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رؤيتنا

أن نصبح 
البنك 

المفضل
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“في البنك الوطني 
الُعماني، ركزنا 

جهودنا نحو تعزيز 
اإلنجازات والنجاحات 

التي حققناها 
وتوظيف خبراتنا 

من أجل المزيد من 
التقدم والنمو 

على جميع 
المستويات.“

أمل بنت سهيل بهوان
رئيسة مجلس اإلدارة
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تقرير رئيسة مجلس 
اإلدارة لعام 2021

تقرير رئيسة مجلس اإلدارة لعام 2021
بالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة البنــك الوطنــي الُعمانــي 
ش.م.ع.ع، ُيســعدني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي لعــام 

2021م للفتــرة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021م.

االقتصاد الُعماني
البــالد،  فــي  الحكــم  لمقاليــد  جاللتــه  تولــي  ذكــرى  فــي 
ألقــى حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق آل 
ــه  ــه في ــد جاللت ــاميًا أك ــًا س ــاه ‐ خطاب ــه اهلل ورع ــعيد ‐ حفظ س
أن أســمى أهــداف هــذه المرحلــة هــو اســتدامة قــدرة الدولــة 
علــى الوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة، وأن األداء المالــي للســلطنة 
تحّســن كثيــرًا. وعززتــه سياســات جاللتــه بالتوســع فــي إجــرءات 
ــر  ــة توف ــة اجتماعي ــة حماي ــاء منظوم ــادي، وبن ــز االقتص التحفي
للمواطنيــن حيــاة كريمــة، مسترشــدين برؤيــة عمــان 2040.

تماشــيًا مــع رؤيــة ُعمــان 2040، اســتهلت ســلطنة ُعمــان العــام 
2021م مواصلــًة جهودهــا لتحقيــق التنويــع االقتصــادي وزيــادة 
والســياحة،  الماليــة،  الخدمــات  قطاعــات  فــي  االســتثمارات 
ــي،  ــد الدول ــدوق النق ــرات صن ــًا لتقدي ــئ. فوفق ــطة الموان وأنش
مــن المتوقــع أن ينمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي للســلطنة 
 1.8 بنســبة  مقارنــة   2022 عــام  فــي  بالمائــة   7.4 بنســبة 
بالمائــة خــالل العــام 2021م. كمــا يتوقــع الصنــدوق أن ينمــو 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي للقطاعــات غيــر النفطيــة بنســبة 
ــة  ــى 4 بالمائ ــبة إل ــذه النس ــاع ه ــة ارتف ــع إمكاني ــة م 1.5 بالمائ
بحلــول عــام 2026م وذلــك إذا اســتمرت ُعمــان فــي تطبيــق 

التدابيــر واإلجــراءات الماليــة المحــددة بنجــاح.

ــى  ــة عل ــا الحكوم ــي أعلنته ــام 2022م الت ــة ع ــتركز ميزاني س
إلــى 5  المتوقــع أن تصــل  العجــز والتــي مــن  خفــض نســبة 
بالمائــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــالل عــام 2022م وذلــك 
ضمــن حــدود الخطــة الماليــة متوســطة األمــد للعــام الماضــي. 
ويقــدر إجمالــي اإليــرادات العامــة للدولــة للســنة الماليــة 2022م 
بـــ 10.58 مليــار ريــال ُعمانــي بزيــادة بنســبة 6 بالمائــة تقريبــًا 

ــام 2021م. ــة بع مقارن

عصــر  بــدء  نحــو  الطريــق  تمهيــد  شــأنها  مــن  خطــوة  وفــي 
جديــد مــن التعــاون االقتصــادي، وقعــت ســلطنة ُعمــان مؤخــرًا 
اتفاقيــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية، ودولــة قطــر بهدف 
تعزيــز التبــادل التجــاري وإيجــاد فــرص اســتثمارية واعــدة. كمــا 
يعــد الطريــق البــري الجديــد الــذي يمتــد لمســافة 725 كيلومتر 
ويربــط بيــن ُعمــان والســعودية أحــد أبــرز ثمــار الجهــود المبذولــة 

لمــد وترســيخ أطــر التعــاون المشــترك التــي تبذلهــا البــالد.

األداء التشغيلي
فــي ضــوء مــا ســبق، ســجل البنــك الوطنــي الُعمانــي صافــي 
أربــاح فــي عــام 2021م بلــغ 30.3 مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة بـــ 
18.1 مليــون ريــال ُعمانــي خــالل العــام الماضــي بزيــادة بنســبة 

ــة. 66.8 بالمائ

وخــالل عــام 2021م، بلــغ صافــي الدخــل مــن الفوائــد 91.6 مليــون 
ريــال ُعمانــي بزيــادة بنســبة 0.7 بالمائــة مقارنــة بالعــام 2020، 

وذلــك نظــرًا للنمــو الكبيــر فــي حجــم القــروض يقابلــه ضغــط 
علــى هامــش الربــح.

أمــا الدخــل مــن الرســوم للعــام 2021م، فقــد بلــغ 31.8 مليــون 
ريــال ُعمانــي مقارنــة بـــ 26.1 ريــال ُعمانــي خالل عــام 2020م، بنمو 
كبيــر بلــغ 21.9 بالمائــة وذلــك نتيجــة األداء القــوي لمختلــف 

مصــادر الرســوم.

ريــال  مليــون   63.5 التشــغيلية  المصروفــات  إجمالــي  وبلــغ 
ــي فــي  ــال ُعمان ــون ري ــة بـــ63.8 ملي ــي لعــام 2021، مقارن ُعمان
عــام 2020، مســجالً انخفاضــًا بنســبة 0.5 بالمائــة، وذلــك بالرغــم 
النمــو.  تحقيــق  نحــو  الموجهــة  االســتثمارات  اســتمرار  مــن 
تطبيــق  إلــى  ســنوي  أســاس  علــى  االنخفــاض  هــذا  وُيعــزى 
مبــادرات زيــادة الكفــاءة المختلفــة فــي جميــع إدارات البنــك.

ا كبيــرًا  ونتيجــة لمــا ســبق، حققــت األربــاح التشــغيلية نمــّوً
بالمائــة علــى أســاس ســنوي. بنســبة 12.6 

وبلغــت مخصصــات القــروض 24 مليــون ريــال ُعمانــي مقارنــة بـــ 
ــال ُعمانــي فــي عــام 2020م، بانخفــاض بنســبة  31.3 مليــون ري
23.4 بالمائــة. وُيعــزى هــذا االنخفــاض إلــى النهــج المحافــظ فــي 

رصــد المخصصــات المتبــع فــي بدايــة انتشــار الجائحــة.

ولغايــة 31 ديســمبر 2021م، بلــغ إجمالــي القــروض والســلفيات 
3.2 مليــار ريــال ُعمانــي بارتفــاع بنســبة 6.4 بالمائــة مقارنــة 
البنــك فــي دعــم حاجــة عمالئــه  بعــام 2020م، مــع اســتمرار 
إلــى االقتــراض. وبلغــت ودائــع العمــالء 2.9 مليــار ريــال ُعمانــي، 
البنــك فــي الحفــاظ  بارتفــاع بنســبة 15.5 بالمائــة. ويســتمر 

ــة. ــع المختلط ــن الودائ ا م ــّدً ــم ج ــدل مالئ ــى مع عل

رأس  1 ونســبة كفايــة  المســتوى  المــال مــن  رأس  واســتقر 
التوالــي. بالمائــة علــى  بالمائــة و15.8  المــال عنــد 11.8 

وبصــورة عامــة، نحــن ســعداء بالنتائــج الماليــة التــي حققهــا 
راســخة وقويــة ولدينــا  األساســية  أعمالنــا  تــزال  البنــك. ومــا 
مصــادر إيــرادات إضافيــة متنوعــة، إضافــة إلــى قــوة ميزانيتنــا 
العموميــة. ونؤمــن بــأن هــذه النتائــج تبــرز مرونتنــا ومكانتنــا 

وســمعتنا العالميــة علــى صعيــد االســتثمار اآلمــن.

مــا تــزال أعـمالـــنا األساســية راســخة 
إيــرادات  مـــصادر  ولـديـنـــا  وقـويـــة 
إضافـيـــة مـتـنـوعـــة، إضافـــة إلـــى قـــوة 

الـعـمـومـيـــة. ميـزانـيـتـنـــا 

مستجدات المؤسسة
الُعمانــي، ركزنــا جهودنــا نحــو تعزيــز  الوطنــي  البنــك  فــي 
اإلنجــازات والنجاحــات التــي حققناهــا وتوظيــف خبراتنــا مــن 
أجــل المزيــد مــن التقــدم والنمــو علــى جميــع المســتويات.

وفــي بدايــة العــام، أعلنــا عــن تعييــن الفاضــل/ نبيــل المحروقــي 
عضــوًا فــي مجلــس إدارة البنــك الوطنــي الُعمانــي. كذلك، عزز 

البنــك إدارتــه العليــا بتعييــن عــدد مــن الكفــاءات والخبــرات بمــن 
ــات  ــة الخدم ــس مجموع ــام - رئي ــر ع ــق، مدي ــارق عتي ــم ط فيه
المصرفيــة والرقميــة لألفــراد، وســليمان اللمكــي، مديــر عــام - 
رئيــس مجموعــة إدارة المخاطــر، وجيريــدار فاراداتشــاري، مديــر 
عــام ‐ رئيــس اإلدارة الماليــة، وصــالح الشــرجي، نائــب مديــر عــام 
- رئيــس التدقيــق الداخلــي، وعبــداهلل الجابــري، نائــب مديــر عــام 
- رئيــس إدارة جــودة األصــول ، وعلــي اللواتــي، مســاعد مديــر 

عــام - رئيــس الخدمــات المصرفيــة الخاصــة.

ــا فــي تمكيــن الكفــاءات الوطنيــة الشــابة  واســتمرارًا لجهودن
تغييــرات  إجــراء  واصلنــا  الوظيفــي،  للنمــو  فــرص  وتقديــم 
محمــد  ترقيــة  شــملت  للبنــك  التنظيمــي  الهيــكل  فــي 
الجابــري، رئيــس العمليــات المصرفيــة، ومهــا الرئيســية، رئيــس 
ــام. ــر ع ــى درجــة مســاعد مدي ــراد إل ــة لألف المنتجــات المصرفي

أبرز اإلنجازات
خــالل العــام 2021، ركزنــا علــى االســتفادة مــن فــرص النمــو 
علــى جميــع األصعــدة والمســتويات، ووجهنــا جهودنــا نحــو 
أهدافنــا  وتحقيــق  المؤسســية،  هويتنــا  مكانــة  تعزيــز 
الماليــة، وتقليــل معــدل نســبة التكلفــة إلــى الدخــل، وتنفيــذ 
 )2025 ‐ 2021( الصــدارة  إلــى  إســتراتيجيتنا الخمســية للعــودة 

التــي بــدأت تؤتــي ثمارهــا.

صميــم  فــي  عمالئنــا  وضــع   2021 عــام  فــي  واصلنــا  كذلــك 
ــا إدراكًا  ــا، وجــاء االبتــكار الرقمــي فــي مقدمــة أولوياتن أعمالن
للعمــالء،  المتغيــرة  المتطلبــات  تلبيــة  فــي  بأهميتــه  منــا 
التكنولوجيــا  مجــال  فــي  المتزايــدة  المنافســة  ولمواكبــة 

التقنيــات. أحــدث  وتبنــي  الماليــة، 

وفــي خطــوة مــن شــأنها تعزيــز إمكاناتنــا المصرفيــة الرقميــة، 
ــى مــن  شــهد عــام 2021م إطــالق عــدٍد مــن الخدمــات هــي األول
نوعهــا، تضمنــت أول جهــاز للخدمة الذاتية متعدد االســتخدامات 
لتمكيــن العمــالء مــن التفاعــل والتواصــل مــع البنــك مباشــرة 
واالســتفادة مــن خدماتــه علــى مــدار الســاعة دون الحاجــة إلــى 
ــارة الفــرع. وأطلــق البنــك تطبيــق الدفــع اإللكترونــي للتجــار  زي
أقرتهــا  التــي  الحكوميــة  المتطلبــات  مــع  يتماشــى  الــذي 
للمتاجــر للتحــول إلــى الدفــع اإللكترونــي. وفــي أحــدث إضافــة، 
ــا  أطلــق البنــك الوطنــي العمانــي خدمــة فتــح الحســابات رقمّيً

مــن خــالل تطبيــق الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال.

وقامــت الخدمــات المصرفيــة للشــركات فــي عــام 2021 بــدور 
ــة  ــة لمشــروعات ذات أهمي ــم تســهيالت مالي حيــوي فــي تقدي
ــة االقتــراض  ــرة. تتضمــن مشــاركتنا فــي عملي ــة كبي اقتصادي
ــر  ــان عب ــلطنة ُعم ــة س ــا حكوم ــي أجرته ــل الت ــطة األج متوس
وزارة الماليــة بقيمــة بلغــت 50 مليــون دوالر أمريكــي، وتقديــم 
طاقــة  تنميــة  شــركة  مــن  مدعــوم  كبيــر  لمشــروع  دعــم 
ُعمــان بقيمــة 200 مليــون دوالر أمريكــي باإلضافــة إلــى دعــم 
مشــروع ســياحي متكامــل وتقديــم تســهيالت طويلــة األجــل 

ــة. ــة القابض ــركات المحلي ــن الش ــة م لمجموع

واصلنا وضع عمالئنا 
في صميم أعمالنا، 

و االبتكار الرقمي 
في مقدمة أولوياتنا
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المجتمع في مقدمة أولوياتنا
انطالقــًا مــن كونــه جــزًءا ال يتجــزأ مــن النســيج المجتمعــي، 
ــًا  ــي خــالل عــام 2021 العمــل جنب واصــل البنــك الوطنــي الُعمان
الحكوميــة  والجهــات  وشــركائه  موظفيــه  مــع  جنــب  إلــى 
ــًا.  ــر احتياج ــراد والجهــات األكث ــالزم لألف ــم الدعــم ال بهــدف تقدي
ــا تجــاه االســتجابة لألزمــات، وتمكيــن الشــباب،  ــا جهودن وركزن

والتعليــم. واالقتصاديــة،  االجتماعــة  والتنميــة 

ومنــذ بدايــة الجائحــة، تبــرع البنــك بأكثــر مــن 1.5 مليــون ريــال 
ُعمانــي فــي العامييــن الماضييــن لدعــم الجهــود الحكوميــة 
المبذولــة لمواجهــة الجائحــة. وأكــد البنــك التزامــه بتوظيــف 
ــه األساســية لدعــم وزارة الصحــة  ــع مــوارده وفريقــه وبنيت جمي
وأزواجهــم،  لموظفيــه  التحصيــن  حملــة  بإطــالق  قــام  إذ 
مــن  كل  فــي  اإلســعاف  مركبــات  مــن  عــدٍد  بتوفيــر  وقــام 
المعــدات  شــراء  إلــى  إضافــة  وظفــار،  مســقط  محافظتــْي 
ــر احتياجــًا فــي محافظــة ظفــار.  ــة للمستشــفيات األكث الطبي
وتعــد هــذه الجهــود ضمــن قائمــة مــن المبــادرات واإلجــراءات 
التــي نفذهــا البنــك ابتــداًء مــن العــام الماضــي بهــدف تقديــم 
الدعــم األساســي لقطــاع الرعايــة الصحيــة فــي البــالد مــن أجــل 

المســاهمة فــي الحــّد مــن انتشــار كوفيــد-19.

وعندمــا تأثــرت ُعمــان بإعصــار شــاهين، قــام البنــك فــورًا بإطــالق 
عــدٍد مــن المبــادرات تضمنــت تقديــم تمويــل للمســاهمة فــي 
الحــد مــن تأثيــرات اإلعصــار، فقــد خصــص البنــك مبلــغ 10 مالييــن 
ريــال ُعمانــي لتوفيــر قــروض بــدون فوائــد وتأجيــل األقســاط 
ــع  ــه م ــى تعاون ــة إل ــهر، إضاف ــدة 3 أش ــن لم ــالء المتضرري للعم
عــدٍد مــن المتاجــر الرائــدة مــن أجــل تزويــد العمــالء بخصــم 

ــية. ــة األساس ــزة المنزلي ــى األجه ــة عل ــبة 50 بالمائ بنس

ــؤولية  ــه للمس ــن برنامج ــارك، وضم ــان المب ــهر رمض ــي ش وف
االجتماعيــة 'شــهر العطــاء' نجــح البنــك بالتعــاون مــع ماركيــت 
ــات  ــع تبرع ــي جم ــع ف ــراد المجتم ــي وأف ــركة دليل ــس، وش إك
كافيــة خــالل 48 ســاعة فقــط لشــراء ســلل غذايــة لصالــح أكثــر 

مــن 1٬000 أســرة ُمعســرة.

وتمكيــن  الفــرص  إيجــاد  إلــى  الراميــة  البنــك  جهــود  ضمــن 
الشــباب العمانــي، يســتمر برنامــج المنــح الدراســية للبنــك 
الدخــل  ذوي  مــن  الطــالب  دعــم  فــي  العمانــي  الوطنــي 
لمــدة  عمــل  عقــود  البنــك  قــدم  اليــوم،  لغايــة  المحــدود. 
أصــل عشــرة أكملــوا دراســتهم  عاميــن لســتة طــالب مــن 
فــي أبــرز الجامعــات فــي المملكــة المتحــدة وذلــك ضمــن 
التزامــه بتطويــر مهاراتهــم وإمكانياتهــم الوظيفيــة ليصبحــوا 

المســتقبل. قــادة 

كذلــك أطلــق البنــك مبــادرات جديــدة تضمنــت برنامــج 'حاضنــة 
االبتــكار' ليواصــل إيجــاد طــرق جديــدة ومبتكــرة لرفــد الشــباب 
دعــم  فــي  والمســاهمة  المســتدامة  بالمهــارات  الُعمانــي 
البــالد. وبالتعــاون مــع هيئــة  فــي  المالــي  القطــاع  وتطويــر 
واألكاديميــة  والمتوســطة،  الصغيــرة  المؤسســات  تنميــة 
وشــركة  والمتوســطة،  الصغيــرة  للمؤسســات  الُعمانيــة 
نمــاذج لالستشــارات، ســاهمت المبــادرة بتعليــم 30 مشــاركًا 
كيفيــة  حــول  المعلومــات  تقنيــة  تخصــص  خريجــي  مــن 
تصميــم شــركات ناشــئة فــي مجــال التقنيــة الماليــة. وبنهايــة 
عــرض  فرصــة  علــى  وحصلــوا  مشــاركين   3 فــاز  المبــادرة 

المحتمليــن. المســتثمرين  مــن  لمجموعــة  أفكارهــم 

موظفونا هم ثروتنا
نؤمــن فــي البنــك الوطنــي الُعمانــي بــأن الموظفيــن هــم 
ثروتنــا، ولــذا نحــرص علــى دعمهــم وتزويدهــم ببيئــة عمــل 
تمكنهــم مــن تحقيــق التقدم والنمــو. وخالل العــام 2021، اختير 
ــن مــن إدارات تقنيــة المعلومــات،  ــا الواعدي ــة مــن موظفين ثالث
االســتثمارية  المصرفيــة  والخدمــات  المؤسســية،  ٬والهويــة 
للمشــاركة فــي البرنامــج الوطنــي للتطويــر القيــادي 'اعتماد'.

وتماشــيًا مــع رؤيتــه الطموحــة لتعزيــز كفــاءة وقــدرات الكــوادر 
الوطنــي  البنــك  أطلــق  المصرفــي،  القطــاع  فــي  الوطنيــة 
وخــالل  وتطويرهــا.  الكفــاءات  لتحديــد  برنامجــًا  الُعمانــي 
المرحلــة األولــى مــن البرنامــج، أجــرى مركــزًا للتقييــم لجميــع 
للصيرفــة  مــزن  ذلــك موظفــي  فــي  بمــا  البنــك،  موظفــي 
اإلســالمية، بجانــب عــدد مــن المقابــالت أثمــرت عــن اختيــار 60 
موظفــًا مــن أبــرز الكــوادر )31 موظفــًا مــن المكتــب الرئيســي 
المشــاركين  تزويــد  وســيتم  الفــروع(.  مــن  موظفــًا  و29 
ــز  ــر ُصممــت خصيصــًا لمتابعــة تطورهــم وتعزي بخطــط تطوي

مهاراتهــم لتحقيــق النمــو الوظيفــي.

وتهــدف هــذه الجهــود الدؤوبــة إلــى تعزيــز مهــارات وخبــرات 
كبنــك  مكانتنــا  وترســيخ  المحليــة  المواهــب  وإمكانــات 
عالمــي المســتوى وعلــى أتم اســتعداد وجاهزية للمســتقبل.

نواصــل إيجــاد طــرق جديــدة ومبتكــرة 
بالمهــارات  الُعمانــي  الشــباب  لرفــد 
المســتدامة والمســاهمة فــي دعــم 

ــر القطــاع المالــي فــي البــالد وتطوي

من  المال  رأس  استقرار 
كفاية  ونسبة   1 المسنوى 
بالمائة   11.8 المال عند  رأس 
و 15.8 بالمائة على التوالي

جوائز وتكريمات محلية وعالمية
فــي ترجمــة حقيقيــة لجهــوده الراميــة لتحقيــق التميــز، حصــد 
البنــك الوطنــي الُعمانــي مجموعــة مــن الجوائــز خــالل عــام 
2021م باإلضافــة إلــى تصنيفــه ضمــن 'أقــوى 50 بنــك فــي الشــرق 
ــزه مــن كل  األوســط' مــن مجلــة فوربــس. وحصــد البنــك جوائ
مــن مجلــة األعمــال الدوليــة، ومجلــة جلوبــال بزنــس أوت لــوك، 
 Oman Economic ــوك'، ومجلــة ــد بيزنــس أوت ل ومجلــة 'وورل
ــام  ــي لع ــاص العالم ــي الخ ــكار المصرف ــز 'االبت Review، وجوائ
2021'، ومجموعــة كامبــردج الماليــة )Cambridge IFA(. و'القمــة 

لإلعــالم'، ومجلــة أخبــار التمويــل اإلســالمي، و ذا بانكــر.

رسالة شكر وتقدير
بالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة البنــك، أود أن أتقــدم بجزيــل 
الشــكر والتقديــر لعمالئنا ومســاهمينا الكــرام على دعمهم 
المســتمر لنــا. كمــا نشــكر فريــق اإلدارة العليــا بالبنــك وجميــع 
الموظفيــن علــى دعمهــم المثمــر وجهودهــم الدؤوبــة التــي 
يبذلونهــا فــي تنفيــذ إســتراتيجية البنــك وفــي تحقيــق أهدافــه.

ونعبــر عــن تقديرنــا للجهــات التنظيميــة والبنــك المركــزي 
المتحــدة،  العربيــة  باإلمــارات  المركــزي  والبنــك  الُعمانــي، 
والهيئــة العامــة لســوق المــال علــى دعمهــم وتوجيهاتهــم 
المالــي  القطــاع  تطويــر  أجــل  مــن  والمســتمرة  المثمــرة 
علــى  المصرفــي  والقطــاع  عمومــًا  ُعمــان  ســلطنة  فــي 

الخصــوص. وجــه 

واالمتنــان  الشــكر  آيــات  أســمى  نرفــع  شــيء،  كل  وقبــل 
لحضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم 
‐ حفظــه اهلل ورعــاه ‐ علــى قيادتــه الملهمــة الرشــيدة ورؤيتــه 
فــي  ُعمــان  ســلطنة  تتقــدم  مظلتهــا  تحــت  التــي  الثاقبــة 
خطــى واثقــة وثابتــة نحــو نهضــة متجــددة ونمــو اقتصــادي 

مســتدام. واجتماعــي 

دمتم سالمين.

أمل بنت سهيل بهوان
رئيسة مجلس اإلدارة
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رئيسة اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بمجلس اإلدارة

تشغل الفاضلة/ أمل بنت سهيل بهوان منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان القابضة )ش.م.م.( وُعينت عضوًا في المجلس 
منذ عام 2016. و تتمتع بخبرات واسعة في إدارة الشركات على نطاق مجموعة شركات سهيل بهوان منذ عام 1998.

تشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع. وعضو لجنتها التنفيذية، وعضو مجلس إدارة شركة النفط 
العمانية للتسويق ش.م.ع.ع. وعضو لجنة المكافآت بمجلس إدارة الشركة.

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

الفاضلة أمل بنت 
سهيل بهوان

رئيسة مجلس اإلدارة

الفاضل حمد بن محمد بن 
حمود الوهيبي

عضو مجلس اإلدارة

وعضو  اإلدارة  بمجلس  االئتمان  لجنة  رئيس 
والمكافآت  والترشيحات  التنفيذية  اللجنة 

بالمجلس

الفاضل/ حمد بن محمد بن حمود الوهيبي عضو مجلس اإلدارة 
منذ مارس 2014. يملك الفاضل/ حمد خبرة عملية تمتد ألكثر من 
20 عامًا في مجال االستثمار وإدارة األصول وتطوير األعمال والقطاع 
تقاعد  صندوق  في  لالستثمار  مديرًا  الوهيبي  ويعمل  المالي. 
شركة  إدارة  مجالس  في  أيضًا  عضو  حمد  الفاضل/  الدفاع.  وزارة 

النهضة للخدمات، وشركة المطاحن العمانية.

األعمال،  إدارة  في  الماجستير  درجة  على  حاصل  الوهيبي 
 )CFA( تخصص المالية باإلضافة إلى شهادة محلل مالي معتمد
)CAIA( وشهادة في قياس أداء  وشهادة محلل استثمارات بديلة 

.)CIPM( االستثمار

سعادة الشيخ عبد اهلل بن علي 
بن جبر آل ثاني

نائب رئيس مجلس اإلدارة

والترشيحات  التنفيذية  اللجنة  عضو 
والمكافآت بالمجلس

ثاني عضو مجلس  آل  الشيخ/ عبد اهلل بن علي بن جبر  سعادة 
إدارة البنك منذ يوليو 2005، و عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات 
والمكافآت بالمجلس. يرأس سعادة الشيخ/ عبداهلل مجلس إدارة 
العربي  البنك  إدارة  مجلس  عضو  وهو  قطر  في  التجاري  البنك 
شركة  يملك  أنه  كما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  في  المتحد 
فيستا للتجارة- قطر، وهو شريك في شركة خدمات المعلومات 
المتكاملة - قطر، وشريك أيضًا في شركة األهم )قطر( وشركة 

سمارت اليت أند كونترول، الدوحة )قطر(.

سعادة الشيخ/ عبداهلل حاصل على بكالوريوس اآلداب في العلوم 
االجتماعية من جامعة قطر.

 نبذة عن أعضاء
مجلس اإلدارة
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الفاضلة نجاة بنت علي اللواتيا
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة االئتمان وعضو اللجنة التنفيذية، 
والترشيحات، والمكافآت بمجلس اإلدارة

انُتخبت الفاضلة / نجاة بنت علي اللواتيا عضوًا في مجلس إدارة 
البنك في مارس 2017م وهي حاصلة على شهادة البكالوريوس 
العام  المدير  نائبة  منصب  حاليا  وتشغل  المحاسبة  مجال  في 
للخدمات المساندة في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 
عاما، وقد حضرت   24 تزيد على  ولديها خبرة  ُعمان  في سلطنة 
المحاسبة واالدارة  الدورات في مجاالت مختلفة منها  العديد من 

المالية وادارة االستثمار والتدقيق.

العامة  الشركات  بعض  إدارة  مجالس  في  الصندوق  ومثلت 
العمانية  الشركة  إدارة  مجلس  في  عضو  اآلن  وهي  والخاصة 

العالمية للتنمية واالستثمار )ش م ع ع(.

الفاضل محمد بن إسماعيل 
مندني العمادي 

عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة

الفاضل محمد بن إسماعيل مندني العمادي عضو مجلس إدارة 
البنك منذ نوفمبر 2014. و أيضًا عضو مجلس إدارة البنك التجاري، 
وعضو مجلس إدارة الترنتيف بنك إيه إس، تركيا وعضو مجلس 
محافظي سيدرا للطب، ولديه خبرات مصرفية تزيد عن الـ 30 عامًا. 
في  الرئيسية  األدوار  من  عددًا  العمادي  محمد  الفاضل/  شغل 
الرئيس  منصب  ذلك  بعد  فتولى   ،2006 عام  حتى  التجاري  البنك 
التنفيذي لشركة قطر لالستثمار العقاري ذ.م.م. لغاية عام 2011، 
الشركة من عام 2003  إدارة  أيضًا عضوًا في مجلس  كذلك كان 

لغاية عام 2005.

الفاضل/ محمد العمادي حاصل على بكالوريوس اآلداب في إدارة 
األعمال واالقتصاد من جامعة هولي نيمز، في كاليفورنيا.

الفاضل فهد بادار
عضو مجلس اإلدارة

في  وعضو  وااللتزام  المخاطر  لجنة  رئيس 
لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة

الفاضل/ فهد بادار عضو مجلس إدارة البنك منذ شهر مايو 2016. 
اإلمارات   - المتحد  العربي  البنك  إدارة  بمجلس  عضو  أيضًا  وهو 

العربية المتحدة منذ يوليو 2016.

القطري  التجاري  البنك  بادار في  الفاضل/ فهد  امتدت فترة عمل 
ا تنفيذّيًا  ألكثر من 20 عامًا. وقبل توليه مهمته الحالية مديرًا عاّمً
بادار  الفاضل/ فهد  الدولية، شغل  الخدمات المصرفية  لمجموعة 
المصرفية  الخدمات  الرئيسية في مجموعة  المناصب  عددا من 
الدولية، وإدارة العالقات الحكومية والقطاع العام وإدارات الخدمة 

المصرفية للمؤسسات الكبيرة والشركات.

الفاضل/ فهد بادار حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال 
من جامعة دورهام، بالمملكة المتحدة، وبكالوريوس اآلداب في 

األعمال المصرفية والتمويل من جامعة ويلز

الفاضل راهول كار
عضو مجلس اإلدارة

المخاطر  لجنة  وعضو  التدقيق  لجنة  عضو 
وااللتزام بمجلس اإلدارة بمجلس اإلدارة

 .2016 أبريل  منذ  البنك  إدارة  مجلس  عضو  كار  راهول  الفاضل/ 
منصب  حاليًا  يشغل  وهو  قانوني  محاسب  كار  الفاضل/ 
شركات  مجموعة  إدارة  مجلس  لرئيس  المالي  المستشار 

سهيل بهوان القابضة ش.م.م.

يشغل الفاضل/ كار أيضًا منصب عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة 
بالشركة،  التدقيق  لجنة  وعضو  ش.م.ع.ع.  الحديدية  للمنتجات 
المتحدة  العمانية  الشركة  إدارة  مجلس  عضو  أيضًا  أنه  كما 
للتأمين ش.م.ع.ع. وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركة.
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الفاضل نبيل بن حمد 
المحروقي

عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة المخاطر وااللتزام بمجلس اإلدارة

الفاضل نبيل بن حمد المحروقي حاصل على شهادة بكالوريوس 
العلوم من كلية التجارة واالقتصاد من جامعة السلطان قابوس 
تخصص المالية ولدية خبرة ألكثر من 12 سنة في قطاع األعمال 
واالستثمار في األسواق المالية العالمية، وإدارة وتحليل البحوث، 
والتحليل المالي ولديه رخصة مزاولة الوساطة من سوق مسقط 
وإعداد  المالي  التحليل  المالية، وهو محلل معتمد في  لألوراق 
 .)CFI( التجاري  المالي  المعهد  من   )FMVA( المالية  النماذج 
في  المحلية  األصول  إدارة  قسم  رئيس  وظيفة  حاليا  ويشغل 
في  بالهيئة  التحاقه  قبل  االجتماعية.  للتأمينات  العامة  الهيئة 
عام 2012 عمل المحروقي في جامعة السطان قابوس، ومشروع 

الموسوعة العمانية.

شركة  من  كل  إدارة  مجلس  عضوية  حاليًا  المحروقي  يشغل 
عمان كلورين منذ 2016 وعضو في لجنة المكافآت والترشيحات، 
)أساس(  واالستثمار  للتطوير  الوطنية  مسقط  وشركة 
لتسويق  المها  وشركة   ،2021 منذ  فيها  التدقيق  لجنة  ورئيس 
المكافات  ولجنة  التدقيق  لجنة  في  وعضو  النفطية،  المنتجات 
والترشيحات. وشغل كذلك عضوية مجلس إدارة شركة الشرقية 

لالستثمارالقابضة خالل المدة من 2019 لغاية 2021.

مجال  في  التخصصية  البرامج  من  مجموعة  المحروقي  حضر 
المؤسسات  العديد من  لدى  واالستثمار  والمالية  والقيادة  اإلدارة 

الدولية المختصة في هذا المجال.

الفاضل سعيد بن هالل 
الحبسي

عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة

الفاضل سعيد بن هالل الحبسي لديه خبرة واسعة في مجالْي 
أكثر  من  اثنين  في  طويلة  مدة  وقضى  واالستثمار،  التمويل 

صناديق االستثمار المرموقة في سلطنة عمان.

االستثمار  جهاز  في  االستثمار  مدير  منصب  الحبسي  يشغل 
وعمل   - عمان  سلطنة  في  السيادي  الثروة  صندوق   - العماني 
وزارة  تقاعد  وصندوق  لالستثمار  العماني  الصندوق  لدى  سابقًا 
االستثمار  العليا في مجاالت  المناصب  العديد من  الدفاع، وتقّلد 
العلوم  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل  وهو  المالية.  و 
أيضًا  وهو  األعمال،  إدارة  في  الماجستير  درجة  وعلى  المالية، 
محاسب مهني معتمد، وعضو مجلس إدارة في شركة مطاحن 

صاللة ش.م.ع.ع.

حضر الفاضل/ سعيد الحبسي مجموعة من برامج تطوير اإلدارة 
سمعة  ذات  دولية  مؤسسات  تقدمها  المتخصصة  التنفيذية 
اإلدارة، وجامعة كولومبيا  لتطوير  الدولي  المعهد  عالمية مثل 
كذلك  وشارك  بريطانيا،  في  كامبريدج  وجامعة  نيويورك،  في 
ديوان  ينظمه  الذي  التنفيذية  للقيادات  الوطني  البرنامج  في 

البالط السلطاني.

و بفضل خبرته الطويلة التي تمتد ألكثر من 20 عامًا، فإن الفاضل/ 
قطاع  في  عميقة  و  واسعة  بمعرفة  يتمتع  الحبسي  سعيد 

األعمال و االستثمار في األسواق المالية العالمية.

د. غازي بن ناصر العلوي
عضو مجلس اإلدارة

المخاطر  لجنة  وعضو  التدقيق  لجنة  عضو 
وااللتزام بمجلس اإلدارة.

