ي�صدر عن
البنك املركزي العماين

ملحق خا�ص
(� )8صفحات

رسالة
من سعادة
الرئيس
التنفيذي
�إنه ملن دواعي �سروري تبليغ هذه الر�سالة يف هذه املنا�سبة الهامة التي
ت�ضم حدثا وطنيا بالغ الأهمية يف التاريخ امل�صريف لل�سلطنة.
لطاملا وجهت البنوك امل��رك��زي��ة يف جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل اهتمامها نحو
دعم اال�ستقرار املايل وتعزيز ثقة اجلمهور يف الأنظمة املالية .وينطبق
ذلك على منطقة ال�شرق الأو�سط �أي�ضا ،حيث حافظ القطاع املايل على
ا�ستقراره التام رغم التداعيات الدولية والق�ضايا الإقليمية املختلفة.

نظــام
تأمين الودائع المصرفية
حمـلـة تـوعـويـة

 .1مقدمة
يعترب وجود نظام م�صريف �سليم وتناف�سي من �أهم
ركائز ا�ستقرار االقت�صاد وحيويته ب�أية دولة .كما يعترب
نظام الت�أمني على الودائع عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف احلفاظ
على الثقة يف النظام امل�صريف وتعزيزاال�ستقرار
امل��ايل .ويقوم نظام الت�أمني على ال��ودائ��ع بتعوي�ض
املودعني بالكامل �أوجزئياعن ودائعهم لدى امل�صارف
الأع�ضاء يف حال تعرث �أي م�صرف ع�ضو.
 .2ت�أمني الودائع امل�صرفية ودوره يف �شبكة
الأمان املايل
نظام ت�أمني الودائع هو نظام يقوم على حماية الودائع
يف حال تعرث �أحد امل�صارف و يعترب عن�صرا �أ�سا�سيا
وجزء ًا مهما من �شبكة الأمان املايل للدولة الذي يقوم
على:
❏ ❏�أداء البنك امل��رك��زي ملجموعة م��ن الوظائف
من �أج��ل حتقيق و تعزيز اال�ستقرار امل��ايل من
خالل القوانني امل�صرفية ،التعاميم ،القواعد
واالر�شادات ،الرقابة والإ�شراف وغريها.
❏ ❏اعتبار نظام ت�أمني ال��ودائ��ع امل�صرفية �صمام
�أم� ��ان �إ� �ض��ايف يف ح ��ال ت�ع�ثر �أح ��د امل���ص��ارف
نظام تأمين الودائع هو نظام
يقوم على حماية الودائع في
حال تعثر أحد المصارف و يعتبر
عنصرا أساسيا وجزء ًا مهما من
شبكة األمان المالي للدولة
يهدف نظام تأمين الودائع
المصرفية لتشجيع الجمهور
على االدخار وتعزيز ثقة
الجمهور في سالمة
النظام المالي

وبالتايل يعمل على ا�ستقرار القطاع امل�صريف.
ويهدف النظام �إىل حماية م�صالح فئة «�صغار
املودعني» �أو «ذوي الإيداعات النقدية ال�صغرية»
التي تعترب ال�شريحة الأك�ثر عر�ضة للت�ضرر يف
حال تعرث امل�صارف وذل��ك عرب ت�أ�سي�س نظام
دف��ع يتميز بال�سرعة والفعالية لتجنب حدوث
�أزمة يف ال�سيولة النقدية.
 .3منافع الت�أمني على الودائع
❏ ❏جزء ال يتجز�أ من �شبكة الأمان املايل.
❏ ❏يتم توفريه تلقائي ًا للمودعني دون مقابل.
❏ ❏ي�ساهم يف ا�ستقرارالنظام امل�صريف من خالل
تعوي�ض امل��ودع�ين دون ت��أخ�ير عند تعرث �أح��د
امل�صارف.
❏ ❏يقلل من خطر امتداد عدوى تعرث �أحد امل�صارف
�إىل امل�صارف الأخرى.
❏ ❏ي�ضمن ت�ك��اف��ؤ ال�ف��ر���ص للم�صارف املتفاوتة
الأح �ج��ام ،لتتناف�س على الأن ��واع املختلفة من
الودائع ،وبالتايل زيادة ثقة اجلمهوريف امل�صارف
خا�صة ال�صغرية منها.
❏ ❏حتويل عبء تعوي�ض املودعني من احلكومة �إىل
نظام م�ستقل قائم على �أ�سا�س التح�صيل امل�سبق
(حيث يتم جتميع الأموال م�سبق ًا من امل�صارف
الأع�ضاء).
 .4نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية
نظام ت��أم�ين ال��ودائ��ع امل�صرفية ه��و «ن�ظ��ام ت�أميني
معلن» ق��ائ��م على ق��واع��د حم��ددة وذل��ك م��ن خالل
ق�ي��ام احلكومة بال�سماح للقطاع امل�صريف بتحمل
اجلانب الأك�بر من امل�س�ؤولية من خالل نظام ت�أمني
م�ستقل للودائع امل�صرفية .و�أن�شئ نظام ت�أمني الودائع
امل�صرفية يف 1995/03/26م مبوجب قانون نظام
ت�أمني الودائع امل�صرفية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين
رقم  ،95/9ويهدف ب�صفة رئي�سية �إىل توفري غطاء
ت�أميني �شامل لودائع حمددة لدى امل�صارف العاملة
ب�سلطنة ع �م��ان ،بغر�ض ت�شجيع االدخ� ��ار وتعزيز
اال�ستقرار امل��ايل .وقد ط��ر�أت بع�ض التعديالت على

النظام مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقـم 2000/111
ال�صادر بتاريخ 2000/11/15م واملر�سوم ال�سلطاين
رقم  2010/70ال�صادر بتاريخ 2010/05/26م.
� .5أهداف نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية
❏ ❏توفري غطاء ت�أميني �شامل على ودائ��ع حمددة
لدى امل�صارف العاملة ب�سلطنة عمان ،لت�شجيع
اجلمهور على االدخار.
❏ ❏تعزيز ثقة اجلمهور يف �سالمة النظام املايل
للقطاع امل�صريف بال�سلطنة.
❏ ❏تقليل �آثار املخاطر التقليدية يف �أعمال القطاع
امل�صريف.
 .6امل�صارف الأع�ضاء
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بنك م�سقط
بنك عمان العربي
البنك الأهلي
البنك الوطني العماين
�إت�ش �إ�س بي �سي بنك عمان
بنك �صحار
بنك ظفار
بنك قطر الوطني
بنك بارودا
�ستاندرد ت�شارترد بنك
�ستيت بنك �أوف انديا
بنك ملي �إيران
بنك �صادرات �إيران
حبيب بنك املحدود
بنك �أبوظبي الوطني
بنك بريوت
بنك التنمية العماين

تهدف �أنظمة ت�أمني الودائع امل�صرفية �إىل تعزيز ثقة اجلمهور و تقدمي
م�ساندة �إ�ضافية �ضمن �أعمال «�شبكة الأم��ان» لدى البنوك املركزية يف
ذات الوقت .وتعد ال�سلطنة من الرواد يف هذا املجال وذلك بت�أ�سي�س نظام
ت�أمني الودائع امل�صرفية مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 95/9ال�صادريف
عام 1995م.
تتمثل الأهداف الرئي�سية لهذا النظام يف توفري تغطية ت�أمينية �شاملة
لودائع حمددة لدى البنوك يف ال�سلطنة وذلك لت�شجيع املدخرات العامة
بالإ�ضافة �إىل تعزيز ثقة اجلمهور يف النظام املايل وتقليل �أثر املخاطر
التقليدية يف القطاع امل�صريف.
وقد ظل القطاع امل��ايل يف ال�سلطنة دائما م�ستقرا ،حيث مت�سك البنك
املركزي العماين مبركز ال�صدارة وذل��ك بقيامه ب��دور احلار�س الأم�ين
ل �ت �ف��ادي الأزم � ��ات وامل �� �ص��اع��ب امل��ال �ي��ة ال �ت��ي ت�ع��ر��ض��ت ل�ه��ا دول �أخ ��رى.
وبالإ�ضافة �إىل ذل��ك ،ا�ستمر نظام ت�أمني ال��ودائ��ع امل�صرفية باخل�ضوع
للتقييم والتطوير من �أجل �ضمان حتقيق الفوائد املرجوة وتعزيزها.
وت �ن �ف �ي��ذا ل �ت��و� �ص �ي��ات ع��دد
من اخل�براء يف ه��ذا املجال
واعتمادا لأف�ضل املمار�سات
ال � ��دول� � �ي � ��ة ،ق � � ��رر ال �ب �ن��ك
املركزي العماين ن�شر املزيد
م ��ن ال ��وع ��ي ب� ��� �ش� ��أن ن �ظ��ام
ت ��أم�ين ال ��ودائ ��ع امل�صرفية
ب �ي��ن امل � ��واط� � �ن �ي��ن .ع �ل �ي��ه،
ت �ه��دف امل�ط�ب��وع��ة احل��ال�ي��ة
قرر البنك المركزي
�إىل تعريف املودعني وعامة
اجلمهور بالفوائد املتاحة
العماني نشر المزيد
لهم من خالل هذا النظام من الوعي بشأن نظام
وذلك دون �أي ر�سوم مقابل
تأمين الودائع المصرفية
ذلك.

