
ُ
751

ُ

nbo.om

 ٢
٠١

٦
ي 

ـو
سن

 ال
ـر

ري
قـ

لتـ
ا

التـقـريـر السنـوي
٢٠ ١ ٦

73839-40 cover.indd   6 3/12/17   10:58 AM



1.indd   1 3/25/17   2:10 PM



1.indd   2 3/25/17   2:10 PM

4 تقرير رئيس مجلس اإلدارة  

8 نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة  

14 اإلدارة التنفيذية  

16 رؤيتنا، وقيمنا، وأهدافنا االستراتيجية 

18 تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة - ٢٠16  

٣٠ تقرير حوكمة الشركة - ٢٠16 

5٢ بازل II و III  - المرتكز III  تقرير - ٢٠16  

76 القوائم الماليـة 

ُمزن للصيرفة اإلسالمية 

144 بازل II و III  - المرتكز III  تقرير - ٢٠16 

169 القوائم الماليـة 

٢٠٢ فروع البنك الوطني العماني  

جــدول 
المحتويـــات

1.indd   3 3/25/17   2:10 PM



4
البنك الوطني العماني

التقرير السنوي ٢٠١٦

تقرير رئيس مجلس اإلدارة 
لعام ٢٠16

  ال يزال البنك الوطني العماني هو البنك األكثر ربحيًة 
في السلطنة مع تسجيله أعلى مستويات العائد على 

حقوق المساهمين والعائد على األصول في القطاع.  
 

محمد بن محفوظ العارضي
رئيس مجلس اإلدارة
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البنك الوطني العماني
التقرير السنوي ٢٠١٦

تقرير رئيس مجلس اإلدارة 
لعام ٢٠١٦

المساهمون الكرام،

يسـعدني بالنيابـة عـن مجلـس إدارة “البنـك الوطنـي العمانـي” أن أعلـن 
عـن النتائـج الماليـة، والبيانـات الماليـة المصاحبة لها، عن السـنة المنتهية 

في ٣1 ديسـمبر ٢٠16.

التطورات االقتصادية

االقتصاديـة  والقطاعـات  المنطقـة  حكومـات  بسـعي   ٢٠16 عـام  اتسـم 
إلـى التكيـف مـع الواقـع الجديـد والمرتبـط مـع احتمـال اسـتمرار العجـز 
المـزدوج فـي ميزانيات الدول والحسـابات الجارية على المدى المتوسـط.

كمـا دأبـت اقتصـادات المنطقـة، والقائمـة علـى المـوارد النفطيـة، علـى 
مواجهـة هـذه التحديـات، حيـث تـم إشـعار أصحـاب المصلحـة بـأن هنالـك 
تدابيـر فاعلـة قـد تـم اتخاذهـا لتخفيف التأثيـرات الناجمة عن أسـعار النفط 

التـي دائمـً مـا تكـون أدنـى مـن نقطـة التعـادل فـي الميزانيـة. 

النشـاط االقتصـادي خـالل  أمـا فـي سـلطنة عمـان، وبالرغـم مـن تباطـؤ 
عـام ٢٠16، فقـد تـم اتخـاذ تدابير تصحيحيـة لتحقيق التوازن بين مسـتويات 
الدخـل واإلنفـاق تضمنت إصالح سياسـات الدعم والضرائب، وترشـيد اإلنفاق 
المالـي، واإلصـرار علـى ضبـط مسـتويات النمـو المرتفعـة بشـكل كبيـر 
حتـى اليـوم فـي معـدل اإلنفـاق، والـذي يتشـكل فـي معظمه مـن رواتب 
ومزايـا الموظفيـن الحكومييـن. وفي الوقت ذاته، شـرعت الحكومة في 
تنفيـذ برنامـٍج إلصـدار سـندات للديـن لضمـان توفـر رصيـٍد كاٍف مـن األموال 
الهيكليـة  اإلصالحـات  بـدء  مـع  المتوسـط  المـدى  علـى  العجـز  لتغطيـة 
بشـكٍل جـدي. وقـد لقـي إصـدار السـندات خالل عـام ٢٠16 ترحيبـً كبيرًا في 
األسـواق، ال سـيما وأنـه مـن الواضـح أن شـهية المخاطـرة ال تـزال متينـة فـي 

السـلطنة. أسواق 

وكانت الحكومة العمانية قد أطلقت المبادرة الوطنية “تنفيذ” لتفعيل 
مشـاركة القطـاع الخـاص فـي إرسـاء التوجهات المسـتقبلية للسياسـات 
للتخطيـط”  األعلـى  “المجلـس  توّلـى  وقـد  السـلطنة.  فـي  االقتصاديـة 
٣٠٠ مشـارك مـن  لعـدد  أسـابيع كاملـة   6 المبـادرة علـى مـدى  تنظيـم 
القطاعيـن العـام والخـاص. وقد كـّرس “البنـك الوطني العمانـي” موارد 
كبيـرة لدعـم المبـادرة وذلـك عبـر انتـداب فريـق مـن أعضـاء اإلدارة العليـا 
لاللتحـاق بالبرنامـج. وقـد خرجـت المبـادرة بمجموعـة مـن التوصيـات بمـا 
فيهـا زيـادة التركيز على الشـراكة بين القطاعين العـام والخاص لتطوير 
القطاعـات األكثـر أهميـة، إضافـًة إلـى إجـراء إصالحـات تنظيميـة وقانونيـة 
لتشـجيع االسـتثمار األجنبـي والتنويـع االقتصـادي وتوفيـر فـرص العمـل. 
وتشـمل هـذه التوصيـات البنـود الرئيسـية لالسـتراتيجية االقتصاديـة فـي 

السـلطنة علـى المدييـن المتوسـط والطويـل.

وال شـك بـأن االرتفـاع األخيـر ألسـعار النفـط فـوق مسـتوى 5٠ دوالرًا للبرميل 
بالحـد  انتظارهـا تقضـي  التفاقيـة طـال  “أوبـك”  بلـدان  أن توصلـت  بعـد   -
مـن اإلنتـاج - سـاهم فـي اسـتقرار التوجهـات مـع تنامـي اإلجمـاع علـى أن 
أسـعار النفط سـتحافظ على اسـتقرارها نسـبيً خالل الفترة المقبلة، وإن 
كان ذلـك عنـد مسـتويات تتسـق مـع فتـرات طويلـة مـن العجـز لكنهـا 
منخفضـة. وبشـكل رئيسـي، فـإن ارتفـاع أسـعار النفـط وتراجـع مسـتوى 
العجـز سـيمنح الحكومـات مزيـدًا مـن الوقـت وفسـحًة اللتقـاط األنفـاس 
قبـل مواصلـة سـعيها لتطبيـق اإلصالحـات االقتصاديـة الضروريـة لتحقيـق 

التنويـع االقتصـادي وخفـض االعتمـاد علـى المـوارد النفطيـة.

وتمـّر دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة، والتـي تعتبـر أحـد األسـواق األخـرى 
النشـاط  تباطـؤ  مـن  بمرحلـة  العمانـي،  الوطنـي  للبنـك  الرئيسـية 
خـالل  النمـو  علـى  الوضـع  هـذا  تأثيـر  باسـتمرار  توقعـات  مـع  االقتصـادي 
المرحلـة المقبلـة. ورغـم ذلك، فقـد نجحت دولة اإلمـارات العربية المتحدة 
جيـد  النفـط بشـكل  أسـعار  تداعيـات هبـوط  تجـاوز  فـي  دبـي  وال سـيما 
قياسـً  النفطيـة  المـوارد  علـى  نسـبيً  األقـل  اعتمادهـا  وبفضـل  نسـبيً. 
بالبلـدان المجـاورة، فـإن مـن المتوقـع أن تواصل اإلمـارات  العربية المتحدة 
تسـجيل مسـتويات مرتفعـة من اإلنفاق علـى الجوانب التنمويـة بالتوازي 
مـع مواصلـة تركيـز الحكومـة علـى ترسـيخ مكانتهـا كمركـز عالمـي 
رائـد للتجـارة واالسـتثمار. وبالرغم مـن هذه الجوانب اإليجابيـة، فإن هنالك 
العديـد مـن التحديـات التـي تواجـه دبي ودولة اإلمارات بشـكل عـام، لذلك 

سـيواصل البنـك نهجـه الحـذر فـي أنشـطة اإلقـراض فـي السـوق اإلماراتيـة 
حتـى تتبلـور رؤيـة واضحـة فـي األسـواق.

  القطاع المصرفي

أســهم التباطــؤ االقتصــادي خــالل عــام ٢٠16 فــي إحــداث تأثيــر متسلســل 
علــى جميــع قطاعــات االقتصــاد بمــا فيهــا القطــاع المصرفــي. وبشــكل 
ــيولة  ــى الس ــط عل ــان، وازداد الضغ ــى االئتم ــب عل ــص الطل ــوظ، تقل ملح
طــوال األشــهر االثنــي عشــر الماضيــة. ومــع ذلــك، أظهــر االئتمــان الممنــوح 
مــن  األولــى  األحــد عشــر شــهرًا  خــالل   %9.٢ بنســبة  نمــوًا  البنــوك  مــن 
ــي، غيــر أن الشــهور الـــ  العــام الماضــي بحســب البنــك المركــزي العمان
18 الماضيــة شــهدت ضغطــً ملحوظــً علــى الســيولة، حيــث لــم تتجــاوز 

نســبة نمــو الودائــع خــالل الشــهور الـــ 11 األولــى %4.7.

 .٢٠16 عــام  فــي  التقليديــة  البنــوك  فــي  الحكوميــة  الودائــع  انخفضــت 
وكمــا هــو متوقــع فــي هــذه المرحلــة مــن الــدورة االقتصاديــة، يواجــه 
ــع  ــة اســتقطاب ودائ ــً كبيــرًا يتمثــل فــي صعوب القطــاع المصرفــي تحدي
جــودة  علــى  الوقــت  نفــس  فــي  المحافظــة  مــع  معقولــة،  بتكلفــة 

لألصــول. مناســبة 

وضمــن هــذه الظــروف، يتوجــه تركيــز البنــك الوطنــي العمانــي نحــو 
الســيولة،  مــن  مثاليــة  ومســتويات  قويــة،  ربحيــة  علــى  المحافظــة 
وموجــودات ماليــة متينــة، وجــودة أصــول عاليــة علــى المــدى المتوســط.  

األداء التشغيلي  

بقيمـة  أربـاح  صافـي  العمانـي”  الوطنـي  “البنـك  حقـق   ،٢٠16 عـام  خـالل 
55.8 مليـون ريــال، بانخفـاض نسـبته 7.٢% بالمقارنـة مـع العـام الماضي، 
حيـث تمثلـت أولويـات البنـك خـالل تلـك الفتـرة فـي التركيـز علـى تعزيـز 
جـودة األصـول، وإثراء تجارب العمالء، وتحسـين مسـتويات رضاهـم واإلدارة 

الفاعلـة للميزانيـة العموميـة، وذلـك علـى حسـاب نمـو القـروض. 

وبالرغـم مـن ذلـك،  ارتفـع صافـي دخـل الفائـدة مـن العمليـات المصرفيـة 
التقليديـة وإيـرادات أنشـطة التمويـل المصرفـي اإلسـالمي بمعـدل ٢.%7 
ـن  ليصـل إلـى 1٠1.6 مليـون ريــال نتيجـة للنمـو الطفيـف للقـروض وتحسُّ
مزيـج التمويـل. وسـجل صافـي هوامـش الفائـدة انخفاضـً طفيفـً مقارنة 
ارتفـاع تكلفـة  إلـى  الماضـي، ويعـود ذلـك بشـكل أساسـي  العـام  مـع 
التمويـل علـى الرغـم مـن ازدياد عائـدات األصـول. وكان أداء البنك مشـّرفً 
فـي بيئـة العمـل الصعبـة هـذه حيـث حافـظ علـى أعلـى الهوامش قياسـً 

بنظرائـه. 

مـن جهـة أخـرى، شـهد الدخل غير المرتبـط بالفوائد انخفاضً بنسـبة %15.7 
ليصـل إلـى ٣4.5 مليون ريــال، ويعزى ذلك بشـكل رئيسـي إلى انخفاض 
الدخـل الناتـج مـن إحـاالت التأميـن، والـذي تأثـر بالتغييـرات التنظيمية التي 
تـم تطبيقهـا مطلـع العـام.  وعـالوًة علـى ذلك، ونسـبة ألن البنـك قد رّكز 
علـى المحافظـة علـى أصـول جيدة مقابل نمـو األصول خالل عـام ٢٠16 فإن 

هـذا قـد أدى حتمـً إلـى انخفاض إيرادات رسـوم منـح القروض. 

الحكومـة  توجيهـات  علـى  بنـاء  لألجـور  األدنـى  الحـد  زيـادة  وبسـبب 
التحتيـة، سـجلت  األفـراد والبنيـة  ومواصلـة االسـتثمار االسـتراتيجي فـي 
تكاليـف التشـغيل زيـادة طفيفـة بنسـبة 4.4% مقارنـًة بنفـس الفتـرة مـن 
العـام الماضـي، كمـا ارتفعـت نسـبة التكاليـف إلـى الدخل بالبنـك لتصل 
إلـى 46% مقارنـًة بنسـبة 44.٢% فـي العـام الماضـي. كمـا سـجلت األربـاح 

بلغـت نسـبته ٣%. انخفاضـً هامشـيً  التشـغيلية 

زاد االنخفـاض فـي قيمـة القـروض والسـلفيات إلـى 1٠ مالييـن ريــال خـالل 
العـام مقارنـة بــ6.٣ مالييـن ريــال فـي الفتـرة ذاتهـا مـن العـام الماضـي. 
ويحتفـظ البنـك بمخصصـات كخطـوة احترازيـة فـي ظـل المرحلـة الحالية 
مـن الـدورة االقتصادية. وفي ضوء هذه المعطيات، سـتتم مواصلة إعطاء 
األولويـة لتحقيـق األربـاح ونمـو األصـول االنتقائيـة علـى المـدى المتوسـط.   

مقيـاس  وهـي  المسـاهمين،  أمـوال  علـى  العائـد  نسـبة  انخفضـت 
فـي  المسـجلة   %15.9 بنسـبة  مقارنـة   %1٣.7 إلـى  للربحيـة،  أساسـي 
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البنك الوطني العماني
التقرير السنوي ٢٠١٦

تقرير رئيس مجلس اإلدارة 
لعام ٢٠١٦

الرسـوم  مـن  الدخـل  النخفـاض  نتيجـة  وذلـك   ،٢٠15 عـام  مـن  ديسـمبر 
وارتفـاع حجـم المخصصـات.  وبالرغـم مـن هـذا االنخفـاض، ال يـزال “البنـك 
الوطنـي العمانـي” هـو البنـك األكثـر ربحيـًة فـي السـلطنة مع تسـجيله 
أعلـى مسـتويات العائـد علـى حقـوق المسـاهمين والعائـد علـى األصـول 

القطـاع.  فـي 

بنفـس  مقارنـًة   %5.4 بنسـبة  نمـوًا  والسـلفيات  القـروض  صافـي  سـجل 
الفتـرة مـن العـام الماضـي، ليبلـغ ٢.67٠ مليـون ريــال. كما حققـت ودائع 
العمـالء ارتفاعـً مماثـاًل بنسـبة بلغـت 6.6% لرفد النمو فـي قيمة القروض. 

يواصـل البنـك تنويـع قاعـدة ودائعـه إلدارة تكاليـف التمويل بشـكل فاعل. 
وقـد نجـح البـك خـالل العـام فـي اسـتكمال إصدار سـندات متوسـطة األجل 
التوجهـات  إلـى  1٠٠ مليـون دوالر بهامـش ٢%، ممـا يشـير  )EMTN( بقيمـة 
البنـك منـذ  قاعـدة مسـتثمري  لـدى  اإلصـدار  التـي خلقهـا هـذا  اإليجابيـة 

عمليـة اإلصـدار االفتتاحيـة لـه فـي عـام ٢٠14. 

بلغـت نسـبة القـروض المتعثـرة مـن إجمالـي القـروض ٢.٢%، وهـي زيـادة 
طفيفـة بالمقارنـة مـع نسـبة 1.9% المسـجلة لغايـة ديسـمبر ٢٠15. ووصـل 
معـدل تغطيـة القـروض حتـى ٣1 ديسـمبر ٢٠16 إلـى 1٣9%. ويواصـل البنـك 
مراقبتـه الحـذرة لمحفظتـه مـع التركيـز علـى تطبيـق معاييـر حصيفـة 

لمخاطـر االئتمـان. 

سـيوصي مجلـس اإلدارة بتوزيـع اربـاح بمسـتوى متحفظ لضمـان احتفاظ 
للتغييـرات  واسـتعداده  االقتصاديـة  الـدورة  خـالل  قـوي  مـاٍل  بـرأس  البنـك 
التنظيميـة الكبيـرة والوشـيكة، بما فيهـا المعيار الدولي إلعـداد التقارير 
هـذا  فـي  البنـوك  لجميـع  النهائيـة  القـرارات  وسـتكون   .9 رقـم  الماليـة 

الصـدد خاضعـًة لموافقـة الجهـات الرقابيـة.

توزيـع  بعـد  البنـك،  مـال  رأس  كفايـة  معـدل  يبلـغ  أن  المتوقـع  ومـن 
بالمقارنـة  بهـا%17.4  التوصيـة   تمـت  التـي  المسـتويات  حسـب  األربـاح 
حقـوق  نسـبة  بلغـت  وقـد   .%1٣.٢5 البالغـة  التنظيميـة  المتطلبـات  مـع 
التنظيميـة  المتطلبـات  مـع  بالمقارنـة   ،%1٢.٣ األساسـية  المسـاهمين 
ومـع  البنـك.  مـال  لـرأس  الكبيـرة  القـوة  تعكـس  والتـي   %8.٢5 البالغـة 
توافـر القـدرة الكافيـة لدعـم المسـتوى الثاني من رأس المـال، فإن البنك 
الوطنـي العمانـي فـي موقـع قـوي للغايـة لالسـتفادة مـن فـرص النمـو 
المحتملـة، والتـي سـيتم توظيفهـا بصـورة انتقائيـة كمـا أوضحنـا آنفـً. 

األداء في دولة اإلمارات العربية المتحدة

واجهـت أعمـال البنـك فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة تحديـات خـالل 
العـام ٢٠16. وعلـى الرغـم مـن األداء الجيـد للبنـك ونمو الدخل التشـغيلي 
النكشـاف  وضعهـا  تـم  مخصصـات  بسـبب  النتيجـة  تأثـرت   ،%٣7 بنسـبة 
كبيـر كان لـه تأثيـر ملحـوظ علـى الدخـل الصافـي للبنـك. وقـد أدى النهج 
إلـى تسـجيل مسـتوى  باإلقـراض  المرتبطـة  المخاطـر  إدارة  الراشـد فـي 
ونظـرًا  الماضـي.  العـام  مـن  ذاتهـا  الفتـرة  مـع  بالمقارنـة  إقـراض موحـد 
لمرونـة وقـوة وتنـوع اقتصـاد اإلمـارات العربيـة المتحـدة، فـإن البنـك علـى 
ثقـة مـن فـرص النمـو المجزيـة ألعمالـه فيهـا. وتبقـى هـذه السـوق بنـدًا 

مهمـً ضمـن اسـتراتيجية البنـك التنافسـية علـى المـدى الطويـل.

أمـا بالنسـبة لسـوقنا الرئيسـية، وهـي سـلطنة عمـان، فيواصـل البنـك 
تعزيـز مراقبـة مـوارده وعملياتـه ونظمـه ليكـون أكثـر اسـتعدادًا ليواجـه 
بشـكل اسـتباقي وفاعـل أي إشـارة إلـى تدهـور في جـودة األصـول، والتي 

تبـرز عـادًة خـالل هـذه المرحلـة مـن الـدورة االقتصاديـة.

“مزن” للصيرفة اإلسالمية

خـالل  نموهـا  للبنـك  التابعـة  اإلسـالمية  للصيرفـة  نافـذة “مـزن”  واصلـت 
عـام ٢٠16، حيـث ازدادت إيراداتهـا بنسـبة 1٢% لتصـل إلـى ٣.7 مليـون ريـال. 
فـي حيـن ارتفعـت األربـاح الصافيـة بنسـبة 89% عـن الفتـرة ذاتها من السـنة 

السـابقة لتصـل إلـى 1.٢ مليـون ريـال.

أبرز اإلنجازات

البنـك  واصـل  العالمـي،  االقتصـادي  االسـتقرار  بعـدم  اتسـم  عـام  خـالل 
الوطنـي العمانـي تحقيـق إنجـازات جديـدة فـي مسـيرته التـي تهـدف إلـى 

السـلطنة. فـي  المصرفيـة  الخدمـات  ريـادة قطـاع 

وقـد ظهـر ذلـك واضحـً مـن خـالل األداء المالـي للبنـك علـى مـدار العـام 
حيـث ظـل يحتفـظ بمسـتوى من معاييـر الربحية هو األعلى فـي القطاع، 
األمـر الـذي يؤكـد فعاليـة اإلدارة التـي ينتهجهـا البنـك الوطنـي العمانـي 

فـي كافـة جوانـب عملياتـه.

وخـالل عـام ٢٠16، حققـت الخدمـات المصرفيـة لألفـراد فـي البنـك خطـوة 
االسـتراتيجية  المبـادرات  مـن  سلسـلة  عبـر  األمـام  نحـو  أخـرى  كبيـرة 
وإيجـاد  ربحيـًة  األكثـر  العمـالء  واسـتبقاء شـرائح  اسـتقطاب  إلـى  الراميـة 
أفضـل السـبل لخدمـة قاعـدة العمـالء الواسـعة بمنتهـى الكفـاءة. كمـا 
تـم تعزيـز مزيـج منتجاتنـا بصـورة أكبـر عبـر إضافـة عـدد مـن المنتجـات 
العـام، وتعزيـز عـروض  والتأميـن  الحيـاة،  التأميـن علـى  فـي  المبتكـرة 

العمـالء.  عبـر مختلـف شـرائح  التوفيـر  ثقافـة  لتشـجيع  القيمـة 

لقـد واصلنـا االسـتثمار بقـوة فـي ابتـكار ُطـُرق جديـدة لتقديـم منتجاتنـا 
فـي  التوسـع  مـن  المزيـد  تحقيـق  علـى  خـاص  تركيـز  مـع  وخدماتنـا، 
تـم  لعمالئنـا،  محـددة  لمتطلبـات  واسـتجابة  البديلـة.  التوزيـع  قنـوات 
لألفـراد وتطبيقـات خاصـة  المصرفيـة  للخدمـات  تطبيقـات جديـدة  إطـالق 
بتـداول األسـهم علـى الهواتـف الجوالـة، في حيـن قدمت المنصـة المعززة 
فوريـة  مصرفيـة  تجربـًة  للشـركات  اإلنترنـت  عبـر  المصرفيـة  للخدمـات 

المتحـدة.  العربيـة  واإلمـارات  عمـان  سـلطنة  بيـن  العاملـة  للشـركات 

باإلضافـة إلـى ذلـك، قمنا بتعزيز قدراتنا لخدمة العمالء عن طريق تأسـيس 
إدارة خاصـة إلثـراء تجربـة عمالئنـا، األمـر الـذي خّفـض أوقـات االسـتجابة ورَفـع 

معاييـر الخدمة. 

ومـن اإلنجـازات األخـرى للبنـك الوطنـي العمانـي، دعمـه المسـتمر ألجندة 
الطويـل. ففـي  المـدى  االقتصـادي علـى  التنويـع  السـلطنة فـي تحقيـق 
الصغيـرة  للشـركات  خدماتـه  البنـك  خبـراء  مـن  فريـق  قـدم   ،٢٠16 عـام 
والمتوسـطة ورواد األعمـال، عبـر مجموعـة منتجـات متكاملـة لبرنامـج 

“تجارتـي”. 

المصرفيـة  والخدمـات  للشـركات،  المصرفيـة  الخدمـات  إدارات  وقدمـت 
مشـاريع  أكبـر  مـن  لعـدد  االستشـارية  والخدمـات  التمويـل  الحكوميـة 
الشـركات  حلـول  قسـم  يواصـل  فيمـا  السـلطنة،  فـي  التحتيـة  البنيـة 
التقـدم بخطـى ثابتـة في سـلطنة عمـان واإلمارات العربيـة المتحدة على 
حـٍد سـواء، وذلـك مـن خـالل توفيـر استشـاراٍت مخصصـة للشـركات التـي 
االنخـراط فـي  أو  زيـادة رأس مالهـا وتنويـع مصـادر تمويلهـا  إلـى  تتطلـع 
عمليـات بيـع أو اسـتحواذ اسـتراتيجية. كمـا شـهد هـذا العـام أيضـً قيـام 
البنـك الوطنـي العمانـي بـدور فعـال فـي مبـادرة “تنفيـذ” التـي جمعـت 
العبيـن رئيسـيين مـن القطاعيـن الخـاص والعـام إليجـاد حلـول مشـتركة 

تسـهم فـي تحقيـق أهـداف السـلطنة فـي التنويـع االقتصـادي.

قطـاع  دعـم  فـي  مسـاهمته  علـى  العمانـي  الوطنـي  البنـك  حافـظ 
السـياحة السـريع النمـو فـي السـلطنة خـالل عـام ٢٠16، وقـد نجـح بشـكل 
لرياضـة  عالميـة  كوجهـة  عمـان  مكانـة  علـى  المحافظـة  فـي  خـاص 
الجولـف. وقـد شـكلت “بطولـة البنـك الوطنـي العمانـي الكالسـيكية 
للجولـف” تتويجـً رائعـً لموســـم “جولـة التحـدي األوروبيـة” حيث جمعت 
للجولـف  عالمـي  مهرجـان  فـي  العالـم  أنحـاء  جميـع  مـن  المشـجعين 
احتضنتـه مدينـة مسـقط علـى مـدى أربعـة أيـام. كمـا قـام البنـك بدعـم 
العديـد مـن المبـادرات األخـرى التـي تهـدف إلـى تشـجيع الشـباب العماني 

الرياضيـة. األنشـطة  االنخـراط فـي ممارسـة  علـى 

“المتحدثيـن  سلسـلة  ضمـن  باالهتمـام  أيضـً  الجديـد  الجيـل  حظـي 
عـدة  أقامـت  والتـي  العمانـي”  الوطنـي  البنـك  إدارة  مجلـس  لرئيـس 
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تقرير رئيس مجلس اإلدارة 
لعام ٢٠١٦

العـام أسـهمت فـي تحفيـز الطـالب والجمهـور وغيرهـم  فعاليـات خـالل 
مـن أصحـاب المصلحـة بالبنـك عبـر جلسـات نقاشـية أجريـت مـع قيادييـن 
ومفكريـن بارزيـن، منهـم: معالـي الدكتـور جونـغ كيونـج شـوي، وزيـر 
وينثـروب، مديـر  ريبيـكا  والدكتـورة  السـابق،  الكـوري  المعرفـة  اقتصـاد 

بروكينجـز. معهـد  فـي  الدولـي  التعليـم  مركـز 

وبهـدف إلهـام الشـباب لتحقيـق النجـاح، أطلـق البنـك الوطنـي العمانـي 
جائـزة االبتـكار في قطاع المشـاريع الصغيرة والمتوسـطة، والتي نظمت 
فـي العـام ٢٠16 مسـابقتين مخصصتيـن لطـالب الجامعـات. ويعمل البنك 
المسـابقتين لمسـاعدتهم  فـي هاتيـن  الفائزيـن  اليـوم عـن كثـب مـع 
علـى تحويـل أفكارهـم الجديـدة فـي عالـم األعمـال إلـى شـركات ناجحـة.

فـي  التميـز  تحقيـق   ٢٠16 العـام  فـي  العمانـي  الوطنـي  البنـك  اسـتطاع 
العديـد مـن المجـاالت، بفضل المسـاهمة الكبيرة التـي قدمها موظفونا 
الذيـن يتمتعـون بقـدر عالـي مـن الكفـاءة والخبـرة. وقد عـززت “أكاديمية 
األساسـية  المهـارات  للبنـك،  التابعـة  والتطويـر  التدريـب  ذراع  التميـز”، 
التجاريـة  المهـارات  مـن  سلسـلة  شـملت  برامـج  عبـر  الموظفيـن  لـدى 
الرائـدة،   ”Women@NBO“ مبـادرة  وّفـرت  كمـا  الرئيسـية.  والمصرفيـة 
التوجيـه واإلرشـاد لموظفـات البنـك الوطنـي العمانـي إلعـداد مجموعـة 
مـن الكـوادر التـي تتمتـع بمسـتوى عالـي مـن الكفـاءة والقـدرة لشـغل 
دعـم  فـي  للبنـك  التقنيـة  الريـادة  أسـهمت  كمـا  القياديـة.  الوظائـف 
اسـتراتيجية المـوارد البشـرية بمنّصـة تأهيليـة جديدة للموظفيـن الجدد، 
لمسـاعدتهم علـى االنخـراط بسـهولة فـي أجـواء العمـل في مؤسسـتنا.

يقدمهـا  التـي  الخدمـات  جـودة  أن مسـتويات  نـرى  النظـر،  إمعـان  وعنـد 
البنـك، واالبتـكار فـي محفظـة الخدمـات والمنتجـات، والمسـاهمة التـي 
قدمهـا للمجتمـع ككل ال تقـل قـوة عـن األداء المالـي للبنـك فـي هـذا 

العـام.

وإيجـاد طـرق  اإلنجـازات،  هـذه  علـى  البنـاء  نحـو  التركيـز  فيتجـه  اآلن،  أمـا 
جديـدة لتلبيـة المتطلبـات المتغيـرة للعمـالء ، سـواء كانـوا أفـرادًا أو رّواد 

أعمـال، أو مـن الشـركات الكبـرى أو هيئـات القطـاع العـام.

إن الوصـول إلـى هدفنـا فـي أن نصبـح البنـك المفضـل فـي السـلطنة هـو 
رحلـة متواصلـة وليسـت غايـة بحد ذاتهـا، ونحن نتطلع قدمـً إلى مواصلة 

تقديـم المزيـد مـن االبتـكار، والتميـز، والنجـاح في عـام ٢٠17.

وقبـل كل ذلـك، نتوجـه بأسـمى آيـات الشـكر والعرفـان لحضـرة صاحـب 
الجاللـة السـلطان قابـوس بـن سـعيد المعظـم، حفظـه اهلل ورعـاه، علـى 
قيادتـه الُملِهمـة، ورؤيتـه الثاقبة، والتي تحت مظلتها تمكنت السـلطنة 

مـن شـق طريقهـا بعزيمـة وثبـات نحـو التنميـة الناجحـة والمسـتدامة.

إنني أتطلع قدمً نحو عام جديد آخر، مليء بالنجاحات الباهرة. 

محمد محفوظ العارضي
رئيس مجلس اإلدارة

  إن الوصول إلى هدفنا في 
أن نصبح البنك المفضل 
في السلطنة هو رحلة 

متواصلة وليست غاية بحد 
ذاتها، ونحن نتطلع قدمًا إلى 

مواصلة تقديم المزيد من 
االبتكار، والتميز، والنجاح في 

  
 
عام 2017.
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نبذة عن أعضاء 
 مجلس اإلدارة

يشـــغل الفاضـــل/ محمد بن محفـــوظ العارضي منصـــب رئيس مجلس 
التنفيـــذي  اإلدارة  مجلـــس  ورئيـــس  العمانـــي  الوطنـــي  البنـــك  إدارة 

النفســـتكورب. 

 بدأ حياته العملية كطيار مقاتل شـــاب طموح بســـالح الجو الســـلطاني 
العمانـــي في ســـلطنة عمان في عـــام 1978 ثم تدرج حتـــى تم تعيينه 
فيمـــا بعد قائدا لســـالح الجو الســـلطاني العماني خـــالل الفترة من 199٢ 
إلـــى ٢٠٠٣. فـــي ســـنة ٢٠٠٠ تـــم تقليده “وســـام عمـــان” من قبـــل جاللة 

المعظم.  السلطان 

تقاعـــد الفاضـــل/ محمد من ســـالح الجو الســـلطاني العمانـــي وبحوزته 
درجـــة بكالوريـــوس العلوم فـــي العلوم العســـكرية من كليـــة أركان 
ســـالح الجـــو الملكي فـــي براكنيـــل، انجلترا. وتابـــع العارضي دراســـته 

لنيـــل درجـــة الماجســـتير فـــي السياســـة العامـــة فـــي تخصـــص إدارة 
المؤسســـات الماليـــة مـــن كلية كينيـــدي، جامعـــة هارفـــارد بالواليات 
المتحـــدة األمريكيـــة. وعنـــد عودته مـــن هارفـــارد، انضـــم العارضي إلى 
األعمـــال التجاريـــة لعائلته وذلـــك كرئيـــس لمجلس إدارة شـــركة رمال 

 . بضة لقا ا

التحق العارضـــى بمجلس إدارة البنك الوطنـــي العماني كنائب لرئيس 
مجلـــس اإلدارة في مارس ٢٠11 ثم أصبح رئيســـً لمجلـــس اإلدارة بتاريخ ٢6 
مـــارس ٢٠14. خـــالل فترة عملـــه كرئيس لمجلـــس إدارة البنـــك الوطني 
العماني، أســـس البنـــك رؤية للنمو واســـتراتيجية للتنفيـــذ جعلت من 
البنـــك الوطنـــي العماني البنك األســـرع نموًا واألكثر ربحيـــة بين البنوك 

السلطنة.  في 

المناصب التي يشغلها العارضي:

رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني   •

رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي النفستكورب  •

عضــو مجلــس إدارة المجلــس االستشــاري العالمــي لمعهــد   •
األمريكيــة المتحــدة  الواليــات  ســي،  دي  واشــنطن  بروكينجــز، 

عضـــو مجلـــس أمنـــاء زمالـــة إيزينهـــاور، فيالديلفيـــا، الواليـــات   •
األمريكيـــة المتحـــدة 

عضـــو مجموعـــة رؤســـاء مجالـــس إدارة المنتـــدى االقتصـــادي   •
سويســـرا العالمـــي، 

عضو مجلس عمداء كلية كينيدي بجامعة هارفارد   •

لواء جوي )متقاعد(
محمد بن محفوظ بن سعد العارضي

رئيس مجلس اإلدارة
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سـعادة الشـيخ/ عبـد اهلل بـن علـي بـن جبـر آل ثانـي عضـو مجلس 
إدارة البنـك منـذ يوليـو ٢٠٠5، وهـو أيضـا عضـو اللجنـة التنفيذيـة 
والترشـيحات والمكافـآت بالمجلـس. يـرأس سـعادة الشـيخ/ عبد 
اهلل مجلـس إدارة البنـك التجـاري بقطـر وهـو عضـو مجلـس إدارة 
البنـك العربـي المتحـد باإلمـارات العربية المتحدة، كمـا أنه يملك 
شـركة فيسـتا للتجـارة وشـريك فـي كل مـن دار المنـار- قطـر، 
ودوموبـان- قطـر وشـركة خدمـات المعلومـات المتكاملة- قطر 

 .)Integrated Intelligence Services Company(

سـعادة الشـيخ / عبـد اهلل حاصـل علـى درجـة بكالوريـوس اآلداب 
فـي العلـوم االجتماعيـة مـن جامعـة قطـر.

سعادة الشيخ
عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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تشــغل الســيدة روان بنــت أحمــد آل ســعيد منصــب العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لشــركة تكافــل عمــان ش.م.ع.ع، وهــي شــركة تأميــن متوافقــة 
مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية. قبــل التحاقهــا بشــركة تكافــل عمــان، شــغلت الســيدة روان منصــب العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
الشــركة العمانيــة الوطنيــة لالســتثمار القابضــة ش.م.ع.ع. )أونــك(. وقبــل انتقالهــا إلــى القطــاع الخــاص، شــغلت الســيدة روان منصــب نائــب الرئيــس 
التنفيــذي لالســتثمار فــي صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة بســلطنة عمــان، حيــث كانــت علــى رأس تنفيــذ العديــد مــن االســتثمارات الضخمــة علــى نطــاق 

العالــم. تملــك الســيدة روان مــن الخبــرة مــا يربــو علــى ٢8 عامــً فــي القطــاع المالــي، منهــا ٢٠ عامــً فــي القطــاع العــام.

الســيدة روان عضــو بمجالــس إدارات العديــد مــن الشــركات والمؤسســات الماليــة المرموقــة فــي ســلطنة عمــان والمنطقــة. وقــد تــم مؤخــرًا تعيينها عضوًا 
بمجلــس إدارة شــركة النفــط العمانيــة ش.م.ع.م ولجنــة التدقيــق الخاصــة بهــا. كمــا أنهــا عضــو بمجلــس إدارة الهيئــة العامــة لتطويــر المؤسســات الصغيــرة 
ــادة(، وعضــو بمجلــس إدارة الشــركة العمانيــة لتنميــة االســتثمارات الوطنيــة ورئيســً لصندوقــي األســهم ومجلــس التعــاون الخليجــي  والمتوســطة )ري
بالشــركة، ورئيــس مجلــس إدارة مؤسســة عمــان لالســتثمار ش.م.ع.م،  ونائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة تكافــل عمــان ش.م.ع.ع، وعضــو مجلــس اإلدارة 

ــو  ــي ش.م.ع.ع.،  وعض ــي العمان ــك الوطن ــس اإلدارة بالبن ــق بمجل ــة التدقي ــس لجن ورئي
مجلــس اإلدارة بشــركة النفــط العمانيــة للتســويق ش.م.ع.ع.، وعضــو مجلــس إدارة 

التأميــن الدولــي العــام بــاألردن، وبيــت التمويــل الوطنــي بالبحريــن.

االجتماعيــة،  للتأمينــات  العامــة  بالهيئــة  االســتثمار  بلجنــة  أيضــً  روان عضــو  الســيدة 
ــريعة  ــكام الش ــع أح ــق م ــدوق متواف ــو صن ــر )وه ــدوق الكوث ــس إدارة صن ــس مجل ورئي

اإلســالمية(، وعضــو لجنــة االســتثمار بصناديــق األيتــام والمعاقيــن بــوزارة العــدل.

الســيدة روان هــي المــرأة  األولــى والوحيــدة التــي شــغلت منصــب رئيــس تنفيــذي 
لشــركة عامــة مدرجــة فــي ســلطنة عمــان.

 ،)BizPro( فــي عــام ٢٠11، تــم منــح الســيدة روان جائــزة رائــدة األعمــال التجاريــة المهنيــة
 Forbes وفــي عــام ٢٠1٢ تــم تصنيفهــا فــي المرتبــة 14 مــن قبــل فوربــس الشــرق األوســط
Middle East )ألقــوى ســيدات أعمــال عربيــات فــي الشــركات المدرجــة(. فــي عــام ٢٠14 
تمــت تســمية الســيدة روان مــن بيــن أفضــل الرؤســاء التنفيذييــن بالمنطقــة مــن قبــل 
Trend بالتعــاون مــع مدرســة األعمــال العالميــة INSEAD . حصلــت الســيدة روان أيضــً 
 MARA ”Excellence المــرأة  ــز  تميُّ “جوائــز  خــالل  وذلــك   ”Hall of Fame“ لقــب  علــى 
Awards. فــي عــام ٢٠15، تــم تكريــم الســيدة روان بجائزتيــن مرموقتيــن: جائــزة “قيــادة 
المــرأة اآلســيوية” وجائــزة “قياديــة الســنة بالشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا”. فــي عــام 
٢٠16، تــم تكريــم الســيدة روان بمنحهــا الدكتــوراه الفخريــة مــن جامعــة الكومونويلــث 

ــدة.  ــة المتح بالمملك

الســيدة / روان حاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي االقتصــاد والتمويــل مــن جامعــة 
تحليــل  فــي  عالــي  دبلــوم  علــى  حاصلــة  أنهــا  المتحــدة؛ كمــا  بالمملكــة  لوبــروه 
فــي  البكالوريــوس  ودرجــة  المتحــدة  المملكــة  ســتيرلنج،  جامعــة  مــن  االســتثمار 

بالقاهــرة.  األمريكيــة  الجامعــة  مــن  السياســية  والعلــوم  االقتصــاد 

السيدة/  روان بنت أحمد  آل سعيد
عضو مجلس اإلدارة

معالــي عبــد الرحمــن بــن حمــد العطيــة عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ نوفمبــر 
٢٠14 وعضــو لجنــة المخاطــر بالمجلــس، وعضــو مجلــس إدارة البنــك التجــاري- 
الشــؤون  بــوزارة   197٢ عــام  فــي  المهنيــة  حياتــه  بــدأ    .٢٠14 مــارس  منــذ  قطــر 
الخارجيــة بدولــة قطــر حيــث تولــي منصــب ســفير دولــة قطــر فــي كل مــن جنيــف، 
والمملكــة العربيــة الســعودية، وفرنســا، وإيطاليــا، واليونــان، وسويســرا، واليمــن 
وجمهوريــة جيبوتــي. كمــا شــغل أيضــً منصــب الممثــل الدائــم لدولــة قطــر 
ــا،  ــي روم ــاو( ف ــة )الف ــة والزراع ــة األغذي ــف، ومنظم ــي جني ــدة ف ــم المتح ــدى األم ل
ــة بقطــر وهــو حاصــل علــى  ــر دول ــس. يشــغل منصــب وزي واليونســكو فــي باري

الجائــزة التقديريــة للدولــة.

التعــاون  الســابق لمجلــس  العــام  األميــن  العطيــة هــو  الرحمــن  عبــد  معالــي 
ــى  ــل عل ــو حاص ــام ٢٠11، وه ــى ع ــام ٢٠٠٢ حت ــن ع ــرة م ــالل الفت ــك خ ــي وذل الخليج
بكالوريــوس اآلداب فــي العلــوم السياســية والجغرافيــا مــن جامعــة ميامــي، 
ويــرأس  العطيــة  الرحمــن  عبــد  يملــك معالــي  األمريكيــة.  المتحــدة  بالواليــات 
ــب  ــب نائ ــغل منص ــا يش ــر، كم ــة قط ــارة بدول ــن للتج ــركة موط ــس إدارة ش مجل

رئيــس مجلــس األمنــاء لمنتــدى الفكــر العربــي بعّمــان- األردن.

معالي/ عبد الرحمن بن حمد العطية
عضو مجلس اإلدارة

نبذة عن أعضاء 
 مجلس اإلدارة
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الفاضــل/ حمــد محمــد حمــود الوهيبــي عضــو مجلــس اإلدارة منــذ مــارس 
٢٠14، ورئيــس لجنــة االئتمــان بمجلــس اإلدارة. يملــك الفاضــل حمــد خبــرة 
ــد لســتة عشــر عامــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.  ــة تمت عملي
ــرًا لالســتثمار فــي صنــدوق تقاعــد وزارة الدفــاع  وقــد عمــل الوهيبــي مدي
أيضــً  عضــو  حمــد  الفاضــل/  الماضيــة.  الســبع  الســنوات  فتــرة  طــوال 
بمجالــس إدارة شــركة جلفــار للهندســة والمقــاوالت، وشــركة فولتامــب 

للطاقــة وشــركة المدينــة تكافــل.  

الوهيبــي حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال، تخصــص 
)CFA(  وشــهادة  ماليــة، كمــا أن لديــه شــهادة محلــل مالــي معتمــد 

.)CAIA( بديلــة  اســتثمارات  محلــل 

عضـو اللجنـة التنفيذيـة والترشـيحات والمكافـآت بمجلـس اإلدارة ولجنـة 
المخاطـر بمجلـس اإلدارة. تشـغل الفاضلـة/ أمـل سـهيل بهـوان منصـب 
القابضـة )ش.م.م.(  إدارة مجموعـة سـهيل بهـوان  نائـب رئيـس مجلـس 
مجموعـة  نطـاق  علـى  الشـركات  إدارة  فـي  واسـعة  بخبـرات  وتتمتـع 

بهـوان. شـركات سـهيل 

تشـغل أيضـً منصـب رئيـس مجلـس إدارة شـركة خـزف عمـان ش.م.ع.ع.، 
ش.م.ع.ع.  الدوائيـة  للصناعـات  الوطنيـة  الشـركة  إدارة  مجلـس  وعضـو 
وعضـو لجنتهـا التنفيذيـة، وعضـو مجلـس إدارة شـركة النفـط العمانيـة 

ش.م.ع.ع. للتسـويق 

الفاضلـة/ أمـل حاصلة علـى درجة البكالوريوس في التربية والماجسـتير 
فـي اإلدارة من جامعة السـلطان قابوس.  

الفاضلة/ أمل سهيل بهوان 
عضو مجلس اإلدارة

الفاضــل/ محمــد إســماعيل مندنــي العمــادي عضــو مجلــس إدارة البنــك 
منــذ نوفمبــر ٢٠14، ورئيــس لجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة 
التجــاري  البنــك  إدارة  أيضــً عضــو مجلــس  بالمجلــس. وهــو  التدقيــق 
خبــرات  ولديــه  تركيــا  إس،  إيــه  بنــك  الترنتيــف  إدارة  وعضــو مجلــس   ،
مصرفيــة تزيــد عــن الـــ ٣٠ عامــً. شــغل العمــادي عــددًا مــن األدوار الرئيســية 
فــي البنــك التجــاري حتــى عــام ٢٠٠6، حيــث تولــى بعــد ذلــك منصــب 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة قطــر لالســتثمار العقــاري ذ.م.م. حتــى عــام 
٢٠11، كمــا كان أيضــً عضــوًا بمجلــس إدارة الشــركة مــن عــام ٢٠٠٣ وحتــى 

ــام ٢٠٠5. ع

العمـــادي حاصـــل علـــى درجـــة بكالوريـــوس اآلداب فـــي إدارة األعمـــال 
واالقتصـــاد مـــن جامعـــة هولـــى نيمـــز، بكالفورنيـــا.

الفاضل/ محمد إسماعيل مندني العمادي
عضو مجلس اإلدارة 

الفاضل/ حمد محمد حمود الوهيبي
عضو مجلس اإلدارة
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التقرير السنوي ٢٠١٦

ــدي عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ  الفاضــل/ ســيف ســعيد ســالم اليزي
ــان بمجلــس اإلدارة. وهــو حاصــل علــى  مــارس ٢٠٠8، وعضــو لجنــة االئتم
درجــة البكالوريــوس فــي علــوم اإلدارة والمحاســبة، كمــا أنــه حاصــل 

علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال. 

ــول،  ــي إدارة األص ــً ف ــر عام ــة عش ــاوزت الثماني ــرة تج ــدي بخب ــع اليزي يتمت
تشــمل مختلــف فئــات االســتثمار مثــل أســواق المــال، والدخــل الثابــت 
إدارة عــدد مــن شــركات  البديلــة. وهــو عضــو مجالــس  واالســتثمارات 

القطاعيــن العــام والخــاص داخــل وخــارج الســلطنة.

الدكتور/ فيصل عبد اهلل الفارسي عضو مجلس إدارة البنك منذ سبتمبر 
البنك. في  إدارة  المخاطر بمجلس  التدقيق ولجنة  ٢٠11. وهو عضو لجنة 
االجتماعية  للتأمينات  العامة  بالهيئة  فيصل  الدكتور/  التحق   1995 عام 
التأمينية  المنافع  إدارة  رئيس  تضمنت  مختلفة  مناصب  شغل  حيث 
أيضً  فيصل  الدكتور/  شغل  كما  بالوكالة.  التأمينية  الخدمات  ومدير 
عضوية مجالس إدارة عدد من شركات المساهمة العامة التي تتضمن 
إدارة  مدير  منصب  الحالي  الوقت  في  فيصل  الدكتور/  يشغل  البنوك. 

التخطيط في الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية.

من  العامة  اإلدارة  في  الدكتوراة  درجة  على  حاصل  فيصل  الدكتور/ 
المدرسة الوطنية لإلدارة العامة في المغرب في ٢٠16، ودرجة الماجستير 

في قانون التجارة الدولية من جامعة هل بالمملكة المتحدة عام ٢٠٠٣.

الدكتور/ فيصل عبد اهلل الفارسي  
عضو مجلس  اإلدارة 

نبذة عن أعضاء 
 مجلس اإلدارة

الفاضل/ سيف سعيد سالم اليزيدي 
عضو مجلس  اإلدارة 
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أنه  كما   ،٢٠16 أبريل  منذ  البنك  إدارة  مجلس  عضو  كار  راهول  الفاضل/ 
عضو بكل من لجنة التدقيق ولجنة االئتمان بمجلس إدارة البنك. الفاضل/ 
في  عامً  وعشرين  الخمسة  تجاوزت  خبرة  ولديه  قانوني  محاسب  كار 
الجوانب المتصلة بالبنوك، وهو يشغل حاليً منصب المستشار المالي 

لرئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سهيل بهوان القابضة ش.م.م. 

الوطنية  الشركة  إدارة  أيضً منصب عضو مجلس  الفاضل/ كار  يشغل 
وشركة  بالشركة،  التدقيق  لجنة  وعضو  ش.م.ع.ع  الدوائية  للصناعات 
الشركة  إدارة  مجلس  عضو  أيضً  أنه  كما  ش.م.ع.ع.  للطاقة  السوادي 
الترشيحات  لجنة  وعضو  ش.م.ع.ع.  للتأمين  المتحدة  العمانية 

والمكافآت بالشركة.

الفاضل/ راهول كار   
عضو مجلس  اإلدارة 

 ،٢٠16 مايـو  شـهر  منـذ  البنـك  إدارة  مجلـس  عضـو  بـادار  فهـد  الفاضـل/ 
عضـو  بـادار  الفاضـل/  البنـك.  إدارة  بمجلـس  االئتمـان  لجنـة  عضـو  وهـو 
أيضـً بمجلـس إدارة التيرناتيـف بانـك- تركيـا، منـذ سـبتمبر ٢٠1٣ وعضـو 
بمجلـس إدارة أليـس منـذ ٣1 مارس ٢٠16، وكذلـك فهو عضو مجلس إدارة 

المتحـدة منـذ يوليـو ٢٠16.  العربيـة  اإلمـارات  المتحـد-  العربـي  البنـك 

مـن  ألكثـر  القطـري  التجـاري  بالبنـك  بـادار  الفاضـل/  عمـل  فتـرة  امتـدت 
17 عامـً. وقبـل توليـه مهمتـه الحاليـة كمديـر عـام تنفيـذي بمجموعـة 
المناصـب  بـادار عـددا مـن  الفاضـل/  الدوليـة، شـغل  الخدمـات المصرفيـة 
العالقـات  وإدارة  الدوليـة،  المصرفيـة  الخدمـات  بمجموعـة  الرئيسـية 

التجاريـة. المصرفيـة  الخدمـة  وإدارات  العـام  والقطـاع  الحكوميـة 

الفاضـل/ بـادار حاصـل على درجة الماجسـتير في إدارة األعمـال من جامعة 
ديرهـام، المملكـة المتحـدة، وبكالوريـوس اآلداب في األعمـال المصرفية 

والتمويـل مـن جامعة ويلز.

الفاضل/ فهد بادار    
عضو مجلس  اإلدارة 
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أحمد المسلمي / الرئيس التنفيذي   .1
ناصر الهاجري / مدير عام - رئيس مجموعة الموارد البشرية والشئون اإلدارية والقانونية    .2

ناصر الراشدي / مدير عام - رئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجارية واألعمال التجارية الدولية    .3
سلمى الجعيدي / مدير عام - رئيس مجموعة المخاطر   .4

جون تشانج / مدير عام - رئيس مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد   .5
فيصل أليداث / مدير عام - رئيس مجموعة تقنية المعلومات ورئيس إدارة التحول   .6

اإلدارة 
التنفيذية

1

10

3

4

8

5
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أنانثرامان فينكات / مدير عام - رئيس مجموعة الرقابة  المالية   .7
آندري لوتس / مدير عام - رئيس مجموعة العمليات   .8

كومار كيسواني / مدير عام، ورئيس الخدمات المصرفية للشركات والمعامالت المصرفية   .9
السيد وصفي بن جمشيد آل سعيد / نائب مدير عام ورئيس مجموعة أسواق المال والخدمات االستشارية       .1٠

حسن عبد األمير شعبان / نائب مدير عام - رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والمؤسسات   .11
حمود العيسري / رئيس التدقيق الداخلي  .12

لين األتاسي / رئيس إدارة االتصاالت المركزية والمسئولية االجتماعية   .13

12

6

13

11

9

2

7

1.indd   15 3/25/17   2:10 PM



1.indd   16 3/25/17   2:10 PM

رؤيتنا، وقيمنا، ومبادئنا التي نسترشد
بها وأهدافنا االستراتيجية

رؤيتنا
أن نصبح البنك المفضل 

قَيُمنا 
العميل أوالً

التنفيذ

بنك واحد

االستقامة والنزاهة

الجودة 

أهدافنا االستراتيجية
العمــالء: أفضل بنك فــي الخدمــة، والقيمة وتوفير   •

الراحة للشرائح المستهدفة من العمالء 

الموظفــون: أفضل مكان للعمــل وأفضل الفرص   •
المتاحة للتطور الوظيفي لموظفي البنك 

المســاهمون: أعلــى عائــد على الســهم وأفضل   •
استدامة للمساهمين 

المجتمع: ألجلك. ألجل الوطن  •
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التقرير السنوي ٢٠١٦

  خالل الربع األخير من سنة 2014، طبق البنك الوطني العماني 
استراتيجية نمو جديدة تمامًا مدتها خمس سنوات، وهي 
ترتكز على تقديم تجربة متفوقة للعمالء بهدف أن يصبح 

البنك الوطني العماني البنك المفضل للعمالء، والموظفين، 
والمستثمرين وكافة أصحاب المصلحة.   

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة - ٢٠16
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تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة 
للعام ٢٠١٦

2768

٢٣٩٩

2399
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2179
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2015136.1

55.8

60.1

50.3

41.4

40.7

34.2

2016

2011
2012
2013
2014
201555.8

423

399

362

328

304

281

2016

2011
2012
2013
2014
2015423

٢٧٦٨
القروض والودائع (مليون ر.ع)

مجموع ا�يرادات (مليون ر.ع)

صافي الربح (مليون ر.ع)

أموال المستثرمين (مليون ر.ع)

مليون ر.ع

مليون ر.ع

مليون ر.ع

مليون ر.ع

مليون ر.ع
حقق البنك الوطني العماني نمو� مستدام� في 
دفتر القروض بلغت نسبته 5.6 في المائة مقارنة 

بالعام السابق، مع احتفاظ البنك بتركيز قوي على 
ا©صول ذات الجودة العالية.

خالل عام 2016، حقق البنك الوطني العماني صافي 
أرباح بقيمة 55.8 مليون ريـال، بانخفاض بلغت 

نسبته %7.2 بالمقارنة مع العام الماضي، في وجه 
تحديات كبيرة للغاية في ظروف السوق.

سجلت ودائع العمالء نمو� بلغت نسبته 6.6 في 
المائة لتمويل النمو في دفتر القروض

القروض

الودائع

 نبذة عن أدائنا
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تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة 
للعام ٢٠١٦
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٪13.7
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٪11.5

٪13.9

2016

2011
2012
2013
2014
2015٪13.7

٪17.4

٪18.2

٪14.6

٪14.6

٪14.4

٪15.3
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رأس المال

AT-1

٪12.3

٪12.4
٪3.6

٪3.9
٪12.3

٪١١.٨
٪11.7

٪12.3

٪1.6

٪1.9

٪1.5

٪1.4

٪1.3
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2016
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٪17.4

التكلفة إلى ا�يرادات ٪

العائد على متوسط حقوق الملكية ٪

كفاية رأس المال

العائد على متوسط االصول ٪

سجلت تكاليف التشغيل زيادة طفيفة بنسبة 4.4% 
مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك نتيجة 

الرتفاع الحد ا¥دنى ل£جور الذي أوصت به الحكومة،  
واالست©مارا© االستراتيجية الجارية ©ي المو©فين 

والبنية التحتية. بلغت نسبة التكلفة للد©ل بالبنك 
الوطني العماني 46 ©ي الما©ة مقابل 44.2 ©ي 

الما©ة ©ي السنة السابقة.

أ©لى ©ا©د ©لى الس©© و©ا©د ©لى ا¥صول 
©ي الق©اع.

نبذة عن أدائنا 
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تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة 
للعام ٢٠١٦

أحمد المسلمي
الرئيس التنفيذي
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تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة 
للعام ٢٠١٦

مقدمة

العمانــي  الوطنــي  البنــك  طبــق   ،٢٠14 ســنة  مــن  األخيــر  الربــع  خــالل 
اســتراتيجية نمــو جديــدة تمامــً مدتهــا خمــس ســنوات، وهــي ترتكــز 
ــي  ــك الوطن ــح البن ــدف أن يصب ــالء به ــة للعم ــة متفوق ــم تجرب ــى تقدي عل
العمانــي البنــك المفضــل للعمــالء، والموظفيــن، والمســتثمرين وكافــة 
أصحــاب المصلحــة. وبعــد مــرور أكثــر مــن عاميــن بقليــل مــن تاريــخ بــدء 
ــا عــن اإلنجــازات تحققــت حتــى  ــا أن نعبــر عــن رضائن هــذه الرحلــة، يمكنن
تاريــخ اليــوم، فــي نفــس الوقــت الــذي نــدرك فيــه بأنــه ال يــزال أمامنــا 
الكثيــر الــذي ينبغــي علينــا القيــام بــه خــالل الفتــرة المتبقيــة مــن عمــر 

اســتراتيجيتنا ومــا بعدهــا. 

يعتبــر البنــك الوطنــي العمانــي اليــوم البنك األكثــر ربحية في الســلطنة 
مــن خــالل العديــد مــن المعاييــر المختلفــة كنتيجة مباشــرة الســتثماراتنا 
فــي  اســتمرارنا  إلــى  باإلضافــة  وأنظمتنــا،  موظفينــا  فــي  الكبيــرة 
التحســين المســتمر لكافــة عملياتنــا التــي تركــز علــى توفيــر معامــالت 
ــب منصــة لالستشــارات، األمــر  ــى جان ــل إل ــة للعمي ــة، وســريعة وفعال آمن
مــة لكافــة شــركائنا  الــذي أســفر عــن توفيــر تجربــة متفوقــة وعــروض قيِّ

فــي المصلحــة مــن العمــالء والموظفيــن.

ــك  ــد مــن المــوارد المهمــة، بمــا فــي ذل ــر المزي ــك بتوفي ــا كذل لقــد قمن
ــى  ــي عل ــي نبن ــك، لك ــي البن ــار موظف ــل كب ــن قب ــر م ــراف المباش اإلش
واصلنــا  حيــث  العمــالء،  بخدمــة  والخاصــة  لإلعجــاب،  المثيــرة  منصاتنــا 

التركيــز علــى تعزيــز المعاييــر وتجربــة التفاعــل مــع العمــالء.

المهمــة  االســتراتيجية  الركائــز  فــي  باالســتثمار  التزامنــا  لقــد واصلنــا 
لالقتصــاد، والتــي تشــمل المشــاريع الرئيســية ذات األهميــة الوطنيــة، 
والتجاريــة، وتمليــك المنــازل، والمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ورواد 

األعمــال.  

مــن الواضــح أن العــام ٢٠16 لــم يمــر بــدون تحديــات. وعلــى الرغــم مــن 
التحديــات الكبيــرة التــي أحّســت بهــا كافــة الجهــات االقتصاديــة الفاعلــة، 
ــه  ــار أن ــل باعتب ــى العمي ــوة عل ــي بق ــي العمان ــك الوطن ــز البن ــإن تركي ف
صاحــب المصلحــة الرئيســي، فضــال عــن خبــرة البنــك فــي إدارة المخاطــر 
وبنــاء الشــراكات، وقوتــه البشــرية التــي تتمتــع بمهــارات عاليــة ومرونــة 
فائقــة، مّكنتــه مــرة أخــرى مــن تحقيــق نتائــج قويــة، أكدهــا صافــي الربــح 
المحقــق، والــذي بلــغ 55.8 مليــون ريــال فــي هــذه الســنة. ومــن المؤكــد 
أن مثــل هــذا األداء المالــي للمؤسســة ككل فــي مثــل هــذه البيئــة 

يســتحق منــا كل الثنــاء، ومــن األجــدر والصحيــح تكريــم وتقديــر الــدور 
ــذي لعبــه كافــة أصحــاب المصلحــة بالبنــك باســتمرارهم فــي تقديــم  ال

مثــل هــذا األداء فــي عــام ٢٠16.

لقــد كان أداؤنــا طــوال العــام ٢٠16 مدعومــا بفريــق مــن المهنييــن الذيــن 
يعملــون فــي مجــال الخدمــات الماليــة والذيــن يتمتعــون بقــدر عالــي 
مــن التدريــب والتمــرس فــي العمــل. واآلن تســود كافــة أرجــاء المؤسســة 
ثقافــة مبنيــة علــى القيــم واألداء المتميــز. فمهــارات موظفينــا وخبراتهم 
العمانــي وســنظل  الوطنــي  للبنــك  الرئيســي  المميــز  ُتَعــد  العاليــة 
عاملــة  قــوة  وأســعد  بأفضــل  االحتفــاظ   علــى  بإصرارنــا  متمســكين 
وذلــك مــن خــالل خلــق بيئــة تتــاح فيهــا للموظفيــن الفرصــة لتحســين 
مســتوياتهم واإلســهام مــع الفريــق لتقديــم أعمــال مرضيــة ومجديــة. إن 
موظفينــا وِقَيِمنــا تعتبــر جوهريــة بالنســبة لقدرتنــا علــى خدمــة عمالئنــا 
بأعلــى المعاييــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد أدى نجاحنــا إلــى تمكيننــا 
ــدة للمواطنيــن العمانييــن  مــن االســتمرار فــي خلــق فــرص وظائــف جدي
الموهوبيــن، والطموحيــن والملتزميــن، ومــن دواعــي ســرورنا أن نؤكــد 

ــة. ــى 91 فــي المائ ــا قــد وصلــت اآلن إل علــى أن نســبة التعميــن لدين

ألعمالنــا  بالنســبة  البقــاء  أســباب  مــن  وكجــزء  نشــاطنا،  حــدود  وراء 
تركيزنــا الشــديد علــى المســاهمات التــي يمكننــا أن نقدمهــا للمجتمع 
علــى النطــاق األوســع، ســواء كأفــراد أو كبنــك. فخــالل عــام ٢٠16 قــّدم 
البنــك دعمــً لــرواد األعمــال، وأيــد االبتــكار، ومــّول برامــج التعليــم للطــالب 
الثقافيــة كمــا ســاعد  العمانيــة والمنابــر  الموهوبيــن، وروج للرياضــة 
فــي مجتمعنــا. ونحــن  المحــدود  الدخــل  لــذوي  الدعــم  تقديــم  علــى 
ملتزمــون تمامــا بإحــداث فــرق إيجابــي فــي المجتمعــات التــي نســتمد 

ــا.  ــا أعمالن منه

إن النجــاح المالــي للبنــك الوطنــي العمانــي وإســهاماته الواســعة لــم 
تمــر بــدون تقديــر مــن المراقبيــن فــي القطــاع. فممــا يبعــث علــى االرتيــاح 
والتواضــع أننــا قــد تمّكنــا وللســنة الثانيــة علــى التوالــي مــن الفــوز 
بالمرتبــة األولــى فــي اســتطالع “بزنــس تــوداي- ارنســت آنــد يونــج” للبنــوك 
البنــك   فــاز  كمــا  بالســلطنة.  والماليــة  المصرفيــة  غيــر  والشــركات 
الوطنــي العمانــي أيضــا بجائــزة أفضــل الشــركات الكبــرى أداًء وذلــك 
ضمــن النســخة الثامنــة مــن سلســلة الجوائــز التــي تنظمهــا مجلــة 

عالــم المــال واألعمــال. 
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التقرير السنوي ٢٠١٦

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة 
للعام ٢٠١٦

وبالنيابــة عــن جميــع أعضــاء فريــق البنــك الوطنــي العمانــي أود أن أتقــدم 
بالشــكر والتقديــر لكافــة عمالئنــا، ومســاهمينا، وشــركائنا والمجتمــع 
بأســره علــى دعمهــم المســتمر للبنــك طــوال الســنة. ونحــن نفخــر 

بخدمتهــم ونتطلــع إلــى تحقيــق المزيــد مــن النجاحــات فــي عــام ٢٠17.

بيئة التشغيل

صاحبتــه  والــذي  النفــط  أســعار  فــي  المســتمر  االنخفــاض  كان  لقــد 
سلســلة مــن االنتخابــات واالســتفتاءات المهمــة فــي كل مــن الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة وأوروبــا يعنــي أن الجــزء األكبــر مــن ســنة ٢٠16 قــد 

العالمــي.  والسياســي  االقتصــادي  الغمــوض  بقــدر مــن  تميــز 

ــى  ــم عل ــق أوضاعه ــي توفي ــتثمرين ف ــادات والمس ــدأت االقتص ــا ب وعندم
ســعر 5٠ دوالرًا أمريكيــً لبرميــل النفــط، وعلــى إثــر تراجــع التداعيــات التــي 
صاحبــت االســتفتاء علــى خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي واالنتخابــات 
الرئاســية بالواليــات المتحــدة األمريكيــة، بــدأت الصــورة االقتصاديــة فــي 
التحســن. وقــد شــهد الجــزء األخيــر مــن العــام ٢٠16 انتعاشــً قويــً فــي 
أســعار النفــط، وتعافــت العديــد مــن االقتصــادات الرئيســية مــن التضخــم 
كمــا ارتفعــت أســعار الفائــدة مــرة أخــرى وبصــورة ملحوظــة فــي الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة.

ال محالــة أن يكــون لالنخفــاض الــذي طــرأ علــى أســعار النفــط تأثيــر جوهري 
علــى االقتصــاد العمانــي أيضــا فــي عــام ٢٠16. وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
كانــت الســلطنة محميــة مــن الوضــع االقتصــادي العالمــي غيــر المالئــم 
ــة التــي وضعتهــا الحكومــة العمانيــة لتحقيــق االســتقرار  بالخطــط القوي
االقتصــادي. فقــد قامــت الحكومــة بإدخــال إصالحــات لتخفيــض اإلنفــاق، 
وإصالحــات ضريبيــة شــملت إدخــال ضرائــب جديــدة، وتعزيــز نشــاط القطــاع 
الخــاص علــى المدييــن المتوســط والبعيــد بدعــم مــن التنفيــذ المســتمر 

ــع التحويلــي والتنميــة.   للخطــط الحكوميــة للتنوي

البنك الوطني العماني في عام 2٠16

خــالل عــام ٢٠16 حقــق البنــك الوطنــي العمانــي صافــي أربــاح بمبلــغ 55.8 
مليــون ريــال، أي بانخفــاض بلغــت نســبته 7.٢ فــي المائــة مقارنــة مــع 

ــة.  الســنة الماضي

التقليديــة  المصرفيــة  األعمــال  مــن  الفائــدة  إيــرادات  صافــي  زاد  وقــد 
ليصــل  المائــة  فــي  بنســبة ٢.7  اإلســالمي  التمويــل  أنشــطة  وإيــرادات 
ــج  ــال مدفوعــً بالنمــو المعتــدل فــي القــروض والمزي إلــى 1٠1.6 مليــون ري

للتمويــل.  اإليجابــي 

انخفــض الدخــل مــن غيــر الفوائــد بنســبة 15.7 فــي المائــة ليصــل إلــى 
ــال، ويرجــع ذلــك فــي األســاس إلــى انخفــاض الدخــل مــن  ٣4.5 مليــون ري
إحالــة التأميــن والــذي تأثــر بالتغييــرات التنظيميــة التــي تــم تطبيقهــا 
فــي بدايــة الســنة. باإلضافــة إلــى ذلــك، وفــي الوقــت الــذي ركــز فيــه البنــك  
الوطنــي العمانــي علــى المحافظــة علــى جــودة األصــول فــي مقابــل نمــو 
األصــول فــي ســنة ٢٠16، فقــد كان مــن الحتمــي أن تكــون رســوم إنشــاء 

ــة. القــروض معتدل

المائــة  فــي   4.4 بنســبة  معتدلــة  بصــورة  التشــغيل  تكاليــف  زادت 
بســبب  وذلــك  الماضيــة  الســنة  مــن  الفتــرة  نفــس  مــع  بالمقارنــة 
ــى مــن األجــور، عــالوة علــى  ــة فــي الحــد األدن ــة اإللزامي ــادات الحكومي الزي
االســتثمارات االســتراتيجية المســتمرة فــي الموظفيــن والبنيــة التحتيــة. 
بلغــت نســبة التكلفــة إلــى الدخــل بالبنــك الوطنــي العمانــي 46 فــي 
المائــة مقارنــة مــع نســبة 44.٢ فــي المائــة فــي الســنة الماضيــة. انخفــض 

الربــح التشــغيلي بصــورة هامشــية بنســبة ٣ فــي المائــة. 

ــال، بينمــا بلغــت نســبة  بلــغ صافــي انخفــاض قيمــة األصــول 1٠ مليــون ري
فــي   15٣  :٢٠15( المائــة  فــي   1٣9 العمانــي  الوطنــي  بالبنــك  التغطيــة 
المائــة(. بلغــت نســبة القــروض المتعثــرة فــي نهايــة الفتــرة ٢.٢ فــي 

المائــة )٢٠15: 1.9 فــي المائــة(. 

نمــت أنشــطة صافــي القــروض، والســلف والتمويــل بنســبة 5.4 فــي 
المائــة لتصــل إلــى مبلــغ ٢.67٠ مليــون ريــال مــع اســتمرار البنــك الوطنــي 
العمانــي فــي التركيــز علــى األصــول ذات الجــودة العاليــة والمحافظــة 
علــى معاييــر االكتتــاب الســليمة طــوال ســنة ٢٠16. ســجلت ودائــع العمــالء 
نمــوا مشــابها بنســبة 6.6 فــي المائــة لتمويــل النمــو فــي القــروض. 
ــع  ــع حيــث تشــكل الودائ ــج جيــد مــن الودائ واصلنــا المحافظــة علــى مزي
منخفضــة التكلفــة نســبة 61 فــي المائــة مــن إجمالــي قاعــدة ودائــع 

ــنة ٢٠16. ــي س ــالء ف العم

فــي  رئيســي  مقيــاس  وهــو  المســاهمين،  أمــوال  علــى  العائــد  أمــا 
الربحيــة، فقــد انخفــض بنســبة 1٣.7 فــي المائــة فــي ديســمبر ٢٠16 )٢٠15: 

15.9 فــي المائــة(.

البنــك  مــال  رأس  كفايــة  معــدل  بلــغ   ،٢٠16 ديســمبر   ٣1 فــي  وكمــا 
الوطنــي العمانــي 17.4 فــي المائــة مقابــل االشــتراطات التنظيميــة التــي 
تبلــغ نســبتها 1٣.٢5 فــي المائــة مــع حقــوق ملكيــة أساســية بنســبة 1٢.٣ 

ــة.  فــي المائ

عمليات اإلمارات العربية المتحدة

ــارات  ــي اإلم ــي ف ــي العمان ــك الوطن ــات البن ــى عملي ــب عل ــتمر الطل اس
ــت  ــد أصبح ــنة ٢٠16. فق ــي س ــوي ف ــق نمــو ق ــدة فــي تحقي ــة المتح العربي
فروعنــا اآلن فــي أبــو ظبــي ودبــي مؤسســة بشــكل جيــد وقــد أثبتــت أنهــا 
ذات فعاليــة عاليــة فــي خدمــة المتطلبــات المصرفيــة لكبــار عمالئنــا مــن 

الشــركات، ويتضمــن ذلــك إدارة النقــد وحلــول الدفــع. 

لقــد منحــت اســتثماراتنا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة البنــك الوطنــي 
العمانــي ميــزة تنافســية واضحــة وأدت إلــى تمكيننــا مــن لعــب دور 
نشــط وفريــد فــي التجــارة عبــر الحــدود بيــن عمــان واإلمــارات العربيــة 
ــا مــن أفضليتنــا التــي نتمتــع بهــا بحكــم  المتحــدة. فــي عــام ٢٠16، عّززن
موقعنــا الجغرافــي وذلــك مــن خــالل طــرح األعمــال المصرفيــة الفوريــة 
العربيــة المتحــدة.  التجــارة بيــن عمــان واإلمــارات  الحــدود لتعزيــز  عبــر 
ســتمّكن هــذه المنصــة التقنيــة عمالئنــا مــن القيــام بإجــراء تحويــالت 
ــة المتحــدة باســتخدام حســاب واحــد  ــة بيــن عمــان واإلمــارات العربي فوري
فقــط. بصــورة مماثلــة، يمكــن للعمــالء الذيــن يقومــون بإجــراء معامــالت 
عبــر الحــدود أن يقومــوا فــورًا بمقاصــة شــيكاتهم، وإيــداع األمــوال، وتنفيــذ 
المعامــالت التجاريــة وإجــراء معامــالت الســحب النقــدي. باإلضافــة إلــى ذلــك 
يمكــن للعمــالء مزاولــة جميــع هــذه الخدمــات مــن حســابهم فــي البنــك 
الوطنــي العمانــي إلــى حســاب خــارج البنــك الوطنــي العمانــي فــي عمان 
واإلمــارات العربيــة المتحــدة. ســيتم إجــراء المعامــالت والطلبــات علــى 
الفــور مــن فــرع البنــك الوطنــي العمانــي أو باســتخدام منصــة البنــك 
ــت. ــر اإلنترن ــة للشــركات عب ــة لألعمــال المصرفي ــي اآلمن الوطنــي العمان

لقــد اتخذنــا قــرارًا، كتدبيــر احتــرازي، بتكويــن مخصــص إجمالــي بمبلــغ 7 
ــال تقريبــا تتصــل بصــورة مبدئيــة بأنشــطة احتياليــة محتملــة  مالييــن ري
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البنك الوطني العماني
التقرير السنوي ٢٠١٦

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة 
للعام ٢٠١٦

  "نقاطي" هو أول برنامج والء 
  

مصرفي شامل في سلطنة 
عمان، وقد مثل طرحه عالمة 

  فارقة في مبادرات الخدمات 
المصرفية لألفراد. 

ائتمانيــة.  بتســهيالت  بتزويــده  قمنــا  مؤسســي  عميــل  لــدى  تمــت 
وكجــزء مــن مراجعتنــا المســتمرة لضوابطنــا وعملياتنــا الداخليــة، قمنــا 
بتعزيــز تدابيرنــا الوقائيــة لتخفيــف أي مخاطــر مســتقبلية محتملــة مــن 

هــذا النــوع مــن الحــدوث مــرة أخــرى.  

الصيرفة اإلسالمية

تعتبــر “مــزن”، نافــذة الصيرفــة اإلســالمية للبنــك الوطنــي العمانــي، أول 
مقــدم خدمــة إســالمية يتــم تدشــينه فــي الســوق. وقــد نمــت منافــذ 
التوزيــع لمــزن لتصــل إلــى ســتة فــروع مخصصــة عبــر الســلطنة. فــي 
ســنة ٢٠16 بلــغ إجمالــي أصــول “مــزن” 1٣9 مليــون ريــال، أي بزيــادة بلغــت 
نســبتها 19 فــي المائــة بالمقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن الســنة الماضيــة. 
ــال،  ــة لتصــل إلــى ٣.7 مليــون ري ــرادات بنســبة 1٢ فــي المائ كمــا زادت اإلي
ترجمــت إلــى صافــي أربــاح بمبلــغ 1.٢ مليــون ريــال. مــن الواضــح أن الطلــب 
علــى منتجــات وخدمــات الصيرفــة اإلســالمية فــي الســلطنة ينمــو بقــوة 
كمــا أن مــزن تتمتــع بوضــع جيــد لكــي تظــل المــزود المميــز للمنتجــات 

المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية فــي الســلطنة.

أداء البنك - القطاعات األساسية

الخدمات المصرفية لألفراد

حققــت مجموعــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد أداء قويــا آخــر فــي عــام 
٢٠16. فقــد ســاعد طــرح برنامــج الــوالء المبتكــر “نقاطــي” خــالل عــام ٢٠16 
علــى االحتفــاظ بالعمــالء واجتذابهــم، حيــث يتــم تحفيــز العمــالء علــى 
معامالتهــم اليوميــة مثــل زيــادة أرصدتهــم أو القيــام بتحويــل رواتبهــم. 

إن برنامــج “نقاطــي” هــو أول برنامــج والء مصرفــي شــامل فــي ســلطنة 
عمــان، وقــد مثــل طرحــه عالمــة فارقــة فــي مبــادرات الخدمــات المصرفيــة 

لألفــراد. 

ــة  ــام ٢٠16 باق ــي ع ــا ف ــم طرحه ــي ت ــرى الت ــية األخ ــروض الرئيس ــن الع وم
منتجاتنــا المصرفيــة الخــاص بالشــباب، والتــي تــم تخصيصهــا الســتيفاء 
المتطلبــات الماليــة ومتطلبــات أنمــاط الحيــاة المحــددة للشــباب الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 18 إلــى ٢5 ســنة،  والتــي تتضمــن عروضــً 
مصرفيــة عبــر اإلنترنــت وعبــر الهاتــف الجــوال. لقــد تــم تصميــم هــذه 
الباقــة الشــاملة مــن المنتجــات والخدمــات، والمدعومــة بمجموعــة مــن 
ــة للعمــالء مــن الشــباب فقــط  ــا ليــس لدعــم االحتياجــات المصرفي المزاي
، بــل أيضــً لزيــادة مســتويات الوعــي المالــي فــي أوســاط هــذه الفئــة 

الســكانية الرئيســية.  