ريادة  في  الدكتوراه  على  العلوي حاصل  ناصر  بن  غازي  الدكتور 
 7 خبرة  لديه  المتحدة.  المملكة   - بليموث  جامعة  من  األعمال 
بنك  في  إدارة  مجلس  عضو  وكان  المالي  القطاع  في  سنوات 

صحار الدولي.

لصب  عمان  مصنع  في  اإلدارة  مجلس  في  عضو  كذلك  وهو 
األلمنيوم، ومصنع ديونز عمان، وآفاق مسقط العالمية.

الفاضل جوزيف أبراهام
عضو مجلس اإلدارة

والترشيحات  التنفيذية،  اللجنة  عضو 
لجنة  وعضو  اإلدارة،  بمجلس  والمكافآت 

االئتمان بمجلس اإلدارة

في  البنك  إدارة  أبراهام عضوًا في مجلس  الفاضل جوزيف  ُعّين 
مايو 2018م.

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  منصب  أبراهام  الفاضل/  يشغل 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  إلى  باإلضافة  التجاري  البنك 
المتحد  العربي  البنك  إدارة  بمجلس  وعضو  بانك،  ألتيرناتيف 
باإلمارات العربية المتحدة. يتمتع الفاضل/ أبراهام بخبرات مصرفية 

واسعة على نطاق األسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء.

وقبل انضمامه إلى البنك التجاري في يونيو 2016، شغل الفاضل/ 
أبراهام منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا ونيوزيلندا 
طيلة  الوظيفة  هذه  في  استقر  إذ  إندونيسيا،  في  المصرفية 

المدة من عام 2008 إلى عام 2016.

الفاضل/ أبراهام حاصل على درجة الماجستير من كلية الدراسات 
كل  في  وعمل  كاليفورنيا،  ستانفورد،  جامعة  لألعمال،  العليا 
والمملكة  وغانا،  كونغ،  وهونغ  وسنغافورة،  إندونيسيا،  من 
المتحدة والهند في مختلف األدوار المصرفية المحلية واإلقليمية 
المصرفية  الخدمات  وإدارة  العامة،  اإلدارة  شمل  ناجح  بسجل 
المنتجات باإلضافة إلى عمليات  للشركات، واإلستراتيجية، وإدارة 

االستحواذ والدمج.
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عبداهلل بن زهران الهنائي
الرئيس التنفيذي

عبدالكريم بن زهران الهنائي
نائب مدير عام

رئيس مجموعة التحول

عبداهلل بن محمد الجابري
نائب مدير عام

رئيس إدارة جودة األصول

صالح بن عبداهلل الشرجي
نائب مدير عام

رئيس التدقيق الداخلي

بوالتو راداكريشنان أنيل كومار
نائب مدير عام

رئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات

 اإلدارة
التنفيذية

جيريدار أس فاراداتشاري
المدير العام

رئيس اإلدارة المالية

حسن بن عبداألمير شعبان
المدير العام

رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والتحالفات

سليمان بن سعيد اللمكي
المدير العام

رئيس مجموعة إدارة المخاطر

طارق بن عتيق
المدير العام

رئيس مجموعة الخدمات المصرفية والرقمية لألفراد

سليمة بنت عبيد المرزوقي
مساعد مدير عام

رئيس إدارة الخدمات المصرفية اإلسالمية

كانتيالل براتابرام باتي
مساعد مدير عام
رئيس إدارة االلتزام

علي بن مصطفى اللواتي
مساعد مدير عام

رئيس إدارة الخدمات المصرفية الخاصة

مها بنت سعود الرئيسية
مساعد مدير عام

رئيس إدارة منتجات األفراد

مسلم بن سهيل كشوب
مساعد مدير عام

رئيس إدارة الموارد البشرية

محمد بن يحيى الجابري
مساعد مدير عام

رئيس إدارة المعامالت المصرفية
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"تعزز إستراتيجيتنا 
اإلرث العريق للبنك، 

ونبدأ من خاللها 
مرحلة جديدة من 

النمو والصدارة."

 عبداهلل بن زهران الهنائي
الرئيس التنفيذي
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تقرير مناقشة وتحليل 
اإلدارة 2021

إمكانيات موظفي 
البنك وفرص 

تطويرهم واالستفادة 
من قدراتهم بصورة 

فاعلة هي ركائز 
التنفيذ الناجح 
 إلستراتيجيتنا
ونتائج أعمالنا

نظرة عامة
يتمتــع البنــك الوطنــي العمانــي بــإرث عريــق كمؤسســة مالية 
ــك  ــيحتفل البن ــان، وس ــلطنة ُعم ــي س ــارزة ف ــة ب ــة محلي تجاري
فــي العــام 2023 بمــرور )50( عامــًا علــى تأسيســه واســتمراره 
فــي خدمــة عمالئــه، وذلــك بمجموعــة أكبــر وأكثــر تطــوّرًا مــن 
الحلــول المصرفيــة والماليــة، مــع الســعي إلــى تلبيــة تطلعــات 
المســاهمين وغيرهــم مــن أصحــاب العالقــة فــي إيجــاد قيمــة 
مضافــة، والمســاهمة فــي تطويــر وتنميــة القطــاع المالــي 

فــي ســلطنة ُعمــان.

اإلســتراتيجية  البنــك  إدارة  مجلــس  اعتمــد   ،2020 العــام  فــي 
ــق، والشــروع فــي  ــز إرثنــا العري الخمســية للبنــك لضمــان تعزي
مرحلــة جديــدة مــن النمــو والصــدارة ألعمالنــا التجارية، وتســتند 
وهــي:  رئيســية،  أولويــات  ثــالث  علــى  اإلســتراتيجية  هــذه 
ــة الســالمة الماليــة للبنــك، وإيجــاد قيمــة للمســاهمين  حماي
والشــركاء وأصحــاب العالقــة، واســتدامة أعمــال البنــك عبــر بنــاء 
ــة  ــة وتنمي ــا الرقيم ــز إمكانياتن ــة وتعزي ــية قوي ــة مؤسس هوي
قــدرات موظفينــا، ونحــن ســعداء بالتقــدم المحــرز خــالل العــام 

األول مــن عمــر اإلســتراتيجية.

وممــا ال شــك فيــه بــأن العــام 2021 كان عامــًا مليئــًا بالتحديــات 
مــع اســتمرار التأثيــر العالمــي للجائحــة علــى االقتصــاد ككل، 
ُعمــان  ســلطنة  تعرضــت  وكذلــك  التعافــي،  علــى  والقــدرة 
لتأثيــرات ســلبية خّلفتهــا األنــواء المناخيــة االســتثنائية -اإلعصــار 
شــاهين-، والتــي طالــت العديــد مــن عمالئنــا، وفرضــت تحديــات 

جديــدة علــى المجتمــع المحلــي.

مبكــرة  خطــوات  اتخذنــا  التحديــات،  تلــك  مــن  وبالرغــم 
ــا  ومهمــة نحــو تحقيــق أهدافنــا اإلســتراتيجية، فقدمنــا أداًء مالّيً
ــات  ــتجبنا لمتطلب ــه اس ــت نفس ــي الوق ــل، وف ا أفض ــغيلّيً وتش
عمالئنــا والظــروف الصعبــة التــي واجههــا العديــد منهــم، وقــد 
أوجــدت جائحــة كوفيــد19 الحاجــة للتعجيــل بإدخــال تغييــرات 
علــى الطريقــة التــي نقــدم بهــا خدمتنــا إلــى عمالئنــا، ممــا 

جعــل إدخــال الحلــول الرقميــة ضــرورة حتميــة.

ومــن جانــب آخــر، واصــل البنــك الوطنــي العمانــي المســاهمة 
ُعمــان،  فــي ســلطنة  المالــي  للقطــاع  الســريع  النمــو  فــي 
مجابهــة  إلــى  الراميــة  أهدافهــا  فــي  الحكومــة  ومســاندة 
التحديــات االقتصاديــة الراهنــة لتحقيــق األهــداف طويلــة األجــل 

لرؤيــة ُعمــان 2040.

وكذلــك اســتطاع موظفونــا التغلــب علــى التحديــات التــي 
فرضهــا عــام 2021 كمــا يتضــح مــن خــالل النمــو فــي أعمالنــا 
والنتائــج الماليــة، وعلينــا الحفــاظ علــى مســتوى األداء فــي 
الوقــت الــذي يســتمر فيــه االقتصــاد بالتعافــي، ومتابعــة تنفيــذ 

إســتراتيجيتنا لمواصلــة النجــاح فــي المســتقبل.

القطاع المالي للسلطنة
تســتمر ســلطنة ُعمــان فــي التعافــي وإن كانــت الدولــة -مثــل 
بقيــة العالــم- تشــهد تعافيــًا أبطــأ ممــا كان مأمــوال فــي بدايــة 
عــام 2021، ومــع ذلــك، اتخــذت الحكومــات حــول العالــم خطــوات 
مهمــة لدعــم النشــاط االقتصــادي، وبالنســبة لســلطنة ُعمــان، 
فــإن هــذه الخطــوات المتخــذة باإلضافــة إلــى إجــراءات توفيــر 
الســيولة والتدابيــر المختلفــة التــي اتخذتهــا الجهــات المختصــة 
القطــاع  شــهدها  التــي  الســلبية  اآلثــار  تخفيــف  إلــى  أّدت 
المصرفــي، حيــث واصلــت البنــوك خدمــة عمالئهــا، واســتطاعت 

ــاح علــى الرغــم مــن ارتفــاع المخصصــات. تحقيــق أرب

قامــت   ،2020 عــام  فــي  بــدأت  التــي  للخطــوات  واســتمراًرا 
ــهيالت  ــر تس ــالل توفي ــن خ ــي م ــاد الوطن ــم االقتص ــوك بدع البن
لهــم  أتاحــت  إذ  الجائحــة،  مــن  المتضرريــن  للمقترضيــن 
ــارات  ــل ســداد أقســاط القــروض وتزويدهــم بخي ــة تأجي إمكاني
إئتمــان إضافيــة مــن أجــل تلبيــة المتطلبــات الماليــة لالقتصــاد، 
ولقــد كان البنــك الوطنــي العمانــي فــي طليعــة البنــوك التــي 
قامــت بتلــك اإلجــراءات، فحافــظ البنــك علــى ســير عملياتــه 
بالكامــل، كمــا واصــل خدمــة عمالئــه خــالل الجائحة، وعــزز أداءه.

وباالعتمــاد علــى نقــاط قوتنــا ومقوماتنــا المتعــددة، فإنــه مــن 
المتوقــع أن يحقــق القطــاع نمــوًا مســتدامًا خاصــة مــع تعافــي 
جنــب  إلــى  جنبــا  النفــط،  أســعار  بارتفــاع  مدعومــًا  االقتصــاد 
مــع مواصلــة الحكومــة جهودهــا فــي تعزيــز نجــاح القطــاع 

المصرفــي بوصفــه ركيــزة مهمــة لالقتصــاد.

األداء التشغيلي
بالتحّســن  العمانــي  الوطنــي  للبنــك  المالــي  األداء  واصــل 
فــي عــام 2021م مدفوعــًا بالظــروف االقتصاديــة التــي شــهدت 
ا، والتقــدم المســتمر فــي تنفيــذ إســتراتيجيتنا، والتــي  تحســّنً

ــة. ــورة عام ــك بص ــج البن ــي نتائ ــن ف ــالل التحس ــن خ ــرت م ظه

ولقــد عملنــا علــى تعزيــز األســس الماليــة المتينــة للبنــك، 
لجــذب  وآمنــة  موثوقــة  كمؤسســة  مكانتنــا  مؤكديــن 
ــتقر  المســتثمرين والعمــالء، وكمــا فــي 31 ديســمبر 2021، اسـ
رأس المـــال مـــن المستوى )1( ونســـبة كفايـــة رأس المـال عنــد 
)11.8( بالمائــــة و)15.8( بالمائــــة علــــى التوالــي وتماشــيًا مــع 
أولويتنــا اإلســتراتيجية فــي حمايــة الســالمة الماليــة للبنــك، 
اّتبعنــا نهجــًا متوازنــًا فــي بدايــة الجائحــة، وبالتالــي تمكّنــا مــن 
ــي  ــال عمان ــون ري ــى )24( ملي تخفيــض مخصصــات القــروض إل
مقارنــة بـــ )31.3( مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2020، بانخفــــاض 

ــة. ــبة )23.4( بالمائ بنســ

ا فــي قاعــدة عمالئنــا فــي  وفــي الوقــت نفســه، حققنــا نمــّوً
مختلــف الشــرائح لألفــراد، والشــركات، والخدمــات المصرفيــة 
الســوقية  حصتنــا  زيــادة  فــي  نجحنــا  وكذلــك  اإلســالمية، 

الربــح. مســتوى  وتحســين 

وفــي الوقــت الــذي كنــا نحقــق فيــه اإليــرادات، أكملنــا برامجنــا 
االســتثمارية لبنــاء قاعــدة لنمونــا فــي المســتقبل، وبالرغــم 
مــن ذلــك، تمكّنــا مــن تقليــل المصروفــات التشــغيلية بنســبة 
ــة، فمــن خــالل اتبــاع مجموعــة متنوعــة مــن تدابيــر  )0.5( بالمائ
الكفــاءة، بمــا فــي ذلــك التحــّول الرقمــي، وتبســيط تقديــم 
خدماتنــا، بلغــت المصروفــات التشــغيلية لعــام )63.5( مليــون 
ريــال عمانــي لعــام 2021م، مقارنــة بـــ )63.8( مليــون ريال عماني 

فــي عــام 2020م.

ونتيجــــة لمــــا ســــبق، حققــت األرباح التشــــغيلية نمــوا بنســبة 
)12.6( بالمائــــة علــــى أســــاس ســــنوي، وســّجل البنــك صافــي 
أربــاح فــي عــام2021 بلــغ )30.3( مليــون ريــال عمانــي مقارنــة 
بــ)18.1(مليـون ريـال عمانـي خـالل العـام الماضـي بزيـادة بنسـبة 

)66.8( بالمائــــة.

خــالل عــام 2021م، اتخــذت جميــع قطاعــات أعمالنــا التشــغيلية 
األساســية خطــوات أوليــة قويــة فــي تنفيــذ خطــط تتماشــى مــع 
أولوياتنــا اإلســتراتيجية وســاهمت فــي نمونــا وتحســين أدائنــا.
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الخدمات المصرفية لألفراد
ــراد فــي تلبيــة متطلبــات  ــق الخدمــات المصرفيــة لألف نجــح فري
خــالل  مــن  ــا  تقدّمً وأحرزنــا  الشــرائح،  مختلــف  مــن  عمالئنــا 
ــا، مــع التركيــز علــى  ــا ومنتجاتن ــم خدماتن االبتــكار فــي تقدي
إعطــاء العمــالء مزيــدًا مــن التحكــم والشــفافية عبــر الوســائل 
الرقميــة، كذلــك أدت التحســينات التــي أدخلــت علــى الخدمــات 
ــا فــي الحفــاظ  عبــر اإلنترنــت والخدمــات تحــت الطلــب دورًا مهّمً
خــالل  المصرفيــة  الخدمــات  علــى  الحصــول  إمكانيــة  علــى 
الجائحــة والقيــود المفروضــة علــى الوصــول إلــى فــروع البنــك.

الدفــع  لخدمــات  المســتمر  التطويــر  علــى  جهودنــا  ركزنــا 
ــات  ــن الخدم ــة م ــام 2021م مجموع ــي ع ــا ف ــد، وأطلقن ــن بع ع
األولــى مــن نوعهــا، تضمنــت أول جهــاز للخدمــات  والحلــول 
معنــا  التفاعــل  للعمــالء  يتيــح  الــذي  المتعــددة،  المصرفيــة 
ــة  ــوم دون الحاج ــوال الي ــا ط ــن خدماتن ــتفادة م ــرة واالس مباش
إلــى زيــارة الفــرع، كذلــك أطلقنــا خدمــة التحويــل الفــوري مــن 
خــالل تطبيــق الخدمــة المصرفيــة عبــر الهاتــف النقــال، وأضفنــا 
 ،)Pay+( اإللكترونيــة  المحفظــة  فــي   )MoneyGram( خدمــة 
أجهــزة  عبــر  الدفــع  مســبقة  بديــل  بطاقــات  بتوفيــر  وقمنــا 
الرقمــي  وتطبيقنــا  االســتخدامات  متعــددة  الذاتيــة  الخدمــة 

علــى الهاتــف النقــال لغيــر عمــالء البنــك. 

وفــي أحــدث إضافــة، أطلــق البنــك الوطنــي العمانــي خدمــة فتــح 
ــر  ــة عب ــة المصرفي ــق الخدم ــالل تطبي ــن خ ــا م ــابات رقمّيً الحس
الهاتــف النقــال، ويمكــن إرســال بطاقــات الخصــم المرتبطــة 
بالحســابات مباشــرة إلــى العمــالء أو يمكــن للعمــالء الحصــول 
عليهــا مــن أحــد أجهــزة الخدمــة الذاتيــة متعــددة االســتخدامات 
المتاحــة علــى مــدار الســاعة وطــوال أيــام األســبوع، أو اســتالمها 

مــن أقــرب فــرع للبنــك.

وبهــدف تلبيــة متطلبــات عمــالء إدارة الثــروات، أطلــق البنــك 
بوابــة جديــدة إلدارة الثــروات فــي تطبيــق الخدمــة المصرفيــة 
عبــر الهاتــف النقــال، وتوفــر هــذه البوابــة األولــى مــن نوعهــا 
بهــدف  'مزايــا'  'الصــدارة' و  الخدمــات لعمــالء  مجموعــة مــن 
وقــد  ســهولة،  وأكثــر  سلســة  مصرفيــة  بتجربــة  تزويدهــم 
منــذ  العمــالء  مــن  كبيــٍر  بقبــوٍل  المنتجــات  هــذه  حظيــت 
ــة،  إطالقهــا كمــا يوضحــه النمــو فــي عــدد مســتخدمي البواب
ــارب  ــبة تق ــرادات بنس ــي اإلي ــوًا ف ــروات نم ــجلت إدارة الث ــد س وق
)35( بالمائــة علــى أســاس ســنوي بينمــا ارتفعــت قاعــدة عمــالء 
إدارة الثــروات مــن )975( عميــالً فــي عــام 2020 إلــى )1,617( عميــالً

فــي الوقــت الراهــن.

ــا شــراكة إســتراتيجية مــع  ــا، أبرمن ولضمــان تنافســية عروضن
ــة  ــارة اإللكتروني ــول التج ــر حل ــي توفي ــا، ف ــدة عالمّيً ــركة رائ ش
برنامــج  لتطويــر  العمــالء،  والء  لبرامــج  اإللكترونــي  والدفــع 
المكافــآت 'نقاطــي' التابــع للبنــك، وهــو برنامــج الــوالء األول 
والوحيــد فــي ســلطنة ُعمــان الــذي يمنــح العمــالء مكافــآت 

علــى إجــراء معامالتهــم المصرفيــة.

ــة  ــم بمجموع ــاط مكافآته ــتبدال نق ــالء اآلن اس ــن للعم ويمك
واســعة مــن الســلع والخدمــات تتضمــن منتجــات مــن عالمــات 
تجاريــة رائــدة باإلضافــة إلــى إمكانيــة الدفــع باســتخدام النقــاط 

والنقــد معــًا، وغيرهــا مــن العــروض المخصصــة.

وضمــن جوائــز الكنز، منحنا جوائــز نقدية قيمتها )3.251( مليون 
ريــال عمانــي علــى مــدار عــام 2021م ألكثــر مــن )1,200( عميــل

مســتفيد مــن هــذا الحافــز اإلضافــي فــي مواردهــم الماليــة.

وســعيًا مــن البنــك لتحســين خدماتــه، قــام البنــك بتغييــر 
ــر  ــزا Visa'، أكب ــى 'في ــه إل ــات الخصــم المباشــر الخاصــة ب بطاق
شــبكة للدفــع اإللكترونــي فــي العالــم، وتأتــي هــذه الخطــوة 
فــي إطــار التــزام البنــك بتطويــر وتحســين خدماتــه إذ ســتقدم 
للعمــالء مــن حاملــي بطاقــات الخصــم تجربــة دفــع آمنــة ومرنة 
تتيــح لهــم إتمــام عمليــات الشــراء بســهولة لــدى )70( مليــون 

متجــر فــي أكثــر مــن )200( دولــة حــول العالــم، إضافــة إلــى 
ــروض  ــات والع ــن التخفيض ــة م ــكيلة متكامل ــم بتش تزويده

ــزة. وغيرهــا مــن الخدمــات الممي

ووقــع البنــك الوطنــي الُعمانــي اتفاقيــة شــراكة إســتراتيجية 
مــع مجموعــة الفــردان للفنــادق والمنتجعــات، لتقديــم خيــارات 
ذا  مشــروع  فــي  ســكنية  وحــدات  لشــراء  ميســرة  تمويــل 
ولتســهيل  المــوج مســقط،  ريجيــس  فــي ســانت  ريزدنســز 
البنــك  خصــص  القــروض،  علــى  للحصــول  التقديــم  عمليــة 
مكتــب مبيعــات فــي شــركة الفــردان مــع تقديــم عــرض خــاص 

لعمــالء 'الصــدارة'.

كذلــك قــام البنــك بتوفيــر منافــذ للخدمــة فــي مقــر ســهيل 
لدعــم  الســيارات  بيــع  وكاالت  مــن  وعــدد  للســيارات  بهــوان 
العمــالء فــي تقديــم طلبــات القــروض، وعلــى صعيــد خدمــات 
منافــذ  وفرنــا  عمالئنــا،  الحتياجــات  وتلبيــًة  األمــوال  تحويــل 
ــي  ــركات ف ــفارات والش ــن الس ــدد م ــي ع ــل ف ــات التحوي لخدم

ســلطنة ُعمــان. 

للتجــار  اإللكترونــي  الدفــع  تطبيــق  كذلــك  البنــك  وأطلــق 
مســتهدفًا المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بصــورة خاصــة، 
ويتماشــى التطبيــق مــع المتطلبــات الحكوميــة التــي أقرتهــا 
للمحــال والمتاجــر لالنتقــال إلــى قنــوات الدفــع اإللكترونيــة، 
رمــز  مســح  خــالل  مــن  يعمــل  الــذي  التطبيــق  هــذا  ويؤكــد 
ــا فــي تحقيــق التحــول الرقمــي  االســتجابة الســريعة )QR( دورن
فــي البــالد وترســيخ مكانتنــا شــريكًا موثوقــًا وداعمــًا لعمالئنــا 

ــركات.  ــن الش م

ولقــد تمكّنــا مــن االحتفــاظ بالعمــالء وجذبهــم بأعــداد أكبــر 
ممــا كان عليــه الحــال فــي الماضــي القريــب مــن خــالل الجمــع 
والحلــول  والتنافســية  المبتكــرة  الجديــدة  الخدمــات  بيــن 
ا كبيــرًا فــي  ــك، شــهدنا نمــّوً المصرفيــة الرقميــة، ونتيجــة لذل
ــة  ــر مــن )50( بالمائ ــت، مــع أكث ــر اإلنترن النشــاط المصرفــي عب
ــال. ــف النق ــق الهات ــالل تطبي ــن خ ــري اآلن م ــالت تج ــن المعام م

الخدمات المصرفية للشركات
ــدور  ــة للشــركات فــي عــام 2021م ب قامــت الخدمــات المصرفي
ــة  ــة لمشــروعات ذات أهمي ــم تســهيالت مالي حيــوي فــي تقدي
ــة االقتــراض  ــرة. تتضمــن مشــاركتنا فــي عملي ــة كبي اقتصادي
ــر  ــان عب ــلطنة ُعم ــة س ــا حكوم ــي أجرته ــل الت ــطة األج متوس
وزارة الماليــة بقيمــة بلغــت )50( مليــون دوالر أمريكي، وتقديم 
تمويــل لشــركة تنميــة طاقــة ُعمــان بقيمــة )200( مليــون دوالر 
أمريكــي باإلضافــة إلــى دعــم مشــروع ســياحي متكامــل فــي 
رٍأس الحــد وتقديــم تســهيالت طويلــة األجــل لمجموعــة مــن 

الشــركات المحليــة.

وعلــى صعيــد الدخــل، أجــرى البنــك معامــالت ماليــة تحوطيــة 
الفائــدة  تغطيــة مخاطــر ســعر  فــي  البنــك  عمــالء  ســاعدت 
كذلــك  وحققنــا  للعميــل،  العائــدات  إجمالــي  وتحســين 
تقدمــا كبيــرًا فــي توســعة المنتجــات المقدمــة للشــركات، 
وركــزت المجموعــة كذلــك علــى عمليــة التخطيــط المنظــم 
األخــرى  والخدمــات  المنتجــات  تقديــم  أجــل  مــن  للحســابات 
التــي يوفرهــا البنــك بمــا فيهــا الخدمــات المصرفيــة لألفــراد.

مــن  أيضــًا،  للشــركات  المصرفيــة  الخدمــات  فريــق  ويقــوم 
خــالل التحــاور مــع عمالئــه، بوضــع نهــج أكثــر تنظيمــًا لتخطيــط 
الحســابات وتشــجيع العمــالء وموظفيهــم علــى االســتفادة 
ــي،  مــن المنتجــات والخدمــات األخــرى للبنــك الوطنــي العمان

ــراد. ــة لألف ــات المصرفي ــك الخدم ــي ذل ــا ف بم

الخدمات المصرفية االستثمارية
نجحنــا فــي زيــادة متطلبــات التمويــل للبنــك عبر حلــول تمويل 
ــل  ــم علــى التجــارة، والتموي ــل القائ متعــددة، تتضمــن التموي
الثنائــي، والقــروض التشــاركية. ومقارنــة بالبنــوك المقترضــة 
ــي  األخــرى فــي ســلطنة ُعمــان، حصــل البنــك الوطنــي العمان
علــى ســعر فائــدة أفضــل. وحظــي البنــك باهتمــام واســع مــن 

المســتثمرين إذ جــاءت قيمــة الطلبــات أعلــى بثــالث مــرات مــن 
حجــم اإلصــدار.

عملياتنا في دولة اإلمارات العربية المتحدة
تعــد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة أكبــر الشــركاء التجارييــن 
التدفقــات  دعــم  علــى  قــادرة  فيهــا  وعملياتنــا  لُعمــان، 
االســتثمارية الكبيــرة بيــن البلديــن. ومــن خــالل تعزيــز الكفــاءة 
االســتثمارية،  المحفظــة  مخاطــر  وتقليــل  التشــغيلية، 
وتحديــد نهــج األعمــال التجاريــة، حققــت أعمالنــا فــي اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة أداًء حســًنا فــي عــام 2021م فــي كل مــن 
مقارنــة  إيجابــي  بنمــو  الصافيــة  واألربــاح  التشــغيلية  األربــاح 

2020م. بالعــام 

ُمزن للصيرفة اإلسالمية
ــز  ــا المتمي ــى أدائه ــان عل ــي ُعم ــالمية ف ــوك اإلس ــت البن حافظ
خــالل عــام 2021م بالرغــم مــن التحديــات التــي فرضتهــا الجائحــة، 
ــة  ا فــي تمويــل العمــالء بنســبة )7( بالمائ فســّجلت ُمــزن نمــّوً
ــة بالعــام  ــة مقارن ــاح الصافيــة بنســبة )39( بالمائ وارتفعــت األرب
الماضــي. وفــي إضافــة لمنتجاتهــا التمويليــة، أطلقــت ُمــزن 
خــالل عــام 2021م خدمــة التمويــل بمبــدأ المشــاركة المتناقصة، 

وأطلقــت حملــة لتنميــة محفظتهــا التمويليــة.

تماشــًيا مــع إســتراتيجيتنا الرقميــة، أضافــت مــزن مميــزات 
أكثــر لتطبيقهــا الرقمــي عبــر الهاتــف النقــال ضمــن جهودهــا 
ــالمية  ــريعة اإلس ــع الش ــة م ــة المتوافق ــا العصري ــز حلوله لتعزي
ــة  ــم المصرفي ــل تجربته ــي تكم ــا والت ــا لعمالئه ــي توفره الت
وتلبــي متطلباتهــم الماليــة المختلفــة. كذلــك وقعــت مــزن 
اتفاقيــة تعــاون إســتراتيجي مــع الشــركة الوطنيــة للمجمعــات 
الســكنية ش.م.ع.م لتقــدم لعمالئهــا حلــوالً وخيــارات تمويــل 

تتيــح لهــم امتــالك وحداتهــم الســكنية.

إبرام شراكة 
مع شركة 

رائدة عالميا 
لتطوير برنامج 

المكافآت 
'نقاطي'
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مجموعة األعمال المصرفية الحكومية والشراكات
ــة  ــة طويل ــإن العالق ــان، ف ــي ُعم ــدة ف ــوك الرائ ــد البن ــا أح بصفتن
األمــد التــي تجمعنــا بحكومــة ســلطنة ُعمــان، وقدرتنــا علــى 
المســاهمة فــي تعزيــز الكفــاءة واإلمكانيــات الماليــة للــوزارات 
ــا مــن دورنــا الــذي  وغيرهــا مــن الجهــات تشــّكل جــزءًا مهّمً

ــه تجــاه البلــد. نؤدي

خــالل عــام 2021م، كان حافــالً بالشــراكات الحكوميــة، فإضافــة 
إلــى أعمــال التمويــل المذكــورة تحــت الخدمــات المصرفيــة 
للشــركات، فقــد أســند جهــاز الضرائــب مهمــة إدارة حســاب 
ضريبــة القيمــة الُمضافــة إلــى البنــك الوطنــي الُعمانــي. وقــد 
ــهر  ــي ش ــة ف ــة المضاف ــة القيم ــرار ضريب ــة بإق ــت الحكوم قام
مايــو الماضــي. كذلــك وقــع البنــك مذكــرة تفاهم مــع صندوق 
تقاعــد وزارة الدفــاع مــن أجــل تزويــده بخدمــات مصرفيــة رقميــة.

وأبــرم البنــك الوطنــي الُعمانــي مذكــرة تفاهــم إســتراتيجية 
واالســتثمار  للهندســة  العمانيــة  الوطنيــة  الشــركة  مــع 
)أونــك( لتوفيــر خدمــة ســريعة وســهلة وموثوقــة  ش.م.ع.ع 
ــة  ــة العام ــى الهيئ ــهرية إل ــات الش ــداد المدفوع ــركات لس للش
للتأمينــات االجتماعيــة. وجــرى بموجــب هــذه الشــراكة دمــج 
منصــة 'تســديد' مــع بوابــة البنــك للخدمــة المصرفيــة عبــر 
الشــركات  مــن  البنــك  عمــالء  ســيتمكن  وبذلــك  اإلنترنــت، 
ــة  ــورة فوري ــت بص ــر اإلنترن ــات عب ــات التأمين ــداد مدفوع ــن س م

وآمنــة وســريعة.

ويضطلــع البنــك الوطنــي العمانــي بــدور حيــوي فــي إقامــة 
التنافســية  الميــزة  مــن  االســتفادة  تعــزز  التــي  الشــراكات 
لســلطنة ُعمــان، ودعــم اندماجهــا فــي االقتصــاد العالمــي. لــذا 
ــرام مذكــرة تفاهــم اســتراتيجية  كان مــن دواعــي ســرورنا إب
ــة  ــز عالق ــدف تعزي ــعودي به ــتيراد الس ــر واالس ــك التصدي ــع بن م
البلديــن والبنــاء علــى التطــورات األخيــرة فــي البنيــة األساســية، 

واستكشــاف فــرص التمويــل واالبتــكار لتســهيل التجــارة.

وبهــدف ترســيخ أطــر التعــاون المشــترك مــع القطــاع العــام 
وتطويــر اإلمكانــات والمهــارات المحليــة، قــام البنــك بتنظيــم 
الشــرقية  جنــوب  محافظــة  مــن  كل  فــي  عمــل  حلقتــي 
فــي  الفاعلــة  القيــادة  ومحافظــة مســندم حــول أساســيات 
ــليط  ــك لتس ــوال وذل ــيل األم ــة غس ــي، ومكافح ــر الرقم العص
ــة  ــة الماليــة والتنظيمي الضــوء علــى آخــر التطــورات فــي البيئ
وتزويــده عمالئنــا مــن الشــركات والجهــات الحكوميــة بالخبرات 

الالزمــة لمكافحــة االحتيــال.

الموظفون
الرئيســية  التســع  المحــاور  إحــدى  هــم  الموظفــون 
الوطنــي  البنــك  موظفــي  إمكانيــات  وتعــد  إلســتراتيجيتنا، 
قدراتهــم  مــن  واالســتفادة  تطويرهــم  وفــرص  العمانــي، 
بصــورة فاعلــة هــي إحــدى ركائــز التنفيــذ الناجــح إلســتراتيجيتنا 

أعمالنــا. ونتائــج 

وقمنــا باتخــاذ مجموعــة مــن اإلجــراءات المهمــة فــي عــام 2021م 
لضمــان وجــود الكفــاءات المناســبة فــي المناصــب الرئيســية 
كمــا ُذكــر فــي تقرير رئيــس مجلــس اإلدارة. لذا أجرينــا تعيينات 
فــي مناصــب عليــا لتحســين مســتوى كفــاءات البنــك وخبراتــه 

فــي مجالــْي الصيرفــة الدوليــة والتكنولوجيــا الماليــة.

األجــل  علــى  ونجاحهــا  البنــك  أعمــال  اســتدامة  ولدعــم 
الطويــل، فــإن مبادراتنــا إلدارة الكفــاءات، بمــا فــي ذلــك برنامــج 
تحديــد الكفــاءات وتطويرهــا، تقــوم علــى تحديــد احتياجــات 
ــج  ــر الممنه ــدة للتطوي ــاد قاع ــادة وإيج ــن الق ــادم م ــل الق الجي

التعليميــة. والبرامــج 

يولــي البنــك أولويــة إليجــاد الفــرص للموظفيــن العمانييــن 
وتطويــر قدراتهــم، فبنهايــة عــام 2021م، حققنــا نســبة تعميــن 
ككل.  للبنــك  بالمائــة   )94.63( و  الفــروع،  فــي  بالمائــة   )100(
العمانييــن خــالل  ويســعدنا أن قمنــا بترقيــة مجموعــة مــن 

العــام لشــغل مناصــب قياديــة. وحافــظ البنــك علــى التنــوع 
ــاء  ــم نس ــن ه ــن الموظفي ــة م ــين إذ أن )40( بالمائ ــن الجنس بي

يشــغلن مناصــب مختلفــة تتضمــن مناصــب عليــا.

وعلــى مســتوى الفــروع حافظنــا علــى التفاعــل والتواصــل 
مــع الموظفيــن، واســتثمرنا إمكانياتهــم لضمــان امتالكهــم 
ــا بكفــاءة لتحقيــق مصلحــة  ــم خدماتن للقــدرات الالزمــة لتقدي

عمالئنــا والبنــك علــى حــد ســواء.