حافظ القطاع المالي
على استقراره التام
رغم التداعيات الدولية
والقضايا اإلقليمية
المختلفة

بين المواطنين

ون �ح��ن يف ال �ب �ن��ك امل��رك��زي
ال �ع �م��اين ن ��رى �أن ه ��ذا هو
ال ��وق ��ت امل �ن��ا� �س��ب ل�ت�ع��ري��ف
اجلميع مباهية نظام ت�أمني ال��ودائ��ع امل�صرفية ال��ذي ك��ان مبثابة الأداة
املفيدة الذي ظل يخدم يف �صمت ملا يقرب من  20عاما� ،أي منذ عام 1995م.
�إنني على �أمت الثقة ب�أننا جميعا كمواطنني عمانيني ومقيمني �سوف نعزز
من ثقتنا يف القطاع امل�صريف بف�ضل هذا النظام ون�ساهم يف حتقيق الهدف
النبيل املتمثل يف خلق الوعي ال�شامل حول �سالمة هذه ال�صناعة وزيادة
املدخرات العامة لتحقيق اخلري واملنفعة لل�شعب العماين والوطن العزيز.
و�أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة لأ�شكر جميع البنوك الأع�ضاء على دعمهم
وتعاونهم امل�ستمر يف التنفيذ الناجح لهذا امل�شروع ،ونتطلع �إىل م�ساهمات
�أف�ضل يف ال�سنوات القادمة .وب�صفتهم الو�سطاء الرئي�سيني ف�إن لهم دور
حيوي لتحقيق قطاع مايل مزدهر.
و�أود كذلك �أن �أعرب عن خال�ص تقديري لأع�ضاء جلنة �إدارة نظام ت�أمني
الودائع امل�صرفية ومدير امل�شروع واملوظفني املعنيني يف البنك املركزي
العماين الذين عملوا بال كلل من �أجل �إ�صدار هذه املطبوعة و�إجناح هذا
امل�شروع خالل العامني الأخريين من �إطالقه.
مع �أطيب التحيات وكل عام و�أنتم بخري.
حمود بن �سنجور الزدجايل
الرئي�س التنفيذي
البنك املركزي العماين
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 .7تغطية الودائع
❏يبلغ مبلغ التعوي�ض احلايل 20٫000/-
ريال عماين كحد �أق�صى.
❏ويتم تعوي�ض ال��ودائ��ع التي تبلغ قيمتها
 20٫000/ريال عماين �أو �أقل بالكامل.❏الودائع امل�ؤهلة للتغطية:
1ودائع االدخار /التوفري
2احل�سابات اجلارية
3ودائع حتت الطلب /م�ؤقتة
4الودائع لأجل
5ودائع احلكومة
6ودائ��ع �صناديق االئتمان والتقاعد و�أية
ودائع �أخرى لها ذات الطبيعة
�7أي��ة ودائ��ع �أخ��رى مماثلة للودائع �أعاله
يتم حتديدها من قبل البنك املركزي
العماين

❏ ❏الودائع غري امل�ؤهلة للتغطية:
1. 1الودائع بني امل�صارف
2. 2البنود حتت الت�سوية
3. 3ودائع �أع�ضاء جمل�س الإدارة والتنفيذيني
الأوائل ومديري اال�ستثمار واالئتمان يف
امل�صارف الأع�ضاء و�أفراد عائالتهم
4. 4ودائ� ��ع امل��دق �ق�ين اخل��ارج �ي�ين وم���دراء
التدقيق الداخلي يف امل�صارف الأع�ضاء
و�أفراد عائالتهم
5. 5ودائع ال�شركات الأم والفرعية واملرتبطة
وامل�شاركة يف امل�صرف الع�ضو
6. 6ودائع الأ�شخا�ص الذين ال ميكن التعرف
على هوياتهم
7. 7ال��ودائ��ع التي يعترب البنك امل��رك��زي �أن
احل�صول عليها قد مت بطريقة خمالفة
للقانون �أو ترتبط ب�أمور غري قانونية
.8جلنة �إدارة نظام ت��أم�ين ال��ودائ��ع
امل�صرفية
يكون �صندوق نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية

2
حتت �إدارة ورق��اب��ة البنك امل��رك��زي العماين
م��ال�ي� ًا و�إداري� � � ًا .وي �ح��دد جمل�س املحافظني
ال�سيا�سة العامة لإدارة ال�صندوق ،وت�شمل
ا�ستثمار م ��وارد ال���ص�ن��دوق وم�ن��ح الرئي�س
التنفيذي للبنك املركزي �سلطة ت�شكيل جلنة
لإدارة ال�صندوق .وتتكون اللجنة من ()5
�أع�ضاء يكون ( )3منهم من موظفي البنك
املركزي بدرجة ال تقل عن مدير دائرة ،ويكون
الأعلى درجة منهم رئي�س ًا للجنة ،ويكون ()2
م��ن �أع�ضاء اللجنة م��ن م�سئويل امل�صارف
الأع�ضاء.
تعقد اج�ت�م��اع��ات جلنة الإدارة ب��دع��وة من
رئي�سها كلما كان ذلك �ضروري ًا ،على �أال تقل
عن اجتماعني يف ال�سنة .ويفو�ض رئي�س اللجنة
يف دع ��وة امل��دي��ر ال �ع��ام لأي م���ص��رف ع�ضو
للم�شاركة يف االجتماعات� ،إذا لزم الأمر ،وال
يكون له�ؤالء املدعوين �سلطة الت�صويت .وتتخذ
تو�صيات اللجنة ب�أغلبية الأ��ص��وات ،وت�سجل
وقائع االجتماعات حتت توقيع رئي�س اللجنة.
تتوىل اللجنة ا�ستثمار موارد ال�صندوق وفق ًا
لقانون نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية واللوائح
ال�صادرة مبوجبه
.9ن��ظ��ام ت ��أم�ين ال���ودائ���ع امل�صرفية
وال�ضمان احلكومي
�أن���ش��ىء ه��ذا ال�ن�ظ��ام م��ن �أج ��ل حت��وي��ل عبء
تعوي�ض املودعني من احلكومة �إىل نظام م�ستقل
قائم على �أ�سا�س التح�صيل امل�سبق (حيث يتم
جتميع الأموال م�سبق ًا من امل�صارف الأع�ضاء).
�إال �أنه بالإمكان تدخل احلكومة ـــ �إذا ارت�أت
ذلك ـــ يف حال تعرث م�صرف لتحقيق اال�ستقرار
يف النظام و�/أوحماية م�صالح املودعني �،إ�ضاف ًة
ملا تت�ضمنه قوانني ولوائح النظام.
.10الت�سجيل حلماية ن��ظ��ام ت�أمني
الودائع امل�صرفية
لي�ست هناك حاجة من املودعني بالت�سجيل
للحماية حيث �أن ذل��ك متوفر ب�شكل تلقائي
جلميع املودعني لتلك الودائع امل�ستحقة وامل�ؤهلة
للتغطية من قبل النظام ودون �أية ر�سوم.

.11ت��ع��وي�����ض امل����ودع��ي�ن ذوي ع��دة
ح�سابات لدى نف�س امل�صرف
�إذا ك ��ان مل���ودع ع ��دة ح���س��اب��ات ل ��دى نف�س
امل�صرف املتعرث ف�إنه يتم جمع املبالغ املودعة
له يف جميع احل�سابات امل�ؤهلة للتغطية من
قبل النظام الحت�ساب مبلغ التعوي�ض( .وفقا
لل�شروط الأخرى).

 .13احت�ساب �صايف الوديعة يف حال
وجود قر�ض (�أو �إلتزام �آخر) على
املودع
عند �إحت�ساب الوديعة ال�صافية بالن�سبة لأي
ح�ساب وديعة ت�ستقطع كل التزامات املودع من
ح�سابه لدى البنك الع�ضو.
مثال:
 30٫000/ريال عماينمبلغ القر�ض
 70٫000/ريال عماينالوديعة
�صايف الوديعة  40٫000/-ريال عماين
مبلغ التعوي�ض  20٫000/-ريال عماين

كحد أقصى ويتم تعويض

 .14تغطية احل�سابات امل�شرتكة حتت
نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية
يتم معاملة �أ��ص�ح��اب احل�سابات امل�شرتكة
ب�صفة منفردة وفقا حل�صتهم يف احل�ساب
لغر�ض التعوي�ض على �أن ال يتجاوزجمموع ما
يقب�ضه ال�شخ�ص الواحد احلد الأق�صى ملبلغ
التعوي�ض.
م �ث��ال :زي��د وعبيد لديهما ح�ساب م�شرتك
باجمايل مبلغ  50٫000/-ريال عماين ،ون�سبة
ح�صة ك��ل منهما يف احل�ساب ت�ساوي %50
( 25٫000/-ريال عماين) .يح�صل كالهما
على  20٫000/-ريال عماين كحد �أق�صى.

يبلغ مبلغ التعويض

الحالي  20٫000ريال عماني
ما دون ذلك بالكامل
باإلمكان تدخل الحكومة
ـ إذا ارتأت ذلك ـ في حال
تعثر مصرف لتحقيق
االستقرار في النظام و/أو
حماية مصالح المودعين
في حالة تصفية أحد المصارف،
يحق للمودعين مطالبة
المصرف المفلس بسداد
مبالغ الودائع المستحقة
والتي لم يتم تغطيتها
 .12ت��ع��وي�����ض امل���ودع�ي�ن ذوي ع��دة
ح�سابات لدى عدة م�صارف
�سيتم التعامل مع جميع الودائع امل�ؤهلة للتغطية
من قبل النظام لنف�س املودع يف عدة م�صارف
ب�شكل م�ستقل .بحيث يكون امل��ودع م�ستحقا
ال�ستالم  20٫000/-ريال عماين كحد �أق�صى
من كل م�صرف.