كمــا عــزز البنــك الوطنــي العمانــي أيضــا مــن جاذبيــة منتــج التوفيــر 
الرائــد “الكنــز” فــي ســنة ٢٠16 لمنــح فــرص لعمالئــه للفــوز بجوائــز نقديــة 
كبيــرة كل شــهر مــع توفيــر األمــوال ووجــود فائزيــن مضمونيــن مــن كل 
منطقــة مــن مناطــق الســلطنة. يقــوم البنــك الوطنــي العمانــي أيضــا 

ــه الشــباب. ــز حســاب الكنــز لعمالئ ــة علــى جوائ بإجــراء ســحوبات حصري

العمانــي جهــودًا كبيــرة  البنــك الوطنــي  بــذل  الماضيــة  خــالل الســنة 
لكــي تظــل حلولــه المصرفيــة الرقميــة علــى القمــة. فقــد تــم تصميــم 
بالبنــك  الجــوال  الهاتــف  عبــر  المصرفيــة  باألعمــال  الخــاص  التطبيــق 
الوطنــي العمانــي لتوفيــر األمــان، والســرعة، والراحــة والســهولة للعمــالء. 
كمــا يســاعد التطبيــق أيضــا العمــالء علــى إدارة برنامــج الــوالء “نقاطــي” 
النقــاط  أرصدتهــم مــن  عــن  االستفســار  ذلــك  بهــم ويتضمــن  الخــاص 

واســترداد النقــاط. 

لقــد كانــت مســاعدة النــاس علــى االســتعداد للحــاالت الطارئــة مجــاال أظهر 
فيــه البنــك الوطنــي العمانــي ابتــكارا وريــادة فــي ســنة ٢٠16. يوفــر البنــك 
الوطنــي العمانــي اآلن خطــة فريــدة للتأميــن علــى الحيــاة “النخبــة”، 
وهــي منتــج شــامل يعتبــر األول مــن نوعــه، يتضمــن التأميــن علــى الحياة، 
والســفر واألجهــزة،  وذلــك لتلبيــة احتياجــات كل مــن نمــط حيــاة العمــالء 
ومتطلباتهــم الماليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك قمنــا أيضــً بطــرح خطــة تأميــن 
مرتبطــة بالوحــدة وهــي خطــة كاملــة للتأميــن علــى الحيــاة تهــدف إلــى 
توفيــر خيــارات االســتثمار المــرن للعميــل للوفــاء بأهدافــه الماليــة طويلــة 
األجــل. يوفــر المنتــج المرونــة فــي اختيــار االســتثمار الصحيــح اســتنادا إلــى 

قابليــة العميــل علــى تحمــل المخاطــر.

بصــورة مماثلــة أدخــل البنــك الوطنــي العمانــي أيضــا برنامــج حمايتــي. 
“صحتــي بــالس”، وهــي خطــة تكافــل شــاملة تعتبــر األولــى مــن نوعهــا 

توفــر مســتوى واســع مــن الحمايــة الماليــة للنســاء فــي الســلطنة.
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  قامت المجموعة بإنشاء 
 

برنامج إدارة تحت مسمى 
"الجودة" وهي مبادرة 

إلشراك الموظفين تسعى 
إلى تحقيق الفعالية 

  التشغيلية على كافة 
المستويات . 

إثــراء  فــي  المتخصصــة  اإلدارة  اســتمرت  التشــغيلية،  الناحيــة  مــن 
ــدوري  ــت ال ــي فــي مراجعــة الوق ــك الوطنــي العمان ــة العمــالء بالبن تجرب
التجاريــة مســتفيدة  التشــغيلية، والعمليــات  للمعامــالت، والكفــاءات 

العمــالء واألبحــاث. الراجعــة مــن  المعلومــات  فــي عملهــا مــن 

األعمــال المصرفيــة للشــركات، واألعمــال المصرفيــة الحكوميــة 
وأعمــال االســتثمار المصرفــي  

بالنظــر إلــى اســتراتيجية التنويــع الطموحــة للســلطنة، كان لتوفيــر 
الخدمــات االستشــارية وحلــول التمويــل لمشــاريع البنية التحتيــة الوطنية 
ــة رئيســية لــدى البنــك الوطنــي العمانــي فــي ســنة ٢٠16.  المهمــة أولوي
ــار  ــد عــن ملي ــا برصــد مــا يزي ــرة لوحدهــا قمن خــالل الســنوات الثــالث األخي
دوالر أمريكــي لدعــم التطويــرات الرئيســية وقــد اســتمرينا فــي لعــب دور 

كامــل ونشــط فــي هــذا المجــال فــي ســنة ٢٠16.

طــوال الســنة يفخــر البنــك الوطنــي العمانــي باســتخدام قوتــه الماليــة 
وخبرتــه الفنيــة لدعــم المشــاريع ذات األهميــة الوطنيــة. لقــد ظــل البنــك 
الوطنــي العمانــي نشــطا بوجــه خــاص فــي قطاعــات الســياحة، والنفــط 

والغــاز والبنيــة التحتيــة. 

قمنــا بإدخــال خدمــة أولويــة حصريــة لكبــار العمــالء مــن الشــركات لتوفيــر 
ــل  ــة بالتعام ــول الخاص ــز الحل ــى تعزي ــة إل ــزة، باإلضاف ــالء متمي ــة عم خدم
بيــن األعمــال التجاريــة لتقديــم خدمــات مصرفيــة متواصلــة لعمالئنــا مــن 

الشــركات.  

ــا  ــً لمصادرن قدمــت مجموعــة األعمــال المصرفيــة الحكوميــة دعمــً قوي
التمويليــة والودائــع، بتركيــز شــديد علــى تحقيــق الريــادة التكنولوجيــة 
مــن خــالل توفيــر حلــول لألعمــال المصرفيــة الرقميــة المختلفــة بيــن 
األعمــال التجاريــة، والهادفــة إلــى تحســين التجربــة المصرفيــة للعميــل 

ــدة. ــذة واح ــن ناف ــة م ــة فوري ــة مصرفي ــم خدم وتقدي

لتعزيــز وضــع البنــك الوطنــي العمانــي فــي طليعــة االبتــكار فــي القطــاع 
المصرفــي فــي عمــان، تــم طــرح سلســلة مــن التطبيقــات المتميــزة 
خــالل االثنــي عشــر شــهرًا الماضيــة، شــملت تطبيــق “ماركــت زون” الــذي 
تــم إطالقــه لتوفيــر طريقــة متفــردة وبســيطة وآمنــة للعمــالء لمتابعــة 
ــق  ــر تطبي ــة واإلتجــار فيهــا. ويعتب ــألوراق المالي األســهم بســوق مســقط ل
“ماركــت زون” األول مــن نوعــه فــي البــالد، وهــو يؤكــد كذلــك ريــادة 
البنــك الوطنــي العمانــي لمجــال االبتــكارات المرتبطــة بتوفيــر الحلــول. 

األعمال المصرفية التجارية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

لتقديــم  باحتفاظــه بســجل طويــل  العمانــي  الوطنــي  البنــك  يفتخــر 
ــرة  ــه قطــاع المؤسســات الصغي ــاج إلي ــذي يحت ــي والفنــي ال الدعــم المال
يصبــو  الــذي  واالزدهــار  التطــور  لتحقيــق  الســلطنة  فــي  والمتوســطة 
المــزود  بأنــه  ســمعة  العمانــي  الوطنــي  البنــك  اكتســب  لقــد  إليــه. 
إن  والمتوســطة.  الصغيــرة  للمؤسســات  المصرفيــة  للحلــول  الرائــد 
منتجاتنــا التــي توفرهــا وحــدة “تجارتــي” تدعــم المؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة بحلــول رئيســية مثــل الحســاب الجــاري لألعمــال، وتشــكيلة 
شــاملة مــن القــروض والتمويــل، باإلضافــة إلــى مســتوى أعمــق مــن 
التوجيــه واإلرشــاد تقدمــه مراكــز المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
األولــى مــن نوعهــا، والتــي يديرهــا موظفــون متفانــون فــي عملهــم 

يملكــون الخبــرة والدرايــة.

نحــن نؤمــن بــأن نمــو قطــاع ريــادة األعمــال فــي عمــان ســيؤدي أيضــا إلــى 
انعــاش التجــارة عبــر الحــدود، خاصــة مــع دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
وهــذا يســهم بــدوره فــي دعــم جهــود التنويــع وذلــك مــن خــالل مســاعدة 

الشــركات المحليــة علــى النمــو بالتوســع خــارج البــالد.

المعامالت المصرفية التجارية

تتضمــن منتجــات وخدمــات إدارة المعامــالت المصرفيــة التجاريــة بالبنــك 
الوطنــي العمانــي تمويــل التجــارة، وإدارة النقــد، والخزينــة، والخدمــات 
ــق  ــة لفري المصرفيــة للموظفيــن، وخدمــة “الصــدارة” المصرفيــة الحصري
ــود  ــل العق ــر تموي ــً بتوفي ــق أيض ــوم الفري ــالء. يق ــدى العم ــا ل اإلدارة العلي

ــط. ــاع المتوس ــركات القط ــاءات لش ــروض اإلنش وق

يتبــع فريــق إدارة المعامــالت المصرفيــة التجاريــة بالبنــك منهجــً مبنيــً 
علــى االستشــارة فــي خدمــة العمــالء بهــدف دعمهــم فــي اتخــاذ قرارتهــم 
ــي  ــك الوطن ــل البن ــك، يعم ــى ذل ــة إل ــتراتيجية. باإلضاف ــغيلية واالس التش
العمانــي مــع العمــالء علــى توفيــر حلــول ماليــة واستشــارية معــدة وفــق 

ــدة. ــة احتياجاتهــم ومتطلباتهــم الفري الطلــب ومخصصــة لتلبي

يســتمر هــذا التوجــه فــي تحقيــق النجــاح. ففــي ٣1 ديســمبر ٢٠16 بلــغ 
 1٠1 الحجــم  متوســطة  الشــركات  لقطــاع  المقــدم  االئتمــان  إجمالــي 
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مليــون ريــال وهــو نمــو بنســبة 1٣ فــي المائــة بالمقارنــة مــع نفــس 
الفتــرة مــن الســنة الماضيــة.

إدارة المخاطر

يشــكل توجهنــا القــوي فيمــا يتعلــق بــإدارة المخاطــر عنصــرًا أساســيً 
لقوتنــا الماليــة ونمــط أعمالنــا. فنحــن مســتمرون فــي تطبيــق ضوابــط 
عديــدة وتدابيــر ترمــي إلــى تخفيــف المخاطــر لحمايــة البنــك الوطنــي 
العمانــي ضــد أي مــن مخاطــر الســوق، ومخاطــر الســيولة، وكذلــك ضــد 

المخاطــر التشــغيلية والمخاطــر االســتراتيجية.

كدليــل علــى ذلــك، قمنــا مؤخــرًا بتعزيــز وحــدة البنــك الخاصــة بــإدارة 
ائتمــان الشــركات، وإدارات االلتــزام، والتمويــل التجــاري والعمليــات. نحــن 
ــذار المبكــر بالبنــك وذلــك  مســتمرون فــي تحســين إجــراءات مؤشــر اإلن
بهــدف تحديــد وإدارة أيــة حســابات ذات مخاطــر عاليــة فــي مختلــف أعمالنــا 
الخاصــة  عملياتنــا  تنفيــذ  فــي  مســتمرون  ونحــن  اســتباقية،  بصــورة 
بمخاطــر االئتمــان بصــورة آليــة وذلــك بهــدف تحســين الكفــاءات والتركيــز 

ــة ذات الجــودة العاليــة. علــى األصــول القوي

العمليات المصرفية الرقمية

إلــى  االبتــكار  ودفــع  التقنــي  المجــال  فــي  الريــادة  تحقيــق  عمليــة  إن 
األمــام داخليــً وخارجيــً ســتظل مــن بيــن االهتمامــات الرئيســية للبنــك. 
لقــد شــهدت الســنوات األخيــرة تبنــي البنــك الوطنــي العمانــي ألحــدث 
ــر الطريقــة التــي نتفاعــل بهــا مــع العمــالء. وعلــى وجــه  ــات لتغيي التقني
ــف  ــر الهات ــة عب ــال المصرفي ــول األعم ــي حل ــوة ف ــتثمرنا بق ــوص اس الخص

الجــوال، إلــى جانــب التقنيــات الناشــئة األخــرى.

الخصــم  لبطاقــات  فوريــة  إصــدار  أجهــزة  تدشــين  االبتــكارات  تضمنــت 
واالئتمــان فــي الفــروع الرئيســية وطــرح منصــة جديــدة لألعمــال المصرفيــة 

ــة  ــز التجرب ــة لتعزي األساســية لعمــالء “مــزن” واألعمــال المصرفيــة التجاري
ــك. ــالء البن ــة لعم المصرفي

تــم أيضــً اســتحداث منصــة البنــك الوطنــي العمانــي “ابتــكار” فــي العام 
٢٠14، وهــي تهــدف فــي األســاس إلــى تحفيــز الموظفيــن علــى تطويــر 
ابتــكارات أصليــة يمكــن اســتخدامها فــي تقديــم منتجــات وخدمــات 
جديــدة، وتحســين االنتاجيــة، وترقيــة تجربــة العمــالء، وتعزيــز وقــت الــدوران، 
وتحســين أداء أعمالنــا المصرفيــة بصفــة عامــة، وتشــجيع روح العمــل 
الجماعــي وبنــاء ميــزات جوهريــة دائمــة تميــز البنــك الوطنــي العمانــي 
وأصحــاب المصلحــة فــي البنــك. فــي العــام الماضــي، تــم تطويــر حوالــي 
عشــرين نموذجــً مبتكــرًا مــن جانــب الموظفيــن، كانــت جميعهــا تهــدف 
إلــى خدمــة العميــل. بعــض هــذه االبتــكارات ســيتم طرحهــا فــي القريــب 
البرامــج ســيقوي مــن عزيمتنــا علــى  العاجــل. إن تطبيــق مثــل هــذه 
إطــالق الطاقــات الكامنــة لــدى موظفــي البنــك الوطنــي العمانــي وذلــك 
مــن خــالل إنشــاء بيئــة ومنصــات تشــجع بقــوة وتكافــئ بســخاء األفــكار 

المبتكــرة القابلــة للتنفيــذ. 

العمليات 

لقــد عــززت مجموعــة العمليــات جهودهــا لتحســين اإلنتاجيــة والفعاليــة 
عبــر المؤسســة لتقديــم تجربــة متفوقــة للعميــل بصــورة دائمــة عبــر 
نقــاط االتصــال معــه. وفــي هــذا الشــأن، قامــت المجموعــة بإنشــاء برنامــج 
إدارة تحــت مســمى “الجــودة”، وهــي مبــادرة إلشــراك الموظفين تســعى 

إلــى تحقيــق الفعاليــة التشــغيلية علــى كافــة المســتويات.

لقــد اســتمرينا أيضــً فــي االســتثمار فــي تحســين بنيتنــا التحتيــة لتقنيــة 
ــة  ــف أي ــر وتخفي ــورة أكب ــغيلية بص ــط التش ــديد الضواب ــات لتش المعلوم

مخاطــر ناشــئة.

الخاصــة  إجراءاتنــا  بتعزيــز  قمنــا  عمالئنــا،  تجــاه  التزامنــا  مــن  انطالقــً 
بمعالجــة الشــكاوى مــع تحســن ملحــوظ فــي مســتويات الخدمــة. قمنــا 
ــم مبــادرات مختلفــة لتحســين ثقافــة الخدمــة بالتأكــد مــن  أيضــً بتقدي
أن أكثــر مــن 5٠% مــن موظفينــا قــد تدربــوا علــى توفيــر تجربــة متفوقــة 

ــك. ــد بالبن ــة الجدي ــاق الخدم ــع ميث ــيً م ــل تمش للعمي

الموارد البشرية 

لقــد ظلــت عمليــة إشــراك، وإطــالع وتعليــم الموظفيــن مــن بيــن أولوياتنا 
خــالل العــام ٢٠16. فبقيــادة أكاديميــة التميــز، إدارتنــا الخاصــة بالتدريــب 
ــد مــن البرامــج الشــاملة  الداخلــي، قــدم البنــك الوطنــي العمانــي العدي
للموظفيــن التــي تغطــي المهــارات الرئيســية مثــل الفعاليــة الشــخصية 

والقيــادة والكفــاءة الفنيــة.
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  قمنا بتوفير 15 منحة 
دراسية جامعية للطالب من 
العائالت ذات الدخل المحدود، 
وستعرض عليهم بعد إنهاء 

دراستهم عقود عمل لدى 
  البنك الوطني العماني 

مدتها سنتان. 

اشــتملت الــدورات علــى برنامــج رئيســي مكثــف لألعمــال المصرفيــة 
اســتمر لعشــرة أســابيع، ودورة مدتهــا ثالثــة أيــام فــي إدارة المشــاريع 
القــادة  وبرنامــج  للموظفيــن،  األساســية  الكفــاءة  تعزيــز  إلــى  تهــدف 
بالبنــك الوطنــي العمانــي المصمــم لصقــل الصفــات القياديــة بيــن أفــراد 
القيــادة  برنامجــي  بالبنــك. كذلــك، شــكل كل مــن  الوســطى  اإلدارة 
ــادة  ــب والقي ــر المواه ــام لتطوي ــا الع ــن إطارن ــزءًا م ــي ج ــي والفض الذهب
بالبنــك لتحديــد وتطويــر الجيــل القــادم لــإلدارة المتوســطة وكــذا مواهــب 

المســتوى األصغــر علــى التوالــي.    

كال برنامجــي “قــادة المســتقبل” و”تدريــب حملــة الدبلــوم” عبــارة عــن 
مبادرتيــن للمتدربيــن اإلدارييــن تــم إدخالهمــا للتعــرف علــى المواهــب 
والمســاعدة فــي تســهيل االنتقــال الســلس للطــالب لشــغل وظائــف فــي 
المجــال المصرفــي.  تــم هــذا العــام أيضــً إطــالق المبــادرة الرائــدة لبرنامــج 
المــرأة القياديــة لتدريــب وإرشــاد القائــدات المرتقبــات مــن النســاء بالبنــك 

الوطنــي العمانــي.

المسؤولية االجتماعية للشركة

العمانــي علــى  الوطنــي  البنــك  الــذي يركــز فيــه  الوقــت  فــي نفــس 
تحقيــق النجــاح المالــي، فإننــا مصممــون علــى االلتــزام تجــاه المجتمعــات 
التــي نقــوم علــى خدمتهــا. خــالل العــام ٢٠16 قدمنــا برنامجــً شــامالً 
للمســؤولية االجتماعيــة للشــركة يحقــق فرقــً مســتدامً ذا معنــى فــي 

الســلطنة.

نحــن ننشــط بصفــة خاصــة فــي محاولــة تشــجيع الطموحــات الرياديــة 
مــن  العديــد  بتنظيــم  البنــك  قــام  اإلطــار،  هــذا  وفــي  الشــباب،  لــدى 
ــك عبــر سلســلة المتحدثيــن لرئيــس مجلــس إدارة البنــك  األنشــطة وذل
الوطنــي العمانــي التــي حققــت نجاحــً باهــرًا فــي العــام ٢٠16. ففــي كل 
ــة  ــن قص ــدث ع ــن ليتح ــال معي ــي مج ــرواد ف ــد ال ــوة أح ــم دع ــبة تت مناس
حياتــه بينمــا يقــدم أفــكارًا جديــدة ومفيــدة تســاعد علــى حفــز روح الريــادة 

وســط الشــباب العمانييــن.

كانــت هنالــك أيضــً مبــادرة أخــرى بنفــس الهــدف هــي: “جائــزة البنــك 
والمتوســطة”  الصغيــرة  للمؤسســات  لالبتــكار  العمانــي  الوطنــي 
الجامعــات  طــالب  لجميــع  مفتوحــة  فريــدة  منافســة  وهــي  للطــالب، 
ــر أفــكار  فــي عمــان، حيــث يمضــي المشــاركون عــدة شــهور فــي تطوي
أعمــال مبتكــرة وواعــدة تتعلــق بعــدة قطاعــات، ويحصــل الفائــز علــى 
جائــزة نقديــة ورعايــة إرشــادية مــن البنــك الوطنــي العمانــي. تمكنــت 
شــركة Let’s Go Company ، وهــم صانعــوا كرســي تخييــم مبتكــر 
ــا، مــن الفــوز بالنســخة  قــام بتصميمــه طــالب مــن الكليــة الفنيــة العلي
الثانيــة للمنافســة فــي عــام ٢٠16 وهــم يعملــون حاليــً مــع برنامـــــج 
الحـــاضنــــة المرمــوق التــــابع للمركــز الوطنـــي لألعمــال. أمــــا شــركـــــة                  
“High-tech company“، والذيــن ابتكــروا نظامــً فريــدًا لتوزيــع الميــاه، 

فقــد فــازوا بالنســخة الثالثــة للمنافســة هــذا العــام.

كمــا شــهد العــام ٢٠16 شــبابً عمانييــن متميزيــن يحصلــون علــى فــرص 
الوطنــي  بالعيــد  احتفــاالً  قدمنــاه  الــذي  الدراســية  المنــح  برنامــج  فــي 
دراســية  منحــة   15 بتوفيــر  قمنــا  حيــث  المجيــد،  واألربعيــن  الخامــس 
جامعيــة للطــالب مــن األســر ذات الدخــل المحــدود، وســتعرض عليهــم 
بعــد إنهــاء دراســتهم عقــود عمــل لــدى البنــك الوطنــي العمانــي مدتهــا 

ســنتان.

إن التــزام البنــك الوطنــي العمانــي تجــاه قطــاع الســياحة ذي األهميــة 
االســتراتيجية كان واضحــً مــرة أخــرى فــي العــام ٢٠16، حيث نشــطنا بصفة 
خاصــة فــي دعــم قطــاع الســياحة الرياضيــة الــذي ينمــو بصــورة متســارعة. 
ــرز األحــداث التــي جــرت فــي مســقط فــي نوفمبــر مــن هــذا  وكان مــن أب
العــام نهائيــات بطولــة البنــك الوطنــي العمانــي الكالســيكية للجولــف، 
والتــي شــكلت حــدث نهايــة الموســم بالنســبة لجولــة التحــدي األوروبيــة، 
ــو،  ــي ام دبلي ــة ب ــل مجموع ــركات مث ــن ش ــاة م ــً رع ــت أيض ــث اجتذب حي
والطيــران العمانــي، وشــنغريال، والتركــي ومجــان للشــحن. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، قمنــا بالتوقيــع علــى رعايــة اســتراتيجية لماراثــون التحــدي 
الصحــراوي، الــذي يجتــذب المشــجعين مــن مختلــف بلــدان العالــم، بينمــا 

يــروج للســياحة ويدعــم ريــادة األعمــال فــي المنطقــة.

وإرشــاد  لتدريــب  فبرايــر  فــي   ”Women@NBO“ مبــادرة  إطــالق  تــم 
الموظفــات لــدي البنــك الوطنــي العمانــي، مــع دعــوة متحــدث مرمــوق 
الوطنــي  البنــك  موظفــات  أمــام  ســنة  ربــع  كل  فــي  كلمــة  إللقــاء 
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ــي  العمانــي. وقــد قــادت هــذه المبــادرة موظفــة البنــك الوطنــي العمان
إدارة  مجموعــة  رئيــس  منصــب  تحتــل  امــرأة  أول  الجعيــدي،  ســلمى 

الســلطنة.   فــي  المخاطــر 

نحــن فــي البنــك الوطنــي العمانــي أخذنــا علــى عاتقنــا عهــدًا ثابتــً بجعــل 
دعــم المبــادرة الوطنيــة لتحســين التنــوع االقتصــادي “تنفيــذ” أولويــة 
اســتراتيجية بالنســبة لنــا. فخــالل فتــرة ســتة أســابيع، عمــل فريــق البنــك 
مــن  والمؤسســات  الشــركات  مئــات  جانــب  الــى  العمانــي  الوطنــي 
القطاعيــن الخــاص والعــام فــي سلســلة مــن حلقــات العمــل والنــدوات 
والعــروض التوضيحيــة. وكنتيجــة لذلــك، تــم الكشــف عــن عــرض مرئــي 
ــد  لـــ 1٢1 مشــروعً ومبــادرة. ومــن خــالل مشــاركتنا الفاعلــة، شــهدنا فوائ
المشــروع بصــورة مباشــرة. فتجميــع الموظفيــن مــع بعضهــم البعــض، 
ووضــع معاييــر واضحــة للنجــاح تتحــد بقــوة مــع ِقَيمنــا، ونحــن فخــورون 

ــأن نلعــب دورًا فــي مثــل هــذه المبــادرة الطموحــة. ب

أيضــً  قمنــا  وتراثنــا،  بيئتنــا  علــى  بالحفــاظ  التزامنــا  علــى  وكدليــل 
البــالط  لديــوان  التابــع  البيئــة  علــى  المحافظــة  مكتــب  بمشــاركة 
الســلطاني فــي تمويــل دراســة بحثيــة مدتهــا ثــالث ســنوات، تهــدف إلــى 
تتتبــع تحــركات المهــا العربــي المهــدد باالنقــراض. وهدفنــا فــي نهايــة 
المطــاف هــو حمايــة هــذا النــوع وضمــان اســتمراريته فــي المســتقبل 

القريــب.

نحــن نواصــل دعــم المواهــب والنجــوم المحليــة العمانيــة مثــل ســفير 
عالمتنــا التجاريــة وبطــل ســباق الســيارات الدولــي أحمــد الحارثــي، والعبــي 

الجولــف الهــواة مــن العمانييــن. 

ومــن التزاماتنــا المســتمرة تجــاه المجتمــع خــالل االثنــي عشــر شــهرًا 
الماضيــة كان هنالــك جانــب بالــغ األهميــة بالنســبة للبنــك الوطنــي 
“إفطــار صائــم”  تنظيــم سلســلة مــن مبــادرات  تــم  فقــد  العمانــي. 
مــن  فريــق  قــام  كمــا  األساســية.  باألغذيــة  العائــالت  لدعــم  الســنوية 

ــر  ــع أكث ــا فــي البنــك، بتوزي ــق اإلدارة العلي ــن، بمــن فيهــم فري المتطوعي
ــالت مــن ذوي الدخــل المحــدود فــي الســلطنة  ــذاء للعائ مــن 14٠٠ ســلة غ
لضمــان توفيــر األغذيــة الضروريــة لديهــم قبــل حلــول الشــهر المبــارك. 

الملمح 

التحديــات المحتملــة فــي االقتصــاد العالمــي، فــإن  الرغــم مــن  علــى 
ــتراتيجيته  ــي، واس ــي العمان ــك الوطن ــة للبن ــة القوي ــة العمومي الميزاني
خدمــة  علــى  الشــديد  تركيــزه  ذلــك  كل  وفــوق  المعالــم  الواضحــة 
ــأن  ــن بش ــا متفائلي ــدة تجعلن ــم الفري ــً الحتياجاته ــالء وفق ــات العم قطاع

ملمــح العــام ٢٠17.

بخبــرة محليــة  ونحــن كبنــك  انتقاليــة،  بمرحلــة  يمــر  اقتصــاد  عمــان 
ــك الوطنــي  ــإن البن ــروع، ف ــة، وشــبكات ف ــوة مالي ــة واســعة، وق وإقليمي
العمانــي ســيواصل البقــاء فــي جوهــر قصــة النجــاح هــذه فــي الســنوات 
والعقــود القادمــة. إن عمليــة االنتقــال مــن التعامــل بالنقــد الــى التعامــل 
بالبطاقــات، ومــن دون االتصــال باإلنترنــت إلــى االتصــال عبــر االنترنــت، توحــد 
الخطــى فــي ســلطنة عمــان، ومــن المؤكــد أنهــا ســتصبح المعيــار علــى 
ــم فــي مســتقبل ليــس بالبعيــد. وســيظل البنــك الوطنــي  نطــاق العال
العمانــي فــي مقدمــة الثــورة المصرفيــة الرقميــة التــي تجــري عبــر هــذا 

القطــاع.  

تعزيــز  فــي   ٢٠17 عــام  فــي  سنســتمر  فإننــا  ســبق،  لمــا  كملخــص   
للعمــالء  متفوقــة  مصرفيــة  تجربــة  بتقديــم  الخاصــة  اســتراتيجيتنا 
بصــورة منتظمــة، وعــروض مغريــة ذات قيمــة، وتحســين قنــوات التوزيــع، 
والمحافظــة علــى موقــع الريــادة التكنولوجيــة، وتشــجيع االبتــكار، إلــى 

جانــب تعزيــز الكفــاءة واإلنتاجيــة علــى نطــاق المؤسســة.

نحــن واثقــون مــن أن هــذا النهــج سيســتمر فــي تحقيــق النتائــج فــي العــام 
.٢٠17

أحمد المسلمي
الرئيس التنفيذي
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تقرير حوكمة الشركة للعام ٢٠16
يناقــش تقريــر تنظيــم وإدارة الشــركات الطريقــة التــي تتــم مــن خاللهــا إدارة وقيــادة الشــركات، كمــا أنــه يحــدد مهــام أعضــاء مجلــس اإلدارة ويقــوم بصياغــة 

عمليــة الرقابــة الداخلية بالمؤسســة.

يدعــم مجلــس إدارة البنــك الوطنــي العمانــي )“البنــك”( تبنــي ثقافــة حوكمــة ســليمة بالبنــك. بنــاء علــى ذلــك، يقــوم مجلــس اإلدارة ولجانــه المتخصصــة، 
ــة وســبل تطويرهــا والتأكــد مــن  وبصــورة مســتمرة، بتقييــم مــدى التزامهــم وتقيدهــم بالممارســات والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بهــذه الثقاف
قيــام البنــك بتطبيــق المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق تنظيــم إدارة شــركات المســاهمة العامــة )“الميثــاق”( وتعديالتــه الصــادر مــن الهيئــة العامــة 
لســوق المــال )“الهيئــة”(، والخــاص بالشــركات المدرجــة بســوق مســقط لــألوراق الماليــة )“ســوق مســقط”(، باإلضافــة إلــى اللوائــح المتعلقــة بنظــام 
ــد )“الميثــاق”( عــن  حوكمــة المصــارف والمؤسســات الماليــة الصــادر مــن البنــك المركــزي العمانــي. فــي ســنة ٢٠16، صــدر ميثــاق حوكمــة شــركات جدي
ــذ  ــان التنفي ــويً لضم ــا س ــس اإلدارة واإلدارة العلي ــن مجل ــل كل م ــو. عم ــخ ٢٢ يولي ــول بتاري ــاري المفع ــح س ــة”( وأصب ــال )“الهيئ ــوق الم ــة لس ــة العام الهيئ
العاجــل والســليم للمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي الميثــاق. تمــت إعــادة هيكلــة اللجنــة التنفيذيــة بمجلــس اإلدارة )“اللجنــة التنفيذيــة”( لتصبــح )“اللجنــة 
التنفيذيــة والترشــيحات والمكافــآت”( بمجلــس اإلدارة. تــم تعديــل عضويــة وشــروط مرجعيــة بعــض لجــان مجلــس اإلدارة  بنــاًء علــى ذلــك. تمــت مراجعــة 

العديــد مــن السياســات القائمــة وقــد تــم وضــع بعــض السياســات الجديــدة لتتماشــى مــع مبــادئ الميثــاق.

وتقديــرًا لتطبيقــه ألفضــل الممارســات واإلجــراءات فــي مجــال الحوكمــة، تــوج البنــك الوطنــي العمانــي إنجازاتــه للعــام ٢٠16 بفــوزه بالنســخة الثامنــة مــن 
جائــزة “أفضــل الشــركات أداًء مــن فئــة الشــركات الكبــرى” والتــي تنظمهــا مجلــة عالــم االقتصــاد والمــال بصــورة ســنوية، وجائــزة “أفضــل عالمــة تجاريــة 
كجهــة توظيــف فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي” لعــام ٢٠16 وذلــك خــالل الحفــل الســنوي الثالــث لتوزيــع جوائــز “أفضــل عالمــة تجاريــة كجهــة توظيــف 
فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي” الــذي تــم تنظيمــه فــي دبــي، والمرتبــة األولــى للعــام الثانــي علــى التوالــي فــي االســتطالع الســنوي المشــترك الــذي 

نظمتــه مجلــة بيزنــس تــودي وإيرنســت آنــد يونــج للمصــارف والمؤسســات غيــر المصرفيــة العاملــة فــي المجــال المالــي فــي الســلطنة.

ــذي تتــم  ــر منفصــل عــن تنظيــم وإدارة البنــك وال ووفقــا لتوجيهــات الميثــاق الصــادر مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال يســتمر البنــك فــي تضميــن تقري
ــر الســنوي.  ــة مــن قبــل المدققيــن الخارجييــن للبنــك ضمــن التقري ــه واعتمــاده بالصــورة المطلوب مراجعت

مجلس اإلدارة

مجلــس اإلدارة هــو الجهــة المســؤولة عــن التوجيــه واإلشــراف والرقابــة الشــاملة علــى البنــك. تتضمــن المســئوليات المحــددة لمجلــس اإلدارة اعتمــاد األهــداف 
الخاصــة بأعمــال البنــك، والموافقــة علــى االســتراتيجيات والسياســات التــي ينبغــي اتباعهــا مــن اجــل تحقيــق هــذه األهــداف، والمراجعــة المســتمرة ألداء 

البنــك وذلــك فيمــا يتعلــق بأهدافــه الموضوعــة باإلضافــة إلــى التقيــد بالسياســات.

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

يتكــون مجلــس اإلدارة مــن أحــد عشــر عضــوَا تــم انتخابهــم مــن قبــل المســاهمين فــي مــارس ٢٠14 لمــدة ثــالث ســنوات. ســتنتهي المــدة الحاليــة لكافــة 
األعضــاء فــي نهايــة مــارس ٢٠17.

ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

تخضــع عمليــة ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى أحــكام المــواد مــن ٢9 إلــى ٣4 مــن النظــام األساســي للبنــك كمــا أنهــا أيضــا تتــم وفقــا للوائــح البنــك 
المركــزي العمانــي والهيئــة العامــة لســوق المــال ووزارة التجــارة والصناعــة وســوق مســقط لــألوراق الماليــة. تقــوم اللجنــة التنفيذيــة والترشــيحات 
والمكافــآت بمجلــس اإلدارة بمراجعــة المهــارات والخــواص الضروريــة المطلوبــة فــي عضــو مجلــس اإلدارة ومــن ثــم تقــوم بتقديــم توصيــة للمســاهمين 
تشــتمل علــى بعــض األســماء المناســبة للقيــام بانتخابهــم. يتمتــع المســاهمون بالحــق فــي انتخــاب أي مرشــح لمجلــس اإلدارة بغــض النظــر عمــا إذا كان 

هــذا المرشــح قــد تمــت تزكيتــه أو التوصيــة عليــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة أو خالفــه. 

الخواص والمؤهالت األساسية ألعضاء مجلس اإلدارة

يتمتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه المتخصصــة بالمعــارف والخبــرات المناســبة باإلضافــة إلــى األحــكام المســتقلة التــي يقدمونهــا خــالل اجتماعــات 
مجلــس اإلدارة وعنــد إصــدار القــرارات. كمــا يتمتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة مجتمعيــن بالمعرفــة المهنيــة، والخبــرات التجاريــة، والمعــارف المتعلقــة بالقطــاع 

ــا للبنــك.   ــة واإلدارة العلي ــك للقيــام بمســئولياتهم اإلشــرافية علــى اإلدارة التنفيذي ــة الماليــة وذل والدراي

المعلومات التي ُيزّود بها أعضاء مجلس اإلدارة

يتــم تزويــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بمعلومــات وافيــة وفــي الوقــت المناســب حتــى يتمكنــوا مــن الســيطرة الكاملــة والفعالــة علــى األمــور االســتراتيجية، 
والماليــة، والتشــغيلية، والمخاطــر وااللتــزام واألمــور المتعلقــة بحوكمــة الشــركة. تكــون المعلومــات المقدمــة لمجلــس اإلدارة وفقــا للتوجيهــات 

المنصــوص عليهــا فــي الميثــاق. 
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عنــد التعييــن يتلقــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة معلومــات عــن البنــك مــن خــالل برامــج تعريفيــة كمــا يتــم تزويــده بالمشــورة القانونيــة، والرقابية 
وغيرهــا مــن االلتزامــات الملقــاة علــى عاتــق أي عضــو مــن أعضــاء مجالــس إدارة الشــركات المدرجة.

تشكيلة مجلس اإلدارة 

ــع شــركات مســاهمة عامــة أو بنــوك مقــر نشــاطها الرئيســي  ــر مــن أرب ــس إدارة أكث ــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن هــو عضــو فــي مجال ال يوجــد مــن بي
ــركات. ــذه الش ــن ه ــركتين م ــن ش ــر م ــس إدارة أكث ــا لمجال ــان، أو رئيس ــلطنة عم بس

يوضح الجدوالن التاليان مركز كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحالي تمشيا مع متطلبات الميثاق:

الجدول رقم )1(

تصنيف العضو الجهة التي يمثلهااسم عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ محمد محفوظ العارضي
غير تنفيذي - مستقلمشاريع رمال لالستثمار ش.م.م - مستثمر في األسهمرئيس مجلس اإلدارة

الشيخ/ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني
غير تنفيذي- مستقلالبنك التجاري - مستثمر في األسهم نائب رئيس مجلس اإلدارة 

السيدة/ روان بنت أحمد آل سعيد
غير تنفيذية - مستقلة نفسها عضو مجلس اإلدارة

معالي/ عبد الرحمن بن حمد العطية
غير تنفيذي- مستقلنفسهعضو مجلس اإلدارة

الفاضلة/ أمل بهوان
غير تنفيذية- غير مستقلة مجموعة سهيل بهوان القابضة - مستثمر في األسهمعضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ حمد محمد الوهيبي
غير تنفيذي- مستقلصندوق تقاعد وزارة الدفاع - مستثمر في األسهمعضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ محمد إسماعيل مندني العمادي
غير تنفيذي- مستقلنفسهعضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ سيف سعيد اليزيدي
غير تنفيذي- مستقلنفسهعضو مجلس اإلدارة

الدكتور فيصل عبد اهلل الفارسي
عضو مجلس اإلدارة

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية - مستثمر في 
غير تنفيذي- مستقلاألسهم

الفاضل/ راهول كار
غير تنفيذي- مستقلنفسهعضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ فهد عبد الرحمن بادار
غير تنفيذي- غير مستقلنفسهعضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ عز الدين بزري
ال ينطبقال ينطبقسكرتير الشركة

حســب موجهــات الهيئــة العامــة لســوق المــال يعتبــر تســعة أعضــاء حالييــن فــي مجلــس اإلدارة مســتقلين )وهــو مــا يزيــد عــن ثلــث مجلــس اإلدارة( حســب 
الحــد األدنــى المطلــوب مــن األعضــاء المســتقلين كمــا ورد فــي النظــام األساســي للبنــك وقانــون الشــركات التجاريــة.
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الجدول رقم )2(

اسم عضو مجلس اإلدارة
عضويته في اللجان 

األخرى لمجلس 
اإلدارة 

عضويته في 
مجالس 

إدارة شركات 
المساهمة العامة 

األخرى

عدد اجتماعات 
المجلس التي 

حضرها

حضر الجمعية 
العمومية األخيرة 
المنعقدة في 27 

مارس 2٠16 

الفاضل/ محمد محفوظ العارضي
رئيس مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية، 
والترشيحات 
والمكافآت 

نعم7ال توجد 

الشيخ/ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية، 
والترشيحات 
والمكافآت 

نعم6 )٢ بالوكالة(ال توجد

نعم٢6لجنة التدقيق السيدة/  روان بنت أحمد آل سعيد 

نعم5 )٢ بالوكالة(ال توجدلجنة المخاطر معالي/ عبد الرحمن حمد العطية

الفاضلة/ أمل سهيل بهوان
)تم تعيينها في ٢7 أبريل ٢٠16(

اللجنة التنفيذية، 
والترشيحات 

والمكافآت، لجنة 
المخاطر

ال4ال توجد

الفاضل/ محمد إسماعيل العمادي
لجنة المخاطر، لجنة 

التدقيق
نعم6 )1 بالوكالة(ال توجد

الفاضل/ حمد محمد الوهيبي

لجنة االئتمان، 
اللجنة التنفيذية، 

والترشيحات 
والمكافآت 

نعم٣6

نعم٢7لجنة االئتمانالفاضل/ سيف سعيد اليزيدي

الفاضل/ راهول كار
)تم تعيينه في ٢7 أبريل ٢٠16(

لجنة التدقيق، لجنة 
االئتمان

ال4 )1 بالوكالة(٣

الدكتور فيصل عبد اهلل الفارسي
لجنة التدقيق، لجنة 

المخاطر
نعم15

الفاضل/ فهد عبد الرحمن بادار
)تم تعيينه في 17 مايو ٢٠16(

ال٣ال توجدلجنة االئتمان

الفاضل/ اندرو استيفنز
)استقال في 14 أبريل ٢٠16(

اللجنة التنفيذية، لجنة 
االئتمان 

نعم ٢ال توجد 

الفاضل/ سوريش ام شيفداساني
)استقال في ٣1 مارس ٢٠16(

اللجنة التنفيذية، لجنة 
المخاطر

نعم٢ ال توجد

الفاضل/ عمر سهيل بهوان
)استقال في ٣1 مارس ٢٠16(

الال توجدال توجدلجنة االئتمان

عدد وتواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة 

عقـــد مجلــس إدارة البنـــك الوطنــي العمانــي ســبعة اجتماعــات خــالل العــام ٢٠16 كانــت بتواريــخ ٢5 ينايــر، و٢7 مــارس، و٢4 أبريــل، و٢1 يوليــو، و٣1 أكتوبــر، و14 
ديســمبر و٢8 ديســمبر ٢٠16. كانــت أطــول فتــرة بيــن اجتماعيــن 1٠٢ يومــً التزامــً باللوائــح الحاليــة، والتــي تتطلــب أال تتجــاوز الفتــرة بيــن االجتماعــات أربعــة 

أشــهر كحــد أقصــى. 

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك

ــك -/  ــا للبن ــاإلدارة العلي ــاء ب ــة أعض ــت لخمس ــي دفع ــخ( الت ــد ال ــب التقاع ــآت، وروات ــز األداء، والمكاف ــات، وحواف ــب، والمخصص ــا )كالروات ــوع المزاي ــغ مجم بل
1،7٠7،٠٣8/٠٠٠ ريــاالً وذلــك خــالل العــام ٢٠16. 
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ــذار إلنهــاء الخدمــة بالنســبة  ــراوح مــدة اإلن ــي الســائد. تت ــون العمــل العمان ــب محــددة بســنتين حســب قان مــدة عقــد الخدمــة بالنســبة للموظفيــن األجان
للعقــود الحاليــة مــا بيــن شــهرين وســتة أشــهر. 

بمــا أن كافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة أعضــاء غيــر تنفيذييــن، فإنــه ال تنطبــق عليهــم مكافــآت محــددة أو حوافــز مرتبطــة بــاألداء. يتقاضــى األعضــاء غيــر 
التنفيذييــن أتعــاب حضــور جلســات إضافــة إلــى المصروفــات الخاصــة بحضــور جلســات لجــان المجلــس. وباإلضافــة إلــى أتعــاب حضــور الجلســـات التــي تــم 
دفعهــا، بلــغ مجمــوع المكافــآت التــي ســيتم دفعهــا ألعضـــاء مجلــس اإلدارة -/1٠8،1٠٠  ريــال خــالل العــام ٢٠16 خاضعــة لموافقــة الجمعيــة العموميــة الســنوية 

ــخ ٢6 مــارس ٢٠17.   للبنــك المزمــع عقدهــا بتاري

فيما يلي تفاصيل أتعاب حضور الجلسات التي تم دفعها أو أصبحت مستحقة الدفع ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠16: 

الجدول رقم )3(

مالحظاتمجموع األتعاب )ريال عماني(اسم عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ محمد محفوظ العارضي
7،65٠رئيس مجلس اإلدارة

الشيخ/ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني
٣،6٠٠نائب رئيس مجلس اإلدارة

9،9٠٠السيدة/ روان بنت احمد آل سعيد

5،٢5٠معالي/ عبد الرحمن حمد العطية

تم تعيينها في ٢7 أبريل 7،٢٠٠٢٠16الفاضلة/ أمل سهيل بهوان

*1٠،٠٠٠الفاضل/ محمد إسماعيل العمادي

*1٠،٠٠٠الفاضل/ حمد محمد الوهيبي

*1٠،٠٠٠الفاضل/ سيف سعيد اليزيدي

تم تعيينه في ٢7 أبريل 7،٠5٠٢٠16الفاضل/ راهول كار

*1٠،٠٠٠دكتور فيصل عبد اهلل الفارسي

تم تعيينه في 17 مايو 5،85٠٢٠16الفاضل/ فهد بادار

استقال في ٣1 مارس 1،5٠٠٢٠16الفاضل/ سوريش شيفداساني

استقال في 14 أبريل ٣،9٠٠٢٠16الفاضل/ أندرو تشارلز ستيفنز

استقال في ٣1 مارس ٢٠16-الفاضل/ عمر سهيل بهوان 

91،٠٠٠المجموع

*المبلغ اإلجمالي ألتعاب حضور الجلسات التي يمكن دفعها لعضو مجلس اإلدارة خالل السنة هو 1٠،٠٠٠ ريال عماني وفقا للوائح النظامية الحالية. 

بلغ إجمالي المصروفات ذات الصلة بأعضاء مجلس اإلدارة والتي تم دفعها للتدريب والفنادق والسفر /6٠،5٠1/4٢4 ريال خالل العام ٢٠16.

لجان مجلس اإلدارة 

كانــت لمجلــس اإلدارة كمــا فــي نهايــة ديســمبر ٢٠16 أربــع لجــان قائمــة هــي اللجنــة التنفيذيــة، والترشــيحات والمكافــآت بمجلــس اإلدارة،  ولجنــة التدقيــق 
بمجلــس اإلدارة، ولجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة ولجنــة االئتمــان بمجلــس اإلدارة.
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لجنة التدقيق بالمجلس

تتكون لجنة التدقيق من أربعة أعضاء، وجميعهم مستقلون. اجتمعت اللجنة 7 مرات خالل العام ٢٠16. 

يوضح الجدول التالي تشكيلة لجنة التدقيق وتفاصيل االجتماعات التي حضرها أعضاء اللجنة:  

الجدول رقم )4(

المنصباالسم

عدد 
االجتماعات 

التي 
حضروها

مالحظات

7رئيسة اللجنة السيدة/ روان بنت احمد آل سعيد

6عضو اللجنةالفاضل/ محمد إسماعيل مندني العمادي

6عضو اللجنةالدكتور فيصل عبد اهلل الفارسي 

التحق باللجنة في 1 مايو ٣٢٠16عضو اللجنةالفاضل/ راهول كار

استقال من اللجنة في ٣1 مارس ٢٠16-عضو سابقالفاضل/ عمر بهوان 

تحدد الئحة لجنة التدقيق صالحيات ومسئوليات لجنة التدقيق بالمجلس، وتتم إجازة هذه الالئحة سنويً من قبل مجلس اإلدارة. 

تتمثل مسئوليات اللجنة والتي تم تحديدها في الئحة لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة فيما يلي على سبيل المثال ال الحصر:

تقديم المساعدة للمجلس لتمكينه من الوفاء بمسؤولياته التنظيمية/ اإلشرافية حول األمور المالية والمحاسبية.  •

ــة  ــم توصي ــة وتقدي ــنوية والفصلي ــة الس ــات المالي ــة البيان ــك مراجع ــي ذل ــا ف ــس بم ــن المجل ــة ع ــة نياب ــر المالي ــم التقاري ــة تقدي ــى عملي ــراف عل اإلش  •
ــات الماليــة ومناقشــة المبــادئ المحاســبية مــع  لمجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا. مراجعــة التحفظــات المحاســبية، إن وجــدت، علــى مســودة البيان

المدققيــن الخارجييــن. 

مراجعــة خطــط التدقيــق وتقاريــر المدققيــن الخارجييــن والمدققيــن الداخلييــن والنظــر فــي فعاليــة اإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل اإلدارة حــول توصيــات   •
المدققيــن. 

تقييــم وتقديــم تقاريــر لمجلــس اإلدارة حــول عمليــات التدقيــق التــي يقــوم بهــا المدققــون الخارجيــون والمدققــون الداخليــون، ومــدى دقــة وكفايــة   •
ــة. ــة الداخلي ــط الرقاب ــك ضواب ــي ذل ــا ف ــام اإلدارة بم ــودة نظ ــة وج ــدى مالءم ــم، وم ــة له ــات المقدم ــن المعلوم ــاح ع اإلفص

مراجعــة مــدى اســتقاللية المدقــق الخارجــي )خاصــة فيمــا يتعلــق بــأي خدمــات خارجــة عــن نطــاق التدقيــق( وأتعــاب وشــروط تعييــن المدققيــن الخارجييــن   •
للبنــك وتقديــم توصيــة باختيارهــم إلــى مجلــس اإلدارة قبــل تعيينهــم مــن قبــل الجمعيــة العموميــة الســنوية. 

ــا  ــة عليه ــي والموافق ــق الداخل ــام التدقي ــر مه ــئوليات ومعايي ــاق ومس ــات، ونط ــتقاللية، وصالحي ــر اس ــدد عناص ــي تح ــق الت ــة إدارة التدقي ــة الئح مراجع  •
ســنويا. كمــا أنهــا تعمــل علــى توجيــه أنشــطة وظيفــة التدقيــق الداخلــي واإلشــراف عليهــا.

مراجعــة ومناقشــة رئيــس المدققيــن الداخلييــن حــول النتائــج ذات األهميــة الحرجــة الناشــئة مــن عمليــات التدقيــق الداخلــي التــي يتــم القيــام بهــا بيــن   •
فتــرات االجتماعــات.

مراجعــة مــدى فعاليــة وظيفــة التدقيــق الداخلــي ويتضمــن ذلــك مــدى التزامهــا بتعريــف التدقيــق الداخلــي الصــادر عــن معهــد المدققيــن الداخلييــن   •
والئحــة الســلوك والمعاييــر الدوليــة للســلوك المهنــي للتدقيــق الداخلــي.

مراجعــة ومناقشــة اإلدارة والمدققيــن الداخلييــن والمدققيــن الخارجييــن حــول مــدى كفايــة وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة ويتضمــن ذلــك أمــن تقنيــة   •
ــط المحاســبية والماليــة ونظــام البنــك فــي رصــد وإدارة مخاطــر األعمــال ومــدى التزامــه بالبرامــج القانونيــة واألخالقيــة. يمكــن  المعلومــات والضواب

ــا.  لللجنــة تعييــن استشــاريين خارجييــن لــو رأت أن ذلــك ضروري
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لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة 

تتكــون لجنــة االئتمــان مــن أربعــة أعضــاء. عقــدت اللجنــة أحــد عشــر اجتماعــً خــالل العــام ٢٠16. يوضــح الجــدول التالــي أســماء  أعضــاء اللجنــة، ومناصبهــم وعدد 
االجتماعــات التــي حضروها:

الجدول رقم )5(

عدد االجتماعات التي المنصباالسم 
مالحظاتحضرها

11رئيس اللجنةالفاضل/ حمد محمد الوهيبي

11عضو الفاضل/ سيف سعيد اليزيدي 

التحق باللجنة في 1 مايو 52016عضوالفاضل/ راهول كار

التحق باللجنة في 17 مايو 62016عضوالفاضل/ فهد بادار

استقال من اللجنة في 14 أبريل 32016عضو سابق الفاضل/ اندرو تشارلز ستيفنز

استقال من اللجنة في 31 مارس 2016-عضو سابقالفاضل/ عمر سهيل بهوان

تتمثل المسؤوليات الرئيسية للجنة االئتمان فيما يلي على سبيل المثال ال الحصر: 

اعتمــاد وتجديــد المعامــالت االئتمانيــة ضمــن الحــدود القانونيــة القصــوى للبنــك بمــا فــي ذلــك مخاطــر االلتزامــات وبيــع األصــول   •
المســتهدفة.

مراجعــة تقاريــر مخاطــر األصــول التــي تغطــي االتجاهــات الواســعة لمحفظــة البنــك بمــا فــي ذلــك األصــول والتســهيالت ذات المخاطــر   •
ــة أشــهر علــى األقــل.  ــر األخــرى كل ثالث العاليــة باإلضافــة إلــى التقاري

لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة 

تتكــون لجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة مــن أربعــة أعضــاء. عقــدت اللجنــة ســتة اجتماعــات خالل العام ٢٠16. تشــتمل المســئوليات الرئيســية 
للجنــة المخاطــر علــى تحديــد المخاطــر ومراجعتهــا، وإعــداد سياســات المخاطــر، وحــدود وإدارة ومراقبــة المخاطــر، باإلضافــة إلــى مراجعــة 

إدارة اســتراتيجيات التحصيــل للقــروض المتعثــرة وكفايــة المخصصــات.

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المخاطر ومناصبهم وحضورهم لالجتماعات:

الجدول رقم )6(

المنصباالسم 
عدد 

االجتماعات 
التي حضرها

مالحظات

6رئيس اللجنةالفاضل/ محمد إسماعيل مندني العمادي

5عضومعالي/ عبد الرحمن حمد العطية

5عضوالدكتور فيصل الفارسي

التحقت باللجنة في 1 مايو 4٢٠16عضوالفاضلة/ أمل بهوان

استقال من اللجنة في 31 مارس -عضوالفاضل/ سوريش شيفداساني
2016
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مسئوليات اللجنة المحددة في شروط المرجعية تتضمن على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 

تقوم اللجنة بوضع السياسة الخاصة بكافة األمور المتعلقة بالمخاطر واإلشراف المستمر على كافة مخاطر البنك وذلك من خالل لجنة المخاطر   •
باإلدارة. تتضمن المسئوليات الرئيسية للجنة على وجه التحديد ما يلي: 

تهيئة بيئة مناسبة إلدارة مخاطر االئتمان.   )1(  

تطوير إدارة مناسبة لمخاطر العمليات.  )٢(  

اإلشراف المستمر على مخاطر معدالت الفائدة ومخاطر الميزانية العمومية والدخل للبنك.   )٣(  

إدارة مخاطر السيولة   )4(  

)5(  إدارة كافة المخاطر األخرى للسوق بما في ذلك مخاطر العمالت األجنبية.   

اعتماد السياسات الجديدة للبنك والمراجعة الدورية للسياسات القائمة.  )6(  

دراسة المخاطر االستراتيجية التي تواجه البنك وإحالة مقترحات تخفيف تلك المخاطر إلى مجلس اإلدارة.  )7(  

اعتماد عمليات شطب الخسائر االئتمانية التي تزيد عن الحدود المحددة لإلدارة.  )8(  

اإلشراف على مخاطر أمن المعلومات ومخاطر استمرارية األعمال.  )9(  

مراجعة إدارة استراتيجيات تحصيل القروض المتعثرة وكفاية المخصصات.   )1٠(  

تتضمن المسئوليات المحددة للجنة ما يلي:   •

التوصية باستراتيجية المخاطر الخاصة بالبنك، والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر استراتيجية االئتمان، وتقديمها للمجلس     )1(  
للموافقة عليها.   

التوصية بالئحة المخاطر للبنك، ورفعها للمجلس للموافقة عليها ومراجعة الالئحة سنويً.    )٢(  

وضع إطار عالي المستوى لسياسة مخاطر البنك على نطاق البنك وذلك للمخاطر المتعلقة بقطاعات االئتمان، والسوق، والعمليات،     )٣(  
والسمعة، والشئون القانونية والمحاسبية.  

تأسيس مستويات لتحمل المخاطر وحدود للمحفظة، بما في ذلك الحدود المرتبطة بقطاع األعمال، والحدود الجغرافية، ونوعية األصول     )4(  
وغيرها حسبما تقتضي الحاجة.   

مراقبة لوحة المخاطر على النطاق الشامل للمشروع وذلك من خالل لجنة المخاطر باإلدارة.   )5(  

مراجعة وتقييم أداء لجنة المخاطر باإلدارة ومجموعة المخاطر ودورها في مراقبة كافة المخاطر والسيطرة عليها وذلك لضمان االلتزام    )6(  
باستراتيجيات وسياسات المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وتطبيقها.   

اإلشراف المباشر على االلتزام الرقابي والقانوني من خالل لجنة االئتمان باإلدارة.   )7(  

المراجعة المنتظمة لسيناريوهات اإلجهاد لقياس تأثير األحوال غير الطبيعية لألسواق ومراقبة التفاوت بين التقلبات الحقيقية في قيم     )8(  
المحفظة وتلك التي يتم التنبؤ بها من خالل مقاييس المخاطر.   

مراقبة التزام إدارات األعمال بمختلف معايير المخاطر.   )9(  

)1٠(  اعتماد استراتيجيات كافة منتجات األصول وااللتزامات ومراجعتها سنويً، ويتضمن ذلك على سبيل المثال ال الحصر كافة منتجات االئتمان    
واإليداع لألفراد، ومنتجات الخزينة واالستثمار وأية منتجات أخرى غير قياسية تتعلق بالخدمات المصرفية للمؤسسات.   

)11(  اإلشراف المباشر على بعض المواضيع المحددة المتعلقة بسياسة االئتمان، والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر:   

نماذج التصنيف االئتماني، وحدود الدولة، وقضايا التركيز، وآلية مراجعة القروض، وسياسة تصنيف النتائج بالنسبة للقروض وسياسة    -   
المخصصات.    

الموافقة على استراتيجيات / مبادرات المنتجات الجديدة التي يكون لها انعكاسات ائتمانية على البنك.   -   
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مراجعة مدى مالءمة الصالحيات االئتمانية والتفويضات الممنوحة لإلدارة.  -   

المراجعة الدورية لمنهجية تصنيف مخاطر االئتمان بالبنك ومالئمة التصنيفات االئتمانية.   -   

مراجعة تقرير حوكمة البنك.  )1٢(  

اللجنة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت بمجلس اإلدارة  

تتكون اللجنة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت بمجلس اإلدارة من أربعة أعضاء وقد اجتمعت أربع مرات خالل العام ٢٠16. 

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة ومناصبهم وحضورهم لالجتماعات:

الجدول رقم )7(

المنصباالسم

عدد 
االجتماعات 

التي 
حضرها 

مالحظات 

الفاضل/ محمد محفوظ العارضي
4رئيس اللجنةرئيس مجلس اإلدارة 

الشيخ/ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني
التحق باللجنة في 1 مايو 12016عضونائب رئيس مجلس اإلدارة

التحقت باللجنة في 1 مايو 32016عضوالفاضلة/ أمل سهيل بهوان

التحق باللجنة في 21 يوليو 22016عضوالفاضل/ حمد محمد الوهيبي

استقالت من اللجنة في 21 يوليو 22016عضو سابقالسيدة/ روان بنت احمد آل سعيد

استقال من اللجنة في 14 أبريل 12016عضو سابقالفاضل/ اندرو تشارلز استيفنز

استقال من اللجنة في 31 مارس 2016-عضو سابقالفاضل/ سوريش شيفداساني

ــال ال  ــبيل المث ــى س ــن عل ــة تتضم ــروط المرجعي ــي ش ــددة ف ــس اإلدارة والمح ــآت بمجل ــيحات والمكاف ــة، والترش ــة التنفيذي ــية للجن ــئوليات الرئيس المس
الحصــر:  

وضع استراتيجية طويلة المدى للبنك بناًء على الظروف االقتصادية وظروف السوق ورؤية المجلس وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة العتمادها.  •

مراجعة االستراتيجية الكلية للبنك ورصد تطبيقها وتنفيذها.  •

مراجعة أداء البنك في مقابل االستراتيجية والموازنات المعتمدة.  •

ــات  ــغيلية وموازن ــات التش ــع الموازن ــة جمي ــال متضمن ــط األعم ــك وخط ــنوية للبن ــات الس ــاد الموازن ــس اإلدارة العتم ــة لمجل ــم التوصي ــة وتقدي مراجع  •
النفقــات الرأســمالية للبنــك بمــا يتماشــى مــع االســتراتيجية طويلــة األجــل والتغيــرات فــي البيئــات االقتصاديــة والســوقية والتنظيميــة.

مراجعة التقارير والتحاليل لألداء المالي والتشغيلي للبنك وتقييم مؤشرات األداء الرئيسية في مقابل االستراتيجيات المصاحبة لها.  •

مراجعة أداء األعمال المصرفية االستثمارية متضمنة جميع تقارير االستثمارات.  •

مراجعة وتقديم التوصية باالعتماد للمجلس فيما يتعلق بمقترحات البنك الخاصة بخطة زيادة رأس المال.   •

مراجعة واعتماد سياسة توزيعات األرباح للبنك وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة عن مدفوعات توزيعات األرباح المقترحة.  •

مراجعة واعتماد رؤية البنك الوطني العماني.   •

مراجعة واعتماد كتيب وسياسة الموارد البشرية للبنك وسياسة التعويضات لدى البنك وخطة الحوافز.   •
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ــز والتأكــد مــن  ــآت إلدارة وموظفــي البنــك حســب سياســة التعويضــات بالبنــك وخطــة الحواف ــة مســئولة أيضــً عــن وضــع إطــار عمــل المكاف اللجن  •
تنفيذهــا بشــكل صحيــح.

مراجعــة وتقديــم التوصيــة للمجلــس فيمــا يتعلــق بالمكافــآت والمنافــع الســائدة وضمــان االنســجام مــع اتجاهــات الســوق حســب سياســة التعويضــات   •
بالبنــك وخطــة الحوافــز ووفقــا للموجهــات التنظيميــة.

مراجعــة واعتمــاد وتعديــل السياســات المتعلقــة بمكافــآت الموظفيــن وخطــط الحوافــز ذات الصلــة بــاألداء وتولــي وظيفــة ومســؤوليات لجنــة   •
اإلدارة. المعتمــدة مــن قبــل مجلــس  بالبنــك  التعويضــات  فــي سياســة  التعويضــات حســبما هــو محــدد 

تولي أمر تعيين ونقل كبار التنفيذيين بالبنك من مستوى مساعد المدير العام وما فوقه.   •

مراجعة واعتماد التغييرات الرئيسية في الهيكل التنظيمي للبنك على مستوى رؤساء األقسام وما فوقه.  •

لديهــا المســؤولية المحــددة بتقديــم التوصيــة لمجلــس اإلدارة حــول االســتراتيجية العامــة وسياســات االقتنــاء والملكيــة والتطويــر لممتلــكات البنــك   •
العتمادهــا ومراجعتهــا وتحديثهــا حســب الضــرورة.

اعتماد اقتناء وبيع أي من الممتلكات المطلوبة ألعمال البنك.  •

اعتمــاد تعييــن شــركات اإلنشــاءات واالستشــاريين للمكتــب الرئيســي للبنــك واالتفــاق علــى شــروط أي عقــد إنشــاء )ويتضمــن ذلــك أوامــر التغييــر(   •
واالستشــارات أو عقــد إدارة العقــار أو المرافــق ألي عقــار يملكــه البنــك.

اإلشراف على أداء وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالعقارات.  •

ــة  ــذي ســيقوم بطرحهــا علــى المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعي ــة واالســتدامة لمجلــس اإلدارة وال ــة الســنوية للمســئولية االجتماعي ــراح الموازن اقت  •
العموميــة الســنوية العتمادهــا.

تحديد طرق الدفع لمبادرات المسئولية االجتماعية واالستدامة.  •

تقديم تقرير في نهاية السنة للجمعية العمومية للمصادقة على المبالغ المدفوعة لمبادرات المسئولية االجتماعية واالستدامة.  •

تبنــي طريقــة شــفافة فــي إعــداد سياســة الترشــيح والتــي تســتهدف أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن ذوي الكفــاءة والمقــدرة بــدون المســاس بحــق أي مــن   •
ــراه مناســبً. المســاهمين فــي ترشــيح نفســه لالنتخــاب أو فــي ترشــيح مــن ي

بذل قصارى الجهود في مساعدة البنك على صياغة سياسات واضحة وصادقة ومتاحة الطالع المساهمين حول مكافآت المديرين والتنفيذيين.  •

إعــداد مســميات وظيفيــة مفصلــة لــألدوار والمســئوليات التــي يقــوم بهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة بمــن فيهــم الرئيــس. سيســهل هــذا مــن تبصيــر أعضــاء   •
مجلــس اإلدارة بمهامهــم وأدوارهــم كمــا ســيقيم أدائهــم.

البحث عن أشخاص مؤهلين لترشيحهم للعمل كأعضاء مؤقتين في مجلس اإلدارة في حال شغور أحد المقاعد.  •

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
لواء جوي )متقاعد( محمد بن محفوظ بن سعد العارضي

يشغل الفاضل/ محمد بن محفوظ العارضي منصب رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني ورئيس مجلس اإلدارة التنفيذي النفستكورب. 

 بــدأ حياتــه العمليــة كطيــار مقاتــل شــاب طمــوح بســالح الجــو الســلطاني العمانــي فــي ســلطنة عمــان فــي عــام 1978 ثــم تــدرج حتــى تــم تعيينــه فيمــا 
بعــد قائــدا لســالح الجــو الســلطاني العمانــي خــالل الفتــرة مــن 199٢ إلــى ٢٠٠٣. فــي ســنة ٢٠٠٠ تــم تقليــده “وســام عمــان” مــن قبــل جاللــة الســلطان المعظم. 

تقاعــد الفاضــل/ محمــد مــن ســالح الجــو الســلطاني العمانــي وبحوزتــه درجــة بكالوريــوس العلــوم فــي العلــوم العســكرية مــن كليــة أركان ســالح الجــو 
ــة مــن  ــل درجــة الماجســتير فــي السياســة العامــة فــي تخصــص إدارة المؤسســات المالي ــع العارضــي دراســته لني ــرا. وتاب ــل، انجلت الملكــي فــي براكني
كليــة كينيــدي، جامعــة هارفــارد بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. وعنــد عودتــه مــن هارفــارد، انضــم العارضــي إلــى األعمــال التجاريــة لعائلتــه وذلــك كرئيــس 

لمجلــس إدارة شــركة رمــال القابضــة. 

التحــق العارضــى بمجلــس إدارة البنــك الوطنــي العمانــي كنائــب لرئيــس مجلــس اإلدارة فــي مــارس ٢٠11 ثــم أصبــح رئيســً لمجلــس اإلدارة بتاريــخ ٢6 مــارس 
٢٠14. خــالل فتــرة عملــه كرئيــس لمجلــس إدارة البنــك الوطنــي العمانــي، أســس البنــك رؤيــة للنمــو واســتراتيجية للتنفيــذ جعلــت مــن البنــك الوطنــي 

العمانــي البنــك األســرع نمــوًا واألكثــر ربحيــة بيــن البنــوك فــي الســلطنة.
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المناصب التي شغلها العارضي: 

رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني   •

رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي النفستكورب  •

عضو مجلس إدارة المجلس االستشاري العالمي لمعهد بروكينجز، واشنطن دي سي، الواليات المتحدة األمريكية  •

عضو مجلس أمناء زمالة إيزينهاور، فيالديلفيا، الواليات المتحدة األمريكية  •

عضو مجموعة رؤساء مجالس إدارة المنتدى االقتصادي العالمي، سويسرا  •

عضو مجلس عمداء كلية كينيدي بجامعة هارفارد   •

سعادة الشيخ / عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني 

ســعادة الشــيخ/ عبــد اهلل بــن علــي بــن جبــر آل ثانــي عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ يوليــو ٢٠٠5، وهــو أيضــا عضــو اللجنــة التنفيذيــة والترشــيحات والمكافــآت 
بالمجلــس. يــرأس ســعادة الشــيخ/ عبــد اهلل مجلــس إدارة البنــك التجــاري بقطــر وهــو عضــو مجلــس إدارة البنــك العربــي المتحــد باإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
كمــا أنــه يملــك شــركة فيســتا للتجــارة وشــريك فــي كل مــن دار المنــار- قطــر، ودوموبــان- قطــر وشــركة خدمــات المعلومــات المتكاملــة- قطــر 

 .)Integrated Intelligence Services Company(

سعادة الشيخ / عبد اهلل حاصل على درجة بكالوريوس اآلداب في العلوم االجتماعية من جامعة قطر.

السيدة/  روان بنت أحمد آل سعيد

تشــغل الســيدة روان بنــت أحمــد آل ســعيد منصــب العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لشــركة تكافــل عمــان ش.م.ع.ع، وهــي شــركة تأميــن متوافقــة 
مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية. قبــل التحاقهــا بشــركة تكافــل عمــان، شــغلت الســيدة روان منصــب العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
الشــركة العمانيــة الوطنيــة لالســتثمار القابضــة ش.م.ع.ع. )أونــك(. وقبــل انتقالهــا إلــى القطــاع الخــاص، شــغلت الســيدة روان منصــب نائــب الرئيــس 
التنفيــذي لالســتثمار فــي صنــدوق االحتياطــي العــام للدولــة بســلطنة عمــان، حيــث كانــت علــى رأس تنفيــذ العديــد مــن االســتثمارات الضخمــة علــى نطــاق 

العالــم. تملــك الســيدة روان مــن الخبــرة مــا يربــو علــى ٢8 عامــً فــي القطــاع المالــي، منهــا ٢٠ عامــً فــي القطــاع العــام.

ــد مــن الشــركات والمؤسســات الماليــة المرموقــة فــي ســلطنة عمــان والمنطقــة. وقــد تــم مؤخــرًا تعيينهــا  الســيدة روان عضــو بمجالــس إدارات العدي
عضــوًا بمجلــس إدارة شــركة النفــط العمانيــة ش.م.ع.م ولجنــة التدقيــق الخاصــة بهــا. كمــا أنهــا عضــو بمجلــس إدارة الهيئــة العامــة لتطويــر المؤسســات 
ــة ورئيســً لصندوقــي األســهم ومجلــس التعــاون  ــة االســتثمارات الوطني ــة لتنمي ــادة(، وعضــو بمجلــس إدارة الشــركة العماني ــرة والمتوســطة )ري الصغي
الخليجــي بالشــركة، ورئيــس مجلــس إدارة مؤسســة عمــان لالســتثمار ش.م.ع.م،  ونائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة تكافــل عمــان ش.م.ع.ع، وعضــو 
مجلــس اإلدارة ورئيــس لجنــة التدقيــق بمجلــس اإلدارة بالبنــك الوطنــي العمانــي ش.م.ع.ع.،  وعضــو مجلــس اإلدارة بشــركة النفــط العمانيــة للتســويق 

ش.م.ع.ع.، وعضــو مجلــس إدارة التأميــن الدولــي العــام بــاألردن، وبيــت التمويــل الوطنــي بالبحريــن. 

الســيدة روان عضــو أيضــً بلجنــة االســتثمار بالهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، ورئيــس مجلــس إدارة صنــدوق الكوثــر )وهــو صنــدوق متوافــق مــع أحــكام 
الشــريعة اإلســالمية(، وعضــو لجنــة االســتثمار بصناديــق األيتــام والمعاقيــن بــوزارة العــدل.

السيدة روان هي المرأة  األولى والوحيدة التي شغلت منصب رئيس تنفيذي لشركة عامة مدرجة في سلطنة عمان. 

فــي عــام ٢٠11، تــم منــح الســيدة روان جائــزة رائــدة األعمــال التجاريــة المهنيــة )BizPro(، وفــي عــام ٢٠1٢ تــم تصنيفهــا فــي المرتبــة 14 مــن قبــل فوربــس الشــرق 
األوســط Forbes Middle East )ألقــوى ســيدات أعمــال عربيــات فــي الشــركات المدرجــة(. فــي عــام ٢٠14 تمــت تســمية الســيدة روان مــن بيــن أفضــل الرؤســاء 
 ”Hall of Fame“ حصلــت الســيدة روان أيضــً علــى لقــب . INSEAD بالتعــاون مــع مدرســة األعمــال العالميــة Trend التنفيذييــن بالمنطقــة مــن قبــل
ــزة “قيــادة المــرأة  ــم الســيدة روان بجائزتيــن مرموقتيــن: جائ ــز المــرأة  “MARA Excellence Awards. فــي عــام ٢٠15، تــم تكري ــز تميُّ وذلــك خــالل “جوائ
اآلســيوية” وجائــزة “قياديــة الســنة بالشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا”. تــم تكريــم الســيدة روان أيضــً فــي عــام ٢٠16 بمنحهــا الدكتــوراه الفخريــة مــن جامعــة 

الكومونويلــث بالمملكــة المتحــدة.  

الســيدة / روان حاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي االقتصــاد والتمويــل مــن جامعــة لوبــروه بالمملكــة المتحــدة؛ كمــا أنهــا حاصلــة علــى دبلــوم عالــي فــي 
تحليــل االســتثمار مــن جامعــة ســتيرلنج، المملكــة المتحــدة ودرجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد والعلــوم السياســية مــن الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة.
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معالي/ عبد الرحمن بن حمد العطية

ــك  ــس إدارة البن ــو مجل ــس، وعض ــر بالمجل ــة المخاط ــو لجن ــر ٢٠14 وعض ــذ نوفمب ــك من ــس إدارة البن ــو مجل ــة عض ــد العطي ــن حم ــن ب ــد الرحم ــي عب معال
التجــاري- قطــر منــذ مــارس ٢٠14.  بــدأ حياتــه المهنيــة فــي عــام 197٢ بــوزارة الشــؤون الخارجيــة بدولــة قطــر حيــث تولــي منصــب ســفير دولــة قطــر فــي كل 
ــة جيبوتــي. كمــا شــغل أيضــً منصــب الممثــل  ــان، وسويســرا، واليمــن وجمهوري مــن جنيــف، والمملكــة العربيــة الســعودية، وفرنســا، وإيطاليــا، واليون
الدائــم لدولــة قطــر لــدى األمــم المتحــدة فــي جنيــف، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة )الفــاو( فــي رومــا، واليونســكو فــي باريــس. يشــغل منصــب وزيــر دولــة 

بقطــر وهــو حاصــل علــى الجائــزة التقديريــة للدولــة.

معالــي عبــد الرحمــن العطيــة هــو األميــن العــام الســابق لمجلــس التعــاون الخليجــي وذلــك خــالل الفتــرة مــن عــام ٢٠٠٢ حتــى عــام ٢٠11، وهــو حاصــل علــى 
بكالوريــوس اآلداب فــي العلــوم السياســية والجغرافيــا مــن جامعــة ميامــي، بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. يملــك معالــي عبــد الرحمــن العطيــة ويــرأس 

مجلــس إدارة شــركة موطــن للتجــارة بدولــة قطــر، كمــا يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء لمنتــدى الفكــر العربــي بعّمــان- األردن. 

الفاضل/ حمد محمد حمود الوهيبي

الفاضــل/ حمــد محمــد حمــود الوهيبــي عضــو مجلــس اإلدارة منــذ مــارس ٢٠14، ورئيــس لجنــة االئتمــان بمجلــس اإلدارة وعضــو فــي اللجنــة التنفيذيــة 
والترشــيحات والمكافــآت بمجلــس اإلدارة. يملــك الفاضــل حمــد خبــرة عمليــة تمتــد لســتة عشــر عامــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وقــد عمــل 
الوهيبــي مديــرًا لالســتثمار فــي صنــدوق تقاعــد وزارة الدفــاع طــوال فتــرة الســنوات الســبع الماضيــة. الفاضــل/ حمــد عضــو أيضــً بمجالــس إدارة شــركة جلفــار 

للهندســة والمقــاوالت، وشــركة فولتامــب للطاقــة وشــركة المدينــة تكافــل.  

الوهيبــي حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال، تخصــص ماليــة، كمــا أن لديــه شــهادة محلــل مالــي معتمــد )CFA(  وشــهادة محلــل اســتثمارات 
.)CAIA( بديلة 

الفاضلة/ أمل سهيل بهوان 

ــة والترشــيحات والمكافــآت بمجلــس اإلدارة ولجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة. تشــغل الفاضلــة/ أمــل ســهيل بهــوان منصــب نائــب  عضــو اللجنــة التنفيذي
رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة ســهيل بهــوان القابضــة )ش.م.م.( وتتمتــع بخبــرات واســعة فــي إدارة الشــركات علــى نطــاق مجموعــة شــركات ســهيل 

بهــوان.

تشــغل أيضــً منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة خــزف عمــان ش.م.ع.ع.، وعضــو مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة للصناعــات الدوائيــة ش.م.ع.ع. وعضــو 
لجنتهــا التنفيذيــة، وعضــو مجلــس إدارة شــركة النفــط العمانيــة للتســويق ش.م.ع.ع.

الفاضلة/ أمل حاصلة على درجة البكالوريوس في التربية والماجستير في اإلدارة من جامعة السلطان قابوس.