خــالل  ــا  تدريبّيً برنامجــًا   )490( التدريــب، قدمنــا  وعلــى صعيــد 
ــج ــملت برام ــا. وش ــًا تدريبّيً ــي )10,653( يوم ــام 2021م، بإجمال ع
وحــل  بكفــاءة،  اإليــرادات  وتنميــة  الرشــيقة،  اإلدارة  التدريــب 
ــة  ــة الواجب المشــكالت بطــرق إبداعيــة، واعــرف عميلــك والعناي
ــن  ــا م ــات وغيره ــى البيان ــي عل ــرار المبن ــاذ الق ــالء، واتخ بالعم

التدريبيــة. البرامــج 

مــع  والتواصــل  بالتفاعــل  األيــام  قــادم  فــي  وسنســتمر 
الموظفيــن انطالقــًا مــن حرصنــا علــى إيجــاد ثقافــة إيجابيــة 
ويعــزز  إســتراتيجيتنا  مــع  يتماشــى  بمــا  األداء  علــى  قائمــة 
ــح  ــاهمين، وتتي ــة للمس ــاد قيم ــا وإيج ــة عمالئن ــا بخدم التزامن
المهنيــة  الوقــت للموظفيــن تحقيــق أهدافهــم  فــي نفــس 

االجتماعيــة. والحيــاة  العمــل  بيــن  والموازنــة 

المسؤولية المجتمعية
مســاهمتنا نحــو المجتمــع المحلــي ركيــزة أساســية لقيمنــا 
كوننــا جــزءًا ال يتجــزأ مــن النســيج المجتمعــي، فكمــا ُذكــر 
فــي تقريــر رئيــس مجلــس اإلدارة وجهنــا الدعــم خــالل عــام 
2021م إلــى الجهــود الحكوميــة والمجتمــع المخلــي للتصــدي 
للجائحــة واإلعصــار شــاهين. كذلــك تمســكنا بمســؤوليتنا 
التعليــم،  علــى  تركــز  التــي  المختلفــة  البرامــج  دعــم  فــي 
ريــادة  مهــارات  وتعزيــز  واالبتــكار،  الماليــة،  والتكنولوجيــا 

األعمــال للشــباب العمانــي.

المترتبــة عــن عملياتنــا  اآلثــار  إلــى  نولــي اهتمامــًا  كذلــك، 
ونســعى إلــى اتخــاذ تدابيــر عمليــة للحــد مــن اآلثــار البيئيــة. 
ــزًا للحلــول البيئيــة المبتكــرة التــي يمتلكهــا المبنــى  وتعزي
الرئيســي للبنــك والتــي تتضمــن تقنيــة ذكيــة تتيــح التحكــم 
ــدد  ــا بص ــة، فإنن ــم الطاق ــن نظ ــا م ــف وغيره ــاءة والتكيي باإلض
إطــالق مبــادرات جديــدة فــي إطــار برنامجنــا Go-Green. وفــي 
المــاء  علــب  إهــدار  مــن  للحــد  مبــادرة  أطلقنــا  2021م،  عــام 
البالســتيكية ونجحنــا مــن خــالل هــذه المبــادرة بالتخلــص مــن 
نحــو مليــون عبــوة ميــاه بالســتيكية فــي الســنة. وســنواصل 
الســعي إلــى إيجــاد فــرص جديــدة لتعزيــز أدائنا في هــذا المجال.

جوائز وتكريمات محلية وعالمية
فــي ترجمــة حقيقيــة لجهــوده الراميــة لتحقيــق التميــز، حصــد 
البنــك الوطنــي الُعمانــي مجموعــة مــن الجوائــز خــالل عــام 
2021م باإلضافــة إلــى تصنيفــه ضمــن 'أقــوى 50 بنــك فــي الشــرق 
جائــزة  علــى  البنــك  وحصــل  فوربــس.  مجلــة  مــن  األوســط' 
ــف النقــال فــي ُعمــان 2021'  ــر الهات 'أفضــل تطبيــق مصرفــي عب
مــن مجلــة األعمــال الدوليــة، و'أفضــل بنــك رقمــي مبتكــر فــي 
ُعمــان 2021' مــن مجلــة جلوبــال بزنــس أوت لــوك، وجائزتــي 
'أفضــل بنــك رقمــي فــي ُعمــان 2021' و'أفضــل تطبيــق مصرفــي 
عبــر الهاتــف النقــال فــي ُعمــان 2021' ضمــن جوائــز مجلــة 'وورلــد 
ــل  ــجله الحاف ــاف لس ــٍد ُيض ــاٍز جدي ــي إنج ــوك'. وف ــس أوت ل بيزن
ــي  ــز ف ــزة 'التمي ــك جائ ــد البن ــكار، حص ــادة االبت ــات وقي بالنجاح

.Oman Economic Review التحــول الرقمــي' مــن مجلــة

وحصــدت 'الصــدارة' إلدارة الثــروات علــى جائــزة التقديــر لـــ 'أفضــل 
خدمــات إدارة الثــروات' ضمــن جوائــز 'االبتــكار المصرفــي الخــاص 
الحفــل، حصلــت جميلــة  2021'. وفــي نفــس  لعــام  العالمــي 
رانجاســوامي، مديــرة عالقــات الخدمــات المصرفيــة الخاصــة فــي 
ــة العــام فــي  ــزة 'مصرفي ــي، علــى جائ البنــك الوطنــي الُعمان

الشــرق األوســط'.

بجائــزة  موظفاتهــا  مــن  ثــالث  بفــوز  ُمــزن  احتفلــت  كذلــك 
الماليــة  كامبــردج  مجموعــة  تنظمهــا  التــي   WOMANi
 )300( أبــرز  ضمــن  تصنيفهــن  جــرى  أن  بعــد   )Cambridge IFA(
هــذا  وكان  اإلســالمية.  الصيرفــة  قطــاع  فــي  مؤثــرة  امــرأة 
الفــوز مــن نصيــب ســليمة المرزوقيــة، رئيســة مــزن للصيرفــة 
اإلســالمية، ومثلــة المعمريــة، مديــرة فــرع المعبيلــة، وســعدة 
ــرة عمليــات فــرع العذيبــة. كذلــك فــازت شــريفة  الحارثيــة، مدي
ــة المؤسســية فــي البنــك الوطنــي  ــرة الهوي المســكرية، مدي
الُعمانــي، بجائــزة 'امــرأة العــام' عــن فئــة التســويق ضمــن جوائز 

نجحنا في التخلص 
من نحو مليون عبوة 

 مياه بالستيكية
في السنة
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'القمــة لإلعــالم' لعــام 2021. وتبــرز هــذه الجوائــز أن البنــك يضــم 
ــت  ــي الوق ــد ف ــة وتؤك ــائية الموهوب ــوادر النس ــن الك ــة م نخب
ذاتــه التــزام البنــك بغــرس وتعزيــز ثقافــة المســاواة والتمكيــن

الوطنــي  البنــك  فــي  اإلســالمية  الصيرفــة  نافــذة  مــزن،  أمــا 
ــالمية  ــوك اإلس ــل البن ــة 'أفض ــي قائم ــت ف ــد ُأدرج ــي، فق الُعمان
فــي ُعمــان لعــام 2020' وذلــك ضمــن جوائــز مجلة أخبــار التمويل 
اإلســالمي، إضافــة إلــى جائــزة 'أفضــل بنــك إســالمي فــي ُعمــان 

ــر. ــز ذا بانك ــن جوائ ــام 2021' ضم لع

نظرة على عام2022 والمستقبل
مــع الجهــود المبذولــة للعــودة التدريجيــة إلــى الحيــاة الطبيعية 
ــه مــن  بالتزامــن مــع االنتعــاش المطــرد فــي أســعار النفــط فإن
المتوقــع أن يتحســن االقتصــاد واالســتقرار المالــي لســلطنة 
ُعمــان فــي عــام2022م. ووفقــًا للبنــك المركــزي الُعمانــي، 
إذ  بقوتــه  ُعمــان  ســلطنة  فــي  المصرفــي  القطــاع  يتســم 
يحافــظ علــى مكانتــه علــى الرغــم مــن التحديــات المتعــددة.

فــي  المســتمر  والنمــو  التطــور  الوقــت نفســه ومــع  وفــي 
الســوق، ســيأتي القطــاع فــي طليعــة القطاعات التي ستشــهد 
تحــوالت مســتمرة مدفوعــًا بتوظيــف التقنيــات العصريــة وإيجاد 
ــة واالعتمــاد علــى الكــوادر البشــرية مــن  خدمــات ذكيــة ومرن
أجــل المســاهمة فــي إيجــاد اقتصــاد يتســم بالتنــوع والــذكاء 
واالزدهــار. وســيواصل البنــك الوطنــي العمانــي توجيــه جهــوده 
لترجمــة رؤيــة جاللتــه - حفظــه اهلل ورعــاه - إليجــاد مســتقبل 
ــع االقتصــادي  ــاء ســلطنة ُعمــان، ودعــم جهــود التنوي زاهــر ألبن
مســيرة  فــي  والمســاهمة  ُعمــان  ســلطنة  اقتصــاد  ورفــد 

النمــو واالزدهــار.

ــذي  ــا علــى المحافظــة علــى األداء والزخــم ال وســنركز جهودن
وأولويــات  اإلدارة  بمجلــس  مسترشــدين   2021 فــي  حققنــاه 
إســتراتيجيتنا فيمــا نقتــرب مــن االحتفــال بالذكــرى الخمســين 
نجاحــات  وتحقيــق  2023م  عــام  مطلــع  فــي  البنــك  إلنشــاء 
االســتمرار  إلــى  ونســعى  التاليــة.  األعــوام  فــي  مســتدامة 
ــز  ــى مرك ــاظ عل ــع الحف ــه م ــك وأعمال ــة البن ــة ربحي ــي تنمي ف
ــم  ــية، والنظ ــا المؤسس ــين هويتن ــال، وتحس ــرأس الم ــوي ل ق
الرقميــة، وإمكانيــات موظفينــا. وقمنــا بتحديــد فــرص النمــو 
ــز  المحتملــة ونتقــدم بخطــوات واثقــة ودقيقــة مــن أجــل تعزي
إرثنــا فــي القطــاع وإيجــاد قيمــة أكبــر لعمالئنــا واالعتمــاد علــى 
مواهبنــا وكوادرنــا الوطنيــة. كمــا أننــا ملتزمون تمامــًا بدورنا 
فــي دعــم الرؤيــة الحكيمــة لحضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان 
ــى  ــة إل ــن طــارق المعظــم - حفظــه اهلل ورعــاه - الرامي هيثــم ب

ــر. ــتقبل زاه ــاد مس إيج

بدورنا  تمامًا  ملتزمون 
الحكيمة  الرؤية  دعم  في 
لحضرة صاحب الجاللة إليجاد 

مستقبل زاهر
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يدعــم مجلــس إدارة البنــك الوطنــي العمانــي )"البنــك"( تعزيــز 
ــم  ــك يقّي ــاًء علــى ذل ــة حوكمــة ســليمة فــي البنــك، وبن ثقاف
مجلــس اإلدارة ولجانــه المتخصصــة بصــورة مســتمرة مــدى 
واإلجــراءات  والسياســات  بالممارســات  وتقّيدهــم  التزامهــم 
مــن  والتأكــد  تطويرهــا  وســبل  الثقافــة،  بهــذه  المتعلقــة 
ميثــاق  فــي  عليهــا  المنصــوص  للمبــادئ  البنــك  تطبيــق 
ــه  ــاق"( وتعديالت ــة )"الميث ــاهمة العام ــركات المس ــة ش حوكم

الصــادر مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال )"الهيئــة"( الخــاص 
بالشــركات المدرجــة فــي شــركة بورصــة مســقط )"بورصــة 
مســقط"(، باإلضافــة إلــى اللوائــح المتعلقــة بنظــام حوكمــة 
المصــارف والمؤسســات الماليــة الصــادر مــن البنــك المركــزي 
ــد فــي الســلطنة  ــة الجدي ــون الشــركات التجاري العمانــي، وقان

ــل 2019م. ــهر أبري ــن ش ــداًء م ــذًا ابت ــح ناف ــذي أصب ال

تقرير حوكمة الشركات 
للعام 2021

المــال يســتمر  العامــة لســوق  الهيئــة  الصــادر مــن  الميثــاق  اتباعــًا لتوجيهــات 
البنــك فــي تضميــن تقريــر منفصــل عــن تنظيــم البنــك وإدارتــه للبنــك ضمــن 
التقريــر الســنوي. وُيراجــع هــذا التقريــر وُيعتمــد علــى النحــو الواجــب مــن مدققــي 

الحســابات الخارجييــن للبنــك.

مجلة فوربس
اختيار البنك ضمن أقوى 50 بنك في الشرق األوسط.

مجلة أخبار التمويل اإلسالمي
اختيار ُمزن ضمن قائمة أفضل البنوك اإلسالمية في ُعمان لعام 2020م.

OMAN ECONOMIC REVIEW مجلة
جائزة التميز في التحول الرقمي.

مجلة إنترناشنال بزنس
أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف النقال في عمان 2021.

مجلة ذا بانكر
أفضل بنك إسالمي في ُعمان لعام 2021.

مجلة وورلد بيزنس أوت لوك
أفضل بنك رقمي في ُعمان 2021.

مجلة وورلد بيزنس أوت لوك
أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف النقال في ُعمان 2021.

مجلة جلوبال بزنس آوت لوك
أفضل بنك رقمي مبتكر في ُعمان لعام 2021.

جائزة المرأة الُعمانية لعام 2021 عن فئة التسويق من 
القمة لإلعالم

شريفة المسكرية - رئيسة إدارة الهوية المؤسسية.

جوائز االبتكار المصرفي الخاص من ديجيتال بانكر
مصرفية العام في الشرق األوسط لجميلة رانجاسوامي - مديرة عالقات 

الخدمات المصرفية الخاصة.

جوائز االبتكار المصرفي الخاص من ديجيتال بانكر
جائزة التقدير ألفضل خدمات إلدارة الثروات

 جوائز WOMANi التي تنظمها مجموعة 
)Cambridge IFA(

إدراج ثالث من موظفات ُمزن ضمن أبرز 300 امرأة مؤثرة في قطاع الصيرفة 
 اإلسالمية:

 سليمة المرزوقية، رئيسة مزن للصيرفة اإلسالمية
 مثلة المعمرية، مديرة فرع المعبيلة

سعدة الحارثية، مديرة عمليات فرع العذيبة

الشــركات  عبرهــا  ُتــدار  التــي  الطريقــة  الشــركات  حوكمــة  تقريــر  يناقــش 
الرقابــة  عمليــة  وصياغــة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  أدوار  تحديــد  إلــى  باإلضافــة 

للمؤسســة. الداخليــة 
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 يتكون مجلس اإلدارة من

11 عضوَا
 انتخبهم المساهمون في

مايو 2020
 لمدة

ثالث سنوات

مجلس اإلدارة
العــام  التوجــه  عــن  المســؤول  الكيــان  هــو  اإلدارة  مجلــس 
للبنــك وعــن اإلشــراف والرقابــة الشــاملة علــى البنــك. وتتضمــن 
األهــداف  اعتمــاد  اإلدارة  لمجلــس  المحــددة  المســؤوليات 
اإلســتراتيجيات  علــى  والموافقــة  البنــك،  بأعمــال  المتعلقــة 
والسياســات الواجــب اتباعهــا لتحقيــق هــذه األهــداف، والمراجعة 
المســتمرة ألداء البنــك فيمــا يتعلــق بأهدافــه المحــددة باإلضافة 

إلــى التقّيــد بالسياســات.

تعيين أعضاء 
مجلس اإلدارة

يتكــون مجلــس اإلدارة مــن 11 عضــوَا انتخبهــم المســاهمون 
فــي مايــو 2020 لمــدة ثــالث ســنوات. وســتنتهي المــدة الحاليــة 

ــة مــارس 2023. لجميــع األعضــاء فــي نهاي

آلية ترشيح أعضاء 
مجلس اإلدارة

أحــكام  إلــى  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  ترشــيح  عمليــة  تخضــع 
المــادة رقــم 6 مــن النظــام األساســي للبنــك وإلــى لوائــح البنــك 
ووزارة  المــال،  لســوق  العامــة  والهيئــة  العمانــي،  المركــزي 
التجــارة والصناعــة وترويــج االســتثمار، وبورصــة مســقط، وقانون 
الشــركات التجاريــة. تتوّلــى اللجنــة التنفيذيــة والترشــيحات 
الكفــاءات  مراجعــة  مهمــة  اإلدارة  بمجلــس  والمكافــآت 
والســمات الضروريــة المطلــوب توفرهــا فــي عضــو مجلــس 
اإلدارة، وثــم تقــّدم اللجنــة توصيــة للمســاهمين تتضمن بعض 
األســماء المناســبة النتخابهــا. يتمتــع المســاهمون بالحــق فــي 
انتخــاب أي مرشــح لمجلــس اإلدارة بغــض النظــر عمــا إذا كان 

ــه. ــس اإلدارة أو خالف ــه مجل ــى ب ــح أوص المرش

السمات والكفاءات 
األساسية ألعضاء 

مجلس اإلدارة
يتمتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ولجانــه المتخصصــة بالمعــارف 
والخبــرات المناســبة باإلضافــة إلــى القــدرة علــى إطــالق األحــكام 
إصــدار  وعنــد  اإلدارة  مجلــس  اجتماعــات  خــالل  المســتقلة 
القــرارات. وكذلــك يتمتــع أعضــاء مجلــس اإلدارة مجتمعيــن 
ــة، والمعــارف المتعلقــة  ــرات التجاري ــة، والخب ــة المهني بالمعرف
ــة الماليــة ألداء مســؤولياتهم اإلشــرافية علــى  بالقطــاع والدراي

اإلدارة التنفيذيــة واإلدارة العليــا للبنــك.

المعلومات التي ُيزّود 
بها أعضاء مجلس اإلدارة

فــي  وافيــة  علــى معلومــات  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  يحصــل 
الوقــت المناســب ليتمكنــوا مــن فــرض الســيطرة الكاملــة 
والفاعلــة علــى المســائل اإلســتراتيجية والماليــة والتشــغيلية، 
والمســائل المتعلقــة بالمخاطــر وااللتــزام والحوكمــة. وتقــّدم 
المعلومــات إلــى مجلــس اإلدارة وفقــًا للتوجيهــات المنصــوص 

عليهــا فــي الميثــاق.

عنــد التعييــن يتلقــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة 
ــن  ــا م ــة وغيره ــة والرقابي ــات القانوني ــول االلتزام ــات ح معلوم
االلتزامــات الملقــاة علــى عاتــق أي عضــو مــن أعضــاء مجالــس 
ــى معلومــات عــن البنــك  ــة إل إدارة الشــركات المدرجــة باإلضاف

ــة. مــن خــالل حزمــة مــن البرامــج التعريفي

تشكيلة مجلس اإلدارة
ال يوجــد مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن هــو عضــو فــي 
مجالــس إدارة أكثــر مــن أربــع شــركات مســاهمة عامــة أو 
بنــوك مقــر نشــاطها الرئيســي فــي ســلطنة عمــان، أو رئيســًا 

لمجالــس إدارة أكثــر مــن شــركتين مــن هــذه الشــركات.

يوضــح الجــدوالن التاليــان منصــب كل عضــو مــن أعضــاء مجلس 
اإلدارة الحالــي تماشــيًا مــع متطلبــات الميثاق:

الجدول رقم )1(
وفقــًا للمبــادئ التوجيهيــة للهيئــة العامــة لســوق المــال يعتبــر 
خمســة أعضــاء حالييــن فــي مجلــس اإلدارة مســتقلين )وهــو 
ــى  ــد عــن ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة( حســب الحــد األدن مــا يزي

المطلــوب مــن األعضــاء المســتقلين كمــا ورد فــي الميثــاق.

اسم عضو مجلس 
تصنيف العضوالجهة التي يمثلهااإلدارة

الفاضلة/ أمل بنت 
سهيل بهوان - رئيسة 

مجلس اإلدارة

مجموعة سهيل بهوان 
القابضة - مستثمر 

في األسهم

غير  نفيذية - 
غير مستقلة

سعادة الليخ/ عبد 
اهلل بن علي بن جبر 

آل ثاني- نائب رئيسة 
مجلس اإلدارة

البنك التجاري - 
مستثمر في األسهم

غير  نفيذي - 
غير مستقل

الفاضل/ امد بن 
محمد الوهيبي - 
عضو مجلس اإلدارة

غير  نفيذي - نفسه
مستقل

الفاضل/ محمد بن 
إسماعيل مندني 

العمادي - عضو 
مجلس اإلدارة

غير  نفيذي - نفسه
غير مستقل

الفاضل/ راهول رار - 
غير  نفيذي - نفسهعضو مجلس اإلدارة

مستقل

الفاضلة/ نجاة بنت 
علي اللوا يا - عضو 

مجلس اإلدارة

صندوق  قاعد موظفي 
الخدمة المدنية - 

مستثمر في األسهم

غير  نفيذية - 
غير مستقلة

الفاضل/ فهد بن 
عبدالرامن بادار - عضو 

مجلس اإلدارة
غير  نفيذي - نفسه

غير مستقل

الفاضل/ جوزيف أبراهام 
غير  نفيذي - نفسه- عضو مجلس اإلدارة

غير مستقل

الفاضل/ سعيد بن 
غير  نفيذي - نفسههالل الحبسي

مستقل

الدرتور/ غازي بن ناصر 
غير  نفيذي - نفسهالعلوي

مستقل

الفاضل/ نبيل بن امد 
المحرويي

الهيئة العامة 
للتأمينات االجتماعية - 

مستثمر في األسهم

غير  نفيذي - 
مستقل

وفقــًا للمبــادئ التوجيهيــة للهيئــة العامــة لســوق المــال يعتبــر 
خمســة أعضــاء حالييــن فــي مجلــس اإلدارة مســتقلين )وهــو 
ــى  ــد عــن ثلــث أعضــاء مجلــس اإلدارة( حســب الحــد األدن مــا يزي

المطلــوب مــن األعضــاء المســتقلين كمــا ورد فــي الميثــاق.

الجدول رقم )2(

عضويته في اللجان األخرى اسم عضو مجلس اإلدارة
لمجلس اإلدارة

عضويته في مجالس 
إدارة شركات 

المساهمة العامة 
األخرى

عدد اجتماعات 
المجلس التي 

حضرها

حضر الجمعية 
العمومية األخيرة 
المنعقدة في 28 

مارس 2021

الفاضلة/ أمل بنت سهيل بهوان – رئيسة 
مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية، والترشيحات 
نعم38والمكافآت

سعادة الليخ/ عبد اهلل بن علي بن جبر آل 
ثاني- نائب رئيسة مجلس اإلدارة

اللجنة التنفيذية، والترشيحات 
نعم7 )1 بالتفويض(ال  وجدوالمكافآت

نعم7ال  وجدلجنة االئتمانالفاضل/ محمد إسماعيل مندني العمادي

الفاضل/ امد بن محمد الوهيبي
لجنة االئتمان واللجنة 

التنفيذية، والترشيحات 
والمكافآت

نعم27

لجنة التدييق، ولجنة المخاطر الفاضل/ راهول رار
نعم28وااللتزام

الفاضلة/ نجاة بنت علي اللوا يا
لجنة االئتمان واللجنة 

التنفيذية، والترشيحات 
والمكافآت

نعم17

لجنة التدييق، ولجنة المخاطر الفاضل/ فهد بن عبدالرامن بادار
نعم7 )1 بالتفويض(ال  وجدوااللتزام

الفاضل/ جوزيف أبراهام
لجنة االئتمان، واللجنة 

التنفيذية، والترشيحات 
والمكافآت

نعم7ال  وجد

نعم8ال  وجدلجنة التدييقالفاضل/ سعيد بن هالل الحبسي

لجنة التدييق، ولجنة المخاطر الدرتور/ غازي بن ناصر العلوي
نعم7ال  وجدوااللتزام

نعم17لجنة المخاطر وااللتزامالفاضل/ نبيل بن امد المحرويي

ال  وجد**1ال  وجدال  وجد**الفاضل/ غسان الحلار

** لم يعد عضوًا في مجلس اإلدارة.
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مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة وعددها
عقـــد مجلــس إدارة البنـــك الوطنــي العمانــي 8 اجتماعات خالل 
ــل، و3 يونيــو، و16 يونيــو، و29  ــر، و28 أبري عــام 2021 فــي 26 يناي
وكانــت  ديســمبر.  و14  أكتوبــر،  و27  ســبتمبر،  و23  يوليــو، 
أطــول مــدة فاصلــة بيــن اجتماعيــن 99 يومــًا وهــو مــا يتماشــى 
مــع اللوائــح الحاليــة التــي تتطلــب أال تتجــاوز المــدة الفاصلــة 

بيــن االجتماعــات 120 يومــًا بحــد أقصــى.

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك
الرواتــب،  المثــال:  ســبيل  )علــى  المنافــع  مجمــوع  بلــغ 
التقاعــد،  واالمتيــازات، وحوافــز األداء، والمكافــآت، ومعاشــات 
إلــخ( التــي ُدفعــت لخمســة أعضــاء مــن اإلدارة العليــا للبنــك خــالل 

ــا. عمانّيً ريــاالً  2021م 876٬395  عــام 

محــددة  العمانييــن  غيــر  للموظفيــن  العمــل  عقــود  مــدة 
العمــل  قانــون  حســب  هــي  للعمانييــن  والمــدة  بســنتين، 
المعمــول بــه. وتتــراوح مــدة اإلخطــار إلنهــاء الخدمــة للعقــود 

الحاليــة مــا بيــن شــهر وثالثــة أشــهر.

وبمــا أن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة أعضــاء غيــر تنفيذييــن، 
فإنــه ال تنطبــق عليهــم مكافــآت محــددة أو حوافــز مرتبطــة 
بــاألداء بــل يتقاضــى األعضــاء غيــر التنفيذييــن أتعــاب حضــور 
ــات  ــات الخاصــة بحضــور اجتماع ــى المصروف ــة إل جلســات إضاف
لجــان المجلــس. وباإلضافــة إلــى أتعــاب حضــور الجلســـات التــي 
ــاء مجلــس اإلدارة 300،000  ُدفعــت، بلــغ مجمــوع المكافــآت ألعضـ
ــا لعــام 2021م خاضعــة لموافقــة الجمعيــة العمومية  ريــاالً عمانّيً

ــارس 2022. ــي 30 م ــا ف ــع عقده ــك المزم ــنوية للبن الس

ُدفعــت  التــي  الجلســات  أتعــاب حضــور  يلــي تفاصيــل  فيمــا 
خــالل  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  الدفــع  مســتحقة  أصبحــت  أو 

2021م: العــام 

الجدول رقم )3(

اسم عضو مجلس اإلدارة
مجموع 

األتعاب
)ريال عماني(

مالحظات

الفاضلة/ أمل بنت سهيل بهوان - 
-/9٬000رئيسة مجلس اإلدارة

سعادة الليخ/ عبد اهلل بن علي بن 
جبر آل ثاني- نائب رئيسة مجلس 

اإلدارة
6٬150/-

الفاضل/ محمد بن إسماعيل 
-/9٬300مندني العمادي

-/10٬000*الفاضل/ امد بن محمد الوهيبي

-/10٬000*الفاضل/ راهول رار

-/10٬000*الفاضل/ فهد بن عبدالرامن بادار

-/10٬000*الفاضلة/ نجاة بنت علي اللوا يا

-/10٬000*الفاضل/ جوزيف أبراهام

-/10٬000*الفاضل/ سعيد بن هالل الحبسي

-/*10٬000الدرتور/ غازي بن ناصر العلوي

-/8٬250الفاضل/ نبيل بن امد المحرويي

-/2٬550الفاضل/ غسان الحلار

-/105٬250المجموع

لعضــو  دفعهــا  يمكــن  التــي  الجلســات  حضــور  ألتعــاب  اإلجمالــي  *المبلــغ 
ــة. ــح الحالي ــًا لّلوائ ــي وفق ــال عمان ــو 10٬000 ري ــة ه ــنة مالي ــالل س ــس اإلدارة خ مجل

بلــغ إجمالــي المصروفــات ذات الصلــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة 
التــي ُدفعــت ألغــراض التدريــب، واإلقامــة فــي الفنــادق، والســفر 

ــا خــالل عــام 2021م. ــاالً عمانّيً 3٬125 ري

لجان مجلس اإلدارة
كانــت لمجلــس اإلدارة فــي نهاية ديســمبر 2021 أربــع لجان قائمة 
هــي اللجنــة التنفيذيــة، والترشــيحات والمكافــآت بمجلــس 
المخاطــر  ولجنــة  اإلدارة،  بمجلــس  التدقيــق  ولجنــة  اإلدارة، 

وااللتــزام بمجلــس اإلدارة ولجنــة االئتمــان بمجلــس اإلدارة.

لجنة التدقيق بالمجلس
تضــم لجنــة التدقيــق أربعــة أعضــاء، ثالثــة منهــم مســتقلون 
وواحــد غيــر مســتقل. واجتمعــت اللجنــة 8 مرات خــالل عام 2021.

وتفاصيــل  التدقيــق  لجنــة  هيــكل  التالــي  الجــدول  يوضــح 
اللجنــة: أعضــاء  حضرهــا  التــي  االجتماعــات 

الجدول رقم )4(

عدد االجتماعات المنصباالسم
التي حضرها

الفاضل/ سعيد بن هالل 
8رئيس اللجنةالحبسي

8عضو اللجنةالفاضل/ راهول رار

الفاضل/ فهد بن 
6عضو اللجنةعبدالرامن بادار

الدرتور/ غازي بن ناصر 
6عضو اللجنةالعلوي

لجنــة  ومســؤوليات  صالحيــات  التدقيــق  لجنــة  الئحــة  تحــدد 
مــن  ســنويًا  الالئحــة  هــذه  وُتعتمــد  بالمجلــس،  التدقيــق 

اإلدارة. مجلــس 

تتمثــل مســؤوليات اللجنــة التــي ُحــّددت فــي الئحــة لجنــة 
التدقيــق بمجلــس اإلدارة فيمــا يلــي علــى ســبيل المثــال 

ال الحصــر:

ــاع  ــي اجتم ــتها ف ــس اإلدارة لمناقش ــات لمجل ــم توصي تقدي  •
ــم  ــن وعزله ــن الخارجيي ــن المدققي ــة لتعيي ــة العام الجمعي
االعتبــار  فــي  واضعيــن  الرســوم،  تحديــد  إلــى  باإلضافــة 

المدققيــن. هــؤالء  اســتقاللية 

مناقشــة المدققيــن الخارجييــن حــول خطــة التدقيــق ونتائــج   •
عمليــات التدقيــق، بمــا فــي ذلــك مــدى حصولهــم علــى 

وصــول كامــل إلــى جميــع المســتندات ذات الصلــة.

)الخدمــات  بالتدقيــق  المتعلقــة  غيــر  الخدمــات  اعتمــاد   •
وذلــك  الخارجييــن  للمدققيــن  ُأســندت  التــي  القانونيــة( 
قبــل البــدء فــي التعاقــدات مــع التأكــد مــن عــدم المســاس 
باســتقالليتهم بــأي حــال مــن األحــوال. ويجــب أن تتوافــق مثل 

هــذه التعاقــدات مــع لوائــح الهيئــة العامــة لســوق المــال.

ــة  ــي، والموازن ــق الداخل ــة إدارة التدقي ــاد الئح ــة واعتم مراجع  •
)تتضمــن  الموظفيــن  وتعويضــات  والتوظيــف  الســنوية، 
إلدارة  التنظيمــي  والهيــكل  الماليــة(،  المكافــآت 

الداخلــي. التدقيــق 

مراجعــة واعتمــاد تعييــن، أو ترقيــة، أو اســتبدال، أو إعــادة   •
ــك. ــق الداخلــي بالبن ــن أو إنهــاء خدمــة رئيــس إدارة التدقي تعيي

للخطــة  الشــامل  النطــاق  واعتمــاد  ومناقشــة  مراجعــة،   •
التدقيــق  إدارة  رئيــس  مــع  الداخلــي  للتدقيــق  الســنوية 
الداخلــي، بمــا فــي ذلــك كفــاءة عمليــات التدقيــق الفرديــة، 
والموظفيــن وإمكانيــة وصولهــم إلــى جميــع المســتندات 

الصلــة. ذات 

مراجعــة مــدى فاعليــة وظيفــة التدقيــق الداخلــي ويتضمــن   •
ذلــك مــدى التزامهــا بتعريــف التدقيــق الداخلــي الصــادر عــن 
معهــد المدققيــن الداخلييــن والئحــة الســلوك والمعاييــر 

الدوليــة للســلوك المهنــي للتدقيــق الداخلــي.

عمليــات  عــن  الناشــئة  األهميــة  بالغــة  النتائــج  مراجعــة   •
بيــن  الفاصلــة  المــدة  بيــن  ُتنفــذ  التــي  الداخلــي  التدقيــق 
االجتماعــات ومناقشــتها مــع رئيــس إدارة التدقيــق الداخلــي.

الداخلــي  التدقيــق  لنتائــج  اإلدارة  اســتجابة  مــدى  مراجعــة   •
فاعليتهــا. وتقييــم  وتوصياتــه 

مراجعــة مــدى كفايــة نظــام الرقابــة الداخليــة وفاعليتــه،   •
ــن  ــن والمدققي ــن الداخليي ومناقشــته مــع اإلدارة، والمدققي
المعلومــات،  تقنيــة  أمــن  ذلــك  ويتضمــن  الخارجييــن 
ــط المحاســبية والماليــة، ونظــام البنــك فــي رصــد  والضواب
مخاطــر األعمــال وإدارتهــا ومــدى التزامــه بالبرامــج القانونيــة 
واألخالقيــة. يمكــن للجنــة تعييــن استشــاريين خارجييــن لــو 

ــك. ــرورة ذل ــأت ض ارت

رفــع محاضــر جميــع اجتماعــات لجنــة التدقيــق إلــى مجلــس   •
اإلدارة أو مناقشــة الموضوعــات التــي جــرى تناولهــا خــالل 

كل اجتمــاع للجنــة مــع مجلــس إدارة البنــك.

بخطتهــا  بمقارنتــه  دوريــة  بصــورة  الذاتــي  أدائهــا  تقييــم   •
مجلــس  إلــى  التقييــم  نتائــج  ورفــع  لألعمــال  الســنوية 
اإلدارة، آخــذة فــي االعتبــار االســتثمار الســليم لوقــت اللجنــة، 
المعتمــدة مــن مجلــس  الالئحــة  واالســتجابة لمتطلبــات 
ــات واالتصــاالت مــع اإلدارة، والمدققيــن  ــة العالق اإلدارة، وفاعلي

بأكملــه. اإلدارة  ومجلــس 

مراجعــة الالئحــة وإعــادة تقييمهــا علــى األقــل مــرة واحــدة   •
اإلدارة عليهــا. علــى موافقــة مجلــس  والحصــول  كل ســنة 

بصــورة  والخارجييــن  الداخلييــن  المدققيــن  مــع  االجتمــاع   •
ــور  ــدون حض ــنة ب ــل كل س ــى األق ــدة عل ــرة واح ــة م منفصل
اإلدارة، لالســتماع إلــى آرائهــم واستشــارتهم مــن أجــل تعزيــز 

مســتويات الحوكمــة وااللتــزام.