ر�سالة من رئي�س جلنة
نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية
ظهر مفهوم نظام ت�أمني الودائع �إىل حيز الوجود منذ �سنوات عديدة ،حيث ت�شري
الدالئل التاريخية �إىل ظهوره يف الواليات املتحدة الأمريكية منذ �أوائل القرن التا�سع
ع�شر .وقد بد�أت دول العامل ب�إيالء املزيد من االهتمام ملثل هذه الأنظمة ب�سبب الأزمة
املالية الأخرية التي حدثت يف عام 2008م والتي ال تزال ت�أثرياتها تلقي بظاللها حول
العامل ،لذا ف�إن تعزيز الثقة بالقطاع املايل هو ال�ضمان الأكرب للجميع ،بغ�ض النظر عن
الزمان واملكان.
وتعد �سلطنة عمان من الرواد يف هذا املجال وذلك بت�أ�سي�س نظام ت�أمني الودائع
امل�صرفية منذ ع��ام 1995م وال��ذي ال ي��زال حتى الآن نظام ت�أمني ال��ودائ��ع الوحيد
ال�شامل وال�صريح ذي القوانني املحددة على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي .وقد منت مكانة النظام على
مر ال�سنوات لي�صبح �صندوقا �ضخما ميكنه تقدمي �ضمانة وم�ساندة �إ�ضافية للقطاع امل�صريف عند الأزمات.
ي�شمل نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية الذي مت ت�أ�سي�سه مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم  95/9جميع البنوك
املرخ�صة داخل ال�سلطنة على هيئة �أع�ضاء (العدد احلايل  )17وهو خا�ضع لإدارة البنك املركزي العماين .وقد وجد
اخلرباء الذين قاموا بالتدقيق يف هذا النظام �أن عملياته و�شروطه مثل الودائع امل�ؤهلة وحدود التغطية وحت�صيل
�أق�ساط الت�أمني وغريها مطابقة للمعايري الدولية.
ويهدف النظام �إىل تقدمي تعوي�ض �سريع وحماية معقولة للمودعني عند حدوث �أزمة �إىل �أن يتم منحهم
التعوي�ض القانوين امل�ستحق وي�شجعهم لالطالع على م�ستويات الأداء واخلدمة يف القطاع امل�صريف ،كما يفر�ض
االن�ضباط يف ال�سوق ويحفزه من جانب امل�شاركني وذلك من خالل التوقعات احلذرة من قبل البنوك الأع�ضاء.
لقد و�ضعنا ا�سرتاتيجية التوا�صل الفعال لن�شر املعلومات عن نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية جلميع الأطراف
املعنية .وت�ستهدف املرحلة الأوىل من هذه اال�سرتاتيجية القطاع امل�صريف الذي يعد نقطة االت�صال الأوىل .و�إىل
جانب امل�صرفيني املطلعني ،ن�ستهدف كذلك املودعني وعامة اجلمهور كمرحلة ثانية من هذه اال�سرتاتيجية لتوفري
املعلومات حول فوائد وعمليات هذا النظام.
ويعد تبادل املعلومات والتعاون من جميع الأطراف املعنية �أمرا �ضروريا لن�شر الوعي ب�ش�أن النظام من �أجل
حتقيق �أهدافه على املدى الطويل .فاجلمهور املطلع قادر على اتخاذ قرارات م�ستنرية ،مما ي�ساهم يف بقاء هذه
ال�صناعة متقدمة على ر�أ���س الق�ضايا التي قد نواجهها ونحن من�ضي قدما وجتنب الذعر واملعاناة عند حدوث
امل�صاعب والأزمات يف هذا القطاع.
وب�صفتي رئي�س جلنة نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية ،ف�إنه يحدوين الأمل �أن ي�سعى جميع امل�سئولني والدوائر
الرئي�سية يف القطاع املايل جاهدين لتنفيذ حملة التوعية ب�صورة تدريجية ومتوا�صلة ح�سب مقدرتهم من �أجل �ضمان
كفاءة وفعالية النظام م�ستقبال ،وذلك من �ش�أنه �أن يفيد قطاع الأعمال ويخلق بيئة �صحية و�سليمة لتطوير البالد.
و�أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة لأ�شكر زمالئي �أع�ضاء اللجنة ومدير امل�شروع وجميع الذين عملوا على حتقيق هذا
امل�شروع ال�ضخم خالل فرتة وجيزة وبطريقة مهنية.
و�أود �أي�ضا �أن �أتقدم بال�شكر جلميع مدراء امل�شروع وممثلي البنوك الأع�ضاء على م�شاركتهم الفعالة يف هذا
امل�شروع وللمطابع ودور الن�شر على عملهم املتقن.
مالك بن عبد اهلل املحروقي
مدير �أول ـــ دائرة تطوير امل�صارف
رئي�س جلنة نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية

.15ح�سابات الودائع بالعمالت الأجنبية
للودائع بعمالت �أجنبية يتم الدفع بالريال
العماين بناء على �صايف ال��ودائ��ع امل�ستحقة
ال��دف��ع ب��ال�ع�م�لات الأج �ن �ب �ي��ة حم��ول��ة ب�سعر
متو�سط �سعر ال�صرف ال�سائد يف اليوم املحدد
من قبل البنك املركزي العماين.
 .16ح�سابات الودائع لأجل �أو احلقوق
�أو الإلتزامات امل�ستقبلية
يف حالة الودائع لأجل �أو احلقوق �أو الإلتزامات
امل�ستقبلية ،ف�إنها تعامل على �أنها موجودة
وك ��أن الوديعة واجبة ال�سداد عند الطلب �أو
حل موعد ا�ستحقاق احلقوق �أو الإلتزامات يف
التاريخ املحدد طبقا لقانون النظام.

م�ث��ال� :أودع��ت ودي�ع��ة لفرتة ع��ام واح��د �إال �أن
امل�صرف تع�سر بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ الإيداع.
يف هذه احلالة يتم دفع فائدة لفرتة ال�ستة �أ�شهر.
 .17الفرتة الالزمة للتعوي�ض
وف�ق��ا ل�ق��ان��ون ول��وائ��ح ن�ظ��ام ت ��أم�ين ال��ودائ��ع
امل�صرفية يجب على امل�صرف الع�ضو املتعرث
ت�سليم البنك املركزي العماين قائمة باملبالغ
امل�ستحقة للدفع خالل �أ�سبوع واحد من تاريخ
�صدور قرار �إيقاف امل�صرف عن مزاولة العمل
امل�صريف .ويتم �إخطار كل مودع ب�صايف املبلغ
امل�ستحق له .ثم يقوم جمل�س حمافظي البنك
املركزي العماين بتحديد طريقة وتاريخ الدفع
للمودعني .ويتم الدفع يف �أقرب فر�صة ممكنة.
 .18دفع مبلغ التعوي�ض
يح�صل امل��ودع على �صايف املبلغ امل�ستحق له
مبوجب قانون النظام بعد �أن يوقع على �إقرار
بتنازله عن املبالغ امل�ستحقة له لدى امل�صرف
الع�ضو ،يف حدود ما ح�صل عليه من ال�صندوق.
.19ال���ودائ���ع ال��ت��ي جت����اوز م��ب��ل��غ /-
 20٫000ريال عماين
يعد املودعني دائنني بامل�صرف املفل�س ولديهم
حقوق �أخرى مبوجب القوانني املعمول بها يف
ال�سلطنة.
يف حالة ت�صفية �أحد امل�صارف ،يحق للمودعني
مطالبة امل�صرف املفل�س ب�سداد مبالغ الودائع
امل�ستحقة والتي مل يتم تغطيتها حتت نظام
ت�أمني الودائع امل�صرفية.
 .20ال�����ش��ك��اوي وامل��ط��ال��ب��ات الأخ���رى
للمودعني
يجوز للمودع يف حالة ع��دم اقتناعه باملبلغ
املدفوع له تقدمي �شكوى للبنك املركزي خالل
�سبعة �أي��ام من تاريخ ا�ستالم املبلغ املقرر له
�أواعتبار ًا من تاريخ ا�ستالم اخطار بعدم وجود
م�ستحقات له على �أن ينظر يف هذه ال�شكوى يف
�أ�سرع وقت ممكن ويف موعد ال يتجاوز �شهر ًا
من تاريخ تقدميها ويكون قرار البنك املركزي
نهائي ًا وملزم ًا بالن�سبة �إىل م�ستحقات املودع.

ر�سالة من مدير م�شروع حملة التوعية
اخلا�صة بنظام ت�أمني الودائع امل�صرفية
ي�سعدين وي�شرفني �أن �أعرب عن ر�أيي كتاب ًة يف هذه املنا�سبة املجيدة لتاريخ «نظام
ت�أمني الودائع امل�صرفية» والذي �سيكون قد م�ضى على ت�أ�سي�سه ع�شرون عام ًا بحلول
عام 2015م.
يعود غر�س بذور هذا امل�شروع لعدة �سنوات م�ضت عندما قامت �إحدى املنظمات
الدولية بدرا�سة وتقييم لعمليات وت�شغيل نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية ،وقدمت قائمة
من التح�سينات جلعله يتما�شى مع املعايري الدولية املتعارف عليها .وقد نادت �إحدى
�أهم التو�صيات بتنفيذ حملة توعية التعريف بهذا النظام وزيادة الوعي به.
وعلى الرغم من وجود هذا النظام منذ عام 1995م� ،إال �أنه تبني �أن الوعي به كان
حمدود ًا وغري وا�ضح املعامل يف بع�ض الأحيان .وكان هناك ارتباك عام حول هوية نظام
ت�أمني الودائع امل�صرفية حيث اعترب جمرد نظام �آخر من نظم الت�أمني الأخرى ،مثله كمثل نظم الت�أمني اخلا�صة
باملنازل �أو ال�سيارات.
غري �أنه نتيجة للأزمة املالية العاملية التي كانت لها �أ�ضرار كارثية �أثارت الهلع الذي �ساد جميع الأطراف املعنية،
فقد �أ�ضحى من املحتم والأهمية مبكان �أن نبني املعرفة الكافية والطم�أنينة بني جميع املودعني وكذلك ثقة
اجلمهور ب�شكل عام يف النظام املايل .وباملقابل ،ف�إن الوقوف على بينة بالتدابري التي اتخذها البنك املركزي العماين
ل�ضمان ا�ستقرار القطاع املايل ،ويف الوقت نف�سه تعزيز املمار�سات احلكيمة والإحرتازية املقبولة عموم ًا ،ي�ساعد
اجلميع للإطمئنان على ا�ستثماراتهم يف القطاع امل�صريف.
لقد بد�أت حملة التوعية يف �أبريل من عام 2012م ،وذلك ب�إعالنها و�إطالقها خالل االجتماع ال�سنوي للم�صرفيني،
حيث مت االتفاق على ا�سرتاتيجية ذات مرحلتني ،كانت املرحلة الأوىل منها تهدف �إىل تثقيف املجتمع امل�صريف ب�صفته
خط االت�صال الأول ،بينما كانت املرحلة الثانية تهدف خللق الوعي بني اجلمهور العام الذي ي�شمل املودعني احلاليني.
لفرتة قاربت العام ون�صف� ،إتخذت جميع امل�صارف الأع�ضاء ـــ مبا فيها البنك املركزي ـــ خطوات عديدة
لإجراء دورات تدريبية جلميع موظفيها املعنيني .وبعد عدة مراحل من التدريب والتقييم �إقتنعت جلنة نظام ت�أمني
الودائع امل�صرفية و�أعربت عن ارتياحها ب�أن املجتمع امل�صريف �أ�صبح لديه الآن معرفة عملية كافية عن نظام ت�أمني
الودائع امل�صرفية ميكنه من الرد على ا�ستف�سارات اجلمهور ب�صورة مر�ضية.
نحن الآن مقبلون على مواجهة �إحدى �أكرب التحديات يف خلق الوعي بني اجلمهور العماين ،لتعريفهم الفوائد
التي �سيجنونها من نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية ـــ دون �أي تكلفة �إ�ضافية ـــ والطم�أنينة التي يوفرها للقطاع امل�صريف.
ونحن نعتقد �أنه مبجرد ن�شر هذه الر�سالة بني اجلمهور ،ف�إن �أهدافنا الكربى الرامية لتحقيق م�ستويات �أعلى
للإدخار و�إن�شاء نظام مايل متميز �ست�أتي ثمارها يف الوقت املنا�سب.
وال �شك �أن م�شروع ًا عمالق ًا من هذا النوع ما كان ليكتمل بهذه اجلودة اال بف�ضل ت�ضافر جهود اجلميع ،و�أنا
�سعيد بت�أكيد �أن ممثلي امل�صارف الأع�ضاء الذين �شاركوا يف جميع املناق�شات والدورات التدريبية وغريها ،قد قدموا
يل كل الدعم القوي لأن �أك��ون على ثقة من �أن املهمة �أ�صبحت يف متناول اليد و�ستحقق النجاح .و�أود �أن �أعرب
عن امتناين العميق لكل منهم للإن�ضمام معنا وامل�شاركة يف امل�س�ؤولية يف هذا احلدث الهام ،و�إنني لعلى ثقة ب�أنهم
�سيوا�صلون حمل الر�سالة واملعنى �إىل الأمام.
كما �أود �أي�ضا �أن �أ�شكر الإدارة التنفيذية للبنك املركزي العماين و�أع�ضاء جلنة نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية
على دعمهم الالحمدود يف ت�شجيعي وتوفري التوجيه املنا�سب يل .و�أخري ًا ولي�س �آخر ًا �أقدم �شكري اجلزيل لزمالئي
يف الفريق على كل العمل اجلاد الذي بذلوه يف حتقيق هذا النجاح على مدى العامني املا�ضيني ويف �إ�صدار هذه الن�شرة
يف الوقت املنا�سب وب�أ�سلوب مهني.
بـدر بن خالـد الأغبــري
مدير دائرة العمليات امل�صرفية
مدير م�شروع حملة التوعية -نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية
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م�سقط

