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المساهمون األعزاء

البنك  نتائج  مستعرضا  التقرير  هذا  إليكم  أقدم  ان  لي  يطيب 
إسالمي  بنك  إنشاء  إن   .2013 ديسمبر   31 في  المنتهية  للفترة 
جديد في عمان يمثل عالمة بارزة، خاصة عندما يصبح هذا البنك 
البالد االقتصادي. ولتحقيق هذه  رئيسيا من مكونات نمو  مكونا 
الغاية، يتحتم علينا توظيف أفضل المواهب، وتخصيص المباني 
المالئمة، ورسم السياسات واإلجراءات السليمة والراسخة واتخاذ 

قرارات االستثمار الراشدة والمتدبرة.

إنه ليسعدني أن أؤكد بأن السنة األولى من عمر البنك قد اتسمت 
بنجاح باهر؛ حيث استطاع بنك العز اإلسالمي أن يرسخ وجوده في 
ُعمان كمنارة يهتدي بها في مجال األعمال المصرفية اإلسالمية. 
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 إلخالصهم 

وثقتهم الفضل في انطالق هذا البنك في  30 سبتمبر 2013.

لذا، فإنني فخور جدا أن  أتأمل وأستعرض الفترة التشغيلية األولى 
لبنك العز اإلسالمي، وما نحرزه من تقدم.

كل  في  لنا  بالنسبة  وأساسيا  هاما  عامال  تمثل  الشفافية  إن 
فإننا  ثم  ومن  وبيانات.  معلومات  من  نقدمه  وما  مخاطباتنا 
عازمون، بمشيئة اهلل، أن نقدم أكبر قدر ممكن من البيانات لكل 
هذا  في  سنقدم  فإننا  عليه،  وبناء  المعنيين.  المصلحة  أصحاب 
والعمالء.  المساهمين  نحو  والتزامنا  إليه  نهدف  لما  بيانا  التقرير 
أداء هذه  تبنيناها وكيفية  التي  أننا سنطرح قرارات االستثمار  كما 

االستثمارات.

إننا نقوم بتأسيس بنك ملتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية ليبقى 
ثابتا ألجيال قادمة. ولقد أكملنا تعيين معظم أفراد فريق اإلدارة 
التنفيذية العليا. ويقع مقرنا الذي نمارس فيه أعمالنا  في برج العز 
بالمنطقة التجارية. وقد تحولنا، بحمد اهلل، خالل أشهر قليلة من 
يتخذون  حقيقيون،  أناس  يديره  حقيقي  بنك  إلى  كبيرة  فكرة 

قرارات حقيقية هامة.

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

يمكن.

على  الطلب  في  كبيرة  زيادة  األخيرة،  السنوات  في  شهدنا،  لقد 
الحظنا  كما  اإلسالمية.  المصرفية  األعمال  وخدمات  منتجات 
لتتجاوز  وتمتد  تتسع  اإلسالمية  المصرفية  األعمال  في  الرغبة  أن 
العمالء إلى الشركات والجهات الرقابية، الذين يدركون يوما بعد 

يوم أهميتها في البيئة االقتصادية الحالية. 

استعراض التشغيل

يشملون  عمالئنا  أن  بحقيقة  نسبيا،  جديد  كبنك  فخورون،  إننا 
المصلحة  أصحاب  مختلف  بين  من  ومستهلكين،  مساهمين 
اآلخرين. ولكن، كوننا مؤسسة عامة فإن ذلك يتطلب قدرا كبيرا 
من الشفافية وتقديم أفضل الخدمات كما وعدنا. ولذلك، فمن 
المشجع جدا االعتراف بجهودنا. ففي ديسمبر 2012، فاز بنك العز 
من  ُعمان،  في  ابتكارا«  األكثر  اإلسالمي  »البنك  بجائزة  اإلسالمي 
المملكة  والتمويل،  المصرفية  األعمال  لمراجعة  العالمية  البوابة 

المتحدة.

قد  اإلسالمي  العز  بنك  أن  أعلن  أن  واعتزازي  فخري  دواعي  من 
قطع خطوات هامة نحو التزامه بخدمات العمالء والتميز كسمة 
بنجاح  يطلق  أن  البنك  واستطاع  الجماعي.  العمل  لروح  أساسية 
أن  هنا  وأود  المثيرة.  الجديدة  والخدمات  المنتجات  من  عددا 
أحدد إنجازنا الكبير المتمثل في إطالق بنك إسالمي مع عدد من 
المنتجات لخدمة احتياجات عمالئنا. وال يفوتني في هذا المقام 
ُعمان  في  إسالمي  بنك  أول  هو  اإلسالمي  العز  بنك  ان  أذكر  أن 
األول  أنه  كما  الشريعة،  بأحكام  ملتزمة  ائتمان  بطاقات  يقدم 
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 2012، من أن يتكبد تكلفة 
كبيرة في مرحلة ما قبل التشغيل لتجهيز البنية األساسية المادية 
والبنية األساسية لتقنية المعلومات تحضيرا لالفتتاح الرسمي في 
السنة  نهاية  »حتى  أشهر  ثالثة  فترة  خالل  ولكن،   .2013 سبتمبر   30
في 30 ديسمبر 2013«، استطاع البنك أن يجذب 1,1 مليون ريال عماني 
ريال عماني. وبعد  الودائع وأن يمول أصوال بمبلغ 3,9 ماليين  من 
تقنية  بنية  واستهالك  األولية  التشغيل  قبل  ما  تكلفة  امتصاص 
البنك  أعلن  المادية،  األساسية  والبنية  األساسية  المعلومات 
التقديرات  مع  تام  بتوافق  ريال  ماليين   3,2 بلغت  صافية  خسارة 

المتوقعة.