العمــل كقنــاة للتواصل بين المدققيــن الخارجيين ومجلس   •
اإلدارة وأيضــًا بيــن المدققيــن الداخلييــن ومجلــس اإلدارة.

اإلشــراف علــى عمليــة تقديــم التقاريــر الماليــة نيابــة عــن   •
المجلــس بمــا فــي ذلــك مراجعــة البيانــات الماليــة الســنوية 
والفصليــة قبــل نشــرها، ومراجعــة المؤهالت/التحفظــات 
ومناقشــة  الماليــة  البيانــات  مســودة  علــى  المحاســبية 
السياســات  فــي  تغييــرات  وأي  المحاســبية.  المبــادئ 
ــة  ــرات المحاســبية بالمقارن ــادئ المحاســبية، والتقدي والمب
مــع الســنة الســابقة، وأي تبنــي لسياســات محاســبية، أو 
انحــراف عــن معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة وعــدم االلتــزام 
الرقابيــة  الجهــات  بهــا  توصــي  التــي  اإلفصــاح  بمتطلبــات 
مثــل البنــك المركــزي العمانــي والهيئــة العامــة لســوق 
مــع  تناقــش  وأن  بدقــة  تراجــع  أن  ينبغــي  وخالفهــا  المــال 

والمدققيــن. اإلدارة 

مناســبًا  نظامــًا  وضعــت  قــد  البنــك  إدارة  أن  مــن  التأكــد   •
لتبنــي سياســات ومبــادئ محاســبية ذات صلــة تفضــي إلــى 
صحــة البيانــات الماليــة ونزاهتهــا. وينبغــي علــى اللجنــة أن 
تراجــع مقابــل هــذا النظــام البيانــات الماليــة ألي محتــوى ذو 

ــة. ــة أو احتيالي ــة وهمي طبيع

ــع المعامــالت المقترحــة لألطــراف ذات  ــات جمي مراجعــة بيان  •
العالقــة تماشــيًا مــع سياســة البنــك )المتوافقــة مــع الئحــة 
حوكمــة الشــركات الخاصــة بالهيئــة العامــة لســوق المــال(، 

ــات مناســبة للمجلــس. ــم توصي وتقدي

علــى  الداخلــي  التدقيــق  لنتائــج  المنتظــم  االســتعراض   •
الفئــة  إلــى  وترقيتهــا  هيكلتهــا  أعيــدت  التــي  القــروض 
'العاديــة' مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات، وتوفيــر 

لــإلدارة. حولهــا  مناســبة  توجيهــات 

مراجعــة تفاصيــل تقاريــر االحتيــال التــي ُتقــدم تماشــيًا مــع   •
ــه. ــي ولوائح ــزي العمان ــك المرك ــم البن نظ
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لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة
تتكــون لجنــة االئتمــان مــن أربعــة أعضــاء. عقــدت اللجنــة 13 
اجتماعــًا خــالل عــام 2021م. يوضــح الجــدول التالــي أســماء أعضــاء 

ــات التــي حضروهــا: ــدد االجتماع ــة، ومناصبهــم وع اللجن

الجدول رقم )5(

عدد االجتماعات المنصباالسم
التي حضرها

الفاضل/ امد بن محمد 
9رئيس اللجنةالوهيبي

12عضوالفاضلة/ نجاة بنت علي اللوا يا

الفاضل/ محمد بن إسماعيل 
8عضومندني العمادي

11عضوالفاضل/ جوزيف أبراهام

تتمثــل المســؤوليات الرئيســية للجنــة االئتمــان فيمــا يلــي 
علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

الحــدود  ضمــن  وتجديدهــا  االئتمانيــة  المعامــالت  اعتمــاد  •
القانونيــة القصــوى للبنــك بمــا فــي ذلــك مخاطــر االلتزامــات 

وبيــع األصــول المســتهدفة.

مراجعــة تقاريــر مخاطــر األصــول التــي تغطــي االتجاهــات  •
األصــول  ذلــك  فــي  بمــا  البنــك  لمحفظــة  الواســعة 
والتســهيالت ذات المخاطــر العاليــة باإلضافــة إلــى التقاريــر 

األقــل. علــى  أشــهر  ثالثــة  كل  األخــرى 

لجنة المخاطر وااللتزام بمجلس اإلدارة
تضــم لجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة أربعــة أعضــاء. عقــدت 
اللجنــة 6 اجتماعــات خــالل العــام 2021م، وتشــمل مســؤولياتها 
سياســات  وإعــداد  ومراجعتهــا،  المخاطــر  تحديــد  الرئيســية 
إلــى  باإلضافــة  المخاطــر،  ومراقبــة  وإدارة  وحــدود  المخاطــر، 
المتعثــرة  للقــروض  التحصيــل  إســتراتيجيات  إدارة  مراجعــة 
وكفايــة المخصصــات، ومراجعــة وتقييــم ومراقبــة أنشــطة 
االلتــزام بالبنــك واألداء العــام للبنــك فيمــا يتعلــق بالمتطلبــات 

الرئيســية. والتنظيميــة  التشــريعية 

المخاطــر  لجنــة  أعضــاء  أســماء  التالــي  الجــدول   يوضــح 
ومناصبهم وحضورهم لالجتماعات:

الجدول رقم )6(

المنصباالسم
عدد 

االجتماعات 
التي حضرها

مالحظات

الفاضل/ فهد بن 
عبدالرامن بادار

رئيس 
6اللجنة

الفاضل/ راهول 
5عضورار

الدرتور/ غازي بن 
6عضوناصر العلوي

الفاضل/ نبيل بن 
انضم إلى اللجنة5عضوامد المحرويي

في 18 مارس 2021

الفاضل/ غسان 
بن خميس 

الحلار
 غادر اللجنة في2عضو

18 مارس 2021

تتضمــن مســؤوليات لجنــة المخاطــر وااللتــزام المحــددة فــي 
الشــروط المرجعيــة علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي:

تحــدد اللجنــة السياســة الخاصــة لجميــع المســائل المتعلقــة 
بالمخاطــر، وُتشــرف باســتمرار علــى جميــع مخاطــر البنــك 
وبرنامــج االلتــزام مــن خــالل لجنــة المخاطــر بــاإلدارة، ولجنــة إدارة 
االلتــزام. وتتضمــن المســؤوليات الرئيســية للجنــة علــى وجــه 

التحديــد مــا يلــي:

اعتمــاد السياســات الجديــدة للبنــك والمراجعــة الدوريــةأ. 
القائمــة. للسياســات 

تهيئة بيئة مناسبة إلدارة مخاطر االئتمان.	. 

تطوير إدارة مناسبة لمخاطر العمليات.	. 

دراســة المخاطــر اإلســتراتيجية التــي تواجــه البنــك وإحالــةد. 
ــار تلــك المخاطــر إلــى مجلــس اإلدارة. مقترحــات تخفيــف آث

الفائــدة	.  معــدالت  مخاطــر  علــى  المســتمر  اإلشــراف 
للبنــك. العموميــة  والموازنــة  الدخــل  ومخاطــر 

إدارة مخاطر السيولةو. 

ذلــكز.  فــي  بمــا  للســوق  األخــرى  المخاطــر  جميــع  إدارة 
األجنبيــة. العمــالت  مخاطــر 

ــد عــن	.  اعتمــاد عمليــات شــطب خســائر االئتمــان التــي تزي
ــإلدارة. الحــدود المحــددة ل

إدارة مخاطر الموظفين.	. 

ومخاطــري.  المعلومــات  أمــن  مخاطــر  علــى  اإلشــراف 
األعمــال. اســتمرارية 

مراجعــة إدارة إســتراتيجيات تحصيــل القــروض المتعثــرة	. 
وكفايــة المخصصــات.

تحديد قابلية البنك للمخاطر الرئيسية ومراجعتها.ل. 

باإلضافة إلى ما سبق تتضمن مسؤوليات لجنة المخاطر 
وااللتزام على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

إنشاء ثقافة االلتزام وتعزيزها.. 1

واألداء. 2 االلتــزام  ومراقبــة  وتقييــم  أنشــطة  مراجعــة 
التشــريعية  بالمتطلبــات  يتعلــق  فيمــا  للبنــك  العــام 

الرئيســية. والتنظيميــة 

المراقبــة. 3 برنامــج  نتائــج  حــول  العليــا  اإلدارة  مناقشــة 
إطــار  وفاعليــة  كفايــة  مــدى  تقييــم  فــي  والمراجعــة 

للبنــك. واألخالقــي  والتنظيمــي  القانونــي  االلتــزام 

المهمــة، والخطــوات. 	 االلتــزام  مراجعــة مجــاالت مخاطــر 
لمخاطــر  التعــرض  حــاالت  لمراقبــة  اإلدارة  اتخذتهــا  التــي 

االلتــزام وضبطهــا واإلبــالغ عنهــا.

المتعلقــة. 5 الرئيســية  المخــاوف  علــى  الضــوء  تســليط 
المركــزي  البنــك  يجريهــا  التــي  الفحوصــات  بتقاريــر 

المثــارة. القضايــا  حالــة  ومناقشــة  العمانــي 

ــذ برنامــج. 6 ــم علــى المخاطــر لتنفي ــاع نهــج قائ مراجعــة اتب
ــاب. ــل اإلره ــوال وتموي ــل األم ــة غس ــل لمكافح ــارم وفاع ص

تتضمن المسؤوليات المحددة للجنة المخاطر وااللتزام 
ما يلي:

التــيأ.  بالبنــك  الخاصــة  التوصيــة بإســتراتيجية المخاطــر 
إســتراتيجية  الحصــر  ال  المثــال  ســبيل  علــى  تتضمــن 

عليهــا. للموافقــة  للمجلــس  وتقديمهــا  االئتمــان، 

للمجلــس	.  ورفعهــا  للبنــك،  المخاطــر  بالئحــة  التوصيــة 
ســنويًا. الالئحــة  ومراجعــة  عليهــا  للموافقــة 

البنــك	.  وضــع إطــار عالــي المســتوى لسياســة مخاطــر 
علــى نطــاق البنــك وذلــك للمخاطــر المتعلقــة بقطاعــات 
والشــئون  والســمعة،  والعمليــات،  والســوق،  االئتمــان، 

والمحاســبية. واإلســتراتيجية  القانونيــة، 

تأســيس مســتويات لتحمــل المخاطــر وحــدود للمحفظة،د. 
األعمــال،  بقطــاع  المرتبطــة  الحــدود  ذلــك  فــي  بمــا 
وغيرهــا حســبما  األصــول  ونوعيــة  الجغرافيــة،  والحــدود 

الحاجــة. تقتضــي 

مراقبــة لوحــة المخاطــر علــى النطــاق الشــامل للبنــك	. 
مــن خــالل لجنــة المخاطــر بــاإلدارة.

ــاإلدارة ومجموعــةو.  ــة المخاطــر ب مراجعــة وتقييــم أداء لجن
المخاطــر ودورهــا فــي مراقبــة جميع المخاطر والســيطرة 
المخاطــر  بإســتراتيجيات  االلتــزام  لضمــان  عليهــا 
وتطبيقهــا. اإلدارة  مجلــس  مــن  المعتمــدة  وسياســاتها 

ــي والقانونــي مــنز.  اإلشــراف المباشــر علــى االلتــزام الرقاب
ــاإلدارة ولجنــة إدارة االلتــزام. خــالل لجنــة المخاطــر ب

تأثيــر	.  لقيــاس  اإلجهــاد  لفرضيــات  المنتظمــة  المراجعــة 
األحــوال غيــر الطبيعيــة لألســواق، ومراقبــة التفــاوت بيــن 
التــي  وتلــك  المحفظــة  قيــم  فــي  الحقيقيــة  التقلبــات 

ُيتنبــؤ بهــا مــن خــالل مقاييــس المخاطــر.

مراقبة التزام إدارات األعمال بمختلف معايير المخاطر.	. 

اعتمــاد إســتراتيجيات جميــع منتجــات األصــول وااللتزامــاتي. 
ومراجعتهــا ســنويًا، ويتضمــن ذلــك علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر جميــع منتجــات االئتمــان واإليــداع لألفــراد، ومنتجــات 
الخزينــة واالســتثمار وأيــة منتجــات أخــرى غيــر قياســية 

تتعلــق بالخدمــات المصرفيــة للشــركات.

المحــددة	.  المواضيــع  بعــض  علــى  المباشــر  اإلشــراف 
المتعلقــة بسياســة االئتمــان، والتــي تتضمــن على ســبيل 

المثــال ال الحصــر:

نمــاذج التصنيــف االئتمانــي، وحــدود الدولــة، ومجــاالت  ـ
التركيــز، وآليــة مراجعــة القــروض، وسياســة تصنيــف 

المخصصــات. وسياســة  للقــروض  بالنســبة  النتائــج 

المنتجــات  إســتراتيجيات/مبادرات  علــى  الموافقــة  ـ 
ائتمانيــة  انعكاســات  لهــا  يكــون  التــي  الجديــدة 

البنــك. علــى 

مراجعــة مــدى مالءمة الصالحيــات االئتمانية والتفويضات  ـ 
الممنوحة لإلدارة.

ــان  ــر االئتم ــف مخاط ــة تصني ــة لمنهجي ــة الدوري المراجع ـ
االئتمانيــة. التصنيفــات  ومالئمــة  بالبنــك 

تقييــم مالءمــة رأسل.  المصادقــة علــى مســتند عمليــة 
اإلدارة. مــن مجلــس  عليــه  للموافقــة   ICAAP المــال 

مراجعة تقرير الحوكمة الخاص بالبنك.م. 

اللجنة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت 
بمجلس اإلدارة

تتكــون اللجنــة التنفيذيــة، والترشــيحات والمكافــآت بمجلــس 
اإلدارة مــن 5 أعضــاء وقــد اجتمعــت 5 مــرات خــالل عــام 2021م.

ومناصبهــم  اللجنــة  أعضــاء  أســماء  التالــي  الجــدول  يوضــح 
لالجتماعــات: وحضورهــم 

الجدول رقم )7(

المنصباالسم
عدد 

االجتماعات 
التي حضرها

مالحظات

الفاضلة/ أمل بنت 
سهيل بهوان ‐ 

رئيسة مجلس اإلدارة

رئيسة 
5اللجنة

الليخ/ عبد اهلل بن 
علي بن جبر آل 

ثاني- نائب رئيسة 
مجلس اإلدارة

	عضو

الفاضل/ امد بن 
	عضومحمد الوهيبي

الفاضل/ جوزيف 
5عضوأبراهام

الفاضلة/ نجاة بنت 
3عضوغلي اللوا يا

انضمت إلى 
اللجنة في 18 

مارس 2021

الفاضل/ غسان بن 
خميس الحلار

عضو 
1سابق

غادر اللجنة 
في 18 مارس 

2021

المســؤوليات الرئيســية لّلجنــة التنفيذيــة، والترشــيحات 
شــروط  فــي  المحــددة  اإلدارة  بمجلــس  والمكافــآت 

المرجعيــة تتضمــن علــى ســبيل المثــال ال الحصــر:

علــى  بنــاًء  للبنــك  المــدى  طويلــة  اإلســتراتيجية  تحديــد  •
المجلــس  ورؤيــة  الســوق  وظــروف  االقتصاديــة  الظــروف 

العتمادهــا. اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة  وتقديــم 

مراجعــة اإلســتراتيجية الشــاملة للبنــك ومراقبــة تطبيقهــا • 
وتنفيذها.

والموازنــات باإلســتراتيجية  مقارنــة  البنــك  أداء  مراجعــة   • 
المعتمدة.

مراجعــة وتقديــم التوصية لمجلس اإلدارة العتمــاد الموازنات  •
الســنوية للبنــك وخطــط األعمــال متضمنــة جميــع الموازنات 
بمــا  للبنــك  الرأســمالية  النفقــات  وموازنــات  التشــغيلية 
يتماشــى مــع اإلســتراتيجية طويلــة المــدى والتغيــرات فــي 

ــة والتنظيميــة، وتغيــرات الســوق. البيئــات االقتصادي

مراجعة التقارير والتحاليل لألداء المالي والتشغيلي للبنك  •
 وتقييــم مؤشــرات األداء الرئيســية مقابــل اإلســتراتيجيات

المصاحبة لها.

مراجعــة أداء إدارة األعمــال المصرفيــة االســتثمارية متضمنــة  •
ــر االســتثمارات. جميــع تقاري

مراجعــة المقترحــات المتعلقــة بخطــة زيــادة رأس المــال  •
العتمادهــا. للمجلــس  التوصيــة  وتقديــم 
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مراجعــة واعتمــاد سياســة توزيعــات األربــاح للبنــك وتقديــم  •
توزيعــات  مدفوعــات  حــول  اإلدارة  لمجلــس  التوصيــة 

المقترحــة. األربــاح 

مراجعة رؤية العالمة التجارية للبنك واعتمادها. •

مراجعــة كتيــب المــوارد البشــرية وسياســتها، وسياســة  •
واعتمادهــا. الحوافــز  البنــك وخطــة  لــدى  التعويضــات 

وضــع إطــار عمــل لمكافــآت إدارة البنــك وموظفيــه وفــق  •
سياســة التعويضــات بالبنــك وخطــة الحوافــز والتأكــد مــن 

تنفيذهــا بشــكل صحيــح.

ــع الســائدة وضمــان االنســجام  ــآت والمناف مراجعــة المكاف •
مــع اتجاهــات الســوق حســب سياســة التعويضــات بالبنــك 

وخطــة الحوافــز وفقــا للموجهــات التنظيميــة.

الموظفيــن  بمكافــآت  المتعلقــة  السياســات  مراجعــة  •
وخطــط الحوافــز ذات الصلــة بــاألداء واعتمادهــا وتعديلهــا، 
وتوّلــي وظيفــة ومســؤوليات لجنــة التعويضــات حســبما 
هــو محــدد فــي سياســة التعويضــات بالبنــك المعتمــدة 

اإلدارة. مــن مجلــس 

مــن  ابتــداًء  ونقلهــم  بالبنــك  التنفيذييــن  كبــار  تعييــن  •
فوقــه. ومــا  العــام  المديــر  مســاعد  مســتوى 

التنظيمــي  الهيــكل  فــي  الرئيســية  التغييــرات  مراجعــة  •
للبنــك واعتمادهــا علــى مســتوى رؤســاء اإلدارات ومــا فوقــه.

تتوّلــى مســؤولية محــددة وهــي تقديــم التوصيــة لمجلس  •
االســتحواذ  وسياســات  العامــة  اإلســتراتيجية  حــول  اإلدارة 
العتمادهــا  البنــك  لممتلــكات  والتطويــر  والملكيــة 

الضــرورة. حســب  وتحديثهــا  ومراجعتهــا 

اعتمــاد االســتحواذ علــى أي مــن الممتلــكات المطلوبــة  •
البنــك وبيعهــا. ألعمــال 

اعتمــاد تعييــن شــركات اإلنشــاءات واالستشــاريين للمكتــب  •
إنشــاء  أي عقــد  علــى شــروط  واالتفــاق  للبنــك  الرئيســي 
)ويتضمــن ذلــك أوامــر التغييــر( واالستشــارات أو عقــد إدارة 

العقــار أو المرافــق ألي عقــار يملكــه البنــك.

اإلشراف على أداء أي مشاريع متعلقة بالعقارات وتنفيذها. •

االجتماعيــة  للمســؤولية  الســنوية  الموازنــة  اقتــراح  •
للمؤسســة واالســتدامة لمجلــس اإلدارة الــذي ســيطرحها 
بــدوره علــى المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العمومية 

العتمادهــا. الســنوية 

االجتماعيــة  المســؤولية  لمبــادرات  الدفــع  طــرق  تحديــد  • 
واالستدامة.

العموميــة  للجمعيــة  الســنة  نهايــة  فــي  تقريــر  تقديــم  •
للمصادقــة علــى المبالــغ المدفوعــة لمبــادرات المســؤولية 

واالســتدامة. االجتماعيــة 

تبنــي طريقــة شــفافة فــي إعــداد سياســة الترشــيح التــي  •
الكفــاءة  ذوي  مــن  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  تســتهدف 
والمقــدرة بــدون المســاس بحــق أي مــن المســاهمين فــي 
يــراه مناســبًا. أو فــي ترشــيح مــن  ترشــيح نفســه لالنتخــاب 

بــذل قصــارى الجهــود فــي مســاعدة البنــك علــى صياغــة  •
سياســات واضحــة وصادقــة ومتاحــة الطــالع المســاهمين 

والتنفيذييــن. اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــآت  علــى 

إعــداد مســميات وظيفيــة مفصلــة لــألدوار والمســؤوليات  •
التــي يؤديهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة بمــن فيهــم الرئيــس. 
اإلدارة بمهامهــم  سيســهل هــذا تعريــف أعضــاء مجلــس 

أداءهــم. وأدوارهــم وســيقّيم 

للعمــل  وترشــيحهم  مؤهليــن  أشــخاص  عــن  البحــث  •
شــغور  حــال  فــي  اإلدارة  مجلــس  فــي  مؤقتيــن  أعضــاًء 

المقاعــد. إحــدى 

فريق اإلدارة
يتكــون الهيــكل التنظيمــي إلدارة البنــك مــن رئيــس تنفيــذي وهــو أعلــى ســلطة تنفيذيــة فــي المؤسســة، ُيعّيــن وُتحــّدد مهامــه 

وامتيازاتــه من مجلــس اإلدارة.

ويتلّقــى الرئيــس التنفيــذي الدعــم مــن مديــري العمــوم الذيــن يتوّلــون قيــادة مجموعــات العمــل فــي البنــك. ويشــمل الهيــكل 
التنظيمــي أيضــا رؤســاء إدارات يرأســهم الرئيــس التنفيــذي مباشــرًة.

الجدول التالي يوضح أسماء أعلى 6 أعضاء في اإلدارة التنفيذية العليا للبنك مع مناصبهم:

الجدول رقم )8(

المنصباالسم

الرئيس التنفيذيالفاضل/ عبداهلل بن زهران الهنائي

المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية والريمية لألفراد

المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية الفاضل/ اسن بن عبد األمير بن شعبان
والتحالفات

المدير العام ورئيس مجموعة إدارة المخاطرالفاضل/ سليمان بن سعيد اللمكي

المدير العام ورئيس اإلدارة الماليةالفاضل/ جيريدار أس فارادا لاري

المدير العام ورئيس دولي - اإلمارات العربية المتحدةالفاضل/ ستيفن رليتون
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الفاضل/ طارق بن عتيق



بيانات عن أسعار السوق:
للبنوك  الشامل  المؤشر  مع  البنك  ألداء  مقارنة  يقدم  كما  البنك،  أسهم  أسعار  ومتوسط  وأدنى  أعلى  التالي  الجدول  يبين 

وشركات االستثمار خالل العام 2021م.

الجدول رقم )9(
البنك الوطني العماني ومؤشر البنوك وشركات االستثمار ببورصة مسقط - السنة المالية 2021:
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معامالت األطراف ذات العالقة
ُتقــدم تفاصيــل جميــع المعامــالت التــي قــد تنطــوي علــى 
أطــراف  أو  و/  اإلدارة  فــي مجلــس  لعضــو  مصلحــة محتملــة 
أخــرى ذات عالقــة إلــى مجلــس اإلدارة لمراجعتهــا والموافقــة 
ــاش أو  ــي النق ــاركة ف ــي المش ــو المعن ــق للعض ــا وال يح عليه

التصويــت الــذي يجــري علــى مثــل هــذه المعامــالت.

وكذلــك ُتقــدم تفاصيــل معامــالت األطــراف ذات العالقــة للبنــك 
ــة األخــرى للعلــم واإلفصــاح حســب  المركــزي والجهــات الرقابي
األصــول وذلــك علــى أســاس نصــف ســنوي - كمــا فــي 30 يونيــو 

و31 ديســمبر مــن كل ســنة ماليــة.

وُتقــدم التفاصيــل المتعلقــة بجميــع معامــالت األطــراف ذات 
ــة  ــة المقدم ــات المالي ــن البيان ــاهمين ضم ــى المس ــة إل العالق
للجمعيــة العموميــة الســنوية للموافقــة عليهــا، مصحوبــة 
بالبيــان الــذي يؤكــد أن تلــك المعامــالت قــد ُنّفــذت بــدون محابــاة 

ــة. وعلــى أســاس تجــاري حــر وبصــورة معقول

مراجعة الرقابة الداخلية
يولــي مجلــس اإلدارة اهتمامــا كبيــرًا لموضــوع االحتفــاظ ببيئــة 
رقابيــة قويــة، وقــد غطــت مراجعاتــه جميــع العمليــات الرقابيــة 
بمــا فيهــا الرقابــة الماليــة، والرقابــة على العمليات التشــغيلية، 

والرقابــة علــى االلتــزام، والرقابــة علــى إدارة المخاطــر.

ــر  ــة لتوفي ــؤولية جماعي ــس اإلدارة مس ــق مجل ــى عات ــع عل وتق
ضمانــات  لتوفيــر  ومراجعتــه  وصونــه  داخلــي  إدارة  نظــام 
معقولــة حــول فعاليــة العمليــات وكفاءتهــا، وضوابــط الرقابــة 

الصلــة. بالقوانيــن واللوائــح ذات  الداخليــة وااللتــزام  الماليــة 

األدوار  بوضــوح  يحــدد  إدارّيًــا  هيــكالً  اإلدارة  مجلــس  وشــّكل 
علــى  ووافــق  بالبنــك،  اإلداري  والتسلســل  والمســؤوليات 
االئتمــان،  سياســة  ذلــك  فــي  بمــا  ُحدثــت  التــي  السياســات 

والحوكمــة. واإلفصــاح،  والمصروفــات، 

ُتقــدم تقاريــر بانتظــام إلــى مجلــس اإلدارة حــول الوضــع المالي 
للبنــك واألداء التشــغيلي والتجــاري ألنشــطته. وتجــري مراقبــة 
األداء الفعلــي المحقــق ومتابعتــه بدقــة مقابــل الموازنــات وأداء 

المــدة الســابقة.

السياســات  باســتخدام  الماليــة  المعلومــات  إعــداد  ويجــري 
المحاســبية المناســبة التــي ُتطبــق بصــورة منتظمــة. وقــد 
ُوضعــت اإلجــراءات والضوابــط الخاصــة بالعمليــات التشــغيلية 
بصــورة كاملــة ودقيقــة وفــي  المعامــالت  تنفيــذ  لتســهيل 
وقتهــا المحــدد وبمــا يضمــن حمايــة األصــول. وُيرصــد ذلــك مــن 
خــالل االلتــزام بكتيبــات السياســات واإلجــراءات، وتعليمــات األداء 

المكتبــي والتعميمــات األخــرى.

المساهمون

التواصل مع المساهمين والمستثمرين
المعلومــات  جميــع  أن  مــن  بالتأكــد  اإلدارة  مجلــس  يلتــزم 
الجوهريــة المتعلقــة بنشــاط البنــك وعملياتــه يجــري اإلبــالغ 
إلــى المســاهمين والمســتثمرين. عنهــا بصــورة منتظمــة 

للبنــك موقعــه الخــاص علــى شــبكة اإلنترنــت حيــث ُتنشــر 
ــه  ــه وبيانات ــه وعمليات المعلومــات المتعلقــة بالبنــك ومنتجات

ــى  ــك عل ــع البن ــوان موق ــنوية. عن ــع الس ــنوية ورب ــة الس المالي
.www.nbo.om :شــبكة اإلنترنــت هــو

 Investor الصفحــة:  علــى  الســنوية  ربــع  النتائــج  ُتنشــر  • 
Relations page/ Results & Reports page

والســنوية  الســنوية،  ونصــف  الســنوية،  ربــع  النتائــج  ُتنشــر 
ــية  ــة الرئيس ــة واإلنجليزي ــف العربي ــي الصح ــك ف ــات البن لعملي
فــي ســلطنة عمــان. وبعــد االنتهــاء مــن التدقيــق الخارجــي، 
ُيرســل التقريــر الســنوي مــع ملخــص البيانــات الماليــة عــن 
ــع المســاهمين، مــع الدعــوة الجتمــاع  ــى جمي ــد إل ــق البري طري
الجمعيــة العموميــة القــادم للبنــك. كذلك ُيبلغ المســاهمين 
بإمكانيــة االتصــال بالبنــك متــى مــا رغبــوا فــي الحصــول علــى 

معلومــات حديثــة حــول البنــك أو عملياتــه.

وينشــر البنــك أيضــًا اإلصــدارات الرســمية الجديــدة فــي موقعــه 
على شبكة اإلنترنت للمساهمين والمحللين والمستثمرين 

http://www.nbo.om/en/Pages/News/Home.aspx :على

توزيع األرباح
علــى  البنــك  وزعهــا  التــي  األربــاح  التالــي  الجــدول  يوضــح 

الماضيــة: ســنوات  الخمــس  خــالل  المســاهمين 

الجدول رقم )10(

األسهم المجانيةاألرباح النقديةالسنة

2017%15%5

2018%16%0

2019%16.8%0

2020%0%0

2021%3.7%0

المسؤولية االجتماعية للشركات
قــّدم البنــك خــالل عــام 2021م تبرعــات لدعــم جهــود ســلطنة عمــان فــي التصــدي للجائحــة، والمؤسســات الخيريــة وغيرهــا 
مــن المؤسســات غيــر الربحيــة، وشــارك فــي مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة بتبرعــات بلغــت قيمتهــا اإلجماليــة 787,496
ــال عمانــي. وجــاء هــذا المبلــغ بصــورة جزئيــة مــن الميزانيــة المعتمــدة خــالل الجمعيــة العامــة الســنوية المنعقــدة فــي 28  ري

مــارس 2021.

تفاصيل التبرعات الرئيسية التي قدمها البنك الوطني العماني ومبادرات مسؤوليته االجتماعية خالل العام 2021م:

الجدول رقم )11(:

التفاصيلالمبلغ )ر.ع(المبادرة

التصدي لجائحة 
500,000روفيد-19

 بّرع البنك بهذا المبلغ للمساهمة في دعم الجهود التي  بذلها السلطنة في التصدي للجائحة، 
وُصرف المبلغ في مبادرات متنوعة مثل دعم المستلفيات )مستلفى السلطان يابوس 

بصاللة( للراء المعدات الطبية الالزمة، و وفير 8 سيارات إسعاف لوزارة الصحة، وإجراء املة  طعيم 
للموظفين وأزواجهم.

ُصرف المبلغ للراء مؤونة غذائية لألسر ذات الدخل المحدود بالتعاون مع مارريت إرس ودليلي.26,720شهر العطاء
رذلك  برعنا لدار العطاء لبناء 3 منازل لألسر ذات الدخل المحدود.

مبادرة في مجال التكنولوجيا المالية  ستهدف اللبا	 و مكنهم من  طوير فكر هم وإعطائهم 30,000ااضنة االبتكار
الفرصة لعرضها لمجموعة من المستثمرين المحتملين

وّيع البنك شرارة لتنفيذ برنامج “البررة في شبابنا” بهدف  طوير المهارات اللخصية لـ900 شا	 67,000 حدي عمان
وشابة من العمانيين من جميع أرجاء السلطنة.

برنامج المنح الدراسية 
المقدمة من البنك 

الوطني العماني
أعلن البنك عن إطالق برنامج المنح الدراسية لتمكين 11 طالبًا وطالبة من األسر ذات الدخل المحدود 5,000	1

من إرمال دراستهم الجامعية في أفضل الجامعات في المملكة المتحدة.

18,776 برعات إضافية

دعمًا للمجتمع، يدمنا  برعات لوزارة التربية والتعليم للراء أجهزة لواية )IPads( للطلبة، و برعات 
أخرى للهيئة العمانية لألعمال الخيرية، وجمعية إاسان لرعاية ربار السن، ومستلفى المسرة، 

والجمعية العمانية للمعويين، ووزارة التنمية االجتماعية، وهيئة  نمية المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة.

787,496المجموع

توزيع حصص المساهمة:
المساهمون الرئيسيون )1٪ فأكثر(

الجدول رقم )12(

البنك التجاري

٪34.90

مجموعة سهيل بهوان 
القابضة ش.م.م.

٪14.74

صندوق  قاعد موظفي 
الخدمة المدنية

٪11.36

صندوق  قاعد وزارة 
الدفاع

الهيئة العامة للتأمينات ٪7.62
االجتماعية

٪8.40

صندوق التقاعد للرطة 
عمان السلطانية

٪2.95

اللرق األوسط لالستثمار

٪2.92

مساهمون آخرون

٪11

 المبلغ اإلجمالي

٪100

جهاز االستثمار العماني

٪3.74

ملاريع رمال لالستثمار 
ش.م.م.