عمان العربي

عبد الرزاق عي�سى
الرئي�س التنفيذي

�أمني ر�شيد احل�سيني
الرئي�س التنفيذي

بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
٢٠١٣
٢٠١٢
لاير عماني باآلالف لاير عماني باآلالف
٥٤,٨٥٤
٥١,٦٦٦
)(١١,١٥٨
)(٩,٥٤٩
٤٣,٦٩٦
٤٢,١١٧
)(٢,١٠٣
٦٤٤
١٢,٢٣١
٤,٤٥٣
١,٠٥٧
٨٥٩

)(١,٨٠٢
٤٥٩
١٢,٨٤٢
٤,١٠١
٨٣٢
٦٥٢

إجمالي الدخل من الفوائد
مصروفات الفوائد
صافي الدخل من الفوائد
إحتياطي الفوائد
إيرادات توزيع أرباح إستثمارات
صافي الدخل من الرسوم و العمالت
صافي الدخل من التعامل في النقد األجنبي
صافي الدخل من التعامل في اإلستثمارات
فوائد من سندات الخزينة و شهادات اإليداع

٥٩,٢٠١

٦٠,٨٣٧

إجمالي الدخل

)(٢٦,٦٢٥
)(١,٩١٦
)(٢٨,٥٤١

)(٣١,٥٠٤
)(٢,٢٩٤
)(٣٣,٧٩٨

المصاريف العمومية و اإلدارية
اإلستهالكات
إجمالي التكاليف التشغيلية

٣٠,٦٦٠

٢٧,٠٣٩

صافي األرباح التشغيلية

١,٤٧٧
)(٣,٤٤٣
١٥٠

٢,٣٨٤
)(١,٣٥٣
٦٠٧

الدخل من أنشطة مصدق بها
محصص إنخفاض قيمة القروض
تغيير بالقيمة العادلة ألصول مالية من خالل األرباح و الخسائر

٢٨,٨٤٤
)(٣,٥٧٣
٢٥,٢٧١

٢٨,٦٧٧
)(٣,٦٥٥
٢٥,٠٢٢

صافي ربح السنة بعد المخصصات
الضريبة
صافي الربح بعد الضريبة
إيرادات شاملة أخرى

)(١١٥
٢٥,١٥٦

١,٢١٨
٢٦,٢٤٠

صافي الحركة في األرباح غير المحققة من اإلستثمارات المالية المتوفرة للبيع
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

Oman Arab Bank SAOC

بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2013
٢٠١٢
لاير عماني
باآلالف

٢٠١٣
لاير عماني
باآلالف

٤٤٤,١٨٨
١٥٦,٥٩٥
٤٣٠,٣٦١

٥٠٨,٨٩٦
١٧٥,٩٧٤
٤٦٤,٢٨٣

١,٤٠١
٥٨,٣٠٨

١,٧٧١
٢,٠٩١

١١٦,٠٠٠
٥٤,٨٣٩
١٣,٢٧٢
٩٥,٤٤٥

١١٦,٠٠٠
٦٩,٨١٠
١٢,٩٤٢
١٠٤,٥٨٨

١,٣٧٠,٤٠٩
١,٠٥٤,٥٧٢

ح��ول نظام ت��أم�ين ال��ودائ��ع امل�صرفية وال��ذي مت
العمل به منذ العام  1995وذلك ب�إعتباره مكون ًا
حموريا و�أ�سا�سيا يف النظام الرقابي لغر�ض حماية
امل��ودع�ين والنظام امل�صريف .وه��و ي�ضمن توفري
حماية للزبائن ت�صل لغاية � 20ألف ريال عماين
مبا بتعلق بودائعهم  ،كما �أن ذلك ميثل عامال
�إ�ضافيا لتعزيز ثقة الزبائن ب�شكل عام ب�أن
القطاع امل�صريف بال�سلطنة لديه ر�أ�س املال
الكايف وهذا النظام الآمن.

❏ �إن ال�ن�ظ��ام امل���ص��ريف بال�سلطنة ،حتت
�إ� �ش��راف وق �ي��ادة البنك امل��رك��زي ال�ع�م��اين ،برز
بدور رائد يف املنطقة لعدة �سنوات ،حيث مل تت�أثر
البنوك يف ال�سلطنة ب�شكل كبري خالل الأزمة املالية
يف العام  ،2008ويعزى هذا �إىل الإطار التنظيمي
ال �ق��وي ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل امل �م��ار� �س��ات ال�صحيحة
لإدارة املخاطرمن قبل البنوك  .وقد تبنى البنك
املركزي العماين مع البنوك التجارية الأخرى يف
ال�سلطنة هذه املبادرة لن�شر الوعي بني الزبائن

❏ تعترب �سلطنة عمان من �أوائ��ل دول
منطقة ال�شرق الأو�سط التي تبنت نظام ًا
لت�أمني الودائع امل�صرفية ،وذلك منذ نحو
ت�سعة ع�شر عام ًا وال��ذي زاد من ق��وة ومتانة
النظام امل�صريف ال ُعماين وانعك�س على ثقة املودعني
واملتعاملني طيلة ال�سنوات الأخ�ي�رة .لقد انتهج
البنك امل��رك��زي والبنوك التجارية ا�سرتاتيجية
وخطط ف َّعالة من �أج��ل تثقيف وتعريف الأف��راد
واملودعني وعامة اجلمهور ب�أهمية ومزايا ومنافع

٢٠١٣
المطلوبات و أموال المساهمين ٢٠١٢
لاير عماني
باآلالف
لاير عماني باآلالف
٢٤,٢٧٩
٢٣,١٩٤
الودائع (تشمل ودائع الحكومة)
٩٢,١٦٠
١٢٦,١٩٩
أ) جارية
٥٠٠
٥٠٠
ب) توفير
١٣٢,٠٧٣
١١٧,٨٦٠
ج) ألجل
مستحقات :الفروع ,المساهمين الرئيسين و المنتسبين
٥,٥٢٤
٥٦,٧٩٤
في الخارج
٤٥,٣٦٩
٤٦,٠٣٥
مستحق للبنوك
٢١,٣٦٤
١٣,٠٠٧
رأس المال
إحتياطات
أرباح مرحلة
مطلوبات أخرى

 ١,٤٥٦,٣٥٥مجموع المطلوبات
٩٤٥,٩١٤

اإلعتمادات و الكفاالت و البوالص

الموجودات
نقد
أرصدة لدى البنك المركزي العماني
وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني
سندات حكومية و أخرى
أرصدة مستحقة على :الفروع ,المساهمين الرئيسين و المنتسبين
في الخارج
مستحقات على البنوك
سندات اإلستثمار

٩٣٤,٨١٤
٢١,٧٧٩

١,٠٧٦,٢٩١
٢٦,٨١٠

قروض و سلفيات ,السحب على المكشوف (الصافي بعد إستبعاد
من الديون المعدومة و المشكوك في تحصيلها و إحتياطي الفوائد)
موجودات ثابتة(ملموسة)

٣٠,٢٢٧

٣١,٩٨٥

موجودات أخرى

١,٣٧٠,٤٠٩

 ١,٤٥٦,٣٥٥مجموع الموجودات

لاير عماني
باآلالف
لاير عماني باآلالف
 ١,١١٠,٦٠٦إجمالي القروض و السلف
٩٦٦,٣٣٥
مخصص اإلنخفاض في القيمة و الفوائد التعاقدية غير المدرجة
)(٣٤,٣١٥
)(٣١,٥٢١
 ١,٠٧٦,٢٩١صافي القروض و السلف
٩٣٤,٨١٤

*

Less:

نظام ت�أمني ال��ودائ��ع .وب��ر�أي يجب على البنوك
ال �ب��دء بن�شر املعلومات اخل��ا��ص��ة بنظام ت�أمني
الودائع العماين من خالل من�شوراتها ومنتجاتها
امل�صرفية.
وكذلك ت�ضمني جميع املن�شورات وخ�صو�ص ًا
الإدخ��اري��ة ب ��أن البنك هو ع�ضو يف نظام ت�أمني
الودائع العماين لكي ُي ّعرف املودعني واملُدخرين
بهذا النظام ويعطي دفعه وترويج للنظام امل�صريف
ال ُعماين.