لقاعدة  المستمر  النمو  مع  اإلسالمي،  العز  لبنك  المتوقع  من 
العمالء وخطة العمل المصممة بعناية فائقة وخدمات العمالء 
المبتكرة، أن يحوز على نصيب مقدر من سوق األصول وااللتزامات 

اإلسالمية في سنة 2014.

ننمو في ُعمان

اإلسالمية  المصرفية  لألعمال  التطوير  من  بمزيد  ملتزمون  إننا 
صناعة  في  وعمالئنا  مساهمينا  لكافة  فاعلية  أكثر  لتصبح 
الوعي  لزيادة  الحاجة  ندرك  إننا  ُعمان.  في  المالية  الخدمات 
أن  علينا  إن  قطاعاتهم.  كافة  عبر  بعمالئنا  مرتبطين  نبقى  وأن 
وأن  المقنعة  الحلول  نكتشف  وأن  عمالئنا  احتياجات  نتفهم 

نقدم خدمات ممتازة بتناغم تام عبر كل القنوات.

االستثمار في مواردنا البشرية

فإن  ولذلك،  موظفينا.  والتزام  حماس  في  يتمثل  نجاحنا  مفتاح 
االستثمار في موظفينا هو، دون أدنى شك، االستثمار األهم الذي 
كافة  وتطوير  تدريب  ألن  ذلك  أعمالنا.  مستقبل  في  به  نقوم 
موظفينا في مجال األعمال المصرفية يمثل عامال حاسما وحيويا 

لنجاح بنك العز اإلسالمي.

شكر وعرفان 

أنتهز هذه السانحة ألعبر عن خالص تقديري وشكري إلى  أود أن 
المعظم،  سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب  موالنا 
وتوجيهاته  قيادته  على  ورعاه،  اهلل  حفظه  ُعمان،  سلطان 

السديدة ورؤيته الثاقبة.

والهيئة  العماني  المركزي  للبنك  تقديري  عن  أعبر  أن  أود  كما 
على  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ولزمالئي  المال،  لسوق  العامة 

مساهماتهم في خدمة بنك العز اإلسالمي.

إلى  الشكر والتقدير  بوافر  أتقدم  أن  أود  اإلدارة،  نيابة عن مجلس 
فريق إدارة البنك وموظفيه على مساهماتهم الفعالة، وتفانيهم 
بروح  وتحليهم  العظيمة  وجهودهم  العمل،  تجاه  والتزامهم 
الفريق خالل مرحلة تأسيس البنك والتي أثمرت في النهاية بافتتاح 
البنك في زمن قياسي وملحوظ على جميع األصعدة. كذلك أود 
أن أتقدم بالشكر إلى عمالئنا ومساهمينا على دعمهم المتواصل 
وثقتهم. وإنني واثق من أن البنك سيحقق تقدما أعظم ويستمر 
بجعل  ملتزمون  أننا  حيث  لمساهمينا  أعظم  قيمة  تقديم  في 

بنك العز اإلسالمي »بنككم االسالمي  المفضل«.  

تيمور بن أسعد آل سعيد

رئيس مجلس اإلدارة    

إلى الجمعية العمومية لمساهمي بنك العّز اإلسالمي

نة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 للسَّ

األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين،  ربِّ  هلل  الحمد 
والمرسلين، سـيدنا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

إلى مسـاهمي بنك العز اإلسالمي .... 

الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،،، السَّ

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

ومبادئ الشريعة اإلسالمية وفتاوى وقرارات الهيئة.

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

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

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

لعنا عليه، وفي إعداد تقريٍر لكم. بناًء على ُمراجعتنا لما اطَّ

المالية  النتائج  مراجعة  على  اشتملت  التي  بمراجعتنا  ُقمَنا  لقد 
وقائمة  العمومية  لميزانيتها  مراجعتنا  واقع  من  ركة،  للشَّ
لدى  البنك  إيداعات  بمراجعة  قمنا  كما  والمصروفات.  اإليرادات 
البنوك وكلها بنوك إسالمية أو نوافذ إسالمية، وأوُجـه االستثمارات 
ـا قد راجعنا العمليات االستثمارية  التي دخل فيها البنك، بعد أن كنَّ
نة المالية المنتهية في 31 ديسمبر  التي دخل فيها البنك أثناء السَّ
2013م واعتمدنا المقبول منها شـرعًا وطلبنا تعديل ما احتاج منها 

رعية. بات الشَّ إلى تعديل وفق المتطلَّ

اعتبرناها  التي  والتَّفسيرات  المعلومات  على  بالحصول  ُقمَنا  لقد 
ضرورية لتزويدنا بأدلٍة تكفي إلعطاء تأكيٍد معقوٍل بأن البنك لم 
لعنا  ريعة اإلسالمية، في نطاق ما اطَّ ُيخاِلف أحكام ومبادئ الشَّ

عليه من أنشطته وأعماله المختلفة.