الفاضل/ محمد إسماعيل مندني العمادي

الفاضــل/ محمــد إســماعيل مندنــي العمــادي عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ نوفمبــر ٢٠14، ورئيــس لجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة وعضــو لجنــة التدقيــق 
بالمجلــس. وهــو أيضــً عضــو مجلــس إدارة البنــك التجــاري ، وعضــو مجلــس إدارة الترنتيــف بنــك إيــه إس، تركيــا ولديــه خبــرات مصرفيــة تزيــد عــن الـــ ٣٠ عامــً. 
شــغل العمــادي عــددًا مــن األدوار الرئيســية فــي البنــك التجــاري حتــى عــام ٢٠٠6، حيــث تولــى بعــد ذلــك منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة قطــر لالســتثمار 

العقــاري ذ.م.م. حتــى عــام ٢٠11، كمــا كان أيضــً عضــوًا بمجلــس إدارة الشــركة مــن عــام ٢٠٠٣ وحتــى عــام ٢٠٠5.

العمادي حاصل على درجة بكالوريوس اآلداب في إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة هولى نيمز، بكاليفورنيا.

الفاضل/ سيف سعيد سالم اليزيدي 

الفاضــل/ ســيف ســعيد ســالم اليزيــدي عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ مــارس ٢٠٠8، وعضــو لجنــة االئتمــان بمجلــس اإلدارة. وهــو حاصــل علــى درجــة 
البكالوريــوس فــي علــوم اإلدارة والمحاســبة، كمــا أنــه حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال. 

يتمتــع اليزيــدي بخبــرة تجــاوزت الثمانيــة عشــر عامــً فــي إدارة األصــول، تشــمل مختلــف فئــات االســتثمار مثــل أســواق المــال، والدخــل الثابــت واالســتثمارات 
البديلــة. وهــو عضــو مجالــس إدارة عــدد مــن شــركات القطاعيــن العــام والخــاص داخــل وخــارج الســلطنة. 

الدكتور/ فيصل عبد اهلل الفارسي

الدكتــور/ فيصــل عبــد اهلل الفارســي عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ ســبتمبر ٢٠11. وهــو عضــو لجنــة التدقيــق ولجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة. فــي عــام 1995 
التحــق الدكتــور/ فيصــل بالهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة حيــث شــغل مناصــب مختلفــة تضمنــت رئيــس إدارة المنافــع التأمينيــة ومديــر الخدمــات 
ــغل  ــوك. يش ــن البن ــي تتضم ــة الت ــاهمة العام ــركات المس ــن ش ــدد م ــس إدارة ع ــة مجال ــً عضوي ــل أيض ــور/ فيص ــغل الدكت ــا ش ــة. كم ــة بالوكال التأميني

الدكتــور/ فيصــل فــي الوقــت الحالــي منصــب مديــر إدارة التخطيــط فــي الهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة.
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الدكتــور/ فيصــل حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي اإلدارة العامــة مــن المدرســة الوطنيــة لــإلدارة العامــة فــي المغــرب فــي ٢٠16، ودرجــة الماجســتير فــي 
قانــون التجــارة الدوليــة مــن جامعــة هــل بالمملكــة المتحــدة عــام ٢٠٠٣.

الفاضل/ راهول كار عضو مجلس اإلدارة

الفاضــل/ راهــول كار عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ أبريــل ٢٠16، كمــا أنــه عضــو بــكل مــن لجنــة التدقيــق ولجنــة االئتمــان بمجلــس إدارة البنــك. الفاضــل/ كار 
محاســب قانونــي ولديــه خبــرة تجــاوزت الخمســة وعشــرين عامــً فــي الجوانــب المتصلــة بالبنــوك، وهــو يشــغل حاليــً منصــب المستشــار المالــي لرئيــس 

مجلــس إدارة مجموعــة شــركات ســهيل بهــوان القابضــة ش.م.م. 

يشــغل الفاضــل/ كار أيضــً منصــب عضــو مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة للصناعــات الدوائيــة ش.م.ع.ع وعضــو لجنــة التدقيــق بالشــركة، وشــركة الســوادي 
للطاقــة ش.م.ع.ع. كمــا أنــه أيضــً عضــو مجلــس إدارة الشــركة العمانيــة المتحــدة للتأميــن ش.م.ع.ع. وعضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بالشــركة.

الفاضل/ فهد بادار 

الفاضــل/ فهــد بــادار عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ شــهر مايــو ٢٠16، وهــو عضــو لجنــة االئتمــان بمجلــس إدارة البنــك. الفاضــل/ بــادار عضــو أيضــً بمجلــس 
إدارة التيرناتيــف بانــك- تركيــا، منــذ ســبتمبر ٢٠1٣ وعضــو بمجلــس إدارة أليــس منــذ ٣1 مــارس ٢٠16، وكذلــك فهــو عضــو مجلــس إدارة البنــك العربــي المتحــد- 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ يوليــو ٢٠16.  

امتــدت فتــرة عمــل الفاضــل/ بــادار بالبنــك التجــاري القطــري ألكثــر مــن 17 عامــً. وقبــل توليــه مهمتــه الحاليــة كمديــر عــام تنفيــذي بمجموعــة الخدمــات 
المصرفيــة الدوليــة، شــغل الفاضــل/ بــادار عــددا مــن المناصــب الرئيســية بمجموعــة الخدمــات المصرفيــة الدوليــة، وإدارة العالقــات الحكوميــة والقطــاع العــام 

وإدارات الخدمــة المصرفيــة التجاريــة.

ــادار حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ديرهــام، المملكــة المتحــدة، وبكالوريــوس اآلداب فــي األعمــال المصرفيــة  الفاضــل/ ب
والتمويــل مــن جامعــة ويلــز.

تشكيلة اإلدارة:

يتكــون الهيــكل التنظيمــي إلدارة البنــك مــن رئيــس تنفيــذي كأعلــى ســلطة تنفيذيــة بالمؤسســة، يتــم تعيينــه، وتحديــد مهامــه وامتيازاتــه مــن قبــل 
مجلــس اإلدارة. كمــا يتــم تعييــن مديــري العمــوم لمســاعدة الرئيــس التنفيــذي ولتولــي قيــادة مجموعــات العمــل بالبنــك. يشــتمل الهيــكل التنظيمــي 
ــي يوضــح أســماء أعلــى ثمانيــة أعضــاء فــي اإلدارة  ــة المســاعدين المباشــرين للرئيــس  التنفيــذي.  الجــدول التال أيضــا علــى رؤســاء إدارات يشــكلون كاف

التنفيذيــة العليــا للبنــك مــع مناصبهــم:

الجدول رقم )8(

المنصباالسم

الرئيس التنفيذيأحمد جعفر المسلمي

المدير العام ورئيس اإلدارة الماليةانانثرامان فينكات

المدير العام ورئيس العملياتاندرى لوتس

المدير العام ورئيس إدارة المعلومات وإدارة التحول فيصل محمد اليداث

المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد جون تشانغ

المدير العام للخدمات المصرفية للشركات والمعامالت المصرفية كومار كسواني

المدير العام ورئيس مجموعة الموارد البشرية والشئون اإلدارية والقانونية ناصر محمد الهاجري

المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجارية  واألعمال التجارية  الدوليةناصر سالم الراشدي

المدير العام ورئيس مجموعة إدارة المخاطر سلمى سالم سعيد الجعيدي
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بيانات عن أسعار السوق:

يبيــن الجــدول التالــي أعلــى وأدنــى ومتوســط أســعار أســهم البنــك، كمــا يقــدم مقارنــة ألداء البنــك مــع المؤشــر الشــامل للبنــوك وشــركات االســتثمار 
خــالل العــام ٢٠16:

الجدول رقم )9(

البنك الوطني العماني ومؤشر البنوك وشركات االستثمار بسوق مسقط لألوراق المالية - السنة المالية 2٠16

البنك الوطني العمانيمؤشر البنوك واالستثمار 

اإلغالقاألدنىاألعليالتاريخاإلغالقاألدنىاألعليالتاريخ

٠/٢65٠/٢5٠٠/٢59يناير6،٣٣6.5٢٠6،٠81.476،٣٣6.5٢16يناير16

٠/٢66٠/٢6٣٠/٢65فبراير6،671.6٢6،644.986،658.1616فبراير16

٠/٢56٠/٢55٠/٢55مارس6،976.116،9٠6.516،9٠6.7116مارس16

٠/٢64٠/٢64٠/٢64أبريل 7،75٠.٣77،716.767،7٢6.5816أبريل 16

٠/٢5٠٠/٢4٢٠/٢45مايو7،466.897،414.٢17،414.٢616مايو16

٠/٢4٠٠/٢٣8٠/٢٣9يونيو7،٢76.467،٢6٣.757،٢66.٣٢16يونيو16

٠/٢56٠/٢56٠/٢56يوليو7،494.5٠7،469.٣87،469.٣816يوليو16

٠/٢5٠٠/٢4٠٠/٢45أغسطس7،٣86.187،٣٢٢.٣97،٣٢٢.٣916أغسطس16

٠/٢4٠٠/٢٣7٠/٢٣8سبتمبر7،41٠.747،٣74.٢47،٣76.8616سبتمبر16

٠/٢٢7٠/٢٢6٠/٢٢7أكتوبر7،115.٠٢7،٠86.847،٠96.9٣16أكتوبر16

٠/٢٣5٠/٢٣1٠/٢٣٢نوفمبر7،٢٠٢.617،171.987،٢٠٢.6116نوفمبر16

٠/٢٣7٠/٢٣7٠/٢٣7ديسمبر7،7٠1.887،671.877،671.9٢16ديسمبر16

معامالت األطراف ذات العالقة

تفاصيــل كافــة المعامــالت التــي قــد تنطــوي علــى مصلحــة محتملــة لعضــو فــي مجلــس اإلدارة و/ أو أطــراف أخــرى ذات عالقــة يتــم تقديمهــا لمجلــس اإلدارة 
لمراجعتهــا والموافقــة عليهــا وال يحــق للعضــو المعنــي المشــاركة فــي النقــاش أو التصويــت الــذي يتــم علــى مثــل هــذه المعامــالت.

علــى أســاس نصــف ســنوي، وكمــا فــي ٣٠ يونيــو و٣1 ديســمبر مــن كل ســنة ماليــة، يتــم تقديــم تفاصيــل معامــالت األطــراف ذات العالقــة للبنــك المركــزي 
والجهــات الرقابيــة األخــرى للعلــم واإلفصــاح حســب األصــول.

ــات الماليــة المقدمــة للجمعيــة العموميــة  يتــم تقديــم التفاصيــل المتعلقــة بكافــة معامــالت األطــراف ذات العالقــة إلــى المســاهمين كجــزء مــن البيان
الســنوية للموافقــة عليهــا، مصحوبــة بالبيــان الــذي يؤكــد أن تلــك المعامــالت قــد تمــت بــدون محابــاة وعلــى أســاس تجــاري حــر وبشــكل معقــول.  

مراجعة الرقابة الداخلية

يولــي مجلــس اإلدارة اهتمامــا كبيــرًا لموضــوع االحتفــاظ ببيئــة رقابيــة قويــة، وقــد غطــت مراجعاتــه كافــة العمليــات الرقابيــة، بمــا فيهــا الرقابــة الماليــة، 
والرقابــة علــى العمليــات التشــغيلية، والرقابــة علــى االلتــزام، والرقابــة علــى إدارة المخاطــر.

تقــع علــى عاتــق مجلــس اإلدارة مســئولية توفيــر، وصــون ومراجعــة نظــام إدارة داخلــي يوفــر ضمانــات معقولــة عــن فعاليــة وكفــاءة العمليــات، وضوابــط 
الرقابــة الماليــة الداخليــة وااللتــزام بالقوانيــن واللوائــح ذات الصلــة.
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ج المســؤوليات بالبنــك. كمــا وافــق علــى السياســات التــي تــم  قــام مجلــس اإلدارة بإنشــاء هيــكل إداري يحــدد بشــكل واضــح األدوار والمســؤوليات وتــدرُّ
تحديثهــا بمــا فــي ذلــك سياســة االئتمــان، والمصروفــات، واإلفصــاح، والحوكمــة وخالفهــا. 

يتــم بشــكل منتظــم تقديــم تقاريــر إلــى مجلــس اإلدارة حــول الوضــع المالــي للبنــك واألداء التشــغيلي والتجــاري ألنشــطته.  كمــا تتــم مراقبــة ومتابعــة 
األداء الفعلــي المحقــق بصــورة وثيقــة فــي مقابــل الموازنــات وأداء الفتــرة الســابقة.

يتــم إعــداد المعلومــات الماليــة باســتخدام السياســات المحاســبية المناســبة والتــي يتــم تطبيقهــا بصــورة منتظمــة. وقــد تــم وضــع اإلجــراءات والضوابــط 
الخاصــة بالعمليــات التشــغيلية مــن أجــل تســهيل تنفيــذ المعامــالت بشــكل كامــل ودقيــق وفــي وقتهــا المحــدد وبمــا يضمــن حمايــة األصــول. يتــم رصــد 

ذلــك مــن خــالل االلتــزام بكتيبــات السياســات واإلجــراءات، وتعليمــات األداء المكتبــي والتعميمــات األخــرى.

المساهمون

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

يلتــزم مجلــس اإلدارة بالتأكــد مــن أن كافــة المعلومــات الجوهريــة المتعلقــة بنشــاط وعمليــات البنــك يتــم اإلبــالغ عنهــا، وبشــكل دائــم، إلــى المســاهمين 
وأفــراد مجتمع المســتثمرين.

ــع  ــه الماليــة الســنوية ورب ــه وبيانات ــه وعمليات للبنــك موقعــه الخــاص علــى شــبكة اإلنترنــت، حيــث يقــوم بنشــر المعلومــات المتعلقــة بالبنــك ومنتجات
.www.nbo.om :الســنوية علــى هــذه الشــبكة. عنــوان موقــع البنــك علــى شــبكة اإلنترنــت هــو

http://www.nbo.om/en/Pages/About-Us/Investor-Relation.aspx يتم نشر النتائج ربع السنوية على

يتــم نشــر النتائــج ربــع الســنوية، ونصــف الســنوية، والســنوية لعمليــات البنــك فــي الصحــف العربيــة واإلنجليزيــة الرئيســية فــي ســلطنة عمــان. بعــد االنتهــاء 
ــة المســاهمين، مــع الدعــوة الجتمــاع  ــى كاف ــد، إل ــق البري ــة، عــن طري ــات المالي ــر الســنوي مــع ملخــص البيان ــق الخارجــي، يتــم إرســال التقري مــن التدقي
الجمعيــة العموميــة القــادم للبنــك. كذلــك يتــم إبــالغ المســاهمين بإمكانيــة االتصــال بالبنــك متــى مــا رغبــوا فــي الحصــول علــى معلومــات حديثــة حــول 

البنــك أو عملياتــه.

كما ينشر البنك أيضً اإلصدارات الرسمية الجديدة على موقعه على شبكة اإلنترنت للمساهمين والمحللين والمستثمرين على:
http://www.nbo.om/en/Pages/News/Home.aspx

توزيع األرباح 

يوضح الجدول التالي األرباح التي وزعها البنك على المساهمين خالل الخمس سنوات الماضية:

الجدول رقم )1٠(

األسهم المجانيةاألرباح النقديةالسنة

ال يوجد٢٠1٢%17.5

٢٠1٣%15%1٠

٢٠14%17%1٠

٢٠15%17%1٠

٢٠16 )تمت التوصية من قبل مجلس اإلدارة ويخضع لموافقة 
المساهمين(

%15.9٢%5

مبادرات المسئولية االجتماعية 

ــئولية  ــق بالمس ــادرات تتعل ــي مب ــارك ف ــا ش ــرى كم ــة األخ ــر الربحي ــات غي ــة، والمنظم ــات الخيري ــن المنظم ــدد م ــات لع ــام ٢٠16 تبرع ــالل الع ــك خ وزع البن
االجتماعيــة بمبلــغ إجمالــي مقــداره 6٣9،7٣5 ريــاالً ويقــع هــذا المبلــغ ضمــن حــدود الميزانيــة التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة الســنوية للبنــك، والتــي عقــدت 

ــخ ٢7 مــارس ٢٠16. بتاري
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فيما يلي تفاصيل التبرعات ومبادرات المسئولية االجتماعية الرئيسية التي قدمها البنك الوطني العماني خالل العام ٢٠16:

الجدول رقم )11(

التكلفة الحقيقية )ريال التفاصيلالمبادرة 
عماني(

مكتب حفظ البيئة 1
بديوان البالط السلطاني 

هذه دراسة بحثية مدتها ثالث سنوات تتضمن فرص تطوع لموظفينا. كجزء من 
مذكرة تفاهم، سيقدم الباحثون تقارير سنوية تسلط الضوء على نتائج الدراسة 

وسيتم نشرها بصورة واسعة.

15،146

يقيس تقرير االستدامة أثر استراتيجية وبرامج مسئوليتنا االجتماعية. فهو يوضح تقرير االستدامة ٢
الخطوط العريضة لمبادراتنا والمواضع المحتملة للتحسين، كما أنه يعتبر بمثابة 

دعامة أساسية إلطارنا االستراتيجي والمتمثل في الشفافية. 

15،٠٠٠

إن تدشين برنامج االبتكار الوطني، وهو البرنامج األول من نوعه، يضع البنك الوطني برنامج االبتكار الوطني٣
العماني كرائد للفكر حيث يلهم الشباب العماني لتقديم منتجات وخدمات 

جديدة ومبتكرة. 

٢5،٠٠٠

جائزة االبتكار في 4
قطاع المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة 
-  مناسبتان  

الهدف من هذه المبادرة/ المنافسة هو تحفيز الشباب العماني على وضع تصور 
ألفكار تجارية جديدة ومبتكرة وتطويرها وتشجيعهم على تحويل هذه األفكار إلى 

أعمال تجارية/ مؤسسات صغيرة ومتوسطة تتمتع باستراتيجيات وخطط عمل 
قوية ومستدامة.

خالل الربع الثالث، قام ثالثة من المرشحين بتقديم أفكارهم على شكل خطة 
عمل إلى لجنة مكونة من أربعة حكام. وقد تم اختيار الفكرة الفائزة على أساس 

عدٍد من المعايير، بالتحديد: جودة خطة العمل/ الفكرة، وتفردها وفرص بيعها، 
واستدامتها وجدواها االقتصادية واحتماالت نجاحها.

تم منح جائزة نقدية بقيمة 1٠.٠٠٠ ر.ع للفكرة التجارية الواعدة واألكثر ابتكارا. سيلتحق 
الفائز ببرنامج “تجارتي” التدريبي الخاص بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

كما يستطيع االلتحاق بأكاديمية التميز بالبنك الوطني العماني وشبكة عمالء 
البنك الوطني العماني من الشركات، كم سيتم تكريمه أمام الجمهور. 

5٠،1٢٣/6٣٠

حملة “إفطار صائم”  5
الخاصة بدعم المجتمع

للتالحم مع المجتمع ودعم أصحاب الدخل المحدود قبل بداية شهر رمضان، قام 
موظفو البنك الوطني العماني بتوزيع سالل مواد غذائية لما يزيد عن 1٢٠٠ أسرة 

بمختلف مناطق السلطنة.

إلكمال هذه المبادرة، قمنا أيضً بإطالق حملة تبرعات وطنية لتشجيع العمالء على 
التبرع تحت مظلة “مزن”. 

19،89٣/-

حملة “أمنيتي” 6
الوطنية

تسعى أمنيتي لتحقيق أحالم 5 من األطفال. يقوم رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي بزيارة األطفال في مجتمعاتهم لتحقيق “أمنياتهم”. سيتم توثيق هذا 

الحدث ومشاركته عبر قنوات وسائط التواصل االجتماعي لتشجيع اآلخرين على 
خدمة مجتمعاتهم.

٢5،٠٠٠/-

سلسلة المتحدثين 7
لرئيس مجلس إدارة 

البنك الوطني العماني 

منصة للقادة الملهمين لمشاركة خبراتهم ومعرفتهم وأفكارهم مع شريحة 
واسعة من المجتمع العماني والمساعدة  في تقريب وجهات النظر بين الشباب 
العماني الواعد والمهنيين المقتدرين. تم في عام ٢٠16 تنظيم حلقتين من هذه 

السلسلة استضفنا خاللهما معالي الدكتور تشوي، وزير اقتصاد المعرفة الكوري 
السابق في مارس والدكتورة ريبكا وينثروب في يوليو ٢٠16. 

٣6،881/45٠

ماراثون عمان الصحراوي 8
الرابع

يجتذب هذا الماراثون محبي الرياضة من مختلف دول العالم وبذلك يسهم في 
دعم قطاعات السياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة. هذه شراكة 

استراتيجية تهدف لترويج السلطنة عالميً. 

شارك 1٠٠ شخص في سباق الـ 165 كلم المخصص لدعم السياحة في عمان والترويج 
لعمان عالميا ووضع بلدنا على خارطة الرياضة العالمية.

٢5،٠٠٠/-
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التكلفة الحقيقية )ريال التفاصيلالمبادرة 
عماني(

برنامج البنك الوطني 9
العماني للمنح الدراسية 

لالحتفال بالعيد الوطني الخامس واألربعين، أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الوطني 
ن خمسة عشر من الطالب  العماني عن إطالق برنامج متفرد للمنح الدراسية، يمكِّ

من األسر ذات الدخل المحدود من إكمال دراستهم في أفضل الجامعات في 
المملكة المتحدة.

وقد تم اختيار حكيمة الحوسني في عام ٢٠15. حكيمة اآلن بصدد استكمال 
برنامجها التأسيسي بكلية بيليربي.

تم تقديم ثالث منح دراسية في عام ٢٠16 لطالب من األسر ذات الدخل المحدود 
تخرجوا من مدرسة السلطان.

9٠،٠٠٠/-

برنامج تطوير الشباب 1٠
-  تجربة لإلثراء  

الهدف من هذه المبادرة هو تحفيز النمو الفكري وسط المشاركين وإيجاد عقلية 
تفاعلية قادرة على التغلب على التحديات االقتصادية واالجتماعية.

تم توجيه دعوات إلى الجمهور الجتذاب الشباب القادر على العطاء واالبتكار لحضور 
ورش عمل مختلفة لتطوير المهارات لتنفيذ ثالثة مشاريع تتعامل مع تحديات 
اجتماعية بعينها. تم تدريب المشاركين )على مدى 7 أشهر( وسيكون لهذه 

المشاريع تأثير ملموس، ومستدام وقابل للقياس على المجتمع.

1٠،٠٠٠/-

أدوات تعليمية لطالب 11
جامعة السلطان 
قابوس من ذوي 

االحتياجات الخاصة

تم تقديم أدوات تعليمية/ إلكترونية لتسعة طالب من ذوي االحتياجات الخاصة 
)يدرسون حاليً بجامعة السلطان قابوس( لضمان استمرارهم في دراستهم 

الجامعية.

5،٠٠٠/-

الهدف من هذه المبادرة رفع التوعية حول تحديات اجتماعية وجوانب تركيز مهمة تغيير ملُهم1٢
بطريقة مرحة وممتعة.

7،5٠٠/-

المرأة في البنك 1٣
الوطني العماني 

الهدف من هذا البرنامج هو تحفيز المرأة ومساعدتها على تحقيق الرضاء التام عن 
مستواها الشخصي والمهني، وتمكينها من إطالق العنان لكافة إمكانياتها. 

سيتم تطبيق هذا الحدث داخليً في البداية ومن ثم يمتد إلى العامة.

٣٠،5٠٠/-

االستثمار في اقتصادنا 14
- عروض ترويجية 

اقتصادية

تهدف هذه المبادرة إلى وضع البنك الوطني العماني كرائد للفكر في السوق 
وتشجيع االستثمارات )بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال(. ستستهدف هذه 
العروض الطالب، وعمالء الصدارة والشركات )القائمة والمرتقبة( كما ستغطي  

حرم الجامعات الكبيرة في عمان. سيتم ترتيب حفل عشاء حصري لعمالء الصدارة 
والشركات وسيقدم الخبراء بالبنك موجزًا عن االقتصاد المحلي واإلقليمي.

٢5،٠٠٠/-

ترويج عمان 15
للمستثمرين الدوليين

شراكة مع صندوق االحتياطي العام للدولة إلقامة حفل عشاء لمائة من 
المستثمرين الدوليين للترويج لعمان وإللقاء الضوء على فرص األعمال التجارية 

بالنسبة للمستثمرين الدوليين.

11،٣6٠/-

دعم المواهب المحلية 16
- فريق عمان

شراكة مع فريق عمان للكارتينج لدعمهم في السباقات الدولية وترويج عمان على 
المستوى الدولي.

٢5،٠٠٠/-

دعم المواهب المحلية 17
- أحمد الحارثي

يواصل البنك الوطني العماني دعمه للمواهب المحلية التي تروج للسلطنة في 
المحافل الدولية. 

1٠،٠٠٠/-

مهرجان مسقط 18
ومهرجان الخريف

يسعى كال المهرجانين للترويج للسياحة  في السلطنة. وقد قمنا بدعم كل من 
مهرجان مسقط في يناير ٢٠16 ومهرجان الخريف في يوليو ٢٠16

15،٠٠٠/-

1.indd   48 3/25/17   2:11 PM

تقرير حوكمة الشركة 
للعام 2016

49
البنك الوطني العماني
التقرير السنوي ٢٠١٦

التكلفة الحقيقية )ريال التفاصيلالمبادرة 
عماني(

مركز االبتكار بجامعة 19
السلطان قابوس

تمويل إنشاء مركز لالبتكار ومنصة للمعرفة التواصلية بجامعة السلطان قابوس. 
إن الدعم الذي يقدمه البنك الوطني العماني للجامعة سيساعدها في تعزيز 

موقعها في قائمة التصنيف العالمي.

15٠،٠٠٠/-

احتفال البنك الوطني ٢٠
العماني بالعيد الوطني 

الـ 46 المجيد

احتفلنا بالعيد الوطني الـ 46 المجيد لعمان بتنظيم احتفال خاص في الفرع وتسجيل 
فيديو تهنئة خاصة من موظفي البنك الوطني العماني إلى الشعب العماني. تم 

تحميل الفيديو على صفحات الوسائط االجتماعية الخاصة بالبنك وحقق أكثر من 1٠٠.٠٠٠ 
مشاهدة خالل ٣ أيام.

قام البنك أيضً بدعم سفارتي عمان في المملكة المتحدة واإلمارات العربية المتحدة 
بتمويل االحتفاالت التي نظمتها هاتين السفارتين ابتهاجً بالعيد الوطني السادس 

واألربعين.

1٣،6٠4/9٢٠

معهد مجلس اإلدارة مؤسسة غير ربحية تعنى بإحداث تأثير إيجابي على اقتصاديات معهد مجلس اإلدارة٢1
ومجتمعات المنطقة من خالل الترويج للممارسات السليمة في حوكمة الشركات.

تم التوقيع على اتفاقية مدتها ٣ سنوات في أكتوبر لدعم هذه المبادرة.

6،5٠٠/-

أسبوع التوعية ٢٢
المرورية بشرطة عمان 

السلطانية 

شارك البنك الوطني العماني في معرض للسالمة المرورية نظمته شرطة عمان 
السلطانية، تحت رعاية رئيس بلدية مسقط. الهدف من هذا األسبوع هو زيادة الوعي 

بممارسات القيادة السليمة. اغتنم البنك الوطني العماني هذه المناسبة لنشر 
رسائل إيجابية باستخدام جهاز محاكاة للقيادة كان متوفرًا بجناح البنك في موقع 

الحدث. 

11،9٢6/-

يشجع مختبر الجدران الساقطة النقاش حول البحوث واالبتكارات كما يروج آلخر مختبر الجدران الساقطة  ٢٣
االكتشافات العلمية وسط تجمع عريض من المشاهدين من كافة أنحاء لمجتمع.

استضافت هيئة تنظيم االتصاالت النسخة العمانية من مختبر الجدران الساقطة، 
والتي رعاها البنك الوطني العماني.

الشابة العمانية حفصة األنصاري الطالبة من كلية صحار للعلوم التطبيقية صممت 
تطبيقً جديدًا مبنيً على نظام أندرويد، يساعد على تحقيق تواصل أفضل بين ركاب 

الطائرة وطاقم المقصورة.

حصلت حفصة على الجائزة األولى بفضل المفهوم المبتكر والتطبيق الممتاز 
في أول منافسة لمختبر الجدران الساقطة في عمان. ولحلولها في المركز األول 

من بين 1٣٢ مشاركً، فازت حفصة أيضً برحلة إلى برلين لحضور المؤتمر السنوي 
لمختبر الجدران الساقطة.

6،٠٠٠/-

عشاء هارفارد ورحلة ٢4
مجلس التعاون 

الخليجي لهارفارد

رعاية حفل عشاء لخريجي هارفارد بغرض الترويج لريادة الفكر باإلضافة إلى اجتذاب 
مجموعة من طالب درجة الماجستير المؤثرين بهارفارد )متخذي قرارات مؤثرين على 

نطاق العالم( لمعرفة المزيد عن منطقة الشرق األوسط.

٣،٠٠٠/-

“تنفيذ” هي مبادرة وطنية الغرض منها دعم استراتيجية عمان الطموحة لتنويع يوم “تنفيذ” المفتوح٢5
مصادر الدخل، وقد شملت المبادرة القطاعين الخاص والعام لتطوير خطط فعالة 

وخارطة طريق لتحقيق األهداف االستراتيجية للبالد. بصفته الشريك المصرفي الوحيد 
لدعم هذه المبادرة، سيقوم البنك الوطني العماني أيضً بإنتاج فيديو لعرض 

مساهمته في هذه المبادرة الوطنية والمخرجات المحتملة للبرنامج. 

7،٠٠٠/-

برنامج تكريم ٢6
المتطوعين

-/٣٠٠مناسبة تم تنظيمها لتكريم المتطوعين.

-/639،735إجمالي المصروفات
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توزيع حصص المساهمة  

المساهمون الرئيسيون )5% فأكثر(: 

الجدول رقم )12(

عدد األسهم كما هو فياسم المساهم
31 ديسمبر 2٠16

النسبة المئوية من
رأس المال

514،696،494٣4.9٠البنك التجاري

٢17،445،5٢814.74مجموعة سهيل بهوان القابضة ش.م.م.

158،٢٣7،٢841٠.7٣صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

11٢،9٣1،8177.66اتش اس بى سى حساب صندوق تقاعد وزارة الدفاع

98،118،٠1٢6.65الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

فيما يلي نمط حصص المساهمة كما في ٣1 ديسمبر ٢٠16:

الجدول رقم )13(

النسبة المئوية من رأس المالمجموع األسهمعدد المساهمينعدد األسهم

89.68%7،٠٠٠،٠٠٠161،٣٢٢،695،6٣6 فما فوق

٢.44%٣،٠٠٠،٠٠٠9٣5،977،44٢ الى 6،999،999

٢.76%1،5٠٠،٠٠٠194٠،٣٢8،٠9٠ الى 999،999،٢

٢.٣9%5٠٠،٠٠٠4٣٣5،٢9٢،985 الى 1،499،999

1.9%1٠٠،٠٠٠118٢7،587،7٠8 الى 499،999

٠.٢٣%9981٢،899،414أقل من 1٠٠،٠٠٠

1٠٠%1،2٠31،474،781،275المجموع

تم توزيع نسخة من تقرير مناقشة وتحليل أداء اإلدارة كجزء من التقرير السنوي. 

ال توجد إيصاالت إيداع عالمية / ضمانات أو أية أدوات قابلة للتحويل مستحقة.

تفاصيل عدم االلتزام

الملحــق 4 مــن قانــون حوكمــة الشــركات يتطلــب مــن البنــك تقديــم تفاصيــل عــن عــدم االلتــزام. تشــمل هــذه التفاصيــل أيــة عقوبــات أو قيــود تــم فرضهــا 
علــى البنــك مــن جانــب ســوق مســقط لــألوراق الماليــة / الهيئــة العامــة لســوق المــال أو أيــة جهــة قانونيــة مثــل البنــك المركــزي العمانــي حــول أي أمــر 
يتعلــق بأســواق المــال خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة )٢٠14، ٢٠15 و٢٠16(.  لقــد حــدد البنــك المبالــغ التاليــة التــي تــم دفعهــا خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة. 

الجدول رقم )14(

201420152016التفاصيل بالريـال العماني

0 032،098الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

10،0006004،000البنك المركزي العماني

10،00032،6984،000المجموع

1.indd   50 3/25/17   2:11 PM

تقرير حوكمة الشركة 
للعام 2016

51
البنك الوطني العماني
التقرير السنوي ٢٠١٦

المدققون 

يقــر مجلــس اإلدارة بــأن وجــود مدققيــن داخلييــن وخارجييــن أكفــاء يعتبــر جــزءًا مــن الحوكمــة الســليمة، حيــث أنهــم يوفــرون تقييمــً مســتقالً ومســتمرًا 
لكفــاءة سياســات وإجــراءات البنــك ومــدى االلتــزام بهــا.

ارنست آند يونغ )إي آند واي(

EY هــي شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال خدمــات التدقيــق والضرائــب والمعامــالت والخدمــات االستشــارية. تلتــزم EY بالقيــام بدورهــا فــي بنــاء عالــٍم أفضــل 
للعمــل. إن الــرؤى والخدمــات عاليــة الجــودة التــي تقــوم EY بتقديمهــا ُتســاعد فــي بنــاء الثقــة فــي أســواق رأس المــال واالقتصــادات فــي جميــع أنحــاء العالــم. 

تمــارس  EY الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا أعمالهــا فــي المنطقــة منــذ ســنة 19٢٣ وتوظــف أكثــر مــن 6.5٠٠ مهنــي. وقــد بــدأت ممارســة أعمالهــا 
فــي ســلطنة ُعمــان منــذ ســنة 1974 وهــي الشــركة الرائــدة فــي مجــال الخدمــات المهنيــة فــي البــالد. تشــكل EY MENA الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
وآســيا جــزءًا مــن ممارســة EMEIA أوروبــا والشــرق األوســط والهنــد وأفريقيــا مــن EY، مــع أكثــر مــن 4.4٠٠ شــريك ومــا يقــارب مــن1٠٠،٠٠٠ مهنــي. علــى الصعيــد 
ــف ٢٣1.٠٠٠ مهنــي فــي أكثــر مــن 7٠٠ مكتــب. يرجــى زيــارة الموقــع ey.com لمزيــد مــن المعلومــات حــول  العالمــي، تعمــل EY فــي أكثــر مــن 15٠ بلــد وُتوظِّ

.EY

EY معتمــدة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال لتدقيــق شــركات المســاهمة العامــة. خــالل عــام ٢٠16 حصلــت إي آنــد واي علــى مبلــغ 1٣6.٢41 ريــال مقابــل 
الخدمــات المهنيــة المقدمــة للبنــك )84.٢5٠ ريــال للتدقيــق و٣٠.٠٠٠ ريــال إلصــدار خطابــات تأييــد مقابــل أعمــال أجريــت مــن قبــل المدققيــن الخارجييــن و٢1.991 

ريــال مقابــل خدمــات الضرائــب وخدمــات أخــرى(

إقرار

يقر مجلس اإلدارة بمسئوليته عن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير واللوائح المطبقة.  

خــالل الســنة قيــد المراجعــة، قــام مجلــس اإلدارة بإجــراء مراجعــة لمــدى فعاليــة سياســات وإجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي البنــك، وهــو راض عمــا لمســه مــن 
حســن تطبيــق إجــراءات الرقابــة الداخليــة والتــي تهــدف إلــى تطبيــق متطلبــات الميثــاق. 

ويؤكــد مجلــس اإلدارة بأنــه ال توجــد أي مســائل جوهريــة يمكــن أن تؤثــر علــى اســتمرارية الشــركة وقدرتهــا علــى مواصلــة عملياتهــا خــالل الســنة الماليــة 
القادمــة. 

محمد بن محفوظ العارضي 
رئيس مجلس اإلدارة
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االسم: البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع 

كيان مستقل.

هيكل رأس المال 

كما في 31 ديسمبر 2016 كان رأس المال المصرح به للبنك 2،000،000،000 سهم بقيمة مائة بيسه للسهم.

 كما في 31 ديسمبر 2016 كان رأس المال المصدر والمدفوع للبنك هو 1،474،781،280 سهم بقيمة مائة بيسة للسهم.

في السنوات السابقة قام البنك بتخصيص مبالغ لعملياته في كل من اإلمارات العربية المتحدة ومصر بمبلغي 34.1 مليون ريال عماني و19.25 مليون 
ريال على التوالي، ال يمكن سحب هذه المبالغ بدون موافقة البنوك المركزية في الدول المعنية، إضافة إلى ذلك وفي سلطنة عمان قام البنك بتخصيص 

مبلغ 13.5 مليون ريال من رأس المال باتجاه نافذة األعمال المصرفية اإلسالمية.

كان هيكل رأس المال الموحد للبنك كما في تاريخ إقفال 31 ديسمبر 2016، استنادًا إلى الموجهات العامة للبنك المركزي العماني على النحو التالي:

المبلغ بآالف الرياالت عناصر رأس المال

 رأس المال من الطبقة 1

 البنوك المحلية

147،478رأس المال المدفوع

34،465عالوة إصدار 

49،159احتياطي قانوني

-احتياطي عام

40،700احتياطي قروض ثانوية

7،374توزيعات أسهم )مقترحة(

114،764أرباح محتجزة*

393،940رأس مال الطبقة 1 العام قبل التسويات التنظيمية

مبالغ مخصومة

)828(أصل ضريبي مؤجل

393،112رأسمال الطبقة 1 بعد جميع المبالغ المخصومة 

رأسمال إضافي للطبقة 1

115،500سندات مستمرة بالطبقة 1

508،612رأسمال الطبقة 1 بعد جميع الخصومات

رأسمال الطبقة 2

501احتياطيات إعادة تقييم/ مكاسب أو خسائر القيمة العادلة التراكمية لألدوات المالية المتاحة للبيع

38،411مخصص خسائر قروض عامة/ احتياطي خسائر قروض عامة

8،400دين ثانوي )بعد اإلطفاء(

47،312إجمالي رأسمال الطبقة 2

555،924إجمالي رأس المال النظامي

*مالحظة: األرباح المحتجزة بعد خصم مبلغ 23.5 مليون ريال الذي يمثل توزيعات األرباح النقدية المقترحة.
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كفاية رأس المال

اإلفصاح النوعي:

تتكون األهداف الكلية إلدارة رأس المال من ثالثة جوانب:

ضمان استقرار البنك عن طريق االحتفاظ برأسماٍل كاٍف لتغطية الخسائر غير المتوقعة.  •

تعزيز كفاءة البنك بزيادة العائد المعدل بالمخاطر في مختلف مراحل التجميع )وبالتالي ضمان عدم االحتفاظ بـ “فائض” غير ضروري من رأس المال(.  •

اتخاذ القرار التشجيعي المطلع وإدارة المخاطر بصورة استباقية عبر التخصيص الفعال والكفوء لرأس المال عبر جميع قطاعات النشاط.  •

تستند خطة إدارة رأس المال الواردة التي تم تصورها للبنك على إطار العمل التشريعي لمخاطر رأس المال من بازل 2 وباستخدام منهج قياسي الحتساب 
كل من مخاطر االئتمان والسوق ومنهج المؤشر األساسي لمخاطر التشغيل حسبما هو منصوص عليه من جانب البنك المركزي العماني.

المال  فإنه قد تم تخصيص مبلغ مناسب من رأس  بالمخاطر  المعدل  المال  للعائد على رأس  أنه ووفقا  بالبنك لضمان  المال  إدارة رأس  تهدف سياسة 
لخطوط األعمال الفردية، تم تنفيذ نموذج العائد على رأس المال المعدل بالمخاطر )RAROC( لكل المحفظة باستثناء الخدمات المصرفية لألفراد حيث حدد 

البنك المركزي العماني سقوفا لمعدالت الفائدة والتي تم االلتزام بها. 

في الوقت الحالي تقوم لجنة األصول وااللتزامات بمراجعة ورصد كفاية رأس المال واالشتراطات على أساس مستمر، يتم إعداد احتساب كفاية رأس المال 
العائدات وأثر مخاطر  وتقديمه للجنة األصول وااللتزامات بغرض المراجعة شهريا, تمت مراجعة مختلف سيناريوهات الجهد باألخذ في الحسبان تقلبات 

االئتمان والسوق بجانب تخصيص رأس المال من قبل خط األعمال بما يتماشى مع األعمال في هذه االجتماعات.

اإلفصاح النوعي 

تم اتباع مجموعة من المبادرات كجزء من إدارة رأس المال لتزويد البنك بنظام إنذار مبكر من حيث مستويات رأسماله لتمكينه من اتخاذ تدابير مناسبة 
في مرحلة مبكرة لمنع انخفاض رأس المال إلى ما دون الحدود المقبولة.

يقوم البنك بإعداد مستند )أسلوب إجراءات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال( تماشيا مع موجهات بازل 2 بهدف تقييم كافة المخاطر على مستوى 
اعتبار  المال بعد وضع  المستند من خالل تقييم موضوعي وذاتي كفاية رأس  1, يعالج هذا  بازل  بالكامل في مخاطر  تناولها  التي لم يتم  المؤسسة 
باألسهم، ومخاطر  المتعلقة  الخفية  االئتمان  الخفية، ومخاطر  االئتمان  الخفية، وعمليات تخفيف مخاطر  االئتمان  اإلضافية مثل مخاطر  المخاطر  لتأثير 
السوق الخفية المتعلقة بالعمالت، ومخاطر تركيز االئتمان، ومخاطر معدالت الفائدة بالدفاتر البنكية، ومخاطر التسوية، ومخاطر السمعة، والمخاطر 
اإلستراتيجية ومخاطر االلتزام باإلضافة إلى مختلف مستويات نتائج اختبارات الجهد. في أعقاب الموجهات الصادرة من البنك المركزي العماني في ديسمبر 
2012 تم القيام بالتقييم بموجب أسلوب إجراءات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقديمه إلى البنك المركزي العماني حسبما هو موصى به في 

الموجهات، سيسعى البنك أيضا إلى تطبيق الموجهات التنظيمية، متى انطبق ذلك على بازل 3، عند قيامه بإجراء التقييم. 
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 )بآالف الرياالت(المركز كما في 31 ديسمبر 2016     

المبلغ التفاصيل

508،612رأسمال الطبقة 1 )بعد الخصومات اإلشرافية(

47،312رأسمال الطبقة 2 )بعد الخصومات اإلشرافية وحتى الحدود المستوفاة(

-رأسمال الطبقة 3 )حتى الحدود التي ال تتجاوز فيها الطبقة 2 والطبقة 3 للطبقة 1(

-منها إجمالي حد رأسمال الطبقة 3 المستوفى

2،887،599األصول المرجحة بالمخاطر – دفتر البنك

241،288األصول المرجحة بالمخاطر - المخاطر التشغيلية

3،128،887إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك + المخاطر التشغيلية

395،022الحد األدنى لرأس المال المطلوب لدعم األصول المرجحة بالمخاطر لدفتر البنك والمخاطر التشغيلية

347،710)1( الحد األدنى المطلوب لرأسمال الطبقة 1 لدفتر البنك ومخاطر التشغيل

47،312)2( رأسمال الطبقة 2 المطلوب لدفتر البنك ومخاطر التشغيل

160،902 رأسمال الطبقة 1 المتاح لدعم دفتر المتاجرة

-رأسمال الطبقة 2 المتاح لدعم دفتر المتاجرة

59،900األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر المتاجرة

7،562إجمالي رأس المال المطلوب لدعم دفتر المتاجرة

2،155الحد األدنى لرأسمال الطبقة 1 المطلوب لدعم دفتر المتاجرة

555،924إجمالي رأس المال النظامي

3،188،787إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - البنك بأكمله

17،4معدل كفاية رأس المال حسب بنك التسويات الدولية )بي آي إس(
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إفصاحات بازل 3

التزاما بالتعميم رقم ب م 1114 بتاريخ 17 نوفمبر 2013 والصادر عن البنك المركزي العماني، تم أدناه تقديم إفصاحات إلزامية معينة حول كفاية رأس المال:

 )بآالف الرياالت(المركز كما في 31 ديسمبر 2016 

إجمالي الرصيدالتفاصيل
)القيمة الدفترية(

صافي الرصيد
)القيمة الدفترية(

األصول المرجحة 
بالمخاطر

2،563،049 3،593،8333،485،429 بنود داخل الميزانية العمومية

313،848 337،948 337،949 بنود خارج الميزانية العمومية

10،702 10،702 10،702 مشتقات

241،288 -    -    مخاطر التشغيل

59،900 -    -    مخاطر السوق

3،188،787 3،834،079 3،942،484 اإلجمالي

508،612 -    -    رأسمال الطبقة 1 العام

47،312 -    -    رأسمال إضافي للطبقة 1

-  -    -    رأسمال الطبقة 2

555،924 -    -    إجمالي رأس المال النظامي 

402،584 -    -    إجمالي رأس المال المطلوب @ ٪12.625

364،559 -    -    متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان

7،562 -    -    متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

30،463 -    -    متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

12،3 - -    معدل حقوق ملكية الطبقة 1 العام

16،0 - -    معدل الطبقة 1

                 17.4 - -    إجمالي معدل رأس المال

التعرض للمخاطر والتقييم:

إدارة المخاطر

الهدف األساسي إلدارة المخاطر هو حماية موارد البنك من مختلف المخاطر التي يواجهها البنك، تشتمل مجموعة إدارة المخاطر على مخاطر ائتمان 
المؤسسات، ومخاطر ائتمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومخاطر ائتمان األفراد، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر أمن المعلومات 

واستمرارية األعمال، وآلية مراجعة القروض, تتبع كافة وحدات إدارة المخاطر لرئيس مجموعة إدارة المخاطر وهي مستقلة عن وحدات األعمال. 

تهدف إستراتيجية مخاطر االئتمان بالبنك إلى تبني منهج للنمو االئتماني وإلى عدم التركيز على مجاالت تعتبر نسبيا عالية المخاطر بناءا على األحوال 
السوقية السائدة والمتوقعة. 

اإلطار اإلداري والسياسات واإلجراءات المطبقة إلدارة المخاطر مبنية على أفضل الممارسات العالمية، وتوصيات لجنة بازل والموجهات الصادرة من البنك 
المركزي العماني.  
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يتعرض البنك للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان 

اإلفصاحات النوعية:

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي يتكبدها البنك في حالة عجز عميل أو طرف مقابل في األداة المالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي 
تنشأ بصفة أساسية من القروض والسلف التي يقدمها البنك للعمالء والبنوك األخرى واألوراق المالية االستثمارية, ألغراض التقارير عن إدارة المخاطر يدرس 

البنك ويوحد جميع بنود التعرض لمخاطر االئتمان )مثل مخاطر عجز طرف ملتزم أو مخاطر بلد أو قطاع(.  

يدير البنك مخاطر االئتمان ويسيطر عليها بوضع حدود داخلية لكمية المخاطر التي يرغب في قبولها من أطراف مقابلة فردية وجماعية )ملتزمين أفراد( 
وقطاعات صناعية تمشيا مع الموجهات الصادرة من البنك المركزي العماني، يقوم البنك بحساب الخسائر المتوقعة للتعرضات االئتمانية على أساس 
تصنيف المخاطر لكال نوعي القروض الممنوحة للشركات واألفراد بالفئة المتعثرة بناءا على الموجهات الصادرة من البنك المركزي العماني، يهدف البنك 
من إدارة مخاطر االئتمان إلى حماية جودة االئتمان في عملياته االئتمانية، تدار مخاطر االئتمان في إطار المتطلبات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي 

العماني وإطار عمل المخاطر المنصوص عليه في الئحة المخاطر وسياسات وإجراءات االئتمان.

السائدة,  الممارسات  أنها مالئمة ألفضل  للتأكد من  اإلدارة على نحو دوري  المخاطر بمجلس  اإلدارة ولجنة  السياسات واإلجراءات من قبل  تتم مراجعة 
تتم الموافقة على التعرضات عن طريق صالحيات مفوضة بناءا على تفويض من مجلس اإلدارة ولجنة االئتمان بمجلس اإلدارة، يكون تفويض الصالحيات 
مبنيا على حجم تعرض الملتزم الفرد، ونوعية االئتمان )التقييم الداخلي والخارجي( باإلضافة إلى مستوى تخفيف مخاطر االئتمان )الضمان والكفالة 
الخ( للتعرضات المقترحة، بالنسبة للتعرضات لمخاطر األفراد هناك تفويض للصالحيات لمعالجة حاالت االستثناءات لبرنامج اإلقراض المعتمد، تتم عمليات 

السيطرة والرقابة على التعرضات االئتمانية وإدارتها بالتعاون مع وحدات األعمال المعنية وفقا لإلجراءات الموضوعة. 

لدى البنك هيكل إدارة مخاطر ائتمان قوي يشتمل على إدارات مخاطر ائتمان الشركات، ومخاطر ائتمان الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
ومخاطر ائتمان األفراد، وآلية مراجعة القروض، ومعالجة القروض المتعثرة وإدارات إدارة ومراقبة االئتمان.  

مخاطر ائتمان الشركات ومخاطر ائتمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:

إدارة مخاطر ائتمان الشركات مسئولة عن التقييم المستقل والرقابة على المخاطر ذات العالقة بجميع تعرضات األعمال البنكية للشركات والمؤسسات 
المالية بينما تقوم إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإجراء مراجعات مستقلة لألعمال المصرفية وتعرضات وحدة األعمال الصغيرة، تقوم كلتا 
اإلدارتين بمراجعة وتقييم مخاطر االئتمان لجميع التعرضات المقترحة قبل االلتزام بتقديم التسهيالت االئتمانية للعمالء من جانب وحدات العمل المعنية، 
تخضع عمليات التجديد والمراجعة للتسهيالت لنفس تلك اإلجراءات, يتم أيضا تقييم كل عرض فيما يخص حدود التركيز الموضوعة لكافة القطاعات 
االقتصادية، والدول، ودرجات المخاطر,,, الخ حيث يتم تسليط الضوء على أي مخالفات، إن وجدت، يتبع البنك التسعير المستند إلى المخاطر ويتم أيضا 
المخاطر بغرض  البنك بتنفيذ نموذج مودي لتحليل  بالمخاطر المطلوبة، قام  المعدلة  ائتمان استنادا إلى مؤشرات داخلية للعائدات  تقييم أي عرض 
تصنيف مخاطر المقترضين من الشركات، تقوم إدارة مخاطر الشركات أيضا بتقديم المشورة والتوجيه لوحدات األعمال بغرض نشر أفضل الممارسات 

في البنك بأكمله في مجال إدارة مخاطر االئتمان.

قيد  الحسابات  المراجعات على  أكبر من  إجراء عدد  يتم  للشركات،  االئتمان لكل تسهيل ممنوح  لمخاطر  الرسمية  السنوية  المراجعات  إلى  باإلضافة 
على  والمحفظة  المالية  للمؤسسات  سنوية  ربع  مراجعة  إجراء  في  البنك  يستمر  كما  الكبيرة،  والتعرضات  العامة  المساهمة  وشركات  المالحظة 

مستوى البلد متضمنة اختبارات الجهد ومراجعة عمليات التصنيف والمالمح بما يتماشى مع أفضل الممارسات والتوجيهات النظامية.

مخاطر ائتمان األفراد:

تقوم إدارة ائتمان األفراد بإدارة مخاطر االئتمان في محفظة األفراد، يتم منح تسهيالت االئتمان للعمالء األفراد استنادا إلى برامج المنتجات، يحتوي منهج 
اإلقراض المبرمج على معايير قياسية لقبول المخاطر وممارسات معالجة القروض بغرض الحصول على أفضل كفاءة ومخاطر/ حوافز لهذه المحافظ، يتم 

اعتماد برامج المنتجات من جانب لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة ويتم رصد أداء هذه البرامج ومراجعتها على نحو منتظم.

استنادا إلى الظروف السائدة بالسوق حافظ البنك على رصده المستمر للمحفظة وقام بالمراجعة الشاملة لسياسة االئتمان/ برنامج المنتج، تتم مراجعة 
التسهيالت االئتمانية خارج سياسة االئتمان / برامج المنتج بصورة فردية وتقييمها من جانب إدارة الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة مخاطر ائتمان األفراد.

أدخلت العديد من التعزيزات على النظام والمعالجات الجديدة في مختلف األنشطة الحساسة بهدف تحسين جودة وكفاءة المعالجة وتعزيز منهجيات 
االسترداد في محفظة األفراد، نفذ البنك نظام آلي لتحصيل القروض بغرض تعزيز عمليات التحصيل واالسترداد كما نفذ نظامًا آليًا لتنظيم القروض إلدخال 

المزيد من التعزيزات على إطار عمل مخاطر ائتمان األفراد.

آلية مراجعة القروض

تقوم آلية مستقلة لمراجعة القروض بتقييم جودة دفتر البنك والموازنة بين المخاطر والحوافز حيث تقوم بإدخال تحسينات نوعية في إدارة االئتمان، 
تقوم اآللية بتقييم فعالية إدارة القرض وسالمة أسلوب تدرج االئتمان وتقييم مخصصات خسائر القروض العامة والخاصة وجودة المحفظة وخالفها.  
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إدارة معالجة القروض المتعثرة:

إدارة معالجة القروض المتعثرة مسؤولة عن المتابعة المتواصلة لكل حساب متعثر باستخدام جميع التدابير المتاحة لتخفيض التعرض لمجموعات 
عاملة  التجارية كحسابات  أعمالها  إلى خطوط  أخرى  إرجاعها مرة  يمكن  بحيث  العالقات  تأهيل هذه  وإعادة  االسترداد  حاالت  لمضاعفة  العالية  المخاطر 

بشكل تام والتحسين المتواصل لمركز المحفظة.

قسم إدارة ومراقبة االئتمان:

يضمن قسم إدارة ومراقبة االئتمان:

أنه قد تمت عملية توثيق جميع القروض وتنفيذها واالحتفاظ بها بالصورة الصحيحة.  •

اعتماد خطوط االئتمان من قبل جهة االعتماد الصحيحة وتسجيل التفاصيل بصورة صحيحة أيضا.  •

استخراج التقارير المناسبة والدقيقة التي تغطي مختلف مجاالت التعرض لمخاطر االئتمان.  •

اإلبالغ عن المخالفات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.  •

مراجعة عمليات طرح أي منتج جديد / قائم من جانب البنك والمشاركة فيها.  •

إعداد مختلف التقارير الداخلية والخارجية على نحو دوري.  •

أنه قد تم إدخال جميع الحدود المصرح بها في النظام حسب مفهوم »المصدر والمصحح«.  •

أنه قد تم منح التفويض المالئم بصرف جميع األموال في جميع حاالت التعرض االئتماني المعتمدة.  •

اإلبالغ عن الخطر وأنظمة القياس

نطاق وطبيعة نظام اإلبالغ عن الخطر و/ أو القياس يكون كما يلي:

اإلبالغ عن الخطر

يتم إجراء مراجعة شاملة لمحفظة ائتمان الشركات على نحو ربع سنوي وتقديم تقرير إلى اإلدارة العليا ولجنة المخاطر بالمجلس, تتضمن المجاالت 
البارزة في مراجعة المخاطر ما يلي:

حاالت التعرض المخفضة الدرجة/ المرحلة سلبيًا  •

ملمح درجة المتوسط المرجح لالئتمان  •

تركيز/ أداء المحفظة  •

مركز المخاطر التي أعيد تنظيمها  •

مركز المخاطر التي تجاوزت موعد استحقاقها  •

المخاطر المضمونة بأسهم  •

مخاطر قطاعي العقارات والتأجير  •

المخاطر الجماعية  •

العالقات الجديدة  •

مخاطر التعامل مع المقترضين من كبار األعضاء وغير المقيمين  •

مخاطر الدول/ المؤسسات المالية  •

االئتمان مثل العقارات والتأجير  البنك بإجراء دراسات صناعة في مختلف القطاعات التي يعتبر أن لها تأثير على جودة محفظة  باإلضافة إلى ذلك يقوم 
والقطاعات المتأثرة بالتقلبات في أسعار السلع، بالنسبة للتعرضات لمجموعة المؤسسات المالية يقوم البنك بإجراء اختبارات جهد ومراجعات ربع سنوية 
للتصنيفات والمالمح المرحلة سلبيًا بما يتماشى مع أفضل الممارسات والموجهات التنظيمية، تتم مراجعة هذه التقارير بصورة دورية من جانب اإلدارة 

العليا ولجنة المخاطر بمجلس اإلدارة.
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يتم إجراء مراجعة شهرية لمحفظة ائتمان األفراد ويتم تقديمها إلى اإلدارة العليا ولجنة المخاطر بمجلس اإلدارة وفي كل ربع سنة يتم عرض آخر تقرير 
على لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة، المجاالت البارزة التي تغطيها المراجعة هي:

مراجعة المحفظة  •

  Vintage Analysis ملخص اإلدارة واتجاهات التأخر في األداء واتجاهات األصول غير العاملة )متضمنة تحليل التأخر من حيث المنتج وتحليل فينيتج  •
وحاالت التعثر في األداء عبر مختلف معايير االئتمان وخالفها(.(  

المشاريع التي تتم مباشرتها/ الوفاء بها خالل الشهر  •

حاالت االسترداد  •

القياس:

للفئة  واألفراد  للشركات  القروض  الخطر في كل من  تصنيف  أساس  ائتمانه على  المتوقعة على مخاطر  الخسائر  البنك  يحتسب  الحالي  الوقت  في 
المتعثرة استنادًا إلى الموجهات الصادرة عن البنك المركزي.

يحصل البنك على ضمانات إضافية/ مخففات لالئتمان في مقابل القروض والسلف الممنوحة للعمالء في شكل منافع رهن على عقارات أو حجز على 
نقد/ أوراق مالية أو ضمانات أو خالفها، تستند تقديرات القيمة العادلة على قيمة الضمان اإلضافي الُمقيم في وقت االقتراض وعلى فترات منتظمة حسب 
اإلجراءات المعتمدة داخليا، أي بمعدل كل ثالث سنوات بالنسبة للممتلكات ويوميا بالنسبة لألسهم وخالفها. بصورة عامة، ال يتم االحتفاظ بضمان إضافي 

مقابل االئتمان الممنوح للبنوك.

تعريف ما تجاوز استحقاقه وما انخفضت قيمته:

يعتبر القرض الذي تم مسبقًا تحديد مدفوعات سداد أصله وفوائده على أنه قد تجاوز موعد استحقاقه عندما ال يتم دفعه في تاريخ االستحقاق الذي يحدده 
البنك ضمن شروط منح القرض.

تعامل تسهيالت االئتمان كالسحوبات على المكشوف وحدود التسهيالت االئتمانية وخالفها على أنها قد تجاوزت موعد استحقاقها إذا:

ظل الرصيد القائم يزيد بصورة مستمرة عن نسبة 10٪ من الحد الممنوح/ المصرح به؛ أو  •

•  في الحاالت التي يكون فيها الرصيد القائم في حساب التشغيل األساسي أقل من الحد الممنوح/ المصرح به ولكن لم تكن هناك إيداعات كافية في 
الحساب لتغطية الفائدة المحتسبة، أو

في الحاالت التي يسمح فيها بصورة متكررة بعمليات سحب غير مصرح بها.  •

بالنسبة للكمبياالت التي تظل غير مدفوعة في تواريخ االستحقاق، فإنها تعتبر على أنها قد تجاوزت موعد استحقاقها.  •

جميع القروض والسلف التي يتم تصنيفها على أنها تحت المالحظة أو مشكوك فيها أو خسارة يتم وضعها في فئة القروض غير العاملة، أي أنها أصول 
انخفضت قيمتها.

يتم إجراء تقييم على نحو مستمر، بصورة ربع سنوية على األقل، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر موضوعي على انخفاض قيمة أحد األصول المالية, 
في حالة وجود مثل ذلك المؤشر يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل ويتم إدراج أية خسارة انخفاض في قيمة األصل، استنادًا للقيمة الحالية 

للتدفقات النقدية المستقبلية، في قائمة الدخل.

سياسة إدارة مخاطر االئتمان:

دليل شامل لسياسات وإجراءات مخاطر ائتمان الشركات يقدم موجهات مفصلة تتضمن الحدود التنظيمية / الداخلية، كما يوفر دليل اإلجراءات موجهات 
لمجموعة  المقدم  االئتمان  تعرضات  إدارة  تتم  الفردية.  االئتمان  طلبات  لمعالجة  استخدامها  يجب  التي  والصيغ  االئتمان  أسلوب  عن  لإلجراءات  مفصلة 
المؤسسات المالية حسب موجهات سياسة المؤسسات المالية. تورد سياسة االئتمان لألفراد الخطوط العريضة لموجهات السياسة ذات الصلة باألعمال 
األفراد  منتجات  وبرامج  االئتمان  وبطاقات  والرهون  بالرواتب،  المضمونة  بالقروض  الصلة  ذات  والمعايير  المنتجات  برامج  تغطي  وهي  لألفراد  المصرفية 

األخرى. تتم مراجعة سياسات وإجراءات االئتمان بصفة دورية للتأكد من أنها تتماشى مع موجهات السوق والموجهات التنظيمية.

اإلفصاح الكمي:
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إجمالي مجموع تعرضات االئتمان مضافًا إليها المتوسط اليومي إلجمالي التعرض للمخاطر على مدى الفترة المقسمة حسب األنواع    ) 1(
الرئيسية لمخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2016:   

)بآالف الرياالت(

اإلجمالي الكلي للتعرضمتوسط اإلجمالي للتعرض للمخاطرنوع التعرض لمخاطر االئتمانم
للمخاطر كما في:

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016 السنة الماضيةالسنة الحالية 

79،86070،66687،41969،987سحوبات على المكشوف1

1،284،9371،144،6571،339،4261،190،195قروض شخصية2

139،817137،686120،806149،388قروض مقابل إيصاالت أمانة3

1،201،7751،117،9641،148،4211،151،643قروض أخرى4

60،92843،61272،22461،092كمبياالت مشتراة/ مخصومة5

2،514،5852،768،2962،622،305 2،767،316 اإلجمالي

التوزيع الجغرافي لتعرضات االئتمان مقسـمة حسب المنطقة المهمـة وفًقا ألنواع التعرض لمخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2016:   )2(

)بآالف الرياالت(

عماننوع التعرض لمخاطر االئتمانم
دول مجلس 

التعاون 
األخرى

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
والتنمية 

المجموعأخرىباكستان

87،419---70،24217,177سحوبات على المكشوف1

1641،339،426--1،338،363899قروض شخصية2

120،806---83،60637،200قروض مقابل إيصاالت أمانة3

8،4701،9161،148،421*963،821161،11013،104قروض أخرى4

72،224---56،08216،142كمبياالت مشتراة/ مخصومة5

8،4702،0802،768،296*2،512،114232،52813،104اإلجمالي
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التوزيع حسب نوع مجال النشاط أو الطرف المقابل للمخاطر مقسما حسب األنواع الرئيسية لمخاطر االئتمان   )3( 

كما في 31 ديسمبر 2016:    

)بآالف الرياالت(

القطاع االقتصاديم
السحب 

على 
المكشوف

القروض 
كمبياالت 
مشتراة/ 
مخصومة

المجموع أخرى
الكلي

المخاطر 
خارج 

الميزانية 
العمومية

-83,73883,738---تجارة االستيراد1

16,097111,97010,22714,482152,77671,039تجارة الجملة واألفراد2

56,9021,122-2,15450,9233,825التعدين والمحاجر3

15,626194,34831,7421,468243,184274,610اإلنشاءات4

10,017197,6734,99912,086224,77568,586التصنيع5

41,6406,638-23241,308100الكهرباء والغاز والماء6

46,4477,566-1,40344,157887النقل واالتصاالت7

156,25363,671--8,219148,034المؤسسات المالية8

13,795264,4213,7707,337289,32326,461الخدمات9

1,339,213270--1,339,213-القروض الشخصية10

7,147202-2376,89218الزراعة واألنشطة التابعة11

-1,028--1,028-الحكومة12

-38,427--38,427-القروض غير المقيمة13

19,63949,45316,6561,69587,44323,533جميع األخرى14

87,4192,487,84772,224120,8062,768,296543,698اإلجمالي

القيمة التعاقدية الباقية كما في 31 ديسمبر 2016 لمحفظة القروض بكاملها، موزعة حسب األنواع الرئيسية لمخاطر االئتمان على   )4(
النحو التالي: 

)بآالف الرياالت(

سحب على الفترة الزمنيةم
قروض المكشوف

كمبياالت 
مشتراة/ 
مخصومة

المجموع أخرى
المخاطر خارج 

الميزانية 
العمومية

4,371131,34835,67418,890190,283167,549حتى شهر واحد1

14,371158,38722,07065,480250,308113,642-3 شهور2

34,37156,80814,48036,229111,88881,922-6 شهور3

20755,60863,489-64,37151,030-9 شهور4

156,12146,191--94,371151,750-12 شهرًا5

371,71167,919--121,855349,856-3 سنوات6

224,1412,809--321,855202,286-5 سنوات7

1,408,236177--21,8541,386,382أكثر من 5 سنوات8

87,4192,487,84772,224120,8062,768,296543,698اإلجمالي
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إجمالي القروض موزعة حسب نوع المجال الرئيسي أو الطرف المقابل كما في 31 ديسمبر 2016:    )5(  

 )بآالف الرياالت(

إجمالي القطاع االقتصاديم
القروض

منها: 
القروض 

غير العاملة 

المخصصات 
العامة 

المحتفظ بها

المخصصات 
الخاصة 

المحتفظ بها

فائدة 
مجنبة

مخصصات 
مكونة خالل 

السنة

سلف 
مشطوبة 

خالل السنة

-)104(--837-83,738تجارة االستيراد1

تجارة الجملة 2
152,7768,8641,5285,9202,2402,619251والتجزئة

-56,90224156917566342التعدين والمعادن3

243,1844,8082,4322,01928096793اإلنشاءات4

224,77517,0262,2489,3286,30036217التصنيع5

الكهرباء والغاز 6
-)119(--416-41,640والماء

50)622(46,4472,5464641,504683النقل واالتصاالت7

-681-156,25371,5632المؤسسات المالية8

289,32310,9572,8935,7243654,78454الخدمات9

1,339,21327,57523,71714,3721,8169,11511,982القروض الشخصية10

الزراعة واألنشطة 11
-)7(7,1471,29471397773ذات الصلة

-10--10-1,028الحكومة12

القروض غير 13
-)41(--384-38,427المقيمة

87,4435451,2087,5871201,656689األخرى جميعا14

2,768,29673,86338,34147,02812,64319,64513,135اإلجمالي

مبلغ القروض التي انخفضت قيمتها كما في 31 ديسمبر 2016 موزعة حسب نوع المناطق الجغرافية المهمة متضمنة مبالغ المخصصات   )6(
الخاصة والعامة المتعلقة بكل منطقة جغرافية:

 )بآالف الرياالت(

إجمالي المنطقة الجغرافيةم
القروض

منها: القروض 
غير العاملة

المخصصات 
العامة 

المحتفظ بها

المخصصات 
الخاصة 

المحتفظ بها

فائدة 
مجنبة

مخصصات 
مكونة خالل 

السنة

سلف 
مشطوبة 

خالل السنة

2,512,11456,16434,78134,16210,5839,59413,135عمان1

دول مجلس التعاون 2
-232,52817,5443,32312,7462,02410,051األخرى

دول منظمة التعاون 3
----131-13,104االقتصادي والتنمية

----85-8,470باكستان4

--2,0801552112035أخرى5

2,768,29673,86338,34147,02812,64319,64513,135المجموع
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الحركة في إجمالي القروض   )7(

)بآالف الرياالت(

الحركة في إجمالي القروض خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 

القروض المتعثرةالقروض العاملةالتفاصيلم

إجماليخسارة مشكوك فيهاغير قياسيةبطيئة الحركةقياسية

2,492,24968,4959,81010,02441,7272,622,305رصيد افتتاحي1

-137,3351,71315,62414,226)168,898(الترحيل/ التغيرات )+/-(2

936,8617,2091,8581,9743,310951,212قروض جديدة3

)792,086()2,659()6,107()4,502()34,793()744,025(استرداد قروض4

)13,135()13,135(----قروض مشطوبة5

2,516,187178,2468,87921,51543,4692,768,296رصيد اإلقفال6

38,3442,6392,2579,84132,29185,372مخصصات محتفظ بها7

15570811,78049,324--فائدة مجنبة8

مخاطر االئتمان. اإلفصاح عن المحافظ الخاضعة للمنهج القياسي.

اإلفصاح النوعي:

•  يتبع البنك تصنيف موودي لكل من التعرضات السيادية وفيما بين البنوك بينما يعامل باقي المخاطر على أنها مخاطر غير مصنفة بنسبة خطر ٪100

•  يستخدم البنك تقديره، بموافقة البنك المركزي العماني، في معاملة القروض والسلف غير المصنفة بمخاطر مرجحة بنسبة 100٪، فيما عدا قروض 
اإلسكان التي هي بمخاطر مرجحة بنسبة 35٪، وذلك استنادًا إلى االشتراطات المنصوص عليها في الموجهات الصادرة عن البنك المركزي العماني.  

بصورة مماثلة ومع موافقة البنك المركزي العماني يستخدم البنك تقديره في المنهج البسيط إلثبات الضمانات اإلضافية.   •

اإلفصاح الكمي:

إجمالي مبلغ التعرضات كما في 31 ديسمبر 2016، وفقًا للمنهج القياسي كما يلي:

 )بآالف الرياالت(

بنسبة بنسبة 20%بنسبة 0%المنتج/ التصنيفم
%35

بنسبة 
بنسبة بنسبة %50%100

المجموع%150

مصنفة 

612,9771,985614,963سيادية  1

50,00248,06524,528117122,712بنوك2

غير مصنفة 

25,1681,203,8531,229,021الشركات1

909,468909,468األفراد2

مطالبات مضمونة بعقارات 3
سكنية

274,293128,936403,229

مطالبات مضمونة بعقارات 4
تجارية

94,01194,011

قروض تجاوزت موعد 5
استحقاقها

69,65369,653

46,5872,93197,397379147,295أصول أخرى6

استثمارات في مشروعات 7
مشتركة وأسهم خاصة

3,4833,483

348,649-4,2771,73336,872305,767بنود خارج الميزانية العمومية8

663,84179,834274,29384,9372,835,5983,9793,942,483إجمالي دفتر البنك 
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 تخفيف مخاطر االئتمان 

اإلفصاح النوعي:

مقابل القروض والسلف الممنوحة للعمالء يحتفظ البنك بضمانات إضافية في شكل نقد أو سندات تنمية حكومية أو أوراق مالية مقبولة ومنفعة رهن 
على ممتلكات ورهون مسجلة أخرى على األصول وضمانات. تستند تقديرات القيمة العادلة على قيمة الضمان اإلضافي المقيم على نحو مستمر. 

تبنى البنك المنهج البسيط بالنسبة للضمانات اإلضافية.    

اإلفصاح الكمي:

)بآالف الرياالت(

المبلغالتفاصيلمسلسل

48,732ضمان نقدي من الشركات1

59,671مخصصات محددة لقروض وسلف ومستحقات من بنوك2

108,403اإلجمالي

كما في 31 ديسمبر 2016 كانت اشتراطات رأس المال على مخاطر االئتمان 364.559 ألف ريال.

مخاطر السوق    

تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم. قام مجلس اإلدارة بوضع حدود للمستويات المقبولة 
العماني  المركزي  البنك  إلى موجهات  الحدود على نحو منتظم. تدار مخاطر السوق استنادا  من مخاطر السوق. ترصد لجنة األصول وااللتزامات هذه 
وسياسة مخاطر السوق المعتمدة والتي تتم مراجعتها بصورة دورية من جانب لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة. توجد سياسات مخاطر سوق منفصلة 
للعمليات التشغيلية للبنك في مصر واإلمارات العربية المتحدة بغرض جعلها تتماشى مع التشريعات وبيئات التشغيل المحلية. يتم إجراء اختبارات 
الجهد على نحو دوري لتحليل أثر األزمات المحددة للبنك والسوق على عائدات ورأس مال البنك. تتضمن المتغيرات تحركات في سعر األسهم وصرف 

العمالت األجنبية وخالفها. تتم مراجعة النتائج من جانب لجنة األصول وااللتزامات ولجنة المخاطر باإلدارة ولجنة المخاطر بمجلس اإلدارة. 

يوفر قسم مخاطر السوق ترجيحات للمخاطر لمنتجات الخزينة بما يتماشى مع أفضل الممارسات استنادا إلى المخاطر المستقبلية. يقوم المكتب 
األوسط بجانب الخزينة واألعمال المصرفية االستثمارية برصد مراكز مخاطر السوق بالبنك..

دفتر المتاجرة

تتضمن المخاطر في دفتر المتاجرة مخاطر صغيرة نسبيا لصرف العمالت األجنبية تنشأ أساسا من االحتفاظ بمراكز نهاية اليوم للعمالت في الليل واألدوات 
ذات الصلة بمعدالت الفائدة. تتم مقارنة قيمة الخطر كل شهر لجميع العمالت غير المربوطة التي يزيد فيها مركز البنك في نهاية اليوم عن السقف 

األدنى. تتم مراجعة قيمة الخطر من جانب لجنة األصول وااللتزامات ولجنة المخاطر باإلدارة ولجنة المخاطر بمجلس اإلدارة.

لدى البنك دفتر صغير جدا لفئة »محتفظ بها للمتاجرة« يشتمل على االستثمارات في األسهم وهو يدار من قبل إدارة أعمال االستثمار المصرفي. يتم 
رصد المخاطر على نحو يومي من قبل المكتب األوسط حسب حدود إيقاف الخسائر وحدود المخاطر المعتمدة من خالل تقارير أحدث تقييمات السوق.  

لغرض تكاليف رأس المال يتم أخذ متوسط ثالثة أشهر لمبلغ صافي المراكز القصيرة أو صافي المراكز الطويلة، أيهما أعلى. يتم احتساب المتوسط 
استنادًا إلى أساس المراكز الفعلية التي يتم الحصول عليها في جميع أيام العمل خالل فترة األشهر الثالثة التي تسبق تاريخ التقرير مباشرة. يتم احتساب 

تكاليف رأس المال بنسبة 12.625٪ لتعكس مخاطر السوق العامة.

رأس المال المطلوب لدفتر المتاجرة كما في 31 ديسمبر 2016:

 -  مخاطر العمالت األجنبية 4،792 ألف ريال
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دفتر البنك

مخاطر سعر السهم

يتم االحتفاظ بمراكز حقوق ملكية األسهم في فئة »متاحة للبيع« وليس في فئة “محتفظ بها للمتاجرة”. لذا ال يتم احتساب قيمة الخطر على محفظة 
المتاحة للبيع. يتم رصد مخاطر السوق من خالل تقارير السوق اليومية التي يتم توزيعها على اإلدارة ويتم اتخاذ اإلجراءات، إن وجدت، على نحو عاجل حسب 

سياسة االستثمار، والتي توفر، ضمن أمور أخرى، حدودا لتركيز القطاع ومستويات اإلطالق وموجهات أخرى لإلدارة الحصيفة للمحفظة.

مخاطر معدالت الفائدة  

تتعرض المحفظة لغير المتاجرة للخطر السوقي األساسي المتمثل في خطر الخسارة الناتجة عن التقلبات في التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم 
العادلة لألدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق. مخاطر أسعار الفائدة تنشأ من احتمال تأثير التغييرات في سعر الفائدة على الربحية 
البنك لمخاطر أسعار  الفائدة بالنسبة لألصول وااللتزامات يتعرض  المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية. نتيجة للفجوة في إعادة تسعير أسعار 

العمالت. 

مخاطر أسعار الفائدة تتم إدارتها برصد حساسية األصول وااللتزامات المالية للبنك لمختلف السيناريوهات القياسية ألسعار الفائدة. تتضمن السيناريوهات 
القياسية التي تتم دراستها على نحو شهري انخفاض أو ارتفاع متوازي بـ 200 نقطة أساس في منحنيات العائدات لمراجعة األثر على القيمة االقتصادية 

لألصول وااللتزامات وحقوق ملكية البنك وأثرها على عائدات البنك لفترة زمنية قد تصل لسنة واحدة.

قام البنك بوضع حدود داخلية فيما يتعلق برصد أثر التغيرات في أسعار الفائدة للبنك. يتم رصد المراكز على نحو شهري ويتم استخدام استراتيجيات 
تحوط )تغطية( لضمان المحافظة على المراكز في إطار الحدود الموضوعة.

طرق تحليل حساسية سعر الفائدة هي تحليل فجوة االستحقاق التقليدي )لقياس حساسية سعر الفائدة بالنسبة للعائدات(، والفترة )لقياس حساسية 
سعر الفائدة بالنسبة لرأس المال( وفقًا للمنهج المقدم من لجنة بازل في عام 2004.

اإلفصاح الكمي:

االفتراضات المستخدمة لقياس الحساسية هي تناوب متوازي في سعر الفائدة بـ 200 نقطة أساس لقياس حساسية الفائدة للعائد وحساسية سعر الفائدة 
لرأس المال. 