ات�ش ا�س بي �سي
�آندرو بي لوجن
الرئي�س التنفيذي

❏ نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية يبعث الثقة يف القطاع املايل وي�ساهم ب�شكل مبا�شر يف تعزيز �أمن
و�سالمة اجلهاز امل�صريف وتخفيف �آثار �أي م�صاعب وخماطر غري متوقعة .ولهذا النظام دور حموري هام
حلماية امل�صارف يف حاالت املخاطر التي قد تتعر�ض لها ومواجهة �أي تعرث قد يطر�أ لأحد امل�صارف يف
ال�سلطنة ب�صفة جماعية .كما ي�ضمن فر�ص متكافئة بني امل�صارف رغم �أحجامها و�إمكانياتها املختلفة يف
التناف�س يف جماالت الودائع املتنوعة وبذلك تعزز ثقة املودعني والزبائن عامة  ،خا�صة يف تلك امل�صارف
ال�صغرية .لذا ف�إن امل�صارف لها دور �أ�سا�سي يف توعية وتعريف زبائنها بحقوقهم وواجباتهم ،بالإ�ضافة
�إىل دور نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية تقوية وتر�سيخ النظام املايل .وب�صفة ع�ضويتنا يف هذا النظام ف�إننا
�سن�سعى جاهدين يف امل�ساهمة الفعالة يف حملة التوعية والتعريف بهذا النظام الهام واملفيد.

الوطني العماين

ظـفـــار
بيان الدخل للسنة المنتهية في  13ديسمبر 1031

1023

2102

إجوالي إيراداث الفىائذ *
هصروفاث الفىائذ **

205,661
()33,,22

011,011
()23,992

صافي إيرادات الفوائذ

,2,152

01,002

فىائذ هعلقت

()5,43,

()3,119

إيرادات تشغيلية أخرى
إيراداث أرباح األسهن
صافي إيراداث الرسىم والعوىالث
صافي إيراداث الصرف األجنبي
صافي إيراداث اإلستثوار في األوراق الواليت
إيراداث أخري

311
8,105
2,15,
5,315
,,258

ألف لاير

حمداحلكيم العجيلي
الرئي�س التنفيذي

ألف لاير

930
3,513
0,032
2,539
3,132

إجمالي اإليرادات

81,558

31,139

الوصروفاث اإلداريت والعاهت
اإلستهاك

()42,,,,
()3,531

()91,109
()9,191

إجمالي مصروفات التشغيل

()45,326

()90,110

صافي األرباح التشغيلية
(أرباح األنشطت العاديت قبل الوخصصاث)
هخصص القروض والسلفياث الوتعثرة – (صافي)
انخفاض قيوت إستثواراث هتاحت للبيع
إسترداد هن دعىي قضائيت

44,141
()4,134
16,211

10,113
()9,353
()230
-

أرباح السنة بعذ مخصص خسائر القروض واإلنخفاض في قيمة
اإلستثمارات وقبل ضريبة الذخل

66,23,

12,311

ضريبت الذخل

(),,,30

()5,055

صافي ربح السنة

58,40,

90,015

�أحمد امل�سلمي
الرئي�س التنفيذي

* تتضون إيراداث الفىائذ كوا في  90ديسوبر  2109هبلغ  033,111ألف لاير عواني إيراد التوىيل.
* تتضون هصروفاث الفىائذ كوا في  90ديسوبر  2109هبلغ  05,111ألف لاير عواني حصت أصحاب حساباث اإلستثوار غير الوقيذة هن
األرباح.

❏ لإعتماد وات��ب��اع �أف�ضل املمار�سات
الدولية نحو ن�شر املزيد من الوعي عن
نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية بني اجلمهور
فقد قرر البنك املركزي العماين وكجزء من
ا�سرتاتيجية تنفيذ النظام �إطالق حملة
�إعالنية تهدف �إىل توعية اجلمهور ،وكخطوة

�أوىل فقد �أ�صدر البنك املركزي كتيب معلومات عن
نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية �إىل القطاع امل�صريف
لتحديث وتو�ضيح ال�سمات البارزة للنظام وتدريب
جميع املوظفني املعنيني بال�شكل املالئم لإكت�ساب
املعرفة الالزمة وبالتايل �إب�لاغ زبائنهم الكرام
بذلك.

❏ لقد قادت و�أدت التوجيهات ال�سامية
حل�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان قابو�س
ب��ن �سعيد امل��ع��ظ��م ،حفظه اهلل ورع���اه،
وال��ت��زام البنك امل��رك��زي العماين بتبني
�أف�ضل املمار�سات العاملية يف جمال الأنظمة
والإ�شراف امل�صريف �إىل ت�أ�سي�س نظام مايل

قوي ومرن يف �سلطنة عمان .وقد م َّكن هذا
النظام القطاع امل�صريف يف ال�سلطنة من النمو �إىل
و�ضع �أقوى بالإ�ضافة �إىل دعم ا�سرتاتيجية التنويع
يف �سلطنة عمان وذلك من خالل متويل م�شاريع
كبرية يف القطاعني ال�صناعي والعقاري وم�شاريع
البنية التحتية .

�ص
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التنمية العماين
حمد �سامل احلارثي
القائم ب�أعمال مدير عام

❏ يت�سم النظام امل��ايل العماين بالأمان واملتانة،
حيث يخ�ضع لنظام �صارم جدا ويتبع �سيا�سات مالية
ونقدية قوية ورا�سخة تتنا�سب ق��ادرة على مواكبة
التغريات االقت�صادية اجلارية يف منطقة ال�شرق الأو�سط �أو
يف �أي مكان يف العامل .وحجر الزاوية يف هذا هو وجود نظام مايل
م�ستقر ومنظم .و النمو املطرد يف املوازين اخلارجية والنابع من
�صادرات النفط ،والتي ت�صدر ب�شكل رئي�سي �إىل دول �آ�سيوية،
والنظام املايل امل�ستقر واملنظم هما العاملني الرئي�سيني وراء
املكانة املالية القوية التي تتمتع بها ال�سلطنة .فعلى الرغم من
الأزمة املالية العاملية التي �شهدها العامل خالل ال�سنوات املا�ضية،
مل يت�أثر الأداء االقت�صادي لل�سلطنة �إال ب�شكل حم��دود جدا.
وتقلي�ص ت�أثريات تلك الأزم��ة العاملية على االقت�صاد العماين

الأهلي

لويد مدوك
الرئي�س التنفيذي

لأقل قدر ممكن مل يكن ليتحقق لوال وجود االلتزام ال�صارم من
قبل ال�صناعة امل�صرفية بال�سيا�سات امل�صرفية املتعقلة واحلذرة
من خالل الرقابة املنتظمة واال�شراف من جانب البنك املركزي
العماين.
فلقد تبنت ال�سلطنة �سيا�سات اقت�صادية نابعة تقوم على
ال�سوق احلر واملفتوح ،وهذا ما �شجع اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر
يف ال�سلطنة من خالل و�صول ن�سبة امللكية الأجنبية �إىل  70باملائة،
ويف بع�ض احل��االت اال�ستثنائية �إىل  100باملائة يف �صناعات
وقطاعات بعينها .كما �أن اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي تتمتع به
ال�سلطنة �أحد العوامل املهمة التي �أدت �إىل تر�سيخ و�ضع مايل
قوي.

❏ يف �سلطنة عمان ت��وف��رت ال�ع��وام��ل ال�لازم��ة لدعم القطاع
امل�صريف ال��ذي �شهدا من��و ًا مطردا ومنها ال�سيا�سات االقت�صادية
الكلية الناجعة وا�ستقرار النظام املايل و�سالمة ال�سيا�سات النقدية
وا�ستخدام �أحدث التقنيات وااللتزام بال�شفافية .على �سبيل املثال من
الوا�ضح ان التطورات يف �أنظمه الدفع والت�سوية قد �ساهمت ب�شكل
كبري يف تطور النظام املايل يف �سلطنة عمان.
لي�س من الغريب �إذا �أن ينجح القطاع امل�صريف يف �سلطنة عمان
يف جتاوز تداعيات الأزمة املالية العاملية التي �أثرت على اقت�صاديات
املنطقة �أجمع ب��درج��ات متفاوتة بداية من ع��ام  2008وم��ا بعدها
ويعود الف�ضل يف ذلك �إىل التنظيم اجليد للقطاع ور�أ�س املال
وال�سيولة الكافية وربحية هذا القطاع .وقد ظل القطاع امل�صريف
داعما لنمو االقت�صاد العماين خالل الأوقات الع�صيبة لأنه جنح يف
جتاوز التحديات التي �شكلها تراجع معدل منو االقت�صاد يف املنطقة
والعامل وانخفا�ض �أ�سعار النفط ب�سبب تراجع الطلب وانخفا�ض حجم
التجارة الدولية وتركيز هذا القطاع على الفر�ص املتوفرة يف ال�سوق
املحلي خا�صة يف م�شاريع التنمية الكبرية يف جمال البنية الأ�سا�سية
وال�سياحة والنفط والغاز.
Oman Arab Bank SAOC

بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2013

�صحار
د .حممد عبدالعزيز كلمور
الرئي�س التنفيذي

٢٠١٢
لاير عماني
باآلالف

٢٠١٣
لاير عماني
باآلالف

٤٤٤,١٨٨
١٥٦,٥٩٥
٤٣٠,٣٦١

٥٠٨,٨٩٦
١٧٥,٩٧٤
٤٦٤,٢٨٣

١,٤٠١
٥٨,٣٠٨

١,٧٧١
٢,٠٩١

١١٦,٠٠٠
٥٤,٨٣٩
١٣,٢٧٢
٩٥,٤٤٥

١١٦,٠٠٠
٦٩,٨١٠
١٢,٩٤٢
١٠٤,٥٨٨

١,٣٧٠,٤٠٩

١,٤٥٦,٣٥٥

١,٠٥٤,٥٧٢

❏ �إن نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية الذي قام البنك املركزي العماين بان�شائه واعتماده ك�أحد
�أوائل البنوك القليلة يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،وذلك انطالق ًا من م�س�ؤوليته لبناء قطاع م�صريف رائد
وم�ستقر ،ليقدم ت�أمين ًا �شام ًال لتغطية ودائع معينة لدى البنوك العاملة يف �سلطنة عمان بهدف ت�شجيع
الزبائن على زيادة مدخراتهم لدى البنوك ،و هي خدمة ت�أمني جمانية يتم تقدميها للمودعني ،و هي
ال تعمل فقط على امل�ساهمة يف ا�ستقرار النظام امل�صريف ب�شكل عام ،و لكنها �أي�ض ًا تراعي
م�صلحة الزبائن حيث تقدم �شبكة �آمنة من اخلدمات امل�صرفية التي حتافظ على ودائعهم
و تنميتها لدى البنوك.
وهذا النظام املمول مقدما يتم �إدارته من قبل البنك املركزي العماين بالتعاون مع جميع البنوك
الأع�ضاء بالنظام .و�إننا يف بنك �صحار نثمن جهود البنك املركزي يف تبنيه لهذا النظام الذي يعمل
على تعزيز ثقة اجلمهور يف �سالمة النظام امل�صريف العماين و�شفافيته و�سعداء بامل�شاركة يف حملته
التوعوية لهذا النظام من خالل توزيع املن�شورات التعريفية على زبائن البنك وعر�ض
�شعار النظام يف جميع مكاتب البنك و فروعه و ن�شر الكتيب التعريفي للنظام على موقع
بنك �صحار على �شبكة املعلومات الدولية ـــ الإنرتنت.)www.banksohar.net( .

