات. يعمل البنك 
في سلطنة عمان فقط والحال كذلك فإنه لم يتم عرض معلومات القطاعات الجغرافية. قام البنك بتقديم تمويل بمبلغ ١,٤٨٤,٠٠٠ ريال عماني لعمالء من 
الشركات ومبلغ ٢,٣٧٢,١٦٤ ريال عماني لعمالء التجزئة. الحسابات الجارية لكل من العمالء من الشركات والتجزئة هي بمبلغ ١٦,٦٧١ ريال عماني و٤٧٠,٧٩٧ ريال 

عماني على التوالي. حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة هي ٦٠٧,٥١٥ ريال عماني تشتمل فقط على عمالء التجزئة.

المعلومات المالية المقارنة  ٣٢
تغطي المعلومات المالية المقارنة المدرجة في القوائم المالية فترة ما قبل التأسيس من أكتوبر ٢٠١١ إلى ١ نوفمبر ٢٠١٢.  

تم إعداد القوائم المالية للفترة المنتهية في ١ نوفمبر ٢٠١٢ لغرض الجمعية التأسيسية للبنك.  

كما هو موضح با�يضاح رقم ١٥ تم تعديل بعض أرقام الفترة الماضية.   

العائدات التي تحظرها الشريعة  
البنك ملتزم بتفادي االعتراف بأي دخل ينتج عن مصادر غير إسالمية. بناء عليه يتم دفع جميع ا�يرادات غير ا�سالمية إلى صندوق خيري ويستخدم البنك هذه   

اbموال بناء على قرارات مجلس الرقابة الشرعية.

هيئة الرقابة الشرعية  
تخضع اbنشطة التجارية للبنك إلى ا�شراف من قبل هيئة رقابة شرعية مكون من ثالثة أعضاء يعينهم مجلس ا�دارة.  

إيضاحات حول القوائم المالية  
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣



حملة  التسويق 
لعام٢٠١٣

تم تدشين الحملة التسويقية لبنك العز ا.سالمي عبر المطبوعات 
واللوحات الخارجية واللوحات الرقمية. وتستند الحملة التسويقية 

للبنك على كلمة « العز « المستوحاة من اسم البنك بالنفس. حيث 
بدأت الحملة التسويقية بتقديم البنك كشريك يرحب وملتزم 

بخدمة العمالء ومساعدتهم لتحقيق طموحاتهم.
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مطبوعات

لوحات خارجية

لوحات رقمية 
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التعريف المصطلح 

أحاديث رسولنا محمد (صلى اx عليه وسلم)، ومفردها حديثأحاديث

وتعني الوديعة التي يقوم فيها شخص بحفظ ملكd له لدى شخص آخر، وأحيانd يتم ذلك بموجب عقدالوديعة

مال أو شيئ ما يعطى لشخص أو مؤسسة لحفظه. أمانة

ثروة. وفي مجال اbعمال تعني كلمة أموال الثروة التي يتم ا�سهام بها كرأسمال في شراكة. المفرد: مالأموال

دفعة مقدمة: وديعة ال ترد يدفعها المشتري لحفظ حقه في شراء المبيع .عربون

العناصر أو المكونات اbساسية لعمل ، والتي بدونها ال يكون العمل قانونيأركان

عقد قانونيعقد صحيح

البيع، وتستخدم عادة كبادئة في ا�شارة إلى مختلف أنواع البيع: بيع معجل، بيع مضاربة وبيع سلم .بيع'

هو البيع الذي يقوم على الدفع المؤجل، إما دفعة واحدة أو على أقساط، وهو شكل من أشكال المرابحة.البيع المؤجل 

الٍغباطل

مسئوليةضمان

قرضدين

مصطلحات 
إسالمية
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شكل آخر من المشاركة (نمط التمويل) ظهر في السنوات اbخيرة. ووفقd لهذا المنتج فإن البنك وعميله يتشاركان المشاركة المتناقصة
إما في ملكية مشتركة للعقار أو معدات، أو في مشروع تجاري مشترك. وتقسم حصة البنك إلى عدد من الوحدات 

وسوف يقوم العميل بشراء وحدات من حصة البنك بشكل دوري وحدة بعد وحدة، وبالتالي يزيد حصته إلى أن يتمكن 
العميل من شراء جميع الوحدات الخاصة بالبنك بحيث يصبح العميل المالك الوحيد للعقار أو المشروع التجاري.

نوع من الفائدة، وهو تبادل شيء ذو جودة أعلى مقابل نفس النوع من هذا الشيء ولكن بجودة أقل. وقد حرم اx الفضل (الربا)
سبحانه وتعالى كافة أنواع الربا وأنذر بعقوبة مشددة على من لهم أي عالقة بالربا. أنظر سورة البقرة، اjيات ٢٧٥-٢٨٠.