  200 نقطة  كما في 31 ديسمبر 2016 
أساس زيادة

 200 نقطة  
أساس نقصان

)9,086(9,086أثر العائدات - ألف ريال 

)23,600(23,600أثر العائدات - ألف دوالر أمريكي

ظل البنك يقوم وبثبات باستخدام الطرق/ االفتراضات أعاله إلجراء تحليل حساسية سعر الفائدة. يتم إجراء تحليل الحساسية على فترات شهرية ويتم رصد 
نتائجه في مقابل الحدود الموضوعة داخليًا كما تتم مناقشة النتائج بصورة نشطة في اجتماعات لجنة األصول وااللتزامات. لم تكن هناك أية تغييرات 

جوهرية في أسلوب إدارة مخاطر أسعار الفائدة بالبنك خالل السنة.
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مخاطر معدالت الفائدة )يتبع( 

كان مركز حساسية الفائدة بالبنك، بما يتماشى مع الموجهات الصادرة عن البنك المركزي العماني، استنادًا إلى ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في 
31 ديسمبر 2016 على النحو التالي:

متوسط 
معدل سعر 

الفائدة 
الفعلي

عند الطلب 
خالل 3 أشهر

من 3 إلى 12 
شهرًا

ما بين 
سنة إلي 5 

سنوات

أكثر من 
5 سنوات

غير حساس 
لسعر 
الفائدة

اإلجمالي

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

511,341511,594---253ال ينطبقنقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

مستحقات من بنوك وودائع 
34,102115,330--1.2955,04726,181%أسواق مالية أخرى )بالصافي(

قروض وسلف وأنشطة تمويل 
2,670,281-5.17914,600571,226647,679536,776%للعمالء )بالصافي(

2.288,76624,63357,9305,20031,854128,383%استثمارات مالية

46,34546,345----ال ينطبقمنشآت ومعدات

60,75060,750----ال ينطبقأصول أخرى

978,666622,040705,609541,976684,3923,532,683إجمالي األصول

مستحقات لبنوك وودائع أسواق 
3,493225,235-2.46110,582107,2813,879%مالية أخرى

ودائع عمالء وحسابات استثمار 
775,7612,399,361-1.18229,2661,096,042298,292%غير مقيدة

233,105--233,105--2.20%سندات اليورو متوسطة األجل 

80,06280,062----ال ينطبقالتزامات أخرى

7,4067,406----ال ينطبقضريبة

115,500--115,500--5.17%ديون ثانوية

49,100--24,10025,000-ال ينطبقحقوق ملكية المساهمين

422,914422,914----7.88%سندات الطبقة 1 المستمرة

إجمالي االلتزامات وحقوق 
1,289,6363,532,683-339,8481,227,423675,776ملكية المساهمين

إجمالي فجوة حساسية سعر 
-)605,244(29,833541,976)605,383(638,818الفائدة

حساسية معدل الفائدة 
-638,81833,43563,268605,244التراكمي
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مخاطر السيولة

اإلفصاح النوعي:

يمكن تعريف السيولة بأنها مقدرة البنك على ضمان توفر األموال للوفاء بجميع االرتباطات داخل الميزانية العمومية وخارج الميزانية العمومية بسعر 
معقول, كما يمكن تعريف مخاطر السيولة بدورها بأنها المخاطر على العائدات ورأس المال الناشئة من احتمال عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته 

عندما تصبح مستحقة, وبصورة مقابلة فإن مخاطر السيولة تبرز في شكل فقدان الفرص الناتجة عن االحتفاظ بسيولة فائضة بالمقارنة مع االلتزامات.

استراتيجية البنك في إدارة مخاطر السيولة هي تقليص األثر الناتج على عائدات البنك, منهج البنك في إدارة مخاطر السيولة هو أن يتأكد، ما أمكن ذلك، 
العادية والصعبة بدون تكبد  التزاماته عند حلول موعد استحقاقها في ظل كل من الظروف  أنه سيكون لديه على الدوام سيولة كافية لمقابلة  من 
خسائر غير مقبولة أو اإلضرار بسمعة البنك, يقوم البنك بإدارة مخاطر السيولة استنادا إلى موجهات البنك المركزي العماني وسياسة مخاطر السيولة 

وسياسة مخاطر السيولة الطارئة.

يتخذ البنك الوطني العماني منهجًا مكونًا من مستويين إلدارة مخاطر السيولة:

إدارة مخاطر السيولة على أساس مبدأ االستمرار: إدارة مركز السيولة في إطار المعايير المحددة لضمان أنه يمكن مقابلة جميع االلتزامات في وقتها.

إدارة مخاطر السيولة الطارئة: التأكد من مقدرة البنك، في حالة الحدث الذي يكون إما خاصًا بمؤسسة معينة أو حدث عام بالسوق، على الحصول على 
سيولة كافية لمواجهة أية أزمة سيولة لفترة قصيرة, تتضمن إدارة مخاطر السيولة الطارئة األدوات التالية:

اختبار الجهد: تحليل كمي ألثر السيولة للعديد من أزمات السيولة )الخاصة بالسوق وبالبنك(.  •

بأعباء  مثقلة  غير  إضافية  ضمانات  شكل  في  المركزي  البنك  من  جاهزة  بديلة  سيولة  تقديم  عبر  ما  حدث  خطر  تخفيف  يتم  السيولة:  •  منظم 
ومستوفية لشروط البنك المركزي وخطوط بديلة جاهزة.

خطة التمويل الطارئة: وهي خطة سيولة شاملة عند الطوارئ موجودة لدى البنك.  •

تتم المحافظة على المخاطر الكلية للسيولة في ذلك المستوى الذي يكون فيه البنك الوطني العماني قادرًا على معاودة نشاطه بعد أزمة محددة.

تتلقى إدارة الخزينة بالبنك المعلومات من وحدات العمل األخرى بخصوص ملمح السيولة ألصولها والتزاماتها المالية وتفاصيل التدفقات النقدية المتوقعة 
األخرى الناشئة من النشاط التجاري المستقبلي. تحتفظ إدارة الخزينة بمحفظة من األصول السائلة قصيرة األجل مكونة على نحو واسع من أوراق مالية 

استثمارية سائلة قصيرة األجل وتسهيالت فيما بين البنوك لضمان المحافظة على سيولة كافية بالبنك ككل.

يخضع البنك لحدود السيولة التي نص عليها البنك المركزي العماني. باإلضافة إلى ذلك قام البنك بوضع حدود للفجوة الداخلية بالعملة والحدود لضمان 
كفاية السيولة للوفاء باستحقاقات االلتزامات قصيرة األجل. 

ع  يتم رصد قائمة مركز السيولة الشهرية من خالل قائمة استحقاقات األصول وااللتزامات للتأكد من أن الفجوات تقع في إطار الحدود التي نص عليها المشرِّ
والحدود الموضوعة داخليا. يقوم البنك أيضا بصورة دورية بإجراء اختبارات الجهد على السيولة استنادا إلى كل من األحداث بالسوق وتلك الخاصة بالبنك.

تقوم اإلدارة وعلى نحو دوري بمراجعة اإلستراتيجية والسياسات المتعلقة بإدارة السيولة والتأكد من تنفيذ الخطوات الضرورية لرصد مخاطر السيولة 
والسيطرة عليها. 

لدى البنك هيكل فعال إلدارة مخاطر السيولة يشتمل على لجنة أصول والتزامات نشطة تجتمع شهريًا وفي أي وقت عند الحاجة لذلك. يتم إطالع لجنة 
األصول وااللتزامات بانتظام عن وضع السيولة بالبنك وإطالعها على الفور إذا كانت هناك أية تغييرات جوهرية في المركز الحالي أو المستقبلي للسيولة 

بالبنك.

نطاق وطبيعة اإلبالغ عن المخاطر و/ أو نظام القياس: 

نطاق وطبيعة اإلبالغ عن المخاطر:

يتم إعداد استحقاقات األصول وااللتزامات على نحو شهري أو أكثر تكرارا، حسب مقتضى الحال، وهي تحتوي على ملمح االستحقاق لمختلف األصول 
زمني  نطاق  لكل  التراكمية  االلتزامات  مواجهة  في  التراكمية  الفجوات  عن  تقرير  على  القائمة  تحتوي  العمومية.  الميزانية  خارج  والبنود  وااللتزامات 
منصوص عليه ومركز هذه الفجوات في مواجهة الحدود التنظيمية والموضوعة داخليًا. تقدم هذه القائمة إلى لجنة األصول وااللتزامات أثناء اجتماعاتها 
وفي حالة تجاوز أي حد موضوع لفجوة يتم رفع ذلك إلى لجنة األصول وااللتزامات بجانب تقديم تحليل ويتم التخطيط للمزيد من اإلجراءات بغرض إرجاع 

المركز إلى الحدود الموضوعة. 
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مخاطر السيولة  )يتبع(

كما يتم أيضا إعداد قائمة خطوط سيولة استنادا إلى االفتراضات الواردة في سياسة السيولة لتقييم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته التي تستحق خالل 
فترة زمنية لشهر واحد. كما أنه يتم تقييم السيولة لدى البنك في ظل سيناريوهات الجهد الخاصة بالبنك وتلك الخاصة بالسوق ويتم تقييم األثر على 
مراكز الفجوة وخطوط السيولة. يتم استخدام تقرير مخاطر يومي لرصد المعدالت والفجوات اليومية ومؤشرات اإلنذار المبكر لتقييم أي أثر محتمل 

للسيولة من المؤشرات الرائدة. تتم مراجعة تلك التقارير على نحو منتظم من جانب لجنة األصول وااللتزامات ولجنة المخاطر باإلدارة ومجلس اإلدارة. 

القياس: 

يتم القيام برصد مخاطر السيولة ومراقبتها على نحو مستمر. يستخدم البنك منهج سلم االستحقاق الذي يحتسب الفائض أو العجز التراكمي لألموال 
خارج  والمراكز  وااللتزامات  لألصول  المستقبلي  للسلوك  استنادًا  مختلفة  زمنية  نطاقات  في  النقدية  التدفقات  وضع  يتم  مختارة.  زمنية  نطاقات  في 
الميزانية العمومية. ولضمان االتساق في معالجة األنماط السلوكية لألصول وااللتزامات، والمراكز خارج الميزانية العمومية، قام البنك المركزي بتطوير 
إطار عمل واسع يشارك فيه البنك. باإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك وبصورة منتظمة بتقييم مركز السيولة لديه فيما يتعلق بمعدالت السيولة المنصوص 

عليها في سياسة مخاطر السيولة.

قام البنك بوضع »سياسة لمخاطر السيولة« و »خطة للمخاطر الطارئة للسيولة« معتمدة بالصورة المطلوبة من جانب لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة 
وهي توفر الخطوط اإلرشادية المفصلة لتخفيف المخاطر. في أية حالة طارئة توفر السياسة مخططًا لمبيعات األصول والوصول إلى السوق وإعادة هيكلة 

االستحقاق وتركيبة األصول وااللتزامات.

كمخففات مستمرة تتوفر لدى البنك السيولة في شكل خطوط ائتمان وترتيبات متبادلة مخصصة لهذا الغرض. يعتبر استمرار توفر نافذة السيولة من 
البنك المركزي العماني والتي تم إدخالها في ذروة األزمة المالية العالمية أيضا إحدى المخففات لمخاطر السيولة. باإلضافة إلى ذلك يضمن البنك سيولة 

بعض األصول حسب خطة المخاطر الطارئة للسيولة كمانع أو جبهة صد ألحداث السيولة. 

كما أنه تتوفر لدى البنك أيضا سياسات مخاطر للبلد والتحويالت بهدف الرقابة األساسية والرصد للمخاطر عبر الحدود.

اإلفصاح الكمي

ملمح استحقاق األصول وااللتزامات التي تتماشى مع الخطوط اإلرشادية الصادرة عن البنك المركزي العماني كما في 31 ديسمبر 2015 كما يلي:

إطار نسبة تغطية السيولة

أصدر البنك المركزي العماني موجهات نهائية حول تطبيق معايير السيولة مع ترتيبات الدخول التدريجي في النظام الجديد. 

يطبق المعيار الخاص بمتطلبات نسبة تغطية السيولة اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2015. وحدد المتطلب ليكون بنسبة 60٪ كحد أدنى للسنة الميالدية 2015، 
أي، اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2015، ثم يزيد بخطوات متساوية ليصل إلى النسبة الدنيا المطلوبة وهي 100٪ وذلك بتاريخ 1 يناير 2019، وذلك وفقًا للجدول الزمني 

الموضح أدناه: 

1 يناير 12019 يناير 12018 يناير 12017 يناير 12016 يناير 2015التاريخ

الحد األدنى لنسبة 
التغطية السائلة

٪60٪70٪80٪90٪100

نسبة تغطية السيولة وفقًا لبازل 3 بناًء على قيمة المتوسط المرجح هي ٪362.74. 

كمخففات مستمرة تتوفر لدى البنك السيولة في شكل خطوط ائتمان وترتيبات متبادلة مخصصة لهذا الغرض. يعتبر استمرار توفر نافذة السيولة من 
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االفصاح الكمي

ملمح استحقاق االصول وااللتزامات بما يتماشى مع الموجهات المصدرة من البنك المركزي العماني في 31 ديسمبر كانت كما يلي. 

عند الطلب 
3-12 شهرًاخالل 3 أشهر

مجموع 
فرعي اقل 
من 12 شهر

أكثر من 5 1-5 سنوات
سنوات

مجموع 
فرعي أكثر 
من 12 شهر

المجموع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

411,74141,628453,36931,52226,70358,225511,594نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

مستحقات من بنوك وودائع بأسواق 
9,6259,625115,330-89,14916,556105,705مالية أخرى )بالصافي(

قروض وسلف وأنشطة تمويل 
440,592250,106690,698595,8521,383,7311,979,5832,670,281العمالء )بالصافي(

19,935128,383-94,54313,905108,44819,935استثمارات مالية 

46,34546,34546,345----منشآت ومعدات

57160,750-56,3093,87060,179571أصول أخرى

1,092,334326,0651,418,399647,8801,466,4042,114,2843,532,683إجمالي األصول

مستحقات لبنوك وودائع لدى أسواق 
3,879225,235-114,075107,281221,3563,879مالية أخرى

ودائع عمالء وحسابات استثمار غير 
606,580757,9641,364,544571,298463,5191,034,8172,399,361مقيدة

233,105233,105-233,105---سندات اليورو متوسطة األجل 

1,19680,062-76,2792,58778,8661,196التزامات أخرى

7,406---7,406-7,406ضريبة

25,00049,100-24,10024,10025,000-ديون ثانوية

422,914422,914422,914----حقوق ملكية المساهمين

115,500115,500115,500----سندات الطبقة 1 المستمرة

إجمالي االلتزامات وحقوق 
804,340891,9321,696,272834,4781,001,9331,836,4113,532,683ملكية المساهمين

مخاطر التشغيل  

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل األنظمة أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارجية. في حالة فشل الضوابط في العمل 
يمكن لمخاطر التشغيل أن تتسبب في إضرار بالسمعة وقد يكون لها آثار قانونية وتنظيمية أو قد تؤدي إلى خسارة مالية، ال يتوقع البنك إزالة جميع 
المخاطر التشغيلية ، لكن، ومن خالل إطار عمل رقابة وبرصد ومواجهة المخاطر المحتملة ، يمكن للبنك إدارة المخاطر. تتضمن الضوابط الفصل الفعال 

للمهام والواجبات وإجراءات الوصول والتفويض والتسوية وتدريب الموظفين وتقييم العمليات متضمنة استخدام التدقيق الداخلي.

يتبع البنك منهج المؤشر األساسي لتحديد مخاطر التشغيل.

15٪ لكل سنة من  الدخل مضروبًا في نسبة  إجمالي  بأخذ متوسط  األساسي  المؤشر  تحت منهج  التشغيل  لمخاطر  المال  رأس  تكلفة  احتساب  يتم 
السنوات المالية الثالث السابقة، باستثناء السنوات التي يكون دخلها اإلجمالي سلبيًا أو صفرُا، الدخل اإلجمالي هو صافي إيراد الفوائد )+( الدخل بخالف 
الفوائد )+( المخصصات للفوائد غير المدفوعة )-( الربح المحقق من بيع استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق واستثمارات متاحة للبيع )-( بنود الدخل 

غير االعتيادية / غير المنتظمة.
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متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل حسب بازل 2 هي 30،463 ألف ريال.

التأمين هو أحد األدوات األخرى المستخدمة من قبل البنك كمخفف للمخاطر التشغيلية، يحصل البنك على أنواع التغطية التأمينية مثل الضمان العام 
للممولين والجرائم اإللكترونية وعن طريق الكمبيوتر وضمان التعويض المهني والمعامالت غير المكتملة وخالفها بغرض حماية نفسه من المخاطر 

بالغة الخطورة بتخفيف أثرها المالي.

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله وبغرض الرقابة على األحداث / الخسائر التشغيلية فقد قام البنك بوضع حد معين للمخاطر التشغيلية يتم في مقابله رصد 
األحداث / الخسائر التشغيلية بانتظام للوقوف على جميع حاالت الخرق المحتملة ووضع المخففات المناسبة لذلك. 

بازل 3: إفصاح مرحلي

إلحاقا للموجهات حول مكونات متطلبات اإلفصاح عن رأس المال )الطبقة 1 والطبقة 2( الصادر عن البنك المركزي العماني، فيما يلي اإلفصاحات اإللزامية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

نموذج اإلفصاح العام لبازل 3 الذي ينبغي استخدامه خالل الفترة االنتقالية للتسويات التنظيمية )أي من 1 يناير 2013 وحتى 1 يناير 2018( )ألف ريال(

المبالغ الخاضعة للمعالجة 
السابقة لبازل 3 

 رأس المال العام من الطبقة 1: األدوات واالحتياطيات

رأس المال العام المؤهل المصدر مباشرة )وما يعادله بالنسبة لغير شركات المساهمة العامة( مضافا إليه فائض 
181,943األسهم ذات الصلة

122,138أرباح مدورة

89,859الدخل الشامل اآلخر التراكمي )واالحتياطيات األخرى(

 -عمليات ضخ رأس المال الخاصة بشركات القطاع العام والمعفاة حتى 1 يناير 2018

رأس المال العام المصدر من قبل الشركات التابعة والذي تحتفظ به أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به بالمجموعة 
)CET1(

-  

393,940رأس المال العام من الطبقة 1 قبل التسويات التنظيمية 

 رأس المال العام من الطبقة 1: التسويات التنظيمية  

)828(أصول ضريبية مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(

)828(إجمالي التسويات التنظيمية لرأس المال العام من الطبقة 1

)CET1( 1 393,112رأس المال العام من الطبقة

115,500رأسمال إضافي للطبقة 1: أدوات 

- رأسمال إضافي للطبقة 1: تسويات تنظيمية ال يوجد

)T1 = CET1 + AT1( 1 508,612رأسمال الطبقة
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 الطبقة 2: األدوات والمخصصات

  -أدوات الطبقة 2 المؤهلة المصدرة مباشرة مضافا إليها فائض األسهم ذات الصلة

8,400أدوات رأس مال مصدرة مباشرة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الطبقة 2

أدوات الطبقة 2 )وأدوات CET1 و AT1 غير المضمنة في الصفين 5 أو 34( المصدرة من قبل الشركات التابعة 
 -والمحتفظ بها من قبل أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به بموجب مجموعة الطبقة 2(

 -منها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لإللغاء التدريجي

38,912مخصصات

47,312رأس مال الطبقة 2 قبل التسويات التنظيمية

 رأس مال الطبقة 2: التسويات التنظيمية

 -تسويات تنظيمية محددة محلية

 -تسويات تنظيمية مطبقة على الطبقة 2 فيما يتعلق بالمبلغ الخاضع للمعالجة السابقة لبازل 3

 -منها: المكاسب أو الخسائر التراكمية للقيمة العادلة عن األدوات المتاحة للبيع

 -إجمالي التسويات التنظيمية لرأس مال الطبقة 2

 )T2( 2 47,312رأس مال الطبقة

 )T1= TC+T2( 555,924إجمالي رأس المال

3,188,787إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

2,887,599منها: أصول مرجحة بمخاطر االئتمان

59,900منها: أصول مرجحة بمخاطر السوق

241,288منها: أصول مرجحة بمخاطر التشغيل

 نسب رأس المال

12.3 حقوق الملكية العامة بالطبقة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

16.0 الطبقة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

17.4 إجمالي رأس المال )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

الحد األدنى للمتطلبات المنظمة المخصصة للمؤسسة )الحد األدنى لمتطلبات CET1 مضافا إليها احتياطي 
 D-SIB/G-SIB تسوية رأس المال مضافا إليها متطلبات مواجهة التقلبات الدورية مضافا إليها متطلبات تسوية

معبر عنها كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(
 

 منها: متطلبات احتياطي تسوية رأس المال

 منها: متطلبات مواجهة التقلبات الدورية المحددة للبنك

 D-SIB/G-SIB - منها: متطلبات تسوية 

4.7 إجمالي حقوق الملكية العام للطبقة 1 المتاح للوفاء بالتسويات )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(

 الحد األدنى المحلي )لو كان مختلفا عن بازل 3(

7.625 الحد األدنى لمعدل حقوق الملكية العامة المحلي للطبقة 1 )لو كان مختلفا من الحد األدنى لبازل 3(

9.625 الحد األدنى لمعدل الطبقة 1 المحلي )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(

12.625 الحد األدنى لمعدل إجمالي رأس المال )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(

نموذج إفصاح للمزايا الرئيسية لجميع أدوات رأس المال التنظيمية

حقوق الملكية العامة  )1(

تشتمل حقوق الملكية العامة على عدد 1،474،781،280 سهم بقيمة 0.100 ريال للسهم وهي مدفوعة بالكامل ومصدرة وتنظمها قوانين سلطنة عمان.
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جميع أدوات رأس المال التنظيمية األخرى  )2(

البنك الوطني العمانيالبنك الوطني العماني- المصدر  1

المحدد الفريد )مثل سي يو إس آي بي، آي إس آي إن أو بلومبيرج 2
تشتمل الودائع الخاصة على 12 إصدارXS1321921899-بالنسبة للودائع الخاصة(

سلطنة عماناإلنجليزية-القوانين المنظمة لألداة3

الطبقة 2الطبقة 1 اإلضافية-قواعد بازل 3 االنتقالية4

غير مستوفية للشروط )غير مقبولة(مستوفية للشروط )مقبولة(-ما بعد قواعد بازل 3 االنتقالية5

منفردةمنفردة-مستوفية للشروط )مقبولة( كمنفردة/ مجموعة/ مجموعة ومنفردة6

ديون ثانوية الطبقة 1 اإلضافية-نوع األداة7

8.4 مليون ريال )مجموع 12 إصدار(115,5 مليون ريال عماني-المبلغ المعترف به في رأس المال النظامي8

49.1 مليون ريال )مجموع 12 إصدار(115,5 مليون ريال عماني-القيمة االسمية لألداة 9

التزام - التكلفة المطفأةحقوق ملكية-التصنيف المحاسبي10

ما بين اكتوبر 2011 إلى مارس 182013 نوفمبر 2015-التاريخ األصلي لإلصدار11

لها تاريخ محدددائمة-دائمة أم لها تاريخ محدد12

اكتوبر2017 حتى مارس 2019ال ينطبق-التاريخ األصلي لالستحقاق13

صفر إصدار  نعم     12 إصدار النعم-استدعاء من قبل المصدر شريطة الموافقة التنظيمية المسبقة14

ال ينطبق18 نوفمبر 2020-تاريخ االستدعاء االختياري، تواريخ االستدعاء االحتمالي ومبلغ االسترداد15

ال تنطبقكل خمس سنوات-تواريخ االستدعاء الالحقة، إن انطبق ذلك16

 قسائم / توزيعات أرباح 

ثابتةثابتة-قسيمة / توزيعات أرباح ثابتة أم متغيرة17

4.50٪ إلى 5.50٪7.875٪-معدل القسيمة وأي مؤشر ذو صلة18

النعم-وجود مانع لتوزيع األرباح19

إلزاميتقديري بصورة كاملة-تقديري بصورة كاملة، تقديري جزئيا، أم إلزامي20

صفر إصدار نعم     12 إصدار الال-وجود ترفيع أو أي حافز آخر لالسترداد21

ال ينطبقغير تراكمي-غير تراكمي أم تراكمي؟22

غير قابل للتحويلغير قابل للتحويل-قابل للتحويل أم غير قابل للتحويل؟23

ال ينطبقال ينطبق-لو كان قابال للتحويل، ما هي بواعث التحويل؟24

ال ينطبقال ينطبق-لو كان قابال للتحويل، جزئيا أم كليا؟25

ال ينطبقال ينطبق-لو كان قابال للتحويل، ما هو معدل التحويل؟26

ال ينطبقال ينطبق-لو كان قابال للتحويل، هل هو تحويل إلزامي أم اختياري؟27

ال ينطبقال ينطبق-لو كان قابال للتحويل، حدد نوع األداة التي سيتم تحويله إليها28

ال ينطبقال ينطبق-لو كان قابال للتحويل، حدد مصدر األداة التي سيتم تحويله إليها29

النعم-مزايا التخفيض30

الحادثة عدم القابلية للنمو-لو كان هناك تخفيض، ما هي بواعث التخفيض؟31

الكلي )أنظر اإليضاح(-لو كان هناك تخفيض، هل هو كلي أم جزئي؟32

الدائم-لو كان هناك تخفيض هل هو دائم أم مؤقت؟33

الال ينطبق-لو كان تخفيضا مؤقتا، تقديم وصف آلية إعادة تقييمه34

المركز في ترتيب التبعية في حالة التصفية )حدد نوع األداة التي تكون 35
تبعية لمطلوبات رئيسية وديون -أعلى مباشرة لألداة(

تابع اللتزامات رئيسيةالطبقة 2 الثانوية

الال-مزايا انتقالية غير ملتزمة36

ال ينطبقال ينطبق-لو كانت اإلجابة بنعم، حدد المزايا غير الملتزمة37
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إيضاح: يمكن إلغاء األوراق المالية برأس المال )في حالة التخفيض الكلي( أو تخفيضها جزئيا على أساس تناسبي )في حالة التخفيض الجزئي( حسبما 
يحدده البنك باالتفاق مع الجهات التنظيمية وفقا للوائح المنظمة لذلك. 

تم التصريح بنشر هذا التقرير عن إفصاحات بازل 2 و3 من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ 25 يناير 2016.

محمد محفوظ العارضي
رئيس مجلس اإلدارة 
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2015 2016 2016 2015

ألف دوالر امريكي ألف دوالر امريكي إيضاح ألف ر،ع ألف ر،ع

أصـول

790,878 1,328,816 نقد و أرصدة لدى البنك المركزي  4 511,594 304,488

444,117 299,558
مستحق من البنوك و ايداعات  اسواق المال 

األخرى ) بالصافي( 5 115,330 170,985

6,582,075 6,935,795
صافي القروض والسلف واالنشطة 

التمويلية للعمالء  6 2,670,281 2,534,099

406,904 333,462 استثمارات مالية 7 128,383 156,658
90,055 120,377 معدات ومباني 8 46,345 34,671

162,425 157,792 اصول اخرى 9 60,750 62,534
8,476,454 9,175,800 مجموع األصول  3,532,683 3,263,435

التزامات وحقوق المساهمين
االلتزامات

422,143 585,026
مستحق الى البنوك وايداعات اسواق المال 

األخرى  10 225,235 162,525

5,843,704 6,232,107
ايداعات العمالء وحسابات االستثمارات غير 

المقيدة 11 2,399,361 2,249,826

509,021 605,468 سندات متوسطة األجل بعملة اليورو 12  233,105 195,973

207,668 207,953 التزامات اخرى 13 80,062 79,952

21,823 19,236 الضريبة 14 7,406 8,402

7,004,359 7,649,790  2,945,169 2,696,678

135,325 127,532 ديون ثانوية 15 49,100 52,100    

7,139,684 7,777,322 مجموع اإللتزامات 2,994,269 2,748,778

حقوق المساهمين
348,236 383,060 راس المال 16 147,478 134,071

89,519 89,519 عالوة اصدار األسهم 17 34,465 34,465
123,992 127,686 احتياطي قانوني 18 49,159 47,737
105,444 119,990 احتياطيات اخرى غير قابلة للتوزيع 19 46,196 40,596

59,200 60,982 توزيعات ارباح نقدية مقترحة 21 23,478    22,792
34,823 19,153 توزيعات أرباح اسهم منحة مقترحة 21 7,374    13,407

275,556 298,088 ارباح محتجزة 114,764 106,089

1,036,770 1,098,478
حقوق المساهمين اإلجمالية المنسوبة 

إلى مساهمي البنك 422,914 399,157

300,000 المستوى 1 سندات دائمة   300,000   20 115,500 115,500

1,336,770 1,398,478 مجموع حقوق المساهمين 538,414 514,657

8,476,454 9,175,800
مجموع االلتزامات والديون الثانوية 

وحقوق المساهمين 3,532,683 3,263,435

اعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ 25 يناير 2017 ووقعها بالنيابة عنهم كل من:.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءًا من هذه البيانات المالية.

بيان المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2016
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2015 2016 إيضاح 2016 2015

ألف دوالر امريكي ألف دوالر امريكي ألف ر،ع ألف ر،ع

317,242 354,434 إيرادات فوائد 23 136,457 122,138

)79,322( )99,613( مصروفات الفوائد 24 )38,351( )30,539(

237,920 254,821 صافي ايرادات الفوائد 98,106 91,599

9,683 12,974 ايرادات من التمويل االسالمي وانشطة 
االستثمار  4,995 3,728

)1,535( )3,990( حصة اصحاب حسابات االستثمار غير المقيد 
من الربح )1,536( )591(

8,148 8,984 صافي إيرادات التمويل االسالمي 
وانشطة االستثمار  3,459 3,137

246,068 263,805 صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من 
األنشطة االستثمارية والتمويل اإلسالمي 101,565 94,736

106,447 89,735 إيرادات تشغيل أخرى 25 34,548 40,982

352,515 353,540 ايرادات التشغيل 136,113 135,718

)93,842( )98,395( تكاليف الموظفين  )37,882( )36,129(

)54,195( )56,930( مصروفات تشغيل اخرى  26 )21,918( )20,865(

)7,829( )7,439( استهالك 8 )2,864( )3,014(

)155,866( )162,764( مجموع مصروفات التشغيل )62,664( )60,008(

196,649 190,776 ربح التشغيل قبل خسائر إنخفاض 
القيمة والضريبة 73,449 75,710

)40,187( )51,029( مصاريف خسارة ائتمان – قروض العمالء 6 )19,646( )15,472(

4,725 6,673 استردادات وافراج من مخصص خسائر ائتمان  6 2,569 1,819

22,951 18,678 استردادات من قروض وسلف مشطوبة 7,191 8,836

)3,935( )545( خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة 
للبيع  7 )210( )1,515(

)18( 161 إسترداد / مصروف خسارة االئتمان – قروض 
البنوك 62 )7(

)16,464( )26,062( صافي إجمالي خسائر
إنخفاض القيمة )10,034( )6,339(

180,185 164,714 الربح قبل الضريبة 63,415 69,371

)24,065( )19,834( الضريبة   14 )7,636( )9,265(

156,120 144,880 ربح السنة 55,779 60,106

)مصروفات( إيرادات شاملة أخرى

بنود يتم أو يجوز إعادة تصنيفها الحقًا
إلى الربح أو الخسارة   

3,070 )2,450( صافي الحركة لالستثمارات المتاحة للبيع )943( 1,182

)3,935( )545( خسائر انخفاض قيمة استثمارات
متاحة للبيع )210( )1,515(

1,932 - فائض إعادة تقييم المباني - 744

177 )174( اثر الضريبة على صافي الحركة في 
االستثمارات المتاحة للبيع )67( 68

1,244 )3,169( )المصروفات( / اإليرادات الشاملة االخرى 
للسنة )1,220( 479

157,364 141,711 مجموع اإليرادات الشاملة للسنة 54,559 60,585

0.10 0.08 العائد االساسي والمخفف للسهم 
الواحد 28 0.032    0.039   

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءًا من هذه البيانات المالية.

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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المنسوبة إلى مساهمي البنك

رأس
المال

عالوة
إصدار 
أسهم

احتياطي 
قانوني

احتياطي
عام

احتياطيات 
أخرى غير 

قابلة للتوزيع

توزيعات 
أرباح نقدية 

ُمقترحة
)إيضاح 21(

توزيعات 
أرباح أسهم

 منحة 
ُمقترحة

)إيضاح 21(

أرباح
المجموعمحتجزة

المستوى 1 
سندات

دائمة
المجموع

)ألف ر. ع()ألف ر. ع()ألف ر. ع()ألف ر. ع()ألف ر. ع()ألف ر. ع()ألف ر. ع()ألف ر. ع()ألف ر. ع()ألف ر. ع()ألف ر. ع(

40,59622,79213,407106,089399,157115,500514,657-134,07134,46547,737الرصيد في 1 يناير 2016

مجموع اإليرادات الشاملة للسنة: 

55,779-55,77955,779-------أرباح السنة

صافي حركة  االستثمارات المتاحة 
)1,220(-)1,220(---)1,220(----للبيع

)22,792(-)22,792(--)22,792(-----توزيعات مدفوعة 

----)13,407(-----13,407اصدار أسهم منحة

العائدات  من المستوى 1 السندات 
)8,010(-)8,010()8,010(-------الدائمة

---)30,852(23,4787,374-----توزيعات أرباح ُمقترحة

---3,000--)3,000(----تحويالت 

محول الى احتياطي ديون ثانوية 
---)9,820(--9,820----)إيضاح 15(

محول الى االحتياطي القانوني 
---)1,422(----1,422--)إيضاح 18(

46,19623,4787,374114,764422,914115,500538,414-147,47834,46549,159الرصيد في 31 ديسمبر 2016

رصيد في 31 ديسمبر 2016
119,99060,98219,153298,0881,098,478300,0001,398,478-383,06089,519127,686- بألف الدوالر األمريكي

361,529-121,88334,46543,3804,41941,32220,72012,18883,152361,529الرصيد في 1 يناير 2015

-مجموع اإليرادات الشاملة للسنة: 

60,106-60,10660,106-------أرباح السنة

صافي حركة  االستثمارات المتاحة 
479-479---479----للبيع

)20,720(-)20,720(--)20,720(-----توزيعات أرباح مدفوعة 

----)12,188(-----12,188اصدار أسهم منحة

الفوائد المستحقة من المستوى 1 
115,500115,500---------سندات دائمة

المستوى 1 سندات دائمة تكلفة 
)1,151(-)1,151()1,151(-------إصدار 

الفوائد المستحقة من المستوى 1 
)1,086()1,086()1,086(-سندات دائمة

---)36,199(22,79213,407----`توزيعات أرباح ُمقترحة

---16,044--)11,625()4,419(---تحويالت 

محول الى احتياطي ديون ثانوية 
---)10,420(--10,420----)إيضاح 15(

محول الى االحتياطي القانوني 
---)4,357(----4,357--)إيضاح 18(

40,59622,79213,407106,089399,157115,500514,657-134,07134,46547,737الرصيد في 31 ديسمبر 2015

رصيد في 31 ديسمبر 2015 
105,44459,20034,823275,5561,036,770300,0001,336,770-348,23689,519123,992- بألف الدوالر األمريكي

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءًا من هذه البيانات المالية.

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 
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2015 2016 إيضاح 2016 2015
ألف دوالر أمريكي ألف ر،ع ألف دوالر أمريكي  ألف ر،ع

أنشطة التشغيل

180,185 164,714 الربح قبل الضريبة 63,415 69,371

تعديالت للبنود التالية : 

7,829 7,439 االستهالك 8 2,864 3,014

40,187 51,029 إسترداد / مخصص  خسائر اإلئتمان - قروض العمالء 19,646 15,472

18 )161( مخصص خسائر االئتمان - مستحق من بنوك  )62( 7

3,935 545 خسائر إنخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع  7 210 1,515

)436( )31( أرباح بيع معدات )بالصافي( )12( )168(

)2,623( )4,447( أرباح بيع استثمارات 25 )1,712( )1,010(

)12,026( )11,514( إيرادات استثمارات )4,433( )4,630(

217,069 207,574 أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول و التزامات التشغيل 79,916 83,571

)12,057( )38,062( مستحق من بنوك وإيداعات نقدية أخرى  )14,654( )4,642(

135,091 225,062 مستحق الى بنوك و ودائع نقدية أخرى 86,649 52,010

)604,566( )404,748( صافي قروض وسلفيات وأنشطة تمويل للعمالء   )155,828( )232,758(

)19,299( 5,153 أصول  أخرى  1,984 )7,430(

187,231 388,403 ودائع العمالء 149,535 72,084

- 100,000 سندات متوسطة األجل بعملة اليورو 38,500 -

31,239 )3,268( التزامات أخرى )1,258( 12,027

)65,292( 480,114 نقد من / )مستخدم في( عمليات التشغيل 184,844 )25,138(

)18,637( )22,358( ضريبة مدفوعة )8,608( )7,175(

)83,929( 457,756 صافي النقد من أنشطة التشغيل 176,236 )32,313(

أنشطة االستثمار

)121,979( )37,691( شراء استثمارات غير متداولة )14,511( )46,962(

40,158 34,527 متحصالت بيع استثمارات غير متداولة 13,293 15,487

52,016 77,922 متحصالت إستحقاق سندات تنمية حكومية 30,000 20,000

)39,657( )38,369( شراء أبنية و معدات 8 )14,772( )15,269(

2,423 255 بيع أبنية و معدات 98 933

7,938 9,545 إيرادات سندات و استثمارات أخرى 25 3,675 3,056

4,088 1,969 إيرادات توزيعات أرباح  25 758 1,574

117 )945( )363( فروق تبادل عمالت أجنبية للمباني والمعدات والضريبة  46

)54,896( 47,213 صافي النقد من )المستخدم في( أنشطة االستثمار 18,178 )21,135(

أنشطة التمويل  

)53,818( )59,200( توزيعات أرباح مدفوعة  )22,792( )20,720(

)29,870( )7,791( صافي حركة الديون الثانوية 15 )3,000( )11,500(

300,000 - متحصالت من المستوى 1 السندات الدائمة - 115,500

)2,821( )20,805( فوائد من المستوى 1 السندات الدائمة )8,010( )1,086(

213,491 )87,796( صافي النقد )المستخدم في( من أنشطة التمويل )33,802( 82,194

74,666 417,173 الزيادة في النقد و ما في حكم النقد 160,612 28,746

813,338 888,004 نقد و ما في حكم النقد في بداية السنة 341,881 313,135

888,004 1,305,177 نقد و ما في حكم النقد في نهاية السنة 502,493 341,881

ممثل فيما يلي:

789,579 1,327,517 نقد و أرصدة لدى البنوك المركزية   4 511,094 303,988

371,863 188,920 مستحق من البنوك )مستحق خالل 3 شهرا( 72,734 143,167

)273,438( )211,260( مستحق إلى البنوك )مستحق خالل 3 شهرا( )81,335( )105,274!

888,004 1,305,177 502,493 341,881

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءًا من هذه البيانات المالية.

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية   1

تأســس البنــك الوطنــي العمانــي )ش.م.ع.ع( )البنــك( فــي ســلطنة عمــان ســنة 1973 كشــركة مســاهمة عامــة، ويقــوم البنــك بشــكل رئيســي   
ــة اإلمــارات  ــه فــروع بــكل مــن دول ــة والجملــة المصرفيــة وخدمــات اإلســتثمار الصيرفــه األســالمية فــي ســلطنة عمــان ول ــم خدمــات التجزئ بتقدي
العربيــة المتحــدة وجمهوريــة مصــر العربيــة، يمــارس البنــك أعمالــه بترخيــص مــن البنــك المركــزي العمانــي، وهــو عضــو فــي نظــام تأميــن الودائــع 
المصرفيــة لــدى البنــك المركــزي العمانــي، عنــوان البنــك الُمســجل هــو صنــدوق بريــد 751، روي، رمــز بريــدي 112، مســقط، ســلطنة عمــان، إن أســهم 

البنــك مــن األســهم الرئيســية الُمدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة.

يعمل لدى البنك 1،544 موظف كما في 31 ديسمبر 2016 )مقابل 1،506  موظف في 31 ديسمبر 2015 (.  

 

أسس اإلعداد     2

أساس القياس  1-2

ــتقات  ــاس المش ــي وقي ــرة والمبان ــة الح ــي بالملكي ــم األراض ــادة تقيي ــة إلدراج إع ــة المعدل ــة التاريخي ــدأ التكلف ــا لمب ــة وفق ــات المالي ــدت البيان ُأع  
الخســارة. أو  الربــح  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  للبيــع  كالمتاحــة  المصنفــة  واالســتثمارات  الماليــة 

عملة العرض و التشغيل  2-2

تــم عــرض هــذه القوائــم الماليــة بالريــال العمانــي المقربــة ألقــرب الــف ، مــا عــدا مايذكــر خــالف ذلــك, العمــالت التشــغيلية لعمليــات البنــك كمــا         
يلــي:

الريال العماني سلطنة عمان:   

الدرهم اإلماراتي دولة اإلمارات العربية المتحدة:   

الدوالر األمريكي. جمهورية مصر العربية :    

المبالــغ الموضحــة بعملــة الــدوالر األمريكــي فــي القوائــم الماليــة قــد تــم تحويلهــا مــن الريــال العمانــي بســعر صــرف قــدره 0,385 ريــال عمانــي   
لــكل دوالر أمريكــي واحــد، ويتــم عرضهــا بنيــة التيســير علــى القــارئ فقــط.

فقرة اإللتزام  3-2

أعــدت البيانــات الماليــة وفقــً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة )IFRS( ولوائــح البنــك المركــزي العمانــي المطبقــة ومتطلبــات قانــون الشــركات   
التجاريــة والهيئــة العامــة لســوق المــال فــي ســلطنة ُعمــان.

يعرض البنك بيان مركزه المالي بشكل عام ُمرتبً بحسب السيولة.  

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  4-2

ــم  ــي القوائ ــة ف ــغ المدرج ــد المبال ــل تحدي ــن أج ــرات م ــرت تقدي ــكام وأج ــدرت اإلدارة أح ــك، أص ــبية للبن ــات المحاس ــق السياس ــة تطبي ــالل عملي خ  
كالتالــي: هــي  البنــك  اســتخدمها  التــي  الهامــة  والتقديــرات  األحــكام  إن  الماليــة. 

فرضية إستمرارية البنك  1-4-2

لقــد قامــت إدارة البنــك بإجــراء تقييــم لقــدرة البنــك علــى البقــاء كمؤسســة مســتمرة وهــي مقتنعــة بــأن البنــك لديــه المــوارد لإلســتمرار فــي   
ــد جوهريــة التــي قــد تلقــي شــكوكً كبيــرة  األعمــال للمســتقبل المنظــور. عــالوًة علــى ذلــك، فــإن اإلدارة ليســت علــى علــم بأيــة حــاالت عــدم تأكُّ

ــك. ــتمرارية البن ــة إس ــاس فرضي ــى أس ــة عل ــات المالي ــداد البيان ــتمر إع ــك، فيس ــتمرة. لذل ــة مس ــاء كمؤسس ــى البق ــك عل ــدرة البن ــي ق ف

خسائر إنخفاض قيمة القروض والسلفيات    2-4-2

يقــوم البنــك بمراجعــة حســابات القــروض والســلفيات الهامــة فرديــً بتاريــخ بيــان المركــز المالــي لتقييــم مــاإذا كان يجــب تســجيل خســارة   
إنخفــاض قيمــة القــروض فــي بيــان الدخــل الشــامل للســنة. يتطلــب مــن اإلدارة علــى وجــه التحديــد، أن تتخــذ قــرار هــام عنــد تقديــر القيمــة وتوقيــت 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن تلــك القــروض وذلــك عنــد تحديــد خســارة إنخفــاض القيمــة. عنــد تقديــر هــذه التدفقــات النقديــة، يصــدر البنــك 
ــرات علــى إفتراضــات حــول عــدة  ــات. تســتند هــذه التقدي ــة لإلســترداد للضمان ــي للمقترضيــن وصافــي القيمــة القابل أحــكام حــول الوضــع المال

ــرات مســتقبلية للمخصــص.  ــج فــي تغي ــا ينت ــة، ِممَّ ــج الفعلي عوامــل كمــا يجــوز أن تختلــف النتائ

القــروض والســلفيات التــي تــم تقييمهــا بشــكل فــردي وتبيــن أنــه ال يجــب تخفيــض قيمتهــا وجميــع القــروض والســلفيات الغيــر الجوهرية بشــكل   
فــردي تــم تقييمهــا بشــكل جماعــي، فــي مجموعــة مــن األصــول ذات خصائــص مماثلــة للمخاطــر، لتحديــد مــا إذا كان ينبغــي تكويــن مخصــص 
ــزال غيــر واضحــة. يأخــذ التقييــم الجماعــي  فــي االعتبــار مــن  بســبب خســائر األحــداث المتكبــدة حيــث يوجــد دليــل موضوعــي ولكــن آثارهــا ال ت
ــخ(، وتركيــزات المخاطــر. ــم محفظــة القــروض )مثــل جــودة االئتمــان، ومســتويات المتأخــرات، وإســتخدام االئتمــان، قــرض لنســب الضمــان ال قوائ

2-4-3    إنخفاض قيمة اإلستثمارات في األسهم

يعامــل البنــك إســتثمارات األســهم المتاحــة للبيــع كمنخفضــة قيمتهــا عندمــا يكــون هنــاك إنخفــاض جوهــري أو ممــدد فــي القيمــة العادلــة أقــل   
مــن تكلفتهــا أو فــي حــال وجــود دليــل موضوعــي آخــر إلنخفــاض القيمــة. إن تحديــد مــا هــو “جوهــري” أو “ممــدد” يتطلــب تقديــرات. 
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البنك الوطني العماني

التقرير السنوي ٢٠١٦

أسس اإلعداد )تابع(   2

القيمة العادلة لألدوات المالية  4-4-2

ــة لالصــول وااللتزامــات الماليــة المســجلة فــي بيــان المركــز المالــي مــن األســواق النشــطة، يتــم تحديدهــا  حينمــا يتعــذر اشــتقاق القيــم العادل  
باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن تقنيــات التقييــم التــي تشــمل اســتخدام النمــاذج الرياضيــة. تســتمد مدخــالت هــذه النمــاذج مــن بيانــات الســوق 
ــم التــي يمكــن مالحظتهــا فــي الســوق غيــر متوفــرة، يتطلــب إصــدار حكــم  ممكنــة اإلطــالع حيثمــا كان ذلــك ممكنــا، ولكــن حيــث أن القوائ

ــة. ــم العادل ــد القي لتحدي

اصول الضريبة المؤجلة  5-4-2

تــدرج اصــول الضريبــة المؤجلــة لكافــة الخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة إلــى المــدى الــذي  يحتمــل معــه توفــر األربــاح الخاضعــة للضريبــة التــي   
ــي  ــة الت ــة المؤجل ــول الضريب ــة اص ــد قيم ــل تحدي ــن أج ــة م ــرات هام ــع  تقدي ــام بوض ــن اإلدارة القي ــب م ــا. يطل ــائر مقابله ــتخدام الخس ــن إس يمك
يمكــن إدراجهــا علــى أســاس التوقيــت المحتمــل ومســتوى األربــاح المســتقبلية الخاضعــة للضريبــة إلــى جانــب إســتراتيجات التخطيــط الضريبيــة 

المســتقبلية.

صناديق االستثمار  6-4-2

يعمــل البنــك بمثابــة مديــر و مستشــار اســتثمار لصناديــق االســتثمار. و بالنســبة لكافــة الصناديــق التــي يديرهــا البنــك فــان المســتثمرين )و يتــراوح 
ــدة  ــداء أســباب و الفائ ــدون إب ــق ب ــر صنادي ــة البســيطة علــى إزاحــة البنــك كمدي ــت باألغلبي ــى 100 مســتثمر( بإمكانهــم التصوي عددهــم مــن 30 ال
المجمعــة للبنــك فــي كل حالــة تقــل عــن 5 % وبالنتيجــة فقــد انتهــى البنــك الــى انــه يعمــل بمثابــة وكيــل عــن المســتثمرين فــي كافــة الحــاالت و 

لذلــك لــم يقــم البنــك بتوحيــد تلــك الصناديــق. 

المعايير والتعديالت عليها والتفسيرات التي لم تصبح سارية والتي لم يتبناها البنك مبكرا    5-2

المعاييــر والتعديــالت الجديــدة التاليــة قــد تــم إصدارهــا مــن قبــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ولكــن ليســت إلزاميــة بعــد للســنة المنتهيــة   
فــي 31 ديســمبر 2016:

معيار التقرير المالي الدولي 9 األدوات المالية  

فــي يوليــو 2014، اصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة النســخة النهائيــة مــن معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 االدوات الماليــة التــي تعكــس   
جميــع مراحــل مشــروع االدوات الماليــة ويحــل محــل معيــار المحاســبة الدولــي 39 االدوات الماليــة: االعتــراف والقيــاس وكافــة االصــدارات الســابقة 
ــر المالــي الدولــي 9. يدخــل المعيــار متطلبــات جديــدة للتصنيــف والقيــاس، وانخفــاض القيمــة، ومحاســبة التحــوط. ان معيــار  مــن معيــار التقري
التقريــر المالــي الدولــي 9 ســاري المفعــول للفتــرات الســنوية التــي تبــدا فــي او بعــد 1 ينايــر 2018، مــع الســماح للتطبيــق المبكــر باســثناء محاســبة 
التحــوط، يتطلــب التطبيــق باثــر رجعــي، ولكــن معلومــات المقارنــة ليــس الزاميــة. يخطــط البنــك فــي البــدء فــي تطبيــق معيــار التقريــر المالــي 

الدولــي فــي 9 الربــع االول مــن ســنة 2017 لتســهيل تبنيهــا بحلــول عــام 2018.

معيار التقرير المالي الدولي 15 اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء  

ــرادات  ــى اإلي ــا عل ــيتم تطبيقه ــي س ــوات الت ــس خط ــن خم ــدًا م ــً جدي ــس نموذج ــو 2014 ويؤس ــي ماي ــي 15 ف ــي الدول ــر المال ــار التقري ــدر معي ص  
ــذي  ــذي يعكــس العــوض ال ــغ ال ــرادات بالمبل ــي 15 يتــم إدراج اإلي ــي الدول ــر المال ــار التقري الناشــئة عــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء. وفقــً لمعي
ــر المالــي الدولــي 15 نهــج  ــر مبــادئ معيــار التقري ــع أو الخدمــات إلــى العمــالء. ُتوفِّ ــل نقــل البضائ تتوقعــه المنشــأة ليكــون مــن حقهــا فــي مقاب
أكثــر تنظيمــً لقيــاس واالعتــراف باإليــرادات. معيــار اإليــرادات الجديــد ينطبــق علــى جميــع المنشــآت وســوف يحــل محــل جميــع المتطلبــات الحاليــة 
ل بأثــر رجعــي للفتــرات الســنوية التــي  لالعتــراف باإليــرادات بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي. يتطلــب تطبيــق المعيــار إمــا بالكامــل أو ُمعــدَّ
تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018 مــع الســماح للتبنــي المبكــر. يقــوم البنــك حاليــً بتقييــم تأثيــر معيــار التقريــر المالــي الدولــي 15 ويخطــط لتبنــي 
المعيــار الجديــد فــي تاريــخ الســريان المطلــوب. إن البنــك يأخــذ فــي عيــن اإلعتبــار التوضيحــات الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة فــي 

ــة تطــورات إضافيــة. مســودة العــرض الصــادرة فــي يوليــو 2015 وســوف يقــوم برصــد أي

معيار التقرير المالي الدولي 16 عقود اإليجار  

ــودات  ــتأجرين إدراج الموج ــن المس ــب م ــذي يتطل ــار، ال ــود اإليج ــي 16 عق ــي الدول ــر المال ــار التقري ــة معي ــبة الدولي ــر المحاس ــس معايي ــدر مجل أص  
ــي  ــار المحاســبة الدول ــن، يوجــد هنــاك تغيــر طفيــف فــي المحاســبة القائمــة فــي معي ــات لمعظــم عقــود اإليجــار. بالنســبة للمؤجري والمطلوب
ــرات  ــد ســاري المفعــول للفت ــار الجدي ــد المــدى. ســيكون المعي 17 عقــود اإليجــار. ســيقوم البنــك بإجــراء تقييــم مفصــل فــي المســتقبل لتحدي
الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2019. يســمح بالتطبيــق المبكــر، بشــرط أن معيــار اإليــرادات الجديــد، معيــار التقريــر المالــي الدولــي 15 اإليــرادات 

ــي 16. ــي الدول ــر المال ــار التقري ــخ معي ــم تطبيقــه، أو يتــم تطبيقــه فــي ذات تاري ــد ت مــن العقــود المبرمــة مــع العمــالء، ق

المعايير الجديدة أو المعدلة التالية ال يتوقع أن يكون لها تأثير هام على البيانات المالية للبنك.  

•  معيار التقرير المالي الدولي 14 الحسابات المؤجلة الرقابية   

التعديالت على معيار التقرير المالي الدولي 11 الترتيبات المشتركة: محاسبة تملك الحصص    •  

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16 ومعيار المحاسبة الدولي 38: توضيح طرق مقبولة لإلستهالك واإلطفاء   •  

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 27: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة   •  

•  تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 مبادرة اإلفصاح  
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أسس اإلعداد )تابع(   2  

التعديالت على معيار التقرير المالي الدولي 10، و معيار التقرير المالي الدولي 12 ومعيار المحاسبي الدولي 28 المنشآت االستثمارية:     •  
تطبيــق إســتثناء التوحيــد  

•  دورة التحسينات السنوية من 2012 إلى 2014  

معيار التقرير المالي الدولي 5 األصول غير المتداولة المحتفظ بها برسم البيع والعمليات المتوقفة  -  

معيار التقرير المالي الدولي 7 األدوات المالية: اإلفصاحات  -  

معيار المحاسبة الدولي 19 منافع الموظفين   -  

معيار المحاسبة الدولي 34 التقارير المالية المرحلية       -  

إن معاييــر وتفســيرات مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة األخــرى التــي تــم إصدارهــا ولكنهــا ليســت إلزاميــة بعــد ولــم يتــم تطبيقهــا فــي وقــت   
مبكــر مــن قبــل البنــك، ليــس مــن المتوقــع أن يكــون لهــا تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة للبنــك.

السياسات المحاسبية الهامة  3

تاريخ اإلعتراف  1-3 

يتــم مبدئيــً اإلعتــراف بجميــع االصــول وااللتزامــات الماليــة بتاريــخ المتاجــرة، أي التاريــخ الــذي يصبــح البنــك طرفــا فــي األحــكام التعاقديــة لــأداة. وهــذا   
يشــمل “الطريقــة العاديــة للمتاجــرة” : شــراء أو بيــع االصــول الماليــة التــي تتطلــب تســليم االصــول خــالل اإلطــار الزمنــي بشــكل عــام عــن طريــق 

ــي الســوق. ــح أو الممارســات المتعــارف عليهــا ف اللوائ

القياس األولي لألدوات المالية  2-3

تصنيــف األدوات الماليــة فــي االعتــراف األولــي يتوقــف علــى الغــرض ونيــة اإلدارة لــأدوات الماليــة التــي تــم الحصــول عليهــا وخصائصهــا. جميــع األدوات   
الماليــة تقــاس فــي البدايــة علــى أســاس القيمــة العادلــة مضافــا إليهــا تكاليــف المعامــالت، مــا عــدا فــي حالــة االصــول وااللتزامــات الماليــة المســجلة 

بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة.

النقد وما في حكم النقد   3-3

ــع وإيداعــات فــي  ــة فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى وودائ يشــتمل النقــد ومــا فــي حكــم النقــد علــى النقدي  
أســواق المــال وســندات الخزينــة وشــهادات اإليــداع التــي تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ االســتحواذ. تــدرج مبالــغ النقــد ومــا فــي حكــم النقــد 

بالتكلفــة المطفــأة  ببيــان المركــز المالــي.

االصول وااللتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة  4-3 

  االصول وااللتزامات المالية يتم تصنيفها من قبل اإلدارة في هذا النوع في اإلثبات األولي عندما يتم إستيفاء المعايير التالية:

• التصنيف يلغي أو يقلل إلى حد كبير عدم الثبات في المعالجة التي قد ينجم منها قياس االصول أو االلتزامات أو اإلعتراف ب الربح أو    
الخســارة.على أســس مختلفــة؛ أو   

• االصول وااللتزامات هي جزء من مجموعة االصول المالية، االلتزامات المالية أو كليهما التي يتم إدارتها وتقييم أداؤها على أساس    
أو إســتراتيجية إســتثمار موثقــة.  العادلــة، وفقــً إلدارة مخاطــر  القيمــة   

• تحتوي األدوات المالية مشتقات مالية ضمنية، إال في حال المشتقات المالية ال تعدل جوهريً التدفقات النقدية أو تبدو جلية مع قليل    
التحليــل أو بدونــه، وال يتــم تســجيلها بشــكل منفصــل. من    

االصــول وااللتزامــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح او الخســارة يتــم تســجيلها فــي قائمــة المركــز المالــي بالقيمــة العادلــة, التغيــرات   
ــد'  ــرادات الفوائ ــي 'إي ــا ف ــم تخصيصه ــدة يت ــبة أو المتكب ــدة المكتس ــرى'. الفائ ــغيل األخ ــرادات التش ــي 'إي ــجيلها ف ــم تس ــة يت ــة العادل ــي القيم ف
ــرادات  ــاح يتــم تســجيلها فــي إي ــرادات توزيعــات أرب ــدة الفعلــي، فــي حيــن إي ــك باســتخدام ســعر الفائ ــي، وذل ــد'، علــى التوال ــات الفوائ أو 'مصروف

التشــغيل األخــرى: عندمــا ينشــأ الحــق لإلســتالم.

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق  5-3

إن اإلســتثمارات المحتفــظ بهــا لإلســتحقاق هــي تلــك اإلســتثمارات التــي لديهــا دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وإســتحقاق ثابــت التــي ينــوي البنــك   
ــه القــدرة لإلحتفــاظ بهــا حتــى اإلســتحقاق. بعــد القيــاس المبدئــي ، يتــم قيــاس اإلســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى اإلســتحقاق الحقــً  ولدي
بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الســائدناقصً مخصــص إنخفــاض القيمــة. يتــم إحتســاب التكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ فــي 
ــرادات  ــن “إي ــاء ضم ــدرج اإلطف ــائد. ي ــدة الس ــعر الفائ ــن س ــزء م ــزءا ال يتج ــل ج ــي تمث ــوم الت ــك ورس ــن التمل ــدار م ــالوة إص ــم أو ع ــبان أي خص الحس

ــد” فــي قائمــة الدخــل للســنة. الخســائر الناشــئة مــن إنخفــاض القيمــة لتلــك اإلســتثمارات يتــم إدراجهــا فــي قائمــة الدخــل  للســنة. الفوائ

إذا كان علــى البنــك بيــع أو إعــادة تصنيــف أكثــر مــن قــدر ضئيــل مــن االســتثمارات المحتفــظ بهــا لالســتحقاق قبــل اإلســتحقاق )مــا عــدا فــي ظــروف   
ــك، ســيحظر علــى البنــك  معينــة(، فــإن فئــة كاملــة ســيتم معاقبتهــا ويجــب أن يعــاد تصنيفهــا كاســتثمارات متوفــرة للبيــع. وعــالوة علــى ذل

تصنيــف أي أصــل مالــي كمحتفــظ بــه لالســتحقاق خــالل الســنتين التاليتيــن.
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اإلستثمارات المتاحة للبيع   6-3

تتضمــن االســتثمارات المتاحــة للبيــع األســهم واألوراق الماليــة للديــن . اســتثمارات األســهم المصنفــة علــى أنهــا متاحــة للبيــع هــي االســتثمارات   
التــي ال تصنــف علــى أنهــا محتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل. ســندات الديــن فــي هــذه الفئــة هــي تلــك التــي 
ــرات فــي ظــروف الســوق. ــر محــددة مــن الزمــن والتــي يمكــن بيعهــا فــي اســتجابة الحتياجــات الســيولة أو للتغي ــرة غي ينــوى  البنــك اإلحتفــاظ بهــا لفت

لم يحدد البنك أي قروض أو مدينين كمتوفرة للبيع.  

بعــد القيــاس المبدئــي ، يتــم قيــاس اإلســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع الحقــً بالقيمــة العادلــة، مــا لــم يتعــذر تحديــدا القيمــة العادلــة بشــكل   
ــة  ــة العادل ــن  القيم ــر ع ــم  التقري ــة، يت ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــة. التغي ــاض القيم ــً إنخف ــة ناقص ــها بالتكلف ــم قياس ــة يت ــذه الحال ــي ه ــوق ف موث
للتغيــرات كعنصــر منفصــل مــن حقــوق المســاهمين حتــى يتــم إلغــاء االســتثمار أو يتقــرر بأنــه منخفــض القيمــه. عنــد اإللغــاء أو اإلنخفــاض فــي 
القيمــة،  الربــح أو الخســارة.المتراكمة المدرجــة ســابقا “كالتغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة” ضمــن حقــوق المســاهمين، يتــم إدراجها في  
الربــح أو الخسارة.للســنة. الفوائــد المكتســبة أثنــاء اإلحتفــاظ باإلســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع يتــم التقريــر عنهــا كإيــرادات فوائــد بإســتخدام 
ســعر الفائــدة الفعلــي. توزيعــات األربــاح المكتســبة أثنــاء اإلحتفــاظ باإلســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع يتــم إدراجهــا فــي  الربــح أو الخسارة.للســنة  
“كإيــرادات التشــغيل األخــرى” عندمــا يتــم إنشــاء الحــق فــي الدفــع. الخســائر الناجمــة عــن انخفــاض قيمــة هــذه االســتثمارات يتــم إدراجهــا فــي  الربــح 

أو الخسارة.للســنة  فــي 'خســائر إنخفــاض قيمــة االســتثمارات الماليــة' ويتــم تحويلهــا مــن “إحتياطــي اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع”.

مشتقات األدوات المالية وأنشطة التحوط  7-3

يتــم إدراج المشــتقات مبدئيــا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إبــرام عقــد المشــتقات ويعــاد قياســها بالقيمــة العادلــة. طريقــة االعتــراف بالربــح أو   
الخســارة الناتجــة يعتمــد علــى مــا إذا تــم تعييــن مشــتق كأداة تحــوط، وإذا كان األمــر كذلــك، طبيعــة البنــد الــذي يتــم تغطيتــه. يعيــن البنــك بعــض 

المشــتقات إمــا:

تحوطات القيمة العادلة للموجودات أو مطلوبات معترف بها أو االلتزام الثابت )تغطية القيمة العادلة(؛  )i(  

تحوط من مخاطر محددة مرتبطة بأصل أو التزام أو صفقة متوقعة للغاية )تغطية التدفق النقدي(؛ أو  )ii(  

تحوطات صافي االستثمار في عمليات أجنبية )صافي تغطية االستثمارية(.  )iii(  

يجعــل البنــك مــن اســتخدام األدوات الماليــة المشــتقة إلدارة التعــرض لســعر الفائــدة، والعمــالت األجنبيــة ومخاطــر االئتمــان، بمــا فــي ذلــك التعرضات   
الناشــئة عــن المعامــالت متوقعــة للغايــة وااللتزامــات القويــة. مــن أجــل إدارة مخاطــر معينــة، والبنــك بتطبيــق محاســبة التحــوط للمعامــالت التــي 
تلبــي المعاييــر المحــددة. بعــض األدوات المشــتقة غيــر مؤهلــة لمحاســبة التحــوط. يتــم إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة ألي مــن تلــك األدوات 

الماليــة المشــتقة مباشــرة فــي بيــان الدخــل الشــامل ضمــن “إيــرادات تشــغيلية أخــرى”.

فــي بدايــة االنخــراط بالتحــوط، يقــوم البنــك رســميا بتوثيــق العالقــة بيــن بنــد التحــوط وأداة التحــوط، بمــا فــي ذلــك طبيعــة المخاطــر، والهــدف مــن   
إســتراتيجية إدارة المخاطــر للقيــام بالتحــوط والطريقــة التــي ســيتم اســتخدامها لتقييــم مــدى فعاليــة التحــوط منــذ البدايــة وبشــكل مســتمر.

فــي تاريــخ كل تقييــم فعاليــة التحــوط، يجــب أن يتوقــع أن تكــون فعالــة للغايــة علــى المحتمليــن عالقــة التحــوط األســاس وإثبــات أنــه كان فعــاال   
)فعاليــة بأثــر رجعــي( للفتــرة المعينــة مــن أجــل التأهــل لمحاســبة التحــوط. يتــم عمــل تقييــم رســمي بمقارنــة فعاليــة أداة التحــوط ومواجهــة 
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة العائــدة إلــى مخاطــر التحــوط فــي بنــد التحــوط، ســواء فــي بدايــة ونهايــة كل ربــع علــى أســاس 
ــر  ــى مخاط ــدة إل ــة العائ ــات النقدي ــة أو التدفق ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــت التغي ــوط إذا كان ــة التح ــة للغاي ــون فعال ــع أن تك ــن المتوق ــتمر. وم مس
التحــوط خــالل الفتــرة التــي يتــم التحــوط قابلهــا أداة التحــوط فــي مجموعــة مــن 80% إلــى 125%، وكان مــن المتوقــع أن تحقيــق مثــل تعويــض فــي 
ــرادات تشــغيلية أخــرى”. اللحــاالت التــي يكــون فيهــا بنــد  ــح أو الخســارة فــي “إي الفتــرات المســتقبلية. يتــم إثبــات عــدم فعاليــة التحــوط فــي الرب
التحــوط هــو المعاملــة المتوقعــة، كمــا يقيــم البنــك مــا إذا الصفقــة المحتملــة للغايــة والتعــرض للتغيــرات فــي التدفقــات النقديــة التــي يمكــن 

ــة المطــاف بيــان الدخــل الشــامل. ــر فــي نهاي أن تؤث

تحوطات القيمة العادلة  

ــي  ــارة ف ــح أو الخس ــي الرب ــوط ف ــتقات التح ــة لمش ــة العادل ــي القيم ــم ف ــر المتراك ــم إدراج التغي ــل، يت ــة وتأهي ــة المعين ــة العادل ــة القيم لتغطي  
اإليــرادات التشــغيلية األخــرى. وفــي الوقــت نفســه، يتــم تســجيل التغيــر المتراكــم فــي القيمــة العادلــة لبنــد التحــوط التــي تعــزى إلــى مخاطــر 
التحــوط كجــزء مــن القيمــة الدفتريــة للبنــد التحــوط فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد ومعتــرف بهــا أيضــا فــي الربــح أو الخســارة فــي اإليــرادات 
التشــغيلية األخــرى . فــي حــال انتهــاء صالحيــة أداة التحــوط أو بيعهــا أو إنهاؤهــا أو ممارســتها، أو حيــث لــم يعــد التحــوط يفــي بمعاييــر محاســبة 
التحــوط، وتوقــف عالقــة التحــوط بأثــر رجعــي. لبنــود التحــوط المســجلة بالتكلفــة المطفــأة، يتــم إطفــاء الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للبنــد التحــوط 
عنــد اإلنهــاء والقيمــة االســمية علــى مــدى الفتــرة المتبقيــة مــن التحــوط األصلــي باســتخدام طريقــة EIR حســاب. إذا تــم اســتبعاد بنــد التحــوط، 

ــح أو الخســارة. ــة غيــر المطفــأة مباشــرة فــي الرب ــه يتــم إثبــات تعديــل القيمــة العادل فإن

تحوطات التدفقات النقدية  

ــاح أو الخســائر المتراكمــة مــن األداة المحوطــة يتــم مبدئيــً إدراجهــا  بالنســبة للتدفقــات النقديــة المحــددة والمؤهلــة، إن الجــزء الفعــال مــن األرب  
مباشــرًة فــي حقــوق المســاهمين ضمــن احتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة. إن الجــزء غيــر الفعــال مــن الربــح أو الخســارة مــن األداة المحوطــة يتــم 

ــح أو الخســارة. ــرادات التشــغيل األخــرى فــي الرب إدراجهــا مباشــرًة فــي إي

عندمــا تؤثــر التدفقــات النقديــة المحوطــة علــى الربــح أو الخســارة، يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر مــن األداة المحوطــة فــي اإليــرادات أو الخســائر   
ــاح والخســائر  ــإن األرب ــي، ف ــر مال ــزام غي ــي أو إلت ــر مال ــة التوقعــات الحقــً فــي إدراج أصــل غي ــج معامل ــح أو الخســارة, عندمــا تنت ــة مــن الرب المقابل

المســجلة ســابقً فــي الدخــل الشــامل اآلخــر يتــم إلغاؤهــا مــن االحتياطــي وتــدرج فــي التكلفــة المبدئيــة لأصــل أو اإللتــزام.
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السياسات المحاسبية الهامة )تابع(   3

عنــد انتهــاء األداة المحوطــة أو بيعهــا أو إنهاؤهــا، أو ممارســتها، أو عندمــا لــم يعــد التحــوط يلبــي معاييــر محاســبة التحــوط، فــإن أي أربــاح أو خســائر   
متراكمــة التــي تــم إدراجهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فــي ذلــك الوقــت تبقــى فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ويتــم إدراجهــا عندمــا يتــم إدراج معاملــة 
التوقعــات المحوطــة فــي نهايــة المطــاف فــي الربــح أو الخســارة. عندمــا لــم يعــد مــن المتوقــع أن تحــدث معاملــة التوقعــات، فــإن األربــاح أو الخســائر 

المتراكمــة التــي تــم إدراجهــا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر يتــم تحويلهــا فــورًا إلــى الربــح أو الخســارة.

المستحق من البنوك والقروض والسلف إلى العمالء  8-3

إن “المســتحق مــن البنــوك” و “القــروض والســلف إلــى العمــالء” هــي أصــول ماليــة بدفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وإســتحقاق ثابــت التــي ال تــدرج   
فــي ســوق نشــط. ال تبــرم بقصــد إعــادة بيعهــا علــى الفــور أو بشــروط قصيــرة األجــل. بعــد القيــاس األولــي، “المســتحق مــن البنــوك” و “القــروض 
والســلف إلــى العمــالء” يتــم قياســها الحقــً بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة ســعر الفائــدة الســائدة ناقصــً مخصــص إنخفــاض القيمــة. يتــم 
ــدة  ــن فــي الحســبان أي خصــم أو عــالوة إصــدار مــن التملــك ورســوم التــي هــي جــزء ال يتجــزء مــن ســعر الفائ إحتســاب التكلفــة المطفــأة آخذي
الســائد. يــدرج اإلطفــاء ضمــن “إيــرادات الفوائــد واإليــرادات المماثلــة” فــي قائمــة الدخــل. الخســائر الناشــئة مــن إنخفــاض القيمــة يتــم إدراجهــا فــي 

قائمــة الدخــل تحــت بنــد “مصروفــات خســائر إئتمانيــة”.

تحديد القيم العادلة  9-3 

يتطلــب عــدد مــن السياســات واإلفصاحــات المحاســبية للبنــك تحديــد القيمــة العادلــة لــكل مــن االصــول واإللتزامــات الماليــة وغيــر الماليــة. يتــم   
تحديــد القيــم العادلــة ألغــراض القيــاس و/أو ألغــراض اإلفصــاح وفقــً لعــدد مــن السياســات والطــرق المحاســبية. وعندمــا ينطبــق، يتــم اإلفصــاح عــن 

ــاح 33(. ــع إيض ــزام.  )راج ــل أو اإللت ــك األص ــة بذل ــات الخاص ــي اإليضاح ــة ف ــم العادل ــد القي ــا تحدي ــي عليه ــي بن ــات الت ــول اإلفتراض ــات ح معلوم

إن القيمــة العادلــة هــو الســعر الــذي ســوف يســتلم لبيــع أحــد األصــول أو المدفوعــة لتحويــل إلتــزام فــي معاملــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي   
الســوق فــي تاريــخ القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض بــأن المعاملــة لبيــع األصــل أو تحويــل اإللتــزام يقــام إمــا:

•  في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو  

•  في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة لأصل أو إلتزام.  

يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول البنك.  

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لأصــل أو اإللتــزام باســتخدام االفتراضــات التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد تســعير األصــل أو اإللتــزام،   
علــى افتــراض أن المشــاركين فــي الســوق ســيتصرفون بنــاءًا علــى أفضــل مصلحــة إقتصاديــة.

إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة تأخــذ فــي االعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى توليــد منافــع اقتصاديــة باســتخدام   
ــن فــي الســوق مــن شــأنه اســتخدام األصــول فــي أعلــى  ــى المشــاركين اآلخري ــق بيعهــا إل األصــول فــي أعلــى وأفضــل اســتخدام لهــا أو عــن طري

وأفضــل اســتخدام لهــا.

يســتخدم البنــك أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف حيــث تتوفــر بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، واســتخدام المدخــالت ذات الصلــة   
ــد. ــى ح ــى أدن ــة إل ــة للمالحظ ــر قابل ــالت غي ــتخدام المدخ ــن اس ــل م ــد والتقلي ــى ح ــى أقص ــة إل ــة للمالحظ القابل

يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة أو يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة ضمــن التسلســل   
الهرمــي للقيمــة العادلــة، يتــم وصفهــا علــى النحــو التالــي، بنــاءًا علــى مدخــالت أقــل مســتوى الهامــة لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

• المستوى 1 - مدرجة )غير معدلة( في أسعار السوق في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛   

• المستوى 2 - تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها مباشرة أو غير مباشرة؛  

• المستوى 3 - تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن مالحظتها.  

بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم إدراجهــا فــي البيانــات الماليــة علــى أســاس متكــرر، يحــدد البنــك ســواء التحويــالت قــد وقعــت بيــن   
المســتويات فــي التسلســل الهرمــي مــن خــالل إعــادة تقييــم التصنيــف )بنــاءًا علــى مدخــالت أقــل مســتوى هــام لقيــاس القيمــة العادلــة ككل( 

ــر. ــمولة بالتقري ــرة مش ــة كل فت ــي نهاي ف

ــات التــي يتعيــن إعــادة قياســها أو إعــادة تقييمهــا وفقــً  ــر، يقــوم البنــك بتحليــل الحــركات فــي قيــم الموجــودات والمطلوب ــخ كل تقري فــي تاري  
للسياســات المحاســبية للبنــك. لهــذا التحليــل، يقــوم البنــك بالتحقــق مــن المدخــالت الرئيســية المطبقــة فــي آخــر تقييــم بموافقــة المعلومــات 

ــرى. ــة األخ ــق ذات الصل ــود والوثائ ــع العق ــم م ــاب التقيي ــي حس ف

يقــوم البنــك أيضــً، بمقارنــة كل التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــكل الموجــودات والمطلوبــات مــع مصــادر خارجيــة ذات الصلــة لتحديــد مــا إذا كان   
التغييــر هــو معقــول.

لغــرض اإلفصاحــات عــن القيمــة العادلــة، قــام البنــك بتحديــد فئــات الموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر الموجــودات   
أو المطلوبــات ومســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح أعــاله.
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المباني  والمعدات   10-3

يتــم قيــد المبانــي والمعــدات مبدئيــا بالتكلفــة أو بالتكلفــة المطفئــة . يجــري تقييــم المبانــي مــن قبــل مثمــن مســتقل كل خمــس ســنوات   
ــاب  ــن حس ــن م ــب الدائ ــم بالجان ــادة التقيي ــن اع ــيء ع ــض الناش ــي الفائ ــد صاف ــا. يقي ــي له ــتعمال الحال ــاس االس ــى أس ــوق عل ــعار الس ــا ألس وفق
اإلحتياطــي الرأســمالي باســتثناء أنــه يتــم إثبــات تلــك الزيــادة الناتجــة عــن اعــادة التقييــم كإيــراد الــى الحــد الــذي تعكــس فيــه خســارة نتجــت عــن 

ــل.  ــة الدخ ــي قائم ــروف ف ــابقا كمص ــت  س ــي حمل ــول الت ــم األص تقيي

أمــا بالنســبة لالنخفــاض الناتــج عــن اعــادة التقييــم فانــه يعتــرف بــه كمصــروف باســتثناء مــا حمــل مباشــرة علــى أي فائــض فــي اعــادة التقييــم   
ــه فــي فائــض اعــادة التقييــم بالنســبة لنفــس األصــل. وعنــد التصــرف  ــد هــذا االنخفــاض عــن المبلــغ المحتفــظ ب ــذي ال يزي ــى الحــد ال ــه ال الخــاص ب

باألصــول المعنيــة يحــول فائــض اعــادة التقييــم الخــاص بتلــك األصــول الــى األربــاح المحتجــزة.

تــدرج األرض واألعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة واختبــار انخفــاض القيمــة، إن وجــد. يتــم احتســاب االســتهالك بالقســط الثابــت علــى مــدى   
ــد  ــي والمعــدات بخــالف األرض المملوكــة للبنــك والتــي ليــس لهــا عمــر محــدد، واألعمــال الرأســمالية قي ــع المبان العمــر اإلنتاجــي المقــدر لجمي

التنفيــذ.