٩٤٥,٩١٤

٢٠١٣
المطلوبات و أموال المساهمين ٢٠١٢
لاير عماني
باآلالف
لاير عماني باآلالف
٢٤,٢٧٩
٢٣,١٩٤
الودائع (تشمل ودائع الحكومة)
٩٢,١٦٠
١٢٦,١٩٩
أ) جارٌة
٥٠٠
٥٠٠
ب) توفٌر
١٣٢,٠٧٣
١١٧,٨٦٠
ج) ألجل
مستحقات :الفروع  ,المساهمٌن الرئٌسٌن و المنتسبٌن
٥,٥٢٤
٥٦,٧٩٤
فً الخارج
٤٥,٣٦٩
٤٦,٠٣٥
مستحق للبنوك
٢١,٣٦٤
١٣,٠٠٧

الموجودات
نقد
أرصدة لدى البنك المركزي العمانً
ودٌعة رأس المال لدى البنك المركزي العمانً
سندات حكومٌة و أخرى
أرصدة مستحقة على :الفروع  ,المساهمٌن الرئٌسٌن و المنتسبٌن
فً الخارج
مستحقات على البنوك
سندات اإلستثمار

رأس المال
إحتٌاطات
أرباح مرحلة
مطلوبات أخرى

٩٣٤,٨١٤
٢١,٧٧٩

١,٠٧٦,٢٩١
٢٦,٨١٠

قروض و سلفٌات ,السحب على المكشوف (الصافً بعد إستبعاد
من الدٌون المعدومة و المشكوك فً تحصٌلها و إحتٌاطً الفوائد)
موجودات ثابتة(ملموسة)

٣٠,٢٢٧

٣١,٩٨٥

موجودات أخرى

مجموع المطلوبات

١,٣٧٠,٤٠٩

١,٤٥٦,٣٥٥

مجموع الموجودات

اإلعتمادات و الكفاالت و البوالص

لاير عماني
باآلالف
لاير عماني باآلالف
١,١١٠,٦٠٦
٩٦٦,٣٣٥
)(٣٤,٣١٥
)(٣١,٥٢١
١,٠٧٦,٢٩١
٩٣٤,٨١٤

إجمالً القروض و السلف
مخصص اإلنخفاض فً القٌمة و الفوائد التعاقدٌة غٌر المدرجة
صافً القروض و السلف

الميزانية العمىمية المذققة
كما في  13ديسمبر 1031
ألف لاير عماني

8
2
3
4
5
6
7

8
9
84
88
82
83

األصىل
إٌمذ
األ صذج ٌذي اٌثٕه اٌّروزي اٌعّأي
وديعح أس اٌّاي ٌذي اٌثٕه اٌّروزي اٌعّأي
اٌسٕذاخ اٌذىىِيح واألو اق اٌّاٌيح األخري اٌّذرفع تها ٌغرض اٌّراجرج
سٕذاخ اٌخزيٕح وسٕذاخ أخري
اٌّسرذماخ ِٓ اٌفروع واٌّساهّيٓ اٌرئيسيٓ وإٌّرسثيٓ في اٌخا ج
ِسرذك ِٓ اٌثٕىن
أ) ودائع
ب) اٌمروض واٌسٍفياخ
ودائع أخري في سىق إٌمذ
اسرمّا اخ
اٌمروض واٌسٍفياخ
(تعذ طرح ِخصص خسائر اٌمروض واٌفىائذ اٌّذفىظح)
األصىي اٌماترح اٌٍّّىسح
اٌخسائر اٌّذٍّح آجالً
أصىي أخري

السنة الحالية

السنة السابقة

84 643
94 967
544
262 348

84 975
884 278
544
335 389

262 348
246 286
8 278 278

335 389
852 686
8 846 423

86 834
86 574

85 487
86 235

3 558 010

3 757 300

8

2
3
4
5
6
7
8
9
84
88
82
83
84

مجمىع األصىل

إيضاداخ ِ :خصص خسائر إٔخفاض اٌمروض واٌفىائذ اٌّذفىظح

25 387

25 278

اإللتزامات
اٌىدائع (ذشًّ اٌىدائع اٌذىىِيح)
أ) ودائع ذذد اٌطٍة
ب) ودائع اٌرىفير
ج) ودائع ألجً
د) ودائع أخري
شهاداخ إيذاع
اٌّسرذماخ ٌٍفروع واٌّساهّيٓ اٌرئيسيٓ
وإٌّرسثيٓ في اٌخا ج
إيذاعاخ ِسرذمح ٌٍثٕىن
أ) ودائع
ب) اٌمروض واٌسٍفياخ
ودائع أخري ِٓ سىق إٌمذ
اٌمروض واٌسٍفياخ ِٓ اٌثٕه اٌّروزي اٌعّأي
أس اٌّاي  /أس اٌّاي اٌّصرح ته
اإلدرياطي اٌمأىٔي
اإلدرياطي اٌعاَ
إدرياطي ِرراوُ ٌٍميّح اٌعادٌح
إدرياطي اٌذيىْ اٌمأحيح
اٌذيىْ اٌمأىيح
سٕذاخ اٌزاِيح لاتٍح ٌٍرذىيً
إٌرزاِاخ أخري
األ تاح اٌّذٍّح آجالً

السنة الحالية

السنة السابقة

8 382 626
398 856
288 643
759 948
5 966
-

8 337 444
328 524
898 887
822 464
8 995
-

238 886
238 886
884 444
84 827
8 463
()467
84 867
54 444
7 854
35 689
35 679

224 448
224 448
844 444
8 446
483
()858
4 867
54 444
34 838
33 845

مجمىع اإللتزامات

3 558 010

3 757 300

*

Less:

5

ملح
ق
البنك ا ي�صد خ
ا
ملرك ر عن �ص
زي
ا
ل
عم
اين







8,363

7,490






-4,247

-3,612



4,116

3,878

-102

-55



بريوت





-

-

1,285

1,159



1,390

1,223



-105

-64



514

444



514

444

-

-



رامي فريد زمربكجي
املدير العام




❏ ان االقت�صاد العماين ظل على م�ساره املريح خالل
العام  2013مع ن�شاطاته ال�شاملة قيد الإج��راء ،مدعومة من
�إج��راءات �إنعا�ش �إقت�صاديات ال��دول الأخ��رى واملعتمدة من
قبل الأنظمة االقت�صادية املتقدمة وقد ظل ميزان املدفوعات
ب��أر��ص��دة موجبة خ�لال الأع� ��وام الأرب �ع��ة الأخ �ي�رة .ونتائج
هذا النمو امل�ستمر هو �أي�ضا عالمة بتح�سن ومنواالقت�صاد
الذي يعك�س ازدي��اد يف م�ساهمة القطاع غري النفطي يف منو
الناجت املحلي الإجمايل .والذي كان متوقعا مبعدل  %5.1يف
العام  ,2013و  %3.4لل�سنوات  2014و 2015على التوايل.
�إن الأن�شطة االقت�صادية املخطط لها للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة �سوف تدفع بعجلة هذا النظام قدما و�إىل الأمام
�أكرث.
حيث �إن القطاع امل�صريف ال�سليم يف �سلطنة عمان
ما زال م�ستمرا يف فعاليته خالل العام  ,2013ف�إن

�إجمايل املوجودات زادت بن�سبة  %11خالل ال�سنة
املالية  2013مب�ساعدة �إجمايل قرو�ض الأعمال (مبا
يف ذلك التمويل اخلا�ص بامل�صارف الإ�سالمية) والتي ترتفع
بن�سبة  %9مع مكون متويل القطاع اخلا�ص غري النفطي يف
الناجت املحلي الإجمايل ال��ذي ارتفع �أي�ضا بن�سبة  %7خالل
العام املا�ضي.
�إن ن�سبة �إجمايل القرو�ض غري العاملة كانت قليلة بن�سبة
 ,%2ون�سبة �صايف القرو�ض غري العاملة بقيت م�ضبوطة بن�سبة
حوايل .%0.6
�إن معيار ن�سبة كفاية ر�أ���س املال للقطاع امل�صريف بقيت
م�ستقرة بن�سبة � .%16.2أما لناحية م�ستوى النظام ،فان قطاع
ر�أ�س املال الأ�سا�سي كان كافيا لدرجة مالقاة قرارات البنك
املركزي العماين املحددة بن�سبة  %12كما ومقيا�س بازل الدويل
بن�سبة .%8



-

-



-

-



19

19



19

19
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-

-

5,832

5,445

-2,667

-2,221




-415

-338

-3,082

-2,559

2,750

2,886






-

-




-7

7

130

41

-

-



-246

-253



-354

-106

-

-



2,273

2,575



-265

-347



2,008

2,228

-

-



-

-



-

-

2,008

2,228












�أبو ظبي الوطني

حممد باعمر
الرئي�س التنفيذي

ال �� �س �ل �ط��اين رق���م  95/9وت �ع��دي�لات��ه.
وي�ساهم البنوك االع�ضاء والبنك
املركزي العماين يف رف��د �صندوق
ت�أمني الودائع امل�صرفية من خالل
حت�صيل �أق�ساط الت�أمني �سنويا من
امل�صارف االع�ضاء والبنك املركزي
العماين .ويخ�ضع هذا النظام لإ�شراف
البنك املركزي من الناحيتني الإداري��ة

❏ ي��ق��وم ن��ظ��ام ت� ��أم�ي�ن ال ��ودائ ��ع
امل�صرفية يف ال�سلطنة وهو «نظام ت�أميني
معلن» على ق��واع��د حم ��ددة وذل ��ك من
خالل �سماح احلكومة للقطاع امل�صريف
بتحمل اجل��ان��ب االك�ب�ر م��ن امل�س�ؤولية
ع�ب�ر ن��ظ��ام ت� ��أم�ي�ن م���س�ت�ق��ل ل �ل��ودائ��ع
امل�صرفية مبوجب ق��ان��ون نظام ت�أمني
ال��ودائ��ع امل�صرفية ال���ص��ادر باملر�سوم

واملالية .واجلدير بالذكر �أن هذا النظام
يتم توفريه للمودعني دون مقابل.
وه �ن��ا ي ��أت��ي دور امل �� �ص��ارف كجزء
رئي�سي وحموري يف ن�شر الوعي وتثقيف
امل��ودع�ين وع��ام��ة اجل�م�ه��ور وتعريفهم
مب��زاي��ا وم �ن��اف��ع ن �ظ��ام ت ��أم�ين ال��ودائ��ع
امل�صرفية حيث �أنها امل�صدر االول الذي
يتوجه اليه املودعني واجلمهور.