٪1.95

567,452,883

1,625,946,355

239,733,693

184,852,198

123,907,327

136,507,16848,003,144 47,540,375

185,735,972

60,787,340

31,626,799
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الجدول رقم )13(

النسبة المئوية من رأس المالمجموع األسهمعدد المساهمينعدد األسهم

91.5%88,008,709	,7,000,000171 فأرثر

2.9%165,	6,85	3,000,00012 إلى 6,999,999

1.6%1,500,0001225,919,791 إلى 2,999,999

1.7%500,0003228,285,759 إلى 99,999	,1

1.6%100,00010825,851,092 إلى 99,999	

0.7%11,026,839	88أيل من 100,000

100%10651,625,946,355المجموع

تفاصيل عدم االلتزام
الوطنــي  البنــك  مــن  الصــادر   1134 إم  بــي  رقــم  التعميــم 
العمانــي والملحــق 4 مــن قانــون حوكمــة الشــركات يتطلبــان 
ــزام. تشــمل هــذه  ــم تفاصيــل عــن عــدم االلت مــن البنــك تقدي
التفاصيــل أيــة عقوبــات أو قيــود ُفرضــت علــى البنــك مــن الهيئــة 
العامــة لســوق المــال / بورصــة مســقط أو أيــة جهــة قانونيــة 
مثــل البنــك المركــزي العمانــي حــول أي أمــر يتعلــق بأســواق 
ــغ  ــك المبال ــدد البن ــة. وح ــالث الماضي ــنوات الث ــالل الس ــال خ الم

ــة. ــالث الماضي ــنوات الث ــالل الس ــت خ ــي ُدفع ــة الت التالي

فــي عــام 2021م، امتثــل البنــك بجميــع المتطلبــات التنظيميــة 
االســتثناءات  مــع  األخيــرة  الثــالث  الســنوات  خــالل  الصلــة  ذات 
المذكــورة أدنــاه التــي ُأشــير إليهــا فــي تقريــر الفحــص الصــادر 

ــي: ــزي العمان ــك المرك ــن البن م

البنــك  علــى  غرامــة  ُفرضــت  2021م،  الماليــة  الســنة  خــالل 
بمبلــغ 20,000 بســبب تجــاوز البنــك للحــد األقصــى المحــدد مــن

البنــك المركــزي العمانــي لرســوم اإلحالــة لمنتجــات التأميــن 
المصرفــي المباعــة لقــروض العمــالء مــن األفراد.وُفرضــت غرامة 
ــه ــدم امتثال ــي لع ــال عمان ــغ 30,000 ري ــك بمبل ــى البن ــرى عل أخ

ببعــض مــن بنــود قانــون مكافحــة غســل األمــوال فيمــا يتعلــق 
بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب، وينفــذ البنــك حاليــا 
إجــراءات تصحيحيــة بشــأن هــذه المخالفــة. وبهــذا بلــغ إجمالــي 

ــي. ــال عمان الغرامــات 50,000 ري

خــالل الســنة الماليــة 2020م، ُفرضــت غرامــة علــى البنــك بمبلــغ 
ــل حســاب ــة المخصصــات مقاب ــي لعــدم كفاي ــال عمان 4,000 ري
شــركة. وُفرضــت غرامــة أخــرى علــى البنــك بمبلــغ 50,000 ريــال
عمانــي لعــدم امتثالــه التــام لقانــون مكافحــة غســل األمــوال 
اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال  غســل  بمكافحــة  يتعلــق  فيمــا 
باإلضافــة إلــى غرامــة أخــرى بمبلــغ 4,000 ريــال عمانــي نظيــر

ــدم  ــالء لع ــى العم ــوم عل ــرض رس ف

احتفاظهــم بالحــد األدنــى للرصيــد بالرغــم مــن أن رواتبهــم 
تقــل عــن 500 ريــال عمانــي. وبهــذا بلــغ إجمالــي الغرامــات 

ريــال عمانــي.  58,000

ــغ  ــة 2019، ُفرضــت غرامــة علــى البنــك بمبل خــالل الســنة المالي
علــى العقــاري  لالنكشــاف  تجــاوزه  علــى  ريــال عمانــي   4,000

ــغ  أســاس موحــد بنســبة 63.5٪ مــن الســقف التنظيمــي البال
ريــال  38,000 بمبلــغ  البنــك  علــى  غرامــة  أيضــًا  وُفرضــت   ،٪60
عمانــي لعــدم امتثالــه التــام لقانــون مكافحــة غســل األمــوال 
اإلرهــاب.  وتمويــل  األمــوال  غســل  بمكافحــة  يتعلــق  فيمــا 
ــي ــال عمان ــغ 10,000 ري ــك بمبل ــى البن ــة عل ــت غرام ــك ُفرض كذل
المتعلقــة  الرقابيــة  التوجيهيــة  للمبــادئ  امتثالــه  لعــدم 
بوظيفــة االمتثــال. ونظــرًا لتأخــر البنــك فــي تطبيــق نظــام إدارة 
مخاطــر االحتيــال، ُفرضــت عليــه غرامــة بمبلــغ 4,000 ريــال عمانــي
ــك ــر البن ــي لتأخ ــال عمان ــغ 3,116 ري ــة بمبل ــى غرام ــة إل باإلضاف

فــي تســوية بعــض الصفقــات التجاريــة بســبب مشــكلة فنيــة. 
ونظــرًا لوجــود مشــكالت فنيــة فــي نظــام الدفــع، حــدث تأخيــر 
فــي عمليــة الدفــع إلــى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع مما 
ــي.  ــال عمان ــغ 260 ري ــك بمبل ــى البن ــة عل ــرض غرام ــى ف أّدى إل
وفــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة تعــرض البنــك لغرامــة قدرهــا 
ــن ــداف توطي ــتيفائه أله ــدم اس ــر ع ــي نظي ــم إمارات 300,000 دره
درهــم  14,673 بمبلــغ  أخــرى  غرامــة  إلــى  إضافــًة  الوظائــف 

ــد للعامليــن فــي البنــك.  ــي لتأخــره فــي إجــراءات التجدي إمارات
وبهــذا بلــغ إجمالــي الغرامــات 92,382 ريــال عمانــي.

المدققون
يقــر مجلــس اإلدارة بــأن وجــود مدققيــن داخلييــن وخارجييــن 
أكفــاء يعــّد جــزءًا مــن الحوكمــة الســليمة إذ أنهــم يوفــرون 
تقييمــًا مســتقالً ومســتمرًا لكفــاءة سياســات البنــك وإجراءاته 

ومــدى االلتــزام بهــا

)KPMG( كي بي أم جي

)KPMG( نبذة عن المدققين القانونيين كي بي أم جي
تأسســت كــي بــي أم جــي عــام 1973 فــي ســلطنة ُعمــان 
وهــي جــزء مــن شــركة كــي بــي أم جــي فــي الخليــج األدنــى. 
ويبلــغ عــدد الموظفيــن فــي ُعمــان 150 موظفــًا منهم مــا يقرب 
مــن 5 شــركاء و7 مديريــن منهــم عمانيــون. كــي بــي أم 
جــي هــي شــركة عالميــة تقــدم خدمــات التدقيــق، والضرائــب، 
واالستشــارات فــي 145 دولــة ومنطقــة ويعمــل لديهــا 236,000
موظفــًا حــول العالــم، وشــركة كــي بــي أم جــي فــي الخليــج 
األدنــى هــي جــزء مــن الشــبكة الدوليــة لشــركة كــي بــي أم 

جــي العالميــة.

ــي ــال عمان ــغ 135,680 ري ــى مبل ــي عل ــي أم ج ــي ب ــت ك حصل
مقابــل الخدمــات المقدمــة للبنــك لعــام 2021.

إقرار
يقــر مجلــس اإلدارة بمســؤوليته عــن إعــداد البيانــات الماليــة 

وفقــا للمعاييــر واللوائــح المطبقــة.

خــالل الســنة قيــد المراجعــة، راجــع مجلــس اإلدارة مــدى فاعليــة 
ــة الداخليــة فــي البنــك وإجراءاتهــا، والمجلــس  سياســات الرقاب
راٍض عمــا لمســه مــن حســن تطبيــق إجــراءات الرقابــة الداخليــة 

التــي تهــدف إلــى الوفــاء بمتطلبــات الميثــاق.

جوهريــة  مســائل  أي  توجــد  ال  بأنــه  اإلدارة  مجلــس  ويؤكــد 
يمكــن أن تؤثــر علــى اســتمرارية البنــك وقدرتــه علــى مواصلــة 

عملياتــه خــالل الســنة الماليــة القادمــة.

أمل بنت سهيل بهوان
رئيسة مجلس اإلدارة

ُوّزعت نسخة من تقرير مناقشة وتحليل أداء اإلدارة ضمن هذا التقرير السنوي.
ال توجد إيصاالت إيداع عالمية/ضمانات أو أي أدوات مستحقة قابلة للتحويل.
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كفاية رأس المال

اإلفصاحات النوعية:
تتكون األهداف الكلية إلدارة رأس المال من ثالثة جوانب:

ضمــان اســتقرار البنــك عــن طريــق االحتفــاظ برأســماٍل كاٍف   •
لتغطيــة الخســائر غيــر المتوقعــة.

تعزيــز كفــاءة البنــك بزيــادة العائــد المعــدل بالمخاطــر فــي   •
مختلــف مراحــل التجميــع )وبالتالــي ضمــان عــدم االحتفــاظ 

بـــ "فائــض" غيــر ضــروري مــن رأس المــال(.
تشــجيع اتخــاذ القــرارات المســتنيرة وإدارة المخاطــر بصــورة   •
ــال  ــرأس الم ــوء ل ــال والكف ــص الفع ــر التخصي ــتباقية عب اس

ــاط. ــات النش ــع قطاع ــر جمي عب

للبنــك  تصورهــا  تــم  التــي  المــال  رأس  إدارة  خطــة  تســتند 
علــى إطــار العمــل التشــريعي لمخاطــر رأس المــال مــن بــازل 
مخاطــر  مــن  كل  الحتســاب  قياســي  منهــج  وباســتخدام   2
لمخاطــر  األساســي  المؤشــر  ومنهــج  والســوق  االئتمــان 
البنــك  التشــغيل حســبما هــو منصــوص عليــه مــن جانــب 

العمانــي. المركــزي 

تهــدف سياســة إدارة رأس المــال بالبنــك لضمــان أنــه ووفقــا 
تــم  قــد  فإنــه  بالمخاطــر  المعــدل  المــال  للعائــد علــى رأس 
تخصيــص مبلــغ مناســب مــن رأس المــال لخطــوط األعمــال 
ــد علــى رأس المــال المعــدل  ــذ نمــوذج العائ ــم تنفي ــة. ت الفردي
الخدمــات  باســتثناء  المحفظــة  لــكل   )RAROC( بالمخاطــر 
العمانــي  المركــزي  البنــك  حــدد  حيــث  لألفــراد  المصرفيــة 

ســقوفا لمعــدالت الفائــدة والتــي تــم االلتــزام بهــا.

فــي الوقــت الحالــي تقــوم لجنــة األصــول وااللتزامــات بمراجعــة 
ورصــد كفايــة رأس المــال واالشــتراطات علــى أســاس مســتمر، 
للجنــة  وتقديمــه  المــال  رأس  كفايــة  احتســاب  إعــداد  يتــم 

ــة  ــت مراجع ــهريا، تم ــة ش ــرض المراجع ــات بغ ــول وااللتزام األص
مختلــف ســيناريوهات الجهــد باألخــذ فــي الحســبان تقلبــات 
العائــدات وأثــر مخاطــر االئتمــان والســوق بجانــب تخصيــص رأس 
المــال مــن قبــل خــط األعمــال بمــا يتماشــى مــع األعمــال فــي 

ــات. ــذه االجتماع ه

إدارة  مــن  كجــزء  المبــادرات  مــن  مجموعــة  اتبــاع  تــم 
حيــث  مــن  مبكــر  إنــذار  بنظــام  البنــك  لتزويــد  المــال  رأس 
مناســبة  تدابيــر  اتخــاذ  مــن  لتمكينــه  رأســماله  مســتويات 
فــي مرحلــة مبكــرة لمنــع انخفــاض رأس المــال إلــى مــا دون 

المقبولــة. الحــدود 

التقييــم  إجــراءات  )أســلوب  مســتند  بإعــداد  البنــك  يقــوم 
الداخلــي لكفايــة رأس المــال( تماشــيا مــع موجهــات بــازل 2 
المؤسســة  المخاطــر علــى مســتوى  بهــدف تقييــم كافــة 
التــي لــم يتــم تناولهــا بالكامــل فــي مخاطــر بــازل 1، يعالــج هــذا 
المســتند مــن خــالل تقييــم موضوعــي وذاتــي كفايــة رأس 
المــال بعــد وضــع اعتبــار لتأثيــر المخاطــر اإلضافيــة مثــل مخاطــر 
االئتمــان الخفيــة، وعمليــات تخفيــف مخاطــر االئتمــان الخفيــة، 
ومخاطــر  باألســهم،  المتعلقــة  الخفيــة  االئتمــان  ومخاطــر 
الســوق الخفيــة المتعلقــة بالعمــالت، ومخاطــر تركيــز االئتمان، 
ومخاطــر معــدالت الفائــدة بالدفاتر البنكية، ومخاطر التســوية، 
ومخاطــر الســمعة، والمخاطــر اإلســتراتيجية ومخاطــر االلتــزام 
باإلضافــة إلــى مختلــف مســتويات نتائــج اختبــارات الجهــد, فــي
أعقــاب الموجهــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي العمانــي فــي 
ديســمبر 2012 تــم القيــام بالتقييــم بموجــب أســلوب إجــراءات 
التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال وتقديمــه إلــى البنــك 
المركــزي العمانــي حســبما هــو موصــى بــه فــي الموجهــات,
سيســعى البنــك أيضــا إلــى تطبيــق الموجهــات التنظيميــة، 
متــى انطبــق ذلــك علــى بــازل 3، عنــد قيامــه بإجــراء التقييــم.

المررز رما في 31 ديسمبر 2021

المبلغالتفاصيل

بآالف الرياالت

535,495رأسمال الطبقة 1 )بعد الخصومات اإلشرافية(

26,387رأسمال الطبقة 2 )بعد الخصومات اإلشرافية وحتى الحدود المستوفاة(

3,232,312األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك

230,414األصول المرجحة بالمخاطر - المخاطر التشغيلية

3,462,726إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك + المخاطر التشغيلية

	18,	2	الحد األدنى لرأس المال المطلو	 لدعم األصول المرجحة بالمخاطر لدفتر البنك والمخاطر التلغيلية

يضم الحد األدنى لرأس المال المطلو	

397,797)1( رأسمال الطبقة 1

26,387)11( رأسمال الطبقة 2

137,698رأسمال الطبقة 1 المتا	 لدعم دفتر المتاجرة

95,617األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر المتاجرة

11,713إجمالي رأس المال المطلو	 لدعم دفتر المتاجرة

3,338الحد األدنى لرأسمال الطبقة 1 المطلو	 لدعم دفتر المتاجرة

561,882إجمالي رأس المال النظامي

3,558,343إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - البنك بأكمله

15.8معدل كفاية رأس المال حسب بنك التسويات الدولية )بي آي إس(

المبلغعناصر رأس المال

بآالف الرياالت

رأس المال من الطبقة 1

البنوك المحلية

162,595رأس المال المدفوع

65	,	3عالوة إصدار

198,	5ااتياطي يانوني

7	177,3أربا	 محتجزة *

428,605رأسمال الطبقة 1 العام قبل التسويات التنظيمية

مبالغ مخصومة

أربا	 او خسائر القيمة العادلة المترارمة على الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
)8,610(اللامل اآلخر

419,995رأسمال الطبقة 1 العام

رأسمال إضافي للطبقة 1

115,500سندات مستمرة بالطبقة 1

535,495رأسمال الطبقة 1 بعد جميع الخصومات

رأسمال الطبقة 2

ااتياطيات إعادة  قييم/ أربا	 او خسائر القيمة العادلة المترارمة على الموجودات المالية المقاسة بالقيمة 
1,750العادلة من خالل الدخل اللامل اآلخر

637,	2مخصص خسائر يروض عامة/ ااتياطي خسائر يروض عامة

26,387إجمالي رأسمال الطبقة 2

561,882إجمالي رأس المال النظامي

هيكل رأس المال
كمــا فــي كما في 31 ديسمبر 2021 كان رأس المال المصرح به للبنك 2,000,000,000  

سهم بقيمة مائة بيسة (0.100 ر.ع) لكل سهم،

كما في 31 ديسمبر 2021 كان رأس المال المصدر والمدفوع للبنك 
هو1,625,946,355 سهم بقيمة مائة بيسة للسهم.

قام البنك بتخصيص مبالغ لعملياته في كل من اإلمارات العربية المتحدة ومصر بمبلغي 40,92 مليون ريال عماني 19,25 
مليون ريال عماني على التوالي، ال يمكن سحب هذه المبالغ بدون موافقة البنوك المركزية في الدول المعنية، إضافة إلى 

ذلك وفي سلطنة عمان قام البنك بتخصيص مبلغ 20,0 مليون ريال من رأس المال تجاه نافذة األعمال المصرفية اإلسالمية.

كان هيكل رأس المال الموحد للبنك كما في تاريخ 31 ديسمبر 2021، استنادًا إلى الموجهات العامة للبنك المركزي العماني 
: على النحو التالي
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مخاطر االئتمان )تابع(
يديــر البنــك مخاطــر االئتمــان ويســيطر عليهــا بوضــع حــدود 
مــن  قبولهــا  فــي  يرغــب  التــي  المخاطــر  لكميــة  داخليــة 
ــات  ــراد( وقطاع ــن أف ــة )ملتزمي ــة وجماعي ــة فردي ــراف مقابل أط
صناعيــة تمشــيا مــع الموجهــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي 
المتوقعــة الخســائر  بحســاب  البنــك  يقــوم  العمانــي, 
للتعرضــات االئتمانيــة علــى أســاس تصنيــف المخاطــر لــكال 
بالفئــة  واألفــراد  للشــركات  الممنوحــة  القــروض  نوعــي 
المتعثــرة بنــاءا علــى الموجهــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي 
إلــى االئتمــان  مخاطــر  إدارة  مــن  البنــك  يهــدف  العمانــي, 
ــر  ــدار مخاط ــة، ت ــه االئتماني ــي عمليات ــان ف ــودة االئتم ــة ج حماي
االئتمــان فــي إطــار المتطلبــات التنظيميــة الصــادرة عــن البنــك 
ــه  ــي وإطــار عمــل المخاطــر المنصــوص علي المركــزي العمان

فــي الئحــة المخاطــر وسياســات وإجــراءات االئتمــان.

تتــم مراجعــة السياســات واإلجــراءات مــن قبــل اإلدارة ولجنــة 
المخاطــر بمجلــس اإلدارة علــى نحــو دوري للتأكــد مــن أنهــا 
مالئمــة ألفضــل الممارســات الســائدة, تتــم الموافقــة علــى
ــاءا علــى تفويــض  ــق صالحيــات مفوضــة بن التعرضــات عــن طري
مــن مجلــس اإلدارة ولجنــة االئتمــان بمجلــس اإلدارة, يكــون
تفويــض الصالحيــات مبنيــا علــى حجــم تعــرض الملتــزم الفــرد، 
ونوعيــة االئتمــان )التقييــم الداخلــي والخارجــي( باإلضافــة إلــى 
مســتوى تخفيــف مخاطــر االئتمــان )الضمــان والكفالــة الــخ( 
للتعرضــات المقترحــة, بالنســبة للتعرضــات لمخاطــر األفــراد
االســتثناءات  حــاالت  لمعالجــة  للصالحيــات  تفويــض  هنــاك 
لبرنامــج اإلقــراض المعتمــد, تتــم عمليــات الســيطرة والرقابــة
وحــدات  مــع  بالتعــاون  وإدارتهــا  االئتمانيــة  التعرضــات  علــى 

األعمــال المعنيــة وفقــا لإلجــراءات الموضوعــة. 

لــدى البنــك هيــكل إدارة مخاطــر ائتمــان قــوي يشــتمل علــى 
إدارات مخاطــر ائتمــان الشــركات، ومخاطــر ائتمــان الشــركات 
والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ومخاطــر ائتمــان األفــراد، 
وآليــة مراجعــة القــروض، وإدارة معالجــة القــروض المتعثــرة 

وأقســام إدارة ومراقبــة االئتمــان. 

مخاطــر ائتمــان اللــررات ومخاطــر ائتمــان المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة

التقييــم  عــن  مســئولة  الشــركات  ائتمــان  مخاطــر  إدارة 
بجميــع  العالقــة  ذات  المخاطــر  علــى  والرقابــة  المســتقل 
ــة  ــات المالي ــركات والمؤسس ــة للش ــال البنكي ــات األعم تعرض
والمتوســطة  الصغيــرة  المؤسســات  إدارة  تقــوم  بينمــا 
وتعرضــات  المصرفيــة  لألعمــال  مســتقلة  مراجعــات  بإجــراء 
بمراجعــة اإلدارتيــن  كلتــا  تقــوم  الصغيــرة,  األعمــال  وحــدة 
المقترحــة  التعرضــات  لجميــع  االئتمــان  مخاطــر  وتقييــم 
مــن  للعمــالء  االئتمانيــة  التســهيالت  بتقديــم  االلتــزام  قبــل 
التجديــد عمليــات  تخضــع  المعنيــة,  العمــل  وحــدات  جانــب 
أيضــا يتــم  اإلجــراءات,  تلــك  لنفــس  للتســهيالت  والمراجعــة 
تقييــم كل عــرض فيمــا يخــص حــدود التركيــز الموضوعــة 
ــخ،  ــدول، ودرجــات المخاطــر ال ــة، وال لكافــة القطاعــات االقتصادي
وجــدت, إن  أي مخالفــات،  علــى  الضــوء  تســليط  يتــم  حيــث 
يتبــع البنــك التســعير المســتند إلــى المخاطــر ويتــم أيضــا 
داخليــة  مؤشــرات  إلــى  اســتنادا  ائتمــان  عــرض  أي  تقييــم 
للعائــدات المعدلــة بالمخاطــر المطلوبــة, قــام البنــك بتنفيــذ
بغــرض تصنيــف مخاطــر  المخاطــر  لتحليــل  نمــوذج مــودي 

المقترضيــن مــن الشــركات, تقــوم إدارة مخاطــر الشــركات
أيضــا بتقديــم المشــورة والتوجيــه لوحــدات األعمــال بغــرض 
نشــر أفضــل الممارســات فــي البنــك بأكملــه فــي مجــال إدارة 

االئتمــان. مخاطــر 

باإلضافــة إلــى المراجعــات الســنوية الرســمية لمخاطــر االئتمــان 
أكبــر  عــدد  إجــراء  يتــم  للشــركات،  تســهيل ممنــوح  لــكل 
مــن المراجعــات علــى الحســابات قيــد المالحظــة وشــركات 
يســتمر  كمــا  الكبيــرة،  والتعرضــات  العامــة  المســاهمة 
ــة  ــات المالي ــنوية للمؤسس ــع س ــة رب ــراء مراجع ــي إج ــك ف البن
ــد  ــارات الجه ــة اختب ــد متضمن ــتوى البل ــى مس ــة عل والمحفظ
مــع  يتماشــى  بمــا  والمالمــح  التصنيــف  عمليــات  ومراجعــة 

النظاميــة. والتوجيهــات  الممارســات  أفضــل 

مخاطر ائتمان األفراد

تقــوم إدارة ائتمــان األفــراد بــإدارة مخاطــر االئتمــان فــي محفظــة 
ــتنادا  ــراد اس ــالء األف ــان للعم ــهيالت االئتم ــح تس ــم من ــراد، يت األف
ــى برامــج المنتجــات، يحتــوي منهــج اإلقــراض المبرمــج علــى  إل
معالجــة  وممارســات  المخاطــر  لقبــول  قياســية  معاييــر 
ومخاطــر/  كفــاءة  أفضــل  علــى  الحصــول  بغــرض  القــروض 
حوافــز لهــذه المحافــظ، يتــم اعتمــاد برامــج المنتجــات مــن 
جانــب لجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة ويتــم رصــد أداء هــذه 

البرامــج ومراجعتهــا علــى نحــو منتظــم.

اســتنادا إلــى الظــروف الســائدة بالســوق حافــظ البنــك علــى 
الشــاملة  بالمراجعــة  وقــام  للمحفظــة  المســتمر  رصــده 
ــهيالت  ــة التس ــم مراجع ــج، تت ــج المنت ــان/ برنام ــة االئتم لسياس
االئتمانيــة خــارج سياســة االئتمــان / برامــج المنتــج بصــورة فرديــة 
ــراد وإدارة  ــة لألف ــات المصرفي ــب إدارة الخدم ــن جان ــا م وتقييمه

ــراد. ــان األف ــر ائتم مخاط

والمعالجــات  النظــام  علــى  التعزيــزات  مــن  العديــد  أدخلــت 
الجديــدة فــي مختلــف األنشــطة الحساســة بهــدف تحســين 
جــودة وكفــاءة المعالجــة وتعزيــز منهجيــات االســترداد فــي 
محفظــة األفــراد، نفــذ البنــك نظــام آلــي لتحصيــل القــروض 
بغــرض تعزيــز عمليــات التحصيــل واالســترداد كمــا نفــذ نظامــًا 
آليــًا لتنظيــم القــروض إلدخــال المزيــد مــن التعزيــزات علــى 

إطــار عمــل مخاطــر ائتمــان األفــراد.

آلية مراجعة القروض

تقــوم آليــة مســتقلة لمراجعــة القــروض بتقييــم جــودة دفتــر 
البنــك والموازنــة بيــن المخاطــر والحوافــز حيــث تقــوم بإدخــال 
بتقييــم  اآلليــة  تقــوم  االئتمــان،  إدارة  فــي  نوعيــة  تحســينات 
ــدرج االئتمــان وتقييــم  ــة إدارة القــرض وســالمة أســلوب ت فعالي

ــه. ــة وخالف ــودة المحفظ ــة وج ــان المتوقع ــائر االئتم خس

إدارة معالجة القروض المتعثرة 

المتابعــة  عــن  مســؤولة  المتعثــرة  القــروض  معالجــة  إدارة 
المتواصلــة لــكل حســاب متعثــر باســتخدام جميــع التدابيــر 
العاليــة  المخاطــر  التعــرض لمجموعــات  المتاحــة لتخفيــض 
لمضاعفــة حــاالت االســترداد وإعــادة تأهيــل هــذه العالقــات بحيــث 
إلــى خطــوط أعمالهــا التجاريــة  يمكــن إرجاعهــا مــرة أخــرى 
المتواصــل  والتحســين  تــام  بشــكل  عاملــة  كحســابات 

المحفظــة. لمركــز 

كفاية رأس المال)تابع(

إفصاحات بازل 3
ــات  ــم إفصاح ــاه تقدي ــم أدن ــي، ت ــزي العمان ــك المرك ــن البن ــادر ع ــر 2013 والص ــخ 17 نوفمب ــم ب م 1114 بتاري ــم رق ــا بالتعمي التزام

ــال: ــة رأس الم ــول كفاي ــة ح ــة معين إلزامي

المررز رما في 31 ديسمبر 2021

إجمالي الرصيد التفاصيل
)القيمة الدفترية(

صافي الرصيد 
)القيمة الدفترية(

األصول المرجحة 
بالمخاطر

بآالف الرياالتبآالف الرياالتبآالف الرياالت

32,951,608	53,925,5		,	19,	بنود داخل الميزانية العمومية

285,035283,021268,918بنود خار	 الميزانية العمومية

11,78611,78611,786ملتقات

	1	,230--مخاطر التلغيل

95,617--مخاطر السوق

4,491,2664,220,3503,558,343اإلجمالي

19,995	--رأسمال الطبقة 1 العام

115,500--رأسمال إضافي للطبقة 1

26,387--رأسمال الطبقة 2

561,882--إجمالي رأس المال النظامي

35,897	--إجمالي رأس المال المطلو	 * %12.25

395,958--متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان

11,713--متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

28,226--متطلبات رأس المال لمخاطر التلغيل

11.8معدل حقوق ملكية الطبقة 1 العام

15.0--معدل الطبقة 1

15.8--إجمالي معدل رأس المال

إدارة المخاطر
الهــدف األساســي إلدارة المخاطــر هــو حمايــة مــوارد البنــك مــن مختلــف المخاطــر التــي يواجههــا البنــك، تشــتمل مجموعــة إدارة 
المخاطــر علــى مخاطــر ائتمــان المؤسســات، ومخاطــر ائتمــان المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، ومخاطــر ائتمــان األفــراد، 
ومخاطــر الســوق، والمخاطــر التشــغيلية، ومخاطــر أمــن المعلومــات واســتمرارية األعمــال، وآليــة مراجعــة القــروض، تتبــع كافــة 

وحــدات إدارة المخاطــر لرئيــس مجموعــة إدارة المخاطــر وهــي مســتقلة عــن وحــدات األعمــال. 

تهــدف إســتراتيجية مخاطــر االئتمــان بالبنــك إلــى تبنــي منهــج للنمــو االئتمانــي وإلــى عــدم التركيــز علــى مجــاالت تعتبــر نســبيا 
عاليــة المخاطــر بنــاءا علــى األحــوال الســوقية الســائدة والمتوقعــة. 

اإلطــار اإلداري والسياســات واإلجــراءات المطبقــة إلدارة المخاطــر مبنيــة علــى أفضــل الممارســات العالميــة، وتوصيــات لجنــة بــازل 
والموجهــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي العمانــي. 

يتعرض البنك للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان
اإلفصااات النوعية

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة الماليــة التــي يتكبدهــا البنــك فــي حالــة عجــز عميــل أو طــرف مقابــل فــي األداة الماليــة 
ــة وهــي تنشــأ بصفــة أساســية مــن القــروض والســلف التــي يقدمهــا البنــك للعمــالء والبنــوك  ــه التعاقدي ــاء بالتزامات عــن الوف
ــدرس البنــك ويوحــد جميــع بنــود التعــرض لمخاطــر  ــر عــن إدارة المخاطــر ي األخــرى واألوراق الماليــة االســتثمارية، ألغــراض التقاري

االئتمــان )مثــل مخاطــر عجــز طــرف ملتــزم أو مخاطــر بلــد أو قطــاع(.
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مخاطر االئتمان )تابع(
 عريف التخلف عن السداد والعال	

وبالتالــي،  الســداد،  عــن  تخلفــت  ماليــة  أداة  أن  البنــك  يــرى 
المرحلــة 3 )إنخفــاض قيمــة اإلئتمــان( إلحتســاب خســائر اإلئتمــان 
المتوقعــة فــي جميــع الحــاالت عندمــا يصبــح المقتــرض متأخــرا 
90 يوًمــا عــن ســداد مدفوعاته التعاقديــة. یعتبر البنك أرصدة الخزینة 
والبنوك متخلفة عن الســداد ویتخذ إجراء فوري عندما ال یتم ســداد 
المدفوعات الداخلیة المطلوبة قبل إغالق األعمال كمــا هــو مبین في 

االتفاقیات الفردیة.

كجــزء مــن التقييــم النوعــي لمــا إذا كان العميــل متخلًفــا عــن 
الســداد، يأخــذ البنــك أيًضــا فــي عيــن اإلعنبــار مجموعــة متنوعــة 
مــن الحــاالت التــي قــد تشــير إلــى عــدم إحتمــال الدفــع. عندمــا 
تحــدث مثــل هــذه األحــداث، يــدرس البنــك بعنايــة مــا إذا كان 
ينبغــي أن يــؤدي هــذا الحــدث إلــى معاملــة العميــل علــى أنــه 
متعثــر، ومــن ثــم يتــم تقييمــه علــى أنــه المرحلــة 3 إلحتســاب 
خســائر اإلئتمــان المتوقعــة أو مــا إذا كانــت المرحلة 2 مناســبة. 

مثــل هــذه األحــداث تشــمل:

أو  التقصيــر  إلــى  يشــير  للمقتــرض  الداخلــي  التقييــم   •
التقصيــر شــبه 

المقترض طلب التمويل في حاالت الطوارئ من البنك  •
المقتــرض الــذي لديــه التزامــات مســتحقة متأخــرة للدائنيــن   •

العمومييــن أو الموظفيــن
المقترض المتوفى  •

ــث  ــة حي ــات المتضمن انخفــاض جوهــري فــي قيمــة الضمان  •
مــن المتوقــع اســترداد القــرض مــن بيــع الضمانــات

انخفــاض جوهــري فــي مبيعــات المقتــرض أو فقــدان أحــد   •
كبــار العمــالء

خرق إلتفاق ال يتنازل عنه البنك  •
المديــن )أو أي منشــأة قانونيــة داخــل مجموعــة المديــن(   •

تقــوم بتقديــم طلــب إعــالن اإلفــالس
تعليــق ديــون أو حقــوق المســاهمين المدرجــة فــي البورصــة   •
بســبب الشــائعات أو الحقائــق المتعلقــة بالصعوبــات الماليــة.

إن سياســة البنــك فــي إعتبــار أداة ماليــة “قــد تــم عالجهــا”، 
وبالتالــي إعــادة تصنيفهــا خــارج المرحلــة 3 عندمــا ال يكــون أي 
مــن معاييــر التخلــف موجــوًدا لمــدة ســتة أشــهر متتاليــة علــى 
األقــل. إن قــرار تصنيــف أصــل مــا فــي المرحلــة 2 أو المرحلــة 1 
ــت  ــي وق ــة، ف ــان المحدث ــة االئتم ــى درج ــد عل ــه يعتم ــد عالج عن
ــادة كبيــرة فــي  ــى وجــود زي العــالج، ومــا إذا كان هــذا يشــير إل

ــي. ــاإلدراج المبدئ ــة ب ــان مقارن ــر االئتم مخاط

 أسيس معلومات  طلعية
فــي كل مــن  بتأســيس معلومــات تطلعيــة  البنــك  يقــوم 
ازدادت  قــد  لــألداة  االئتمــان  مخاطــر  كانــت  إذا  لمــا  تقييمــه 
بشــكل كبيــر منــذ اإلدراج األولــي وقياســه لخســائر اإلئتمــان 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  إعتبــار  علــى  وبنــاًء  المتوقعــة. 
البنــك  يقــوم  الخارجيــة،  والمتوقعــة  الفعليــة  المعلومــات 
بصياغــة وجهــة نظــر أساســية لالتجــاه المســتقبلي للمتغيــرات 
ــن  ــة م ــة معقول ــى مجموع ــة إل ــة باإلضاف ــة ذات الصل االقتصادي

المحتملــة. الســيناريوهات 

المعلومــات  وتوافــر  البنــك  مخاطــر  طبيعــة  إلــى  بالنظــر 
الموثوقــة إحصائيــًا التاريخية، يســتمد البنــك احتمالية التقصير 

فــي فتــرة زمنيــة معينــة باســتخدام بيانــات احتماليــة التقصيــر 
مــن خــالل دورة التــي تنشــرها Moody لــكل فئــة تصنيــف.