تم تقدير معدالت اإلستهالك على األعمار اإلنتاجية كالتالي:   

25 سنة • مباني على أراضي بالملك الحر  للبنك    

10 سنوات • مباني على أراضي مستأجرة    

من 3 إلى 5 سنوات  • تحسينات على أماكن مستأجرة   

4 سنوات • السيارات    

10 سنوات • األثاث   

5 سنوات • المعدات   

تتم مراجعة  وتعديل القيمة المتبقية و العمر اإلنتاجي لأصول إذا اقتضت الحاجة في تاريخ كل بيان مركز مالي.  

إلغاء اإلعتراف باالصول  واإللتزامات المالية  11-3

االصول المالية:  

يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي )أو حيث يكون منطبق جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة( عندما:  

• ينتهي الحق في إستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو  

ل إلتزام دفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون أي    • يقوم البنك بتحويل حقوقه إلستالم التدفقات النقدية من األصل أو تحمَّ  
تأخير جوهري إلى طرف ثالث بمقتضى ترتيبات “ من خالل تمرير “؛ و  

• إماَّ )أ( لقد قام البنك بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري ، أو )ب( لم يقم البنك بتحويل كما لم يحتفظ جوهريً بكافة    
المخاطر ومنافع ملكية األصول ولكن قام بتحويل الرقابة والسيطرة على األصول الى حد كبير.    

عندمــا قــام البنــك بنقــل حقوقــه فــي الحصــول علــى التدفقــات النقديــة مــن األصــول أو إبــرم ترتيبــات تمريــر، ولــم يقــم بتحويــل أو االحتفــاظ جوهريــً   
ــدرج االصــول إلــى مــدى اســتمرار البنــك فــي المشــاركة فــي االصــول. وفــي  بجميــع المخاطــر ومنافــع  االصــول أو نقــل الســيطرة علــى االصــول، ُت
هــذه الحالــة، يقــوم البنــك أيضــً فــي إدراج اإللتزامــات المرتبطــة. إن االصــول المنقولــة واإللتزامــات المرتبطــة تقــاس علــى أســاس أن تعكــس الحقــوق 
واإللتزامــات التــي يحتفــظ بهــا البنــك. المشــاركة المســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى االصــول المنقولــة يتــم قياســها بالمبلــغ األقــل بيــن 

القيمــة الدفتريــة األساســية لأصــول والحــد األقصــى للمقابــل الــذي قــد يطلــب مــن البنــك ســداده.

اإللتزامات المالية  

ــه. عندمــا يتــم إســتبدال إلتــزام مالــي بإلتــزام آخــر  يتــم إلغــاء اإللتــزام المالــي عندمــا يتــم إســتيفاء اإللتــزام التعاقــدي أو إلغــاؤه أو تنتهــي مدت  
مــن نفــس المقــرض بشــروط مختلفــة جوهريــً، أو بشــروط اإللتــزام الحالــي ويتــم تعديلــه جوهريــً، إن ذلــك اإلســتبدال أو التعديــل يتــم معاملتــه 

كإلغــاء لإللتــزام األصلــي وإعتــراف باإللتــزام الجديــد،  ويتــم ادراج الفــرق فــي القيــم الدفتريــة فــي قائمــة الدخــل  للســنة.

ضمانات بصدد البيع  12-3

ــق  ــة للتحق ــة القابل ــي القيم ــاس صاف ــى أس ــارات عل ــر العق ــلفيات. تظه ــروض والس ــض الق ــوية لبع ــارات كتس ــر عق ــن آلخ ــن حي ــك م ــي البن يقتن  
للقــروض والســلفيات المتعلقــة  أو القيمــة العادلــة الحاليــة لتلــك األصــول، أيهمــا أقــل.  الربــح أو الخســارة.الناتجة مــن اإلســتبعاد، والخســائر غيــر 

المحققــة مــن إعــادة التقييــم، يتــم اإلعتــراف بهــا فــي  الربــح أو الخســارة للســنة.

الودائع   13-3

يتم إدراج جميع ودائع أسواق المال والعمالء بالتكلفة المطفئة بإستخدام سعر الفائدة الفعلي.   
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أموال مقترضة أخرى  14-3

تــدرج اإلقتراضــات األخــرى متضمنــًة اإليداعــات الثانويــة الخاصــة بشــكل مبدئــي بمتحصــالت إصدارهــا. وتــدرج اإلقتراضــات الحقــً بالتكلفــة المطفــأة،   
ويــدرج أي فــرق بيــن المتحصــالت، مخصومــً منهــا تكاليــف المعاملــة، وقيمــة اإلســترداد ب الربــح أو الخسارة.للســنة  علــى مــدار فتــرة اإلقتراضــات 

بإســتخدام ســعر الفائــدة الفعلــي.

الضرائب الحالية والمؤجلة  15-3

يتم تكوين مخصص للضرائب وفقا لقوانين الضريبة المعمول بها في كل بلد يمارس فيه البنك أعماله.    

تشــتمل الضريبــة علــى أربــاح أو خســائر الســنة علــى ضريبــة حاليــة وضريبــة مؤجلــة. يتــم إثبــات ضريبــة الدخــل فــي قائمــة الدخــل فيمــا عــدا القــدر   
الــذي تتعلــق فيــه ببنــود يتــم اثباتهــا بشــكل مباشــر فــي حقــوق الملكيــة عندهــا  يتــم إثباتهــا  فــي حقــوق الملكيــة. 

تشــتمل الضريبــة الحاليــة علــى اإللتــزام الضريبــي المحتســب علــى أســاس الدخــل المتوقــع الخاضــع للضريبــة للســنة باســتخدام معــدالت الضريبــة   
المطبقــة أو التــي يتــم تطبيقهــا علــى نحــو واســع فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي وأيــة تعديــالت أخــرى علــى اإللتــزام الضريبــي المســتحق الدفــع 

عــن الســنوات الســابقة.

يتــم إحتســاب الضريبــة المؤجلــة باســتخدام طريقــة االلتــزام بقائمــة المركــز المالــي علــى جميــع الفــروق المؤقتــة بيــن المبالــغ المثبــة بالدفاتــر   
لأصــول و اإللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة و بيــن المبالــغ المســتخدمة ألغــراض الضريبــة. يســتند إحتســاب مبلــغ مخصــص الضريبــة المؤجلــة 
علــى النســق المتوقــع لتحقــق أو ســداد القيمــة الدفتريــة لأصــول واإللتزامــات بإســتخدام المعــدالت الضريبيــة المطبقــة أو التــي ســتطبق بشــكل 

واســع فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي.

يتــم إثبــات أصــل الضريبــة المؤجلــة فقــط بالمقــدار الــذي تتوافــر معــه أربــاح ضريبيــة مســتقبلية يمكــن إســتغالل األصــل فــي مقابلهــا. يتــم تخفيــض   
األصــول الضريبيــة المؤجلــة بالقــدر الــذي ال يمكــن معــه تحقــق المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة. 

االصول االئتمانية   16-3

األصول التي يحتفظ بها البنك بصفة عهدة أو أمانة ال ُتعامل على أنها أصول للبنك، و بالتالي فهي ال تدخل ضمن هذه القوائم المالية.  

الكفاالت المالية  17-3

يصــدر البنــك ضمــن ســياق األعمــال العاديــة، كفــاالت ماليــة. تــدرج الكفــاالت الماليــة مبدئيــً فــي القوائــم الماليــة بالقيمــة العادلــة، فــي “اإللتزامــات   
األخــرى”. الحقــً لــإلدراج المبدئــي ، يقــوم البنــك بموجــب تلــك الكفــاالت بإعــادة قيــاس كل كفالــة بالقيمــة األعلــى مــن القيمــة العادلــة المبدئيــة 
ناقصــً، عندمــا يكــون مناســبً، اإلطفــاء المتراكــم المحتســب إلدراج الرســوم فــي  الربــح أو الخسارة.للســنة فــي “صافــي إيــرادات الرســوم 

والعمولــة” علــى مــدى شــروط الكفالــة، وأفضــل تقديــرات المصاريــف المطلوبــة لســداد أيــة إلتزامــات ماليــة ناشــئة كنتيجــة للكفالــة.

أيــة زيــادة فــي اإللتزامــات المتعلقــة بالكفــاالت الماليــة يتــم تحويلهــا إلــى  الربــح أو الخســارة، للســنة، أيــة إلتزامــات ماليــة متبقيــة مــن الكفــاالت يتم   
ــة. ــاء الكفال ــاء أو إنته ــداد، إلغ ــم س ــا يت ــنة  عندم ــارة، للس ــح أو الخس ــي الرب ــا ف إدراجه

المخصصات  18-3

يتــم إثبــات المخصصــات إذا كان علــى البنــك أي التــزام )قانونــي أو متوقــع( ناتــج عــن حــدث ســابق وإن تكلفــة تســوية اإللتــزام محتملــة ويمكــن   
بموثوقيــة. قياســها 

إنخفاض قيمة االصول المالية  19-3

يقيــم البنــك بتاريــخ كل ميزانيــة عموميــة  لمعرفــة مــدى وجــود دليــل موضوعــي بــأن أصــل مالــي أو مجموعــة أصــول ماليــة قــد انخفضــت قيمتهــا.   
يعتبــر  األصــل المالــي أو مجموعــة األصــول الماليــة منخفضــة القيمــة فــي حــال، وفقــط إن وجــد ، دليــل موضوعــي علــى اإلنخفــاض القيمــة نتيجــًة 
ــة  ــات النقدي ــى التدفق ــر عل ــه تأثي ــداث( ل ــدث )أو أح ــارة ح ــدث”( وإن خس ــارة ح ــد “خس ــل )تكب ــي لأص ــد اإلدراج المبدئ ــع  بع ــر وق ــد أو أكث ــدث واح لح
المســتقبلية التقديريــة لأصــل المالــي أو مجموعــة األصــول الماليــة التــي يمكــن تقديرهــا بشــكل موثــوق. يجــوز أن يتضمــن دليــل اإلنخفــاض فــي 
القيمــة مؤشــرات بــأن المقتــرض أو مجموعــة المقترضيــن يواجهــون صعوبــة ماليــة هامــة، تقصيــر أو تأخيــر فــي دفعــات الفائــدة أو أصــل القــرض، 
ويحتمــل أن يواجهــوا اإلفــالس أو عمليــة إعــادة تنظيــم ماليــة أخــرى وحيــث تــدل القوائــم المالحظــة بأنــه يوجــد هنــاك إنخفــاض قابــل للقيــاس فــي 
التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة، مثــل التغيــرات فــي متأخــرات الدفــع أو الظــروف اإلقتصاديــة المرتبطــة بالتخلــف عــن الدفــع، يتــم إدراج 

خســائر إنخفــاض القيمــة فــي  الربــح أو الخســارة للســنة.

المستحق من البنوك والقروض والسلف إلى العمالء  

بالنســبة للمبالــغ المســتحقة مــن البنــوك والقــروض والســلف إلــى العمــالء المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، يقــوم البنــك أوالً بتقييــم مــا إذا كان   
يوجــد دليــل موضوعــي علــى إنخفــاض القيمــة بشــكل منفــرد لأصــول الماليــة التــي تعتبــر هامــة بشــكل منفــرد، وبشــكل منفــرد أو جماعــي 
ــي يتــم  لأصــول الماليــة التــي ال تعتبــر هامــة بشــكل منفــرد. وإذا حــدد البنــك عــدم وجــود دليــل موضوعــي علــى إنخفــاض القيمــة ألصــل مال
تقييمــه بشــكل منفــرد، ســواء كان كبيــرًا أم ال، يقــوم بتضميــن األصــل فــي مجموعــة مــن األصــول الماليــة ذات ســمات مشــابهة لمخاطــر اإلئتمــان 
مهــم بشــكل جماعــي إلنخفــاض القيمــة. ال ُتشــمل األصــول التــي يتــم تقييمهــا بشــكل منفــرد إلنخفــاض القيمــة والتــي يتــم أو يســتمر  وُيقيِّ

اإلعتــراف بخســائر اإلنخفــاض القيمــة الخاصــة بهــا فــي التقييــم الجماعــي إلنخفــاض القيمــة. 
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فــي حــال يوجــد هنــاك دليــل موضوعــي بــأن خســارة إنخفــاض القيمــة قــد تــم تكبدهــا، يتــم قيــاس قيمــة الخســارة علــى أنهــا الفــرق بيــن القيمــة   
ــم  ــة المســتقبلية المتوقعــة التــي ل ــة )بإســتئناء الخســائر اإلئتماني ــة المســتقبلية التقديري ــة للتدفقــات النقدي ــة لأصــل والقيمــة الحالي الدفتري
ــل.  ــة الدخ ــي قائم ــارة ف ــة الخس ــدرج قيم ــص وت ــاب مخص ــتخدام حس ــالل إس ــن خ ــل م ــة لأص ــة الدفتري ــض القيم ــم تخفي ــد(. يت ــا بع ــم تكبده يت
يســتمر تكويــن مخصــص إليــرادات الفوائــد علــى القيمــة الدفتريــة المنخفضــة علــى أســاس ســعر الفائــدة األصليــة الســائدة لأصــل. يتــم شــطب 
القــروض مــع المخصــص المتعلــق عندمــا ال يوجــد هنــاك تطــور واقعــي بشــأن التحصيــل المســتقبلي وكافــة الضمانــات قــد تــم تحقيقهــا أو قــد 
تــم تحويلهــا إلــى البنــك. فــي حــال فــي ســنة الحقــة، خســارة إنخفــاض القيمــة التقديريــة تــزداد أو تنقــص بســبب وقــوع حــدث بعــد إدراج إنخفــاض 
القيمــة، فــإن خســارة إنخفــاض القيمــة المدرجــة ســابقً يتــم زيادتهــا أو تخفيضهــا وذلــك بتعديــل حســاب المخصــص. فــي حــال يتــم الحقــً إســترداد 

ــن “المســتردات مــن القــروض والســلف المشــطوبة”. ــب الدائ ــى الجان مبلــغ مشــطوب فــي المســتقبل، فيتــم قيــد المبلــغ المســترد إل

القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة يتــم خصمهــا بســعر الفائــدة الســائد األصلــي لأصــل المالــي. فــي حــال لــدى القــرض   
ســعر فائــدة متغيــر، فــإن معــدل الخصــم لقيــاس أيــة خســائر إنخفــاض قيمــة هــو ســعر الفائــدة الســائد الحالــي. إحتســاب القيمــة الحاليــة للتدفقــات 
النقديــة المســتقبلية التقديريــة لأصــل المالــي المضمــون يعكــس التدفقــات النقديــة التــي يجــوز أن تنتــج مــن غلــق الرهــن ناقصً تكاليــف الحصول 

علــى الضمــان وبيعــه، ســواء كان غلــق الرهــن ممكنــً أم ال.

ــر  ــذي يعتب ــان ال ــف اإلئتم ــي لتصني ــك الداخل ــام البن ــاس نظ ــى أس ــة عل ــول المالي ــع األص ــم جم ــة، يت ــاض القيم ــي إلنخف ــم الجماع ــرض التقيي لغ  
الخصائــص المتشــابهة لمخاطــر اإلئتمــان مثــل نــوع األصــل والقطــاع والموقــع الجغرافــي ونــوع الضمــان ووضــع إســتحقاق الدفــع ســابقً والعوامــل 

األخــرى ذات الصلــة.

ــخ الخســائر  ــة المســتقبلية فــي مجموعــة األصــول الماليــة التــي يتــم تقييمهــا بشــكل جماعــي علــى أســاس تاري ــر التدفقــات النقدي يتــم تقدي  
ــة  ــم المالي ــخ الخســائر علــى أســاس القوائ ــل تاري لأصــول التــي لهــا خصائــص مخاطــر إئتمــان مشــابهة لتلــك التــي فــي المجموعــة. يتــم تعدي
الملحوظــة الحاليــة لتعكــس آثــار الظــروف الحاليــة التــي لــم تؤثــر علــى الســنة التــي يســتند إليهــا تاريــخ الخســائر وإلغــاء آثــار الظــروف فــي الفتــرة 
التاريخيــة التــي ال توجــد حاليــً. تعكــس تقديــرات التغيــرات فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية، وتنســجم مــن حيــث اإلتجاهــات مــع، التغيــرات فــي 
القوائــم الملحوظــة ذات العالقــة مــن ســنة إلــى أخــرى )مثــل التغيــرات فــي معــدالت البطالــة وأســعار الممتلــكات وحالــة الدفــع والعوامــل األخــرى 
التــي تشــير إلــى الخســائر المتكبــدة فــي المجموعــة وأهميتهــا(. تتــم مراجعــة المنهجيــة واإلفتراضــات المســتخدمة لتقديــر التدفقــات النقديــة 

ــرات الخســائر وتجــارب الخســارة الفعليــة. المســتقبلية بشــكل منتظــم لتقليــل اإلختالفــات بيــن تقدي

القروض المعاد التفاوض بشأنها   

ــرام  ــع وإب ــات الدف ــد ترتيب ــذا تمدي ــمل ه ــوز أن يش ــات. يج ــى الضمان ــول عل ــن الحص ــدالً م ــروض ب ــة الق ــادة هيكل ــن بإع ــث أمك ــك حي ــعى البن يس  
إتفاقيــة بشــروط قــرض جديــدة. حينمــا يتــم إعــادة التفــاوض بشــأن الشــروط، ســوف لــن ُيعتبــر القــرض علــى أنــه مســتحق ومتأخــر عــن الدفــع. تقــوم 
اإلدارة بصــورة مســتمرة بمراجعــة القــروض المعــاد التفــاوض بشــأنها للتأكــد بــأن كافــة المعاييــر قــد تــم إســتيفاؤها وأن الدفعــات المســتقبلية 
ــدة  ــعر الفائ ــتخدام س ــابه بإس ــم إحتس ــة، ويت ــاض القيم ــي إلنخف ــردي أو الجماع ــم الف ــى التقيي ــوع إل ــروض بالخض ــتمر الق ــا. تس ــل حدوثه يحتم

الســائد األصلــي للقــرض.

اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق  

بالنســبة لإلســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى اإلســتحقاق يقــوم البنــك بشــكل منفــرد بتقييــم مــا إذا كان يوجــد دليــل موضوعــي علــى   
إنخفــاض القيمــة. فــي حــال يوجــد هنــاك دليــل موضوعــي بــأن خســارة إنخفــاض القيمــة قــد تــم تكبدهــا، يتــم قيــاس قيمــة الخســارة علــى أنهــا 
ــدرج  ــة لأصــل وت ــة. يتــم تخفيــض القيمــة الدفتري ــة المســتقبلية التقديري ــة لأصــل والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقدي الفــرق بيــن القيمــة الدفتري

ــنة. ــارة للس ــح أو الخس ــي  الرب ــارة ف ــة الخس قيم

فــي حــال خســارة اإلنخفــاض فــي القيمــة التقديريــة فــي ســنة الحقــة، بســبب وقــوع حــدث بعــد إدراج اإلنخفــاض فــي القيمــة ، فــإن خســارة اإلنخفــاض   
فــي القيمــة المدرجــة ســابقً يتــم قيدهــا إلــى الجانــب الدائــن “لمصروفــات إنخفــاض قيمــة اإلســتثمارات الماليــة”

اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع  

بالنســبة لإلســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع، يجــري البنــك بتاريــخ كل مركــز مالــي تقييمــا لمعرفــة مــدى وجــود دليــل موضوعــي يشــير الــى   
اإلســتثمارات. أو مجموعــة  اإلســتثمار  فــي قيمــة   االنخفــاض 

فــي حالــة اإلســتثمارات فــي األســهم المصنفــة كمتوفــرة للبيــع، يتضمــن الدليــل الموضوعــي إنخفــاض جوهــري أو ممــدد فــي القيمــة العادلــة   
لإلســتثمار الــى أقــل مــن تكلفتــه. فــي حــال توفــر دليــل علــى اإلنخفــاض فــي القيمــة، فــإن الخســارة المتراكمــة يتــم قياســها علــى أنهــا الفــرق بيــن 
تكلفــة التملــك والقيمــة العادلــة الحاليــة، ناقصــً أيــة خســائر إنخفــاض قيمــة لذلــك اإلســتثمار التــي تــم إدراجهــا ســابقً فــي قائمــة الدخــل، يتــم 
إســتبعادها مــن حقــوق المســاهمين وإدراجهــا فــي الربــح أو الخســارة للســنة . ال يتــم عكــس قيــد خســائر إنخفــاض قيمــة اإلســتثمارات فــي األســهم 

فــي الربــح او الخســارة للســنة ، الزيــادة فــي قيمهــا العادلــة بعــد إنخفــاض القيمــة يتــم إدراجهــا مباشــرًة فــي حقــوق المســاهمين.

فــي حالــة أدوات الديــن المصنفــة كمتوفــرة للبيــع، يقيــم إنخفــاض القيمــة علــى أســاس نفــس معيار االصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفأة.   
يســتمر بتكويــن مخصــص للفوائــد علــى أســاس ســعر الفائــدة الســائد األصلــي علــى القيمــة الدفتريــة المنخفضــة لأصــل ويتــم إدراجــه كجــزء مــن 
“إيــرادات الفوائــد واإليــرادات المماثلــة”. فــي حــال فــي ســنة الحقــة، زادت القيمــة العادلــة ألداة الديــن ويمكــن ربــط الزيــادة بشــكل موضوعــي بحــادث 
وقــع بعــد إدراج خســارة إنخفــاض القيمــة فــي  الربــح أو الخسارة.للســنة ، فيتــم عكــس قيــد خســارة إنخفــاض القيمــة مــن خــالل الربــح او الخســارة 

للســنة.

سندات دائمة   20-3

يقــوم البنــك بتصنيــف األدوات الرأســمالية كإلتزامــات ماليــة أو أدوات أســهم وفقــً لموضــوع شــروط تعاقــد األداة. الســندات الدائمــة للبنــك ليســت   
قابلــة لالســترداد مــن قبــل مالكيهــا وتحمــل الحــق فــي الحصــول علــى التوزيــع التــي هــي غيــر تراكميــة وبنــاءًا علــى تقديــر مجلــس اإلدارة. وفقــا 

ــك، يتــم عرضهــا علــى أنهــا عنصــر ضمــن حقــوق المســاهمين. لذل
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المقاصة  21-3

ــت هنــاك حقــوق قانونيــة قابلــة  ــي فقــط إذا كان ــر عــن الصافــي فــي قائمــة المركــز المال تتــم مقاصــة األصــول واإللتزامــات الماليــة ويتــم التقري  
التنفيــذ لمقاصــة المبالــغ المعتــرف بهــا وينــوي البنــك إمــا أن يســدد علــى أســاس صافــي المبلــغ أو أن يتــم تحقــق األصــل وســداد اإللتــزام فــي نفــس 

ــت. الوق

االعتراف باإليرادات  22-3

ــد مــن إســتيفاء  ــة. وال ب ــرادات يمكــن قياســها بصــورة موثوق ــى البنــك واإلي ــة ال ــع اقتصادي ــق مناف ــذي يحتمــل معــه تدف ــى الحــد ال ــراد إل ــدرج اإلي ي  
اإليــراد. إدراج  قبــل  المحــددة   التاليــة  المعاييــر 

الفوائد واإليرادات والمصروفات المماثلة  

ــع  ــرة للبي ــة متوف ــة كأدوات مالي ــدة المصنف ــل فائ ــي تحم ــة الت ــول المالي ــأة، واالص ــة المطف ــة بالتكلف ــة المقاس ــع األدوات المالي ــبة لجمي بالنس  
ــدة  ــعر الفائ ــتخدام س ــد باس ــات الفوائ ــرادات أو مصروف ــجيل إي ــم تس ــارة، يت ــح او الخس ــالل الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــددة بالقيم ــة المح واألدوات المالي
الفعلــي، وهــو المعــدل الــذي يخصــم بالضبــط الدفعــات أو المقبوضــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة مــن خــالل العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة 
ــة لالصــول الماليــة أو اإللتزامــات الماليــة. الحســاب يأخــذ بعيــن االعتبــار جميــع الشــروط  أو فتــرة أقصــر، عنــد االقتضــاء، إلــى صافــي القيمــة الدفتري
التعاقديــة لــأداة الماليــة، ويشــمل أي رســوم أو التكاليــف اإلضافيــة المنســوبة مباشــرة إلــى األداة وهــي جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعلــي، 

ــتقبلية. ــة مس ــائر إئتماني ــس خس ــن لي ولك

إن القيــم الدفتريــة لأصــول أو اإللتزامــات الماليــة يتــم تعديلهــا إذا  قــام البنــك بتعديــل تقديراتــه للمدفوعــات أو المقبوضــات. ويتــم إحتســاب القيمــة   
ــرى'. ــغيل أخ ــرادات تش ــجيله 'كإي ــم تس ــة يت ــة الدفتري ــي القيم ــر ف ــي، والتغي ــدة الفعل ــعر الفائ ــل س ــاس أص ــى أس ــة عل ــة المعدل الدفتري

إيرادات الرسوم والعموالت  

ــى  ــوم إل ــرادات الرس ــيم إي ــن تقس ــه. يمك ــا لعمالئ ــي يقدمه ــات الت ــن الخدم ــة م ــة متنوع ــن مجموع ــوالت م ــوم وعم ــرادات رس ــك إي ــق البن يحق  
التاليتيــن: الفئتيــن 

إيرادات الرسوم المحققة من الخدمات التي يتم تقديمها على مدى فترة معينة من الزمن  

ــرادات  ــوم إي ــذه الرس ــمل ه ــرة ،  و تش ــك الفت ــالل تل ــتحق خ ــن وتس ــن الزم ــة م ــرة معين ــدى فت ــى م ــات عل ــم خدم ــن تقدي ــة م ــوم المحقق الرس  
االستشــارية. الخدمــات  رســوم  و  وغيرهــا  األمانــة  صناديــق  وإدارة  األصــول،  وإدارة  العمــوالت 

رســوم التــزام قــرض للقــروض التــي مــن المحتمــل أن يكــون ســحب القــروض والرســوم األخــرى ذات الصلــة باإلئتمــان هــي مؤجلــة )جنبــا إلــى جنــب   
مــع أي تكاليــف إضافيــة( ويتــم إدراجهــا كتعديــل لســعر الفائــدة الفعلــي علــى القــرض. عندمــا يكــون مــن غيــر المرجــح أن القــرض ســيتم ســحبه، 

يتــم إدراج رســوم التــزام القــرض علــى مــدى فتــرة االلتــزام علــى أســاس القســط الثابــت.

إيرادات الرسوم من تقديم خدمات المعامالت  

الرســوم الناشــئة عــن التفــاوض أو المشــاركة فــي التفــاوض علــى الصفقــة لصالــح طــرف ثالــث، مثــل هــذا الترتيــب مــن اقتنــاء أســهم أو غيرهــا مــن   
األوراق الماليــة أو شــراء أو بيــع الشــركات، وبيــع منتجــات التأميــن يتــم إدراجهــا عنــد إتمــام الصفقــة ذات الصلــة. رســوم أو مكونــات الرســوم التــي 

ترتبــط علــى أداء معيــن يتــم إدراجهــا بعــد الوفــاء بالمعاييــر ذات الصلــة.

إيرادات توزيعات أرباح  

يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ حق البنك في إستالمها.  

عقود إعادة الشراء والبيع   23-3

ــً  ــا وفق ــم تقييمه ــز الماليويت ــة المرك ــي قائم ــدد )repos( ف ــتقبلي مح ــخ مس ــي تاري ــرائها ف ــادة ش ــد بإع ــع التعه ــة م ــول المباع ــم إدراج األص يت      
ــغ المســتلمة لهــذه  ــاألوراق الماليــة للتــداول أو األوراق الماليــة لالســتثمار. تــدرج اإللتزامــات المتعلقــة بالمبال للسياســات المحاســبية المتعلقــة ب
العقــود ضمــن األرصــدة المســتحقة للبنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى. يتــم معالجـــة الفــرق بيــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الشــراء كمصروفــات 
 )reverse repos( ــخ مســتقبلي محــدد ــد ويتــم قيدهــا علــى مــدى فتــرة العقــد. أمــا األصــول المشــتراه مــع التعهــد بإعــادة بيعهــا فــي تاري فوائ
فــال يتــم إدراجهــا فــي قائمــة المركــز الماليوتــدرج المبالــغ المدفوعــة المتعلقــة بهــذه العقــود ضمــن الودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة 

ــرادات فوائــد ويتــم قيــد اســتحقاقها علــى مــدى فتــرة العقــد. األخــرى. يتــم معالجــة الفــرق بيــن ســعر الشــراء وســعر إعــادة البيــع كإي

عقود اإليجار  24-3

ُتحتسب مدفوعات اإليجارات التشغيلية كمصروف ضمن  قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.   

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  25-3

تــدرج مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن العمانييــن وفقــً لقانــون التأمينــات االجتماعيــة العمانــي. بالنســبة للموظفيــن فــي دولــة اإلمــارات يتــم   
تحتســب مكافــأة نهايــة الخدمــة وفقــا لعقــود الموظفيــن وطبقــا لقوانيــن العمــل المطبقــة بدولــة االمــارات. وبالنســبة للموظفيــن المصرييــن 

ــة.  ــر العربي ــة مص ــي جمهوري ــة ف ــات االجتماعي ــون التأمين ــً لقان ــة طبق ــة الخدم ــأة نهاي ــب مكاف تحتس
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التقارير القطاعية  26-3

تســتند التقاريــر القطاعيــة للبنــك إلــى قطاعــات التشــغيل التاليــة: الخدمــات المصرفيــة لأفــراد، والخدمــات المصرفيــة للشــركات، الخدمــات   
المصرفيــة االســتثمارية، و الخزينــة واالنشــطة المصرفيــة الدوليــة والتمويــل المركــزي. يتــم التقريــر عــن نتائــج قطاعــات التشــغيل الــى الرئيــس 
التنفيــذي للبنــك )وهــو متخــذ قــرار  التشــغيل الرئيســي( وتتضمــن بنــودا تتعلــق مباشــرة بالقطاعــات و تلــك التــي يمكــن توزيعهــا علــى اســس 

مناســبة.

توزيعات األرباح من األسهم العادية  27-3

ــم  ــركة. تخص ــاهمي الش ــن مس ــا م ــد إعتماده ــاهمين عن ــوق المس ــن حق ــم م ــات وتخص ــة كإلتزام ــهم العادي ــن األس ــاح م ــات األرب ــدرج توزيع   ت
دفعهــا.  عنــد  المســاهمين  حقــوق   مــن  المرحليــة  األربــاح  توزيعــات 

توزيعات األرباح للسنة التي يتم إعتمادها بعد تاريخ قائمة المركز المالي  و يتم معاملتها كحدث بعد تاريخ قائمة المركز المالي.  

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  28-3

   يتــم تكويــن مخصــص لمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة ضمــن الســقف المقــرر مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال ومتطلبــات قانــون الشــركات 
ــان.  ــلطنة ُعم ــي س ــة ف التجاري

االنخفاض في قيمة االصول غير المالية  29-3

يجــري البنــك مراجعــة للقيــم الدفتريــة الصولــه غيــر الماليــة خالفــا للممتلــكات االســتثمارية واصــول الضريبــة المؤجلــة بتاريــخ كل تقريــر لتحديــد   
ــة  ــدرج خســائر االنخفــاض فــي القيمــة فقــط الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــة االرصــدة الدفتري مــدى وجــود اي مؤشــرات علــى  االنخفــاض فــي القيمــة. وت

لالصــول االرصــدة الدفتريــة التــي يمكــن تحديدهــا بعــد خصــم االســتهالك او اإلطفــاء  إذا لــم تــدرج خســارة االنخفــاض فــي القيمــة.

ربحية السهم الواحد  30-3

يقــوم البنــك بعــرض ربحيــة الســهم الواحــد األساســية والمعدلــة ألســهمه العاديــة. يتــم احتســاب ربحيــة الســهم الواحــد األساســية بقســمة الربــح أو   
الخســارة المنســوبة إلــى المســاهمين العادييــن للبنــك علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الفتــرة. يتــم تحديــد ربحيــة 
الســهم الواحــد المعدلــة بتعديــل الربــح أو الخســارة المنســوبة إلــى المســاهمين العادييــن والمتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة بآثار 

جميــع األســهم العاديــة المخففــة المحتملــة والتــي تشــتمل علــى ســندات قابلــة للتحويــل.

تحويل العمالت األجنبية  31-3

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال الُعماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة.  )1(  

يتم تحويل األصول وااللتزامات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال الُعماني وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير.    )2(  
أرباح أو خسائر العمالت األجنبية في البنود المالية هي الفرق بين التكاليف المهلكة بالريال الُعماني في بداية الفترة والتي تتم تسويتها    

بمعدل الفائدة الفعال والدفعات خالل الفترة والتكاليف المهلكة بالعمالت األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية الفترة.  تدرج أرباح    
وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة من تسوية هذه المعامالت وتلك الناتجة من تحويل العمالت بمعدالت الصرف السائدة في نهاية    

العام لأصول وااللتزامات النقدية بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل، باستثناء إذا ما تم تأجيلها في دخل شامل آخر كأدوات    
تغطية تدفقات نقدية مؤهلة وأدوات تغطية صافي االستثمار.  

يتم تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة إلى الريال العماني بسعر الصرف في تاريخ      )3(  
تحديد القيمة العادلة.  تدرج الفروق الناشئة من تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية مثل حقوق المساهمين المحتفظ بها بالقيمة    

العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في الربح أو الخسارة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة.  تدرج فروق تحويل األصول المالية غير    
النقدية مثل األسهم المصنفة كمتاحة للبيع في دخل شامل آخر.  
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النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية   4

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

116,047 121,005 النقدية 46,587 44,678

21,158 657 اذون الخزانة لدى البنك المركزية 253 8,146

652,374 1,205,855 األرصدة األخرى لدى البنوك المركزية 464,254 251,164

789,579 1,327,517 النقد وما في حكم النقد  511,094 303,988

1,299 1,299 وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني 500 500

790,878 1,328,816 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 511,594 304,488

ال يجوز سحب وديعة رأس المال وتأمين الودائع لدى البنك المركزي العماني بدون موافقة البنك المركزي العماني

صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  5

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

67,751  65,501 القروض والسلفيات للبنوك  25,218 26,084

249,558 145,657 إيداعات لدى البنوك األخرى 56,078 96,080

127,146 88,577 أرصدة تحت الطلب  34,102 48,951

444,455 299,735 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى 
في أسواق المال 115,398 171,115

)338( )177( ناقص: مخصص خسائر اإلئتمان )الرجاء 
الرجوع إلى اإليضاح أدناه(  )68( )130(

444,117 299,558 صافي المستحق من البنوك وإيداعات 
أخرى في أسواق المال 115,330 170,985

صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء  6

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

181,784 227,062 حسابات السحب على المكشوف  87,419 69,987

3,091,415 3,478,474 القروض الشخصية 1,339,213 1,190,195

2,991,280 2,983,466 قروض أخرى  1,148,634 1,151,643

388,021 313,782 قروض مقابل إيصاالت األمانة  120,806 149,388

158,681 187,595 سندات مخصومة    72,224 61,092

6,811,181 7,190,379 إجمالي القروض والسلف 2,768,296 2,622,305

)199,332( )221,745( مخصص خسائر اإلئتمان  )85,372( )76,743(

)29,774( )32,839( الفوائد المحفوظة  )12,643( )11,463(

6,582,075 6,935,795 صافي القروض والسلف 2,670,281 2,534,099
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صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء )تابع(   6

إن حركة مخصص خسائر اإلئتمان والفوائد المحفوظة هي كالتالي:

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

مخصص خسائر اإلئتمان 

179,733 199,332 الرصيد في بداية السنة  76,743 69,197

40,187 51,029 المخصص خالل السنة 19,646 15,472

)3,000( )5,268( انتفت الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة )2,028( )1,155(

)17,244( )22,945( المشطوب خالل السنة )8,834( )6,639(

)344( )403( فروقات تحويل العملة األجنبية  )155( )132(

199,332 221,745 الرصيد في نهاية السنة  85,372 76,743

الفوائد المحفوظة 

25,327 29,774 الرصيد في بداية السنة  11,463 9,751

7,192 10,143 المحفوظة خالل السنة  3,905 2,769

)1,725( )1,405( انتفت الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة )541( )664(

)1,003( )5,545( المشطوب خالل السنة )2,135( )386(

)17( )128( فروقات تحويل العملة األجنبية )49( )7(

29,774 32,839 الرصيد في نهاية السنة  12,643 11,463

تحليل إضافي لمخصص خسائر اإلئتمان يتم إظهاره فيما يلي:

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

104,849 122,151 إنخفاض قيمة محدد   47,028 40,367

94,483 99,594 إنخفاض قيمة جماعي  38,344 36,376

199,332 221,745 85,372 76,743

ــت واألخــرى بأســعار  ــد عــن كافــة القــروض والســلفيات االســتناد علــى الفتــرات المتفــق عليهــا،  حيــث ان بعضهــا بســعر ثاب يتطلــب ســداد الفوائ  
معدلــة قبــل االســتحقاق، فــي 31 ديســمبر 2016، بلغــت قيمــة اإلنخفــاض علــى القــروض التــي لــم تســتحق  فوائدهــا أو التــي تــم االحتفــاظ بفوائدهــا 

مبلــغ 74 مليــون ريــال عمانــي، 192 مليــون دوالر أمريكــي )2015، 62 مليــون ريــال عمانــي، 160  مليــون دوالر أمريكــي(.

خــالل العــام، قــام البنــك بشــطب قــروض تــم تكويــن مخصصــات لهــا بالكامــل تبلــغ قيمتهــا 11 مليــون ريــال عمانــي، 28.5 مليــون دوالر أمريكــي   
)2015: 7 مليــون ريــال عمانــي، 18.2 مليــون دوالر أمريكــي( حيــث يعتقــد البنــك أن امكانيــة اســتردادها ضعيفــة، وسيســتمر البنــك فــي محاوالتــه 
المتعلقــة باســترداد هــذه القــروض مــن خــالل كافــة الوســائل المتاحــة، وســيتم إثبــات أي مبلــغ يحصــل مســتقبال مــن هــذه القــروض المشــطوبة 

ــاح أو الخســائر للســنة.  فــي األرب

تظهــر تركــزات مخاطــر االئتمــان عندمــا تتعامــل مجموعــة مــن األطــراف فــي أنشــطة تجاريــة متشــابهه أو فــي أنشــطة ضمــن منطقــة جغرافيــة   
واحــدة، أو عندمــا تكــون لهــا نفــس الســمات االقتصاديــة ممــا يؤثــر علــى مقدرتهــا للوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة بشــكل مشــابه فــي حالــة بــروز 
تغيــرات اقتصاديــة أو سياســية أو أيــة تغيــرات أخــرى، وتشيـــر تركــزات مخاطــر اإلئتمــان إلــى الحساســية النســبية الداء البنــك تجــاه التطــورات التــي 

قــد تطــرأ علــى قطــاع أعمــال معيــن أو منطقــة جغرافيــة معينــة.

تغطية تدفقات نقدية مؤهلة وأدوات تغطية صافي االستثمار.  
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صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء )تابع(   6

تغطية تدفقات نقدية مؤهلة وأدوات تغطية صافي االستثمار.  

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

3,091,415  3,478,474 شخصية  1,339,213 1,190,195

778,873  751,488 خدمية  289,323 299,866

683,335  631,647 إنشائية  243,184 263,084

587,519  583,831 صناعية  224,775 226,195

229,444  405,852 المؤسسات المالية  156,253 88,336

288,078  396,821 تجارة جملة و مفرق  152,776 110,910

349,774  326,936 أخرى  125,870 134,663

244,275  217,501 تجارة الواردات  83,738 94,046

59,964  147,797 تعدين و محاجر  56,902 23,086

339,068  120,642 نقل و اتصاالت  46,447 130,541

139,114  108,156 الكهرباء والغاز المياه  41,640 53,559

20,288  18,564 زراعة  7,147 7,811

34  2,670 حكومية 1,028 13

6,811,181 7,190,379 مجموع القروض والسلف 2,768,296 2,622,305

التوزيع الجغرافي للقروض والسلفيات للعمالء، إستنادًا إلى موقع المقترض والقطاع الصناعي يمكن تحليله كالتالي:

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

6,132,770 6,524,971 سلطنة عمان 2,512,114 2,361,117

595,478 579,169 دولة اإلمارات العربية المتحدة 222,980 229,259

1,130 403 جمهورية مصر العربية 155 435

81,803 85,836 أخرى 33,047 31,494

6,811,181 7,190,379 2,768,296 2,622,305
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االستثمارات المالية  7

تغطية تدفقات نقدية مؤهلة وأدوات تغطية صافي االستثمار.  

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

أ - اإلستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة 

اإلستثمارات المدرجة - ُعمان

- 7,792 صكوك حكومية 3,000 -

170,048 160,364 سندات التنمية الحكومية 61,740 65,468

- 776 أسهم  299 -

170,048 168,932 65,039 65,468

إستثمارات مدرجة - أجنبية

-  1,582 أسهم 609 -

170,048  170,514 مجموع اإلستثمارات المحتفظ
بها للمتاجرة 65,648 65,468

ب - اإلستثمارات المتاحة للبيع

اإلستثمارات المدرجة - ُعمان        

1,299 2,260 قطاع البنوك واالستثمار 870 500

413 366 قطاع الصناعة 141 159

62,039 35,875 قطاع الخدمات 13,812 23,885

112,379 - سندات التنمية الحكومية    - 43,266

176,130 38,501 14,823 67,810

اإلستثمارات المدرجة - أجنبية

797 862 قطاع البنوك واالستثمار 332 307

9,610 9,356 قطاع الخدمات 3,602 3,700

10,407 10,218 3,934 4,007

اإلستثمارات غير المدرجة 

22,249 21,701 قطاع البنوك واالستثمار 8,355 8,566

9,047 9,047 قطاع الصناعة 3,483 3,483

182 912 قطاع الخدمات 351 70

31,478 31,660 12,189 12,119

218,015 80,379 مجموع اإلستثمارات المتاحة للبيع 30,946 83,936

ت - اإلستثمارات المحتفظ
بها لتاريخ اإلستحقاق

اإلستثمارات المدرجة - ُعمان

- 49,023 سندات التنمية الحكومية 18,874 -

- 15,000 قطاع الصناعة 5,775 -

- 64,023 24,649 -

استثمارات خارجية مدرجة

5,153 5,130 قطاع البنوك 1,975 1,984

13,688 13,416 سندات التنمية الحكومية 5,165 5,270

18,841 18,546 7,140 7,254

18,841 82,569 مجموع االستثمارات المحتفظ
بها لتاريخ االستحقاق 31,789 7,254

406,904 333,462 مجموع االستثمارات المالية  128,383 156,658
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االستثمارات المالية )تابع(     7

سندات التنمية الحكومية التي تم تصنيفها في 31 ديسمبر 2015 كمتاحة للبيع بمقدار 42.9 مليون ريال عماني قد تم إعادة تصنيفها كمحتفظ   
بها لتاريخ اإلستحقاق إعتبارًا من 1 يناير 2016، من هذه السندات التنمية الحكومية سندات بمقدار 30 مليون ريال عماني قد إستحقت خالل السنة.

تتضمن االستثمارات الغير مدرجة استثمارات متاحة للبيع بقيمة 3.92 مليون ريال عماني، 10.18 مليون دوالر أمريكي ) 2015- 3.87 مليون ريال   
التنبؤ بطبيعة  القدرة على  القيمة نظرا لعدم  إنخفاض في  أية خسائر  بالتكلفة ناقصا  عماني 10.05 مليون دوالر أمريكي( والتي تم إظهارها 
التدفقات النقدية المستقبلية وعدم توفر طرق مناسبة أخرى للوصول إلى القيمة العادلة لهذه االستثمارات والتي يمكن الوثوق واالعتماد عليها، 

كافة اإلستثمارات األخرى المتاحة للبيع يتم إدراجها بالقيمة العادلة. 

تفاصيل االستثمارات الهامة  

فيما يلي نورد تفاصيل االستثمارات التي تزيد عن 10% من القيمة الدفترية لمحفظة استثمارات البنك:   

محفظة البنك القيمة الدفترية محفظة البنك القيمة الدفترية

٪ ألف دوالر أمريكي 2016 ٪ ألف ر.ع

62.8 209,387 سندات التنمية الحكومية العمانية 62.8 80,614

2015

69.4 282,426 سندات التنمية الحكومية العمانية 69.4 108,734

تفاصيل حركة إنخفاض القيمة  

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

 1,912  5,166 1,989  الرصيد في بداية السنة  736

 3,935  545 210  مخصص تم تكوينه خالل السنة  1,515

)681(  - - المفرج / المسترد خالل السنة )262(

 5,166  5,711 2,199  الرصيد في نهاية السنة  1,989

 

قام البنك خالل السنة بتسجيل 0.2 مليون ريال عماني، 0.52 مليون دوالر أمريكي )2015- 1.52 مليون ريال عماني، 3.95 مليون دوالر أمريكي(   
لإلنخفاض  بالنظر  ا  إمَّ للبيع  المتاحة  اإلستثمارات  قيمة  إنخفاض  خسائر  إدراج  يتم  للبيع،  المتاحة  إستثماراته  مقابل  قيمة  إنخفاض  كخسائر 

ل في القيمة العادلة لإلستثمارات أقل من التكلفة.  الجوهري أو الُمطوَّ
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المباني والمعدات   8

اراضي ومباني  
مملوكة للبنك                
وتحسينات على             

أمالك مستأجرة

السيارات واألثــاث 
والمعدات

أعمال رأسماليه
المجموع قيد التنفيذ

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

تسوية القيمة الدفترية:

الرصيد في 1 يناير 2016 بعد خصم اإلستهالك 
11,7235,36817,58034,671المتراكم

56160713,60414,772األضافات

)86()67()18()1(المستبعدات

-)5,164(9944,170المحول

)148(-)4()144(فروقات تحويل العملة األجنبية 

 )2,864(- )2,223()641(اإلستهالك

الرصيد في 31 ديسمبر 2016
12,4927,90025,95346,345بعد خصم اإلستهالك المتراكم

23,10834,33325,95383,394بالتكلفة

4,385--     4,385بإعادة التقييم 

)41,434(-  )26,433()15,001(اإلستهالك المتراكم 

صافي القيمة الدفترية
12,4927,90025,95346,345في 31 ديسمبر 2016

صافي القيمة الدفترية
120,377               32,44720,52067,410في 31 ديسمبر 2016 - ألف  دوالر أمريكي

21,75829,79817,58069,136بالتكلفة 1 يناير 2015

4,385--     4,385بإعادة التقييم 

)38,850(-)24,430()14,420(اإلستهالك المتراكم 

11,7235,36817,58034,671صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2015

صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2015
30,44913,94345,66390,055- ألف  دوالر أمريكي

ال يتم استهالك ولم يعاد تقييم تكلفة األرض المملوكة للبنك البالغة  8.56 مليون ريال عماني )22.22 مليون دوالر أمريكي(  )2015 - 8.56 مليون   
ريال عماني -22.22 مليون دوالر أمريكي(. تتضمن األراضي والمباني ثالثة مبان تم تشييدها على أرض مملوكة للبنك تم إعادة تقييمها من قبل 
مثمن مستقل كما في 17 ديسمبر 2015 بمبلغ 4.4 مليون ريال عماني )11.43 مليون دوالر أمريكي( على أساس سعر السوق الحر واالستخدام 
الحالي وذلك من القيمة القائمة وقدرها 3.77 مليون ريال عماني )9.79 مليون دوالر أمريكي(. عند إعادة التقييم تم إعادة قيد القيمة الدفترية 
اإلجمالية لكل المباني المعاد تقييمها بحيث صارت القيمة الدفترية الصافية تساوي مبلغ إعادة التقييم، لو سجلت المباني بالتكلفة ناقصا 
االستهالك لبلغ صافي القيمة الدفترية 0.12 مليون ريال عماني. 0.31 مليون دوالر أمريكي)2015-0.27 مليون  ريال عماني- 0.69 مليون دوالر أمريكي(. 

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تتعلق أساسا إلى استمرار بناء مبنى المركز الرئيسي الجديد للبنك.  
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األصول األخرى   9

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

40,264 47,916 ذمم  فوائد مدينة  وذمم أخرى مستحقة القبض  18,447 15,502

21,429 21,810 صافي القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية 
)إيضاح 34 ( 8,397 8,250

98,779 85,917 مستحق من العمالء مقابل أوراق القبول  33,078 38,030

1,953 2,149 ضريبة مؤجلة )إيضاح 14( 828 752

162,425 157,792 60,750 62,534

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال    10

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

401,395 575,953 قبوالت وقروض   221,742 154,537

20,748 9,073 أرصدة أخرى 3,493 7,988

422,143 585,026 225,235 162,525

ودائع العمالء و حسابات استثمار غير مقيدة    11

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

2,079,808 2,208,660 الحسابات الجارية 850,334 800,726

1,556,797 1,568,444 حسابات التوفير 603,851 599,367

2,207,099 2,455,003 الودائع ألجل 945,176 849,733

5,843,704 6,232,107 2,399,361 2,249,826

سندات متوسطة األجل بعملة اليورو   12

ــي )500 مليــون دوالر امريكــي( الالئحــة. طبقــا لبرنامــج  ــال عمان اصــدر البنــك فــي 2014 ســندات مدتهــا 5 ســنوات بعملــة اليــورو، 192.27 مليــون ري  
ســندات اليــورو متوســطة األجــل ذات الـــ 600 مليــون دوالر أمريكــي و ذلــك مــع مســتثمرين اقليمييــن و دولييــن، و هــي  ســندات مدرجــة فــي بورصــة 
أيرلنــدا و ينظمهــا القانــون اإلنجليــزي. القيمــة الدفتريــة للســندات مثبوتــة بعــد ادخــال مبلــغ تحــوط القيمــة العادلــة المبرمــة مــن قبــل البنــك إلدارة 

ــدة )أنظــر إيضــاح 34(. المخاطــر المتعلقــة بســعر الفائ

أكمــل البنــك خــالل شــهر يوليــو 2016 إصــدار ســندات بمقــدار 38.46 مليــون ريــال عمانــي )100 مليــون دوالر أمريكــي( طبقــا لبرنامــج ســندات اليــورو   
متوســطة األجــل ذاتــه.
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اإللتزامات األخرى   13

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

89,824 102,799 فوائد مستحقة الدفع وأخرى 39,578 34,582

4,681 4,603 حقوق الموظفين 1,772 1,802

98,779 85,917 إلتزامات اوراق القبول  33,078 38,030

14,384 14,634 القيمة العادلة السالبة للمشتقات ) إيضاح 34( 5,634 5,538

207,668 207,953 80,062 79,952

حقوق الموظفين كما يلي:

4,062 3,956 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  1,523 1,564

619 647 اإللتزامات األخرى 249 238

4,681 4,603 1,772 1,802

لقد كانت الحركة في إلتزامات مكافأة نهاية 
الخدمة خالل السنة كما يلي:

3,470 4,062 1,564  اإللتزامات كما في 1 يناير 1,336

1,091 919 354  مصروف مدرج في األرباح أو الخسائر للسنة   420

)499( )1,025( )395(  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة  )192(

4,062 3,956 اإللتزامات كما في  31 ديسمبر 1,523 1,564

الضرائب    14

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

مصروف الضريبية الحالية:

24,711 20,205 السنة الحالية 7,779 9,514

)646( )371( تعديل الضريبة المؤجلة )143( )249(

24,065 19,834 7,636 9,265

البنك ملزم بمصروفات ضريبية للدخل حسب النسب التالية:  

12% من إجمالي الدخل المجمع الذي يزيد عن 30،000  ريال عماني سلطنة عمان:   

20% من الدخل الخاضع للضريبة  دولة اإلمارات العربية المتحدة:   

20% من  الدخل الخاضع للضريبة مصر:   

يتوقــع البنــك تغييــرات فــي القوانيــن والمعــدالت الضريبيــة بمــا فــي ذلــك زيــادة فــي معــدل ضريبــة الدخــل العمانيــة مــن 12% إلــى 15% التــي قــد تؤثــر   
علــى الموجــودات والمطلوبــات الضريبيــة المؤجلــة المســجلة فــي المســتقبل. يتــم محاســبة أي تغييــر فــي قانــون الضرائــب فــي فتــرة ســريانه. 

ــدة الرســمية. ــم يتــم نشــر بعــد المرســوم الســلطاني فــي الجري ــون الضرائــب حيــث ل ــد تأثيــر أي تغييــر فــي قان ال يمكــن تحدي
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الضرائب )تابع(  14

أدناه شرح للتسوية بين ضريبية الدخل حسب الربح المحاسبي ومصروف ضريبة الدخل للسنة:      

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

180,185 164,714 الربح المحاسبي 63,415 69,371

21,623 19,766 الضريبة حسب النسبة المقررة في عمان  7,610 8,325

678 )41( مصروفات غير قابلة للخصم )16( 261

)1,545( )2,115( إيرادات معفاة من الضريبة  )814( )595(

3,955 2,595 أخرى  999 1,523

24,711 20,205  7,779 9,514

اإللتزامات الضريبية للبنك في سلطنة ُعمان قد تم ربطها حتى العام المنتهي في 31 ديسمبر 2011.   

إن الربوط الضريبية لعمليات جمهورية مصر العربية الخاصة بالضرائب المختلفة المطبقة هي في مراحل مختلفة من اإلكمال لدى السلطات   
الضريبية المعنية. إن إلتزام البنك بشأن فرعه في أبو ظبي قد تم اإلتفاق عليه مع السلطات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2014.

االلتزام الضريبي  

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف ر،ع ألف ر،ع

24,065 20,205 ضريبة الدخل و ضرائب أخرى – السنة الحالية  7,779 9,265

)2,242( )969( ضريبة الدخل و ضرائب أخرى – سنوات سابقة )373( )863(

21,823 19,236  7,406 8,402

األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة المعترف بها:  

األصول الضريبية المؤجلة منسوبة للتالي:   

1,891 2,261 فروقات مؤقتة قابلة للخصم متعلقة في 
مخصصات وإعادة تقييم المباني 871 728

62 )112( إستثمارات متاحة للبيع  )43( 24

1,953 2,149 828 752

دين ثانوي   15

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف ر.ع ألف ر.ع

165,195 135,325 في 1 يناير   52,100 63,600

)29,870( )7,793( مدفوعة خالل السنة )3,000( )11,500(

135,325 127,532 49,100 52,100
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رأس المال    16

ــل 2،000،000،000 ســهم و القيمــة األســمية  ــه للبنــك هــو 2،000،000،000 ســهم والقيمــة األســمية للســهم الواحــد 100 بيســة ) مقاب رأس المــال المرخــص ب  
للســهم الواحــد 100 بيســة لعــام 2015( و فــي 31 ديســمبر 2016 أصــدر البنــك 1،474،781،280 ســهم بقيمــة أســمية للســهم الواحــد 100 بيســة مدفوعــة 

بالكامــل ) مقابــل 1،340،710،250 ســهم فــي عــام 2015 بقيمــة أســمية 100 بيســة للســهم الواحــد( 

في 31 ديسمبر 2016 كان المساهمين الذين يملكون 10 % أو أكثر من رأس مال البنك كما يلي:   

عدد األسهم
باأللف سهم

النسبة المئوية 
للتملك

ألف ر.عألف ر.ع2016

34.90٪514,696البنك التجاري القطري 

14.74٪217,446مجموعة سهيل بهوان )القابضة( ش م م 

11.36٪167,579صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 

النسبة المئوية للتملك محسوبة على أساس مجموع أسهم البنك الموجودة في تاريخ بيان المركز المالي.   

عالوة إصدار    17

تمثــل عــالوة إصــدار األســهم البالغــة 34.5 مليــون ريــال عمانــي )89.5 مليــون دوالر أمريكــي( العــالوة المحصلــة مــن إصــدار 10 مالييــن ســهم مــن قبــل   
البنــك مــن خــالل طــرح خــاص بســعر 4.45 ريــال عمانــي )11.56 دوالر أمريكــي( للســهم، الــذي تمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل مســاهمي البنــك أثنــاء 
جمعيتهــم الســنوية غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 25 يونيــو 2005، وفــي ذلــك الوقــت بلغــت القيمــة اإلســمية لســهم البنــك قدرهــا 1 ريــال عمانــي.

االحتياطي القانوني    18

يــدرج االحتياطــي القانونــي الغيــر قابــل للتوزيــع وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة فــي ســلطنة عمــان ووفقــا للقانــون االتحــادي رقــم 10 فــي   
أبوظبــي. يجــب تحويــل ســنويا مــا ال يقــل عــن 10% مــن األربــاح الســنوية للبنــك حتــى يبلــغ االحتياطــي القانونــي مــا مقــداره ثلــث رأس المــال علــى 
األقــل فــي ســلطنة عمــان ونصــف رأس مــال الفــرع فــي أبوظبــي, فــي 31 ديســمبر 2016 وصــل اإلحتياطــي القانونــي فــي ســلطنة ُعمــان ثلــث رأس 

المــال المصــدر.

إحتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع      19

إحتياطي 
اإلستثمارات المتاحة 

للبيع 

إحتياطي إعادة 
التقييم 

إحتياطي الدين 
المجموعالثانوي 

ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

2,3314,38533,88040,596في 1 يناير 2016

)943(--)943(صافي حركة قيود إستثمارات متوفرة للبيع 

)210(--)210(خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع

تأثير ضريبة صافي الخسائر على اإلستثمارات 
)67(-)67(المالية المتاحة للبيع 

9,8209,820--محول الى األرباح المحتجزة

)3,000()3,000(--الُمحول إلى إحتياطي الدين الثانوي 

1,1114,38540,70046,196في 31 ديسمبر 2016 

2,88611,390105,714119,990في 31 ديسمبر 2016 )ألف دوالر أمريكي(
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يمثل اإلحتياطي الفائض من إعادة تقييم األراضي والمباني وهو غير قابل للتوزيع لحين بيع أو إستخدام األصول المتعلقة.    )1(  

يمثل إحتياطي الدين الثانوي تحويل سنوي مقابل الدين الثانوية الذي يستحق خالل فترة الخمس سنوات التالية )إيضاح 15(.    )2(  
الخــاص.   اإليــداع  األربــاح المحتجــزة عنــد إســتحقاق  إلــى  اإلحتياطــي متوفــر إلعــادة تحويلــه    

 

المستوى 1 سندات دائمة    20

في سنة 2015، أصدر البنك سندات دائمة 1 لتداول االوراق )سندات المستوى 1( والبالغة 115 مليون ريال عماني )300 مليون دوالر أمريكي(.  

ــة تابعــة للبنــك ويتــم تصنيفهــا ضمــن حقــوق الملكيــة وفقــا  ســندات المســتوى 1 تشــكل التزامــات مباشــرة وغيــر مشــروطة، وغيــر مضمون  
تصنيــف.   - الماليــة  األدوات   :32 رقــم  الدولــي  المحاســبة  لمعيــار 

              ال يوجــد موعــد اســتحقاق ثابــت أو نهائــي للســندات الدائمــة مــن المســتوى 1. يوجــد مــن قبــل البنــك فــي تقديرهــا موعــد اســترداد علــى 18 نوفمبــر 
2020 )“تاريــخ الدعــوة األولــى”( أو فــي أي تاريــخ دفــع الفائــدة و يخضــع عــد ذلــك لموافقــة مســبقة مــن البنــك المركــزي العمانــي.

ــك  ــت قــدره 7.875%. بعــد ذل ــخ التســجيل االول بمعــدل ســنوي ثاب ــدة علــى القيمــة االســمية لهــا مــن تاري الســندات مــن المســتوى 1 تحمــل الفائ  
ــرات  ــي المتأخ ــنوي ف ــف س ــاس نص ــى أس ــدة عل ــع الفائ ــم دف ــوف يت ــنوات. س ــس س ــدة خم ــرات لم ــى فت ــدة عل ــعر الفائ ــن س ــادة تعيي ــيتم إع س

وتعامــل علــى أنهــا خصــم مــن حقــوق المســاهمين. الفائــدة هــي غيــر تراكميــة وتدفــع وفقــا لتقديــر البنــك.

.)BM 1114( وتشكل هذه األوراق جزء من رأس المال الفئة 1 من البنك وتتوافق مع بازل 3 وانضمة البنك المركزي العماني  

توزيع األرباح المدفوعة والمقترحة     21

إقتــرح مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح نقديــة بواقــع 0.016 ريــال عمانــي لــكل ســهم  تبلــغ فــي مجموعهــا  23.5 مليــون ريــال عمانــي ) مقابــل 0.030 دوالر   
أمريكــي للســهم الواحــد و باجمالــي 61 مليــون دوالر أمريكــي( وتوزيعــات أربــاح أســهم منحــة بقيمــة اســمية 0.005 ريــال عمانــي للســهم الواحــد 
باجمالــي 7.4 مليــون ريــال عمانــي )0.013 دوالر أمريكــي للســهم الواحــد و باجمالــي 19.2 مليــون دوالر أمريكــي( وذلــك عــن الســنة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر 2016 وهــي توزيعــات ينبغــي أن يوافــق عليهــا المســاهمين فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية العاديــة المقــرر عقدهــا فــي مــارس 2017.  

ــي  ــال عمان ــع 0.011 ري ــة بواق ــاح نقدي ــات أرب ــً، توزيع ــت الحق ــة ودفع ــارس 2016 الموافق ــي م ــد ف ــنوية المنعق ــة الس ــة العام ــاع الجمعي ــي إجتم ــم ف ت  
للســهم مجموعهــا 22.8 مليــون ريــال عمانــي )0.044 دوالر أمريكــي للســهم مجموعهــا61.12 مليــون دوالر أمريكــي( و توزيعــات أربــاح أســهم منحــة 
ــي 34.85  ــي )0.017 دوالر أمريكــي للســهم الواحــد و باجمال ــال عمان ــي 13.4 مليــون ري ــي للســهم الواحــد باجمال ــال عمان بقيمــة اســمية 0.007 ري

مليــون دوالر أمريكــي( للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 .

االرتباطات وااللتزامات االحتمالية الطارئة     22

قــام البنــك، مــن أجــل تلبيــة اإلحتياجــات الماليــة للعمــالء ، بإبــرام إرتباطــات مختلفــة غيــر قابلــة لإللغــاء وإلتزامــات إحتماليــة طارئــة. بالرغــم مــن   
أن هــذه اإللتزامــات ال  يجــوز إدراجهــا فــي قائمــة المركــز المالــي، فإنهــا تتضمــن علــى مخاطــر إئتمانيــة وبالتالــي فهــي جــزء مــن إجمالــي مخاطــر 

ــك.  البن

تشــتمل االرتباطــات المتعلقــة بالتســهيالت اإلئتمانيــة علــى االرتباطــات الخاصــة بتقديــم التســهيالت االئتمانيــة واالعتمــادات المســتندية تحــت   
البنــك. عمــالء  احتياجــات  لتلبيــة  الضمــان  وخطابــات  الطلــب 

تمثــل االرتباطــات بتقديــم تســهيالت إئتمانيــة االرتباطــات التعاقديــة لتقديــم قــروض وتســهيالت تجــدد تلقائيــً. وعــادة مــا يكــون لهــذه االرتباطــات   
تواريــخ صالحيــة محــددة، أو تشــتمل علــى شــروط اللغائهــا، وتتطلــب دفــع رســـوم. ونظــرًا المكانيــة انتهــاء صالحيــة هــذه العقــود دون القيــام بســحب 

ــة ال تمثــل بالضــرورة التزامــات ماليــة مســتقبلية.  ــم التعاقدي ــإن القيـ التســهيالت، ف

يلتــزم البنــك بموجــب االعتمــادات المســتندية تحــت الطلــب وخطابــات الضمــان القائمــة بالدفــع نـــيابة عــن عمالئــه فــي حالــة عــدم قيــام العميــل   
العقــد. بالتزاماتــه وفقــً لشــروط  بالوفــاء 
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بلغت التزامات البنك بالنيابة عن العمالء التي لها مقابل من التزامات العمالء بتاريخ قائمة المركز المالي كالتالي:   

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

1,188,494 1,204,062 ضمانات 463,564 457,570

260,314 208,140 اعتمادات مستندية 80,134 100,221

1,448,808 1,412,202 543,698 557,791

               يوضح الجدول التالي تركيز االلتزامات اإلحتمالية الطارئة طبقا للقطاع االقتصادي: 

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

658,208 713,273 إنشاءات 274,610 253,410

146,642 184,516 تجارة جملة و مفرق 71,039 56,457

125,283 178,146 صناعة  68,586 48,234

219,634 165,379 مؤسسات مالية 63,671 84,559

84,434 68,729 خدمات  26,461 32,507

147,519 61,125 أخرى   23,533 56,795

47,397 19,653 نقل و اتصاالت 7,566 18,248

15,408 17,242 كهرباء، غاز و مياه 6,638 5,932

2,582 2,914 تعدين و محاجر 1,122 994

1,008 700 شخصية  270 388

693 525 زراعة 202 267

1,448,808 1,412,202 543,698 557,791

ــي – 0.3 مليــون دوالر أمريكــي(  ــال عمان ــي – 1.0 مليــون دوالر أمريكــي )2015: 0.1 مليــون ري ــال عمان ــات علــى مبلــغ 0.4 مليــون ري تشــتمل الضمان  
متعثــرة. بقــروض  متعلقــة 

            اإلرتباطات 

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

363,613 618,262 إرتباطات غير مسحوبة  238,031 139,991

86,221 53,865 المصروفات الرأسمالية 20,738 33,195

5,488 5,943 إلتزامات عقود اإليجار التشغيلية   2,288 2,113

الحد األدنى لمدفوعات عقود اإليجار 
المستقبلية:

3,062 2,899 أقل من سنة واحدة  1,116 1,179

2,426 3,044 من سنة إلى خمس سنوات  1,172 934

5,488 5,943 2,288 2,113
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الفروع  

قــام البنــك بإيــداع رأس المــال الــالزم فــي البلــدان التاليــة وذلــك لدعــم فروعــه فــي الخــارج. هــذه المبالــغ ال يمكــن ســحبها بــدون موافقــة مــن البنــوك   
المركزيــة للبلــدان المعنيــة:

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

54,553 88,584 فروع دولة اإلمارات العربية المتحدة  34,105 21,003

50,000 50,000 فروع جمهورية مصر العربية  19,250 19,250

104,553 138,584 53,355 40,253

المطالبات القانونية   

حســب طبيعــة القطــاع المصرفــي، والتقاضــي ســواء مــن قبــل أو ضــد البنــك هــو متوقــع، مــن أجــل إدارة هــذا التقاضــي بشــكل صحيــح، يوجــد لــدى   
البنــك آليــة وضوابــط رقابــة فعالــة، ليــس لــدى البنــك أي إجــراءات قانونيــة رئيســية / جوهريــة معلقــة لــدى المحاكــم فــي ســلطنة ُعمــان أو خارجهــا 
ســواء رفعــت مــن قبــل البنــك أو ضــده، غيــر الدعــاوي العاديــة المقدمــة مــن قبــل العمــالء فــي ســياق األعمــال االعتياديــة، ومــع ذلــك، يوجــد هنــاك 
بعــض المطالبــات القانونيــة العالقــة المرفوعــة ضــد البنــك والتــي ال يتوقــع أن يكــون لهــا أي أثــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة للبنــك. وبالمثــل، 

يوجــد هنــاك بعــض القضايــا الجاريــة التــي رفعهــا البنــك ضــد المقترضيــن ضمــن ســياق ممارســة النشــاط العــادي.

األصول اإلئتمانية  

القيمــة العادلــة لــأوراق الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 المحتفــظ بهــا كأمانــة للعمــالء تبلــغ قدرهــا 59.62 مليــون ريــال عمانــي. 154.85 مليــون   
دوالر أمريكــي )2015-  64.83مليــون ريــال عمانــي.  168.40مليــون دوالر أمريكــي(.

إيرادات الفوائد  23

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي  ألف ر.ع ألف ر.ع

312,881 347,748 الفائدة من العمالء  133,883 120,459

4,361 6,686 الفائدة من البنوك  2,574 1,679

317,242 354,434 136,457 122,138

األصــول التــي تحتســب لهــا فوائــد، بخــالف االســتثمارات، حققــت فوائــد إجماليــة بمعــدل فائــدة فعلــي ســنوي يبلــغ 4.90% للســنة المنتهيــة                        
.)2015 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  للســنة   %4.68 بنســبة  )مقارنــة   2016 ديســمبر   31 فــي 

مصروفات الفوائد  24

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

67,146 75,483 الفائدة للعمالء  29,061 25,851

3,345 12,174 الفائدة للبنوك  4,687 1,288

8,831 11,956 سندات متوسطة األجل بعملة اليورو 4,603 3,400

79,322 99,613 38,351 30,539

بلــغ المتوســط الفعلــي اإلجمالــي التكلفــة الســنوية لأمــوال بالنســبة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 نســبة 1.43% )مقارنــة بنســبة %1.16   
للســنة  المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015(.
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إيرادات التشغيل األخرى  25

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

48,403  41,587 إيرادات الرسوم والعموالت  16,011 18,635

)44( )16( مصروفات الرسوم والعموالت  )6( )17(

48,359  41,571 صافي الرسوم والعموالت  16,005 18,618

25,317  16,288 رسوم الخدمات 6,271 9,747

2,623  4,447 أرباح بيع استثمارات  1,712 1,010

12,990 12,808 صافي األرباح من عمليات صرف العملة األجنبية 4,931 5,001

7,938  9,545 اإليرادات من سندات وأخرى  3,675 3,056

4,088  1,969 توزيعات األرباح  758 1,574

5,132  3,107 إيرادات متنوعة 1,196 1,976

106,447  89,735 34,548 40,982

مصروفات التشغيل األخرى   26

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

15,665 16,088 مصروفات التأسيس 6,194 6,031

37,865 40,032 مصروفات التشغيل والمصروفات اإلدارية 15,412 14,578

665 810 مكافآت مجلس اإلدارة  312 256

54,195 56,930 21,918 20,865

المعامالت مع األطراف ذات العالقة  27

معامالت أخرى مع أطراف ذات عالقة   

يقــوم البنــك بإجــراء معامــالت فــي ظــل ظــروف تجاريــة إعتياديــة مــع بعــض المــدراء التنفيذييــن أو المســاهمين أو أعضــاء مجلــس اإلدارة أو   
كالتالــي: هــي  العالقــة  ذات  األطــراف  تلــك  مــع  األرصــدة  مبالــغ  إجمالــي  إن  قــوي.  نفــوذ  فيهــا  لهــم  التــي  الشــركات 

20162015

مساهم المجموع أخرى مساهم رئيسي
المجموع أخرىرئيسي

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

43,66943,669-99,03999,039-القروض والسلف

82,29235,304117,59691,34520,869112,214ودائع العمالء

5513,66813,72323515,01515,250المستحق من البنوك

38,647-28,91738,647-28,917المستحق للبنوك

14,5004,00018,50014,5004,00018,500دين ثانوي 

خطابات مستندية، ضمانات
1185,3485,4661182,1222,240وأوراق قبول 

تسهيالت إئتمانية متجددة
77,000-77,00077,000-77,000حسب الطلب 

484-422484-422ضمانات ضد المخاطر مستلمة 

1,801-1,9181,801-1,918اإلستثمار
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(  27

يتضمن األرباح أو الخسائر للسنة  المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:  

20162015

مساهم
مساهمالمجموع أخرى رئيسي

المجموع أخرى رئيسي

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

3,1653,165211,9992,020-إيرادات الفوائد

9898-7456130إيرادات العمولة 

3,3573873,7443,2783533,631مصروفات الفوائد 

569569-1,0511,051-مصروفات أخرى 

20162015

مساهم
مساهمالمجموع أخرى رئيسي

المجموع أخرى رئيسي

ألف دوالر 
أمريكي 

ألف دوالر 
أمريكي 

ألف دوالر 
أمريكي 

ألف دوالر
أمريكي 

ألف دوالر 
أمريكي 

ألف دوالر 
أمريكي 

113,426113,426-257,244257,244-القروض والسلف

213,74591,699305,444237,26054,205291,465ودائع العمالء

14335,50135,64461039,00039,610المستحق من البنوك

100,382-75,109100,382-75,109المستحق للبنوك

37,66210,39048,05237,66210,39048,052دين ثانوي 

خطابات مستندية، ضمانات وأوراق 
30613,89114,1973065,5125,818قبول 

تسهيالت إئتمانية متجددة حسب 
200,000-200,000200,000-200,000الطلب 

1,257-1,0961,257-1,096ضمانات ضد المخاطر مستلمة 

4,678-4,9824,678-4,982اإلستثمارات

 

يتضمن األرباح أو الخسائر للسنة  المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:

20162015

مساهم
مساهمالمجموع أخرى رئيسي

المجموع أخرى رئيسي

ألف دوالر 
أمريكي 

ألف دوالر 
أمريكي 

ألف دوالر 
أمريكي 

ألف دوالر
أمريكي 

ألف دوالر 
أمريكي 

ألف دوالر 
أمريكي 

8,2218,221555,1925,247-إيرادات الفوائد

255255-192145337إيرادات العمولة 

8,7191,0059,7248,5149179,431مصروفات الفوائد 

1,4781,478-2,7302,730-مصروفات أخرى 
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(  27

تفاصيل مزايا اإلدارة العليا هي كالتالي:  

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

رواتب ومزايا قصيرة االجل أخرى 

6,644 8,143 - ثابتة 3,135 2,558

5,000 3,766 - غير ثابتة 1,450 1,925

11,644 11,909 4,585 4,483

العائد األساسي  والمخفف للسهم الواحد     28

يحتسب عائد السهم الواحد بتقسيم ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:    

20162015

ألف ر.عألف ر.ع

55,77960,106ربح السنة ب)االف ر.ع( 

)1,151(-ناقص : تكلفة اصدار سندات مستدامة المستوى 1

)1,086()8,010(ناقص : الفائدة على السندات مستدامة المستوى 1

47,76957,869الربح العائد للمساهمين 

1,474,7811,474,781المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة ب)االف ر.ع(   

0.0320.039العائد األساسي للسهم الواحد )ر.ع(

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

144,880156,120ربح السنة )باأللف الدوالر األمريكي(

)2,990(-ناقص : تكلفة اصدار سندات مستدامة المستوى 1

)2,821()20,805(ناقص : الفائدة على السندات مستدامة المستوى 1

124,075150,308الربح العائد للمساهمين 

1,474,7811,474,781المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )باأللف الدوالر األمريكي(

0.080.10العائد األساسي للسهم الواحد ) بالدوالر األمريكي(

خــالل العــام 2016، أصــدر البنــك توزيعــات أربــاح أســهم منحــة 0.010 ريــال عمانــي للســهم الواحــد بإجمالــي 13.4 مليــون ريــال عمانــي ) 0.026 دوالر   
امريكــي للســهم الواحــد بإجمالــي 34.8 مليــون دوالر امريكــي( إلــى المســاهمين الحالييــن. كمــا كانــت الطــرح دون أي اعتبــار، ويتــم تعديــل 
ــة الفتــرة  ــو أن الطــرح قــد وقــع فــي بداي ــة القائمــة كمــا ل ــر النســبي فــي عــدد األســهم العادي ــة القائمــة قبــل الطــرح للتغيي عــدد األســهم العادي

المعروضــة. المبكــرة 

لم يتم عرض العائد االساسي للسهم  الواحد المخفف، حيث لم يصدر البنك أي ادوات مالية قد تؤثر على العائد عند ممارسته.  

كفاية رأس المال     29

يحتفــظ البنــك بقاعــدة رأس مــال ُتــدار بشــكل نشــط لتغطيــة المخاطــر المتأصلــة فــي األعمــال.  كمــا تتــم مراقبــة كفايــة رأســمال البنــك   
بإســتخدام، ضمــن مقاييــس أخــرى، القوانيــن والنســب التــي أصدرتهــا لجنــة بــازل حــول اإلشــراف علــى المصــارف والتــي قــام بتبنيهــا البنــك 

البنــك.  علــى  إشــرافه  فــي  العمانــي  المركــزي 

إلتزم البنك خالل السنة الماضية بالكامل بكافة المتطلبات الخارجية  المفروضة  على البنك  و المتعلقة برأس المال.   