في رأينــــا :

وأعماله  وإيداعاته  واستثماراته  أنشطته  في  التزم  قد  البنك  أن 
2013م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  نة  السَّ خالل  المختلفة 
لعنا  اطَّ ما  ضوء  في  وذلك  اإلسالمية،  ريعة  الشَّ ومبادئ  بأحكام 
التي  رعية  الشَّ والمعالجـات  التعديالت  االعتبار  في  آخذين  عليه، 
طلبناها على ما تمَّ عرضه علينا من عمليات وعقود واستثمارات، 
وعدلت ما يحتاج منها إلى تعديل. وبما أن مجلس إدارة البنك غير 
كاة نيابة عن المساهمين فإن دفع زكاة أسهم  ل بإخراج الزَّ مخوَّ
كن الثالث من  البنك يقع على عاتق المساهمين التزامًا منهم بالرُّ

أركان اإلسالم.

خـول  د أن استخدام أي وثيقة أو مستند أو عقد، أو الدُّ والهيئة تؤكِّ
في أي اتفاقية أو اسـتثمار، أو ممارسة نشاٍط من النَّشاطات، يجب 
بات  المتطلَّ يتَّفق مع  أنه  د من  للتأكُّ ِقَبِلها  مًا من  ُيعتَمد مقدَّ أن 

رعية.  الشَّ

الحميد  نهجه  للبنك  ُتبارك  فإنها  التقرير،  هذا  ُتصدر  إذ  والهيئة 
مرضاة  ابتغاء  اإلسالمّية  ريعة  الشَّ ومبادئ  بأحكام  االلتزام  في 
في  للبركة  سببًا  ذلك  يجعل  أن  سبحانه  اهلل  وتسأل  تعالى،  اهلل 

زق والعمل. الرِّ

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

التاريخ: 24 ربيع الثاني 1435هـ 
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة

تقرير هيئة الرقابة الشرعية 

31 ديسمبر 
2013

1 نوفمبر 2012
)معدلة(

ريال عمانيريال عماني
 األصول 

-   2,822,282 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني
101,236,014 61,523,549 مستحقات من بنوك
-481,277 ذمم مرابحة مدينة

-3,474,887     أصول إجارة
-   24,898,189 استثمارات

-2,768,351 ممتلكات ومعدات
-2,698,827 موجودات ملموسة

-   1,050,175 موجودات أخرى
101,236,014 99,717,537  إجمالي األصول

االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب حسابات 
 االستثمار غير المقيدة وحقوق 

ملكيةالمالكين
االلتزامات 

-487,468حسابات العمالء الجارية
1,114,477 1,832,149 مطلوبات أخرى

1,114,477 2,319,617 إجمالي االلتزامات
  حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار

-   607,515 غير المقيدة

حقوق ملكية المالكين

100,000,000 100,000,000  رأس المال

289,969 289,969  احتياطي قانوني

-   )99,000(احتياطي القيمة العادلة

)168,432()3,400,564(خسائر متراكمة

100,121,537 96,790,405 إجمالي حقوق الملكية المنسوبة للمالكين
 إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية أصحاب

 حسابات االستثمار غير المقيدة وحقوق ملكية
99,717,537101,236,014المالكين

0.0970.100صافي قيمة األصول للسهم الواحد

 الفترة من 2
 نوفمبر 2012

 إلى 31 ديسمبر
2013

 الفترة من أكتوبر
 2011 إلى 1 نوفمبر

2012 
ريال عمانيريال عماني

-10,807إيرادات أنشطة التمويل
-723,768إيرادات أنشطة االستثمار

إجمالي الدخل من أنشطة التمويل وأنشطة 
-734,575االستثمار

 العائدات لحاملي حساب االستثمار 
-)338(غير المقيد

 حصة البنك في الدخل كمضارب
-734,237ورب المال

-)25,405(مصاريف أخرى
708,832-

)104,575()1,939,976(تكاليف الموظفين
)63,857()1,785,715(مصاريف عمومية وإدارية

-   )74,663(استهالك
-)97,203(إطفاء أصول غير ملموسة

)168,432()3,897,557( إجمالي التكاليف
الخسارة قبل كحصص خسارة االنخفاض في 

)168,432()3,188,725(القيمة
-  )43,407(مخصص خسارة االنخفاض في القيمة

)168,432()3,232,132(الخسارة للفترة
)0.002()0.003(الخسارة األساسية والمخففة للسهم 
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