افتراضات ايتصادية متغيرة
االقتصــاد  ســيناريوهات  لتحديــد  المطبقــة  الطريقــة  إن 
الكلــي واحتماالتهــا تعتمــد علــى الطريقــة المختلطــة التــي 
تجمــع بيــن التوقعــات الحتميــة/ إعــداد النمــاذج مــع تحليــل 
البديلــة  االقتصاديــة  الظــروف  لتحديــد  التراكمــي  التوزيــع 

وقوعهــا. واحتمــاالت 

ــية  ــة الرئيس ــارات المنهجي ــات واالختي ــص االفتراض ــن تلخي يمك
فــي الخطــوات التاليــة: 

ضمــن  النفــط  ســعر  اختيــار  عــدم  حقيقــة  مــن  بالرغــم   .1
لالختيــار  االحصائــي  التفضيــل  خــالل  اإليضاحيــة  المتغيــرات 
التحليــل  وكذلــك  التجــاري  الحــدس  يشــير  المتنــوع، 
لتحديــد  الرئيســية  المحــركات  احــد  أنــه  الــى  المترابــط 
الناتــج اإلجمالــي المحلــي وســعر الفائــدة الفعلــي وفقــا 
لتعريــق البنــك الدولــي )مخفــض الناتــج اإلجمالــي المحلــي 
النفطيــة  الصناعــات  أن  النفــط كمــا  يتأثــر بشــدة بســعر 
مســئولة عــن جــزء كبيــر مــن الناتــج اإلجمالــي المحلــي فــي 

عمــان(. ســلطنة 
تــم انشــاء الســيناريو الرئيســي بنــاءا علــى افتــراض ان ســعر   .2
أمريكــي  دوالر   54 مســتوى  عنــد  يســتقر  ســوف  النفــط 

ــت.  ــام برن ــن خ ــل م للبرمي
تــم انشــاء الســيناريوهات البديلــة بنــاءا علــى االنحرافــات   .3
عــن المســارات الرئيســية لســعر النفــط اخــذا فــي االعتبــار مــا 

يلــي: 

التغيــرات التاريخيــة فــي أســعار النفــط )التغيــر القياســي   أ. 
بنســبة 28٪ فــي تغيــرات األســعار النســبية الســنوية(،

حجــم االنفصــال يســاوي زائد/تاقــص 0.87 تغيــر قياســي   ب. 
 ٪33,33 تقــارب  بنســبة  الرئيســي  الســيناريو  عــن 
الحتمــال وقــوع الســيناريوهات المحتملــة )المعاكســة 

والمواتيــة(، 

المحــركات الزمنيــة للمتغيــرات اســتندت الــى افتــراض   ج. 
أســعار  فــي  الســنوية  للتغيــرات  الطبيعــي  التوزيــع 
ــص االرجــاع والقيــاس الزمنــي لهــا  النفــط وبعــض خصائ
 )standard deviation times square root of time(
)معاكس/مواتــي(.  الســيناريو  ونوعيــة   )+/-( بعالمــات 

تــم تقديــر الناتــج اإلجمالــي المحلــي وســعر الفائــدة بصــورة   .4
رئيســية بنــاءا علــى التبعيــات المتبادلــة بينهمــا وعالقتهمــا 
فــي ســعر  للتغيــرات  المناســبة(  الزمنيــة  الفجــوات  )مــع 
النفــط بفــرض األســعار الوســطية لخــام برنــت فــي ضــوء 
العمليــة  خــالل  مــن  تحديــده  تــم  كمــا  معيــن  ســيناريو 

الموضحــة فــي البنــد رقــم 3. 
تــم تقديــر الناتــج اإلجمالــي المحلــي للفــرد مــن خــالل قيــاس   .5
الركــود مقابــل التغيــرات فــي الناتــج اإلجمالــي المحلــي 
المقــدرة فــي ضــوء ســيناريو معيــن وبفــرض أن انخفــاض 
ــيناريو.  ــك الس ــى ذل ــد عل ــكاني ال يعتم ــو الس ــرة النم وتي

مخاطر االئتمان )تابع(
يسم إدارة ومرايبة االئتمان

يضمن قسم إدارة ومراقبة االئتمان:

القــروض وتنفيذهــا  قــد تمــت عمليــة توثيــق جميــع  أنــه   •
الصحيحــة. بالصــورة  بهــا  واالحتفــاظ 

اعتمــاد خطــوط االئتمــان مــن قبــل جهــة االعتمــاد الصحيحــة   •
ــا. ــة أيض ــورة صحيح ــل بص ــجيل التفاصي وتس

تغطــي  التــي  والدقيقــة  المناســبة  التقاريــر  اســتخراج   •
االئتمــان. لمخاطــر  التعــرض  مجــاالت  مختلــف 

اإلبالغ عن المخالفات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.  •
ــب  ــن جان ــم م ــد / قائ ــج جدي ــرح أي منت ــات ط ــة عملي مراجع  •

البنــك والمشــاركة فيهــا.
إعداد مختلف التقارير الداخلية والخارجية على نحو دوري.  •

أنــه قــد تــم إدخــال جميــع الحــدود المصــرح بهــا فــي النظــام   •
حســب مفهــوم »المصــدر والمصحــح«.

ــع األمــوال  ــم بصــرف جمي ــض المالئ ــح التفوي ــم من ــد ت ــه ق أن  •
فــي جميــع حــاالت التعــرض االئتمانــي المعتمــدة.

اإلبالغ عن الخطر وأنظمة القياس
نطــاق وطبيعــة نظــام اإلبــالغ عــن الخطــر و/ أو القيــاس يكــون 

كمــا يلــي:

اإلبالغ عن الخطر
يتــم إجــراء مراجعــة شــاملة لمحفظــة ائتمــان الشــركات علــى 
العليــا ولجنــة  اإلدارة  إلــى  تقريــر  ربــع ســنوي وتقديــم  نحــو 
المخاطــر بالمجلــس، تتضمــن المجــاالت البــارزة فــي مراجعــة 

المخاطــر مــا يلــي:

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  •
األعضــاء  كبــار  مــن  المقترضيــن  مــع  التعامــل  مخاطــر   •

المقيميــن وغيــر 
مخاطر الدول/ المؤسسات المالية  •

ــي  ــة ف ــات صناع ــراء دراس ــك بإج ــوم البن ــك يق ــى ذل ــة إل باإلضاف
جــودة  علــى  تأثيــر  لهــا  أن  يعتبــر  التــي  القطاعــات  مختلــف 
والقطاعــات  والتأجيــر  العقــارات  مثــل  االئتمــان  محفظــة 
ــات فــي أســعار الســلع، بالنســبة للتعرضــات  ــرة بالتقلب المتأث

لمجموعــة المؤسســات الماليــة يقــوم البنــك بإجــراء اختبــارات 
ــة  ــع ســنوية للتصنيفــات والمالمــح المرحل جهــد ومراجعــات رب
ســلبيًا بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات والموجهــات 
التنظيميــة، تتــم مراجعــة هــذه التقاريــر بصــورة دوريــة مــن 

جانــب اإلدارة العليــا ولجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة.

يتــم إجــراء مراجعــة شــهرية لمحفظــة ائتمــان األفــراد ويتــم 
تقديمهــا إلــى اإلدارة العليــا ولجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة 
لجنــة  علــى  تقريــر  آخــر  عــرض  يتــم  ســنة  ربــع  كل  وفــي 
تغطيهــا  التــي  البــارزة  المجــاالت  اإلدارة،  بمجلــس  المخاطــر 

هــي: المراجعــة 

مراجعة المحفظة  •
ملخــص اإلدارة واتجاهــات التأخــر فــي األداء واتجاهــات التعثــر   •
)متضمنــة تحليــل التأخــر مــن حيــث المنتــج وتحليــل فينيتــج 
األداء عبــر مختلــف  فــي  التعثــر  Vintage Analysis وحــاالت 

ــر االئتمــان وخالفهــا( معايي
المشاريع التي تتم مباشرتها/ الوفاء بها خالل الشهر  •

حاالت االسترداد  •

القياس
خسائر انخفاض القيمة على القروض والسلفيات

يقــوم البنــك بمراجعــة حســابات القــروض والســلفيات الهامــة 
ــب  ــاإذا كان يج ــم م ــي لتقيي ــز المال ــان المرك ــخ بي ــًا بتاري فردي
تســجيل خســارة إنخفــاض قيمــة القــروض فــي بيــان الدخــل 
تتخــذ  أن  التحديــد،  اإلدارة علــى وجــه  الشــامل. يتطلــب مــن 
النقديــة  التدفقــات  وتوقيــت  القيمــة  تقديــر  عنــد  هــام  قــرار 
المســتقبلية عنــد تحديــد خســارة إنخفــاض القيمــة. عنــد تقديــر 
هــذه التدفقــات النقديــة، يصــدر البنــك أحــكام حــول الوضــع 
لإلســترداد  القابلــة  القيمــة  وصافــي  للمقترضيــن  المالــي 
للضمانــات. تســتند هــذه التقديــرات علــى إفتراضــات حــول عــدة 
ــا ينتــج فــي  عوامــل كمــا يجــوز أن تختلــف النتائــج الفعليــة، ِممَّ

تغيــرات مســتقبلية للمخصــص.

القــروض والســلفيات التــي تــم تقييمهــا بشــكل فــردي وتبيــن 
أنــه ال يجــب تخفيــض قيمتهــا وجميــع القــروض والســلفيات 
الغيــر الجوهريــة بشــكل فــردي تــم تقييمهــا بشــكل جماعي، 
فــي مجموعــة مــن األصــول ذات خصائــص مماثلــة للمخاطــر، 
ــد مــا إذا كان ينبغــي تكويــن مخصــص بســبب خســائر  لتحدي
األحــداث المتكبــدة حيــث يوجــد دليــل موضوعــي ولكــن آثارهــا 
ال تــزال غيــر واضحــة. يأخــذ التقييــم الجماعــي فــي االعتبــار مــن 
ــتويات  ــان، ومس ــودة االئتم ــل ج ــروض )مث ــة الق ــات محفظ بيان
ــخ(،  ــان ال ــب الضم ــرض لنس ــان، ق ــتخدام االئتم ــرات، وإس المتأخ

وتركيــزات المخاطــر.
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الخسارة الناشئة من التقصير )تابع(
مــن  الناشــئة  والخســارة  التنظیمیة  القواعد  بتقدیر  البنك  یقوم 
علــى   9 الدولــي  المالــي  التقريــر  بموجــب معيــار  التقصيــر 
أساس مختلف. وفًقــا لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي 9، يتــم 
تقديــر معــدالت الخســارة الناشــئة مــن التقصيــر للمرحلــة 1، 
والمرحلــة 2، والمرحلــة 3، والقطاعــات المشــتراة أصــالً بإئتمــان 
منخفــض القيمــة بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي 
9 لــكل فئــة مــن فئــات األصــول. يتــم تقديــر مدخــالت هــذه 
المعــدالت الخاصــة بالخســارة الناشــئة مــن التقصيــر، إن أمكــن، 
مــن خــالل اختبــار المســتردات األخيــرة. يتــم تكــرار هــذه لــكل 

ســيناريو اقتصــادي حســب االقتضــاء.

لخســائر  الخاضعــة  األصــول  جميــع  باســتمرار  البنــك  يراقــب 
أو  أداة  كانــت  إذا  مــا  تحديــد  أجــل  مــن  المتوقعــة  اإلئتمــان 
ــة  ــان المتوقع ــائر اإلئتم ــى خس ــع إل ــن األدوات تخض ــة م محفظ
مــدى  علــى  المتوقعــة  اإلئتمــان  خســائر  أو  شــهر   12 لمــدة 
أعمارهــا المحتملــة، يقــوم البنــك بتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك 

زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف األولــي.

زيــادة  لتحفيــز  ثانويــة  نوعيــة  طريقــة  أيًضــا  البنــك  يطبــق 
نقــل  مثــل  األصــول،  ألحــد  االئتمــان  مخاطــر  فــي  ملحوظــة 
إلــى قائمــة المراقبــة، أو حســاب يصبــح  العميــل / المنشــأة 
متعثر. في بعض الحاالت، قد یعتبر البنك أیضا أن األحداث المذكورة 
مقارنة  االئتمان  مخاطــر  في  كبيــرة  زیادة  هــي  يلــي  فيمــا 
بالتقصيــر. بغــض النظــر عــن التغيــر فــي الدرجــات االئتمانيــة، إذا 
تجــاوزت المدفوعــات التعاقديــة أكثــر مــن 30 يوًمــا مــن موعــد 
ســدادها، يعتبــر أن مخاطــر االئتمــان قــد زادت بشــكل كبيــر 

منــذ االعتــراف األولــي.

عــدم كفايــة أو عــدم موثوقيــة المعلومــات الماليــة أو أ( 
ــة المدققــة خــالل  ــات المالي ــر البيان غيرهــا مثــل عــدم توف

120 يوًمــا مــن نهايــة الفتــرة المحاســبية.

التأخيــر فــي تنفيــذ الوثائــق خــالل 35 يوًمــا مــن الحــد الــذي ب( 
تــم إعــداده بســبب النزاعــات مــع العمــالء.

يخضــع المقتــرض للتقاضــي مــن قبــل أطــراف ثالثــة قــد ج( 
يكــون لهــا تأثيــر كبيــر علــى مركــزه المالــي.

ــا دون د(  ــي اإلدارة العلي ــار موظف ــي كب ــررة ف ــرات متك تغيي
ــة. ــة مقبول ــاء أو إدارة مهني خلف

تحويــل األمــوال بيــن المجموعــة بــدون معامــالت متضمنــة ه( 
تتجــاوز 50٪ مــن صافــي القيمــة الملموســة.

التأجيــل / التأخيــر فــي تاريــخ بــدء العمليــات التجاريــة بأكثــر و( 
ــة أو  ــروعات الحكومي ــي المش ــدا ف ــا ع ــد م ــام واح ــن ع م

التأخيــر يرجــع إلــى الموافقــات الحكوميــة.

تعديــالت علــى البنــود تــؤدي إلــى تنــازالت تمنــح للمقتــرض ز( 
المركــز   / للمقتــرض  النقديــة  التدفقــات  فحــص  )بعــد 
الســداد( بمــا فــي ذلــك تمديــد  القــدرة علــى   / المالــي 
الوقــف االختيــاري وتأجيــل الســداد والتنــازل عــن اإلتفاقيــات 
ومــا إلــى ذلــك. يجــب أن يكــون هــذا المطلــب متوافقــًا 
مــع إرشــادات إعــادة الهيكلــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي 

ــر. ــت آلخ ــن وق ــي م العمان

ــاح ح(  ــر فــي المبيعــات أو فــي األرب هبــوط بنســبة 25٪ أو أكث
قبــل ضريبــة الدخــل مقارنــة بالســنة الســابقة باســتثناء 
ــة. ــداث الجوهري ــد األح ــال/ أح ــوذج األعم ــي نم ــر ف ــة التغيي حال

أقــل ط(  إلــى  الديــن  خدمــة  تغطيــة  نســبة  فــي  انخفــاض 
ائتمانــي  بدعــم  تتمتــع  التــي  الحــاالت  باســتثناء   1 مــن 

مقبــول. خارجــي 

تخفيــض تقييــم التصنيــف 3 درجــات للتصنيــف مــن R1 ي( 
.R6و R5 والتخفيــض درجتيــن إلــى R4 إلــى

مقارنــة ك(   ٪20 مــن  بأكثــر  الصافيــة  القيمــة  فــي  التــآكل 
بالســنة الســابقة إلــى جانــب الزيــادة فــي الرافعــة الماليــة 

بمقــدار 1.5 مــرة.

إدارة المخاطر النموذجية
البنــك نمــاذج فــي العديــد مــن أنشــطته الماليــة  اســتخدم 
عــن  لإلبــالغ  ائتمانــي  فــي تســهيل  االكتتــاب  والتجاريــة مــن 
للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  بموجــب  المتوقعــة  الخســارة 

.9 الماليــة 

إلدارة المخاطــر النموذجيــة، قــام البنــك بتطبيق إطــار الحوكمة 
)اإلطــار( بموجــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 9. اإلطــار هــو 
سياســة البنــك الشــاملة وينطبــق علــى جميــع نمــاذج البنــك. 
ــورة  ــر المط ــاس المخاط ــاذج قي ــع نم ــإن جمي ــار، ف ــا لإلط ووفًق
ــكل  ــر بش ــي تؤث ــن( الت ــة بالموردي ــًا )المتعلق ــًا او خارجي داخلي
ــر الماليــة عــن الخســارة المتوقعــة  مباشــر علــى إعــداد التقاري
وخســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا المحتملــة 

تتطلــب التحقــق مــن صحتهــا بشــكل مســتقل.

يحــدد إطــار العمــل منهجيــة منظمــة إلدارة التطويــر والتحقــق 
والموافقــة والتطبيــق واالســتخدام المســتمر للنمــاذج. كمــا 
ــة ذات أدوار ومســؤوليات وسياســات  ــة فعال يتضمــن بنيــة إداري
وضوابــط رقابيــة محــددة بوضــوح إلدارة مخاطــر النمــوذج. تتــم 
اســتيفائه  لضمــان  منتظــم  أســاس  علــى  اإلطــار  مراجعــة 
للمعاييــر التنظيميــة والممارســات الدوليــة. يجــب اعتمــاد أي 
تغييــر جوهــري فــي اإلطــار مــن قبــل مجلــس اإلدارة أو لجنــة 

المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة.

يقــوم البنــك بإجــراء تدقيــق مســتقل للنمــوذج يصــدر مــن خالله 
ــدة لقيــاس /  ــة بالموافقــة علــى اســتخدام نمــاذج جدي التوصي
تقييــم المخاطــر الجديــدة. باإلضافــة إلــى التحقــق مــن صحــة 
النمــوذج الجديــد، فــإن هــذه العمليــة تعمــل أيضــا علــى تقييــم 
الســنوية.  التحقــق  عمليــة  خــالل  مــن  الحاليــة  النمــاذج  أداء 
وســتكون اســتقاللية الفريــق بمثابــة خــط دفــاع ثانــي فعــال 

ــاذج. ــتخدام النم ــق باس ــا يتعل ــك فيم للبن

سياسة إدارة مخاطر االئتمان
دليــل شــامل لسياســات وإجــراءات مخاطــر ائتمــان الشــركات 
 / التنظيميــة  الحــدود  تتضمــن  مفصلــة  موجهــات  يقــدم 
مفصلــة موجهــات  اإلجــراءات  دليــل  يوفــر  كمــا  الداخليــة, 
لإلجــراءات عــن أســلوب االئتمــان والصيــغ التــي يجب اســتخدامها 
لمعالجــة طلبــات االئتمــان الفرديــة, تتــم إدارة تعرضــات االئتمــان
المقــدم لمجموعــة المؤسســات الماليــة حســب موجهــات 
ــراد ــورد سياســة االئتمــان لألف سياســة المؤسســات الماليــة, ت
ــال  ــة باألعم ــة ذات الصل ــات السياس ــة لموجه ــوط العريض الخط
المصرفيــة لألفــراد وهــي تغطــي برامــج المنتجــات والمعاييــر 
ذات الصلــة بالقــروض المضمونــة بالرواتــب، والرهــون وبطاقــات 
االئتمــان وبرامــج منتجــات األفــراد األخــرى, تتم مراجعة سياســات
وإجــراءات االئتمــان بصفــة دوريــة للتأكــد مــن أنهــا تتماشــى مــع 

ــة. ــات التنظيمي ــوق والموجه ــات الس موجه

مخاطر االئتمان )تابع(
الخزينة والتجارة والعاليات بين البنو	

إن الخزينــة والتجــارة والعالقــات بيــن البنــوك واألطــراف المقابلــة 
وتجــار  والمصــارف،  الماليــة،  الخدمــات  مؤسســات  تشــمل 
السماســرة، وتجــار صــرف العمــالت، ودور المقاصــة. بالنســبة 
البنــك  االئتمــان فــي  العالقــات، يقــوم قســم مخاطــر  لهــذه 
بتحليــل المعلومــات المتاحــة للجمهــور مثــل المعلومــات 
الماليــة والبيانــات الخارجيــة األخــرى، ويعيــن التصنيــف الداخلــي.

إيراض اللررات واألعمال التجارية الصغيرة
بالنســبة للقــروض المصرفيــة للشــركات واالســتثمارات، يتــم 
االئتمــان  مخاطــر  موظفــي  قبــل  مــن  المقترضيــن  تقييــم 
المتخصصيــن فــي البنــك. يســتند تقييــم مخاطــر االئتمــان 
علــى نمــوذج تقييــم النقــاط االئتمانيــة الــذي يأخــذ فــي االعتبــار 
مختلــف المعلومــات التاريخيــة والحاليــة والمســتقبلية مثــل:

المعلومــات الماليــة التاريخيــة مــع التوقعــات والموازنــات   •
التــي أعدهــا العميــل. تشــمل هــذه المعلومــات الماليــة 
ونســب  المــالءة  ونســب  والمتوقعــة  المحققــة  النتائــج 
ــي  ــاس األداء المال ــة لقي ــرى ذات صل ــب أخ ــيولة وأي نس الس
فــي  المؤشــرات  هــذه  بعــض  التقــاط  يتــم  للعميــل. 
اإلتفاقيــات المبرمــة مــع العمــالء، وبالتالــي، يتــم قياســها 

االهتمــام. مــن  بمزيــد 
أي معلومــات متاحــة للجمهــور حــول العمــالء مــن األطــراف   •
الخارجيــة. وهــذا يشــمل درجــات التصنيــف الخارجيــة الصــادرة 
المســتقلين،  المحلليــن  وتقاريــر  التصنيــف،  وكاالت  عــن 
وســندات متداولــة عالنيــًة أو أســعار مقايضــة تقصيــر اإلئتمــان 

ــات الصحفيــة والمقــاالت. أو البيان
أي معلومــات اقتصاديــة جغرافيــة أو جيوسياســية، علــى   •
المتعلــق  المحلــي  الناتــج  إجمالــي  نمــو  المثــال،  ســبيل 
ــل. ــل العمي ــث يعم ــددة حي ــة مح ــة وجغرافي ــات صناعي بقطاع

أي معلومــات داعمــة أخــرى موضوعيــة عــن جــودة وقــدرات   •
إدارة العميــل ذات الصلــة بــأداء الشــركة.

يختلــف مــدى تعقيــد وتقنيــات التصنيــف بنــاًء علــى تعــرض   •
بعــض  تصنيــف  يتــم  العميــل.  وحجــم  وتعقيــد  البنــك 
نمــاذج  ضمــن  تعقيــًدا  األقــل  الصغيــرة  التجاريــة  القــروض 

التجزئــة. بمنتجــات  الخاصــة  البنــك 

اإليراض اإلستهالري ورهونات التجزئة
يشــمل اإلقــراض االســتهالكي قــروض شــخصية غيــر مضمونــة 
وبطاقــات ائتمــان وســحب علــى المكشــوف. يتــم تصنيــف 
ــة وبعــض عمليــات اإلقــراض  هــذه المنتجــات مــع رهــون التجزئ
الصغيــرة لألعمــال األقــل تعقيــًدا مــن خــالل أداة بطاقــة األداء اآللــي 
التــي تعتمــد فــي المقــام األول علــى األيــام التــي فــات موعــد 

إســتحقاقها. المدخــالت الرئيســية األخــرى فــي النمــاذج هــي:

الســقوف  اســتخدام  االســتهالكي:  اإلقــراض  منتجــات   •
ومعــدالت  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  ونمــو  والتقلبــات، 
المرتبــات   / الدخــل  مســتويات  فــي  التغيــرات  البطالــة، 
الجاريــة  الحســابات  ســجالت  علــى  بنــاءًا  الشــخصية 
المتوقعــة. الفائــدة  تســعير  وإعــادة  الشــخصية  والمديونيــة 

ــدالت  ــي، ومع ــي اإلجمال ــج المحل ــو النات ــة: نم ــون التجزئ ره  •
المرتبــات   / الدخــل  مســتويات  فــي  والتغيــرات  البطالــة، 
الجاريــة،  الحســابات  ســجالت  إلــى  اســتنادًا  الشــخصية 
الفائــدة المتوقعــة. والمديونيــة الشــخصية، وإعــادة تســعير 

التعرض للمخاطر عند التقصير
الدفتريــة  القيمــة  التقصيــر  عنــد  للمخاطــر  التعــرض  يمثــل 
انخفــاض  لحســابات  الخاضعــة  الماليــة  لــألدوات  اإلجماليــة 
التعــرض  زيــادة  علــى  العميــل  قــدرة  يعالــج  ممــا  القيمــة، 
والســداد  الدفــع  عــن  التخلــف  مــن  االقتــراب  مــع  للمخاطــر 

أيًضــا. المحتمــل  المبكــر 

لحســاب التعــرض للمخاطــر عنــد التقصيــر لقــرض المرحلــة 1، 
يقــوم البنــك بتقييــم أحــداث التخلــف المحتملــة فــي غضــون 
12 شــهًرا لحســاب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهر 
ومــع ذلــك، إذا كان قــرض المرحلــة األولــى متوقــع التخلــف فــي 
ــخ الميزانيــة العموميــة ومــن المتوقــع أيًضــا  12 شــهًرا مــن تاري
ــٍذ يتــم أخــذ جميــع أحــداث  ــم التعثــر مــرة أخــرى، عندئ عالجــه ث
التخلــف المرتبطــة بعيــن االعتبــار. بالنســبة للمرحلــة 2 و 3 
واألصــول الماليــة المشــتراة أصــالً بإئتمــان منخفــض القيمــة، 
فــإن التعــرض للمخاطــر عنــد التقصيــر يعتبــر لألحــداث علــى 

ــر األدوات. ــدى عم م

التقصيــر عــن طريــق  التعــرض للمخاطــر عنــد  البنــك  يحــدد 
نمذجــة مجموعــة مــن نتائــج التعــرض المحتملــة فــي نقــاط 
زمنيــة مختلفــة، المقابلــة لســيناريوهات متعــددة. يتــم بعــد 
التقريــر  معيــار  بمقتضــى  التقصيــر  إحتماليــة  تعييــن  ذلــك 
ــج  ــاءًا علــى نتائ ــكل ســيناريو اقتصــادي بن ــي 9 ل ــي الدول المال

نمــاذج البنــك.

الخسارة الناشئة من التقصير
ــتثمار،  ــركات واالس ــة للش ــة المصرفي ــألدوات المالي ــبة ل بالنس
علــى  التقصيــر  مــن  الناشــئة  الخســائر  قيــم  تقييــم  يتــم 
وتتــم  الحســابات  مديــري  قبــل  مــن  شــهًرا   12 كل  األقــل 
مراجعتهــا والموافقــة عليهــا مــن قبــل قســم مخاطــر االئتمــان 
المتخصصــة للبنــك. يعتمــد تقييــم مخاطــر االئتمــان علــى 
إطــار تقييــم موحــد للخســارة الناشــئة مــن التقصيــر ينتــج 
عنــه معــدل معيــن للخســارة الناشــئة مــن التقصيــر. تأخــذ 
ــي  ــن التقصيرف ــئة م ــارة الناش ــة بالخس ــدالت الخاص ــذه المع ه
الحســبان التعــرض للمخاطرعنــد التقصيــر المتوقــع مقارنــة 
ضمانــات  أي  مــن  تحقيقــه  أو  اســترداده  المتوقــع  بالمبلــغ 

محتفــظ بهــا.

إلــى  بالتجزئــة  اإلقــراض  منتجــات  بتقســيم  البنــك  يقــوم 
محافــظ أصغــر متجانســة، بنــاءًا علــى الخصائــص األساســية 
ذات الصلــة بتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية. تعتمــد 
البيانــات المطبقــة علــى بيانــات الخســارة المجمعــة تاريخيــا 
وتتضمــن مجموعــة أوســع مــن خصائــص المعامــالت )علــى 
ســبيل المثــال، نــوع المنتــج، نطــاق أوســع مــن أنــواع الضمانــات( 
باإلضافــة إلــى خصائــص المقتــرض. كمــا یتم استخدام البیانات 
األخیرة والسیناریوهــات االقتصادیة المستقبلیة من أجل تحدید معدل 
التقريــر  بمقتضــى معيــار  التقصيــر  مــن  الناشــئة  الخســارة 
المالــي الدولــي 9 لكل مجموعة من األدوات المالیة. عنــد تقييــم 
المعلومــات التطلعيــة، يســتند التوقــع علــى ســيناريوهات 
متعــددة. تتضمــن أمثلــة المدخــالت الرئيســية تغييــرات فــي 
الخاصــة  العقــارات  أســعار  ذلــك  فــي  بمــا  الضمانــات  قيــم 
أو عوامــل  الدفــع  الســلع وحالــة  العقاريــة وأســعار  بالرهــون 

ــك. ــي البن ــائر ف ــى خس ــدل عل ــرى ت أخ
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سياسة إدارة مخاطر االئتمان )تابع(
)4( القيمــة التعاقديــة الباقيــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 لمحفظــة القــروض بكاملهــا، موزعــة حســب األنــواع الرئيســية لمخاطــر 

االئتمــان علــى النحــو التالــي: 

سحب على الفترة الزمنيةم
يروضالمكلوف

رمبياالت 
ملتراة/ 
مخصومة

المجموعأخرى
المخاطر خار	 

الميزانية 
العمومية

)بآالف الرياالت(

0	3,508202,70311,09213,008230,31196,1اتى شهر وااد1

6538,567269,31788,613	,	13,508222,777-3 شهور2

117,13838,217	98,	33,50887,6271,0192-6 شهور3

		1,78533,7	3,988-289,	63,5083-9 شهور	

3,101	35	,176--93,508172,927-12 شهرًا5

1,669	91,667	--126,	7	1	117,5-3 سنوات6

1537,835,	31--1296,612	317,5-5 سنوات7

1,599,0836,929--2	11,581,5	17,5أرثر من 5 سنوات8

70,1633,072,60316,57680,5473,239,889356,248اإلجمالي

)5( إجمالي القروض موزعة حسب نوع المجال الرئيسي أو الطرف المقابل كما في 31 ديسمبر 2021: 

إجماليالقطاع االيتصاديم
القروض

منها: القروض 
غير العاملة 

وفقا للمعيار 
الدولي 

للتقارير 
المالية 9 

المرالة 1 
والمرالة 2 
المخصصات 

المحتفظ بها 
وفقا للمعيار 

الدولي 
للتقارير 
المالية 9

المرالة 3 
المخصصات 

المحتفظ بها 
وفقا للمعيار 

الدولي 
للتقارير 

المالية 9 

مخصصات 
مكونة خالل 

السنة

سلف 
ملطوبة 
خالل السنة

)بآالف الرياالت(

-77	-861-0	91,5 جارة االستيراد1

	36,	32,283		,65115,	177,00218,921 جارة الجملة والتجزئة2

	5702,09826,	261,608	,123,68311التعدين والمعادن3

60122,33625,282,	7,80810,0513	153,957اإلنلاءات	

202,3125,691751236	,200,7808التصنيع5

-8501,767501,188	185,3الكهرباء والغاز والماء6

7	5)3	7(178,0762,6992,0022,271النقل واال صاالت7

-1,032-22	,3-75	,231المؤسسات المالية8

55)851(33,620	63,75	315,87650,0الخدمات9

0		,6507	09,78331,9888,72812,76	,1القروض اللخصية10

-811	6,525387الزراعة واألنلطة ذات الصلة11

-31-52-78,875الحكومة12

-16-16-	18,30القروض غير المقيمة13

-)86(19	5,683	68,665األخرى جميعا	1

3,239,889171,40044,981109,43729,19338,188اإلجمالي

سياسة إدارة مخاطر االئتمان )تابع(
اإلفصا	 الكمي

)1( إجمالــي مجمــوع تعرضــات االئتمــان مضافــًا إليهــا المتوســط اليومــي إلجمالــي التعــرض للمخاطــر علــى مــدى الفتــرة 
المقســمة حســب األنــواع الرئيســية لمخاطــر االئتمــان كمــا فــي 31 ديســمبر 2021: 

نوع التعرض لمخاطر االئتمانم

 متوسط اإلجمالي
للتعرض للمخاطر

 اإلجمالي الكلي للتعرض
للمخاطر كما في

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2120السنة الماضيةالسنة الحالية

)بآالف الرياالت(

97,78170,16393,793	90,03سحوبات على المكلوف1
1,396,881	09,78	,1,381,3651,378,0561يروض شخصية2

865,	77	57980,5,	77,6996يروض مقابل إيصاالت أمانة3

68,333	,721,662,8191	,31	,2,9991	1,5يروض أخرى	
16,5769,882	10,51710,70رمبياالت ملتراة/ مخصومة5

3,102,6142,982,5923,239,8893,043,754اإلجمالي

)2( التوزيــع الجغرافــي لتعرضــات االئتمــان مقســـمة حســب المنطقــة المهمـــة وفًقــا ألنــواع التعــرض لمخاطــر االئتمــان كمــا فــي 
31 ديســمبر 2021: 

دول مجلسعماننوع التعرض لمخاطر االئتمانم
المجموعأخرىالتعاون األخرى

)بآالف الرياالت(

70,163-56,63513,528سحوبات على المكلوف1

	09,78	,1-09,512272	,1يروض شخصية2

7	80,5-22,805	77,7يروض مقابل إيصاالت أمانة3

2,3831,662,819	9	,282	1,577,9يروض أخرى	

16,576-7,8608,716رمبياالت ملتراة/ مخصومة5

3,129,691107,8152,3833,239,889اإلجمالي

)3( التوزيــع حســب نــوع مجــال النشــاط أو الطــرف المقابــل للمخاطــر مقســما حســب األنــواع الرئيســية لمخاطــر االئتمــان كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2021: 

السحب علىالقطاع االيتصاديم
القروضالمكلوف

رمبياالت 
ملتراة/ 
مخصومة

المجموع أخرى
الكلي

المخاطر خار	 
الميزانية 
العمومية

)بآالف الرياالت(

-0	93091,5,	7-16,610- جارة االستيراد1

16,216158,2703802,136177,00262,378 جارة الجملة واألفراد2

7	123,6832,1-1,190120,5051,988التعدين والمحاجر3

393153,957122,562		15,991136,9296اإلنلاءات	

1,687	9,072189,5209251,263200,780التصنيع5

89,523	185,3-1185,219128الكهرباء والغاز والماء6

178,07620,925-1,221176,81738النقل واال صاالت7

7558,567	,231--589,	6,88622المؤسسات المالية8

2,5191,825315,87621,861	8298,78	12,7الخدمات9

09,78331	,1--09,783	,1-القروض اللخصية10

31	6,525--1,2285,297الزراعة واألنلطة التابعة11

78,8759,298--78,875-الحكومة12

-	18,30--	18,30-القروض غير المقيمة13

68,6656,838-	5,61053,1019,95جميع األخرى	1

70,1633,072,60316,57680,5473,239,889356,248اإلجمالي
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سياسة إدارة مخاطر االئتمان )تابع(
اإلفصا	 الكمي

إجمالي مبلغ التعرضات كما في 31 ديسمبر 2020، وفقًا للمنهج القياسي كما يلي:

المجموعبنسبة 150%بنسبة 100%بنسبة 50%بنسبة 35%بنسبة 20%بنسبة 0%المنتج/ التصنيفم

)بآالف الرياالت(

مصنفة

653,171-----653,171سيادية1

76	,119,22135116		,19-77,779-بنو	2

-------غير مصنفة

0,671	1,5-17,681	,1--109,78313,208اللررات1

885,923-885,923----األفراد2

مطالبات مضمونة 3
83,309	-70	,179-303,839--بعقارات سكنية

مطالبات مضمونة	
158,126-158,126----بعقارات  جارية

يروض  جاوزت موعد 5
	170,15-	170,15----استحقايها

6196186,617	5,5	1---0,875	أصول أخرى6

7
استثمارات في 

ملروعات ملتررة 
وأسهم خاصة

------

بنود خار	 الميزانية 8
296,819-2271,313	15,6 -2,0137,851العمومية

إجمالي دفتر 
805,84198,839303,83935,0833,247,4332314,491,266البنك

تخفيف مخاطر االئتمان
اإلفصا	 النوعي

مقابــل القــروض والســلف الممنوحــة للعمــالء يحتفــظ البنــك بضمانــات إضافيــة فــي شــكل نقــد أو ســندات تنميــة حكوميــة أو 
أوراق ماليــة مقبولــة ومنفعــة رهــن علــى ممتلــكات ورهــون مســجلة أخــرى علــى األصــول وضمانــات, تســتند تقديــرات القيمــة

العادلــة علــى قيمــة الضمــان اإلضافــي المقيــم علــى نحــو مســتمر. 