إدارة رأس المال  

إن الغــرض الرئيســي إلدارة رأس مــال البنــك هــو التأكــد بــأن البنــك يتقيــد بمتطلبــات رأس المــال الخارجيــة المفروضــة وإن البنــك يحتفــظ بدرجــات   
إئتمــان قويــة ونســبة رأس مــال جيــدة مــن أجــل دعــم أعمالــه ورفــع قيمــة المســاهمين إلــى الحــد األقصــى.
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كفاية رأس المال )تابع(  29

يقــوم البنــك بــإدارة هيكليــة رأســماله وإجــراء التعديــالت عليهــا، علــى ضــوء التغييــرات فــي الظــروف اإلقتصاديــة وخصائــص مخاطــر أنشــطته. مــن   
أجــل الحفــاظ أو تعديــل هيكليــة رأس المــال، يجــوز للبنــك أن يقــوم بتعديــل قيمــة توزيعــات األربــاح المدفوعــة إلــى المســاهمين أو إصــدار، عائــد رأس 

ــل سياســة إدارة رأس المــال خــالل الســنة لتشــمل التغييــرات التنظيميــة. مــال إلــى المســاهمين أو إصــدار أوراق ماليــة رأســمالية. تــم تعدي

إن المعيــار الدولــي لتقييــم كفايــة رأس المــال هــو معــدل مخاطــر األصــول الــذي يقــارن رأس المــال باألصــول المدرجــة والغيــر مدرجــة فــي قائمــة   
المخاطــر. المرجحــة لفئــات عريضــة مــن  المالــي  المركــز 

لقد تم إحتساب معدل مخاطر األصول وفقً إلرشادات كفاية رأس المال الصادرة من بنك التسويات الدولية كما يلي:  

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف ر.ع ألف ر.ع

قاعدة راس المال

958,174 1,021,070 فئة 1 – أموال المساهمين  393,112 368,897

300,000 300,000 اضافة راس المال من المستوى 1  115,500 115,500

144,847 122,888 فئة 2 – الدين الثانوي و اإليداع الخاص والمخصصات 
المجمعة لخسائر اإلنخفاض في القيمة 47,312 55,766

1,403,021 1,443,958 إجمالي قاعدة رأس المال 555,924 540,163

مرجح التعرض لمخاطر األصول

7,050,119 7,500,257 مخاطر األئتمان 2,887,599 2,714,296

574,465 626,722 مخاطر التشغيل  241,288 221,169

106,855 155,584 مخاطر السوق  59,900 41,139

7,731,439 8,282,563 إجمالي مرجح التعرض لمخاطر األصول 3,188,787 2,976,604

%12.4 ٪12.3 نسبة رأس المال / نسبة المستوى االول ٪12.3 %12.4

%16.3 ٪16.0 نسبة المستوى 1 ٪%16.0 %16.3

%18.2 ٪17.4 معدل مخاطر األصول )معايير بازل 2( ٪17.4 %18.2

إدارة المخاطر     30

ــة للمخاطــر هــي ذات أهميــة قصــوى بالنســبة للبنــك. تقــوم عمليــة إدارة المخاطــر فــي البنــك بتقييــم، ومراقبــة وإدارة المخاطــر  اإلدارة الفعال  
المرتبطــة بأنشــطة البنــك التــي يقــوم بهــا تمشــيً مــع ســقوف مخاطــر محــددة. المخاطــر الرئيســية للبنــك هــي مخاطــر االئتمــان ومخاطــر 
الســوق والمخاطــر التشــغيلية والمخاطــر اإلســتراتيجية. يعمــل البنــك علــى المبــادئ التوجيهيــة لثالثــة خطــوط دفــاع أي األعمــال، ووظائــف ضوابــط 
الرقابــة المســتقلة والتدقيــق الداخلــي. يــرأس وظيفــة إدارة المخاطــر مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي للمخاطــر مــع فريــق مــن مهنيــي المخاطــر إلدارة 

وظائــف مخاطــر محــددة.

مخاطر االئتمان  1-30

تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي مخاطــر الخســارة الماليــة للبنــك فــي حالــة فشــل العميــل أو طــرف مماثــل فــي أداة ماليــة فــي الوفــاء بالتزاماتــه   
التعاقديــة. يقــوم البنــك بــإدارة والرقابــة علــى مخاطــر اإلئتمــان بوضــع ســقوف داخليــة علــى مبالــغ المخاطــر التــي ســيقبلها لأفــراد والمجموعــات 
والقطاعــات الصناعيــة تمشــيً مــع إرشــادات البنــك المركــزي العمانــي. يقــوم البنــك بإحتســاب الخســائر المتوقعــة مــن مخاطــر اإلئتمــان علــى 

ــي. ــرة علــى أســاس إرشــادات البنــك المركــزي العمان ــة المتعث ــراد فــي الفئ أســاس مخاطــر التصنيــف لقــروض الشــركات واألف
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مخاطر االئتمان )تابع(  1-30

إدارة مخاطر اإلئتمان  

تــدار مخاطــر االئتمــان ضمــن المتطلبــات التنظيميــة للبنــك المركــزي العمانــي، وإطــار المخاطــر المنصــوص عليــه فــي ميثــاق المخاطــر المعتمــد   
ــا مــن قبــل لجنــة اإلدارة  مــن مجلــس االدارة وسياســات وإجــراءات اإلئتمــان المعتمــدة مــن المجلــس. السياســات واإلجــراءات تتــم مراجعتهــا دوري
والمخاطــر التابعــة للمجلــس للتأكــد مــن توافقهــا مــع أفضــل الممارســات الحاليــة. مخاطــر اإلئتمــان يتــم الموافقــة عليهــا مــن الســلطات 
المفوضــة علــى أســاس تفويــض مــن لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس. تفويــض الســلطات يقــوم علــى أســاس حجــم مخاطــر اإللتــزام الفــردي، 
وجــودة االئتمــان )التقييــم الداخلــي والخارجــي(، وكذلــك مســتوى تخفيــف مخاطــر االئتمــان )ضمانــات ، وكفــاالت، وغيرهــا( لحــاالت المخاطــر 
المقترحــة. بالنســبة لمخاطــر تجــارة التجزئــة، يوجــد هنــاك تفويــض الســلطة للتعامــل مــع اســتثناءات برنامــج اإلقــراض المعتمــدة. الرقابــة والرصــد 
وإدارة المخاطــر االئتمانيــة تتــم بالتنســيق مــع وحــدات األعمــال حســب اإلجــراءات الموضوعــة. يشــمل إطــار إدارة المخاطــر أيضــا السياســات فيمــا 
يتعلــق باالعتــراف بالمشــكلة، وقوائــم اإلنــذار المبكــر، ومشــاهدة القوائــم، وتصنيــف المعاييــر وتعديــالت تقييــم المخاطــر. يتوقــع البنــك نظــام 
زنــاد اإلنــذار المبكــر اســتنادا إلــى معاييــر إئتمــان محــددة مســبقا ومحاســبة الســلوك. كمــا يقــوم البنــك باختبــار الضغــط مــن محفظتــه وتكاليــف 

االئتمــان المحتملــة فــي حالــة حــدوث خفــض أو تقصيــر مــن جانــب عمالئــه.

اإلئتمان للشركات  

ــرة  ــع الشــركات، والشــركات الصغي ــة للمخاطــر المتعلقــة بجمي قســم مخاطــر االئتمــان للشــركات مســؤول عــن التقييــم المســتقل والرقاب  
والمتوســطة والمؤسســات الماليــة. يقــوم القســم بمراجعــة وتقييــم مخاطــر االئتمــان للتعرضــات المقترحــة قبــل اإللتــزام بالتســهيالت للعمــالء 
مــن خــالل وحــدات األعمــال المعنيــة. التجديــدات ومراجعــة التســهيالت تخضــع لنفــس العمليــة. كل عــرض إئتمانــي هــو أيضــا يتــم تقييمــه فيمــا 
ــليط  ــم تس ــد، يت ــراف، إن وج ــا، واالنح ــر، وغيره ــات المخاط ــدان ، ودرج ــة، والبل ــات االقتصادي ــف القطاع ــررة لمختل ــزات المق ــقوف التركي ــق بس يتعل
الضــوء عليــه. لقــد قــدم البنــك سياســة تســعير علــى أســاس المخاطــر، كمــا أن كل عــرض إئتمــان يتــم تقييمــه علــى أســاس المعاييــر الداخليــة 
ــز محلــل المخاطــر مــع متطلبــات البنــك وقــام  ــة للمخاطــر. كمــا قــام البنــك خــالل الســنة بمالءمــة النمــوذج مودي ــة المطلوب ــد المعدل للعوائ
بالتغيــر إلــى هــذا النمــوذج لمخاطــر تصنيــف الشــركات المقترضــة. يقــدم قســم االئتمــان للشــركات المشــورة لتوجيــه وحــدات األعمــال لتعزيــز 

أفضــل الممارســات فــي مختلــف أنحــاء البنــك فــي إدارة مخاطــر االئتمــان.

باإلضافــة إلــى مراجعــات مخاطــر االئتمــان الســنوية الرســمية لتســهيالت كل شــركة، يتــم أيضــً مراجعــات متكــررة لحســابات قائمــة المراقبــة،   
ــع ســنوية لتغيــرات  ــدة والمراجعــة الرب والشــركات المســاهمة العامــة والمخاطــر الكبيــرة. كذلــك، قــام البنــك بإدخــال اختبــارات التحمــل الجدي

التصنيــف الســلبية وتوقعــات مخاطــر مجموعــة المؤسســة الماليــة تمشــيً مــع أفضــل الممارســات وإرشــادات اللوائــح التنظيميــة.

يتــم إجــراء مراجعــة مفصلــة شــاملة لمحفظــة التســهيالت االئتمانيــة للشــركات كل ثالثــة أشــهر ويتــم تقديــم التقريــر إلــى اإلدارة العليــا ولجنــة   
اآلتــي:  فــي  المخاطــر  اإلدارة. تتمثــل مجــاالت مراجعــة  التابعــة لمجلــس  المخاطــر 

• تخفيض المخاطر/نقلها بشكل سلبي   

• ملمح المتوسط المرجح لدرجة  االئتمان   

• تركيز/أداء المحفظة  

• وضع المخاطر المتعلقة بالديون المتأخرة  

• المخاطر المضمونة باألسهم المدرجة في سوق مسقط لأوراق المالية  

• مخاطر قطاع العقارات وقطاع التأجير  

• المخاطر المشتركة  

• العالقات الجديدة  

• تعرضات مخاطر كبار األعضاء والمقرضين غير المقيمين  

• تعرضات مخاطر البلدان / المؤسسات المالية  

• إقراض بدون ضمان ومخاطر اإلقراض على أساس إسم المقترض  

إئتمان تجارة التجزئة  

يديــر قســم إئتمــان تجــارة التجزئــة مخاطــر االئتمــان فــي محفظــة التجزئــة. التســهيالت االئتمانيــة يتــم تقديمهــا بشــكل رئيســي لعمــالء التجزئــة   
علــى أســاس برامــج المنتــج الموافــق عليهــا مــن قبــل لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس. معاييــر اإلقــراض لهــذه البرامــج يتــم مراجعتهــا وتعديلهــا 
دوريــً، إذا لــزم األمــر، اســتنادا إلــى تحليــل مســتمر ألداء المنتــج وجــودة محفظــة اإلئتمــان والمخاطــر المتوقعــة. التســهيالت االئتمانيــة خــارج برامــج 

المنتــج يتــم تقييمهــا بشــكل فــردي مــن قبــل قســم مخاطــر االئتمــان اإلســتهالكي وتعتمدهــا الســلطات المفوضــة.

تتــم مراجعــة لمحفظــة إئتمــان تجــارة التجزئــة علــى أســاس شــهري، وتقــدم إلــى لجنــة إدارة المخاطــر التابعــة، ويرفــع التقريــر ربــع الســنوي  عــن   
الشــهر الســابق إلــى لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس. تشــمل النقــاط الهامــة التــي تغطيهــا المراجعــة مــا يلــي:
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• مراجعة المحفظة  

ــان  ــر االئتم ــر معايي ــر  عب ــج، والتاخي ــل النتائ ــج، وتحلي ــب المنت ــراف حس ــل االنح ــن تحلي ــذي يتضم ــر االداء )ال ــات تعث ــراف وإتجاه ــز اإلدارة لإلنح • موج  
الــخ( المختلفــة، 

• المشاريع المتعهد القيام بها / والتي تم الوفاء بها خالل الشهر  

• اإلسترداد  

أدخلــت تحســينات عــدة للنظــام وتــم إدخــال عمليــات جديــدة فــي جميــع األنشــطة الهامــة لتحســين جــودة التجهيــز والكفــاءة، وتعزيــز منهجيــات   
التحصيــل لمحفظــة التجزئــة, لقــد قــام البنــك بإعــادة صياغــة اســتراتيجيته بشــأن اإلقــراض مــن خــالل اعتمــاد معاييــر إقــراض أكثــر صرامــة والرصــد 
المســتمر للمحفظــة وهــو بصــدد تنفيــذ نظــام نشــأة القــرض، ونمــوذج تقييــم االئتمــان وحلــول التحصيــالت لتعزيــز إطــار عمــل مخاطــر االئتمــان 

ــتهالكي. اإلس

آلية مراجعة القروض  

ــوازن بيــن المخاطــر  ــة مراجعــة القــروض مــع تشــريع للتقييــم المســتمر لجــودة محفظــة القــروض؛ والت لقــد أنشــأ البنــك قســم مســتقل آللي  
ــة،  ــف اإلئتماني ــة التصني ــة عملي ــروض، ونزاه ــة إدارة الق ــم فعالي ــم بتقيي ــوم القس ــان, يق ــي إدارة االئتم ــة ف ــينات نوعي ــداث تحس ــأة، وإح والمكاف
وتقييــم مخصصــات خســائر القــروض العامــة والخاصــة، وجــودة المحفظــة، الــخ. باإلضافــة إلــى مــا ســبق يقــوم فريــق آليــة مراجعــة القــروض بمراجعــة 
فعاليــة البنــك مــن ضوابــط الرقابــة الداخليــة واإلجــراءات المعتمــدة لضمــان أن يتــم إتبــاع ممارســات قويــة وســليمة مــن قبــل جميــع المســاهمين.
تقــوم آليــة مراجعــة القــروض أيضــا بإجــراء مراجعــات متخصصــة مســتقلة، وإجــراء التحقيقــات والتقييمــات وفقــا لتوجيهــات اإلدارة حــول مجــاالت 
االهتمــام المتعلقــة بعمليــة الموافقــة االئتمانيــة و / أو عمليــات التحليــل داخــل البنــك. ويتــم رفــع تقريــر بالنتائــج الهامــة إلــى الرئيــس التنفيــذي 

إلدارة المخاطــر، ولجنــة إدارة المخاطــر ويحتمــل إلــى لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس إذا اســتدعى األمــر.

سياسات تخفيف المخاطر  

ــر البنــك  ويراقــب ويحــد مــن تركيــزات مخاطــر اإلئتمــان بشــكل معيــن لأفــراد والمجموعــات والقطاعــات الصناعيــة والبلــدان, يقــوم البنــك  يدي  
ــة المتعلقــة بمقتــرض واحــد، أو مجموعــة مــن  ــك بوضــع ســقوف علــى مســتويات المخاطــر المقبول ــد مســتويات مخاطــر اإلئتمــان وذل بتحدي
المقترضيــن، والقطاعــات الجغرافيــة واإلقتصاديــة, يتــم التحكــم بتلــك المخاطــر ومراجعتهــا دوريــً مــن قبــل لجنــة إدارة اإلئتمــان، ولجنــة المخاطــر 

التابعــة لمجلــس اإلدارة.

إجمالي الحد األقصى للمخاطر  

إجمالي الحد
األقصى للمخاطر 

إجمالي الحد 
األقصى للمخاطر 

إجمالي الحد 
األقصى للمخاطر 

إجمالي الحد
األقصى للمخاطر 

2015 2016 2016 2015

ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي     ألف ر.ع   ألف ر.ع

674,831 1,207,811 أرصدة لدى البنوك المركزية  465,007 259,810

444,117 299,558 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى
في أسواق المال  115,330 170,985

6,582,075 6,935,795 صافي القروض والسلفيات إلى العمالء 2,670,281 2,534,099

406,904 333,462 اإلستثمارات المالية المحتفظ بها
ألغراض غير المتاجرة  128,383 156,658

139,043 133,833 Other assets 51,525 53,532

21,429 21,810 Derivatives 8,397 8,250

8,268,399 8,932,267 إجمالي المخاطر لبنود
داخل قائمة المركز المالي 3,438,923 3,183,334

1,188,494 1,204,062 خطابات الضمان 463,564 457,570

260,314 208,140 خطابات اإلعتماد  80,134 100,221

363,613 618,262 إلتزامات غير مسحوبة 238,031 139,991

1,812,421  2,030,464 إجمالي المخاطر لبنود خارج
قائمة المركز المالي  781,729 697,782
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يمثــل الجــدول أعــاله الســيناريو األســوأ لمخاطــر اإلئتمــان الــذي يتعــرض لــه البنــك فــي 31 ديســمبر 2016 و 31 ديســمبر 2015 غيــر آخذيــن فــي الحســبان   
ــه السياســة المالئمــة للقيــاس والتحكــم بمخاطــر  ــأن البنــك لدي ــة األخــرى. إن اإلدارة علــى ثقــة ب ــزات اإلئتماني ــات المحتفــظ بهــا أو التعزي الضمان

ــك.  ــب ذل ــث يتطل ــاالت حي ــات وكف ــكل رهون ــات بش ــالل الضمان ــن خ ــان م ــر اإلئتم ــف مخاط ــم تخفي ــك، يت ــى ذل ــة إل ــان. باإلضاف اإلئتم

تحليل جودة إئتمان القروض والسلفيات يتم إظهارها فيما يلي:   

لقروض الفاعلة 
)ليست مستحقة 

سابقًا أو منخفضة 
القيمة(

قروض مستحقة سابقًا 
ولم ُتدفع ولم تخفض 

قيمتها
إجمالي القروضقروض غير فاعلة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

2,474,36186,38361,5612,622,305الرصيد في 1 يناير 2016

789,533122,97338,705951,211اإلضافات خالل السنة

)794,202()15,385()18,513()789,533(العجز خالل السنة 

)11,018()11,018(--مشطوب خالل السنة

2,503,590190,84373,8632,768,296الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016
6,502,831495,696191,8527,190,379- ألف دوالر أمريكي

2,474,36186,38361,5612,622,305الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015
6,426,911224,371159,8996,811,181- ألف دوالر أمريكي

     تحليل أعمار قروض البنك المتأخرة عن الدفع ولم يتم تخفيض قيمتها يتم إظهارها فيما يلي: 

قروض متأخرة عن 
الدفع من 1 إلى

30 يوم

قروض متأخرة عن 
الدفع من 31 إلى

60 يوم

قروض متأخرة عن 
الدفع من 61 إلى 

89 يوم
المجموع 

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

صافي القروض والسلفيات إلى العمالء
في 31 ديسمبر 2016

2016 December 31 42,539 53,307 94,997 190,843

495,696 246,745 138,460 110,491 31 ديسمبر 2016 بالدوالر االمريكي

86,383 10,273 19,822 56,288 في 31 ديسمبر 2015 

224,372 26,683 51,486 146,203 31 ديسمبر 2015 بالدوالر االمريكي

الضمانات والتعزيزات اإلئتمانية األخرى  

يقــوم البنــك بوضــع عــدة سياســات وممارســات مــن أجــل تخفيــف مخاطــر اإلئتمــان. إن الممارســة التقليديــة هــي الحصــول علــى ضمــان لأمــوال   
المقدمــة، وهــي ممارســة شــائعة. يقــوم البنــك بتطبيــق اإلرشــادات حــول قبــول أنــواع محــددة مــن الضمانــات أو تخفيــف مخاطــر اإلئتمــان. أنــواع 

الضمانــات الرئيســية للقــروض والســلفيات هــي كالتالــي:

• الرهونات على أصول األعمال مثل العقارات والمخزون والمدينين؛  

• حجز الودائع الثابتة؛  

• هوامش نقدية؛  

• الرهونات على الممتلكات السكنية والتجارية؛  

• رهن األسهم واألوراق المالية المتداولة  

يتم ضمان القروض اإلسكانية برهن الممتلكات السكنية  

تتحكــم اإلدارة بالقيمــة الســوقية للضمانــات، وتطلــب ضمانــات إضافيــة وفقــً لإلتفاقيــة المعنيــة، وتتحكــم بالقيمــة الســوقية للضمانــات التــي   
تــم الحصــول عليهــا خــالل مراجعتهــا لكفايــة مخصــص خســائر إنخفــاض القيمــة.
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تتمثــل سياســة البنــك فــي بيــع الممتلــكات المحتفــظ بهــا بشــكل منتظــم. يتــم إســتخدام حصيلــة البيــع لتخفيــض أو ســداد المطالبــة غيــر   
األعمــال. الغــراض  إلســتخدامها  بهــا  المحتفــظ  الممتلــكات  البنــك  يقتنــي  ال  عامــًة،  المدفوعــة. 

تحليل الضمانات والتعزيزات اإلئتمانية األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات الممنوحة هي كالتالي:   

القروض الفاعلة 
)ليست مستحقة 

سابقًا أو منخفضة 
القيمة(

قروض مستحقة
إجمالي القروضقروض غير فاعلةسابقًا ولم ُتدفع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

1,794,541 73,486 101,665 1,619,390 الضمانات اإلضافية المتاحة

2,190 --2,190 الكفاالت المتاحة

5,278 1,253 -4,025 قروض حكومية ميسرة*

1,802,009 74,739 101,665 1,625,605 الرصيد في 31 ديسمبر 2016

الرصيد في 31 ديسمبر 2016
4,680,543 194,127 264,065 4,222,351 – ألف دوالر أمريكي 

1,768,863 89,262 93,583 1,586,018 الرصيد في 31 ديسمبر 2015

4,594,449 231,849 243,073 4,119,527 الرصيد في 31 ديسمبر 2015 – ألف دوالر أمريكي 

*تضمن الحكومة القروض الميسرة بمقدار مبلغ األصل غير المدفوع.   

إجمالي القروض و السلف غير المضمونة  هي أقل في قيمها من القيمة اإلجمالية للضمانات المحتفظ بها كما هو موضح أعاله   

سياسة تكوين المخصصات وإنخفاض القيمة   

يتــم إجــراء تقييــم بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي لتحديــد ســواء يوجــد هنــاك دليــل موضوعــي بــأن أصــل مالــي محــدد يجــوز تخفيــض قيمتــه. فــي   
حــال وجــود مثــل ذلــك الدليــل، يتــم تحديــد المبلــغ التقديــري القابــل لإلســترداد وأيــة خســائر إنخفــاض للقيمــة، بنــاءًا علــى صافــي القيمــة الحاليــة 

ــن مخصــص جماعــي.  ــك، يقــوم البنــك بتكوي ــى ذل ــة المتوقعــة المســتقبلية، المدرجــة فــي قائمــة الدخــل. باإلضافــة إل للتدفقــات النقدي

تحليل إضافي لقروض البنك المتعثرة طبقً لتصنيف البنك المركزي العماني يتم إظهارها فيما يلي:   

المجموعخسارةمشكوك فيهادون المستوى

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

9,81010,02441,72761,561الرصيد في 1 يناير 2016 

3,57117,59817,53638,705اإلضافات خالل السنة 

)15,385()4,777()6,106()4,502(العجز خالل السنة

)11,018()11,018(--مشطوب خالل السنة

8,87921,51643,46873,863الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2016
23,06255,886112,904191,852ألف دوالر أمريكي 

61,561   9,81010,02441,727الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015
25,48126,036108,382159,899ألف دوالر أمريكي 
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الحركة في القروض المعاد جدولتها   

20162015

ألف ر.عألف ر.ع

36,528 60,682 الرصيد في 1 يناير 

32,045 30,883 اإلضافات خالل السنة

)7,891()20,889(العجز خالل السنة

60,682 70,676 الرصيد كما في 31 ديسمبر 

157,616 183,574 الرصيد كما في 31 ديسمبر ألف دوالر أمريكي 

مخاطر السيولة  2-30

ــن  ــة. م ــة والضاغط ــروف العادي ــت الظ ــتحقاقها تح ــد إس ــع عن ــات الدف ــة إلتزام ــن تلبي ــك م ــن البن ــث ال يتمك ــر حي ــي المخاط ــيولة ه ــر الس مخاط  
أجــل الحــد مــن هــذه المخاطــر، قامــت اإلدارة بإجــراء ترتيبــات تمويــل مــن مصــادر متنوعــة باإلضافــة إلــى القاعــدة األساســية لإليــداع، وإدارة األصــول 
آخــذة الســيولة فــي عيــن اإلعتبــار، والتحكــم بالتدفقــات النقديــة المســتقبلية والســيولة علــى أســاس يومــي. إن هــذا يتضمــن تقييــم للتدفقــات 

ــب.  ــد الطل ــي عن ــل إضاف ــان تموي ــتخدامها لضم ــن إس ــي يمك ــان الت ــن الضم ــه م ــة عالي ــر درج ــة وتواف ــة المتوقع النقدي

يحتفــظ البنــك بالســيولة بــأن يقــوم بصــورة مســتمرة بتقييــم وتحديــد والتحكــم بتغيــرات حاجــات التمويــل المطلوبــة لتلبيــة األهــداف   
اإلســتراتيجية بالنســبة لإلســتراتيجية اإلجماليــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يحتفــظ البنــك ببعــض األصــول الســائلة كجــزء مــن إســتراتيجيته إلدارة مخاطــر 

الســيولة.

يديــر البنــك مخاطــر الســيولة بنــاءًا علــى إرشــادات البنــك المركــزي العمانــي والســيولة وسياســات طــوارئ الســيولة، التــي يتــم الموافقــة عليهــا   
ــر مختلفــة،  ــً مــن خــالل تحليــل لتقاري ــا مــن قبــل لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس. يتــم رصــد موقــف مخاطــر الســيولة دوري ومراجعتهــا دوري
مثــل، إســتحقاقات األصــول واإللتزامــات، وخطــوط الســيولة، ومؤشــرات لإلنــذار المبكــر، ونســب األســهم. كذلــك، يجــري البنــك أيضــا بصــورة دوريــة 
اختبــارات الضغــط علــى الســيولة النقديــة علــى أســاس الســوق وأحــداث محــددة للبنــك تمشــيا مــع توصيــات لجنــة بــازل. وضــع الســيولة فــي البنــك 

وســيناريوهات اختبــار الضغــط يتــم مراجعتهــا دوريــً مــن قبــل اإلدارة وكذلــك يتــم مناقشــتها فــي قبــل لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس.
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فيما يلي موجز االستحقاق لأصول وااللتزامات كما في 31 ديسمبر 2016:   

تحت الطلب
حتى

3 أشهر

3 إلى
12 شهر

المجموع 
الفرعي أقل 

من 12 شهر

من سنة 
إلى

5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

المجموع 
الفرعي 
أكثر من

12 شهر

المجموع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

النقدية واألرصدة لدى البنوك 
411,74141,628453,36931,52226,70358,225511,594المركزية 

صافي المستحق من البنوك 
9,6259,625115,330-89,14916,556105,705وإيداعات أخرى بأسواق المال

440,592250,106690,698595,8521,383,7311,979,5832,670,281صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات بادوات مالية  لغير 
19,935128,383-94,54313,905108,44819,935اغراض المتاجرة

46,34546,34546,345----المباني  والمعدات

57160,750-56,3093,87060,179571األصول األخرى 

1,092,334326,0651,418,399647,8801,466,4042,114,2843,532,683 مجموع األصول 

صافي المستحق للبنوك
3,879225,235-114,075107,281221,3563,879وإيداعات أخرى بأسواق المال

ودائع العمالء واإلستثمارات
606,580757,9641,364,544571,298463,5191,034,8172,399,361غير المشروطه

233,105233,105-233,105---سندات متوسطة االجل باليورو

1,19680,062-76,2792,58778,8661,196اإللتزامات األخرى 

7,406---7,406-7,406الضرائب

25,00049,100-24,10024,10025,000-الدين الثانوي

422,914422,914422,914----حقوق المساهمين

115,500115,500115,500----السندات الدائمة )المستوى 1(

مجموع اإللتزامات
804,340891,9321,696,272834,4781,001,9331,836,4113,532,683وحقوق المساهمين 
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تحت الطلب
حتى

3 أشهر

3 إلى
12 شهر

المجموع 
الفرعي أقل 

من 12 شهر

من سنة 
إلى

5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

المجموع 
الفرعي 
أكثر من

12 شهر

المجموع

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

النقدية واألرصدة لدى البنوك 
1,069,458108,1251,177,58381,87569,358151,2331,328,816المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات 
25,00025,000299,558-231,55543,003274,558أخرى في أسواق المال

1,144,395649,6261,794,0211,547,6683,594,1065,141,7746,935,795صافي القروض والسلفيات 

51,779333,462-245,56636,117281,68351,779اإلستثمارات المالية

120,377120,377120,377----الممتلكات والمعدات

1,483157,792-146,25710,052156,3091,483األصول األخرى 

2,837,231846,9233,684,1541,682,8053,808,8415,491,6469,175,800األصول اإلجمالية

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى 
10,075585,026                -296,299278,652574,95110,075من أسواق المال

ودائع العمالء واإلستثمارات غير 
1,575,5321,968,7383,544,2701,483,8911,203,9462,687,8376,232,107المشروطه

605,468605,468-605,468---سندات متوسطة االجل باليورو

3,106207,953-198,1286,719204,8473,106اإللتزامات األخرى

19,236---19,236-19,236الضرائب

64,935127,532-62,59762,59764,935-الدين الثانوي

1,098,4781,098,4781,098,478----حقوق المساهمين

300,000300,000300,000----السندات الدائمة )المستوى 1(

اإللتزامات اإلجمالية
2,089,1952,316,7064,405,9012,167,4752,602,4244,769,8999,175,800وحقوق المساهمين 
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موجز االستحقاق لأصول وااللتزامات كما في 31 ديسمبر 2015:   

تحت الطلب
حتى

3 أشهر

3 إلى
12 شهر

المجموع 
الفرعي أقل 

من 12 شهر

من سنة 
إلى

5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

المجموع 
الفرعي 
أكثر من

12 شهر

المجموع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

النقدية واألرصدة لدى البنوك 
37,691250,86828,59925,02153,620304,488 213,177 المركزية 

صافي المستحق من البنوك 
12,802155,9705,3909,62515,015170,985 143,168وإيداعات أخرى بأسواق المال

200,898669,192564,5811,300,3261,864,9072,534,099 468,294 صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات بادوات مالية  لغير 
 156,658  24,534  -   132,1224,534 32,687  99,437 اغراض المتاجرة

 34,671  34,671  34,671  -    -    -    -   المباني  والمعدات

752---752-752األصل الضريبي المؤجل

 62,534  520  -    520  62,014  2,546 59,468 األصول األخرى 

1,369,6431,993,2673,263,435  623,624 1,270,168  286,624  983,544 مجموع األصول 

صافي المستحق للبنوك
38,500162,525-105,27318,752124,02538,500وإيداعات أخرى بأسواق المال

ودائع العمالء واإلستثمارات
649,832637,8421,287,674523,522438,630962,1522,249,826 غير المشروطه

195,973195,973 -    195,973  -    -    -   سندات متوسطة االجل باليورو

 79,952  1,824  -    1,824  78,128  8,427  69,701 اإللتزامات األخرى 

 8,402  -    -    -    8,402  -    8,402 الضرائب

 52,100  25,000  -    25,000  27,100  -    27,100 الدين الثانوي

 399,157  399,157  399,157  -    -    -    -   حقوق المساهمين

 115,500  115,500  115,500  -    -    -    -   السندات الدائمة )المستوى 1(

مجموع اإللتزامات
1,738,1063,263,435  953,287  784,819 1,525,329  665,021  860,308 وحقوق المساهمين 
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تحت الطلب
حتى

3 أشهر

3 إلى
12 شهر

المجموع 
الفرعي أقل 

من 12 شهر

من سنة 
إلى

5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

المجموع 
الفرعي 
أكثر من

12 شهر

المجموع

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

النقدية واألرصدة لدى البنوك 
790,878  139,273  64,990  74,283 651,605  97,899 553,706 المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات 
 444,117  39,000 25,000  14,000  405,117 33,252 371,865 أخرى في أسواق المال

1,216,348521,8131,738,1611,466,4443,377,4704,843,9146,582,075صافي القروض والسلفيات 

 406,904  63,725  -    63,725  343,179  84,901  258,278 اإلستثمارات المالية

 90,055  90,055  90,055  -    -    -    -   الممتلكات والمعدات

1,953---1,953-1,953األصل الضريبي المؤجل

162,425  1,351  -    1,351 161,074  6,613 154,461 األصول األخرى 

8,476,454 5,177,318 3,557,515 1,619,803 3,299,136  744,478 2,554,658 األصول اإلجمالية

المستحق للبنوك
100,000422,143-273,43748,706322,143100,000وإيداعات أخرى من أسواق المال

ودائع العمالء واإلستثمارات
1,687,8761,656,7323,344,6081,359,7971,139,2992,499,0965,843,704غير المشروطه

 509,021  509,021  -    509,021  -    -    -   سندات متوسطة االجل باليورو

 207,668  4,738  -    4,738  202,930  21,888  181,042 اإللتزامات األخرى

 21,823  -    -    -    21,823  -    21,823 الضرائب

 135,325  64,935  -    64,935  70,390  -    70,390 الدين الثانوي

1,036,770 1,036,770 1,036,770  -    -    -    -   حقوق المساهمين

 300,000  300,000  300,000  -    -    -    -   السندات الدائمة )المستوى 1(

 مجموع االلتزامات وحقوق 
8,476,454 4,514,560 2,476,069 2,038,491 3,961,894 1,727,326 2,234,568 المساهمين
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نسبة تغطية السيوله:   

إجمالي القيمة
غير المرجحة

إجمالي القيمة 
المرجحة 

إجمالي القيمة
غير المرجحة

إجمالي القيمة 
المرجحة 

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

الموجودات السائلة عالية الجودة

1,247,030 - )HQLA( مجموع األصول السائلة عالية الجودة - 480,107

التدفقات النقدية الخارجة

110,669 1,904,501 الودائع ودائع التجزئة من عمالء
من الشركات الصغيرة، ومنها 733,233 42,604

79,790 1,595,795 ودائع مستقرة 614,381 30,719

30,870 308,706 الودائع األقل استقرارا 118,852 11,885

916,182 2,457,026 التمويل غير المضمونة للشركات منها:
متطلبات إضافية، منها 945,955 352,730

15,244 152,452 االئتمان والسيولة 58,694 5,869

78,496 1,458,639 التزامات التمويل الطارئة األخرى 561,576 30,221

1,120,584 - اجمالي التدفقات النقدية - 431,425

التدفقات النقدية

725,244 1,098,673 التدفقات من التعرض
االضطالع على نحو كامل 422,989 279,219

51,561 51,561 تدفقات نقدية أخرى 19,851 19,851

776,805 1,150,234 التدفقات النقدية اإلجمالية 442,840 299,070

1,247,031 - )HQLA( المجموع - 480,107

343,779 - مجموع صافي التدفقات النقدية الخارجة - 132,355

362.7 - نسبة تغطية السيولة )٪( - 362.7

 

مخاطر السوق  3-30

يتعــرض البنــك لمخاطــر الســوق، وهــي المخاطــر حيــث أن القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا البنــك ســوف تتقلــب بســبب   
التغييــرات فــي أســعار الســوق. تنشــأ مخاطــر الســوق مــن تغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمراكــز المفتوحــة المحتفــظ بهــا فــي النقــد األجنبــي، 
ــخ. تــدار مخاطــر الســوق علــى أســاس إرشــادات البنــك  وســعر الفائــدة ، وأســعار صــرف العمــالت األجنبيــة، وأســعار األســهم، وهوامــش االئتمــان، إل
ــة المخاطــر التابعــة للمجلــس و  ــا مــن قبــل لجن ــي و سياســة مخاطــر الســوق، التــي يتــم الموافقــة عليهــا و مراجعتهــا دوري المركــزي العمان
اختبــارات الضغــط بإدمــاج الحــركات الســلبية فــي قيمــة األســهم، والعمــالت األجنبيــة، إلــخ يتــم أيضــا بشــكل دوري إجراؤهــا ومراجعتهــا مــن قبــل 

اإلدارة ولجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس.

يقــدم البنــك منتجــات التغطيــة لعمالئــه لتغطيــة مخاطرهــم الحقيقيــة، المتعلقــة بمخاطــر أســعار الفائــدة، ومخاطــر الصــرف األجنبــي ومخاطــر   
الســلع. يتــم تقييــم مخاطــر االئتمــان المقابــل لمثــل هــذه المعامــالت )مقايضــة ســعر الفائــدة وعقــود الســلع والعمــالت اآلجلــة والخيــارات، إلــخ( 
علــى أســاس القيــم الموجبــة الملحوظــة فــي الســوق للعقــود وحــاالت المخاطــر المســتقبلية المحتملــة. لقــد قــدم البنــك أوزان مخاطــر جديــدة 
ــواردة خــارج قائمــة  تتماشــى مــع أفضــل الممارســات المتبعــة مــن قبــل البنــوك األخــرى لتغطيــة مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بهــذه المخاطــر ال

ــي. المركــز المال
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مخاطر سعر السهم  

أوضــاع ملكيــة األســهم يحتفــظ بهــا فــي فئــة “متوفــرة للبيــع”. يتــم رصــد مخاطــر الســوق مــن خــالل أســعار الســوق اليوميــة و تقاريــر الســوق التــي   
يتــم توزيعهــا علــى اإلدارة واإلجــراءات المطلوبــة، إن وجــدت، التــي يتــم إتخاذهــا علــى وجــه الســرعة. كذلــك ترصــد وتــدار المحفظــة وفقــا لسياســة 

االســتثمار الموافــق عليهــا مــن قبــل لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس.

مخاطر سعر الفائدة   

مخاطــر الســوق الرئيســية التــي تتعــرض لهــا المحفظــة غيــر المتداولــة هــي مخاطــر الخســارة مــن التقلــب فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية   
أو القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة بســبب التغييــرات فــي أســعار الفائــدة بالســوق.

تنشــأ مخاطــر أســعار الفائــدة مــن احتمــال أن تؤثــر تلــك التغييــرات فــي ســعر الفائــدة الربحيــة المســتقبلية أو القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة.   
وااللتزامــات. لأصــول  الفائــدة  أســعار  تســعير  إعــادة  الختــالف  نتيجــة  الفائــدة  أســعار  البنــك معــرض لمخاطــر 

تســتخدم الطــرق واالفتراضــات فــي إعــداد تحليــل الحساســية: فيمــا يلــي طــرق تحليــل حساســية أســعار الفائــدة: تحليــل فجــوة االســتحقاق   
التقليــدي )لقيــاس عائــدات حساســية أســعار الفائــدة(، والمــدة )لقيــاس رأســمال حساســية أســعار الفائــدة(: قدمــت الطريقــة ورقــة بنــك التســويات 

الدولــي)BIS( حــول “مبــادئ إدارة واإلشــراف علــى مخاطــر أســعار الفائــدة” الصــادرة فــي يوليــو 2004.         

  مخاطــر أســعار الفائــدة تــدار عــن طريــق رصــد حساســية األصــول وااللتزامــات الماليــة للبنــك تجــاه صدمــات أســعار الفائــدة القياســية. معيــار الصدمات 
تشــمل 100 نقطــة أســاس و 200 نقطــة أســاس  تحــوالت موازيــة فــي منحنيــات العائــد. وأثــر هــذه الصدمــات يتــم تحليلهــا فــي ســياق تأثيرهــا علــى 
األربــاح والقيمــة االقتصاديــة. األثــر يتــم مقارنتــه مــع الســقوف الداخليــة التــي صيغــت وفقــا إلرشــادات البنــك المركــزي العمانــي و لجــان بــازل. يتــم 

ــً بصــورة منتظمــة مراجعــة التحليــل مــن قبــل اإلدارة ولجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس. دوري

أثر عائد 200 نقطة أساس تحول مواز في أسعار الفائدة مبين فيما يلي:  

bps increase 200 bps decrease 200كما في ديسمبر 2016

)9,086(9,086تأثير اإليرادات- ألف ريال عماني 

)23,600(23,600تأثير اإليرادات- ألف دوالر أمريكي

 

باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم تحليــل الســيناريوهات للحــاالت الطارئــة علــى أســاس أحــداث محــددة أو إضطرابــات الســوق كمــا يتــم عــرض التحليــل فــي   
اإلجتماعــات الشــهرية للجنــة إدارة األصــول واإللتزامــات مــن أجــل تقديــر تأثيــره علــى الســيولة والعائــدات. 

يقــوم البنــك بثبــات بإســتخدام الطــرق / اإلفتراضــات أعــاله إلجــراء تحليــل حساســية أســعار الفائــدة. يتــم إجــراء تحليــل الحساســية أعــاله علــى اســاس   
ــول  ــة إدارة األص ــات لجن ــي إجتماع ــط ف ــكل نش ــج بش ــداول النتائ ــم ت ــك يت ــً، كذل ــددة داخلي ــقوف المح ــل الس ــج مقاب ــة النتائ ــم مراقب ــهري ويت ش

واإللتزامــات. 

ال يوجد هناك تغييرات جوهرية في عملية إدارة مخاطر أسعار الفائدة في البنك خالل السنة.  
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فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها  في 31 ديسمبر 2016:  

متوسط 
نسبة 

الفائدة 
السارية

عند الطلب 
خالل 3 
شهور

3-12 شهر
من سنة 
واحد إلى
5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

غير حساسة 
المجموعللفائدة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

النقدية واألرصدة لدى
511,341511,594---253ال ينطبقالبنوك المركزية 

المستحق من البنوك
وإيداعات أخرى في أسواق 

المال )صافي(
٪1.2955,04726,181--34,102115,330

2,670,281-5.17914,600571,226647,679536,776٪صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض 
2.288,76624,63357,9305,20031,854128,383٪غير المتاجرة

46,34546,345----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

60,75060,750----ال ينطبقاألصول األخرى 

978,666622,040705,609541,976684,3923,532,683إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى 
3,493225,235-2.46110,582107,2813,879٪من أسواق المال

775,7612,399,361-1.18229,2661,096,042298,292٪ودائع العمالء

233,105--233,105--2.20٪سندات متوسطة االجل باليورو

80,06280,062----ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

7,4067,406----ال ينطبقالضرائب

115,500--115,500--7.88٪السندات الدائمة المستوى 1

49,100--24,10025,000-5.17٪الدين الثانوي

422,914422,914----ال ينطبقحقوق المساهمين

إجمالي االلتزامات
1,289,6363,532,683-339,8481,227,423675,776وحقوق المساهمين

إجمالي فرق حساسية
-)605,244(29,833541,976)605,383(638,818سعر الفائدة

الفرق التراكمي لحساسية 
-638,81833,43563,268605,244سعر الفائدة
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مخاطر السوق )تابع(   3-30

فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها  في 31 ديسمبر 2016:  

متوسط 
نسبة 

الفائدة 
السارية

عند الطلب 
خالل 3 
شهور

3-12 شهر
من سنة 
واحد إلى
5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

غير حساسة 
المجموعللفائدة

ألف د.أألف د.أألف د.أألف د.أألف د.أألف د.أألف د.أ

النقدية واألرصدة لدى
1,328,1591,328,816---657ال ينطبقالبنوك المركزية 

المستحق من البنوك
وإيداعات أخرى في أسواق 

المال )صافي(
٪1.29142,97868,003--88,577299,558

6,935,795-5.172,375,5851,483,7041,682,2831,394,223٪صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات المحتفظ بها 
2.2822,76863,982150,46813,50682,738333,462٪ألغراض غير المتاجرة

120,377120,377----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

157,792157,792----ال ينطبقاألصول األخرى 

2,541,9881,615,6891,832,7511,407,7291,777,6439,175,800إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات 
9,073585,026-2.46287,226278,65210,075٪أخرى من أسواق المال

2,014,9646,232,107-1.18595,4972,846,862774,784٪ودائع العمالء

605,468--605,468--2.20٪سندات متوسطة االجل باليورو

207,953207,953----ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

19,23619,236----ال ينطبقالضرائب

300,000--300,000--7.88٪السندات الدائمة المستوى 1

127,532--62,59764,935-5.17٪الدين الثانوي

1,098,4781,098,478----ال ينطبقحقوق المساهمين

إجمالي االلتزامات
3,349,7049,175,800-882,7233,188,1111,755,262وحقوق المساهمين

إجمالي فرق حساسية
-)1,572,061(77,4891,407,729)1,572,422(1,659,265سعر الفائدة

الفرق التراكمي لحساسية 
-1,659,26586,843164,3321,572,061سعر الفائدة
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مخاطر السوق )تابع(   3-30

فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها  في 31 ديسمبر 2015:  

متوسط 
نسبة 

الفائدة 
السارية

عند الطلب 
خالل 3 
شهور

3-12 شهر
من سنة 
واحد إلى
5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

غير حساسة 
المجموعللفائدة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

النقدية واألرصدة لدى
304,488 296,342---   0.118,146%البنوك المركزية 

المستحق من البنوك
وإيداعات أخرى في أسواق 

المال )صافي(
%1.02154,23716,748---170,985

2,534,099- 5.061,021,900507,178762,602242,419%صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات المحتفظ بها 
156,658  36,848  3,206  102,500  1,985  12,119 2.29%ألغراض غير المتاجرة

34,671  34,671  -    -    -    -   ال ينطبقالممتلكات والمعدات

62,534  62,534  -    -    -    -   ال ينطبقاألصول األخرى 

3,263,435  430,395  245,625 865,102  525,911 1,196,402 إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات 
162,525--51,533 1.55105,2735,719%أخرى من أسواق المال

671,9852,249,826-0.97290,6971,037,409249,735%ودائع العمالء

195,973  -   -195,973  -    -   1.76%سندات متوسطة االجل باليورو

79,952  79,952 - -    -    -   ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

8,402  8,402 - -    -    -   ال ينطبقالضرائب

52,100  -   -49,100  -    3,000 5.73%الدين الثانوي

399,157  399,157 --    -    -   ال ينطبقحقوق المساهمين

115,500--115,500--7.88%السندات الدائمة المستوى 1

إجمالي االلتزامات
3,263,435 1,159,496-1,043,128661,841  398,970 وحقوق المساهمين

إجمالي فرق حساسية
 -   )729,101(203,261245,625 )517,217( 797,432 سعر الفائدة

الفرق التراكمي
 -   483,476729,101 280,215  797,432 لحساسية سعر الفائدة
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مخاطر السوق )تابع(   3-30

فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها  في 31 ديسمبر 2015:  

متوسط 
نسبة 

الفائدة 
السارية

عند الطلب 
خالل 3 
شهور

3-12 شهر
من سنة 
واحد إلى
5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

غير حساسة 
المجموعللفائدة

ألف د.أألف د.أألف د.أألف د.أألف د.أألف د.أألف د.أ

النقدية واألرصدة لدى
769,720790,878---0.1121,158%البنوك المركزية 

المستحق من البنوك
وإيداعات أخرى في أسواق 

المال )صافي(
%1.02400,61643,501 ---444,117

6,582,075-5.062,654,2861,317,3451,980,784629,660%صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات المحتفظ بها 
 406,904  95,709  8,327  266,234  5,156 2.2931,478%ألغراض غير المتاجرة

 90,055  90,055  -    -   - -   ال ينطبقالممتلكات والمعدات

 162,425  162,425  -    -   - -   ال ينطبقاألصول األخرى 

8,476,454  1,117,909  637,987 2,247,018 3,107,538 إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات 
422,143-1.55273,43614,855133,852%أخرى من أسواق المال

1,745,4165,843,704-0.97755,0572,694,569648,662%ودائع العمالء

 509,021 -509,021- -   1.76%سندات متوسطة االجل باليورو

 207,668  207,668 - -   - -   ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

 21,823  21,823 - -   - -   ال ينطبقالضرائب

 135,325  -   - 127,532 - 7,793 5.73%الدين الثانوي

 1,036,770  1,036,770 - -   - -   ال ينطبقحقوق المساهمين

 300,000 --300,000- -   7.88%السندات الدائمة المستوى 1

إجمالي االلتزامات
 8,476,454  3,011,677  -   1,719,067  2,709,424 1,036,286 وحقوق المساهمين

إجمالي فرق حساسية
- )1,893,768( 637,987  527,951  )1,343,422(2,071,252 سعر الفائدة

الفرق التراكمي
 -   1,255,7811,893,768  727,830 2,071,252 لحساسية سعر الفائدة
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مخاطر العمالت   

تتمثــل مخاطــر العمــالت فــي مخاطــر تقلــب قيمــة أداة ماليــة بســبب التغييــرات فــي أســعار الصــرف األجنبــي. حــدد مجلــس اإلدارة حــدود بشــأن   
ــة األوضــاع بشــكل يومــي حيــث تســتخدم إســتراتيجيات التحــوط لضمــان المحافظــة علــى األوضــاع ضمــن  ــة. تتــم مراقب األوضــاع حســب العمل

الموضوعــة.  الحــدود 

ــرف  ــعار الص ــي أس ــات ف ــون أي اختالف ــن يتحمل ــالء والذي ــبب العم ــي بس ــكل رئيس ــك بش ــر البن ــي دفات ــي ف ــرف األجنب ــاع الص ــاظ بأوض ــم االحتف يت  
األجنبــي.

تحســب مبالــغ العمــالت األجنبيــة المعرضــة للمخاطــر شــهريً لجميــع العمــالت غيــر الثابتــة علــى مســتوى ثقــة بمقــدار 99 % وفتــرة إحتفــاظ قدرهــا   
10 أيــام. باإلضافــة إلــى ذلــك، تأثيــر أربــاح قدرهــا 15% لحركــة معاكســة فــي أســعار الصــرف لجميــع المراكــز المفتوحــة يتــم إحتســابها فــي اختبــارات 

الضغــط الشــهرية.

كان للبنك المخاطر الصافية الهامة التالية معّبر عنها بالعمالت األجنبية:   

2015 2016 2016 2015

ألف د.أ ألف د.أ ألف ر.ع ألف ر.ع

175,291 238,221 US Dollar 91,715 67,487

54,265 61,031 UAE Dirham 23,497 20,892

9,099 3,229 Others 1,243 3,503

 

مخاطر التشغيل  4-30

مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر خســارة ناشــئة مــن إخفــاق األنظمــة والخطــأ البشــري واإلحتيــال أو أحــداث خارجيــة. عنــد عجــز ضوابــط الرقابــة مــن   
األداء، فــإن مخاطــر التشــغيل يمكــن أن تســبب ضــرر للســمعة، وبالتالــي يكــون لديهــا آثــار قانونيــة أو رقابيــة، أو تــؤدي إلــى خســارة ماليــة. ال يمكــن 
للبنــك توقــع حــذف كافــة المخاطــر التشــغيلية، ولكــن مــن خــالل إطــار عمــل رقابــي وبالرقابــة واإلســتجابة للمخاطــر المحتملــة، يتمكــن البنــك 
ــب وتقييــم  ــة علــى فصــل الواجبــات وأحقيــة الوصــول والتفويــض وإجــراءات التســوية، وعمليــات تدري ــط الرقاب مــن إدارة المخاطــر. تتضمــن ضواب
العامليــن، متضمنــً إســتخدام التدقيــق الداخلــي. كذلــك أنشــأ البنــك اآلن  قائمــة بتوقعــات الخســارة التشــغيلية لرصــد الخســائر التشــغيلية تحــت 
فئــات مختلفــة وأي انتهــاكات  للســقوف المحــددة ســيتم اإلبــالغ  عنهــا  الــى لجنــة  المخاطــر التابعــة الــى مجلــس اإلدارة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن 

البنــك لديــه قاعــدة بيانــات لإلبــالغ عــن الخســارة التشــغيلية.

أمــن المعلومــات عنصــرا أساســيا مــن إدارة المخاطــر التشــغيلية. قــام البنــك بتنفيــذ أحــدث البنيــة األساســية لأمــن مثــل الجــدران الناريــة وأنظمــة   
منــع االختــراق، ومكافحــة فيــروس التركيبــات الناعمــة، ومــا إلــى ذلــك تجــري عمليــات تقييــم دوريــة الضعــف لضمــان أمــن النظــم.

كجــزء مــن مبــادرات إدارة اســتمرارية األعمــال، اتخــذ البنــك اإلجــراءات الالزمــة لضمــان اتخــاذ تدابيــر فعالــة فــي حالــة وجــود أزمــة، علــى ســبيل المثــال،   
تدريبــات اإلخــالء، واختبــار النظــم والتطبيقــات الهامــة مــن موقــع التعافــي مــن الكــوارث. البنــك لديــه القــدرة علــى ضمــان أن يتــم اختبــار العمليــات 

المصرفيــة الحرجــة للتأكــد مــن توافــر خــالل مثــل هــذه الحــاالت.

مخاطر اإلحتيال  

لقــد اعتمــد البنــك الوطنــي العمانــي سياســة “عــدم التســامح” تجــاه االحتيــال والفســاد، وعلــى هــذا النحــو ســوف يســعى إلــى اتخــاذ إجــراءات   
تأديبيــة و / أو القانونيــة ضــد أولئــك الذيــن يرتكبــون، ويشــاركون فــي، أو يســاعدون فــي أنشــطة احتياليــة أو غيــر الئقــة. تقــوم وحــدة إدارة مخاطــر 
ــإدارة مخاطــر االحتيــال للبنــك علــى مســتوى المؤسســة. تراقــب الوحــدة المعامــالت التــي تنشــأ مــن البطاقــات، ونقــاط البيــع  االحتيــال )FRM( ب
والقنــوات الرقميــة األخــرى. الــى جانــب ذلــك، تجــري الوحــدة تقييــم مخاطــر االحتيــال لتقييــم مخاطــر االحتيــال علــى أســاس اســتباقي، والتحقــق 

ــزم األمــر. ــدة، إذا ل ــة جدي ــط رقاب ــة الموجــودة وتقتــرح ضواب ــط الرقاب مــن ضواب

إن الوحدة مسؤولة أيضا عن إدارة الحوادث عبر البنك وصيانة قاعدة بيانات الخسائر التشغيلية.  

مخاطر االستراتيجية  5-30

يراقــب البنــك المخاطــر اإلســتراتيجية مــن خــالل التقييــم الربــع ســنوي الــدوري ورفــع التقاريــر علــى مســتوى لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس.   
وهــذا يشــمل مراجعــة المــوارد البشــرية واالقتصاديــة )ســواء على المســتوى الكلــي والجزئــي(، والتنظيمي / واالمتثــال، وتكنولوجيــا المعلومات 
وأمــن المعلومــات والمخاطــر القانونيــة والســمعة ذات الصلــة، ورصــد مخاطــر المشــروع االســتراتيجي الناشــئة مــن المبــادرات المتخــذة مــن قبــل 
البنــك. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن البنــك حاليــا بصــدد عمليــة تقييــم كفايــة رأس المــال الداخليــة )ICAAP( لتحقيــق المواءمــة بيــن اســتراتيجية األعمــال 
وعمليــات إدارة رأس المــال. قــام البنــك خــالل ســنة 2016 بمشــاركة استشــاري مشــهور دوليــا لمراجعــة عمليــة كفايــة رأس المــال الداخليــة الحاليــة 
ــل  ــق ألفض ــة وتوثي ــال الداخلي ــة رأس الم ــم كفاي ــة تقيي ــد عملي ــا، تتصاع ــد تطبيقه ــأنها، عن ــن ش ــي م ــينات الت ــة بالتحس ــم توصي ــل تقدي ــن أج م
الممارســات الدوليــة. اقتــرح هــذه المبــادرة وتمــت تحــت رعايــة أعلــى مســتوى مــن قبــل لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس. ســيتم حصــد فوائــد 

هــذا المشــروع فــي ســنة 2017.
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التركيزات       31

فــي إدارتــه لمخاطــر اإلئتمــان يســعى البنــك لتنويــع أنشــطته اإلئتمانيــه لتفــادي التركيــز غيــر المرغــوب فيــه للمخاطــر فــي أفــراد أو مجموعــات مــن   
ــا. ــك ضروري ــا كان ذل ــات كلم ــذ الضمان ــا تؤخ ــة, كم ــارة معين ــة أو تج ــي منطق ــالء ف العم

فيما يلي التوزيع الجغرافي لأصول واإللتزامات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2016:  

دولة اإلمارات سلطنة عمان
العربية المتحدة

جمهورية
المجموعأخرىمصر العربية

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

511,594-483,34925,7162,529النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى
15,40010,81611688,998115,330في أسواق المال

2,433,983203,248333,0472,670,281صافي القروض والسلفيات 

2,775128,383-114,50811,100اإلستثمارات المالية

46,345-45,720486139المباني والمعدات 

60,750-48,98711,323440األصول األخرى 

3,141,947262,6893,227124,8203,532,683إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى
75636,5832,695185,201225,235من أسواق المال

2,399,361-2,303,11595,0801,166ودائع العمالء

233,105---233,105سندات متوسطة االجل باليورو

80,062-68,35811,413291اإللتزامات األخرى 

7,406-7,113189104الضرائب

49,100---49,100الدين الثانوي

422,914-415,1136,0331,768حقوق المساهمين

115,500---115,500السندات الدائمة المستوى 1

3,192,160149,2986,024185,2013,532,683اإللتزامات وحقوق المساهمين 

446,42135,2082,89059,179543,698اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  
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التركيزات )تابع(   31

فيما يلي التوزيع الجغرافي لأصول واإللتزامات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2016:  

دولة اإلمارات سلطنة عمان
العربية المتحدة

جمهورية
المجموعأخرىمصر العربية

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

1,328,816-1,255,45266,7956,569النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى
40,00028,094301231,163299,558في أسواق المال

6,322,034527,917885,8366,935,795صافي القروض والسلفيات 

7,208333,462-297,42328,831اإلستثمارات المالية

120,377-118,7541,262361المباني والمعدات 

157,792-127,23929,4101,143األصول األخرى 

8,160,902682,3098,382324,2079,175,800إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى
1,96495,0217,000481,041585,026من أسواق المال

6,232,107-5,982,117246,9613,029ودائع العمالء

605,468---605,468سندات متوسطة االجل باليورو

207,953-177,55329,644756اإللتزامات األخرى 

19,236-18,475491270الضرائب

127,532---127,532الدين الثانوي

1,098,478-1,078,21615,6704,592حقوق المساهمين

300,000---300,000السندات الدائمة المستوى 1

8,291,325387,78715,647481,0419,175,800اإللتزامات وحقوق المساهمين 

1,159,53691,4497,506153,7121,412,203اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  
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التركيزات )تابع(   31

فيما يلي التوزيع الجغرافي لأصول واإللتزامات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز الماليكما في 31 ديسمبر 2015:   

دولة اإلمارات سلطنة عمان
العربية المتحدة

جمهورية
المجموعأخرىمصر العربية

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

304,488-283,06419,5911,833النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى
52,5752,4861,983113,941170,985في أسواق المال

2,283,660219,988330,4482,534,099صافي القروض والسلفيات 

2,620156,658-143,08510,953اإلستثمارات المالية

34,671-34,072312287المباني والمعدات 

62,534-43,64917,918967األصول األخرى 

2,840,105271,2485,073147,0093,263,435إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى
1,11732,87814,630113,900162,525من أسواق المال

2,249,826-2,118,009129,7232,094ودائع العمالء

195,973---195,973سندات متوسطة االجل باليورو

79,952-60,58418,659709اإللتزامات األخرى 

8,402-7,334737331الضرائب

52,100---52,100الدين الثانوي

115,500--115,500السندات الدائمة المستوى 1

399,157-388,2709,0751,812حقوق المساهمين

2,938,887191,07219,576113,9003,263,435اإللتزامات وحقوق المساهمين 

434,37055,5671767,837557,791اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  
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فيما يلي التوزيع الجغرافي لأصول واإللتزامات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز الماليكما في 31 ديسمبر 2015:   

دولة اإلمارات سلطنة عمان
العربية المتحدة

جمهورية
المجموعأخرىمصر العربية

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

790,878-735,23150,8864,761النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى
136,5586,4575,151295,951444,117في أسواق المال

5,931,584571,397879,0866,582,075صافي القروض والسلفيات 

6,805406,904-371,65028,449اإلستثمارات المالية
90,055-88,500810745المباني والمعدات 

1,953---1,953األصل الضريبي المؤجل
162,425-113,37346,5402,512األصول األخرى 

7,376,896704,53913,177381,8428,476,454إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى
2,90185,39738,000295,845422,143من أسواق المال

5,843,704-5,501,322336,9435,439ودائع العمالء

509,021---509,021سندات متوسطة االجل باليورو
207,668-157,36148,4651,842اإللتزامات األخرى 

21,823-19,0491,914860الضرائب
135,325---135,325الدين الثانوي

300,000--300,000السندات الدائمة المستوى 1
1,036,770-1,008,49323,5714,706حقوق المساهمين

7,633,472496,29050,847295,8458,476,454اإللتزامات وحقوق المساهمين 
1,128,234144,33044176,2001,448,808اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  

التحليل القطاعي      32

  ألغراض اإلدارة ينظم البنك الى أربع أقسام تبعا لوحدات العمل على النحو التالي:

يقوم قسم الخدمات المصرفية االستهالكية بعروض ائتمانية لالفراد لتلبية االحتياجات المصرفية اليومية  -  

يقوم قسم الخدمات المصرفية للشركات بتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء من الشركات التي تشمل    -  
االجنبيــة. والعمــالت  الماليــة  والتجــارة  الودائــع  وقبــول  القــروض   

يقوم قسم االستثمار بتقديم المنتجات االستثمارية مثل ادارة االصول واالستشارات وخدمات الوساطة للعمالء من االفراد وكذلك من    -  
ــات. ــالء المؤسس ــروات وعم ــاب الث أصح  

ــب  ــات لتناس ــن المنتج ــة م ــة كامل ــر مجموع ــطة توف ــرة والمتوس ــركات الصغي ــالء والش ــركات وعم ــي الش ــة يغط ــة التجاري ــال المصرفي - األعم  
ــدم  ــي تق ــالمية الت ــة اإلس ــات المصرفي ــر والخدم ــدة ومص ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــة لدول ــات الدولي ــا العملي ــمل أيض ــم.  وتش ــات أعماله احتياج

منتجــات وفقــا لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية.

- مركــز التمويــل - مركــز “التمويــل” مســؤولة عــن موازنــة وإدارة ســيولة األمــوال داخــل البنــك.  وهــي بمثابــة مســتودع لأمــوال تقــوم بتخصيــص   
تســعيرات لمختلــف وحــدات األعمــال ألغــراض إدارة األداء.  وتتولــى اإلدارة أيضــا اســتثمارات البنــك فــي األوراق الماليــة وإدارة األصول/الخصوم والصكوك 

النقديــة.

تقــوم االدارة بحســاب نتائــج التشــغيل للقطاعــات التــي تعمــل بشــكل منفصــل مــن اجــل اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بتخصيــص المــوارد وتقييــم   
االداء. يتــم تقييــم أداء القطــاع علــى أســاس الربــح أو الخســارة التشــغيلية التــي فــي بعــض النواحــي تقــاس بطريقــة مختلفــة عــن الربــح أو الخســارة 
التشــغيلية فــي القوائــم الماليــة. التكاليــف التــي تتكبدهــا المهــام المركزيــة يتــم إدارتهــا علــى أســاس مجموعــة وال تخصــص لقطاعــات 

التشــغيل.
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التركيزات )تابع(   32

             التحليل القطاعي حسب التالي: 

السنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2016 

قسم تجارة 
التجزئة 

المصرفية 

قسم الخدمات 
المصرفية 
للشركات

التمويل قسم التجاري
المجموعالمركزي

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

40,81428,18818,09814,465101,565صافي االيرادات 

13,40514,5164,5752,05234,548إيرادات أخرى

17,80930,8988,50316,24073,449ربح التشغيل 

)17,670()7,259()10,816(3,443)3,038(صافي مخصصات إنخفاض القيمة

8,98055,779)2,313(14,77134,341صافي الربح

1,236,2891,093,872558,233644,2883,532,683إجمالي األصول

817,4411,275,681527,563911,9983,532,683إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

السنة المنتهية
في 31 ديسمبر 2016 

قسم تجارة 
التجزئة 

المصرفية 

قسم الخدمات 
المصرفية 
للشركات

التمويل قسم التجاري
المجموعالمركزي

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

106,01073,21647,00837,571263,805صافي االيرادات 

34,81837,70411,8835,33089,735إيرادات أخرى

46,25780,25322,08542,181190,776ربح التشغيل 

)45,896()18,856()28,093(8,944)7,891(صافي مخصصات إنخفاض القيمة

144,880      23,325     )6,008(    89,197   38,366صافي الربح

3,211,1422,841,2261,449,9561,673,4769,175,800إجمالي األصول

2,123,2233,313,4571,370,2942,368,8269,175,800إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

 

ألغراض اإلدارة يقوم البنك بإعداد تقاريره عن التحليل القطاعي الرئيسي لعملياته طبقً للمواقع الجغرافية التالية:  

سلطنة عمان   )1  

دولة اإلمارات العربية المتحدة          )2  

جمهورية مصر العربية    )3  

يتم تنفيذ المعامالت بين القطاعات أعاله وفقً ألسعار السوق التقديرية على أساس تجاري ضمن سياق األعمال العادية للبنك.   
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التركيزات )تابع(   32

             المعلومات القطاعية كما يلي: 

دولة اإلمارات سلطنة عمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
العربية المتحدة 

جمهورية
المجموع مصر العربية 

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

إيرادات الفوائد و ايرادات من التمويل االسالمي
130,68310,400369141,452وحسابات االستثمار

34,548)10(31,8272,731إيرادات التشغيل االخرى

162,51013,131359176,000المجموع

تكاليف الفائدة وحصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار
37,2462,5766539,887المطلق من الربح

55,4953,94635959,800مصروفات أخرى للتشغيل 

2,864-2,748116اإلستهالك

9,59410,051119,646خسائر اإلئتمان- قروض عمالء

)9,760()40()685()9,035(مبالغ مستردة  

210--210خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع

)62(--)62(خسائر االئتمان – قروض بنكية  

7,431187187,636ضريبة

103,62716,191403120,221المجموع

55,779)44()3,060(58,883ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

3,250,952261,96419,7673,532,683أصول القطاع 

14,772-14,469303مصروفات القطاع الرأسمالية 
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دولة اإلمارات سلطنة عمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
العربية المتحدة 

جمهورية
المجموع مصر العربية 

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

إيرادات الفوائد و ايرادات من التمويل االسالمي
339,43627,01395367,408وحسابات االستثمار

89,735)26(82,6687,094إيرادات التشغيل االخرى

422,10434,107932457,143المجموع

تكاليف الفائدة وحصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار
96,7436,691169103,603المطلق من الربح

144,14310,250932155,325مصروفات أخرى للتشغيل 

7,439-7,138301اإلستهالك

24,91926,106451,029خسائر اإلئتمان- قروض عمالء

)25,351()104()1,779()23,468(مبالغ مستردة  

545--545خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع

)161(--)161(خسائر االئتمان – قروض بنكية  

19,3014864719,834ضريبة

269,16042,0551,048312,263المجموع

144,880)116()7,948(152,944ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

  8,444,031680,42651,3439,175,800أصول القطاع 

38,369-37,582787مصروفات القطاع الرأسمالية 

        

التحليل القطاعي حسب التالي:   

السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2015 

قسم تجارة 
التجزئة 

المصرفية 

قسم الخدمات 
المصرفية 
للشركات

التمويل قسم التجاري
المجموعالمركزي

الف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.عالف ر.ع

34,41932,82414,54812,94594,736صافي االيرادات 

16,43117,6724,4362,44340,982إيرادات أخرى

16,77738,6064,94415,38275,710ربح التشغيل 

)15,604()8,212()2,992()3,688()712(صافي مخصصات إنخفاض القيمة

16,06534,9191,9527,17160,106صافي الربح

1,093,5801,118,308534,343517,2033,263,435إجمالي األصول

774,2201,170,971504,532813,7123,263,435إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين
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السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2015 

قسم تجارة 
التجزئة 

المصرفية 

قسم الخدمات 
المصرفية 
للشركات

التمويل قسم التجاري
المجموعالمركزي

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

89,40085,25737,78733,624246,068صافي االيرادات 

42,67845,90211,5236,344106,447إيرادات أخرى

43,578100,27512,84239,954196,649ربح التشغيل 

)40,529()21,328()7,772()9,578()1,851(صافي مخصصات إنخفاض القيمة

41,72790,6975,07018,626156,120صافي الربح

2,840,4682,904,6971,387,9051,343,3848,476,454إجمالي األصول

2,010,9613,041,4831,310,4742,113,5368,476,454إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

            المعلومات القطاعية كما يلي: 

دولة اإلمارات سلطنة عمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
العربية المتحدة 

جمهورية مصر 
المجموع العربية 

   ألف ر.ع   ألف ر.ع   ألف ر.ع   ألف ر.ع

إيرادات الفوائد و ايرادات من التمويل االسالمي
118,1607,505201125,866وحسابات االستثمار

40,982 37,9842,529469 إيرادات التشغيل االخرى

166,848 156,14410,034670 المجموع

مصروفات القطاع تكاليف الفائدة وحصة حقوق أصحاب
29,2911,7706931,130حسابات االستثمار المطلق من الربح

53,0813,45645756,994مصروفات أخرى للتشغيل 

3,014-2,92787اإلستهالك

13,7891,682115,472خسائر اإلئتمان- قروض عمالء

)10,655()1,072()643()8,940(مبالغ مستردة  

1,515--1,515خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع

7--7خسائر االئتمان – قروض بنكية  

8,454735769,265ضريبة

106,742)469(100,1247,087المجموع

60,106 1,139 2,947 56,020 ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

21,3373,263,435 276,081 2,966,017 أصول القطاع 

15,269-   47 15,222 مصروفات القطاع الرأسمالية 
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دولة اإلمارات سلطنة عمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
العربية المتحدة 

جمهورية مصر 
المجموع العربية 

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

إيرادات الفوائد و ايرادات من التمويل االسالمي
306,90919,494522326,925وحسابات االستثمار

98,6606,5691,218106,447إيرادات التشغيل االخرى

405,56926,0631,740433,372المجموع

مصروفات القطاع تكاليف الفائدة وحصة حقوق أصحاب
76,0814,59717980,857حسابات االستثمار المطلق من الربح

148,036 1,187 8,976 137,873 مصروفات أخرى للتشغيل 

7,829 - 226 7,603 اإلستهالك

40,187 3 4,369 35,815 خسائر اإلئتمان- قروض عمالء

)27,675()2,784()1,670()23,221(مبالغ مستردة  

3,935--  3,935خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع

18 --18 خسائر االئتمان – قروض بنكية  

24,065 197 1,910 21,958 ضريبة

277,252 )1,218(18,408 260,062 المجموع

156,120 2,958 7,655 145,507 ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

7,703,939717,09455,4218,476,454أصول القطاع 

39,660-39,538122مصروفات القطاع الرأسمالية 

القيمة العادلة لألدوات المالية     33

إســتنادًا إلــى طريقــة التقييــم الموضحــة أدنــاه، تعتبــر اإلدارة أن القيــم العادلــة لكافــة األدوات الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 ال تختلــف إختالفــً   
جوهريــً عــن قيمهــا الدفتريــة.

تقدير القيم العادلة  

يلخص اإليضاح التالي الطـرق الرئيسية واالفتراضات المستخدمـة فـي تقديـر القيـم العادلـة لأصول واإللتزامات:  

القروض والسلف  

تــم حســاب القيمــة العادلــة باالســتناد إلــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة المخصومــة لأصــل والفوائــد لهــذه التدفقــات. تــم إفتــراض   
حــدوث ســداد القــروض فــي تواريــخ الســداد التعاقديــة متــى انطبــق ذلــك. بالنســبة للقــروض التــي ليــس لهــا فتــرات ســداد محــددة أو تلــك التــي 
ــر الســداد علــى أســاس الخبــرة فــي الفتــرات الســابقة عندمــا كانــت معــدالت الفائــدة بمســتويات مماثلــة  تخضــع لمخاطــر التحصيــل يتــم تقدي
للمســتويات الحاليــة، بعــد تعديلهــا بــأي فــروق فــي توقعــات معــدل الفائــدة. يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية بوضــع مخاطــر االئتمــان 
وأي مؤشــر علــى اإلنخفــاض فــي القيمــة فــي اإلعتبــار. يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألي تصنيفــات قــروض متجانســة علــى أســاس 
المحفظــة ويتــم خصمهــا بالمعــدالت الحاليــة للقــروض المماثلــة المقدمــة للمقترضيــن الجــدد ذوي مالمــح االئتمــان المماثلــة. تعكــس القيــم 
العادلــة المقــدرة التغييــرات فــي مركــز االئتمــان منــذ تاريــخ تقديــم القــروض كمــا تعكــس التغييــرات فــي معــدالت الفائــدة فــي حالــة القــروض ذات 

معــدالت الفائــدة الثابتــة.
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اإلستثمارات   

تســتند القيمــة العادلــة علــى األســعار المدرجــة بالســوق فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي مــع عــدم وجــود أي خصــم لتكاليــف المعاملــة فــي حالــة   
ــم. ــرى للتقيي ــرق أخ ــة ط ــة وأي ــة المخصوم ــات النقدي ــاليب التدفق ــتخدام أس ــة باس ــة العادل ــر القيم ــم تقدي ــوق يت ــدرج للس ــعر م ــود س ــدم وج ع

عنــد اســتخدام أســاليب التدفقــات النقديــة المخصومــة تســتند التدفقــات النقديــة المســتقبلية علــى أفضــل تقديــرات اإلدارة ومعــدل الخصــم هــو   
معــدل ســائد بالســوق بالنســبة ألداة ماليــة مماثلــة فــي تاريــخ بيــان المركــز المالــي.

أرصدة الحسابات الجارية المستحقة لصالح البنك/من البنوك  

ــة نظــرًا  ــر مناســب للقيمــة العادل ــة تقدي ــح / مــن البنــوك، تعــد بمثاب ــة المســتحقة لصال ــة ألرصــدة الحســابات الجاري ــار أن القيمــة الدفتري ــم إعتب ت  
األجــل. قصيــرة  لطبيعتهــا 

الودائع البنكية وودائع العمالء   

بالنســبة للودائــع تحــت الطلــب والودائــع التــي ليــس لهــا فتــرات اســتحقاق محــددة يتــم اعتبــار أن القيمــة العادلــة هــي المبلــغ المســتحق الســداد   
عنــد الطلــب فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي, تســتند القيمــة العادلــة المقــدرة للودائــع ذات فتــرات االســتحقاق الثابتــة، متضمنــة شــهادات اإليــداع، 
علــى التدفقــات النقديــة المخصومــة بإســتخدام معــدالت الفائــدة المعروضــة حاليــً للودائــع ذات فتــرات االســتحقاق الباقيــة المماثلــة, ال يتــم أخــذ 

قيمــة العالقــات طويلــة األجــل مــع المودعيــن فــي اإلعتبــار عنــد تقديــر القيــم العادلــة.

أدوات مالية أخرى   

ــم  ــي والمتعلقــة باإلئتمــان، والتــي تتضمــن ارتباطــات لتقدي ــة خــارج قائمــة المركــز المال ــأدوات المالي ــة ل ال يتــم إجــراء تســويات للقيمــة العادل  
االئتمــان واإلعتمــادات المســتندية تحــت الطلــب وخطابــات الضمانــات ســارية المفعــول ألن اإليــرادات المســتقبلية المرتبطــة بهــا تعكــس جوهريــً 

األتعــاب والعمــوالت التعاقديــة المحملــة بالفعــل فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي إلتفاقيــات ذات إئتمــان وإســتحقاق مماثليــن.

يتــم تقييــم عقــود صــرف العمــالت األجنبيــة إســتنادًا إلــى أســعار الســوق. تــم إدراج تعديــالت القيــم الســوقية لتلــك العقــود للعمــالت األجنبيــة فــي   
األخــرى. واإللتزامــات  األصــول 

القيــم العادلــة لــأدوات الماليــة التــي يتــم تداولهــا فــي أســواق نشــطة ُتحتســب علــى أســاس أســعار الســوق المعلنــة أو عروض أســعار السماســرة،   
امــا األســهم األخــرى غيــر المدرجــة  فإنــه يتــم تقييمهــا علــى أســاس المعلومــات التــي يوفرهــا مــدراء الصناديــق و المعلومــات الماليــة للجهــات 

ــة.  المســتثمر فيهــا و أســعار الشــراء المتداول

ويحتسب البنك القيم العادلة باستخدام التسلسل الموضح أدناه و هو يعكس أهمية المعطيات المستخدمة في إجراء تلك االحتسابات  

نماذج التقييم  

المستوى 1 : معطيات تتعلق بأسعار األسهم المدرجة في أسواق نشطة )بدون تعديل( و ذلك بالنسبة لأدوات المتشابهة.   

المســتوى 2 : معطيــات - خالفــا لأســعار المدرجــة المذكــورة بالمســتوى 1 - و هــي معطيــات يمكــن مالحظتهــا إمــا مباشــرة )مثــل أســعار     
األســهم( أو بطريــق غيــر مباشــر )مثــل معطيــات مشــتقة مــن األســعار( و تشــمل هــذه الفئــة األدوات التــي تــم تقييمهــا باســتخدام: أســعار 
الســوق المعلنــة فــي أســواق نشــطة بالنســبة لــأدوات المتشــابهة ، أو األســعار المعلنــة ألدوات مماثلــة أو مشــابهة فــي أســواق تعتبــر أقــل 
نشــاطا أو أســاليب تقييــم أخــرى يتــم فيهــا مالحظــة كافــة المعطيــات الهامــة ســواء بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر مــن خــالل بيانــات الســوق.