الزام، وهو عمل مفروض على المسلمين.فرض

إجراء مفروض على كافة المسلمين.فرض عين

رأي مبني على أساس ديني – قرار شرعي، ومصادر التشريع ا�سالمي هي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، الفتوى
والقياس واالجماع واالجتهاد. الجمع: فتاوى.

التشريع ا�سالميالفقه

العلماءفقهاء

عدم اليقين والمخاطر وفرص المخاطر والغموض وعدم اليقين في التعامالت. ومن الناحية الفنية هو بيع شيء الغرر
ما ليس موجود� بشكل فعلي أو بيع شيء ما بحيث تكون العواقب أو النتائج غير معروفة. وقد يكون بيعd يتضمن 

مخاطرة أو خطر ال يستطيع المرء أن يعرف إن كان ذلك سيحدث أم ال، مثل بيع السمك في الماء أو الطير في الهواء، 
أو حالة يكون فيه اليقين أو عدم اليقين خاضعd للحظ، وبالتالي ليس معروفd لطرفي المعاملة. وقد يعني كذلك 

عدم يقين أو خطر قد يؤدي إلى نزاع بشأن العقد.

فعل أو منتج يجيزه ا�سالمحالل

فعل أو منتج يحظره ا�سالمحرام

عقد تحويل دينحوالة

حق قانونيحق

اسم السنة القمرية ا�سالمية. واالسم مستمد من المسلمين اbوائل الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة هجري
 xوالتي قام بها مع سيدنا أبوبكر الصديق (رضي ا ،(عليه وسلم xصلى ا) المنورة، ويبدأ من تاريخ هجرة النبي محمد

عنه) في عام ٦٢٢ ميالدية. وكثير� ما تختصر إلى «هـ».

تعني بيع منفعة أو استئجار منفعة شئ مقابل أجرة محددةاجارة

مساهمة، شراكة أو مشاركةاشتراك

هو عقد لتصنيع بضائع أو أصول، ويجوز فيه تعجيل الثمن وتأجيل تسليم المبيع، أو تأجيل الثمن والمبيع أيضا، وهذا استصناع
العقد يستخدم في المصارف ا�سالمية لتمويل العقارات والبضائع، حيث يقوم المصرف بصفته البائع «الصانع» 

بتصنيع اbصل حسب مواصفات محددة متفق عليها مع االتفاق على تسليمه في تاريخ محدد في المستقبل، 
والمتعامل بصفته المشتري «المستصنع» يقوم بدفع الثمن حاال أو على أقساط مؤجلة حسب االتفاق.

مقابل أو بدل أو قيمة مقابلةعوض

ضمانة لدفع الثمن أو المبلغ في حالة عدم تسديد الشخص المسئول في اbصل. كفالة بالثمن
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شخص يوفر الكفالة أو الضمانةكفيل

شيء غير محبذ ومكروه ولكن لم يحرمه اx سبحانه وتعالىمكروه

في المرابحة يكون البنك هو البائع والمتعامل هو المشتري، حيث يعد المتعامل البنك بشراء سلعة أو أصل محدد مرابحة
في وقت محدد مقابل ثمن محدد حسب االتفاق، بناء على وعد المتعامل يقوم البنك بشراء السلعة وبيعها مرابحة 

على أقساط للمتعامل، وهو عقد جائز شرعا ومعمول به في مختلف البنوك ا�سالمية، وعن طريق المرابحة يمكن 
تمويل السيارات والبضائع واbراضي والبنايات.

المضاربة شكل من أشكال المشاركة في االستثمار، ففي عقد المضاربة يقوم المصرف بصفته رب المال بتمويل مضاربة
المتعامل المضارب، حيث يقوم المصرف بصفته المستثمر بتمويل المتعامل لمشروع محدد بعد تقديم دراسة 

جدوى له حسب خبرته الفنية، ويقوم البنك بتقديم أموال لصاحب العمل لمشروعه التجاري والحصول على عائد 
متفق عليه مقدمd على اbموال التي يستثمرها في العمل التجاري بنسبة مشاركته إن كان هناك ربح، وإذا حدثت 

خسارة للمشروع -ال قدر اx- بسبب ال يد فيه للمضارب فيها فإن البنك بصفته رب المال يخسر أمواله على حسب 
القاعدة الشرعية «الغنم بالغرم والخراج بالضمان». وعند حدوث أرباح على حسب ما هو متوقع في دراسة الجدوى، 

فإنه يتم تقاسمها على حسب االتفاق بين الطرفين.