تبنى البنك المنهج البسيط بالنسبة للضمانات اإلضافية. 

اإلفصا	 الكمي

المبلغالتفاصيلمسلسل

)بآالف الرياالت(

9,682	ضمان نقدي من اللررات1

39	,109مخصصات محددة لقروض وسلف ومستحقات من بنو	2

159,121اإلجمالي3

كما في 31 ديسمبر 2021 كانت اشتراطات رأس المال على مخاطر االئتمان 395,958 ألف ريال عماني

سياسة إدارة مخاطر االئتمان )تابع(
)6( مبلــغ القــروض التــي انخفضــت قيمتهــا كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 موزعــة حســب نــوع المناطــق الجغرافيــة المهمــة متضمنــة 

مبالــغ المخصصــات الخاصــة والعامــة المتعلقــة بــكل منطقــة جغرافية: 

إجماليالمنطقة الجغرافيةم
القروض

منها: القروض 
غير العاملة 

وفقا للمعيار 
الدولي 

للتقارير 
المالية 9

المرالة 1 
والمرالة 2 
المخصصات 

المحتفظ بها 
وفقا للمعيار 

الدولي 
للتقارير 
المالية 9

المرالة 3 
المخصصات 

المحتفظ بها 
وفقا للمعيار 

الدولي 
للتقارير 
المالية 9

مخصصات 
مكونة خالل 

السنة

سلف 
ملطوبة 
خالل السنة

)بآالف الرياالت(

3,22576,88227,73738,188		3,129,691136,30عمان1

-2		,032,5551	107,81535,0961,7دول مجلس التعاون األخرى2

-	1-16-2,383أخرى3

3,239,889171,40044,981109,43729,19338,188المجموع

)7( الحركة في إجمالي القروض 

الحررة في إجمالي القروض خالل السنة 2021 

إجماليالمرالة 3المرالة 2المرالة 1التفاصيلم

)بآالف الرياالت(

	3,75	2,253,382621,396168,9763,0رصيد افتتااي1

- 832,	3)25,021()9,811(الترايل/ التغيرات )+/-(2

9,805	19936,7525,	12	388,85يروض جديدة3

)82	,315()30,972()211,	13()150,299(استرداد يروض	

)38,188()38,188(--يروض ملطوبة5

003,239,889	,82,126586,363171	,2رصيد اإليفال6

18	,	3715	,109		6,	10,3373اجمالي المخصصات 7

مخاطر االئتمان - اإلفصا	 عن المحافظ الخاضعة للمنهج القياسي

اإلفصا	 النوعي
يتبــع البنــك تصنيــف مــوودي لــكل مــن التعرضــات الســيادية وفيمــا بيــن البنــوك بينمــا يعامــل باقــي المخاطــر علــى أنهــا   •

ــر ٪100. ــبة خط ــة بنس ــر مصنف ــر غي مخاط
ــر  ــة بمخاط ــر المصنف ــلف غي ــروض والس ــة الق ــي معامل ــي، ف ــزي العمان ــك المرك ــة البن ــره، بموافق ــك تقدي ــتخدم البن يس  •
مرجحــة بنســبة 100٪، فيمــا عــدا قــروض اإلســكان التــي هــي بمخاطــر مرجحــة بنســبة 35٪، وذلــك اســتنادًا إلــى االشــتراطات 

ــي. ــزي العمان ــك المرك ــن البن ــادرة ع ــات الص ــي الموجه ــا ف ــوص عليه المنص
إلثبــات  البســيط  المنهــج  فــي  تقديــره  البنــك  يســتخدم  العمانــي  المركــزي  البنــك  موافقــة  ومــع  مماثلــة  بصــورة   •

اإلضافيــة. الضمانــات 
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دفتر البنك

مخاطر سعر السهم
ــن  ــزء م ــرى” كج ــاملة االخ ــرادات الش ــالل اإلي ــن خ ــة م ــة العادل ــة »القيم ــي فئ ــهم ف ــة األس ــوق ملكي ــز حق ــاظ بمراك ــم االحتف يت
ــاح او الخســائر«، لــذا ال يتــم احتســاب قيمــة الخطــر علــى  مخاطــر دفتــر البنــك وليــس فــي فئــة »القيمــة العادلــة مــن خــالل األرب
محفظــة القيمــة العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى، يتــم رصــد مخاطــر الســوق مــن خــالل تقاريــر الســوق اليوميــة التــي 
يتــم توزيعهــا علــى اإلدارة ويتــم اتخــاذ اإلجــراءات، إن وجــدت، علــى نحــو عاجــل حســب سياســة االســتثمار، والتــي توفــر، ضمــن أمــور 

أخــرى، حــدودا لتركيــز القطــاع ومســتويات اإلطــالق وموجهــات أخــرى لــإلدارة الحصيفــة للمحفظــة.

مخاطر معدالت الفائدة 
تتعــرض المحفظــة لغيــر المتاجــرة للخطــر الســوقي األساســي المتمثــل فــي خطــر الخســارة الناتجة عــن التقلبات فــي التدفقات 
النقديــة المســتقبلية أو القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة بســبب التغيــرات فــي معــدالت الفائــدة بالســوق، مخاطــر أســعار الفائــدة 
ــة. نتيجــة  ــألدوات المالي ــة ل ــة المســتقبلية أو القيــم العادل ــدة علــى الربحي ــرات فــي ســعر الفائ ــر التغيي تنشــأ مــن احتمــال تأثي

للفجــوة فــي إعــادة تســعير أســعار الفائــدة بالنســبة لألصــول وااللتزامــات يتعــرض البنــك لمخاطــر أســعار العمــالت. 

ــية  ــيناريوهات القياس ــف الس ــك لمختل ــة للبن ــات المالي ــول وااللتزام ــية األص ــد حساس ــا برص ــم إدارته ــدة تت ــعار الفائ ــر أس مخاط
ألســعار الفائــدة، تتضمــن الســيناريوهات القياســية التــي تتــم دراســتها علــى نحــو شــهري انخفــاض أو ارتفــاع متــوازي بـــ 200 نقطــة 
أســاس فــي منحنيــات العائــدات لمراجعــة األثــر علــى القيمــة االقتصاديــة لألصــول وااللتزامــات وحقــوق ملكيــة البنــك وأثرهــا علــى 

عائــدات البنــك لفتــرة زمنيــة قــد تصــل لســنة واحــدة.

ــدة للبنــك، يتــم رصــد المراكــز علــى نحــو  ــر التغيــرات فــي أســعار الفائ قــام البنــك بوضــع حــدود داخليــة فيمــا يتعلــق برصــد أث
ــة. ــة( لضمــان المحافظــة علــى المراكــز فــي إطــار الحــدود الموضوع شــهري ويتــم اســتخدام اســتراتيجيات تحــوط )تغطي

طــرق تحليــل حساســية ســعر الفائــدة هــي تحليــل فجــوة االســتحقاق التقليــدي )لقيــاس حساســية ســعر الفائــدة بالنســبة 
للعائــدات(، والفتــرة )لقيــاس حساســية ســعر الفائــدة بالنســبة لــرأس المــال( وفقــًا للمنهــج المقــدم مــن لجنــة بــازل فــي عــام 2004.

اإلفصا	 الكمي
ــية  ــاس حساس ــاس لقي ــة أس ــدة بـــ 200 نقط ــعر الفائ ــي س ــوازي ف ــاوب مت ــي تن ــية ه ــاس الحساس ــتخدمة لقي ــات المس االفتراض

ــال. ــرأس الم ــدة ل ــعر الفائ ــية س ــد وحساس ــدة للعائ الفائ

 200 نقطةكما في 31 ديسمبر 2020
أساس زيادة

 200 نقطة
أساس نقصان

)11,737(11,737أثر العائدات - ألف ريال

)86	,30(86	,30أثر العائدات - ألف دوالر أمريكي

ظــل البنــك يقــوم وبثبــات باســتخدام الطــرق/ االفتراضــات أعــاله إلجــراء تحليــل حساســية ســعر الفائــدة. يتــم إجــراء تحليــل 
الحساســية علــى فتــرات شــهرية ويتــم رصــد نتائجــه فــي مقابــل الحــدود الموضوعــة داخليــًا كمــا تتــم مناقشــة النتائــج بصــورة 
نشــطة فــي اجتماعــات لجنــة األصــول وااللتزامــات. لــم تكــن هنــاك أيــة تغييــرات جوهريــة فــي أســلوب إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة 

بالبنــك خــالل الســنة. 

مخاطر السوق
إن الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق للبنــك هــو إدارة ومراقبــة 
التعــرض لمخاطــر الســوق التــي مــن التقلبــات فــي أســعار 
األســهم, وأســعار  األجنبيــة  العمــالت  صــرف  وأســعار  الفائــدة 

المقبولــة  للمســتويات  حــدود  بوضــع  اإلدارة  مجلــس  قــام 
مــن مخاطــر الســوق, ترصــد لجنــة األصــول وااللتزامــات هــذه
الحــدود علــى نحــو منتظــم, تــدار مخاطــر الســوق اســتنادا

ــر  ــة مخاط ــي وسياس ــزي العمان ــك المرك ــات البن ــى موجه إل
دوريــة  بصــورة  مراجعتهــا  تتــم  والتــي  المعتمــدة  الســوق 
مــن جانــب لجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة, توجــد سياســات

ــي  ــك ف ــغيلية للبن ــات التش ــة للعملي ــوق منفصل ــر س مخاط
مصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة بغــرض جعلهــا تتماشــى مــع 
التشــريعات وبيئــات التشــغيل المحليــة, يتــم إجــراء اختبــارات

ــر األزمــات المحــددة للبنــك  الجهــد علــى نحــو دوري لتحليــل أث
والســوق علــى عائــدات ورأس مــال البنــك, تتضمــن المتغيــرات
تحــركات فــي ســعر األســهم وصــرف العمــالت األجنبيــة وخالفهــا,
وااللتزامــات  األصــول  لجنــة  النتائــج مــن جانــب  تتــم مراجعــة 

ولجنــة المخاطــر بــاإلدارة ولجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة. 

ــات  ــر لمنتج ــات للمخاط ــوق ترجيح ــر الس ــم مخاط ــر قس يوف
ــى  ــتنادا إل ــات اس ــل الممارس ــع أفض ــى م ــا يتماش ــة بم الخزين
بجانــب األوســط  المكتــب  يقــوم  المســتقبلية,  المخاطــر 

مراكــز  برصــد  االســتثمارية  المصرفيــة  واألعمــال  الخزينــة 
بالبنــك. الســوق  مخاطــر 

دفتر المتاجرة
تعــرض  مخاطــر  هــي  األجنبيــة  العمــالت  تحويــل  مخاطــر 
الســلبية.  الصــرف  أســعار  لتحــركات  نتيجــة  لخســائر  البنــك 
صغيــرة  مخاطــر  المتاجــرة  دفتــر  فــي  المخاطــر  تتضمــن 
ــاظ  ــن االحتف ــا م ــأ أساس ــة تنش ــالت األجنبي ــرف العم ــبيا لص نس
بمراكــز نهايــة اليــوم للعمــالت فــي الليــل واألدوات ذات الصلــة 
بمعــدالت الفائــدة. تتــم مراقبــة المراكــز علــى أســاس يومــي 
ــدود  ــن الح ــة ضم ــالت المفتوح ــز العم ــاظ بمرك ــان االحتف لضم

التنظيميــة البالغــة 40٪ مــن صافــي القيمــة.

المحتملــة  الخســائر  لتقديــر  الخطــر  قيمــة  اســتخدام  يتــم 
لمراكــز المخاطــر نتيجــة للتغيرات في أســعار الســوق والقيم. 
ــر  يتــم احتســاب قيمــة الخطــر كل شــهر لجميــع العمــالت غي
المربوطــة التــي يزيــد فيهــا مركــز البنــك فــي نهايــة اليــوم عــن 
الســقف األدنــى، تتــم مراجعــة قيمــة الخطــر مــن جانــب لجنــة 
ــاإلدارة ولجنــة المخاطــر  األصــول وااللتزامــات ولجنــة المخاطــر ب

بمجلــس اإلدارة.

ــاح  لــدى البنــك اســتثمار مــدرج بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األرب
او الخســائر يشــتمل علــى االســتثمارات فــي محافــظ األســهم 
وصناديــق وهــو يــدار من قبــل إدارة أعمــال االســتثمار المصرفي، 
يتــم رصــد المخاطــر علــى نحــو يومــي مــن قبــل المكتــب 
المخاطــر  وحــدود  الخســائر  إيقــاف  حــدود  حســب  األوســط 

ــوق.  ــات الس ــدث تقييم ــر أح ــالل تقاري ــن خ ــدة م المعتم

لغــرض تكاليــف رأس المــال يتــم أخــذ متوســط ثالثــة أشــهر 
لمبلــغ صافــي المراكــز القصيــرة أو صافــي المراكــز الطويلــة، 
ــاس ــى أس ــتنادًا إل ــط اس ــاب المتوس ــم احتس ــى, يت ــا أعل أيهم

المراكــز الفعليــة التــي يتــم الحصــول عليهــا فــي جميــع أيــام 

العمــل خــالل فتــرة األشــهر الثالثــة التــي تســبق تاريــخ التقريــر 
المــال بنســبة ٪13.5  مباشــرة, يتــم احتســاب تكاليــف رأس 

ــة. ــوق العام ــر الس ــس مخاط لتعك

 31 فــي  كمــا  المتاجــرة  لدفتــر  المطلــوب  المــال  رأس 
:2021 ديســمبر 

- مخاطر العمالت األجنبية 11,713 ألف ريال.

مخاطر التشغيل
مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر الخســارة الناتجــة عــن فشــل 
األنظمــة أو األخطــاء البشــرية أو االحتيــال أو األحــداث الخارجيــة,

لمخاطــر  يمكــن  العمــل  فــي  الضوابــط  فشــل  حالــة  فــي 
التشــغيل أن تتســبب فــي إضــرار بالســمعة وقــد يكــون لهــا 
آثــار قانونيــة وتنظيميــة أو قــد تــؤدي إلــى خســارة ماليــة, ال

يتوقــع البنــك إزالــة جميــع المخاطــر التشــغيلية ، لكــن، ومــن 
خــالل إطــار عمــل رقابــة وبرصــد ومواجهــة المخاطــر المحتملــة 
الفصــل الضوابــط  تتضمــن  المخاطــر,  إدارة  للبنــك  يمكــن   ،

والتفويــض  الوصــول  وإجــراءات  والواجبــات  للمهــام  الفعــال 
والتســوية وتدريــب الموظفيــن وتقييــم العمليــات متضمنــة 

اســتخدام التدقيــق الداخلــي.

لتحديــد  األساســي  المؤشــر  منهــج  البنــك  يتبــع 
التشــغيل. مخاطــر 

يتــم احتســاب تكلفــة رأس المــال لمخاطــر التشــغيل تحــت 
الدخــل  إجمالــي  متوســط  بأخــذ  األساســي  المؤشــر  منهــج 
مضروبــًا فــي نســبة 15٪ لــكل ســنة مــن الســنوات الماليــة 
دخلهــا  يكــون  التــي  الســنوات  باســتثناء  الســابقة،  الثــالث 
ــراد ــي هــو صافــي إي ــي ســلبيًا أو صفــرُا, الدخــل اإلجمال اإلجمال

الفوائــد )+( الدخــل بخــالف الفوائــد )+( المخصصــات للفوائــد غيــر 
المدفوعــة )-( الربــح المحقــق مــن بيــع اســتثمارات محتفــظ بهــا 
ــل  ــود الدخ ــع )-( بن ــة للبي ــتثمارات متاح ــتحقاق واس ــخ االس لتاري

غيــر االعتياديــة / غيــر المنتظمــة.

متطلبــات رأس المــال لمخاطــر التشــغيل حســب بــازل 2 هــي 
28,226 ألــف ريــال.

التأميــن هــو أحــد األدوات األخــرى المســتخدمة مــن قبــل البنــك 
كمخفــف للمخاطــر التشــغيلية, يحصــل البنــك علــى أنــواع

التغطيــة التأمينيــة مثــل الضمــان العــام للمموليــن والجرائــم 
التعويــض  وضمــان  الكمبيوتــر  طريــق  وعــن  اإللكترونيــة 
المهنــي والمعامــالت غيــر المكتملــة وخالفهــا بغــرض حمايــة 
نفســه مــن المخاطــر بالغــة الخطــورة بتخفيــف أثرهــا المالــي.

باإلضافــة إلــى مــا ذكــر أعــاله وبغــرض الرقابــة علــى األحــداث 
البنــك بوضــع حــد معيــن  / الخســائر التشــغيلية فقــد قــام 
 / األحــداث  رصــد  مقابلــه  فــي  يتــم  التشــغيلية  للمخاطــر 
الخســائر التشــغيلية بانتظــام للوقــوف علــى جميــع حــاالت 

لذلــك. المناســبة  المخففــات  ووضــع  المحتملــة  الخــرق 
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مخاطر السيولة )تابع(
إدارة مخاطــر الســيولة الطارئــة: التأكــد مــن مقــدرة البنــك، 
فــي حالــة الحــدث الــذي يكــون إمــا خاصــًا بمؤسســة معينــة أو 
ســيولة  علــى  الحصــول  علــى  بالســوق،  حدث عام  
كافيــة لمواجهــة أيــة أزمــة ســيولة لفتــرة قصيــرة, تتضمــن إدارة

التاليــة: األدوات  الطارئــة  الســيولة  مخاطــر 

اختبــار الجهــد: تحليــل كمــي ألثــر الســيولة للعديــد مــن   •
وبالبنــك(. بالســوق  )الخاصــة  الســيولة  أزمــات 

منظــم الســيولة: يتــم تخفيــف خطــر حــدث مــا عبــر تقديــم   •
ســيولة بديلــة جاهــزة مــن البنــك المركــزي فــي شــكل 
ــاء ومســتوفية لشــروط  ــة بأعب ــر مثقل ــة غي ــات إضافي ضمان

ــزة. ــة جاه ــوط بديل ــزي وخط ــك المرك البن
ــة: وهــي خطــة ســيولة شــاملة عنــد  خطــة التمويــل الطارئ  •

الطــوارئ موجــودة لــدى البنــك.

ــك  ــة للســيولة فــي ذل تتــم المحافظــة علــى المخاطــر الكلي
ــادرًا  ــي ق ــي العمان ــك الوطن ــه البن ــون في ــذي يك ــتوى ال المس

علــى معــاودة نشــاطه بعــد أزمــة محــددة.

تتلقــى إدارة الخزينــة بالبنــك المعلومــات مــن وحــدات العمــل 
األخــرى بخصــوص ملمــح الســيولة ألصولهــا والتزاماتهــا الماليــة 
ــن  ــئة م ــرى الناش ــة األخ ــة المتوقع ــات النقدي ــل التدفق وتفاصي
النشــاط التجــاري المســتقبلي, تحتفــظ إدارة الخزينة بمحفظة
مــن األصــول الســائلة قصيــرة األجــل مكونــة علــى نحــو واســع 
ــرة األجــل وتســهيالت  ــة اســتثمارية ســائلة قصي مــن أوراق مالي
فيمــا بيــن البنــوك لضمــان المحافظــة علــى ســيولة كافيــة 

ــك ككل. بالبن

البنــك  عليهــا  نــص  التــي  الســيولة  لحــدود  البنــك  يخضــع 
المركــزي العمانــي, باإلضافــة إلــى ذلــك قــام البنــك بوضــع
حــدود للفجــوة الداخليــة بالعملــة والحــدود لضمــان كفايــة 

األجــل.  قصيــرة  االلتزامــات  باســتحقاقات  للوفــاء  الســيولة 

يتــم رصــد قائمــة مركــز الســيولة الشــهرية مــن خــالل قائمــة 
الفجــوات  أن  مــن  للتأكــد  وااللتزامــات  األصــول  اســتحقاقات 
ع والحــدود  تقــع فــي إطــار الحــدود التــي نــص عليهــا المشــرِّ
الموضوعــة داخليــا, يقــوم البنــك أيضــا بصــورة دوريــة بإجــراء
اختبــارات الجهــد علــى الســيولة اســتنادا إلــى كل مــن األحــداث 

بالســوق وتلــك الخاصــة بالبنــك.

اإلســتراتيجية  بمراجعــة  دوري  نحــو  وعلــى  اإلدارة  تقــوم 
والسياســات المتعلقــة بــإدارة الســيولة والتأكــد مــن تنفيــذ 
والســيطرة  الســيولة  مخاطــر  لرصــد  الضروريــة  الخطــوات 

 . عليهــا

لــدى البنــك هيــكل فعــال إلدارة مخاطــر الســيولة يشــتمل 
علــى لجنــة أصــول والتزامــات نشــطة تجتمــع شــهريًا وفــي أي 
وقــت عنــد الحاجــة لذلــك, يتــم إطــالع لجنــة األصــول وااللتزامــات
بانتظــام عــن وضــع الســيولة بالبنــك وإطالعهــا علــى الفــور إذا 
كانــت هنــاك أيــة تغييــرات جوهريــة فــي المركــز الحالــي أو 

المســتقبلي للســيولة بالبنــك.

نطاق وطبيعة اإلبالغ عن المخاطر و/ أو نظام القياس
نطاق وطبيعة اإلبالغ عن المخاطر

يتــم إعــداد اســتحقاقات األصــول وااللتزامــات علــى نحــو شــهري 
أو أكثــر تكــرارا، حســب مقتضــى الحــال، وهــي تحتــوي علــى 
والبنــود  وااللتزامــات  األصــول  لمختلــف  االســتحقاق  ملمــح 
ــر عــن خــارج الميزانيــة العموميــة, تحتــوي القائمــة علــى تقري

الفجــوات التراكميــة فــي مواجهــة االلتزامــات التراكميــة لــكل 
نطــاق زمنــي منصــوص عليــه ومركــز هــذه الفجــوات فــي 
مواجهــة الحــدود التنظيميــة والموضوعــة داخليــًا, تقــدم هــذه 
القائمــة إلــى لجنــة األصــول وااللتزامــات أثنــاء اجتماعاتهــا وفــي 
حالــة تجــاوز أي حــد موضــوع لفجــوة يتــم رفــع ذلــك إلــى لجنــة 
األصــول وااللتزامــات بجانــب تقديــم تحليــل ويتــم التخطيــط 
الحــدود  إلــى  المركــز  إرجــاع  بغــرض  اإلجــراءات  مــن  للمزيــد 

الموضوعــة. 

القياس
يتــم القيــام برصــد مخاطــر الســيولة ومراقبتهــا علــى نحــو 
الــذي االســتحقاق  ســلم  منهــج  البنــك  يســتخدم  مســتمر, 
ــات  ــي نطاق ــوال ف ــي لألم ــز التراكم ــض أو العج ــب الفائ يحتس
زمنيــة مختــارة, يتــم وضــع التدفقــات النقديــة فــي نطاقــات
لألصــول  المســتقبلي  للســلوك  اســتنادًا  مختلفــة  زمنيــة 
وااللتزامــات والمراكــز خــارج الميزانيــة العموميــة, ولضمــان
االتســاق فــي معالجــة األنمــاط الســلوكية لألصــول وااللتزامــات، 
والمراكــز خــارج الميزانيــة العموميــة، قــام البنــك المركــزي 
ــى ــة إل ــه البنــك, باإلضاف ــر إطــار عمــل واســع يشــارك في بتطوي
ذلــك، يقــوم البنــك وبصــورة منتظمــة بتقييــم مركز الســيولة 
لديــه فيمــا يتعلــق بمعــدالت الســيولة المنصــوص عليهــا فــي 

سياســة مخاطــر الســيولة.

الســيولة” و »خطــة  البنــك بوضــع “سياســة لمخاطــر  قــام 
للمخاطــر الطارئــة للســيولة” معتمــدة بالصــورة المطلوبــة 
توفــر  وهــي  اإلدارة  بمجلــس  المخاطــر  لجنــة  جانــب  مــن 
أيــة فــي  المخاطــر,  لتخفيــف  المفصلــة  اإلرشــادية  الخطــوط 
األصــول  لمبيعــات  مخططــًا  السياســة  توفــر  طارئــة  حالــة 
ــة  ــتحقاق وتركيب ــة االس ــادة هيكل ــوق وإع ــى الس ــول إل والوص

وااللتزامــات. األصــول 

كمخففــات مســتمرة تتوفــر لــدى البنــك الســيولة فــي شــكل 
خطــوط ائتمــان وترتيبــات متبادلــة مخصصــة لهــذا الغــرض,
يعتبــر اســتمرار توفــر نافــذة الســيولة مــن البنــك المركــزي 
العمانــي والتــي تــم إدخالهــا فــي ذروة األزمــة الماليــة العالميــة 
أيضــا إحــدى المخففــات لمخاطــر الســيولة, باإلضافــة إلــى ذلــك
ــر  ــة المخاط ــب خط ــول حس ــض األص ــيولة بع ــك س ــن البن يضم

ــع أو جبهــة صــد ألحــداث الســيولة.  ــة للســيولة كمان الطارئ

كمــا أنــه تتوفــر لــدى البنــك أيضــا سياســات مخاطــر للبلــد 
للمخاطــر  والرصــد  األساســية  الرقابــة  بهــدف  والتحويــالت 

الحــدود. عبــر 

مخاطر معدالت الفائدة )تابع(
ــى  ــتنادًا إل ــي، اس ــزي العمان ــك المرك ــن البن ــادرة ع ــات الص ــع الموجه ــى م ــا يتماش ــك، بم ــدة بالبن ــية الفائ ــز حساس كان مرك

ــي: ــو التال ــى النح ــمبر 2021 عل ــي 31 ديس ــة ف ــعير التعاقدي ــادة التس ــات إع ترتيب

متوسط 
معدل سعر 

الفائدة 
الفعلي

عند الطلب 
خالل 3 أشهر

 من 3 إلى
12 شهرًا

 ما بين 
 سنة إلي
5 سنوات

 أرثر من
5 سنوات

غير اساس
اإلجماليلسعر الفائدة

ألف ر,عألف ر,عألف ر,عألف ر,عألف ر,عألف ر,ع

نقد وأرصدة لدى بنو	 
307,870307,870----الينطبقمررزية

مستحقات من بنو	 وودائع
685,	93,32111-826,2569,626	,95	.0%أسواق مالية أخرى )بالصافي(

يروض وسلف وأنلطة 
6	3,088,6-165,	9	7668,511	1,202,123723,8	5.2% مويل للعمالء )بالصافي(

7,178		393,	13	515,0002,553111,898183,33	.	%استثمارات مالية

59,89259,892----الينطبقمنلآت ومعدات

62,79662,796----الينطبقأصول أخرى

1,222,605732,656790,035677,499658,2724,081,067إجمالي األصول

مستحقات لبنو	 وودائع 
666297,729,	--281,51011,553	1.8%أسواق مالية أخرى

ودائع عمالء واسابات 
2,55663591,7092,917,732	2.29156,6521,826,7523%استثمار غير مقيدة

192,500--192,500--5.89%سندات اليورو متوسطة األجل

76	,	98,83710-8522,8621,925الينطبقالتزامات أخرى

13,17513,175----الينطبقضريبة

115,500--0115,500-7.33%سندات الطبقة 1 المستمرة

39,955	39,955	----الينطبقاقوق ملكية المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق 
439,0141,841,167652,481631,148,3424,081,067ملكية المساهمين

إجمالي فجوة حساسية 
-)490,070(137,554677,436)1,108,511(783,591سعر الفائدة

فجوة حساسية سعر 
-490,070)187,366()324,920(783,591الفائدة التراكمية

مخاطر السيولة
اإلفصا	 النوعي

يمكــن تعريــف الســيولة بأنهــا مقــدرة البنــك علــى ضمــان توفــر األمــوال للوفــاء بجميــع االرتباطــات داخــل الميزانيــة العموميــة 
وخــارج الميزانيــة العموميــة بســعر معقــول, كمــا يمكــن تعريــف مخاطــر الســيولة بدورهــا بأنهــا المخاطــر علــى العائــدات ورأس
المــال الناشــئة مــن احتمــال عــدم مقــدرة البنــك علــى الوفــاء بالتزاماتــه عندمــا تصبــح مســتحقة, وبصــورة مقابلــة فــإن مخاطــر

الســيولة تبــرز فــي شــكل فقــدان الفــرص الناتجــة عــن االحتفــاظ بســيولة فائضــة بالمقارنــة مــع االلتزامــات.

ــدات البنــك, منهــج البنــك فــي إدارة مخاطــر ــج علــى عائ ــر النات اســتراتيجية البنــك فــي إدارة مخاطــر الســيولة هــي تقليــص األث
ــه عنــد حلــول  ــدوام ســيولة كافيــة لمقابلــة التزامات ــه علــى ال ــه ســيكون لدي ــك، مــن أن الســيولة هــو أن يتأكــد، مــا أمكــن ذل
ــة أو اإلضــرار بســمعة البنــك, موعــد اســتحقاقها فــي ظــل كل مــن الظــروف العاديــة والصعبــة بــدون تكبــد خســائر غيــر مقبول

يقــوم البنــك بــإدارة مخاطــر الســيولة اســتنادا إلــى موجهــات البنــك المركــزي العمانــي وسياســة مخاطــر الســيولة وسياســة 
ــة. مخاطــر الســيولة الطارئ

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

ــه يمكــن  ــر المحــددة لضمــان أن ــدأ االســتمرار: إدارة مركــز الســيولة فــي إطــار المعايي إدارة مخاطــر الســيولة علــى أســاس مب
ــع االلتزامــات فــي وقتهــا. مقابلــة جمي
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إطار السيولة - بازل 3 )تابع(
نسبة صافي التمويل المستقر )NSFR( وفقًا لبازل 3 هي 107,4٪ كما في 31 ديسمبر 2021

القيمة الغير بند
القيمة المرجحةالمرجحة

التمويل المستقر المتوفر

561,882561,882راس المال التنظيمي

698,207698,207التزامات ذات اآلجال المتبقية الفعلية لمد	 سنه وااد	 أو أرثر

عمالء التجزئة واالعمال الصغيرة

801,	953	562,9ودائع مستقر	

65	,05323	,359ودائع ايل استقرارا

التمويل بالجملة

1,663,500831,750التمويل التلغيلي والقصير األجل

53,075111,831	 مويل الجملة األخرى

4,299,0173,061,935إجمالي التمويل المستقر المتاح

التمويل الثابت المطلوب

أصول سائله عاليه الجودة

-CBO307,370 العمالت المعدنية واألوراق النقدية واالاتياطيات مع 

383,15019,518أصول أخرى من المستوي 1

 مويل المؤسسات المالية ذات أجال االستحقاق المتبقية التي  قل عن سته أشهر غير المدرجة في الفئات 
719,	98,1291المذرورة أعال	

التمويل غير المدر	 في الفئات المذرورة أعال	 مع النضج المتبقي ايل من سنه وااد	 ، بما في ذلك 
القروض لعمالء اللررات غير المالية ، والقروض للعمالء التجزئة واالعمال التجارية الصغيرة ، والقروض إلى 

سيادية
602,28	262,718

الرهونات السكنية غير المربوطة التي  ؤهل للحصول علي وزن المخاطر بنسبه 35% أو ايل في اطار نهج 
95	,303,839197بازل II المواد لمخاطر االئتمان

جميع األصول األخرى غير المدرجة في الفئات المذرورة أعال	 ، بما في ذلك القروض غير المنفذة ، والقروض 
للمؤسسات المالية ذات النضج المتبقي لمد	 سنه أو أرثر ، واألسهم غير المتداولة في البورصة ، واألصول 

الثابتة ، والبنود المخصومة من راس المال التنظيمي فوائد وأصول التامين والمصالح الفرعية واألوراق المالية 
المتعثرة

2,356,5252,356,525

مخاطر خارج الميزانية العمومية

9297	5,9 سهيالت ائتمانية يابله لإللغاء والسيولة ألي عميل

التزامات التمويل الطارئة األخرى ، بما في ذلك المنتجات واالداات مثل الضمانات وخطابات االعتماد و سهيالت 
19,567		391,3االئتمان والسيولة القابلة لإللغاء بدون شرو	

4,448,5912,870,480مجموع التمويل الثابت المطلوب

NSFR (Basel III ا- 100% ألحد األدنى)٪106.7

معدل الرفع 
يتعامــل معــدل الرفــع مــع مخاطــر تراكــم المخاطــر المتزايــدة للبنــود داخــل وخــارج الميزانيــة. ينطبــق الحــد األدنــى لمعــدل الرفــع 

القياســي علــى جميــع البنــوك اعتبــارا مــن 31 ديســمبر 2021. 