المســتوى 3 : معطيــات ليــس باإلمــكان مالحظتهــا، و تشــمل هــذه الفئــة كافــة األدوات التــي تشــمل أســاليب تقييمهــا معطيــات ال تســتند     
الــى بيانــات يمكــن مالحظتهــا و يكــون للمعطيــات التــي ال يمكــن مالحظتهــا تأثيــر جوهــري علــى تقييــم تلــك األدوات. و تشــمل هــذه الفئــة 
األدوات التــي يتــم تقييمهــا علــى أســاس األســعار المعلنــة ألدوات مشــابهة تتطلــب تعديــالت أو افتراضــات جوهريــة غيــر ممكــن مالحظتهــا 

ــن األدوات. ــروق بي ــس الف ــى تعك حت
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ــة - و ذلــك حســب ترتيــب مســتوى القيمــة  ــأدوات الماليــة - بخــالف األدوات المشــتقة المســجلة بقيمتهــا العادل ــي تحليــالً ل ويوضــح الجــدول التال  
العادلــة: 

المجموع المستوى 2 المستوى 1 المجموع المستوى 2 المستوى 1

ألف د.أم ألف د.أم ألف د.أم 31 ديسمبر 2016 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع

استثمارات محتفظ بها للتداول 

160,364 - 160,364 سندات التنمية الحكومية 61,740 - 61,740

7,792 - 7,792 صكوك حكومية 3,000 - 3,000

2,358 - 2,358 أسهم مدرجة 908 - 908

170,514 - 170,514 المجموع 65,648 - 65,648

إستثمارات متاحة للبيع:

48,719 - 48,719 أسهم مدرجة  18,757 - 18,757

31,660 31,660 - أسهم غير مدرجة أخرى - 12,189 12,189

80,379 31,660 48,719 المجموع 18,757 12,189 30,946

250,893 31,660 219,233 مجموع الموجودات المالية 84,405 12,189 96,594

المجموع المستوى 2 المستوى 1 المجموع المستوى 2 المستوى 1

ألف د.أم ألف د.أم ألف د.أم 31 ديسمبر 2015 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع

استثمارات محتفظ بها للتداول 

170,048 - 170,048 سندات التنمية الحكومية 65,468 - 65,468

170,048 - 170,048 المجموع 65,468 - 65,468

إستثمارات متاحة للبيع:

112,379 - 112,379 سندات التنمية الحكومية 43,266 - 43,266

74,158 - 74,158 أسهم مدرجة  28,551 - 28,551

31,478 31,478 - أسهم غير مدرجة أخرى - 12,119 12,119

218,015 31,478 186,537 المجموع 71,817 12,119 83,936

388,063 31,478 356,585 مجموع الموجودات المالية 137,285 12,119 149,404

ان االلتزامــات الماليــة الرئيســية للبنــك المتوســطة وطويلــة االجــل هــي االمــوال المفترضــة وااللتزامــات الثانويــة. ان القيــم العادلــة لهــده     
االلتزامــات الماليــة ال تختلــف جوهريــا عــن قيمهــا الدفتريــة, الن هــده االلتزامــات يتــم اعــادة تســعيرها علــى فتــرات من ثالثة او ســتة اشــهر, وهذا 
يتوقــف علــى شــروط واحــكام االداة والهوامــش المطبقــة الناتجــة تقــارب االمتــدادات الحاليــة التــي ســتطبق علــى قــروض ذات لســتحقاقات 

مماثلــة.

ــد  ــل و األســعار اآلجلــة المعلنــة و منحنيــات العائ األدوات الماليــة المشــتقة بالمســتوى 2 يتــم تقييمهــا علــى أســاس تقييــم الطــرف المقاب    
.)34 إيضــاح  )أنظــر 
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ــة فــي معامــالت متنوعــة يســتخدم فيهــا األدوات الماليــة المشــتقة. األداة الماليــة المشــتقة هــي عقــد  ــه اإلعتيادي يدخــل البنــك مــن خــالل أعمال  
مالــي بيــن طرفيــن حيــث تعتمــد المدفوعــات علــى تحــركات األســعار فــي واحــدة أو أكثــر مــن األدوات الماليــة، باإلشــارة إلــى الســعر أو المؤشــر.

يســتخدم البنــك األدوات الماليــة المشــتقة التاليــة:

أنواع المشتقات المالية  

العقــود اآلجلــة والمســتقبلية هــي ترتيبــات تعاقديــة إمــا لشــراء أو بيــع عمــالت محــددة، ســلع أو أدوات ماليــة بأســعار محــددة فــي تاريــخ مســتقبلي    
أن العقــود اآلجلــة معــدة للتعامــل بهــا فــي الســوق الفــوري.

عقــود مقايضــات هــي إتفاقيــات تعاقديــة تتــم بيــن طرفيــن لتبــادل حركــة أســعار الفائــدة أو العمــالت األجنبيــة ومؤشــرات األســهم، )وفــي حالــة عجــز   
مقايضــات اإلئتمــان( مــن أداء الدفعــات بشــأن أحــداث إئتمانيــة معينــة علــى أســاس مبالــغ إعتباريــة محــددة.

عقــود الخيــارات هــي اتفاقيــات تعاقديــة تعطــي الحــق وليــس االلتــزام لشــراء أو بيــع مبلــغ محــدد مــن الســلع، العمــالت األجنبيــة أو األدوات الماليــة   
بســعر ثابــت بتاريــخ مســتقبلي معلــوم أو ضمــن فتــرة زمنيــة مســتقبلية محــددة. يقــوم البنــك بمعامــالت فــي عقــود خيــارات العمــالت لعمالئــه 

فقــط.

مشتقات مالية محتفظ بها أو مصدرة ألغراض التغطية   

ــعار  ــة وأس ــر العمل ــه لمخاط ــل تعرض ــوط لتقلي ــراض التح ــة ألغ ــتقات المالي ــك المش ــتخدم البن ــات يس ــول واإللتزام ــة إدارة األص ــن عملي ــزء م كج  
الفائــدة. يتحقــق هــذا مــن خــالل تغطيــة أدوات ماليــة محــددة ومعامــالت معينــة باإلضافــة إلــى التغطيــة االســتراتيجي ضــد مخاطــر قائمــة المركــز 

ككل. المالــي 

يســتخدم البنــك عقــود صــرف العملــة األجنبيــة باألجــل وعقــود خيــارات عمــالت أجنبيــة ومقايضــات العمــالت للتحــوط ضــد مخاطــر عملــة معروفــة   
ومحــددة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يســتخدم البنــك عقــود مقايضــات أســعار الفائــدة للتحــوط ضــد التغيــرات فــي القيمــة العادلــة الناشــئة مــن بعــض 

القــروض والودائــع ذات أســعار الفائــدة الثابتــة.

يتــم التحــوط االســتراتيجي لمخاطــر أســعار الفائــدة بالرقابــة علــى إعــادة تســعير األصــول واإللتزامــات الماليــة والدخــول بعقــود مقايضــات أســعار   
ــك فــإن  ــأن يكــون تحــوط خــاص للمحاســبة ، لذل ــدة. بمــا أن التحــوط االســتراتيجي غيــر مؤهــل ب ــط جــزء مــن مخاطــر أســعار الفائ ــدة لتحوي الفائ

المشــتقات الماليــة المتعلقــة يتــم إحتســابها كأدوات ماليــة للمتاجــرة.

ــدة الســندات  ــة بغــرض التحــوط مــن مخاطــر أســعار فائ ــه تحــوط للقيمــة العادل ــدة و هــو عقــد يوصــف بأن ــة أســعار الفائ ــرم البنــك عقــد مبادل أب  
متوســطة األجــل بعملــة اليــورو. التغييــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة لتلــك الســندات )موضــع التحــوط( - و هــي تغييــرات ناتجــة عــن المخاطر 

ــي.  ــز المال ــة المرك ــر بقائم ــي ُتذك ــندات  و بالتال ــك الس ــة لتل ــة الدفتري ــن القيم ــزء م ــجل كج ــا - ُتس ــوط منه ــم التح ــي ت الت

يبيــن الجــدول أدنــاه القيــم العادلــة الموجبــة والســالبة لــأدوات الماليــة المشــتقة، التــي تســاوي القيــم الســوقية مــع القيمــة االعتباريــة محللــة   
وفقــً لفتــرة شــروط االســتحقاق. إن القيمــة االعتباريــة هــي قيمــة األصــل المتعلقــة بالمشــتقات الماليــة باإلشــارة إلــى أســعار الســوق أو المؤشــر 

وهــو األســاس الــذي يتــم بموجبــه قيــاس التغيــرات فــي قيمــة المشــتقات الماليــة.
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31 ديسمبر 2016:

القيمة 
العادلة 

الموجبة 

القيمة 
العادلة 

إجمالي السالبة 
القيمة 

االعتبارية

القيمة االعتبارية وفقًا لشروط االستحقاق

القيمة خالل )إيضاح 13()إيضاح 9(
3  اشهر 

من 3 إلى
12 شهر

من سنة 
واحدة إلى
5 سنوات 

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

192,500 -   -   192,500 -   2,105 تحوط القيمة العادلة

95,008 14,484 2,660 112,152 )2,981(2,981 مبادالت أسعار الفائدة

-   14,398 173,133 187,531 )2(821 عقود شراء آجلة

-   13,376 174,155 187,531)2,593(2,432 عقود بيع آجلة 

-   676 2,159 2,835 )58(58 خيارات العمالت 

287,508 352,10742,934 682,549 )5,634(8,397 المجموع

746,774 111,517 914,564 1,772,855)14,634(21,810المجموع- ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2015:

القيمة 
العادلة 

الموجبة 

القيمة 
العادلة 

إجمالي السالبة 
القيمة 

االعتبارية

القيمة االعتبارية وفقًا لشروط االستحقاق

القيمة خالل )إيضاح 13()إيضاح 9(
3  اشهر 

من 3 إلى
12 شهر

من سنة 
واحدة إلى
5 سنوات 

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

192,500--192,500-3,473تحوط القيمة العادلة

117,0672,12511,691103,251)4,373(4,373مبادالت أسعار الفائدة

-135,681105,63430,047)324(265عقود شراء آجلة

-135,681105,80729,874)840(138عقود بيع آجلة 

471-765294)1(1خيارات العمالت 

581,694213,86071,612296,222)5,538(8,250المجموع

1,510,894555,481186,005769,408)14,384(21,429المجموع- ألف دوالر أمريكي

أرقام المقارنة      35

بعــض أرقــام المقارنــة لســنة 2015 تــم إعــادة تصنيفهــا لكــي تتفــق مــع طريقــة العــرض المتبعــة للســنة الحاليــة، كمــا جــرت إعــادة التصنيــف بنفــس   
اإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة و هــي تصنيفــات ال تؤثــر علــى أربــاح و حقــوق المســاهمين الســابق التقريــر عنهــا فــي الســنة الســابقة.  

و قد جرت هذه التصنيفات نتيجة إتباع معايير و تفسيرات جديدة و أيضا لتحسين نوعية المعلومات المذكورة بالبيانات المالية.  
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بازل ٢ و3 - المرتكز 3 
تقرير ٢٠١٦

المقدمة

تم تأسيس مزن للصيرفة اإلسالمية، وهي نافذة مصرفية إسالمية للبنك الوطني العماني ش.م.ع.ع في سلطنة عمان بهدف القيام بمزاولة أنشطة 
األعمال المصرفية وأنشطة التمويل األخرى الملتزمة بمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية. تعمل مزن بموجب ترخيص مزاول األعمال المصرفية اإلسالمية 
الصادر من البنك المركزي العماني بتاريخ 17 يناير 2013. يعهد إلى مجلس الرقابة الشرعية بمزن التأكد من االلتزام بقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
في تعامالتها وأنشطتها. يتم إدراج مجموعة كاملة من القوائم المالية لمزن في القوائم المالية الموحدة للبنك. يقدم هذا المستند إفصاحات بازل 2 
المرتكز 3 المتعلقة بمزن بصورة منفصلة. ليست هناك قيود على تحويل األموال من البنك لمزن. برغم ذلك وبموجب إطار العمل التنظيمي للصيرفة 

اإلسالمية ال يمكن لمزن إيداع أموال لدى البنك. ال تملك مزن أي مساهمة مسيطرة في أي كيان آخر.

هيكل رأس المال 

كما في 31 ديسمبر 2016 بلغ رأس المال المخصص لمزن للصيرفة اإلسالمية 13.500.000 ريال. استنادا إلى موجهات البنك المركزي العماني،  كان هيكل 
رأس مال مزن كما في تاريخ اإلقفال في 31 ديسمبر 2016 كما يلي:  

المبلغ بآالف الرياالتعناصر رأس المال

 رأسمال الطبقة 1

 البنوك المحلية

13,500رأس المال المدفوع

-عالوة إصدار 

-احتياطي قانوني

-احتياطي عام

-احتياطي قروض ثانوية

-توزيعات أرباح أسهم )مقترحة(

)2,352(أرباح مدورة / )خسارة( *

11,148أسهم عادية الطبقة 1 قبل التعديالت التنظيمية

مبالغ مخصومة

-أصل ضريبي مؤجل

11,148أسهم عادية الطبقة 1

11,148رأسمال الطبقة 1 بعد المبالغ المخصومة أعاله

رأسمال الطبقة 2

-احتياطيات إعادة تقييم/ مكاسب أو خسائر القيمة العادلة التراكمية عن أدوات متاحة للبيع 

906مخصص خسائر قروض عامة/ احتياطي خسائر قروض عامة

-دين ثانوي )بعد اإلطفاء(

906إجمالي رأسمال الطبقة 2

12,055إجمالي رأس المال التنظيمي

118,117 أموال أصحاب حسابات اإلستثمار

198 إحتياطي موازنة األرباح

68 إحتياطي مخاطر اإلستثمار

118,383إجمالي أصحاب حسابات اإلستثمار

تم تأسيس مزن للصيرفة اإلسالمية، وهي نافذة مصرفية إسالمية للبنك الوطني العماني ش.م.ع.ع في سلطنة عمان بهدف القيام بمزاولة أنشطة 
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كفاية رأس المال  

اإلفصاحات النوعية

تتكون األهداف الكلية إلدارة رأس المال من ثالثة جوانب:

ضمان استقرار النافذة اإلسالمية عن طريق االحتفاظ برأسماٍل كاٍف لتغطية الخسائر غير المتوقعة.  •

تعزيز كفاءة البنك بزيادة العائد المعدل بالمخاطر في مختلف مراحل التجميع )وبالتالي ضمان عدم االحتفاظ بـ “فائض” غير ضروري من رأس المال(.  •

اتخاذ القرار التشجيعي المطلع وإدارة المخاطر بصورة استباقية عبر التخصيص الفعال والكفوء لرأس المال عبر جميع قطاعات النشاط.  •

تستند خطة إدارة رأس المال لمزن الواردة في التصور على إطار العمل التنظيمي لمخاطر رأس المال من بازل 2 وباستخدام منهج قياسي الحتساب كل 
من مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومنهج المؤشر األساسي لمخاطر التشغيل حسبما هو منصوص عليه من جانب البنك المركزي العماني.

تمت مواءمة سياسة إدارة رأس المال مع سياسة البنك وهي تهدف لضمان أنه ووفقا للعائد على رأس المال المعدل بالمخاطر فإنه قد تم تخصيص مبلغ 
مناسب من رأس المال لمزن. تم تنفيذ نموذج العائد على رأس المال المعدل بالمخاطر )RAROC( لكل المحفظة باستثناء الخدمات المصرفية لألفراد 

حيث حدد البنك المركزي العماني سقوفا لمعدالت الربح ينبغي االلتزام بها. 

في الوقت الحالي تقوم لجنة األصول وااللتزامات بمراجعة ورصد كفاية واشتراطات رأس المال على نحو مستمر لكل من البنك واألقسام التي تتطلب 
تخصيص رأسمال بصفة منفصلة لها. يتم إعداد احتساب كفاية رأس المال وتقديمه للجنة األصول وااللتزامات بغرض المراجعة شهريا. تتم مراجعة مختلف 
سيناريوهات الجهد باألخذ في الحسبان تقلبات العائدات وأثر مخاطر االئتمان والسوق بجانب تخصيص رأس المال من قبل خط األعمال بما يتماشى مع 
األعمال في هذه االجتماعات. يتم تخصيص ترجيحات المخاطر على األصول وفقًا للمتطلبات التنظيمية من البنك المركزي العماني. كما يتم تخصيص 

نفس ترجيحات المخاطر لألصول الممولة بواسطة حسابات االستثمار بنفس طريقة ترجيحات مخاطر األصول الممولة بواسطة البنك نفسه. 

اإلفصاحات النوعية

تم إتباع مجموعة من الترتيبات كجزء من إدارة رأس المال لتزويد البنك بنظام إنذار مبكر من حيث مستويات رأسماله لتمكينه من اتخاذ تدابير مناسبة 
في مرحلة مبكرة لمنع انخفاض رأس المال إلى ما دون الحدود المقبولة. لهذا الغرض قررت لجنة األصول وااللتزامات أن الترتيبات الموضوعة للبنك ستصبح 

قابلة للتطبيق على مزن أيضا. 

يقوم البنك بإعداد مستند )أسلوب إجراءات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال( تماشيا مع موجهات بازل 2 بهدف تقييم كافة المخاطر على مستوى 
المؤسسة التي لم يتم تناولها بالكامل في مخاطر بازل 1. يعالج هذا المستند من خالل تقييم موضوعي وذاتي كفاية رأس المال، بعد تضمين أقسام 
األعمال التي يتم تخصيص رأسمال لها بصفة منفصلة بعد وضع اعتبار لتأثير المخاطر اإلضافية مثل مخاطر االئتمان الخفية، وعمليات تخفيف مخاطر 
السيولة،  االئتمان، ومخاطر  تركيز  بالعمالت، ومخاطر  المتعلقة  الخفية  السوق  باألسهم، ومخاطر  المتعلقة  الخفية  االئتمان  الخفية، ومخاطر  االئتمان 
ومخاطر معدالت الربح بالدفاتر البنكية، ومخاطر التسوية، ومخاطر السمعة، والمخاطر االستراتيجية ومخاطر االلتزام باإلضافة إلى نتائج مختلف مستويات 
اختبارات الجهد. في أعقاب الموجهات الصادرة من البنك المركزي العماني في ديسمبر 2012 تم القيام بالتقييم بموجب أسلوب إجراءات التقييم الداخلي 
لكفاية رأس المال وتقديمه إلى البنك المركزي العماني حسب الموجهات المنصوص عليها. سيسعى البنك أيضا إلى تطبيق الموجهات التنظيمية، 

متى انطبق ذلك على بازل 3، عند قيامه بإجراء التقييم. في الوقت الحالي لم يتم إعداد تقييم داخلي لكفاية رأس المال لمزن بصورة منفصلة. 

اإلفصاحات الكمية

)بآالف الرياالت(المركز كما في 31 ديسمبر 2016 

المبلغ التفاصيل

 11,148 رأسمال الطبقة 1 )بعد الخصومات اإلشرافية(

 906 رأسمال الطبقة 2 )بعد الخصومات اإلشرافية وحتى الحدود المستوفاة(

 - رأسمال الطبقة 3 )حتى الحدود التي ال تتجاوز فيها الطبقة 2 والطبقة 3 للطبقة 1(

-منها إجمالي حد رأسمال الطبقة 3 المستوفى

 72,505 األصول المرجحة بالمخاطر – دفتر البنك

 3,583 األصول المرجحة بالمخاطر - المخاطر التشغيلية

 78,088 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك + المخاطر التشغيلية

 9,606 الحد األدنى لرأس المال المطلوب لدعم األصول المرجحة بالمخاطر لدفتر البنك والمخاطر التشغيلية

;Minimum required capital comprises of

الحد األدنى المطلوب لرأسمال الطبقة 1 لدفتر البنك ومخاطر التشغيل  )1( 8,700 

رأسمال الطبقة 2 المطلوب لدفتر البنك ومخاطر التشغيل  )1( 906 

 2,449 رأسمال الطبقة 1 المتاح لدعم دفتر المتاجرة

-رأسمال الطبقة 2 المتاح لدعم دفتر المتاجرة

1األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر المتاجرة

4.indd   150 3/25/17   2:48 PM

151
البنك الوطني العماني
التقرير السنوي ٢٠١٦

بازل ٢ و3 - المرتكز 3 
تقرير ٢٠١٦

)بآالف الرياالت(المركز كما في 31 ديسمبر 2016 

المبلغ التفاصيل

-إجمالي رأس المال المطلوب لدعم دفتر المتاجرة

-الحد األدنى لرأسمال الطبقة 1 المطلوب لدعم دفتر المتاجرة

-رأسمال الطبقة 3 المستوفي للشروط )المقبول( المستخدم

 12,055 إجمالي رأس المال النظامي

 76,089 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - البنك بأكمله

 15.8 معدل كفاية رأس المال حسب بنك التسويات الدولية )بي آي إس(

إفصاحات بازل 3

التزاما بالتعميم رقم ب م 1114 بتاريخ 17 نوفمبر 2013 والصادر عن البنك المركزي العماني، تم تقديم إفصاحات إلزامية في هذا التقرير.

تم تقديم بعض اإلفصاحات اإلضافية عن كفاية رأس المال كما هو وارد أدناه:

)بآالف الرياالت(المركز كما في 31 ديسمبر 2016

إجمالي الرصيدالتفاصيل
)القيمة الدفترية(

صافي الرصيد
األصول المرجحة بالمخاطر)القيمة الدفترية(

137,912136,57871,665بنود داخل الميزانية العمومية

946946840بنود خارج الميزانية العمومية

---مشتقات

3,583--مخاطر التشغيل

1--مخاطر السوق

138,857137,52476,089اإلجمالي

11,148--رأسمال الطبقة 1

---رأسمال الطبقة 2

906--رأسمال الطبقة 3

12,055--إجمالي رأس المال النظامي

9,606--إجمالي رأس المال المطلوب

9,154--متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان

---متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

452--متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

14.65معدل الطبقة 1

15.84--إجمالي معدل رأس المال

إفصاحات ألصحاب حسابات االستثمار:

األموال غير مقيدة  الشريعة اإلسالمية. هذه  بأحكام  االستثمار بموجب عقود مضاربة واتفاقيات وكالة ملتزمة  األموال من أصحاب حسابات  تقبل مزن 
بطبيعتها، أي أنه يمكن لمزن استثمارها حسب تقديرها في أي أصول ملتزمة بالشريعة.  ليست هناك حدود الستثمار أموال أصحاب حسابات االستثمار 

في أي أصل محدد.

كفاية رأس المال )تابع( 
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كفاية رأس المال )تابع( 

في الوقت الحالي توفر مزن األنواع الثالثة التالية من حسابات االستثمار:

حسابات توفير  -

ودائع ألجل ذات استحقاقات مختلفة من شهر واحد وحتى خمس سنوات.  -

وكالة مرنة.   -

يتم تجميع استثمارات أصحاب حسابات االستثمار مع أموال مزن. يتم تحميل مصروفات المضارب )مدير األصول( على محفظة تتضمن جميع المصروفات 
المباشرة التي يتم تكبدها وتشمل مخصصات انخفاض القيمة. ال يتم تخصيص اإليراد المبني على الرسوم على المحفظة المشتركة. يتم التخصيص 
من األرباح القابلة للتوزيع التي تجنيها أصول المحفظة، وبعد تحميل مصروفات المضارب، فيما بين أموال المساهمين وأموال أصحاب حسابات االستثمار.

تقوم مزن بتوزيع المبلغ الذي يزيد عن الربح الذي سيتم توزيعه على أصحاب حسابات االستثمار قبل وضع اعتبار لحصة المضارب )مدير األصول( من الدخل. 
أصحاب حسابات  إيراد حقوق ملكية  استثمار من  باحتياطي مخاطر  أيضا  االحتفاظ  يتم  ذلك  إلى  إضافة  الربح.  احتياطي موازنة  االحتياطي  يسمى هذا 

االستثمار، بعد تخصيص حصة المضارب، بغرض مقابلة الخسائر المستقبلية التي تتعرض لها حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار.

 النسب والعائدات

احتياطي موازنة الربح إلى حساب االستثمار المشارك في الربح 

20162015التفاصيل )آالف الرياالت(

198150إجمالي مبلغ احتياطي موازنة الربح

118,11789,741مبلغ حساب االستثمار المشارك في الربح إلى صاحب حساب االستثمار

0.17٪0.17٪معدل احتياطي موازنة الربح إلى حساب االستثمار المشارك في الربح

احتياطي مخاطر االستثمار إلى حساب االستثمار المشارك في الربح

20162015التفاصيل )آالف الرياالت(

6858إجمالي مبلغ احتياطي مخاطر االستثمار

118,11789,741مبلغ حساب االستثمار المشارك في الربح إلى صاحب حساب االستثمار

0.06٪0.06٪معدل احتياطي مخاطر االستثمار إلى حساب االستثمار المشارك في الربح

احتياطي مخاطر االستثمار إلى حساب االستثمار المشارك في الربح

20162015التفاصيل )آالف الرياالت(

مبلغ إجمالي صافي الدخل )قبل توزيع الربح إلى أصحاب حسابات االستثمار غير 
المقيدة(

4,0702,736

136,578115,370إجمالي مبلغ األصول

2.37٪2.98٪العائد على األصول

 

العائد على حقوق الملكية 

20162015التفاصيل )آالف الرياالت(

مبلغ إجمالي صافي الدخل )بعد توزيع الربح إلى أصحاب حسابات االستثمار غير 
المقيدة(

 2,4981,941

11,14810,893مبلغ حقوق الملكية

17.82%٪22.40٪العائد على األصول
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 معدل الربح الموزع إلى حساب االستثمار المشارك في الربح حسب نوع أصحاب حسابات االستثمار 

كما في تاريخ التقرير كان لدى مزن أصحاب حسابات استثمار غير مقيدة فقط وقد تم توزيع ربح بمبلغ 1.536.000 ريال خالل السنة.  

معدل الربح المعلنالمتوسط

0.73٪20 حسابات توفير )مضاربة(

0.10٪40 وكالة مرنة

2.25٪50 وكالة مرنة 

0.10% - 0.25٪30 وكالة حتى 6 أشهر

0.40٪ - 0.75٪50 وكالة أكثر من 6 أشهر إلى سنة

1.75٪ - 2.50٪80وكالة أكثر من سنة إلى 3 سنوات

3.00٪ - 3.50٪100وكالة أكثر من 3 سنوات

0.50٪30وكالة مرنة حكومية

العائد على حقوق الملكية 

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016

األصول

2,136 1,730 ذمم مدينة من بيع مؤجل 

75,458 84,061 إجارة منتهية بالتمليك

11,784 12,082 مشاركة متناقصة

7,409 7,226 إجارة مستقبلية

96,787 105,099 إجمالي المبلغ المستثمر كما في 31 ديسمبر 2014

حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار قبل احتياطي موازنة الربح واحتياطي 
795 1,572 مخاطر االستثمار للسنة

  تحويالت لـ:

)150()25(احتياطي موازنة الربح

)54()11(احتياطي مخاطر االستثمار

حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار بعد احتياطي موازنة الربح 
1,536591 واحتياطي مخاطر االستثمار للسنة

التعرض للمخاطر والتقييم

إدارة المخاطر

الهدف األساسي إلدارة المخاطر هو حماية موارد البنك من مختلف المخاطر التي يواجهها البنك. تتضمن إدارة مخاطر مزن نفس المبادئ والممارسات 
األساسية التي تحكم إدارة مخاطر البنك والتي وردت تفاصيلها في إفصاحات بازل 2 للبنك.

أظهرت عمليات إدارة المخاطر بالبنك أنها فعالة لمزن طوال السنة الحالية. ظل مجلس إدارة البنك مشاركا على نحو لصيق في مبادرات إدارة المخاطر 
الرئيسية والتأكد من إدارة مخاطر مزن بصورة مناسبة وأنه يتم االحتفاظ برأسمال مناسب بما يتماشى مع المتطلبات. تم اإلفصاح عن هيكل ضوابط 
رقابة مخاطر مناسب للبنك وهو مطبق أيضا على مزن في مستند المركز 3 للبنك. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم تكوين هيئة متفرغة للرقابة الشرعية 

تقدم تقاريرها إلى مجلس اإلدارة والبنك لضمان االلتزام بالشريعة اإلسالمية في عمليات البنك.
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التعرض للمخاطر والتقييم )تابع( 

تتعرض مزن بصفة خاصة للمخاطر التالية:

• مخاطر االئتمان

• مخاطر السيولة

• مخاطر السوق

• المخاطر التشغيلية

• مخاطر معدل العائد، و

• والمخاطر التجارية المرحلة.

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تتكبدها مزن في حالة عجز عميل أو طرف مقابل في األداة المالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي 
تنشأ بصفة أساسية من التمويالت والسلف التي تقدمها مزن للعمالء والبنوك األخرى.

االئتمان للشركات

تدير مزن مخاطر االئتمان وتسيطر عليها بوضع حدود داخلية لكمية المخاطر التي يرغب في قبولها من أطراف مقابلة فردية وجماعية )ملتزمين أفراد( 
وقطاعات صناعية تمشيا مع الموجهات الصادرة من البنك المركزي العماني. 

لدى مزن سياسة وضع مخصصات متحفظة لتمويالتها ويتم وضع المخصصات بوضع كل من معايير البنك المركزي العماني والمعايير المالية العالمية 
في االعتبار.

االخالل من جانب  االئتمان )مثل مخاطر  التعرض لمخاطر  بنود  بتوحيد جميع  الشركات تدرس مزن وتقوم  المخاطر لمحفظة  إدارة  التقارير عن  ألغراض 
ملتزم فردي ومخاطر الدولة ومخاطر القطاع(. 

مخاطر التجزئة

والمرابحة  اإلجارة  منتجات  برامج  على  الصغيرة  األفراد  ائتمان  محفظة  تركز  ألفراد.  مزن  محفظة  في  االئتمان  مخاطر  بإدارة  األفراد  ائتمان  إدارة  تقوم 
والمشاركة المتناقصة التي تعتمدها لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة بالبنك. يتم رصد كل من محفظتي ائتمان الشركات واألفراد من قبل اإلدارة من خالل 

تقارير األداء الدورية والتي يتم عرضها على لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة.

سياسة انخفاض القيمة

التمويالت  المنصوص عليها. يتم تصنيف هذه  السداد  التزامها بشروط  للتأكد من  التي توفرها مزن بصورة منتظمة  التمويل  يتم رصد جميع عقود 
في واحد من خمسة تصنيفات للمخاطر: منتظمة؛ مؤشرة؛ دون المستوى؛ مشكوك في تحصيلها ورديئة أو خسارة حسبما هو منصوص عليه في 
لوائح وموجهات البنك المركزي العماني. تقوم مزن بوضع مخصص للديون الرديئة والمشكوك في تحصيلها بصورة سريعة، متى وكيفما طلب ذلك، 
بما يتماشى مع معايير المخصصات المتحفظة التي وضعتها لنفسها وتتوصل إلى متطلبات المخصصات في ظل كل من إطار عمل التقارير المالية 
العماني وتحتفظ بالمخصص األعلى منهما. إضافة إلى ما ذكر أعاله تقوم مزن بتكوين مخصص خسارة تمويل عام في  البنك المركزي  وموجهات 

المحفظة القياسية بما يعادل نسبة 2٪ من محفظة تمويل التجزئة ونسبة 1٪ من محفظة تمويل الشركات. 

إجمالي مخاطر االئتمان على مدى الفترة المقسمة حسب األنواع الرئيسية للتعرض للمخاطر  )1(

)ألف ريال(

إجمالي التعرض للمخاطر كما فينوع التعرض لمخاطر االئتمانم

31 ديسمبر 312015 ديسمبر 2016

1,7732,179ذمم مدينة من بيع مؤجل 1

85,15576,351إجارة منتهية بالتمليك2

12,20411,903مشاركة متناقصة3

7,2997,530إجارة مستقبلية4

106,43197,963اإلجمالي
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التعرض للمخاطر والتقييم )تابع( 

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسـمة حسب الفئة الرئيسية لمخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2016:   )2(

كما في 31 ديسمبر 2016 كانت جميع مخاطر االئتمان داخل عمان فقط )جميع مخاطر االئتمان داخل عمان في سنة 2015(

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسمة حسب المنطقة المهمة وفًقا ألنواع مخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2016:  )3(

)ألف ريال( 

القطاع م
االقتصادي

ذمم مدينة 
عن بيع 

مؤجل

إجارة منتهية 
بالتمليك

مشاركة 
متناقصة

إجارة 
تركيب النسبة اإلجماليمستقبلية

المئوية

المخاطر 
خارج 

الميزانية 
العمومية**

641,323٪5,93267,365-1,58559,848شخصية1

31573٪19,66712,0821,29433,042-إنشاءات2

-2٪2,547--2,547-تصنيع3

-0٪145---145تجارة4

-2٪2,000--2,000-خدمات5

170------أخرى6

1002,066٪1,73084,06212,0827,226105,099اإلجمالي

**المخاطر خارج الميزانية العمومية تتعلق باالرتباطات وفقا لمعايير األعمال التجارية االعتيادية وخطابات اعتماد وخطابات ضمان. 

كما في 31 ديسمبر 2016 كانت نسبة األصول الممولة من قبل أصحاب حسابات االستثمار والمساهمين كما يلي:

87٪أصحاب حسابات االستثمار  

13٪المساهمين

القيمة التعاقدية الباقية كما في 31 ديسمبر 2016 لمحفظة التمويل بكاملها، موزعة حسب األنواع الرئيسية لمخاطر االئتمان:   )4(

)ألف ريال(

ذمم مدينة عن الفترة الزمنيةم
بيع مؤجل

إجارة منتهية 
بالتمليك

مشاركة 
اإلجمالي إجارة مستقبليةمتناقصة

481,2701721091,599حتى شهر واحد1

13212,7186522083,899-6 شهور2

62434,3321,1142,7658,454-12 شهر3

11,00932,1387,6004,14444,891-5 سنوات4

10943,6032,544046,256أكثر من 5 سنوات5

1,73084,06112,0827,226105,099اإلجمالي
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التعرض للمخاطر والتقييم )تابع( 

الحركة في إجمالي التمويالت  )5(

)ألف ريال(

الحركة في إجمالي التمويالت خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

التمويالت المتعثرةالتمويالت العاملةالتفاصيلم

مشكوك غير قياسيةمؤشرة قياسية
إجماليخسارة فيها

97,963----97,963رصيد افتتاحي1

--780-1,736)2,516(الهجرة / التغيرات )+/ -( 2

8,469----8,469تمويالت جديدة3

106,432-780-103,9161,736رصيد اإلقفال4

1,294-200--1,094مخصصات محتفظ بها5

39-39---ربح مجنب6

الحركة في المخصصات العامة  )6(

)ألف ريال(

20162015التفاصيل

1,176700المخصص في بداية الفترة

118476مصروف الفترة

-39احتياطي الربح للفترة

1,3331,176المخصص في نهاية الفترة

مخاطر اإلئتمان - إفصاحات للمحافظ تخضع إلى نهج معياري

اإلفصاحات النوعية

•  يقوم البنك بإتباع تصنيف وكالة موديز لكال التعرضات السيادية وبين البنوك ويعامل الرصيد كغير مصنف في المخاطر بنسبة ٪100.

باستثناء   ،٪100 المخاطر بنسبة  القروض والسلفيات كغير مصنفة في  لتقديره بمعاملة  البنك وفقا  العماني، يستخدم  المركزي  البنك  •  بموافقة 
البنك  عن  الصادرة  التوجيهية  المبادئ  في  عليها  المنصوص  المتطلبات  أساس  على   ٪35 بنسبة  مرجحة  بمخاطر  هي  التي  السكنية  القروض 

المركزي العماني.

•  وبالمثل، مع موافقة البنك المركزي العماني، يستخدم البنك وفقا لتقديره النهج البسيط إلدراج الضمانات.
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التعرض للمخاطر والتقييم )تابع( 

اإلفصاح الكمي

 اجمالي مبلغ التعرضات كما في 31 ديسمبر 2016 وفقا للمنهج القياسي كما يلي

لدفترية لدفترية 20٪لدفترية 0٪المنتج / التصنيفم
٪35

لدفترية 
لدفترية لدفترية ٪50٪100

المجموع٪150

التصنيف 

17,110-----17,110المصنفة1

11,805----11,805-سيادة2

بنوك 

-------غير مصنفة1

1,607-1,607----شركات2

67,285-6859,5721017,543-التجزئه3

المطالبات المضمونة 4
37,706-37,706----بالعقارات السكنية

المطالبات المضمونة 5
780-780----بالعقارات التجارية

2,565-1,612---953التمويل المتاخر السداد6

-------أصول أخرى7

تامشاريع الرئس مالية و 8
-------االستشارات باالسهم الخاصة

مجموع الميزانية  
138,857-18,06311,87359,57210149,248العمومية للبنود الخارجية

تخفيف مخاطر االئتمان

يشير تخفيف مخاطر االئتمان إلى استخدام عدد من التقنيات مثل الضمانات اإلضافية والضمانات لتخفيف مخاطر االئتمان التي تتعرض لها مزن. يؤدي 
تخفيف مخاطر االئتمان إلى تخفيض مخاطر االئتمان بالسماح لمزن بالحصول على الحماية ضد تعثر األطراف المقابلة في عقود االئتمان من خالل الضمانات 

اإلضافية واتفاقيات المقاصة والضمانات.

اإلفصاح النوعي

يضع البنك اعتبارا فقط للضمانات اإلضافية والضمانات التي تقرها الشريعة اإلسالمية لتخفيف مخاطر االئتمان. يجب أن تلبي األصول التي يقدمها العميل 
المعايير التالية لتصبح مقبولة كضمان إضافي:

يجب أن تحافظ األصول على قيمتها وفقا للمستوى السائد عند اإلنشاء وحتى تاريخ استحقاق التسهيل المعتمد؛  -

يجب أن تكون هذه األصول سهلة التسييل لنقد، إن طلب ذلك؛  -

يجب أن تكون هناك سوق معقولة لهذه األصول؛  -

يجب أن تكون مزن قادرة على إنفاذ حقها على األصول؛ إن كان ذلك ضروريا.  -

تقوم مزن حاليا بتولي الملكية / الملكية المشتركة لألصول التي يقدمها العمالء. 
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إدارة الضمانات اإلضافية

تستخدم مزن مجموعة من السياسات واإلجراءات لتخفيف مخاطر االئتمان. تتضمن مخففات مخاطر االئتمان ضمانات إضافية مثل:

عقارات  •

ملكية مشتركة  •

تتم ممارسة إدارة الضمان اإلضافي على مستوى مركزي. هناك نظام إدارة ضمانات إضافي قوي لتخفيف أية مخاطر تشغيلية. لدى البنك أسلوب إدارة 
ائتمان قوي يضمن االلتزام بشروط الموافقة والتوثيق والمراجعة المستمرة لضمان جودة االئتمان والضمانات اإلضافية.

الضمانات التي يتم الحصول عليها عن طريق الرهن القانوني على عقار يتم تقييمها مرة واحدة كل ثالث سنوات، أو أكثر في الحالة التي يتطلب فيها 
الوضع ذلك. 

مخاطر السيولة

اإلفصاح النوعي

الميزانية  العمومية وخارج  الميزانية  االرتباطات داخل  األموال للوفاء بجميع  بأنها مقدرة مزن على ضمان توفر  السيولة  يمكن تعريف 
العمومية بسعر معقول. كما يمكن تعريف مخاطر السيولة أيضا بأنها المخاطر على العائدات ورأس المال الناشئة من احتمال عدم 

مقدرة مزن على الوفاء بالتزاماتها عندما تصبح مستحقة. 

بجانب موارد التمويل لديها، تتمتع مزن بالدعم من مصرفها األم في الوفاء ببعض احتياجات السيولة لديها. يتم رصد مخاطر السيولة 
في مزن من خالل آلية تقديم التقارير المنتظمة إلى لجنة األصول وااللتزامات. بغرض التأكد من ان مزن تلبي التزاماتها المالية متى 

أصبحت مستحقة يتم رصد مراكز النقد بصورة لصيقة.

معدالت السيولة لدى مزن )أي صافي األصول إلى إجمالي األصول( يتم رصدها بصورة منتظمة. متوسط معدل األصول السائلة إلجمالي 
األصول لدى مزن خالل السنة كان بنسبة 19.7٪ )أنظر أدناه(.

ترصد مزن مخاطر السيولة لديها على التمويل ذي الصلة بالحسابات الجارية وحقوق الملكية األخرى مع أصحاب حسابات االستثمار على 
أساس فردي إضافة إلى األساس المجمع من خالل منهج التدفق النقدي والمخزون.

تقوم إدارة الخزينة بالبنك ولجنة األصول وااللتزامات بالرقابة على ورصد السيولة والتأكد من أن البنك غير معرض لمخاطر سيولة غير 
ضرورية وفي نفس الوقت االستفادة ألقصى حد من األموال لديها من خالل التمويل وأنشطة االستثمار الملتزمة بالشريعة.

مؤشرات التعرض لمخاطر السيولة - األصول قصيرة األجل لاللتزامات قصيرة األجل

بالريالالتفاصيل

43,278األصول قصيرة األجل

99,751االلتزامات قصيرة األجل

43.39٪األصول قصيرة األجل لاللتزامات قصيرة األجل

مؤشرات التعرض لمخاطر السيولة - معدل األصول السائلة

بالريال التفاصيل

26,868األصول السائلة

136,578إجمالي األصول

99,751االلتزامات قصيرة األجل

125,430إجمالي االلتزامات

19.67٪األصول السائلة إلجمالي األصول 

26.94٪األصول السائلة لألصول قصيرة األجل

21.42٪األصول السائلة إلجمالي االلتزامات
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مخاطر السيولة )تابع( 

اإلفصاح الكمي

ملمح استحقاق األصول وااللتزامات بما يتماشى مع الموجهات المصدرة من البنك المركزي العماني في 31 ديسمبر 2016 كانت كما 
يلي:.

عند الطلب 31 ديسمبر 2016
وحتى 30 يوما

أكثر من شهر 
وحتى

6 شهور

أكثر من
6 شهور وحتى 

12 شهرا

أكثر من سنة 
وحتى 5 سنوات

أكثر من
المجموع5 سنوات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 
 15,063  493 309 841 1,504 11,916 العماني 

مستحقات من بنوك 
  11,804   - - - - 11,804 ومؤسسات مالية 

االصول المالية:

963-963---محتفظ به حتى االستحقاق

موجودات مالية محتفظ بها 
3,000----3,000للمتاجرة

483212431,0091091,730ذمم مبيعات مؤجلة مدينة

1,2702,7184,33232,13843,60384,061إجارة منتهية بالتمليك، بالصافي

1726521,1147,6002,54412,082مشاركة متناقصة

7,226-1092082,7654,144إجارة مستقبلية

388388----ممتلكات ومعدات )بالصافي(

261----261أصول أخرى

28,5805,4039,29546,16347,137136,578إجمالي األصول

4,870----4,870حسابات جارية

2,177----2,177التزامات أخرى

حقوق ملكية أصحاب حسابات 
17,54248,24026,92210,22815,451118,383االستثمار غير المقيدة

11,14811,148----حقوق ملكية البنك

إجمالي االلتزامات وحقوق 
ملكية أصحاب حسابات 

االستثمار غير المقيدة وحقوق 
ملكية البنك

24,58948,24026,92210,22826,599136,578
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مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر التغير في قيمة السوق وعائدات المحفظة الفعلية بسبب التحركات السلبية في متغيرات السوق. تتضمن متغيرات السوق، 
ضمن أشياء أخرى، أسعار األسهم وأسعار السندات وأسعار السلع ومعدالت صرف العمالت األجنبية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو تسهيل نمو األعمال 

التجارية والتشغيل في أفضل مستويات مخاطر في نفس الوقت. 

كما في 31 ديسمبر 2016 كان لمزن أدنى حد من التعرض لمخاطر السوق حيث أنه:

ليس لدى مزن تعرض هام لعمالت أجنبية بخالف الريال العماني.  -

ال تحتفظ مزن بمراكز متاجرة في أسهم.  -

ليس لدى مزن مراكز سلع.  -

 تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في أسعار الربح. ليست هناك مراكز متاجرة في األسهم أو المشتقات. تقوم لجنة األصول وااللتزامات بمزن بالرصد 
المنتظم لألصول وااللتزامات في دفاتر البنك للوقوف على أي مخاطر معدالت فائدة.

مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل األنظمة أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارجية. في حالة فشل الضوابط في العمل 
يمكن للمخاطر التشغيلية أن تتسبب في إضرار بالسمعة وقد يكون لها آثار قانونية وتنظيمية أو قد تؤدي إلى خسارة مالية. ال توقع مزن إزالة جميع 
المخاطر التشغيلية ولكن يمكن لمزن إدارة المخاطر من خالل إطار عمل رقابة وبرصد ومواجهة المخاطر المحتملة. تتضمن الضوابط الفصل الفعال 

للمهام والوصول والتفويض وإجراءات التسوية وتدريب الموظفين وعمليات تقييم العمليات متضمنة استخدام التدقيق الداخلي.

يتبع البنك منهج المؤشر األساسي لتحديد مخاطر التشغيل.

العام  الضمان  مثل  التأمينية  التغطية  أنواع  على  البنك  يحصل  التشغيلية.  للمخاطر  كمخفف  البنك  قبل  من  المستخدمة  األدوات  أحد  هو  التأمين 
للمصرفيين، والجرائم اإللكترونية وعن طريق الكمبيوتر، وضمان التعويض المهني والمعامالت غير المكتملة وخالفها بغرض حماية نفسه من المخاطر 

بالغة الخطورة بتخفيف أثرها المالي.

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله وبغرض الرقابة على األحداث / الخسائر التشغيلية فقد قام البنك بوضع حد معين للمخاطر التشغيلية يتم في مقابله رصد 
األحداث / الخسائر التشغيلية بانتظام للوقوف على جميع حاالت الخرق المحتملة ووضع المخففات المناسبة لذلك.

مخاطر معدل العائد

تشير مخاطر معدل العائد إلى األثر المحتمل على صافي دخل مزن والناشئ من أثر التغيرات في معدالت السوق والمعدالت القياسية ذات الصلة على 
االستثمار  أن يكون ألصحاب حسابات  القياسية  المعدالت  الزيادة في  ينتج عن  قد  التمويل.  الدفع على  المستحقة  العائدات  األصول وعلى  العائدات على 

توقعات بمعدالت عائد عالية بينما قد تكون تسوية العائدات على األصول بطيئة بسبب طول فترات االستحقاق مما يؤثر بالتالي على صافي دخل مزن.

ذلك سينتج عن  برغم  ربح كبيرة.  لمخاطر معدل  تكون مزن معرضة  لن  لذا  الربح.  اتفاقيات مشاركة  إلى  يستند  االستثمار  الربح على حسابات  توزيع 
اتفاقيات مشاركة الربح في مخاطر إحالل تجاري عندما ال تسمح نتائج مزن بتوزيع أرباح بما يتماشى مع المعدالت بالسوق. ولمواجهة المخاطر التجارية 

المرحلة تقوم مزن بخلق احتياطي موازنة للربح.
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مخاطر معدل العائد)تابع(

31 ديسمبر 2015
متوسط 

معدل الربح 
الفعلي

مستحق 
تحت الطلب 

وخالل
6 أشهر

مستحق 
خالل 12-7 

شهرا

مستحق 
خالل 5-1 
سنوات

مستحق بعد 
5 سنوات

ال تحتسب 
اإلجماليعنه أرباح

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع٪

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 
15,06315,063----ال تنطبقالعماني 

مستحقات من بنوك ومؤسسات 
2611,804---0.711,778٪مالية أخرى

------االصول المالية:

963--963--8.5٪محتفظ به حتى االستحقاق

موجودات مالية محتفظ بها 
3,000----3.53,000٪للمتاجرة

1,730-4.83692431,009109٪ذمم مبيعات مؤجلة مدينة

84,061-5.13,9884,33232,13843,603٪إجارة منتهية بالتمليك، بالصافي

12,082-5.48241,1147,6002,544٪مشاركة متناقصة

7,2267,226----ال تنطبقإجارة مستقبلية

388388----ال تنطبقممتلكات ومعدات، بالصافي

261261----ال تنطبقأصول أخرى

19,9595,68941,71046,25622,964136,578إجمالي األصول

4,8704,870----ال تنطبقحسابات جارية

2,1772,177----ال تنطبقالتزامات أخرى

حقوق ملكية أصحاب حسابات 
1.165,78226,92210,22815,185266118,383٪االستثمار غير المقيدة

11,14811,148----ال تنطبقحقوق ملكية البنك

إجمالي االلتزامات وحقوق 
65,78226,92210,22815,18518,461136,578ملكية البنك

31,48231,0714,503)21,233()45,823(الفجوة بالميزانية العمومية

فجوة حساسية سعر الربح 
-)4,503()35,574()67,056()45,823(التراكمي

المخاطر التجارية المرحلة

تشير المخاطر التجارية المرحلة إلى حجم المخاطر التي يتم تحويلها إلى مساهمي مزن بغرض حماية أصحاب حسابات االستثمار من تحمل بعض 
من أو جميع المخاطر التي يتعرضون لها تعاقديا في عقود تمويل المضاربة. تقوم مزن بوضع وإدارة احتياطي موازنة للربح واحتياطي مخاطر لالستثمار 

لتسوية عائدات أصحاب حسابات االستثمار. كما تقوم مزن أيضا بتسوية حصة المضارب لديها من أجل تسوية العائدات على أصحاب حسابات االستثمار.

إفصاحات نوعية:

يضع البنك حساب احتياطي تحوطي للحد من التأثير السلبي لدخل حساب إستثمار مشاركة األرباح على عوائد مساهميه ولتلبية الخسائر    •
المحتملة ولكن غير المتوقعة التي سوف يتحملها أصحاب حسابات االستثمار على االستثمارات الممولة من حساب إستثمار مشاركة األرباح ، وهي:  

إحتياطي موازنة األرباح  •

يشمل إحتياطي موازنة األرباح المبالغ المعتمدة من إجمالي الدخل من المضاربة لتكون متاحة لدعم العوائد المدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار    
والمساهمين، ويتكون من جزء من حساب إستثمار مشاركة األرباح وجزء المساهمين.  

احتياطي مخاطر االستثمار   •

يشمل احتياطي مخاطر االستثمار المبالغ المعتمدة من دخل أصحاب حسابات االستثمار بعد خصم حصة المضارب من الدخل، لمواجهة أي خسائر    
مستقبلية على االستثمارات الممولة من حساب إستثمار مشاركة األرباح  
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فيما يلي تحليل للتوزيعات خالل السنة من جانب مزن ألصحاب حسابات االستثمار:

ألف ر. عالتفاصيل

3,674 إجمالي األرباح المتاحة للتوزيع

 مشاركة الربح

حصة مزن كمقدمة التمويل  - 2,102

أصحاب حسابات االستثمار   - 1,572

1,572 األرباح ألصحاب حسابات االستثمار قبل التسوية

 التسوية

احتياطي موازنة الربح  -)25(

احتياطي مخاطر االستثمار   -)11(

1,536 األرباح ألصحاب حسابات االستثمار بعد التسوية

خالل فترة إستخدم البنك صفر ريال عماني )2015: صفر( من - احتياطي موازنة الربح لغرض تعزيز العوائد للمودعين.  •

يقوم البنك باتخاذ جميع األصول المرجحة بالمخاطر التي يمولها أصحاب حسابات االستثمار لغرض التوصل إلى مجموع األصول المرجحة بالمخاطر    •
ومتطلبات رأس المال يتم احتسابها وفقا لذلك.  

20162015نسبة االيرادات السابقة سابقة لحسابات االستثمار غير المقيدة:

ألف ر. عألف ر. ع 

 1,349 3,674 األرباح القابلة للتوزيع

 591 1,536 ارباح موزعة

105,09996,787 األموال المستثمرة

0.61٪1.46٪معدل النسبة المئوية من صندوق االستثمار

أربع سنوات مقارنة معدالت األرباح التاريخية ألصحاب حسابات االستثمار المطلقة:

2016201520142013

0.50٪0.90٪0.79٪0.73٪حساب التوفير )المضاربة(

0.10٪0.10٪0.10٪0.10٪وكالة مرنة

--2.25٪2.25٪وكالة مرنة - النخبة

0.10٪ - 0.35٪0.10٪ - 0.25٪0.10٪ - 0.25٪0.10٪ - 0.25٪وكالة لغاية 6 شهور

0.70٪ - 0.90٪0.35٪ - 0.50٪0.40٪ - 0.55٪0.40٪ - 0.75٪وكالة من 6 شهور الى سنة

1.20٪ - 2.20٪0.70٪ - 1.60٪0.75٪ - 1.75٪1.75٪ - 2.50٪وكالة من سنة الى 3 سنوات

2.40٪ - 2.70٪ 1.80٪ - 2.00٪ 2.00٪ - 2.25٪ 3.00٪ - 3.50٪وكالة اعلى من 3 سنوات

-0.50٪0.50٪0.50٪وكالة حكومية مرنة
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مخاطر عقود محددة

التمويل  عقود  لمختلف  التمويل  الغرض من  إطار  في  ذلك  وتعرف  التمويل،  لغرض  لمزن سقوف  االئتمانية  المخاطرة  وثيقة  وقدمت 
مع  المتوافقة  التمويل  عقود  من  عقد  لكل  المخاطر  ترجيح  متطلبات  إن  استخدامها.  يمكن  التي  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة 
االعتبار  بعين  وتؤخذ  اإلسالمية  الشريعة  عليه في معايير  المنصوص  النحو  العميل على  بيان مخاطر  إلى  تستند  اإلسالمية،  الشريعة 

ألغراض احتساب نسبة كفاية رأس المال لمزن.

االصول المرجحة المخاطرتمويل العقود
ألف ريال

1,773المبيعات المؤجلة مستحقة القبض

51,223اجارة منتهية بالتمليك

12,204مشاركة متناقضة

3,704اجارة مستقبلية

51احتياطي موازنة الربح

14احتياطي مخاطر االستثمار

68,968مجموع

ضوابط الحوكمة

إن ميثاق الحوكمة لشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال وموجهات البنك المركزي العماني حسب ضوابط حوكمة الشركات 
الصادر بموجب إطار العمل التنظيمي للصيرفة اإلسالمية للبنوك والمؤسسات المالية هي اللوائح األساسية ومحركات ممارسات حوكمة الشركات في 

سلطنة عمان. تلتزم مزن بجميع نصوص تلك الضوابط. 

 يلخص اإلفصاح التالي إفصاحات األطراف ذات العالقة:

)بآالف الرياالت(

20162015حسابات الودائع والحسابات األخرى

أعضاء مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية والمساهمين الذين يملكون أقل 
4,734 7,574 من 10% في مزن.

التمويالت

أعضاء مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية والمساهمين الذين يملكون أقل 
618من 10% في مزن.

)بآالف الرياالت(

المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء هيئة الرقابة 
20162015الشرعية

   رئيس مجلس اإلدارة

المكافآت المقترحة  - 8 8

أتعاب حضور جلسات مدفوعة  - 3 3

مصروفات أخرى مدفوعة  - 3 3

أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين

المكافآت المقترحة  -168

أتعاب حضور جلسات مدفوعة  - 16  4

مصروفات أخرى مدفوعة  - 5 6

39  53 أتعاب إدارة مستحقة الدفع لألعمال المصرفية التقليدية
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تحتفظ مزن بإجراء رسمي للتعامل مع شكاوى العمالء. يتم التعامل مع الشكاوى المتعلقة بمزن بواسطة مركز االتصال من جانب األعمال المصرفية 
التقليدية المجهزة بالموارد المطلوبة لالستجابة التصاالت العمالء بصورة مهنية. يقوم فريق إدارة الشكاوى باألعمال المصرفية التقليدية بجزء نشط في 
حل شكاوى العمالء ويدرس المعلومات المستلمة من العمالء حول المنتجات والخدمات. يتم تسجيل جميع الشكاوى والتحقيق فيها من قبل أشخاص 

ليست لهم عالقة مباشرة بموضوع الشكوى. 

هيئة الرقابة الشرعية

هيئة الرقابة الشرعية في مزن ثي لجنة شرعية خارجية تضم أعضاء من علماء شرعيين معروفين يقومون بتوجيه والتأكد من أن العمليات والخدمات 
والمنتجات المقدمة من قبل مزن تلتزم بمبادئ الشريعة اإلسالمية.

في الحالة التي تفتي فيها هيئة الرقابة الشرعية بأن أي عائدات ال تلتزم بالشريعة يتم تحويل هذا الدخل إلى حساب أعمال خيرية وصرفها للمنظمات 
الخيرية. الدخل المحقق من رسوم التأخر في الدفع )التي يقوم فيها العميل بالتعهد بدفع مبلغ محدد في حالة التأخر في سداد األقساط( ومتى ما تم 
تحديد معاملة من جانب وحدة التدقيق بهيئة الرقابة الشرعية على أنها غير ملتزمة بالشريعة وتتم المصادقة على ذلك من قبل هيئة الرقابة الشرعية، 

يصبح هذا الدخل من هذا الحساب غير الملتزم بالشريعة جزءا من حساب األعمال الخيرية.

العمل  إطار  في  العماني  المركزي  البنك  قبل  عليها من  المنصوص  الشرعية  الموجهات  إلى  استنادا  الوظائف  بأداء  الداخلي  الشرعي  المراجع  يقوم 
التنظيمي للصيرفة اإلسالمية واألحكام والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية. يتضمن التدقيق الشرعي التدقيق المستمر لمعامالت جميع اإلدارات. 
يتم تقديم تقرير بالمالحظات والنتائج التي يتوصل إليها التدقيق إلى هيئة الرقابة الشرعية ويتم تحويلها أيضا ومناقشتها مع اإلدارة مع توثيق ردود اإلدارة 

باإلضافة إلى التوصية بخطة عمل على هذه المالحظات.

حسب إطار العمل التنظيمي للصيرفة اإلسالمية يطلب من البنوك اإلسالمية تطبيق معايير المحاسبة )فقط وليست المعايير الشرعية( الصادرة عن هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وأن تلتزم بإطار العمل والموجهات الشاملة الواردة في إطار العمل التنظيمي للصيرفة اإلسالمية.

تضم هيئة الرقابة الشرعية في مزن األعضاء اآلتية أسماؤهم:

الشيخ الدكتور محمد بن علي القري، وهو بروفيسور في االقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية السعودية. الدكتور محمد 
خبير في أكاديمية الفقه اإلسالمي في منظمة التعاون اإلسالمي وأكاديمية الفقه اإلسالمي في رابطة العالم اإلسالمي. كما أن الشيخ القري عضو أيضا 
في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ورئيس مجلس الرقابة الشرعية في مزن للصيرفة اإلسالمية وعضو هيئة الرقابة الشرعية 

في عدد من البنوك اإلسالمية المشهورة وشركات التكافل عبر العالم.

البنك المركزي  الشيخ داتوك الدكتور محمد داؤود بكر وهو عالم شرعي ماليزي ورئيس مجلس إدارة مفوضية االستشارات الشرعية المركزية في 
والقانون  اإلسالمي  والتمويل  والصيرفة  اإلسالمية،  القانونية  النظرية  يتضمن  بكر  الشيخ  المالية في ماليزيا. مجال تخصص  األوراق  الماليزي ومفوضية 
اإلسالمي للزكاة. قام الدكتور بكر بنشر أكثر من 30 مادة في المجالت األكاديمية وهو أيضا عضو في العديد من الهيئات الشرعية للبنوك والمؤسسات 

المالية اإلسالمية على نطاق العالم.

الدكتور خالد سعيد العامري أستاذ مساعد في جامعة السلطان قابوس. يعمل الدكتور العامري كمستشار في مجلس إدارة شركة المدينة للتكافل 
وعضو في لجنة التدقيق. قام الدكتور خالد بإجراء بحث موسع في مجال المالية والتأمين التكافلي وإدارة المخاطر المالية. يركز بحثه على المالية 
وضوابط الرقابة والتأمين التكافلي وإدارة المخاطر. كما يعمل الدكتور خالد أيضا كمحكم للمجالت األكاديمية العالمية. يقوم دكتور خالد أيضا بالنشر 
الغربية  المخاطر  ورقة في  أفضل  جائزة  أيضا  تم منحه  عالمية مشهورة. كما  العالمية وقدم محاضرات في مؤتمرات  التحكيم  في عدد من مجالت 

والتأمين من الواليات المتحدة األمريكية. الدكتور خالد عضو في جمعية المخاطر والتأمين األمريكية.

سمو السيد الدكتور أدهم بن طارق آل سعيد أستاذ مساعد لالقتصاد في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان. دكتور أدهم رئيس مجلس أمناء 
الكلية العلمية للتصميم. كما أنه عضو أيضا في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة كشريك على سبيل المثال في مؤسسة استشارات األعمال 
واالقتصاد وقدم مقترحا حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس الشورى في عام 2014. يحمل سمو السيد الدكتور أدهم شهادة الدكتوراه 

في االقتصاد من جامعة أستراليا الغربية في أستراليا - 2011. 

عقدت هيئة الرقابة الشرعية 4 اجتماعات خالل سنة 2016. تواريخ االجتماعات وحضور كل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في هذه االجتماعات كان 
كما يلي:

تاريخ االجتماع والحضوراسم عضو المجلس

2016/03/282016/05/222016/10/042016/12/14

√√√√الشيخ الدكتور محمد بن علي القري

√√√√الشيخ داتوك الدكتور محمد داؤود بكر

√√--الشيخ صالح الخروصي 

√√√√الشيخ الدكتور خالد سعيد العامري، عضو غير مصوت 

√√√√سمو السيد الدكتور أدهم آل سعيد، عضو غير مصوت 
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مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في سنة 2016

إجمالي المكافآت المدفوعة لثالثة من العلماء عن سنة 2016 كانت بمبلغ 37.922.500 ريال  وتوزيعها كما يلي:

إجمالي األتعاب )ريال(اسم عضو المجلس

10,780.000الشيخ الدكتور محمد بن علي القري

8,855.000الشيخ داتوك الدكتور محمد داؤود بكر

4,427.500الشيخ صالح الخروصي 

6,930.000الشيخ الدكتور خلفان بن محمد العيسري

6,930.000الشيخ داتوك الدكتور محمد داؤود بكر

الضوابط الرئيسية لاللتزام بمبادئ الشريعة

يتم التأكد من االلتزام بمبادئ الشريعة في األعمال اليومية لمزن من خالل الضوابط الرئيسية التالية:

يتم اعتماد جميع المنتجات التي تقدمها مزن من جانب هيئة الرقابة الشرعية؛  •

جميع االستثمارات التي تقوم بها مزن يتم اعتمادها من جانب هيئة الرقابة الشرعية؛  •

الفتاوى التي تبيح مثل هذه المنتجات متاحة على موقع مزن على شبكة االنترنت؛  •

المسؤولية عن دفع الزكاة تقع على المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار كأفراد؛   •

لم تكن هناك حاالت عدم التزام بقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية خالل السنة؛  •

لدى مزن وحدة التزام شرعي تسهل لإلدارة عملية التأكد من االلتزام بالشريعة )حسبما هو مفسر في الموجهات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة   •
الشرعية( ونصوص لوائح الصيرفة اإلسالمية الصادرة عن البنك المركزي العماني على أساس يومي في جميع أنشطة األعمال والعمليات والمعامالت. 
يتم تحقيق ذلك من خالل مراجعة واعتماد العقود واالتفاقيات والسياسات واإلجراءات والمنتجات وتدفق العمليات والتعامالت والتقارير )احتساب توزيع 

األرباح( وغيرها؛

يتم اعتماد مسودات االتفاقيات المستخدمة من قبل مزن من جانب هيئة الرقابة الشرعية؛  •

المعرفة بالصيرفة اإلسالمية والخبرة تعتبر اشتراطا الزاميا لتوظيف موظفين لمعالجة الوظائف األساسية لمزن ويتم تزويد الموظفين بتدريب طوال   •
السنة عن جميع المواضيع اإلسالمية.

اإلفصاح عن مساهمات الزكاة السنوية للمرخص له، عند االقتضاء، وفقا للدستور، والجمعية العمومية أو المتطلبات الوطنية أو على النحو 
المطلوب من قبل هيئة الرقابة الشرعية اإلسالمية

تصدر هيئة الرقابة الشرعية اإلسالمية شهادة االمتثال للشريعة حيث يعرف هذا توافق مع الشريعة وقد لوحظ في معامالت البنك والعقود، وفي حال وجود 
أي مخالفة، يتم إدراج المالحظة في التقرير. وباإلضافة إلى ذلك، وحسب قرار اإلدارة، وتنص شهادة هيئة الرقابة الشرعية اإلسالمية أيضا أن إحتساب ودفع 

الزكاة تقع على عاتق المساهمين.

الخدمات االجتماعية وتعليم العمالء

عقدت مزن منتدى في مايو 2016 في صور لشرح المبادئ األساسية التي تقوم عليها الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية للعمالء والمجتمع 
األوسع.

الحدث الذي أقيم تحت رعاية سعادة الشيخ عامر بن سعيد بن علي آل مشرف، عضو مجلس الشورى وممثل والية صور، جمع أكثر من 70 من الحضور 
لسماع المحادثات من أعضاء مجلس شريعة مزن حول موضوعات مثل االختالفات الرئيسية بين المصارف اإلسالمية والبنوك التقليدية، ومبادئ المصرفية 

اإلسالمية، وسائط إسالمية المالية مثل اإلجارة، والمرابحة، والوكالة، والمضاربة الخ

المنتدى هو االحدث في سلسلة من المبادرات المنظمة من قبل فريق مزن لتعزيز الوعي في المجتمع حول الخدمات المصرفية اإلسالمية.

في يونيو 2016 كجزء من التزامنا لتقديم األفضل للمجتمع، أطلقت مزن المبادرة السنوية إفطار صائم لدعم األسر مع التقديمات األساسية قبل شهر 
رمضان المبارك.

وقام فريق من المتطوعين بما في ذلك فريق اإلدارة العليا تسليم أكثر من 40 وجبة أكل لألسر ذات الدخل المنخفض في جميع أنحاء محافظة مسقط 
لتدشين هذه المبادرة.
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بازل 3: إفصاح مرحلي

إلحاقا للموجهات حول مكونات متطلبات اإلفصاح عن رأس المال )الطبقة 1 والطبقة 2( الصادر عن البنك المركزي العماني، فيما يلي إفصاحات إضافية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

نموذج اإلفصاح العام لبازل 3 الذي ينبغي استخدامه خالل الفترة االنتقالية للتسويات التنظيمية )أي من 1 يناير 2013 وحتى 1 يناير 2018( )ألف 
ريال(

المبالغ الخاضعة للمعالجة السابقة لبازل 3 

رأس المال العام من الطبقة 1: األدوات واالحتياطيات

رأس المال العام المؤهل المصدر مباشرة )وما يعادله بالنسبة لغير شركات المساهمة العامة( 
13,500مضافا إليه فائض األسهم ذات الصلة

)2,352(أرباح مدورة

الدخل الشامل اآلخر التراكمي )واالحتياطيات األخرى(

 -عمليات ضخ رأس المال الخاصة بشركات القطاع العام والمعفاة حتى 1 يناير 2018

رأس المال العام المصدر من قبل الشركات التابعة والذي تحتفظ به أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به 
)CET1( بالمجموعة

- 

11,148رأس المال العام من الطبقة 1 قبل التسويات التنظيمية

رأس المال العام من الطبقة 1: التسويات التنظيمية

-أصول ضريبية مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(

تسويات تنظيمية محددة محلية 
منها: النقص في الحد األدنى لمتطلبات رأس المال من نافذة الصيرفة اإلسالمية والفروع األجنبية للبنك

إجمالي التسويات النظامية لرأس المال العام من الطبقة 1

)CET1( 1 رأس المال العام من الطبقة

 رأسمال إضافي للطبقة 1: أدوات - ال توجد

 رأسمال إضافي للطبقة 1: تسويات تنظيمية

- إجمالي التسويات التنظيمية على رأس المال اإلضافي للطبقة 1 

)AT1( 1 رأسمال إضافي للطبقة

)T1 = CET1 + AT1( 1 11,148رأسمال الطبقة
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رأسمال الطبقة 2: األدوات والمخصصات

 -أدوات الطبقة 2 المؤهلة المصدرة مباشرة مضافا إليها فائض األسهم ذات الصلة

-أدوات رأس مال مصدرة مباشرة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الطبقة 2

أدوات الطبقة 2 )وأدوات CET1 و AT1 غير المضمنة في الصفين 5 أو 34( المصدرة من قبل الشركات التابعة 
والمحتفظ بها من قبل أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به بموجب مجموعة الطبقة 2(

-منها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لإللغاء التدريجي

906مخصصات عامة

906رأس مال الطبقة 2 قبل التسويات التنظيمية

 رأس مال الطبقة 2: التسويات التنظيمية

 -تسويات تنظيمية محددة محلية

 -تسويات تنظيمية مطبقة على الطبقة 2 فيما يتعلق بالمبلغ الخاضع للمعالجة السابقة لبازل 3

 -منها: المكاسب أو الخسائر التراكمية للقيمة العادلة عن األدوات المتاحة للبيع

 -إجمالي التسويات النظامية لرأس مال الطبقة 2

 )T2( 2 906رأس مال الطبقة

)TC = T1 + T2( )2 12,055إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال = الطبقة 1+ الطبقة

76,089إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

72,505منها: أصول مرجحة بمخاطر االئتمان

1منها: أصول مرجحة بمخاطر السوق

3,583منها: أصول مرجحة بمخاطر التشغيل

نسب رأس المال

14.65حقوق الملكية العامة بالطبقة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

14.65الطبقة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

15.84إجمالي رأس المال )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

الحد األدنى للمتطلبات المنظمة المخصصة للمؤسسة )الحد األدنى لمتطلبات CET1 مضافا إليها احتياطي 
 G-SIB/D-SIB تسوية رأس المال مضافا إليها متطلبات مواجهة التقلبات الدورية مضافا إليها متطلبات تسوية

معبر عنها كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(

 منها: احتياطي تسوية رأس المال

 منها: متطلبات مواجهة التقلبات الدورية المحلية المحددة للبنك

D-SIB/G-SIB-منها: متطلبات تسوية 

7.0إجمالي حقوق الملكية العام للطبقة 1 المتاح للوفاء بالتسويات )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(

الحد األدنى المحلي )لو كان مختلفا عن بازل 3(

7.625الحد األدنى لمعدل حقوق الملكية العامة المحلي للطبقة 1 )لو كان مختلفا من الحد األدنى لبازل 3(

9.625الحد األدنى لمعدل الطبقة 1 المحلي )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(

12.625الحد األدنى لمعدل إجمالي رأس المال المحلي )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(

أموال أصحاب حسابات اإلستثمار

118,117إحتياطي موازنة األرباح

198 إحتياطي مخاطر اإلستثمار

68 إجمالي أصحاب حسابات اإلستثمار

118,383مجموع أموال أصحاب حسابات اإلستثمار
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نموذج إفصاح للمزايا الرئيسية لجميع أدوات رأس المال النظامية

حقوق الملكية العامة  )1(

تشتمل حقوق الملكية العامة على رأس مال مخصص بمبلغ 13.500.000 ريال محول من البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع 

جميع أدوات رأس المال النظامية األخرى: ال توجد  )2( 

تم التصريح بنشر هذا التقرير عن إفصاحات بازل 2 و3 الواردة على الصفحات من 1 إلى 17 بتاريخ 25 يناير 2017.

محمد محفوظ العارضي
رئيس مجلس اإلدارة 
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 التقارير المالية لمزن للصيرفة االسالمية
نافذة البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع

البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2015

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى مساهمي 
البنك الوطني الُعماني ش م ع ع

تقرير حول البيانات المالية 

لقد دققنا بيان المركز المالي المرفق لمزن للصيرفة االسالمية )“نافذة البنك الوطني الُعماني ش م ع ع”( كما في 31 ديسمبر 2016، والبيانات المتعلقة 
والمعلومات  الهامة  المحاسبية  للسياسات  وملخص  التاريخ،  ذلك  في  المنتهية  للسنة  النقدية  التدفقات  وبيان  المالك،  حقوق  في  والتغيرات  بالدخل، 
التفسيرية األخرى. إن إعداد هذه البيانات المالية والتزام البنك بتشغيل نافذة خدماته المصرفية اإلسالمية وفقًا لمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية كما 
يتم تحديدها من قبل الهيئة العليا للرقابة الشرعية هي من مسئـولية مجلس إدارة البنك. إن مسئوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية استنادًا 

إلى أعمال التدقيق التي قمنا بها. 

لقد تمت أعمال التدقيق التي قمنا بها وفقًا لمعايير التدقيق للمؤسسات المالية اإلسالمية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
اإلسالمية. تتطلب منا هذه المعايير تخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بان البيانات المالية خالية من أخطاء جوهرية. يتضمن 
التدقيق فحص األدلة المؤيدة للمبالغ واإليضاحات المفصح عنها في البيانات المالية على أساس العينة. ويتضمن التدقيق أيضًا تقييم المبادئ المحاسبية 
المتبعة والتقديرات الهامة التي أجرتها اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية. نعتقد بأن إجراءات التدقيق التي قمنا بها توفر أساسًا معقوالً 

إلبداء رأينا.

الرأي 

في رأينا، أن البيانات المالية تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، عن المركز المالي لمزن للصيرفة اإلسالمية كما في 31 ديسمبر 2016، وعن 
نتائج أعمالها، والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المالك للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمبادئ وقواعد الشريعة اإلسالمية كما يتم تحديدها 
المحاسبة والمراجعة  الصادرة عن هيئة  المالية  المحاسبة  للبنك ومعايير  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  لنافذة  الشرعية  للرقابة  العليا  الهيئة  من قبل 

للمؤسسات المالية اإلسالمية.

األمر اآلخر

ل حول هذه البيانات  تم تدقيق البيانات المالية لمزن للصيرفة اإلسالمية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 من قبل مدقق آخر، الذي أبدى رأي غير ُمعدِّ
بتاريخ 25 يناير 2016.