الشريك الذي يدير االستثمار وا�دارة في اتفاقية المضاربةمضارب

اشتراك اثنين أو أكثر في مشروع من أجل تحقيق الربح أو بغرض تملك أصل، واbرباح المحققة يتم تقاسمها بين مشاركة
الشركاء على أساس النسبة المتفق عليها، وإذا حدثت خسارة ال قدر اx يتم تحملها حسب نسبة كل شريك في 

رأس المال. والبنك يدخل في مشاركة مع المتعامل بناء على طلبه ودراسة الجدوى المقدمة بناء على خبرته الفنية 
في مجال محدد والذي ربما يحتاج فيه لشريك أو تمويل، وعند نهاية مدة المشاركة يتم تقسيم اbرباح حسب االتفاق 

المبرم.

موصى به ولكن ليس ملزم مستحب

ُيقَصد ِبالـنَِّصاب في الزكاة اْلَحّد والَقْدر الذي تجب فيه الزكاة إذا َبَلَغه اْلَمالنصاب

تسلم قبض

قرض يقدم دون فائدة أو زيادةقرض حسن

قرض دون فائدة يقدم لغرض نبيل في سبيل اx ول�جر والثواب من اx في الدار اjخرة قرض

أصل المال المستثمر في مضاربة أو مشاركة أو أي استثمار رأس المال

تعهد أو رهن عقاريرهن

الربا هو كل زيادة مشروطة مقدمd على رأس المال مقابل اbجل وحدهربا

مثال ١ للربا: إذا باع «س» ١٠٠ ريال إلى «ص» مقابل ١١٠ مؤجلة ريال، فإن المبلغ ١٠ ريال زيادة ال يقابلها عوض، وبالتالي فإن 
المبلغ ١٠ ريال سيكون ربا.

مثال ٢ للربا: إذا أقرض «س» ١٠٠ ريال إلى «ص» (المقترض) بشرط أن يعيدها ١١٠ ريال بعد شهر، فإن المبلغ الزائد الذي 
سيدفعه المقترض إلى المقرض مع أصل المال سيكون ربا، وذلك bن المبلغ ١٠ ريال ليس له عوض.

البيع بثمن معجل وبتسليم مؤجل للسلعةالسلم
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سعر صرف العمالت السائدالصرف

والجمع أرباب المال. يوفر رب المال التمويل بينما يوفر المضارب الخبرة في االستثمار وا�دارة. وقد يكون هناك عدد من رب المال
أرباب المال والمضاربين ضمن اتفاقية مضاربة معينة.

القانون ا�سالمي الذي فرضه اx سبحانه وتعالى. وفي اللغة تعني الطريقة المستقيمة ومن ذلك قوله تعالى « ثم الشريعة
جعلناك على شريعة من اbمر فاتبعها وال تتبع أهواء الذين اليعلمون « أي جعلناك على طريقة مستقيمة وواضحة 

من أمر اx.. فهي ما شرعه اx لعباده من العقائد والعبادات واbخالق والمعامالت ونظم الحياة، في شعبها 
المختلفة لتنظيم عالقة الناس بربهم وعالقاتهم بعضهم ببعض وتحقيق سعادتهم في الدنيا واjخرة. والشريعة 

تبطل كافة الشرائع السابقة، وباعتبارها اbخيرة فإنها اbسهل من حيث ا�تباع، وتطبق على البشر أجمعين بكافة 
أجناسهم وأعراقهم أينما كانوا.

البنود والشروط في القانون ا�سالميشروط

شهادات االستثمار، ومفردها صكصكوك

كل ما أثر عن النبي الصالة على النبي من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة أو صفة َخلقية أو ُخلقية, سواء أكان ذلك قبل السنة
البعثة أم بعدها

التأمين ا�سالمي، وهو تأمين تعاوني قائم على المشاركة في التأمين ضد مخاطر متوقعة وقائم على االلتزام التكافل
بالتبرع 

التجارة هي البيع والشراءتجارة

هي إيداعوديعة

وكالة أو توكيل شخص في أداء عمل محددوكالة

هو تحبيس اbصل وتسبيل المنفعة ، وهو صدقة جارية يقفها المرء ويسبلها في حياته لوجوه الخير والبر ، فيستمر وقف
أجرها ما دامت باقية.

هي دفع الشخص ٢٫٥٪ من مدخراته السنوية عندما تتجاوز نصاب محدد إلى الفقراء والمساكين من المسلمين زكاة المال
وحسب مصارف الزكاة المحددة في القرآن الكريم زكاة التجارة زكاة عن أرباح التجارة
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