قطر الوطني
�سعد مو�سى اجلنيبي
املدير العام

❏ �إن �سلطنة عمان لديها نظام مايل قوي مع
�أ�صول مالية عالية اجلودة  ،بالإ�ضافة �إىل جودة
ودقة التنظيم والإ�شراف من قبل البنك املركزي
العماين والهيئة العامة ل�سوق املال .وهذه القوة
تبدو وا�ضحة من خالل الثبات بقوة لفرتة
طويلة من الزمن والت�صنيف �ضمن الفئة
(�أ )1/واملعامل املالية امل�ستقرة التي متيز
ال�سلطنة من خالل الت�صنيف العاملي لوكالة
«مودي» مبا يعك�س �أو�ضاع ال�سلطنة املالية
يف الأ�سواق.
كما �إن �إجمايل �أ�صول النظام امل�صريف بلغت
حد  22بليون ريا ًال عماني ًا (،اثنان وع�شرون بليون
ريا ًال عماني ًا يف دي�سمرب  .)2013وقد بلغ �إجمايل
القرو�ض  16بليون ريا ًال عماني ًا � ،ستة ع�شر بليون
ريا ًال عماني ًا و�إجمايل الودائع  16بليون ريا ًال عماني ًا،

�ستة ع�شر بليون رياال عماني ًا  .وقد ظلت البنوك
يف ال�سلطنة حمافظة على الر�سملة ب�صورة جيدة
بحجم ر�أ���س مال بلغ  3بليون ري��اال عماني ًا ثالثة
باليني رياال عماني ًا  .وكفاية معدل ر�أ�س املال بلغت
ن�سبة  %16.2مقابل متطلبات احلد الأدنى البالغة
 .%12وه��ذا املوقف القوي من ر�أ���س امل��ال للبنوك
مع جودة عالية لر�أ�س املال من �ش�أنه �أن ي�ؤكد ب�أن
القطاع امل�صريف �سوف يكون متما�سك ًا خالل فرتات
ال�ضغوط املالية و االقت�صادية ال�صعبة� ،إن حدثت.
�إن ر�سملة الأ�سواق لدى �سوق امل��ال بلغت 14
بليون رياال عماني ًا� ،أربعة ع�شر بليون رياال عماني ًا
م��ع وج��ود ع��دد � 116شركة م�سجلة .واملتو�سط
اليومي للتعامالت من حيث قيمة الأوراق املالية
املطروحة بلغ  10مليون رياال عماني ًا ،ع�شرة مليون
رياال عماني ًا.

نموذج رقم ب م ع/ام دي آر3/

بنك قطر الوطني فرع سمطنة عمان
الحد األدنى لمتطمبات اإلفصاح بالقوائم المالية لنهاية السنة
حساب األرباح والخسائر لمسنة المنتهية في  13ديسمبر 1031
التفاصيل
مجمل إيرادات الفوائد
مصروفات الفوائد
صافي إيرادات الفوائد
فوائد محتجزة
إيرادات تشغيل أخرى:
 -1إيراد توزيعات األرباح
 -2صافي إيراد األتعاب والعموالت
أ -إيراد األتعاب والفوائد
ناقصا :ب -مصروفات األتعاب والفوائد
 -3صافي إيراد العممة األجنبية
أ اإليراد
ناقصا :ب مصروفات
 -4صافي اإليرادات من التعامل باألوراق المالية
أ اإليراد
ناقصا :ب المصروفات
 -5صافي اإليرادات من استثمارات األوراق المالية
أ اإليراد
ناقصا :ب المصروفات
إيرادات أخرى
مجمل اإليرادات
مصروفات إدارية عمومية
االستهالك
مجموع تكاليف التشغيل
صافي أرباح التشغيل(أرباح األنشطة االعتيادية قبل المخصصات)
إيرادات من شركات تابعة
(أ)..............
إيرادات من شركات شقيقة
(أ)..............
إيرادات من أنشطة أخرى مصرح بها
(أ) أنشطة استثمارية
ديون معدومة ومشطوبة
مخصصات عامة
مخصص خاص لخسائر القروض
مخصص انخفاض قيمة االستثمارات
مخصص مخاطر وارتباطات متبمورة غير مسجمة
أرباح السنة بعد خصم مخصص خسائر القروض
الضريبة
صافي الربح بعد الضريبة
إيرادات شاممة أخري عن السنة
الحركة في القيمة العادلة الستثمارات متاحة لمبيع عن السنة
 أثر تبادل العمالت عن السنة إيرادات شاممة أخري عن السنةمجموع اإليرادات الشاممة لمسنة
المدير العام

إيضاح

12

7

ألف لاير عماني
السنة السابقة
السنة الحالية
4,813
)(1,715
3,098
957
823
823
134
134
4,055
)(3,065
)(496
)(3,561
494
)(273
221
)(32
189
189

3,383
()1,183
2,666
555
882
882
33
32
1
3.555
()2.344
()482
()2.826
325
()148
581
()62
515
515

المراجعون الخارجيون
INTERNAL

نموذج رقم ب م ع/ام دي آر5/
بنك قطر الوطني فرع سمطنة عمان
الحد األدنى لمتطمبات اإلفصاح بالقوائم المالية لنهاية السنة
األصول وااللتزامات كما في  13ديسمبر 1031
ألف لاير عماني
السنة
السنة
االلتزامات
السابقة
الحالية
األصول
 -1النقد
المركزي

ألف لاير عماني
السنة
السنة
السابقة
الحالية

2,163

1,645

13,727

8,823

 -1ودائع (متضمنة ودائع
حكومية)
(أ)تحت الطمب

102,979

75,717

5,986

4,099

-2أرصدة لدى البنك
العماني
-3وديعة رأسمالية لدى البنك
المركزي العماني
-4سندات حكومية وأوراق مالية
أخرى
-5سندات خزانة وسندات أخرى
-6مستحقات عمى المركز الرئيسي،
الفروع  ،المساهمين الرئيسيين
والمراسمين بالخارج
 -7مستحقات عمى البنوك
أ ودائع
ب قروض وسمف
-8إيداعات أخرى بسوق النقد

500

500

(ب)توفير

3,949

1,874

-

-

(ج)ألجل

93,044

69,744

3,105

13,711

5,666
-

-

-2شهادات إيداع
 -3مستحقات لممركز
الرئيسي ،الفروع  ،المساهمين
الرئيسيين والمراسمين بالخارج
 -4مستحقات لمبنوك
أ – ودائع
ب -قروض
 -5إيداعات سوق النقد
األخرى

133

-

1
1
-

-

-9استثمارات

6477,

6,797

-11قروض وسمف (بعد خصم
مخصص خسائر القروض
والفوائد المجنبة)

90,392

66,428

-6قروض من البنك المركزي
العماني
 -7رأس المال */رأس المال
المخصص #

-

-

104000

21,111

9,000

-11أصول ثابتة ممموسة
-12خسائر مرحمة
-13أصول أخرى

993

-

1,123

34,554

31,174

-8احتياطيات
 -9أرباح محتجزة
-11التزامات أخرى

1,603
35,804

1,414
32,570

مجموع األصول
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تتضمن االحتياطيات تمويل المركز الرئيسي بمبمغ  511.111لاير عماني عن الوديعة الرأسمالية
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بــــرودا
ڤلنكي ڤانكت�شوارلو
املدير العام

❏ تعترب توعية العامة حول م�آثر و�أحكام نظام ت�أمني
الودائع امل�صرفية املفتاح الرئي�سي لفعالية النظام .وينبغي
ت�صميم برنامج توعية عامة ناجحة لبناء ثقة اجلمهور
يف نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية و�سالمة ومتانة النظام
املايل.
يعد ا�ستقرار النظام املايل �أحد املكونات الرئي�سية
القت�صاد �سليم ومعافى وي�سهم ب�صورة مبا�شرة يف النور
االقت�صادي والتنمية .كما ميثل نظام ت�أمني الودائع
امل�صرفية الفعال �أحد ركائز نظام مايل �سليم وي�ضمن
ثقة اجلمهور يف هذا النظام .ي�ؤدي الوعي العام بوجود

نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية وكيفية عمله دورا هاما يف
دعم نظام �سليم للت�أمني على الودائع.