التاريخ 

مسقط
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2015 2016 إيضاح 2016 2015

ألف دوالر
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي ألف ريال  ألف ريال 

االصول

20,122 نقد وارصدة لدى البنك المركزي العماني 39,125  5 15,063 7,747

18,577 مستحقات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية 30,660  6 11,804 7,152

الموجودات المالية:

- المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 2,501   - 7 963 -

7,792 المحتفظ بها للمتاجرة 7,793   - 3,000 3,000

5,548 4,494 ذمم مبيعات مؤجلة مدينة  8  1,730 2,136

195,995 218,340 صافي اإلجارة المنتهية بالتمليك 9  84,061 75,458

30,608 31,382 المشاركة المتناقصة 10  12,082 11,784

19,244 18,769 إجارة معجلة 11  7,226 7,409

1,169 1,008 صافي الممتلكات والمعدات 12  388 450

607  678 أصول أخرى 13  261 234

299,662  354,750 مجموع االصول 136,578 115,370

االلتزامات وحقوق أصحاب حسابات االستثمارات
غير المقيدة وحقوق المساهمين

االلتزامات

33,343 12,649 حسابات العمالء الجارية 4,870 12,837

4,332 مطلوبات أخرى 5,657  14 2,177 1,668

مجموع االلتزامات 18,306  37,675 7,047 14,505

233,693 307,488 حقوق أصحاب حسابات االستثمارات غير المقيدة 16 118,383 89,972

حقوق المساهمين

35,065 35,065 راس المال المخصص 17  13,500 13,500

)6,771( )6,109( خسائر متراكمة )2,352( )2,607(

28,294 28,956 مجموع حقوق المساهمين  11,148 10,893

299,662  354,750 مجموع االلتزامات وحقوق أصحاب حسابات 
االستثمارات غير المقيدة وحقوق المساهمين 136,578 115,370

إعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية بتاريخ 25 يناير 2017 ووقعها بالنيابة عنه: 

                                                          
                            

…………………………………… ……………………………………
                     رئيس مجلس االدارة               الرئيس التنفيذي       

تشكل االيضاحات المرفقة المذكورة من 1 - 28 جزءا من هذه البيانات المالية

تقرير مدققي الحسابات المستقلين مذكور بصفحة 2

بيان المركز المالي 
كما في 31  ديسمبر 2016
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 التقارير المالية لمزن للصيرفة االسالمية
نافذة البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع

البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2015

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

2015

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 

2016
إيضاح

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر

2016

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر

2015

 ألف دوالر
أمريكي 

 ألف دوالر
أمريكي الف ريال الف ريال

الدخل 

208  252 مبيعات آجلة 18  97 80

6,551  8,851 إجارة منتهية بالتمليك 19  3,408 2,522

345  1,431 المشاركة المتناقصة 20  551 133

3  36 وكاالت بنكية  14 1

7,107  10,570 المجموع  4,070 2,736

ناقصُا:  

)1,535( )3,990( العائد ألصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 21 )1,536( )591(

)390( )66( احتياطي موازنة االرباح )25( )150(

)140( )28( احتياطي مخاطر االستثمار )11( )54(

)2,065( )4,084( المجموع  )1,572( )795(

5,042 6,486 حصة مزن من عائد االستثمار
كمضارب ورب المال  2,498 1,941

44 382 إيرادات االستثمار  147 17

410 314 إيرادات خدمات بنكية  121 158

68 42 صافي أرباح تبادل عمالت  5 1 26

5,564 7,224 مجموع الدخل من التشغيل  2,781 2,142

)5,057( )5,610( مصروفات إدارية وعمومية 22 )2,160(  )1,947(

)1,236( )306( مخصصات 15 )118( )476(

)701( )644( استهالكات 12 )248( )270(

)6,994( )6,560( مجموع مصاريف التشغيل )2,526( )2,693(

)1,430( 664 صافي خسارة السنة / الفترة   255 )551(

تشكل االيضاحات المرفقة المذكورة من 1 - 28  جزءا من هذه البيانات المالية

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين مذكور بصفحة 2

بيان الدخل الشامل  
كما في 31  ديسمبر 2016
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 التقارير المالية لمزن للصيرفة االسالمية
نافذة البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع
البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5

بيان التغيرات في حقوق المالك   
كما في 31  ديسمبر 2016

المجموعخسائر متراكمةرأس المال )الف ريال(

10,893)2,607(13,500رصيد في 1 يناير 2016

راس مال إضافي محول من المركز الرئيسي
255255-صافي ارباح السنة 

11,148)2,352(13,500رصيد في 31 ديسمبر 2016

28,956 )6,108( 35,065 رصيد في 31 ديسمبر 2016 )ألف دوالر امريكي(

11,444)2,056(13,500رصيد في 1 يناير 2015

راس مال إضافي محول من المركز الرئيسي
)551()551(-صافي خسارة السنة 

10,893)2,607(13,500رصيد في 31  ديسمبر 2015

28,294)6,771(35,065رصيد في 31  ديسمبر 2015 )ألف دوالر امريكي(

تشكل االيضاحات المرفقة المذكورة من 1 - 28  جزءا من هذه البيانات المالية

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين مذكور بصفحة 2
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 التقارير المالية لمزن للصيرفة االسالمية
نافذة البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع

البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 31 ديسمبر 2015

بيان التدفقات النقدية    
كما في 31  ديسمبر 2016

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر

2015

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر

2016

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر

2016

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر

2015

 ألف دوالر
أمريكي 

 ألف دوالر
أمريكي

ألف ريال
عماني

ألف ريال
عماني

أنشطة التشغيل 

)1,430( 664 صافي ارباح السنة / الفترة 255 )551(

تعديالت لما يلي:

701 644 استهالكات 248 270

1,236 306 احتياطي عام 118 476

390 66 احتياطي موازنة األرباح 25 150

140 28 احتياطي مخاطر االستثمار 11 54

1,037 1,708 تدفق نقدي من التشغيل قبل التغيرات
في أصول والتزامات التشغيل 657 399

)3,086( 1,055 الزيادة في ذمم المبيعات اآلجلة 406 )1,188(

)40,623( )22,868( الزيادة في اصول اإلجارة المنتهية بالتمليك )8,804( )15,640(

)30,917( )782( الزيادة في اصول المشاركة المتناقصة )301( )11,903(

)2,569( 600 الزيادة في اصول اإلجارة المعجلة 231 )989(

1,662 )70( الزيادة في االصول االخرى )27( 640

24,249 )20,694( الزيادة في حسابات جاري العمالء  )7,967( 9,336

1,873 1,322 509  الزيادة في االلتزامات االخرى 721

)48,374( )39,728( صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل )15,296( )18,624(

أنشطة االستثمار

)7,792( )2,501( استثمار في الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة )963( )3,000(

)517( )481( شراء ممتلكات ومعدات )185( )199(

)8,309( )2,982( النقد المستخدم في أنشطة االستثمار )1,148( )3,199(

أنشطة التمويل

42,024 73,797 الزيادة في أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 28,412 16,179

- - راس مال مخصص - -

42,024 73,797 مجموع النقد الناتج من أنشطة التمويل 28,412 16,179

)14,659( 31,085 الزيادة في النقد وما في حكم النقد  11,968 )5,644(

53,358 38,699 نقد وما في حكم النقد في بداية السنة 14,899 20,543

38,699 69,785 نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة  26,867 14,899

وهو عبارة عن:

20,122 39,125 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 15,063 7,747

18,577 30,660 مستحق من بنوك ومؤسسات مالية 11,804 7,152

38,699 69,785 26,867 14,899

تشكل االيضاحات المرفقة المذكورة من 1 - 28  جزءا من هذه البيانات المالية

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين مذكور بصفحة 2
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 التقارير المالية لمزن للصيرفة االسالمية
نافذة البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع
البيانات المالية للسنة المنتهية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١5

بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق الخيرات     
كما في 31  ديسمبر 2016

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر

2015

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر

2016

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر

2016

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر

2015

 ألف دوالر
أمريكي 

 ألف دوالر
أمريكي

ألف ريال
عماني

ألف ريال
عماني

- - رصيد في 1 يناير - -

2,728 4,199 إيرادات غير شرعية للسنة / الفترة 1,617 1,050

2,728 4,199 مجموع المصادر 1,617 1,050

استخدامات أموال الصندوق:

)1,364( )2,099( الجمعية العمانية للمعاقين )808( )525(

)1,364( )2,099( صدف - جمعية دعم فئة الصم )808( )525(

- - أموال الصندوق غير الموزعة - -

تشكل االيضاحات المرفقة المذكورة من 1 - 28  جزءا من هذه البيانات المالية

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين مذكور بصفحة 2
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 التقارير المالية لمزن للصيرفة االسالمية
نافذة البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع

إيضاحات حول البيانات المالية كما في 31  ديسمبر 2016

الشكل القانوني واالنشطة الرئيسية     1

مــزن للصيرفــة االســالمية “مــزن” - هــي  نافــذة للبنــك الوطنــي العمانــي ش م ع ع  تــم تأسيســها فــي ســلطنة ًعمــان كنافــذة للبنــك الوطنــي    
العمانــي ش م ع ع . المقــر الرئيســي العمــال مــزن هــو مســقط ، ســلطنة عمــان .

ــا مــن خــالل أربعــة فــروع بموجــب ترخيــص مصرفــي صــادر عــن البنــك المركــزي  ــر 2013  و يعمــل حالي ــخ 17 يناي ــة نشــاطها بتاري ــدأت مــزن مزاول ب   
.2013 ينايــر   15 بتاريــخ  العمانــي 

أنشــطة مــزن الرئيســية هــي فتــح الحســابات تحــت الطلــب و التوفيــر و الودائــع ، و تقديــم تمويــل المرابحــة و تمويــل اإلجــاره و التمويــالت األخــرى    
ــر الخدمــات  ــة و توفي ــل عمول ــة مقاب ــه أو الوكال ــك إدارة أمــوال المســتثمرين علــى أســاس المضارب المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالميه ، و كذل

البنكيــة التجاريــة و أنشــطة االســتثمار األخــرى . 

يخضع البنك في عملياته لمراقبه من قبل البنك المركزي العماني و يشرف عليه هيئة رقابه شرعيه وتتكون من ثالثة أعضاء .   

عنوان مزن ، صندوق بريد 751 ، رمز بريدي 112 ، مسقط ، سلطنه ُعمان   

عدد الموظفين 70 موظفا كما في 31  ديسمبر 2016 )مقابل 60 موظف في عام 2015(   

اساس االعداد   2

1/2      فقرة االلتزام 

تــم إعــداد القوائــم الماليــة المرفقــة لنافــذة مــزن للصيرفــة االســالمية وفقــا لمعاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة    
للمؤسســات الماليــة اإلســالمية والعمــل وفقــا لقواعــد الشــريعة والمبــادئ التــي يحددهــا مجلــس الرقابــة الشــرعية بالبنــك والقوانيــن الســائدة 
والنظــم و اللوائــح الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي . و فــي االمــور المحاســبية التــي ال تغطيهــا هيئــة معاييــر المحاســبة والمراجعــة 
ــة.  ــبة الدولي ــر المحاس ــس معايي ــن مجل ــادرة ع ــة الص ــة ذات الصل ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــى معايي ــزن ال ــأ م ــالمية تلج ــة اإلس ــات المالي للمؤسس

هــذه القوائــم الماليــة خاصــة فقــط بعمليــات تشــغيل النافــذة اإلســالمية وال تشــمل النتائــج الماليــة للبنــك، إذ أن القوائــم الماليــة الكاملــة للبنــك    
ُتعــرض بشــكل منفصــل. 

ال تتوافــر قوائــم بأصحــاب حســابات االســتثمار المقيــد وصنــدوق القــرض والــزكاة ألنهــا قوائــم غيــر مطبقــة أو ال عالقــة لهــا بعمليــات التشــغيل فــي    
ــزن.  م

اساس القياس  2/2

تم إعداد البيانات المالية على أساس التكلفة التاريخية  

3/2     عملة العرض والتشغيل

تــم عــرض البيانــات الماليــة بالريــال الُعمانــي وهــي العملــة الرئيســية لمــزن .. مــا عــدا مــا ذكــر خالفــا لذلــك ، فــإن المعلومــات الماليــة المعروضــة    
مقربــة الــى اقــرب الــف ريــال)ر.ع(.

إستخدام األحكام و التقديرات   4/2

إن عمليــة اعــداد القوائــم الماليــة  وفقــا للمعاييــر الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية يتطلــب مــن االدارة     
اســتخدام أحكامهــا وتقديراتهــا التــي تؤثــر علــى تطبيــق السياســات المحاســبية و المبالــغ المقــرر عنهــا مــن االصــول وااللتزامــات ، االيــرادات 

والمصروفــات  . قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

تتــم مراجعــة التقديــرات و االفتراضــات المتصلــة بهــا بإســتمرار. و يتــم ادارج مراجعــات التقديــرات بالفتــرة التــي تمــت فيهــا المراجعــة و أي فتــرات    
بهــا. متأثــرة  مســتقبلية 

المعلومــات المتعلقــة بأهــم مواقــع التقديــرات التــي تنطــوي علــى درجــة كبيــرة مــن عــدم التأكــد واألحــكام الهامــة فــي تطبيــق السياســات    
 .4 رقــم  باإليضــاح  واردة  الماليــة  بالقوائــم  المدرجــة  المبالــغ  علــى  الهــام  األثــر  لهــا  والتــي  المحاســبية 
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إيضاحات حول البيانات المالية كما في 3١  ديسمبر ٢٠١٦

السياسات المحاسبية الرئيسية   3

تــم تطبيــق السياســات المحاســبية المبينــة ادنــاه  فــي تنــاول البنــود التــي تعتبــر هامــة فيمــا يتعلــق بالقوائــم الماليــة لنافــذة مــزن عــن الفتــرة    
المقــرر عنهــا . 

1/3    المعامالت بعمالت اجنبية 

ــاح  ــدرج أرب ــالت.  ت ــخ المعام ــي تواري ــائدة ف ــرف الس ــعار الص ــتخدام أس ــغيلية بإس ــة التش ــى العمل ــا إل ــول قيمته ــة تح ــالت األجنبي ــالت بالعم المعام   
وخســائر صــرف العملــة األجنبيــة الناتجــة عــن تســوية تلــك المعامــالت وعــن تحويــل األصــول واإللتزامــات النقديــة المنفــذة بعمــالت أجنبيــة بمعــدالت 

ــل.   ــة الدخ ــا بقائم ــم ادراجه ــرة يت ــة الفت ــرف نهاي ص

كمــا تــم عــرض االرقــام ايضــا بالــدوالر االمريكــي )دوالر امريكــي( لقائمــة المركــز المالــي، قائمــة الدخــل وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة    
لــكل دوالر امريكــي. الريــال العمانــي بمعــدل صــرف 0.385  ريــال عمانــي  تــم تحويلهــا مــن  النقــدي والتــي  التدفــق  وقائمــة 

االدوات المالية   2/3

1/2/3  اإلدراج

تــدرج األصــول  وااللتزامــات الماليــة اإلســالمية  فــي تواريــخ نشــأتها . و يتــم إثبــات المشــتريات والمبيعــات العاديــة لالصــول الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة    
الــذي تلتــزم فيــه مــزن فيــه بشــراء وبيــع االصــل . يتــم التعــرف علــى جميــع االصــول االلتزامــات الماليــة األخــرى )بمــا فــي ذلــك االصــول وااللتزامــات 

ــألداة . ــة ل ــا فــي األحــكام التعاقدي ــح مــزن طرف ــذي تصب ــخ المتاجــرة ال ــا فــي تاري ــح أو الخســارة ( مبدئي ــة مــن خــالل الرب بالقيمــة العادل

ــح أو  ــالل الرب ــن خ ــة م ــة العادل ــر القيم ــود بغي ــى البن ــبة ال ــدا بالنس ــة زائ ــة العادل ــا بالقيم ــة مبدئي ــات المالي ــة أو االلتزام ــول المالي ــاس االص ــم قي يت   
. اصدارهــا  أو  اســتحواذها  إلــى  مباشــرة  تعــزى  التــي  المعامــالت  وتكاليــف   ، الخســارة 

2/2/3  شطب األصول و االلتزامات المالية 

ُيشطب األصل المالي )أو بحسب األحوال جزء من أحد األصول المالية أو من مجموعة أصول متماثلة( في األحوال التالية:    

انقضاء الحق في الحصول على تدفقات نقدية من ذلك األصل   )i   

قيام مزن بنقل حقوقها في الحصول على تدفقات نقدية من األصل عن طريق ) أ ( نقل جزءا كبيرا من مخاطر و عوائد األصل أو )ب(     )ii   
ــل.  ــك األص ــى ذل ــيطرة عل ــوق الس ــل حق ــن نق ــا و لك ــاظ به ــل و ال االحتف ــد األص ــر و عوائ ــن مخاط ــرا م ــزءا كبي ــل ج ــدم نق ع   

            كما ُيشطب االلتزام المالي المحدد بالعقد عند الوفاء به أو إلغائه أو انتهاء صالحيته. 

القياس   3/2/3

يتــم قيــاس االصــول الماليــة مبدئيــا بالقيمــة العادلــة مضافــا إليهــا تكاليــف المعامــالت لجميــع االصــول الماليــة غيــر المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن    
خــالل الربــح أو الخســارة. 

الحقــا لالعتــراف المبدئــي يتــم قيــاس جميــع االصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة، باســتثناء أدوات حقــوق الملكيــة التــي ال يكــون لهــا ســعر فــي ســوق    
نشــط و ال يمكــن قيــاس قيمهــا العادلــة بشــكل موثــوق بــه فيتــم إدراجهــا بالتكلفــة، بمــا فــي ذلــك تكاليــف المعاملــة، ناقصــا خســائر انخفــاض 

القيمــة. 

يتــم قيــاس جميــع اااللتزامــات الماليــة غيــر المتداولــة بالتكلفــة المطفــأة ناقصــا خســائر انخفــاض القيمــة. يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة علــى    
طريقــة معــدل الربــح الفعلــي. يتــم تضميــن عــالوات االصــدار والخصومــات، بمــا فــي ذلــك التكاليــف المبدئيــة للمعاملــة، فــي القيمــة الدفتريــة لــألداة 

ذات الصلــة وتطفــأ علــى أســاس معــدل الربــح الفعلــي لــألداة.

النقد وما في حكم النقد  3/3

الغــراض قائمــة التدفــق النقــدي، يشــتمل النقــد ومــا فــي حكــم النقــد علــى االرصــدة ذات االســتحقاق الــذي يقــل عــن ثــالث اشــهر مــن تاريــخ الحيــازة،    
متضمنــة : النقــد بالصنــدوق وااليداعــات النقديــة غيــر المقيــدة لــدى البنــك المركــزي العمانــي والمبالــغ المســتحقة الــى / مــن البنــوك االخــرى.

المقاصة   4/3

يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول الماليــة واإللتزامــات الماليــة والتقريــر عــن صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركــز المالــي عندمــا يوجــد حــق قانونــي    
يوجــب إجــراء المقاصــة بيــن المبالــغ المتحققــة وتوجــد نيــة للســداد علــى أســاس الصافــي، أو عندمــا يتــم تحقــق األصــل وســداد اإللتــزام آنيــًا. كمــا 

ــاداتها. ــالمية وارش ــريعة االس ــكام الش ــا الح ــالت وفق ــذه المعام ــم ه ــب ان تت يطل

يتم عرض االيرادات والمصروفات على اساس صافي القيمة بالنسبة للمعامالت المسموح بها فقط.   

الذمم المدينة عن المبيعات اآلجلة  5/3

تدرج الذمم المدينة عن المبيعات اآلجلة بالصافي بعد خصم األرباح اآلجلة ومخصصات االنخفاض في القيمة.     

وتعتبر مزن أن الوعود المعطاة لطالبي الشراء في المبيعات اآلجلة إنما هي إلزامية.    
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اإلجارة المنتهية بتمليك و اإلجارة اآلجلة  6/3

تــدرج اإليجــارات التــي تنتهــي بتمليــك االصــول مبدئيــا بالتكلفــة . وتمثــل اإليجــارات التــي تنتهــي بتمليــك االصــول ايجــارا بحيــث تحــول الملكيــة    
االيجــار. اقســاط  ان تســدد كافــة  االيجــار(، بشــرط  )فتــرة  االيجــار  نهايــة  فــي  المســتاجر  الــى  المؤجــرة  القانونيــة لألصــول 

يحتســب  االســتهالك باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى كافــة اصــول االيجــارات التــي تنتهــي بالتمليــك ، بمعــدالت اســتهالك لشــطب تكلفــة    
كل أصــل علــى مــدى عمرهــا االنتاجــي.

واإليجارة المعجلة يتم إدارجها على سبيل األصول، وتكون بالتكلفة خالل فترة إنشاء األصول.   

المشاركة المتناقصة  7/3

يمثــل عقــد الشــاركة المتناقصــة ان يكــون شــراكة بيــن البنــك والعميــل حيــث يســاهم كل طــرف مــن أطــراف رأس المــال بنســب متســاوية أو    
متفاوتــة لتطويــر أصــول جديــدة أو مشــاركة فــي احــد االصــول المتواجــدة، وحيــث كل مــن الطــرف يصبــح صاحــب رأس المــال علــى أســاس دائــم أو 

ــائر. ــاح أو الخس ــن األرب ــة م ــه حص ــاس و لدي ــن االس ــبة م ــع نس تراج

تــدرج هــذه بالقيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع بعــد خصــم أيــة مبالــغ تــم شــطبها ومخصــص انخفــاض القيمــة، إن وجــدت. فــي المعامــالت علــى    
أســاس المشــاركة المتناقصــة، ويدخــل البنــك فــي شــراكة علــى أســاس شــيراكة الملــك لتمويــل حصتــه المتفــق عليــه مــن األصــول الثابتــة )مثــل 

ــدى البنــك مــن قبــل العميــل. ــاح علــى أســاس اإلجــارة لالســتخدام اســهم المشــاركة ل منــزل أو أرض( مــع عمالئهــا ويدخــل فــي اتفــاق دفــع األرب

خــالل االســتحقاق واالســتثمار شــريك واحــد فــي الشــراكة يتراجــع بســبب زيــادة الشــريك اآلخــر فــي اســتثمار الشــراكة مــن خــالل ســداد حصــة الشــريك    
الســابق.

الممتلكات والمعدات  8/3

تــدرج بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــًا اإلســتهالك المتراكــم وخســائر اإلنخفــاض فــي القيمــة. يحتســب اإلســتهالك لشــطب تكلفــة    
الممتلــكات والمعــدات بأقســاط متســاوية علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي المقــدر مــن تاريــخ بــدء اســتخدام األصــل كمــا يلــي:

عدد السنوات   

10 أثاث وتركيبات   

5 معدات   

4 سيارات   

3 تحسين ممتلكات مستاجرة   

تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة لألصــول واألعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة، وتتــم تســويتها عنــد الضــرورة، بتاريــخ كل تقريــر. يتــم تخفيــض القيمــة الدفترية    
لألصــل فــورًا إلــى قيمتــه القابلــة لإلســتفادة منهــا إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل أكبــر مــن قيمتــه القابلــة لإلســتفادة منهــا. القيمــة القابلــة 

ــع أو القيمــة فــي اإلســتخدام أيهمــا أعلــى. ــة لألصــل ناقصــًا تكاليــف البي لإلســترداد هــي القيمــة العادل

يتــم تحديــد األربــاح والخســائر الناتجــة عــن التخلــص مــن الممتلــكات والمعــدات بالرجــوع إلــى قيمتهــا الدفتريــة وتؤخــذ فــي االعتبــار عنــد تحديــد    
أربــاح التشــغيل. يتــم احتســاب مصاريــف الصيانــة والتجديــدات ضمــن قائمــة الدخــل الشــامل عنــد تكبــد المصروفــات. تتــم رســملة المصروفــات 
الالحقــة فقــط عندمــا تزيــد مــن المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة فــي الممتلــكات والمعــدات. يتــم إثبــات كل المصروفــات األخــرى فــي 

ــد تكبدهــا. قائمــة الدخــل الشــامل كمصــروف عن

حقوق ملكية اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  9/3

تدرج كافة حسابات اصحاب االستثمار غير المقيدة بالتكلفة مضافا اليها االرباح واالحتياطيات ذات الصلة مخصوما منها المبالغ المسددة.    

تحتســب انصبــة اصحــاب حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة  اســتنادا علــى االيــرادات المحققــة مــن حســابات االســتثمار بعــد خصــم حصــة المضــارب .    
تخصــم مصروفــات التشــغيل علــى امــوال المســاهمين وال تضمــن فــي االحتســاب .

إن االســس المطبقــة بنافــذة مــزن فــي الوصــول الــى حصــة اصحــاب حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة هــي مجمــوع االيــرادات مــن االصــول االســالمية    
الممولــة بشــكل جماعــي مخصومــا منهــا  ايــرادات المســاهمين.

   تخصــم حصــة اربــاح المســاهمين المحققــة مــن حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة و المتفــق عليهــا ســابقا كحصــة المضــارب بعــد خصــم احتياطي 
ــدة  .  ــر المقي ــتثمار غي ــابات االس ــاب حس ــى اصح ــي عل ــغ المتبق ــوزع المبل ــاح وي ــة االرب موازن
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10/3  احتياطي مخاطر االستثمار

يمثــل احتياطــي مخاطــر االســتثمار المبالــغ التــي تــم توزيعهــا مــن ايــرادات اصحــاب حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة ، بعد تقســيم حصــة المضارب    
ــدة. ــر المقي ــتثمار غي ــابات االس ــاب حس ــتقبلية الصح ــائر المس ــن الخس ــبا م ــرادات تحس ــن االي م

احتياطي توازن االرباح  11/3

تقــوم نافــذة مــزن بتوزيــع مبلــغ معيــن باإلضافــة الــى االربــاح التــي ســتوزع الــى اصحــاب حســابات االســتثمار غيــر المحــددة، قبــل اخــذ نصيــب المضارب    
ــدة . ــر المقي ــتثمار غي ــابات االس ــاب حس ــتثمارات اصح ــى اس ــد عل ــتوى العائ ــى مس ــة عل ــي المحافظ ــغ ف ــذا المبل ــتخدم ه ــرادات. ويس ــن االي م

المخصصات  12/3

تــدرج المخصصــات عندمــا يكــون لــدى نافــذة مــزن التــزام حالــي )قانونــي او اســتداللي( ناشــئ عــن حــدث ســابق وتصبــح التكلفــة المطلوبــة لســداد    
ذلــك االلتــزام محتملــة ويمكــن قياســها بشــكل موثــوق.

ــح البنــك المركــزي العمانــي ، يطلــب مــن البنــوك تكويــن مخصــص عــام لخســائر االئتمــان، بمــا ال يقــل عــن 1٪ مــن مجمــوع مبالــغ  ووفقــا للوائ   
ــن  ــل الشــخصي يطلــب تكوي ــه الغــراض التموي ــر ان ــاري او مذكــور بشــكل خــاص. غي ــل و 0.5 ٪ للمعامــالت بيــن البنــوك المصنــف كمعي التموي
مخصــص خســائر االئتمــان ال يقــل عــن 2٪ مــن تلــك المصنفــة ضمــن التمويــل المعيــاري او المذكــور بشــكل خــاص لمقابلــة المخاطــر المرتفعــة 

والكامنــة.

توزيعات االرباح  13/3

تدرج توزيعات االرباح كإلتزام في السنة التي تعلن فيها.   

االيرادات المخالفة للشريعة   14/3

تلتــزم مــزن بتفــادي اي ايــرادات مــن مصــادر غيــر اســالمية. وبالتالــي ، تــدرج كافــة األمــوال الــواردة مــن المصــادر غيــر االســالمية الــى حســاب االعمــال    
الخيريــة لتســتخدمها مــزن طبقــا لتعليمــات و اشــراف المجلــس الشــرعي.

الزكاة    15/3

تقع مسؤوليه دفع الزكاة  على المساهمين و أصحاب حسابات االستثمار.   

التضامني والممول ذاتيا   16/3

االســتثمارات والتمويــل والذمــم المدينــة التــي تملكهــا مــزن واصحــاب حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة  تضامنيــا، تصنــف تحــت بنــد الممولــة    
انهــا “ممولــة ذاتيــا”. نافــذة مــزن تصنــف علــى  التــي تمولهــا  المدينــة  . االســتثمارات والتمويــل والذمــم  الماليــة  بالقوائــم  تضامنيــا 

اموال مزن   17/3

تتعامــل مــزن مــع الصناديــق المتوفــرة علــى وجــه الخصــوص للمعامــالت المصرفيــة االســالمية وال يتــم خلــط االمــوال بامــوال المتحصــل عليهــا مــن    
المعامــالت الماليــة المصرفيــة التقليديــة.

ادراج االيرادات  18/3

الذمم المدينة  عن المبيعات اآلجلة   1/18/3

حينمــا يصبــح تحديــد حجــم االيــراد ممكنــا و تــم التحديــد تعاقديــا عنــد بــدء التعاقــد ، يتــم ادراج االيــراد وفقــا  للتوزيــع الزمنــي خــالل فتــرة العقــد،    
اســتنادا علــى المبالــغ االساســية المتبقيــة. وحينمــا ال يمكــن تحديــد حجــم االيــراد مــن العقــد ، يــدرج االيــراد  عندمــا يتحقــق. االيــراد المتعلــق 

بالحســابات غيــر النشــطة ال تضمــن بقائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر.

المشاركة المتناقصة  2/18/3

من المعترف الدخل من المشاركة عند االتفاق في الحصول على الدفع أو عندما يتم التوزيع.   

االيجارة المنتهية بالتمليك   3/18/3

االيجــارات الناتجــة مــن ايجــار االصــول المنتهــي بتمليكهــا تــدرج وفقــا للزمــن خــالل فتــرة االيجــار بعــد خصــم االســتهالك. االيــراد المتعلــق بالحســابات    
غيــر النشــطة ال تضمــن بقائمــة الدخــل.

توزيعات االرباح   4/18/3

يتم اإلعتراف بتوزيعات االرباح عندما ينشأ الحق في إستالمها.   
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ايرادات االتعاب والعموالت  5/18/3

تدرج ايرادات االتعاب والعموالت عند تحققها.   

حصة مزن  كمضارب  6/18/3

تستحق حصة نافذة مزن كمضارب مقابل إدارة حسابات االستثمار غير المقيدة استنادا على بنود وشروط اتفاقيات المضاربة ذات الصلة.   

توزيع االيرادات    7/18/3 

االيــرادات المحققــة مــن االنشــطة الممولــة تضامنيــا تتــوزع بالتناســب بيــن حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة وفقــا الوزانهــا المحــددة المتفــق عليهــا    
والمســاهمين اســتنادا علــى متوســط ارصدتهــا المتبقيــة خــالل الســنة.

الضرائب  19/3 

إن مزن هي نافذة خدمات مصرفية اسالمية وبالتالي فهي ليست خاضعة للضريبة بصفة مستقلة وفقا لقوانين الضريبة السارية.    

يخضــع البنــك الوطنــي العمانــي ش م ع ع ، للضريبــة علــى النتائــج الموحــدة أي متضمنــة القوائــم الماليــة لنافــذة مــزن والمحتســبة وفقــا لمعاييــر    
ــة. ــم المالي ــذه القوائ ــة به ــة او مؤجل ــة حالي ــب أي ضريب ــم تحتس ــه ، ل ــة. وعلي ــة الدولي ــر المالي التقاري

منافع الموظفين  20/3

تســتحق مكافــآت نهايــة الخدمــة وفقــًا لشــروط تعاقــد الموظفيــن مــع نافــذة مــزن فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي مــع مراعــاة متطلبــات قانــون    
العمــل الُعمانــي. تــدرج مســتحقات اإلجــازة الســنوية وبــدل الســفر عنــد إســتحقاقها للموظفيــن ويكــون إســتحقاق لإللتــزام المقــدر الناشــئ مقابل 

الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الموظفيــن حتــى تاريــخ قائمــة المركــز المالــي.

ــون  ــًا لقان ــن وفق ــن الُعمانيي ــبة للموظفي ــل ، بالنس ــات العم ــد إصاب ــن ض ــددة والتأمي ــاهمات مح ــد ذات مس ــة تقاع ــي خط ــاهمات ف ــدرج المس ت   
تكبدهــا.  عنــد  الشــامل  الدخــل  بقائمــة  كمصــروف  الالحقــة  تعديالتهــا  وتــدرج   ،1991 لعــام  اإلجتماعيــة  التأمينــات 

اعداد التقارير حسب القطاعات  21/3

يعتبــر قطــاع األعمــال هــو أحــد قطاعــات مــزن ويقــوم بنشــاطه بمــا يعــود عليــه بإيراداتــه ويتحمــل بمصروفاتــه بمــا فــي ذلــك إيــرادات ومصروفــات    
المعامــالت مــع أي مــن بقيــة قطاعــات مــزن األخــرى وهــي قطاعــات تقــوم اإلدارة دوريــًا بمراجعــة نتائــج عملياتهــا التخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمــوارد 
المخصصــة لــكل قطــاع وأصولــه وأدائــه وتوفيــر معلوماتــه الماليــة الخاصــة بــه. ويعتبــر قطــاع األعمــال هــو الشــكل الرئيســي لــدى مــزن إلعــداد 
تقاريــر حــول معلومــات قطاعــات العمليــات طبقــا لهيــكل التبليــغ اإلداري الداخلــي. ويتكــون قطــاع العمليــات الرئيســية لــدى مــزن مــن: قطــاع 

ــة.  عمليــات األفــراد، قطــاع الشــركات وقطــاع الخزان

مجلس الرقابة الشرعية  22/3

تخضــع كافــة انشــطة االعمــال والمنتجــات والمعامــالت واالتفاقيــات والتعاقــدات والمســتندات االخــرى ذات الصلــة لمراقبــة مجلــس الرقابــة الشــرعية    
لنافــذة مــزن ، ويجتمــع المجلــس كل ثالثــة اشــهر  ويتكــون مــن اثنيــن مــن علمــاء الشــريعة البارزيــن كأعضــاء التصويــت وعضــوان ليــس لهــم حــق 

التصويــت وهــم :

الرئيس الشيخ الدكتور/ محمد بن على الجاري   

عضو  الدكتور/ محمد داؤود باقر    

عضو  صاحب السمو الشيخ الدكتور / ادهم السعيد   

عضو  الشيخ الكتور / خالد العامري   

عضو الشيخ / صالح الخروصي   

تاريخ المحاسبة   23/3

يتــم إدراج جميــع مشــتريات ومبيعــات األصــول الماليــة والتــي تتــم “بالطريقــة العاديــة” فــي تاريــخ المعاملــة ، أي التاريــخ الــذي إعتزمــت فيــه  نافــذة    
البنــك شــراء األصــول. الطريقــة العاديــة للشــراء أو البيــع هــي مشــتريات أو مبيعــات األصــول الماليــة التــي تتطلــب تســليم األصــول ضمــن اإلطــار 

ــوق. ــات الس ــا أو إتفاقي ــول به ــم المعم ــطة النظ ــدد بواس ــي المح الزمن

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات اعتبارا من 1 يناير 2016   24/3

أصبحــت التعديــالت علــى FAS 27 “حســابات االســتثمار” فعالــة اعتبــارا مــن 1 ينايــر 2016. وكان تطبيــق هــذه التعديــالت أي أثــر مــادي علــى اإلفصاحــات    
فــي البيانــات الماليــة لمــزن.
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إيضاحات حول البيانات المالية كما في 3١  ديسمبر ٢٠١٦

االحكام المحاسبية الهامة ومصادر عدم التأكد في التقديرات  4

االنخفاض في القيمة  1/4

خسائر تدني القيمة في التمويل  

تقــوم االدارة بتاريــخ كل تقريــر بمراجعــة محفظــة التمويــل لتقييــم اإلنخفــاض بالقيمــة كل ثالثــة اشــهرعلى االقــل. لتحديــد فيمــا إذا كان يجــب إدراج    
خســارة إنخفــاض القيمــة فــي قائمــة الربــح والخســارة والدخــل الشــامل ، تجــري اإلدارة تقديــرات فيمــا إذا كانــت هنــاك أيــة بيانــات قابلــة للمراقبــة 
ــة المســتقبلية المتوقعــة مــن محفظــة التمويــل قبــل تحديــد اإلنخفــاض لــكل  تشــير إلــى وجــود إنخفــاض قابــل للقيــاس فــي التدفقــات النقدي
مديونيــة بتلــك المحفظــة. و قــد يتضمــن هــذا الدليــل بيانــات قابلــة للمراقبــة تشــير إلــى أنــه كان هنــاك تغيــر ســلبي فــي وضــع الدفــع للمقترضيــن 
فــي مجموعــة أو ظــروف إقتصاديــة وطنيــة أو محليــة ترتبــط مــع عجــز الدفــع علــى األصــول فــي المجموعــة. تســتخدم اإلدارة تقديــرات ترتكــز علــى 
خبــرة الخســائر التاريخيــة ألصــول ذات صفــات مخاطــر إئتمــان ودليــل موضوعــي إلنخفــاض بالقيمــة مشــابه لتلــك الصفــات فــي المحفظــة عنــد 
جدولــة تدفقاتهــا النقديــة المســتقبلية. تتــم مراجعــة المنهجيــة واإلفتراضــات المســتخدمة لتقديــر قيمــة وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية 

بشــكل منتظــم لتقليــل أيــة فروقــات بيــن تقديــرات الخســارة والخســارة الفعليــة.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات   2/4

يتــم إحتســاب اإلســتهالك لتنزيــل تكلفــة األصــول علــى أســاس العمــر اإلنتاجــي المقــدر.  يتــم إحتســاب العمــر اإلنتاجــي المقــدر وفقــًا لتقييــم إدارة    
الشــركة بنــاء علــى عــدة عوامــل منهــا الــدورات التشــغيلية وبرامــج الصيانــة و التــآكل والتلــف الطبيعييــن وذلــك بإســتخدام أفضــل التقديــرات.  

نقد بالصندوق وارصدة لدى البنك المركزي العماني  5

20162015

الف ريالالف ريال

953871النقد بالصندوق

14,1106,876ارصدة لدى البنك المركزي العماني

15,0637,747النقد وما في حكم النقد

مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية  6

مجموعتمويل تضامنيتمويل ذاتي
2016

الف ريالالف ريالالف ريال

7,03011,717 4,687 مستحقات من بنوك خارجية

5287 35 مستحق الى بنوك محلية

7,08211,804 4,722 مستحق من بنوك و مؤسسات مالية

مجموعتمويل تضامنيتمويل ذاتي
2015

الف ريالالف ريالالف ريال

172643مستحقات من بنوك خارجية

2,8444,2657,109مستحق الى بنوك محلية

2,8614,2917,152مستحق من بنوك و مؤسسات مالية
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إيضاحات حول البيانات المالية كما في 31  ديسمبر 2016

الموجودات المالية  7

المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  

مجموعتمويل ذاتي
2016

 الف ريال الف ريال

963963صكوك الشركات

963963المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة  

مجموعتمويل ذاتي
2016

 الف ريال الف ريال

3,0003,000صكوك الحكومية

3,0003,000الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة

مجموعتمويل ذاتي
2015

 الف ريال

3,0003,000صكوك الحكومية

3,0003,000الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة

ذمم مدينة عن مبيعات آجلة  8

مجموعتمويل تضامنيتمويل ذاتي
2016

الف ريال الف ريال الف ريال

7681,1531,921اجمالي ذمم مبيعات آجلة

)148()89()59(ناقصا: ايرادات غير مكتسبة

7091,0641,773

)43()26()17(ناقصا: مخصص الديون المشكوك فيها

6921,0381,730ذمم مبيعات آجلة

مجموعتمويل تضامنيتمويل ذاتي
2015

 الف ريال الف ريال الف ريال

9611,4422,403اجمالي ذمم مبيعات آجلة

)224()134()90(ناقصا: ايرادات غير مكتسبة

8711,3082,179

)43()26()17(ناقصا: مخصص الديون المشكوك فيها

8541,2822,136ذمم مبيعات آجلة

الذمــم المدينــة عــن المبيعــات اآلجلــة تتعلــق بتمويــل مقــدم الــى افــراد . يمكــن قيــاس الجــودة االئتمانيــة للمبيعــات اآلجلــة غيــر المتأخــرة و غيــر    
منخفضــة القيمــة بالرجــوع الــى النظــام التصنيــف الداخلــي الــذي تتبنــاه نافــذة مــزن. 
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ذمم مدينة عن مبيعات آجلة )تابع(   8

ذمم مبيعات آجلة متأخرة ولكنها غير منخفضة القيمة   

20162015

الف ريالالف ريال

62325متأخرة حتى 30 يوم

737متأخرة حتى 30 – 60 يوم

1111متأخرة حتى 89 – 60 يوم

80373المجموع 

في 31 ديسمبر عام 2016، ذمم مبيعات آجلة متأخرة و منخفضة القيمة حيث تم حجز األرباح ريال عماني 9 االف )2015 - ال شيء(.   

صافي اإلجارة المنتهية بالتمليك  9

مجموع 2016تمويل  تضامني تمويل ذاتي

 الف ريال الف ريال الف ريال

التكلفة

34,94252,41387,355في 1 يناير 2016

6,4189,62716,045إضافات

41,36062,040103,400في 31  ديسمبر 2016

االستهالك

)11,004()6,603()4,401(في 1 يناير 2016

)7,241()4,345()2,896(استهالك السنة

)18,245()10,948()7,297(في  31  ديسمبر 2016

34,06251,09385,155صافي القيمة الدفترية في 31  ديسمبر 2016

)1,094()656()438(ناقصا :  مخصص الديون المشكوك فيها

33,62450,43784,061االيجار المنتهية بالتمليك –  بالصافي
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 التقارير المالية لمزن للصيرفة االسالمية
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إيضاحات حول البيانات المالية كما في 31  ديسمبر 2016

صافي اإلجارة المنتهية بالتمليك )تابع(   9

مجموع 2015تمويل  تضامني تمويل ذاتي

الف ريال الف ريال الف ريال

التكلفة

25,97338,95964,932في 1 يناير 2015

8,96913,45422,423إضافات

34,94252,41387,355في 31  ديسمبر 2015

االستهالك

)4,221()2,533()1,688(في 1 يناير 2015

)6,783()4,070()2,713(استهالك السنة

)11,004()6,603()4,401(في  31  ديسمبر 2015

30,54145,81076,351صافي القيمة الدفترية في 31  ديسمبر 2015

)893()536()357(ناقصا :  مخصص الديون المشكوك فيها

30,18445,27475,458االيجار المنتهية بالتمليك –  بالصافي

ــر  ــة غي ــات اآلجل ــة للمبيع ــودة االئتماني ــاس الج ــن قي ــركات . يمك ــراد وش ــالء اف ــى  عم ــه ال ــم تقديم ــل ت ــك بتموي ــي بالتملي ــار المنته ــق اإليج يتعل  
مــزن.   يتبنــاه  الــذي  الداخلــي  التصنيــف  النظــام  الــى  بالرجــوع  القيمــة  غيــر منخفضــة  و  المتأخــرة 

االيجارة المنتهية بالتمليك مستحقة ولكن غير منخفضة القيمة  

20162015

الف ريالالف ريال

6,0726,752 متأخرة حتى 30 يوم

3,623 751 متأخرة حتى 30 – 60 يوم

1,706128 متأخرة حتى 89 – 60 يوم

8,52910,503 المجموع 

فــي 31 ديســمبر عــام 2016، االيجــارة المنتهيــة بالتمليــك مســتحقة و منخفضــة القيمــة حيــث تــم حجــز االربــاح بلغــت ريــال عمانــي 493 الــف )2015 - ال    
شــيء(.
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المشاركة المتناقصة  10

مجموعتمويل تضامنيتمويل ذاتي
2016

الف ريال الف ريال الف ريال

4,8827,32212,204ذمم المشاركة المتناقصة

)122()73()49(ناقصا: ذمم مخصص الديون المشكوك فيها

4,8337,24912,082المجموع

مجموعتمويل تضامنيتمويل ذاتي
2015

الف ريال الف ريال الف ريال

4,7617,14211,903ذمم المشاركة المتناقصة

)119()71()48(ناقصا: ذمم مخصص الديون المشكوك فيها

4,7137,07111,784المجموع

ــن  ــان م ــة االئتم ــم نوعي ــن تقيي ــركات. ويمك ــراد والش ــة لألف ــات المصرفي ــالء الخدم ــدم لعم ــل المق ــى التموي ــق عل ــة ينطب ــاركة المتناقص المش  
المشــاركة المتناقصــة التــي كانــت لــم تتجــاوز موعــد اســتحقاقها ولــم تنخفــض قيمتهــا بالرجــوع إلــى نظــام التقييــم الداخلــي الــذي اعتمــده 

ُمــزن للصيرفــة اإلســالمية.

المشاركة المتناقصة مستحقة ولكن غير منخفضة القيمة.    

20162015

الف ريالالف ريال

1,9811,820متأخرة حتى 30 يوم

779168متأخرة من 30 - 60 يوم

1,238-متأخرة من 60 - 89 يوم

2,7603,226 المجموع

ايجارة مؤجلة  11

مجموعتمويل تضامنيتمويل ذاتي
2016

الف ريال الف ريال الف ريال

2,9204,3797,299ذمم إجارة معجلة مدينة 

)73()44()29(ناقصا: ذمم مخصص الديون المشكوك فيها

2,8914,3357,226المجموع

مجموعتمويل تضامنيتمويل ذاتي
2015

الف ريال الف ريال الف ريال

3,0124,5187,530ذمم إجارة معجلة مدينة 

)121()73()48(ناقصا: ذمم مخصص الديون المشكوك فيها

2,9644,4457,409المجموع

4.indd   185 3/25/17   2:48 PM



البنك الوطني العماني
التقرير السنوي ٢٠١٦

186
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إيضاحات حول البيانات المالية كما في 31  ديسمبر 2016

صافي الممتلكات والمعدات  12

سيارات ومفروشات 
ومعدات

تحسينات على 
المجموععقارات مستأجرة

ألف ريالألف ريالألف ريال

التكلفة

17426141,356 يناير 2016

185-185إضافات 

319276141,541  ديسمبر 2016

االستهالك

1444462906 يناير 2016

134113247استهالك السنة

315785751,153  ديسمبر 2016

34939388صافي القيمة الدفترية في 31  ديسمبر 2016

سيارات ومفروشات 
ومعدات

تحسينات على عقارات 
المجموعمستأجرة

ألف ريالألف ريالألف ريال

التكلفة

16594981,157 يناير 2015

83116199إضافات 

317426141,356  ديسمبر 2015

االستهالك

1316320636 يناير 2015

128142270استهالك السنة

31444462906  ديسمبر 2015

298152450صافي القيمة الدفترية في 31  ديسمبر 2015
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أصول أخرى  13

20162015

الف ريال الف ريال 

12075ذمم ارباح مدينة

10194ايجار مقدم

4065اصول متنوعة

261234المجموع 

مطلوبات أخرى  14

20162015

الف ريالالف ريال

135466دائنون مختلفون

863387ارباح قيد للدفع

1,031591سلف ايجار معجلة

148224ارباح مؤجلة 

2,1771,668المجموع

مخصصات  15

مخصص عام  1/15

20162015

ألف ريال ألف ريال 

1,014700في 1 يناير

314 80المضاف للمخصص أثناء السنة

1,0941,014في 31 ديسمبر

مخصص محدد  2/15

20162015

ألف ريالألف ريال

-162في 1 يناير

38162المضاف للمخصص أثناء السنة

200162في 31 ديسمبر
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إيضاحات حول البيانات المالية كما في 31  ديسمبر 2016

حقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  16

20162015

الف ريالالف ريال

60,88249,729ودائع الوكالة

3,9996,523حساب التوفير

53,23633,489وكالة مرنة

198173احتياطي توازن االرباح 

6858احتياطي مخاطر االستثمار

118,38389,972

في 31 ديسمبر 2016 ال يوجد استثمار مقيد )مقابل ال شيء في 31  ديسمبر 2015( .     

تقسم ارباح االستثمارات بين المالكين واصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة للفترة المنتهية في 31  ديسمبر 2016 كما يلي:  

20162015

النسبة المئويةالنسبة المئوية

40٪40٪حصة أصحاب حسابات االستثمار غير المقيد

60٪60٪حصة المضارب

يخصم احتياطي مخاطر االستثمار من حصة اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة بمعدل 5٪ بعد توزيع حصة المضارب وفقا    
مخاطر  احتياطي  يعود   . المقيدة  غير  االستثمار  حسابات  اصحاب  لحقوق  المستقبلية  للخسائر  تحسبا  المعتمدة  للسياسة 

االستثمار الى اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة وفقا لبنود وشروط تعاقد المضاربة.

احتياطي توازن األرباح بنسبة 10 ٪ هو المبلغ الذي توزعة نافذة مزن والذي يفيض عن الربح الموزع الى اصحاب حسابات االستثمار غير    
المقيدة قبل توزيع حصة المضارب من االيرادات للحفاظ على مستوى الدخل. يعود احتياطي مخاطر االستثمار الى أصحاب حقوق 

الملكية واصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة.

راس المال المستلم  17

يشتمل راسمال مزن على 13,500,000 ريال تم تحويله من البنك الوطني العماني ش م ع ع. ) مقابل 13,500,000 ريال في عام 2015(   

ايرادات المبيعات اآلجلة  18

2016تمويل تضامنيتمويل ذاتي 

 الف ريال

395897ايرادات مبيعات آجلة

2015 تمويل تضامنيتمويل ذاتي 

 الف ريال

324880ايرادات مبيعات آجلة
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إيرادات االيجارة المنتهية بالتمليك  19

2016تمويل تضامنيتمويل ذاتي 

الف ريال 

4,2606,38910,649إيرادات االيجارة المنتهية بالتمليك

)7,241()4,344()2,897(ناقصا: االستهالك

1,3632,0453,408

2015تمويل تضامنيتمويل ذاتي 

الف ريال 

3,7225,5839,305إيرادات االيجارة المنتهية بالتمليك

)6,783()4,070()2,713(ناقصا: االستهالك

1,0091,5132,522

يرادات المشاركة المتناقصة  20

2016تمويل تضامنيتمويل ذاتي 

 الف ريال

220331551إيرادات المشاركة المتناقصة

2015تمويل تضامنيتمويل ذاتي 

 الف ريال

5380133إيرادات المشاركة المتناقصة

يرادات المشاركة المتناقصة  21

20162015

الف ريالالف ريال

1,213412وكالة

512حسابات جارية

272177فليكس وكالة

1,536591
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إيضاحات حول البيانات المالية كما في 31  ديسمبر 2016

مصروفات عمومية وإدارية  22

20162015

الف ريالالف ريال

1,3331,154رواتب وعالوات

225242ايجار ورسوم وضرائب

134166اعالنات

5339الرسوم اإلدارية لمكتب الرئيسي

7782مصروفات التصليح

5364الرسوم القانونية والمهنية

2827األدوات المكتبية

5132مكافآت اعضاء مجلس االدارة

1530نفقات سفر وترفيه

191111مصروفات متنوعة

2,1601,947

معامالت االطراف ذات العالقة  23

شركات  ومع  ومساهميه  إدارته  مجلس  أعضاء  بعض  مع  المعامالت  بعض  اإلعتيادي  النشاط  سياق  في  مزن  نافذة  تجري    
يستطيعون أن يمارسوا تأثيرًا هامًا عليها. بلغ مجمل المبالغ واألرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة ما يلي: 

20162015

الف ريالالف ريال

ودائع وحسابات أخرى

أعضاء مجلسي اإلدارة والرقابة الشرعية والمساهمين أصحاب مصالح 
4,734 7,574 تقل عن 10٪ في مزن 

التمويل

أعضاء مجلسي اإلدارة والرقابة الشرعية والمساهمين أصحاب مصالح 
618تقل عن 10٪ في مزن 

قائمة الدخل تشمل المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة:   

مكافآت مدفوعة الى أعضاء مجلسي اإلدارة والرقابة الشرعية:    

  رئيس مجلس االدارة 

مكافأة مقترحة  - 8 8

بدالت حضور االجتماعات   - 3 3

مصاريف أخرى مدفوعة  - 3 3

أعضاء أخرين

مكافآت مقترحة  -168

بدالت حضور االجتماعات  - 164

مصاريف أخرى مدفوعة  - 5 6

أتعاب إدارية مستحقة الى البنك الوطني العماني
5339 عن معامالت مصرفية تقليدية
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التزامات عرضية وارتباطات  24

بنود طارئة تتعلق باالئتمان   1/24

20162015

الف ريالالف ريال

6882خطابات االئتمان

101466خطابات الضمان

170548

ارتباطات رأسمالية واستثمارية   2/24

20162015

الف ريالالف ريال

1,8965,499ارتباطات تعاقدية إلجارة مؤجلة

إدارة المخاطر المالية  25

أن اهم االهداف التي تسعى اإلدارة الى تحقيقها يتمثل في الحفاظ على موارد مزن من مختلف المخاطر التي تواجهها. وتشتمل    
السوق  ومخاطر  االفراد  ائتمان  ومخاطر  للشركات  االئتمانية  المخاطر  على  مزن  نافذة  لها  تتعرض  التي  المخاطر  مجموعة 
ومخاطر التشغيل. وتتبع كافة انشطة المخاطر الى رئيس قسم المخاطر وهي مستقلة عن الوحدات التجارية بمزن. وتتعرض 

نافذة مزن لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق.

مخاطر اإلئتمان   

بالتزاماتهم  الوفاء  في  المقابلة  األطراف  أو  والعمالء  الزبائن  فشل  بسبب  خسارة  مزن  تتكبد  ان  مخاطر  هي  االئتمان  مخاطر    
التعاقدية نحو مزن. تعمد مزن الى إدارة و التحكم في المخاطر االئتمانية عن طريق وضع حدود داخلية على مقدار الخطر الذي 
المركزي  البنك  توجيهات  مع  تماشيا  االعمال  قطاعات  و  فرادى(  )ملتزمون  والجماعات  االفراد  مع  التعامل  عند  يمكنهاقبوله 

العماني.

إدارة مخاطر االئتمان   

الشركات  االئتمان  لجنة  وتمثل  الجيد.  االئتمان  ذوي  األخرى من  األطراف  تبرم مزن صفقات مع  االئتمان،  إلدارة مستوى مخاطر    
بالمجلس جهة االئتمان النهائي و سلطة الموافقة بمزن و المسؤولة أساسا عن الموافقة على جميع مقترحات االئتمان التي 
باإلدارة و خولت للنظر في جميع  القرارات  التي تتخذ  الهيئة   االئتمان )“MCC“( هو  إدارة  اإلدارة. إن لجنة  تتجاوز مستوى سلطة 

القضايا المتعلقة باالئتمان ضمن حدود معينة.

سياسات تخفيف المخاطر االئتمانية   

تدير مزن، تحدد وتقوم بضبط تركيزات مخاطر االئتمان وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق باألطراف االخرى من األفراد والجماعات ،    
و قطاعات االعمال والدول. كم تحدد مزن هياكل مستويات مخاطر االئتمان الذي تقبل به وذلك بوضع حدود لمستوى المخاطر 
المقبولة فيما يتعلق بمقترض واحد، أو مجموعة من المقترضين ، والقطاعات الجغرافية والصناعية . ويتم رصد هذه المخاطر و 

مراجعتها دوريا من قبل لجنة إدارة االئتمان و لجنة المخاطر بالمجلس.

بمثابة  لتكون  وفيتش   S&P تصنيفات  وضع  تم  كما  موديز،  وكالة  تصنيفات  مزن  تستخدم  المخاطر  من  التخفيف  لتسهيل    
مبادئ توجيهية لضمان تنويع المحفظة من حيث تصنيفات المخاطرالسيادية والتعرض الجغرافي. وقد وافق  المجلس على هذه 

الحدود. تتلزم مزن للمبادئ التوجيهية للبنك المركزي العماني في تمويل التجزئة بشكل صارم . 

فيما يلي تحليال لمحفظة التمويل. ونم الجدير بالذكر ان محفظة التمويل تشتمل على كافة الحسابات المعيارية وال توجد    
حاالت لإلنخفاض في القيمة بالمحفظة. 

التركيز الجغرافي )أ(    

إن كافة االصول وااللتزامات المالية المقرر عنها بالمركز المالي  وان كافة البنود المقرر عنها خارج   وداخل المركز المالي تتواجد    
في سلطنة عمان. 
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إيضاحات حول البيانات المالية كما في 31  ديسمبر 2016

إدارة المخاطر المالية )تابع(   25

تركيز العمالء  )ب(      

مستحق من البنوك حسب األصول
والمؤسسات المالية

الموجودات المالية 
المحتفظ بها 

للمتاجرة

ذمم مدينة
ايجار ينتهي بالتمليك عن مبيعات آجلة

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31  ديسمبر 2016

14524,180--االفراد

11,8043,9631,58559,881الشركات

11,8043,9631,73084,061

المشاركةحسب األصول
ايجار معجلالمتناقصة

الف ريالالف ريال31  ديسمبر 2016

1,294-االفراد

12,0825,932الشركات

12,0827,226

حسابات جارية حسب االلتزامات 
حقوق اصحاب

حسابات االستثمار
 غير المقيد

الف ريالالف ريال31  ديسمبر 2016

1,19114,473االفراد

3,679103,910الشركات

4,870118,383

مستحق من البنوك حسب األصول 
والمؤسسات المالية

الموجودات المالية 
المحتفظ بها 

للمتاجرة

ذمم مدينة
ايجار ينتهي بالتمليك عن مبيعات آجلة

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31  ديسمبر 2015

6354,482--االفراد

7,1523,0002,07320,976الشركات

7,1523,0002,13675,458

المشاركةحسب األصول 
ايجار معجلالمتناقصة

الف ريالالف ريال31  ديسمبر 2015

6,106-االفراد

11,7841,303الشركات

11,7847,409

On Liabilities حسابات جارية
حقوق اصحاب

حسابات االستثمار
 غير المقيد

الف ريالالف ريال31  ديسمبر 2015

576,589االفراد

12,78083,383الشركات

12,83789,972
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إدارة المخاطر المالية )تابع(   25

)ج(      حسب القطاع االقتصادي   

التزاماتأصول

ذمم مدينة
عن مبيعات

آجلة

ايجار ينتهي 
بالتمليك

المشاركة 
المتناقصة

ايجار 
معجل

حسابات 
جارية

ودائع الوكالة 
والتوفير

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31  ديسمبر 2016

5,9324,870118,383-1,58559,881أفراد

--19,72012,0821,294-إنشاءات

----2,547-تصنيع

-----145تجارة

----1,913-الخدمات

1,73084,06112,0827,2264,870118,383

التزاماتأصول

ذمم مدينة
عن مبيعات

آجلة

ايجار ينتهي 
بالتمليك

المشاركة 
المتناقصة

ايجار 
معجل

حسابات 
جارية

ودائع الوكالة 
والتوفير

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31  ديسمبر 2015

6,10612,83789,972-2,07354,521أفراد

--15,30111,7841,303-إنشاءات

----3,396-تصنيع

-----63تجارة

----2,240-الخدمات

2,13675,45811,7847,40912,83789,972

حركة التمويل التي تم اعادة جدولها:     

20162015

ألف ريالألف ريال

-1,021في 1 يناير

1,021)1,021(المضاف أثناء السنة

1,021-في 31 ديسمبر
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إيضاحات حول البيانات المالية كما في 31  ديسمبر 2016

مخاطر السيولة   

عدم  عند  المخاطر  هذه  وتنشأ  استحقاقها.  عند  بإلتزاماته  للوفاء  المستقبلية  مزن  نافذة  مقدرة  عدم  هي  السيولة  مخاطر    
قدرة نافذة مزن في الحصول على السيولة لمواجهة النقص في الودائع أو الزيادة في األصول. تعمل إدارة مخاطر سيولة نافذة 
مزن وفقًا لوثيقة سياسة مخاطر الخزينة التي أقرها مجلس اإلدارة إلى جانب توجيهات البنك المركزي العماني بإدارة مخاطر 

السيولة وفقا السلوب التدفق النقدي. 

تعمد نافذة مزن الى مراقبة مخاطر السيولة لديها من خالل اسلوب التدفق النقدي واسلوب المخزون. وطبقا السلوب التدفق    
النافذة على علم بجميع  إ( هذا االسلوب يجعل  أ  )إ  اعداد تقرير باستحقاقات اصولها والتزاماتها  الى  نافذة مزن  النقدي تسعى 
التي تستحق في مواقيت مرتبة تتراوح بين شهر الى خمس سنوات. وتشير حاالت عدم االتساق في هذه  االلصول وااللتزامات 
15٪ من مجموع  العماني وهو  المركزي  البنك  الذي وضعه  بالسقف  بكل صرامة  نافذة مزن  وتتقيد  فجوات سيولة  التواقيت 
االلتزامات المتراكمة )التدفقات الخارجة( في حاالت عدم االتساق )فجوات السيولة ( في مثل هذه الحاالت حتى سنة واحدة. تحتفظ 

مزن باإلضافة الى ذلك  بسقوف داخلية  على حاالت عدم االتساق في توقيتات االستحقاق  التي تتجاوز سنة واحدة.

الوقت  نفس  وفي  السيولة  لخاطر  التعرض  عدم  وضمان  السيولة  مخاطر  ومراقبة  ضبط  مزن  بنافذة  الخزينة  قسم  يتولى    
الخزينة  وإبالغ قسم  البنك  أيضًا وضع سيولة  المخاطر  إدارة  األوسط في قسم  المكتب  ويراقب  البنك.  األمثل ألموال  اإلستغالل 

بفجوة السيولة لمعالجتها. 

تحت الطلب 
وحتى 30 يوم

اكثر من شهر 
حتى 6 اشهر

اكثر من
6 اشهر حتى

12 شهر

اكثر من
سنة واحدة 

حتى 5 
سنوات

اكثر من
المجموع5 سنوات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31  ديسمبر 2016

نقدية وارصدة لدى البنك 
15,063 493 309 841 1,504  11,916 المركزي العماني

مبالغ مستحقة على البنوك 
11,804   -   -   -  -  11,804 والمؤسسات المالية

الموجودات المالية المحتفظ 
بها للمتاجرة

- المحتفظ بها حتى
963-963---  تاريخ االستحقاق

3,000----3,000- المحتفظ بها للمتاجرة

483212431,0091091,730ذمم مدينة عن مبيعات آجلة

صافي االيجار المنتهي 
1,2702,7184,33232,13843,60384,061بالتمليك

1726521,1147,6002,54412,082المشاركة المتناقصة

7,226-1092082,7654,144ايجارات معجلة

388388----صافي الممتلكات والمعدات

261----261أصول أخرى

28,5805,4039,29546,16347,137136,578مجموع االصول

4,870----4,870حسابات جارية

2,177----2,177التزامات أخرى

حقوق اصحاب حسابات 
17,54248,24026,92210,22815,451118,383االستثمار غير المقيدة

11,14811,148----حقوق المساهمين

مجموع االلتزامات وحقوق 
اصحاب حسابات االستثمار 

غير المقيدة وحقوق 
المساهمين

24,58948,24026,92210,22826,599136,578
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مخاطر السيولة )تابع(   

تحت الطلب 
وحتى 30 يوم

اكثر من شهر 
حتى 6 اشهر

اكثر من
6 اشهر حتى

12 شهر

اكثر من
سنة واحدة 

حتى 5 
سنوات

اكثر من
المجموع5 سنوات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31  ديسمبر 2015

نقدية وارصدة لدى البنك 
3,9252,2734963916627,747المركزي العماني 

مبالغ مستحقة على البنوك 
7,152----7,152والمؤسسات المالية

الموجودات المالية المحتفظ 
3,000----3,000بها للمتاجرة

1402062801,2792312,136ذمم مدينة عن مبيعات آجلة

صافي االيجار المنتهي 
1,4202,9533,8339,35957,89375,458بالتمليك

976938955659,53411,784المشاركة المتناقصة

2127,1977,409---ايجارات معجلة

450450----صافي الممتلكات والمعدات

234----234أصول أخرى

15,9686,1255,50411,80675,967115,370مجموع االصول

12,837----12,837حسابات جارية

1,668----1,668التزامات أخرى

حقوق اصحاب حسابات 
14,17143,48610,2538,09113,97189,972االستثمار غير المقيدة

10,89310,893----حقوق المساهمين

مجموع االلتزامات وحقوق 
اصحاب حسابات االستثمار غير 
المقيدة وحقوق المساهمين

28,67643,48610,2538,09124,864115,370

  

مخاطر السوق   

تتضمن مخاطر السوق مخاطر العمالت ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر أسعار األسهم.   

مخاطر العمالت )أ(     

لمخاطر  مزن  نافذة  تتعرض  التي  الرئيسية  العملة  األجنبية.  بالعمالت  التعامالت  من  العمالت  مخاطر  إلى  مزن  نافذة  تتعرض    
العمالت من التعامل بها هي الدوالر األمريكي. حيث أن الدوالر االمريكي مرتبط بالريال الُعماني. تقوم مزن بتمويل جزء كبير 

من اصولها المالية بنفس العمالت ذات العالقة كعملة القياس لتقليل مخاطر العملة االجنبية. 

مخاطر معدالت الربح  )ب(    

مخاطر معدالت الربح )م م ر( هي مخاطر تعرض نافذة مزن لخسارة مالية لعدم اإلتساق بين معدالت الربح على اصحاب االصول    
واالستثمارات. يستند توزيع الربح على اصحاب حسابات االستثمارات على اتفقيات المشاركة في الربح. غير ان اتفاقيات توزيع االرباح 

سينتج عنها تحويل المخاطر التجارية عندما ال تسمح نتائج مزن بتوزيع ارباح تتسق مع معدالت السوق. 

توجد لدى مزن سياسة مفصلة تتناول توزيع االرباح وإدارة لتوزيع االرباح، متضمنة تكوين احتياطي توازن الربح ومخاطر االستثمار.    

تقع المسئولية عن إدارة معدالت الربح على لجنة األصول واإللتزامات بالبنك )ل أ إ(.    
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مخاطر السوق )تابع(    

فجوة حساسية الربح   

تنشأ الحساسية لمعدالت الفائدة من عدم التقابل الزمني لفترات إعادة تسعير األصول مع تلك التي تخص اإللتزامات. تقوم نافذة    
مزن بمعالجة تلك االختالفات بإتباع الخطوط العريضة للسياسات وتقليل المخاطر بمقاربة إعادة تسعير األصول واإللتزامات. 

أالصول

معدل 
الفائدة 
الفعلي

٪

تحت الطلب 
وخالل

6 اشهر

تستحق 
خالل 7

الى 12 شهر

تستحق 
خالل سنة 

واحدة الى 
5 سنوات

تستحق بعد 
المجموعبدون ارباح5 سنوات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31  ديسمبر 2016

نقدية وارصدة لدى البنك 
15,06315,063----غير مطبقالمركزي العماني

مبالغ مستحقة على البنوك 
2611,804---0.711,778٪والمؤسسات المالية

الموجودات المالية المحتفظ 
------بها للمتاجرة

- المحتفظ بها حتى تاريخ 
963--963--8.5٪االستحقاق

3,000----3.53,000٪- المحتفظ بها للمتاجرة

1,730-4.83692431,009109٪ذمم مدينة عن مبيعات آجلة

صافي االيجار المنتهي 
84,061-5.13,9884,33232,13843,603٪بالتمليك

12,082-5.48241,1147,6002,544٪المشاركة المتناقصة

7,2267,226----غير مطبقإيجارة معجلة

388388----غير مطبقصافي الممتلكات والمعدات

261261----غير مطبقأصول أخرى

19,9595,68941,71046,25622,964136,578مجموع االصول

اإللتزامات

معدل 
الفائدة 
الفعلي

٪

تحت الطلب 
وخالل

6 اشهر

تستحق 
خالل 7

الى 12 شهر

تستحق 
خالل سنة 

واحدة الى 
5 سنوات

تستحق بعد 
المجموعبدون ارباح5 سنوات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31  ديسمبر 2016

4,8704,870----غير مطبقالحسابات الجارية

2,1772,177----غير مطبقالتزامات اخرى

حقوق اصحاب حسابات 
1.165,78226,92210,22815,185266118,383٪االستثمار غير المقيدة

11,14811,148----غير مطبقحقوق المساهمين

مجموع االلتزامات
65,78226,92210,22815,18518,461136,578 وحقوق المالكين

الفجوة بالميزانية 
31,48231,0714,503)21,233()45,823(العمومية

فجوة حساسية
-)4,503()35,574()67,056()45,823(الربح المتراكمة
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 التقارير المالية لمزن للصيرفة االسالمية
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إيضاحات حول البيانات المالية كما في 3١  ديسمبر ٢٠١٦

مخاطر السوق )تابع(    

أالصول

معدل 
الفائدة 
الفعلي

٪

تحت الطلب 
وخالل

6 اشهر

تستحق 
خالل 7

الى 12 شهر

تستحق 
خالل سنة 

واحدة الى 
5 سنوات

تستحق بعد 
المجموعبدون ارباح5 سنوات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31  ديسمبر 2015

نقدية وارصدة لدى البنك 
7,7477,747----غير مطبقالمركزي العماني 

مبالغ مستحقة على البنوك 
1847,152---0.26,968والمؤسسات المالية

الموجودات المالية المحتفظ 
3,000---3.53,000بها للمتاجرة

2,136-4.83462801,279231ذمم مدينة عن مبيعات آجلة

صافي االيجار المنتهي 
75,458-4.94,3733,8339,35957,893بالتمليك

11,784-4.87908955659,534المشاركة المتناقصة

7,4097,409----غير مطبقإيجارة معجلة

450874----غير مطبقصافي الممتلكات والمعدات

234234----غير مطبقأصول أخرى

15,4775,00811,20367,65816,024115,370مجموع االصول

اإللتزامات

معدل 
الفائدة 
الفعلي

٪

تحت الطلب 
وخالل

6 اشهر

تستحق 
خالل 7

الى 12 شهر

تستحق 
خالل سنة 

واحدة الى 
5 سنوات

تستحق بعد 
المجموعبدون ارباح5 سنوات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31  ديسمبر 2015

12,83712,837----غير مطبقالحسابات الجارية

1,6681,668----غير مطبقالتزامات اخرى

حقوق اصحاب حسابات 
23189,972-0.844,17140,3965,174االستثمار غير المقيدة

10,89310,893----غير مطبقحقوق المساهمين

مجموع االلتزامات
25,629115,370-44,17140,3965,174 وحقوق المالكين

الفجوة بالميزانية 
-)9,605(6,02967,658)35,388()28,694(العمومية

فجوة حساسية
--9,605)58,053()64,082()28,694(الربح المتراكمة

مخاطر أسعار حقوق الملكية )ج(    

في الوقت الحالي فإن نافذة مزن ليست معرضة ألي مخاطر من اسعار حقوق الملكية.    

مخاطر التشغيل    

تبنت نافذة مزن منهج المؤشر الرئيسي وفقًا إلطار عمل بازل 2 بهدف قياس التكلفة الرأسمالية لمخاطر التشغيل. يتطلب هذا    
المنهج من البنك توفير 15٪ من متوسط إجمالي دخل ثالث سنوات كتكلفة رأسمالية لمخاطر التشغيل.

 .
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 التقارير المالية لمزن للصيرفة االسالمية
نافذة البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع

إيضاحات حول البيانات المالية كما في 31  ديسمبر 2016

إدارة مخاطر رأس المال   26

إطار  ضمن  لمساهميها  ممكن  عائد  اعال  تحقق  بينما  مستمرة  كمنشأة  استمرارها  من  التأكد  لغرض  راسمالها  مزن  تدير    
المخاطر المقبولة. تستمر االستراتيجية العامة وفقا لما يطبق على المركز الرئيسي.

هيكل رأس مال مزن كما في تاريخ اإلقفال في 31 ديسمبر 2016 كما يلي:     

20162015

الف ريالالف ريال

 13,500 13,500رأس المال المخصص

 )2,607()2,352(أرباح مدورة / )خسارة(

11,14810,893مجموع إجمالي رأس مال الطبقة 1

815 906   مخصص خسائر قروض عامة/ احتياطي خسائر قروض عامة

906815إجمالي رأسمال الطبقة 2

 12,05511,708إجمالي رأس المال التنظيمي

األصول المرجحة بالمخاطر

 72,50563,325دفتر البنك

  3 1دفتر المتاجرة

  1,868 3,583المخاطر التشغيلية

 76,08965,196إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

معدل رأس المال

معدل كفاية رأس المال حسب
18.0%15.8٪بنك التسويات الدولية )بي آي إس(

16.7%14.7٪معدل رأس مال الطبقة 1

التقارير المالية لقطاعات األعمال    27

تنتظم مزن ضمن ثالث قطاعات كالتالي:   

خدمات مصرفية لألفراد - تتضمن خدمات بنكية لألشخاص والحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع ألجل ، المرابحة     )1   
واإليجار الذي ينتهي بالتمليك وااليجار المعجل؛    

خدمات بنكية للشركات- تتضمن تسهيالت حسابات جارية ، توفير ومبيعات آجلة وإيجار ينتهي بالتمليك تمويل      )2   
المشاركة المتناقصة وااليجار المعجل؛ و    

الخزينة واإلستثمارات.  )3   

العمليات االخرى تشمل إدارة االستثمارات والتمويل المؤسسي وال يمثل اي نمها قطاع تشغيل منفصل يمكن التقرير عنه.   

تشتمل أصول وإلتزامات القطاع على أصول وإلتزامات التشغيل وهي غالبية قائمة المركز المالي ولكنها ال تشمل البنود مثل    
الضرائب والودائع .

اإليرادات  تقاسم  اتفاقات  وتستخدم  األعمال.  كل  أداء  في  التحويلي  التسعير  على  والتعديالت  الداخلية  الرسوم  عكس  وتم    
لتخصيص إيرادات العمالء الخارجيين لقطاع األعمال على أساس معقول.

  :
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التقارير المالية لقطاعات األعمال )تابع(   27

خدمات مصرفية 
لالفراد

خدمات مصرفية 
للبنوك 

الخزينة 
المجموعأخرىواالستثمارات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالفي 31  ديسمبر 2016

4,070-2,4721,58414ايرادات تشغيل القطاع

702616423284ايرادات اخرى

2,5421,610178234,354ايرادات تشغيل القطاع

)1,572()36()23()93()1,420(مصروفات الربح

2,781)13(1,1221,517155صافي ايرادات التشغيل

تكلفة القطاع

مصروفات القطاع متضمنة 
)2,408()1,196()51()209()952(االستهالك

انخفاض قيمة التمويل بعد خصم 
)118(--)65()53(المخصص 

255)1,209(1171,243104صافي الخسارة عن السنة

69,03338,35229,877649137,911اصول القطاع

)1,333(--)618()715(ناقصا : مخصص انخفاض القيمة

68,31837,73429,877649136,578مجموع اصول القطاع

15,398107,58911,1482,443136,578التزامات القطاع
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التقارير المالية لقطاعات األعمال )تابع(   27

خدمات مصرفية 
لالفراد

خدمات مصرفية 
للبنوك 

الخزينة 
المجموعأخرىواالستثمارات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالفي 31  ديسمبر 2015

2,754-1,3171,41819ايرادات تشغيل القطاع

5890269183ايرادات اخرى

2,937  459 1,3751,508ايرادات تشغيل القطاع

)795()204()6()582()3(مصروفات الربح

2,142)195(39 1,372926صافي ايرادات التشغيل

تكلفة القطاع

مصروفات القطاع متضمنة 
)2,217()1,082( )48()133( )954(االستهالك

انخفاض قيمة التمويل بعد خصم 
)476(--)54( )422(المخصص 

)551()1,277()9( 739)4(صافي الخسارة عن السنة

64,23834,59617,028684116,546اصول القطاع

 )1,176(--  )509()667(ناقصا : مخصص انخفاض القيمة

63,57134,08717,028684115,370مجموع اصول القطاع

6,64795,93210,8931,898115,370التزامات القطاع

أرقام المقارنة   28

جرت إعادة ترتيب وتصنيف ارقام المقارنة عند الضرورة ألغراض اظهار عرض أفضل وهو اجراء ليس له تأثير مادي.    
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فروع البنك الوطني العماني

فروع منطقة جنوب مسقط

فاكــسهاتفالفرع

24778352/2477835024778391الحي التجاري/روي

2471510324713131 /24714245الكورنيش

2483379224833147 /24831520الحمرية

24565561/2467702024563647ميناء الفحل

24562615/2456005024562616القرم

24875766/2487737924875366العامرات

الوطية
24560585/24563830

24568244
24561334

24846415/2484610024845899قريات

2460716124607023شاطئ القرم

فروع منطقة شمال مسقط

فاكــسهاتفالفرع

24486481/2448644124486480الخوير

مطار مسقط 
الدولي

24519626/2451000724521483

24423512/2442351124423513مدينة السيب

24497229/2449106224491583الغبره

24453314/2445595724450120المعبيلة

24597855/2459134124591340العذيبة

24692309/2460276324697076وزارة الصحة

24537950/2453795124537952الخوض

بوشر
24587294/24587291

24587293
24587295

الموالح
24511167/24511164

24511165
24511173

جامعة السلطان 
قابوس

24446556/24446768
24446889

24446686

26730467/2673144226730266خصب

2682801426828466بخا

 فروع منطقة جنوب الداخلية و الظاهرة

فاكــسهاتفالفرع

25410043/2541007225410048نزوى

25655226/2565303725650346البريمي

25690782/2569116125689391عبري

25363859/2536361325363543بهالء

25351483/2535035525350234سمائل

25361190/2536044425360011فنجاء

25423121/2542200825422766الحمراء

25431140/2543214925432008نزوى فرق

2567660325676191ضنك

25694141/2569434225694340العراقي ضنك

فرع منطقة ظفار

فاكــسهاتفالفرع

23291346/2329160123295695صاللة 

23291940/2329195223290066الحافة

مستشفى 
السلطان قابوس

23211092/2321104223211040

23268346/2326834523268010مرباط

23225283/2322603123225374السعادة

صاللة
- شارع 23 يوليو

23298037/23298027
23219024

23297135

فروع منطقة الباطنة

فاكــسهاتفالفرع

26781562/2678097226780967آفي

26843780/2684023426845322صحار

2686051826860517 /26862764السويق

منطقة صحار 
الصناعية

26755878/2675587526755889

26859104/2685910626859109صحار الهمبار 

26870182/2687111826869635المصنعة

26882007/2688236826884332بركاء

26748394/2674766326747134شناص

26802970/2680515526805204خابورة

رستاق 
26878334/26878332

26875254/26875241
26875156

صحم
26855299/26855146

26857979
26854006

26709340/2670924026709350البدية

26762073/2676207526762021لوا

فرعًا في عمان  61

مركزًا للصدارة    14

فروع لمزن للصيرفة اإلسالمية   6

فرعين في اإلمارات العربية المتحدة 

فروع البنك الوطني العماني
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فروع البنك الوطني العماني

فروع المنطقة الشرقية

فاكــسهاتفالفرع

25578484/2557801425578015المضيبي

25545158/2554024625542046صور

25504516/2550402625504494مصيرة

25550950/2555011025550020جعالن

25554138/2555401525553211بالد بني بوعلي

25570015/2557014425570155إبراء

25557770/2555752425557020الكامل

سناو
25524212/25524223

25524101
25524227

الدقم
25427172 /25427130

25427101
25427120

مركز الصدارة

فاكــسهاتفالفرع

الحي التجاري/
المكتب الرئيسي

2477815124778500

2434811824511173الموالح

2448735624487355الخوير

2456722324567033ميناء الفحل

2460767924693620شاطئ القرم

2554541425540246صور

2543112225432008نزوى

منطقة صحار 
الصناعية

2675588626755889

2685910326859110صحار

2328995123297135صاللة

2688200726884332بركاء

2687524126875156رستاق

2685514626854006صحم

2427136724537952الخوض

فروع اإلمارات

هاتفالفرع

0097126974000أبوظبي

0097143049400دبي

مزن للصيرفة االسالمية

هاتفالفرع

25540726/2554064225540536 صور

2684669226846698صحار

25411681/2541124125412737نزوى

2328923023290211/ 23291310صاللة

24458304/2445238724452351 المعبيلة

العذيبة

014/24617013
24527272
24527198
24527262

24527247
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