ومن �أجل �ضمان فعالية نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية
ف�إنه من ال�ضروري توعية العامة على �أ�سا�س م�ستمر حول
فوائد و�أحكام نظام الت�أمني على الودائع.
لذا يتعني على البنوك القيام بدور ن�شط يف تو�صيل
ف��وائ��د و�أح �ك��ام نظام ال�ت��أم�ين على الودائع.ون�سبة ملا
للمودعني من عالقة طيبة ووطيدة مع م�صارفهم ف�إنهم
ي��أم�ل��ون م��ن امل���ص��ارف ت��زوي��ده��م ببيانات ومعلومات
�صحيحة ودقيقة .و يبني البنك هذه العالقة من خالل
تنظيم حلقات درا�سية �أو حلقات عمل �أو دورات تدريبية
لتثقيف العاملني يف البنوك الأع�ضاء على امليزات وفوائد
و�أح �ك��ام نظم ال�ت��أم�ين على ال��ودائ��ع .ميكن للموظفني
امل��درب�ين تدريبا جيدا تعزيز الوعي ح��ول الت�أمني على
الودائع وزيادة ثقة املودعني.
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حبيب بنك المحدود

حبيب بنك المحدود

قائمة المركز المال الممخصة

قائمة الدخل الشامل

منطقة عمان

حبيب

في  33ديسمبر 3133
األصول
3
3
3
1
8
6

اقبال علي خمي�س اللواتي
املدير العام

7
8
9
31
33

❏ اننا يف عمان حمظوظون
بالعي�ش يف بيئة مالية حممية
وم�ن�ظ�م��ة ب�شكل ج�ي��د للغاية،
وذل� � ��ك ب �ف �� �ض��ل ال �� �س �ي��ا� �س��ات
احل �ك �ي �م��ة وال��واق��ع��ي��ة للبنك
املركزي العماين ،والتي حفظت
البالد ب�شكل جيد من التغريات

يف اال�سوق الدولية .وقد لوحظ
ه��ذا م ��رارا وت �ك��رارا ان��ه برغم
التغريات يف الأ�سواق الدولية فقد
حافظت ال�سلطنة على اال�ستقرار
االقت�صادي.
على خطى النظرة احلكيمة
من قبل البنك املركزي العماين

والتي �شددت على احلاجة �إىل
تفعيل ت�أمني الودائع بهدف ت�أمني
اال� �س �ت �ق��رار امل���ايل ل�ل�م��ودع�ين،
ولغاية الو�صول للهدف املنظور

فقد مت ال��ف��ر���ض على جميع
امل�صارف العاملة يف ال�سلطنة
امل�شاركة يف الربنامج.

�ستاندرد ت�شارترد
جور�شران كادان
الرئي�س التنفيذي

❏ نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية هو مبثابة لبنة �أ�سا�سية لبناء قوي يعك�س قوة
وا�ستقرار النظام املايل يف �سلطنة عمان وحماية الودائع من �أي خماطر ميكن �أن
يتعر�ض لها املودعني يف حال تعرث �أي من البنوك الأع�ضاء فيه .
مع نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية �أ�صبحت ال�سلطنة ق��ادرة على عر�ض �أف�ضل
املمار�سات املتبعة عامليا مع املودعني والإلتزام بها.
�سي�ؤدي نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية �إىل تعزيز ثقة املودعني واجلمهور يف
�سلطنة عمان ب�سالمة وفعالية النظام امل�صريف.
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33
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منطقة عمان

3102

ألف ر.ع

3133
ألف ر.ع

اإللتزامات

 3ودائع (تتضمن ودائع حكومية)
881
716
نقد
(أ) تحت الطمب
رصيد لدى البنك المركزي العماني 3.976 6.170
(ب) توفير
وديعة رأسمالية لدى
(ج) ألجل
811
511
البنك المركزي العماني
 3 1.811شهادات ودائع
شهادات ودائع
 3مستحق إلى المركز الرئيسي
أوراق حكومية و مالية وأخرى
والفروع والمساهمين الرئيسيين
أذون خزانة وسندات أخرى يمكن
والبنوك الزميمة بالخارج
إعادة خصمها لدى البنك المركزي
 1مستحقات إلى بنوك
العماني
 ودائعمستحق من المركز الرئيسي
 قروض6.133 4.247
والفروع والبنوك الزميمة بالخارج
 8ودائع أخرى لسوق النقد
مستحقات من بنوك:
 6قروض من البنك
3
09
 ودائعالمركزي العماني
 قروض وسمفيات 7رأس المال/
ودائع أخري بأسواق المال
رأس المال المخصص
3.938 5.182
استثمارات أوراق مالية
 8احتياطيات
قروض وسمف وسحب عمى
 9أرباح مرحمة
المكشوف (بعد خصم مخصصات
 31 33.813 41.115التزامات أخرى
االنخفاض في القيمة) *
333
320
أصول ثابتة ممموسة
خسائر مرحمة
697 0.040
أصول أخرى
--------- --------مجموع ال لتزامات
83.311 58.012
مجموع األصول
========= =========
مجموع مخصص االنخفاض في قيمة القروض والسمف

3102

ألف ر.ع

3133

لمسنة المنتهية في  33ديسمبر 3133

إيضاح

ألف ر.ع

33,118 07,070
8,988 5,921
8,336 00,105
271

373

-

3,111
-

-

-

31,813 31,510
883 0,033
3,388 0,994

--------- --------83,311 58,012
========= =========
878
877
========= =========

اجمالى ايرادات الفوائد
مصروفات الفوائد

3,979
0,891
()331
()027
-------- -------3,818
0,752

صافى ايرادات الفوائد

8

فوائد مجنبة
ايرادات تشغيل أخرى :
توزيعات أرباح
(صافى) ايرادات الرسوم والعموالت
(صافى) ايرادات صرف عمالت أجنبية
إيرادات أخرى

33
6

صافى أرباح التشغيل قبل ال نخفا

ف القيمة

ديون رديئة معدومة
خسائر اإلنخفاض فى القيمة لمقروض و السمف
مخصص عام
ضريبة الدخل

فى القيمة لمقرو

صافى الربح ومجموع الدخل الشامل عن السنة
إيرادات شاممة أخرى عن السنة
الحركة فى القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة لمبيع
أثر صرف العمالت األجنبية
إيرادات شاممة أخرى
مجموع الدخل الشامل عن السنة

PUBLIC

(8أ)

مصروفات ادارية وعمومية
استهالك
إطفاء ودائع التأمين

ربح السنة بعد خسائر اإلنخفا

3102
ألف ر.ع

3133
ألف ر.ع

8
8
والسمف وقبل الضريبة

33

-------- -------3,818
0,752
71
011
387
050
363
557
-------- -------3,163
3,560
()3,136( )3,039
()61
()63
()33
-------- -------361
271
( )1
()03
()37
() 7
()44
-------- -------333
217
()38
()28
-------- -------398
369

-------- -------398
369
======== ========

PUBLIC

7
�أوف �إنديا
راجي�ش كومار فريما
الرئي�س التنفيذي

( )BDISيقلل من �إحتمالية حدوث اخل�سائر ومن ناحيه
�أخرى ف�إنه يعزز الثقه بت�شجيع عادة الإدخار.

❏ نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية امل�ؤ�س�س من قبل
امل���ص��ارف امل��رك��زي��ة يف ال�ع��امل وج��دت �أ�سا�سا حلماية
املودعني للمبالغ ال�صغرية من خ�سارة ودائعهم لدرجة
حم��دودة ,ومن احل��دث الغري املحتمل يف حالة عجز �أي
م�صرف ع�ضو الوفاء بتلك الودائع حيث �أن الت�أمني على
ال��ودائ��ع هو ج��زء ال يتجز�أ من خطة حماية امل��ودع وهي
را�سخه تقريبا يف جميع الإقت�صادات النا�ضجة.

يف �سلطنة عمان ،البنك املركزي العماين ي�ضمن
حماية املودعني �أ�سا�سا من خالل الرقابه احل�صينه
القويه لل�صناعة املالية كما يحر�ص �ستيت بنك �أوف

املودعني للمبالغ ال�صغرية ميكن �أن يت�أثروا ب�شدة من
خ�سارة ودائعهم يف البنوك يف حالة ف�شل البنك يف تطبيق
نظام الت�أمني على الودائع .نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية

الرئي�سيه للرقابه احل�صينه للبنك املركزي العماين
وترخي�ص معايري احليطه املاليه والإ���ش��راف على
�أ�سا�س تقييم املخاطر واملراقبه املنهجيه.

�إنديا م�سقط يف ذلك .وتهدف �إىل تعزيز الأمن وال�سالمه
واحل �ف��اظ على الإ� �س �ت �ق��رار املنهجي ,وه��ي العنا�صر

�صادرات ايران
ح�سني بارتوڤي
املدير العام

❏ مب��ا �أن نظام ت��أم�ين ال��ودائ��ع
امل�صرفية قد مت �إن�شاءه لدعم وتعزيز
النظام املايل وحماية املودعني فمن
ال�ضروري ان يكون اجلمهورعلى علم
ومعرفة تامة بفوائد و�أح �ك��ام هذا
النظام.

كما �أن الوعي العام للجمهور
ب��ه��ذا النظام و�آل��ي��ة عمله يلعب
دورا هاما و�أ�سا�سيا للت�أكيد ب�أن
ودائعهم �آمنة مبوجب هذا النظام.

ويف امل�ق��اب��ل ميكن �أن ت�ساعد هذه
املعرفة على اال�ستقرار املايل .وكذلك

ميللي ايران
ابوالغ�سيم ن�صريي
املدير العام

❏ يعترب نظام ت��أم�ين ال��ودائ��ع امل�صرفية
الفعال ركن ًا هام ًا من �أركان النظام املايل ال�سليم.

ولكي يكون نظام ت�أمني ال��ودائ��ع امل�صرفية
فعا ً
ال ،من ال�ضروري �إحاطة عامة النا�س
علم ًا وب�شكل م�ستمر حول مكا�سب وفوائد
وقيود نظام ت�أمني الودائع امل�صرفية .تلعب

معرفة العامة بنظام ت�أمني الودائع امل�صرفية
ووج��وده وكيفية عمل النظام دور ًا جوهري ًا يف
�ضمان �أن امل��ودع�ين على �إط�ل�اع ومعرفة ب��أن
ودائعهم يف و�ضع �آمن و�سليم .ويف املقابل ،ميكن
�أن ت�ساعد هذه املعرفة يف امل�ساهمة يف اال�ستقرار
املايل� .سوف تعزز هذه اخلطوات التي با�شر بها
البنك امل��رك��زي ال ُعماين بالتعاون مع البنوك
الأع�ضاء من ثقة عامة النا�س كي يبقوا قريبني
من الأنظمة والإجراءات املقررة فعلي ًا يف البلد.

ف���إن خ��ارط��ة ال�ط��ري��ق والإج� ��راءات
التي بد�أها البنك املركزي العماين
بالتعاون مع البنوك الأع�ضاء يدعم
ويعزز ثقة اجلمهور للبقاء على عالقة
�أوثق مع النظام امل�صريف واملايل يف
�سلطنة عمان.
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