مخاطر السيولة )تابع(
اإلفصا	 الكمي

ملمــح اســتحقاق األصــول وااللتزامــات التــي تتماشــى مــع الخطــوط اإلرشــادية الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2021 كمــا يلــي:

عند الطلب
3-12 شهرًاخالل 3 أشهر

مجموع 
فرعي ايل 

من 12 شهر
أرثر من 15-5 سنوات

سنوات

مجموع 
فرعي أرثر 
من 12 شهر

المجموع

ألف ر,عألف ر,عألف ر,عألف ر,عألف ر,عألف ر,عألف ر,ع

1307,870		,28,95751	8	,2922	,50,095256	206,33نقد وأرصدة لدى بنو	 مررزية

مستحقات من بنو	 وودائع بأسواق 
685,	16,55611-88,18198,12916,556	89,9مالية أخرى )بالصافي(

يروض وسلف وأنلطة  مويل العمالء 
6	99,629221,926721,555805,8201,561,2712,367,0913,088,6	)بالصافي(

7,178		7169,888280,835	3110,9	153,79012,553166,3استثمارات مالية

59,89259,89259,892----منلآت ومعدات

12362,796-53,6838,99062,673123أصول أخرى

1,003,384301,7451,305,129955,9301,820,0082,775,9384,081,067إجمالي األصول

مستحقات لبنو	 وودائع لدى أسواق 
000297,729,	15-000,	3,72915	132,17611,5531مالية أخرى

ودائع عمالء واسابات استثمار غير 
2,917,732	557,6301,213,00	728655,37,	1501,70,	730,57897مقيدة

192,500192,500-192,500---سندات اليورو متوسطة األجل

76	,	721,76110	952,220102,7151,289	,100التزامات أخرى

13,175---13,175-13,175ضريبة

39,955	39,555	39,955	----اقوق ملكية المساهمين

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

إجمالي االلتزامات وحقوق 
976,424987,9231,964,3471,003,1631,113,5572,116,7204,081,067ملكية المساهمين

إطار السيولة - بازل 3
 )LCR( ــي توجيهــات حــول تطبيــق إطــار الســيولة الخــاص ببــازل 3 وهــي نســبة تغطيــة الســيولة أصــدر البنــك المركــزي العمان

)NSFR( ــتقر ــل المس ــي التموي ــبة صاف ونس

نسبة  غطية السيولة
نســبة تغطيــة الســيولة هــي نســبة لمــدة قصيــرة تهــدف إلــى زيــادة القــدرة علــى الصمــود مقابــل نقــص الســيولة لمــدة تصــل 
 BM1127 إلــى 30 يومــا. يتــم احتســاب نســبة تغطيــة الســيولة وفقــا لمتطلبــات البنــك المركــزي العمانــي بموجــب التعميــم
)بــازل -3 : إطــار نســبة تغطيــة الســيولة ومعاييــر إفصــاح نســبة تغطيــة الســيولة (. يطبــق هــذا اعتبــارًا مــن تاريــخ 1 ينايــر 2015, وحــدد 
المتطلــب ليكــون بنســبة 60٪ كحــد أدنــى، ويزيــد بنســبة 10٪ كل ســنة بعــد ذلــك ليصــل إلــى النســبة الدنيــا المطلوبــة وهــي ٪100 

وذلــك بتاريــخ 1 ينايــر 2019، وذلــك وفقــًا للجــدول الزمنــي الموضــح أدنــاه:

1 يناير 12021 يناير 12020 يناير 12019 يناير 12018 يناير 12017 يناير 2016التاريخ

100%100%90%80%70%60%الحد األدنى لنسبة التغطية السائلة

نسبة تغطية السيولة وفقًا لبازل 3 بناًء على قيمة المتوسط المرجح هي ٪153.6

)NSFR( نسبة صافي التمويل المستقر
معيــار نســبة صافــي التمويــل المســتقر )NSFR( هــو نســبة هيكليــة طويلــة األجــل مصممــة لمعالجــة عــدم تطابــق الســيولة 
ــا  ــي 100٪ وفق ــى ه ــد األدن ــبة الح ــر 2018، ونس ــن يناي ــارا م ــق اعب ــي تنطب ــدة. وه ــنة واح ــدى س ــى م ــل عل ــر التموي ــل مخاط وتقلي

ــي. ــه التنظيم للتوجي
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بازل 3: إفصاح مرحلي
إلحاقــا للموجهــات حــول مكونــات متطلبــات اإلفصــاح عــن رأس المــال )الطبقــة 1 والطبقــة 2( الصادر عــن البنك المركــزي العماني، 

فيمــا يلــي اإلفصاحــات اإللزاميــة للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2021.

 م إعداد	 وفقا لالرشادات المتعلقة بتكوين متطلبات افصااات رأس المال

)ألف ريال(الجدول 2 أ

الميزانية العمومية رما هي منلورة في البيانات المالية 31 ديسمبر 2021

أصـول

307,870نقد وأرصدة لدى البنك المررزي

685,	11مستحق من البنو	 و ايداعات اسواق المال األخرى

6	3,088,6يروض وسلف

7,178		استثمارات في أوراق مالية

59,892معدات ومباني

62,796اصول اخرى

4,081,067مجموع األصول

االلتزامات

297,729مستحق الى البنو	

2,917,732ايداعات العمالء

192,500سندات متوسطة األجل بعملة اليورو

76	,	10التزامات اخرى

13,175الضريبة

3,525,612مجموع اإللتزامات

حقوق المساهمين

162,595راس المال

65	,	3عالوة اصدار األسهم

198,	5ااتياطي يانوني

7	177,3أربا	 محتجزة

	5,33ااتياطيات أخرى

6,016 وزيعات أربا	 نقدية مقتراة

115,500الفئة 1 سندات دائمة

555,455حقوق المساهمين اإلجمالية

4,081,067مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

معدل الرفع )تابع(
إطار عمل معدل الرفع ومتطلبات اإلفصاح وفقا لبازل 3

جدول 1: ملخص مقارنة المحاسبة عن يياس المخاطر لألصول مقابل معدل الرفع

)راجع الفقرة 52 من بازل 3 إطار عمل معدل الرفع ومتطلبات اإلفصاح BCBS الصادرة في يناير 2014(

31 ديسمبر 2021البند

081,067,	اجمالي األصول الموادة وفقا للبيانات المالية المعلنة1

 عديل االستثمارات في البنو	 والمنلآت المالية او شررات التأمين او اللررات التجارية الموادة ألغراض2
المحاسبة ولكن خار	 نطاق التجميع االلزامي.

 عديل أصول األمانة المدرجة في الميزانية العمومية وفقا إلطار المحاسبة التلغيلي ولكن مستبعدة من يياس3
مخاطر معدل الرفع

11,786 عديالت األدوات المالية الملتقة	

 عديل معامالت  مويل األوراق المالية )ريبو والقروض المضمونة المماثلة(5

6,527	2 عديل البنود خار	 الميزانية )مثل  حويل المبالغ المقابلة لالئتمان لمخاطر البنود خار	 الميزانية(6

 عديالت أخرى7

4,339,380مخاطر معدل الرفع8

جدول 2: نموذ	 المخاطر العامة لمعدل الرفع 

)راجع الفقرة 53 من بازل 3 إطار عمل معدل الرفع ومتطلبات اإلفصاح BCBS الصادرة في يناير 2014(

البند

081,067,	البنود المدرجة في الميزانية )مع استبعاد الملتقات و SFT وإضافة الضمانات( 1

-)مبالغ األصول المخصومة لتحديد الفئة 1 من رأس المال وفقا لبازل 3(2

081,067,	إجمالي التعرضات في الميزانية )مع استبعاد الملتقات و SFT( )مجموع البنود 1 و 2(3

التعرضات المشتقة 

11,786 كلفة االستبدال المر بطة بكافة معامالت الملتقات )أي صافي هامش الفرق النقدي المؤهل( 	

المبالغ اإلضافية لـ BFE المر بطة بكافة معامالت الملتقات 5

مجموع ضمانات الملتقات التي  م انلاء مخصص لها و م خصمها من أصول الميزانية العمومية وفقا إلطار6
المحاسبة التلغيلي 

)الخصومات من األصول المستحقة لهامش الفروق النقدية المحتسبة في معامالت الملتقات( 7

8)Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures(

المبلغ االسمي الفعلي المعدل للملتفات االئتمانية المكتتبة9

المبادالت االسمية الفعلية المعدلة والخصومات اإلضافية للملتقات االئتمانية المكتتبة10

11,786اجمالي االنكلافات المتعلقة بالملتقات )مجموع البنود 	 الى 10(11

التعرضات المتعلقة بمعامالت تمويل األوراق المالية 

-مجمل أصول SFT )دون االعتراف بالمقاصة( بعد  عديل معامالت البيع المحاسبية 12

13SFT المبالغ المتبادلة لاللتزامات النقدية والمستحقات النقدية لمجمل أصول(-

1	SFT عرض األطراف المقابلة ألصول -

-التعرضات لمعامالت الورالء 15

-اجملي التعرضات لمعامالت  مويل األوراق المالية )مجموع البنود 12 الى 15(16

التعرضات األخرى للبنود خارج الميزانية 

		391,3 التعرض للبنود خار	 الميزانية مقابل مجمل المبلغ االسمي 17

)817,		1() عديالت للتحول الى المبالغ المقابلة لالئتمان(18

6,527	2 البنود خار	 الميزانية )مجموع البنود 17 و 18( 19

رأس المال واجمالي التعرضات 

95	,535 الفئة 1 من رأس المال 20

339,380,	 اجمالي التعرضات )مجموع البنود 3 و 11 و 16 و 19(21

معدل الرفع 

12.3معدل الرفع وفقا لبازل 3 22
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)ألف ريال(الجدول 2 	

مرجعالميزانية العمومية رما هي منلورة في البيانات المالية 31 ديسمبر 2021

ايداعات من بينها:

297,729ايداعات من بنو	

2,773,639ايداعات العمالء

093,		1ايداعات من نافذة بنكية إسالمية

192,500سندات متوسطة األجل بعملة اليورو

-إيداعات أخرى )ديون ثانوية(

117,651التزامات ومخصصات أخرى، منها:

4,081,067المجموع

تم إعداده وفقا لالرشادات المتعلقة بتكوين متطلبات افصاحات رأس المال 

)الف ريال(جدول 	

جدول االفصااات العامة لبازل 3 التي سيتم استخدامها خالل التسويات التنظيمية المرالية

بند رأس المال االلزامي 
المبلغ من يبل البنك

المصدر بناءا على 
األريام/ الحروف 
المرجعية في 

الميزانية العمومية 
وفقا للنطاق 

الريابي للتوايد من 
المرالة 2

راس المال العام الطبقة 1: األدوات واالحتياطيات

رأس المال العام المؤهل المصدر مباشرة )وما يعادله بالنسبة لغير شررات المساهمة 
197,060C1العامة( مضافا إليه فائض األسهم ذات الصلة

7C2	177,3أربا	 محتجزة

198C3,	5الدخل اللامل اآلخر الترارمي )واالاتياطيات األخرى(

-عمليات ضخ رأس المال الخاصة بلررات القطاع العام والمعفاة اتى 1 يناير 2018

رأس المال العام المصدر من يبل اللررات التابعة والذي  حتفظ به أطراف ثالثة )المبلغ 
))CET1( به بالمجموعة 	المسمو-

428,605رأس المال العام من الطبقة 1 قبل التسويات التنظيمية

رأس المال العام من الطبقة 1: التسويات التنظيمية

-أصول ضريبية مؤجلة ناشئة من الفروق المؤيتة )بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(
A2

أربا	 او خسائر القيمة العادلة المترارمة على الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
)8,610(من خالل الدخل اللامل اآلخر

)8,610(إجمالي التسويات التنظيمية لرأس المال العام من الطبقة 1

)CET1( 1 419,995رأس المال العام من الطبقة

115,500رأسمال إضافي للطبقة 1: أدوات )الفئة 1 سندات دائمة(
 C7

رأسمال إضافي للطبقة 1:  سويات  نظيمية ال يوجد

535,495رأسمال الطبقة 1 )الطبقة 1= راس المال العام الطبقة 1 + راسمال إضافي الطبقة 1(

بازل 3: إفصاح مرحلي )تابع( بازل 3: إفصاح مرحلي )تابع(
تم إعداده وفقا لالرشادات المتعلقة بتكوين متطلبات افصاحات رأس المال

)ألف ريال(الجدول 2 	

مرجعالميزانية العمومية رما هي منلورة في البيانات المالية 31 ديسمبر 2021

الموجودات

307,870نقد وأرصدة لدى البنك المررزي

-شهادات االيداع

103,702ارصدة لدى البنو	 واموال  حت الطلب وباخطارات يصيرة االجل

7,178		استثمارات في أوراق مالية

قروض وسلف منها:

11,069يروض الى البنو	- باالجمالي

A1)86(مخصصات عامة مخصصة للطبقة 2

10,983صافي القروض الى البنو	

3,239,889يروض الى العمالء- باالجمالي

A1
)126,657(مخصصات خاصة

)586,	2(مخصصات عامة مخصصة للطبقة 2

6	3,088,6صافي القروض الى العمالء

59,892أصول ثابتة

A2
6	8,2	أصول أخرى منها:

550,	1أصول ضريبية مؤجلة

)550,	1(مبلغ مخصص لرأس المال الطبقة 1

-مخصص السنة الحالية- غير مؤهل

4,081,067مجموع األصول

راس المال وااللتزامات

197,060رأس المال المدفوع

C1
يتضمن:

CET1 1 197,060االمبلغ المؤهل من راس المال العام الطبقة

AT1 1 المبلغ المؤهل من راس المال اإلضافي الطبقة-

7	177,3ااتياطيات وفائض

C2
CET1 1 يتضمن: المبلغ المؤهل من راس المال العام الطبقة 

7	177,3أربا	 محتجزة مرالة

-ربح السنة الحالية غير مؤهل

198,	5ااتياطي يانوني

-ااتياطي عام

-ااتياطي ديون ثانوية

- وزيعات أربا	 اسهم مقتراة

CET1 1 54,198اجمالي المبلغ المؤهل من الطبقةC3

115,500C7الفئة 1 سندات دائمة

6,016 وزيعات أربا	 نقدية مقتراة

)8,610(التغيرات المترارمة في القيمة العادلة الستثمارات

A2 8,610المبلغ المؤهل من الطبقة 1

	5,33ااتياطي إعادة  قييم

555,455مجموع راس المال
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المبالغ

)ألف ريال(

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

األربا	 او الخسائر النا جة من التغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات المدرجة بالقيمة العادلة
)8,610(

)8,610(إجمالي التسويات التنظيمية لرأس المال العام من الطبقة 1

)CET1( 1 419,995رأس المال العام من الطبقة

115,500رأسمال إضافي للطبقة 1: أدوات

رأسمال إضافي للطبقة 1: تسويات تنظيمية ال يوجد

535,495رأسمال الطبقة 1

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 	3( المصدرة من يبل اللررات التابعة 
 -والمحتفظ بها من يبل أطراف ثالثة )المبلغ المسمو	 به بموجب مجموعة الطبقة 2(

637,	2منها: أدوات مصدرة من يبل شررات  ابعة خاضعة لإللغاء التدريجي

1,750مخصصات

26,387رأس مال الطبقة 2 يبل التسويات التنظيمية

رأس مال الطبقة 2 : التسويات التنظيمية

 - سويات  نظيمية محددة محلية

 - سويات  نظيمية مطبقة على الطبقة 2 فيما يتعلق بالمبلغ الخاضع للمعالجة السابقة لبازل 3

 -منها: المكاسب أو الخسائر الترارمية للقيمة العادلة عن األدوات المتااة للبيع

 -إجمالي التسويات التنظيمية لرأس مال الطبقة 2

(T2)2 26,387رأس مال الطبقة

561,882إجمالي رأس المال

3,558,343إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

3,232,312منها: أصول مرجحة بمخاطر االئتمان

95,617منها: أصول مرجحة بمخاطر السوق

	1	,230منها: أصول مرجحة بمخاطر التلغيل

نسب رأس المال

11.8اقوق الملكية العامة بالطبقة 1 )رنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(

15.0الطبقة 1 )رنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(

15.8إجمالي رأس المال )رنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(

الحد األدنى للمتطلبات المنظمة المخصصة للمؤسسة )الحد األدنى لمتطلبات CET1 مضافا إليها ااتياطي  سوية 
رأس المال مضافا إليها متطلبات مواجهة التقلبات الدورية مضافا إليها متطلبات  سوية G-SIB/D-SIB معبر عنها 

رنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(
- 

 -منها: متطلبات ااتياطي  سوية رأس المال

 -منها: متطلبات مواجهة التقلبات الدورية المحددة للبنك

SIB G-SIB/D-منها: متطلبات  سوية- 

3.55إجمالي اقوق الملكية العام للطبقة 1 المتا	 للوفاء بالتسويات )رنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(

)الف ريال(جدول 	

جدول االفصااات العامة لبازل 3 التي سيتم استخدامها خالل التسويات التنظيمية المرالية

بند رأس المال االلزامي 
المبلغ من يبل البنك

المصدر بناءا على 
األريام/ الحروف 
المرجعية في 

الميزانية العمومية 
وفقا للنطاق 

الريابي للتوايد من 
المرالة 2

الطبقة 2: األدوات والمخصصات

-أدوات الفئة 2 المؤهلة الصادرة مباشرة الفئة 2 مضافا إليه فائض األسهم ذات الصلة

C4-C6
-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 	3( المصدرة من يبل 
اللررات التابعة والمحتفظ بها من يبل أطراف ثالثة )المبلغ المسمو	 به بموجب مجموعة 

الطبقة 2(
-

-منها: أدوات مصدرة من يبل شررات  ابعة خاضعة لإللغاء التدريجي

637A1,	2مخصصات عامة

أربا	 او خسائر القيمة العادلة المترارمة على الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 
1,750C5من خالل الدخل اللامل اآلخر

26,387رأسمال الطبقة 2 قبل التسويات التنظيمية

رأسمال الطبقة 2: التسويات التنظيمية

-التسويات التنظيمية المحلية المحددة

التسويات التنظيمية المطبقة على الطبقة 2 فيما يتعلق المبالغ الخاضعة للمعالجة 
-السابقة لبازل 3

منها: أربا	 او خسائر القيمة العادلة المترارمة على الموجودات المالية المقاسة بالقيمة 
-العادلة من خالل الدخل اللامل اآلخر

-اجمالي التسويات التنظيمية لراس المال الطبقة 2

)T2(2 26,387رأسمال الطبقة

(TC = T1 + T2) 561,882مجموع راس المال

المبالغ

)ألف ريال(

رأس المال العام من الطبقة 1: األدوات واالحتياطيات

رأس المال العام المؤهل المصدر مباشرة )وما يعادله بالنسبة لغير شررات المساهمة العامة( مضافا إليه فائض 
197,060األسهم ذات الصلة

7	177,3أربا	 محتجزة

198,	5الدخل اللامل اآلخر الترارمي )واالاتياطيات األخرى(

-عمليات ضخ رأس المال الخاصة بلررات القطاع العام والمعفاة اتى 1 يناير 2018

رأس المال العام المصدر من يبل اللررات التابعة والذي  حتفظ به أطراف ثالثة )المبلغ المسمو	 به بالمجموعة 
))CET1(-

-رأس المال العام من الطبقة 1 يبل التسويات التنظيمية

428,605رأس المال العام من الطبقة 1: التسويات التنظيمية

بازل 3: إفصاح مرحلي )تابع(بازل 3: إفصاح مرحلي )تابع(
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ال ينطبق:لو ران يابال للتحويل، ما هي بواعث التحويل؟	2

ال ينطبق:لو ران يابال للتحويل، جزئيا أم رليا؟25

ال ينطبق:لو ران يابال للتحويل، ما هو معدل التحويل؟26

ال ينطبق:لو ران يابال للتحويل، هل هو  حويل إلزامي أم اختياري؟27

ال ينطبق:لو ران يابال للتحويل، ادد نوع األداة التي سيتم  حويله إليها28

ال ينطبق:لو ران يابال للتحويل، ادد مصدر األداة التي سيتم  حويله إليها29

نعم:مزايا التخفيض30

اادثة عدم القابلية للنمو:لو ران هنا	  خفيض، ما هي بواعث التخفيض؟31

رلي )أنظر اإليضا	(:لو ران هنا	  خفيض، هل هو رلي أم جزئي؟32

دائم:لو ران هنا	  خفيض هل هو دائم أم مؤيت؟33

ال ينطبق:لو ران  خفيضا مؤيتا،  قديم وصف آلية إعادة  قييمه	3

 بعية لمطلوبات رئيسية:المررز في  ر يب التبعية في االة التصفية )ادد نوع األداة التي  كون أعلى مباشرة لألداة(35
وديون الطبقة 2 الثانوية

ال:مزايا انتقالية غير ملتزمة36

ال ينطبق:لو رانت اإلجابة بنعم، ادد المزايا غير الملتزمة37

إيضــاح: يمكــن إلغــاء األوراق الماليــة بــرأس المــال )فــي حالــة التخفيــض الكلــي( أو تخفيضهــا جزئيــا علــى أســاس تناســبي )فــي 
حالــة التخفيــض الجزئــي( حســبما يحــدده البنــك باالتفــاق مــع الجهــات التنظيميــة وفقــا للوائــح المنظمــة لذلــك. 

تم التصريح بنشر هذا التقرير عن إفصاحات بازل 2 و3 من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ 26 يناير 2022,

المبالغ

)ألف ريال(

الحد األدنى المحلي )لو كان مختلفا عن بازل 3(

8.25الحد األدنى لمعدل اقوق الملكية العامة المحلي للطبقة 1 )لو ران مختلفا من الحد األدنى لبازل 3(

10.25الحد األدنى لمعدل الطبقة 1 المحلي )لو ران مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(

12.25الحد األدنى لمعدل إجمالي رأس المال )لو ران مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(

نموذج إفصاح للمزايا الرئيسية لجميع أدوات رأس المال التنظيمية
)1( اقوق الملكية العامة

تشــتمل حقــوق الملكيــة العامــة علــى عــدد 1,625,946,449 ســهم بقيمــة 0,100 ريــال للســهم الواحــد وهــي مدفوعــة بالكامــل
ومصــدرة وتنظمهــا قوانيــن ســلطنة عمــان.

)2( جميع أدوات رأس المال التنظيمية األخرى

البنك الوطني العماني:المصدر1

58172	XS2320:المحدد الفريد )مثل سي يو إس آي بي، آي إس آي إن أو بلومبير	 بالنسبة للودائع الخاصة(2

اإلنجليزية:القوانين المنظمة لألداة3

الطبقة 1 اإلضافية:يواعد بازل 3 االنتقالية	

مستوفية لللرو	 )مقبولة(:ما بعد يواعد بازل 3 االنتقالية5

منفردة:مستوفية لللرو	 )مقبولة( رمنفردة/ مجموعة/ مجموعة ومنفردة6

الطبقة 1 اإلضافية:نوع األداة7

115,5 مليون ريال عماني:المبلغ المعترف به في رأس المال النظامي8

115,5 مليون ريال عماني:القيمة االسمية لألداة9

اقوق ملكية:التصنيف المحاسبي10

2021 أبريل 01:التاريخ األصلي لإلصدار11

دائمة:دائمة أم لها  اريخ محدد12

ال ينطبق:التاريخ األصلي لالستحقاق13

نعم:استدعاء من يبل المصدر شريطة الموافقة التنظيمية المسبقة	1

01 أبريل 2026: اريخ االستدعاء االختياري،  واريخ االستدعاء االاتمالي ومبلغ االسترداد15

رل خمس سنوات: واريخ االستدعاء الالاقة، إن انطبق ذلك16

قسائم / توزيعات أرباح

ثابتة:يسيمة /  وزيعات أربا	 ثابتة أم متغيرة17

8.000%:معدل القسيمة وأي مؤشر ذو صلة18

نعم:وجود مانع لتوزيع األربا	19

 قديري بصورة راملة: قديري بصورة راملة،  قديري جزئيا، أم إلزامي20

ال:وجود  رفيع أو أي اافز آخر لالسترداد21

غير  رارمي:غير  رارمي أم  رارمي؟22

غير يابل للتحويل:يابل للتحويل أم غير يابل للتحويل؟23

نموذج إفصاح للمزايا الرئيسية لجميع أدوات رأس المال التنظيمية )تابع(بازل 3: إفصاح مرحلي )تابع(

أمل بنت سهيل بهوان
رئيسة مجلس اإلدارة
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قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2021

قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 37 جزءًا من هذه القوائم المالية.

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية وصرح بإصدارها بتاريخ 26 يناير 2022 ووقعها بالنيابة عنهم كل من:

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 37 جزءًا من هذه القوائم المالية.

2020202120212020

ألف دوالر امريكيألف دوالر امريكيإيضاحألف ر.عألف ر.ع

أصول

99,888	799,662نقد و أرصدة لدى البنك المررزي	57307,870	,192

مستحق من البنو	 و ايداعات اسواق المال األخرى 716114,6855,	9
6,016	297,8832)صافي(

0	8,022,4577,500,9القروض والسلف وأصول التمويل اإلسالمي )صافي(2,887,8623,088,6466

1,161,501888,839استثمارات مالية2,203447,1787	3

	155,564162,51مباني ومعدات62,56859,8928

163,107137,260أصول اخرى562,7969	52,8

57	,35	,10,600,1749إجمالي األصول3,632,6514,081,067

التزامات وحقوق المساهمين

االلتزامات

9,930	773,3227مستحق الى البنو	 وايداعات اسواق المال األخرى288,723297,72910

101,	7,578,5256,56ودائع العمالء واسابات االستثمار غير المقيد2,527,1792,917,73211

500,000500,000سندات متوسطة األجل بعملة اليورو192,500192,50012

5	271,365219,3التزامات اخرى8104,47613		,	8

852,	34,2212الضريبة	9,56813,1751

9,157,4338,058,228إجمالي االلتزامات183,525,612	,3,102

حقوق المساهمين

22,325	422,325راس المال162,595162,59515

89,51989,519عالوة اصدار األسهم6534,46516	,	3

	0,77	140,7741ااتياطي يانوني19854,19817,	5

062,	13,855ااتياطيات اخرى5,33418	1,56

-15,626 وزيعات اربا	 نقدية مقتراة6,01620-

9	20,5	460,642اربا	 محتجزة161,911177,347

حقوق المساهمين اإلجمالية المنسوبة إلى 414,733439,955
1,142,7411,077,229مساهمي البنك

300,000300,000المستوى 1 سندات دائمة115,500115,50019

1,442,7411,377,229إجمالي حقوق المساهمين530,233555,455

57	,35	,10,600,1749إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين3,632,6514,081,067

2020202120212020

ألف دوالر امريكيألف دوالر امريكيإيضاحألف ر.عألف ر.ع

23,873	430,099إيرادات فوائد163,191165,58822

)	198,17()204,052(مصروفات الفوائد23)78,560()76,297(

226,047225,699صافي ايرادات الفوائد87,028	86,89

25,26823,208ايرادات من التمويل االسالمي وانلطة االستثمار8,9359,728

)12,792()13,439(اصة اصحا	 اسابات االستثمار غير المقيد من الربح)5,174()925,	(

16	,11,82910صافي إيرادات التمويل االسالمي وأصول االستثمار0104,554,	

صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من األنشطة 91,582	90,90
237,876236,115االستثمارية والتمويل اإلسالمي

48,99033,610إيرادات الرسوم والعموالت )صافي(	018,8612	12,9

076,	33,5273إيرادات  لغيل أخرى13,11912,90825

320,393303,801ايرادات التلغيل116,963123,351

)100,101()101,000( كاليف الموظفين26)38,885()38,539(

)8,868	()47,971(مصروفات  لغيل اخرى27)18,469()	18,81(

)16,813()15,958(استهال	8)6,144()73	,6(

)165,782()164,929(إجمالي مصروفات التشغيل)63,498()63,826(

155,464138,019ربح التشغيل قبل خسائر إنخفاض القيمة والضريبة53,13759,853

صافي إجمالي خسائر إنخفاض القيمة على األصول 28.5)23,985()31,329(
)	81,37()62,299(المالية )صافي(

5	93,16556,6الربح قبل الضريبة21,80835,868

)9,506()14,522(الضريبة	1)5,591()3,660(

7,139	78,643ربح السنة830,277	18,1

إيراددات شاملة أخرى

)3,	25(4,098

بنود سوف لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو 
الخسارة

إستثمارات أسهم بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل 
آخر – صافي التغير في القيمة العادلة

10,644)8,896(

اثر الضريبة على االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 	1)458(277
719)1,190(الدخل اللامل اآلخر – صافي التغير في القيمة العادلة

بنود التي سيتم أو يد يتم إعادة  صنيفها الاًقا إلى 
أربا	 أو خسائر

)112(338أدوات دين بالقيمة العادلة من خالل الدخل اآلخر130)3	(

)8,289(9,792المصروفات الشاملة االخرى للسنة3,770)3,191(

88,43538,850إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة95734,047,	1

العائد االساسي والمخفف للسهم الوااد )ريال عماني( 0.0060.01330
0.030.01)دوالر أمريكي(

الرئيس التنفيذيعضو مجلس اإلدارة رئيسة مجلس اإلدارة
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

المنسوبة إلى مساهمي البنكالمنسوبة إلى مساهمي البنك

)ألف ريال عماني(
رأس المال
)إيضا	 15(

عالوة إصدار أسهم
)إيضا	 16(

ااتياطي يانوني
)إيضا	 17(

ااتياطيات أخرى
)إيضا	 18(

  وزيعات أربا	 نقدية
 سندات دائمة مناإلجماليأربا	 محتجزةُمقتراة )إيضا	 20(

اإلجمالياللريحة 1 )إيضا	 19(

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

733115,500530,233,	1	161,911-	1981,56,	655	,	162,5953الرصيد في 1 يناير 2021

30,277-30,27730,277-----صافي الربح للفترة

3,657-3,657--3,657---اإليرادات اللاملة األخرى للسنة

 صافي الخسائر عند إيقاف إدرا	 أدوات مالية
 مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل اللامل

)صافي بعد الضريبة(
---113-)113(---

)62	,8(-)62	,8()62	,8(-----دفع الفوائد على السندات الدائمة من اللريحة 1

)250(-)250()250(----- كلفة إصدار السندات الدائمة من اللريحة 1

---)6,016(6,016---- وزيعات أربا	 مقتراة

162,59534,46554,1985,3346,016177,347439,955115,500555,455الرصيد في 31 ديسمبر 2021

رصيد في 31 ديسمبر 2021 – ألف الدوالر 
422,32589,519140,77413,85515,626460,6421,142,741300,0001,442,741األمريكي

36,703115,500552,203	27,316158,893)	76(198,	655	,	162,5953الرصيد في 1 يناير 2020

8	18,1-8	818,1	18,1-----صافي الربح للفترة

)3,706(-)3,706(--)3,706(---اإليرادات اللاملة األخرى للسنة

صافي الخسائر عند إيقاف إدرا	 أدوات مالية مقاسة 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل اللامل )صافي بعد 

الضريبة(
---515-)515(---

)27,316(-)27,316(-)27,316(---- وزيعات اربا	 مدفوعة

)9,096()9,096()9,096(-----دفع الفوائد على السندات الدائمة من اللريحة 1

---)5,519(-5,519---محول إلى إاتياطي انخفاض القيمة

161,911414,733115,500530,223-162,59534,46554,1981,564الرصيد في 31 ديسمبر 2020

رصيد في 31 ديسمبر 2020 – ألف الدوالر 
420,5491,077,229300,0001,377,229-422,32589,519140,7744,062األمريكي
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2020202120212020

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيإيضاحألف ر.عألف ر.ع

أنشطة التشغيل

5	93,16456,6الربح يبل الضريبة21,80835,868

 عديالت للبنود التالية :

815,95816,813االستهال	736,144	,6

2862,29981,373-5مخصص خسائر اإلئتمان – أصول مالية31,32923,985

)1,621()1,684(القيمة المطفاة للقسط)648()	62(

)13()2,044(أربا	 بيع ممتلكات ومعدات)787()5(

 )أربا	(/خسائر االستثمارات بالقيمة العادلة من)891()	9(
)		2()2,314(25خالل الربح و الخسارة

)8(فرويات  حويل العملة األجنبية-)3(

)187,	()3,244(25إيرادات  وزيعات االربا	)1,249()1,612(

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في أصول 57,27262,422
8,758	162,1351و التزامات التشغيل

	3,89	)17,029(مستحق من بنو	 وإيداعات سوق المال األخرى)6,556(16,899

)52	,39(114,455مستحق الى بنو	 و ودائع سوق المال األخرى44,065)15,189(

)307,031()583,415(صافي يروض وسلفيات وأنلطة  مويل للعمالء)224,615()118,207(

)27	,31()25,846(أصول أخرى)9,951()12,099(

)11,271(1,014,423ودائع العمالء390,553)0	3,	(

3,080	59,595التزامات أخرى16,58622,944

)99	,153(724,318نقد من / )مستخدم في( عمليات التشغيل278,862)59,078(

)18,995()5,052(	1ضرائب مدفوعة)1,945()7,313(

صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة 276,917)66,391(
)			,172(719,266التشغيلية

أنشطة االستثمار

)3,268	1()329,481(شراء استثمارات)126,850()55,158(

836,	69,5902متحصالت من بيع استثمارات9,56226,792

)70	,10()9,387(8شراء ممتلكات و معدات)3,614()031,	(

2,423117متحصالت من بيع ممتلكات و معدات5933	

187,	253,244 وزيعات االربا	 المستلمة1,6121,249

)598,	12()263,611(صافي النقد )المستخدم في( أنشطة االستثمار)101,490()7,970	(

2020202120212020

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيإيضاحألف ر.عألف ر.ع

أنشطة التمويل

)70,951(-20 وزيعات أربا	 مدفوعة-)27,316(

)5,083()7,574(مدفوعات التزامات االيجار2,916)1,957(

)23,626()22,629(فوائد على السندات الدائمة من اللريحة 1)8,712()9,096(

)99,660()30,203(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل11,628)38,369(

)396,702(425,452الزيادة/)النقصان( في النقد و ما في حكم النقد163,799)152,730(

263,229659,930نقد و ما في اكم النقد في بداية السنة073101,343,	25

688,681263,228نقد و ما في حكم النقد في نهاية السنة3265,142	101,3

ممثل فيما يلي:

98,589	798,364	نقد و أرصدة لدى البنو	 المررزية191,957307,370

233,631199,016المستحق من بنو	 خالل ثالثة أشهر76,62189,948

)	37,	3	()343,314(المستحق إلى بنو	 خالل ثالثة أشهر)132,176()167,235(

101,3	3265,142688,681263,228
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1. الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية
فــي  »البنــك«(   ،»NBO«( العمانــي  الوطنــي  البنــك  تأســس 
ســلطنة عمــان عــام 1973 كشــركة مســاهمة ويعمــل فــي 
خدمــات التجزئــة والجملــة واالســتثمار والخدمــات المصرفيــة 
اإلســالمية داخــل ســلطنة عمــان وفــي الفــروع الخارجيــة فــي 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر. يعمــل البنــك فــي عمــان 
المركــزي  البنــك  عــن  صــادر  مصرفــي  ترخيــص  بموجــب 
العمانــي ويغطيــه نظــام التأميــن علــى الودائــع، فــي حيــن 
تعمــل الفــروع فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر بموجــب 
المركزيــة  الشــركة  تمنحهــا  تجاريــة  مصرفيــة  تراخيــص 
المعنيــة. المصــارف. وجــاري إغــالق البنــك لعملياتــه فــي مصــر، 
ويتوقــع االنتهــاء مــن عمليــة اإلغــالق فــي عــام 2022. يقــع مقــر 
البنــك فــي مســقط، وعنــوان البنــك المســجل هــو صنــدوق 
بريــد 751، روي، الرمــز البريــدي 112، مســقط، ســلطنة عمــان. 
يمتلــك البنــك قائمــة أوليــة فــي ســوق مســقط لــألوراق المالية. 
ــي  ــريحة 1 ف ــن الش ــمالية م ــا الرأس ــنداتها وأدواته ــم إدراج س يت

بورصــة يورونكســت دبلــن األيرلنديــة.

2. أسس اإلعداد

2.1 أسس القياس
التاريخيــة  التكلفــة  لمبــدأ  وفقــا  الماليــة  البيانــات  ُأعــدت 

التالــي: بإســتثناء 

األدوات الماليــة المصنفــة كمتاجــرة وبالقيمــة العادلــة مــن   •
ــارة؛ ــح أو الخس ــالل الرب خ

أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛  •
یتم قیاس الأصــول والالتزامــات المعترف بھا والتي یتم تحوطها   •

بالقیمة العادلة بالنسبة للمخاطــر التي یتم تحوطهــا.

يتطلــب إعــداد البيانــات الماليــة وفًقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة 
الدوليــة اســتخدام بعــض التقديــرات المحاســبية الهامــة. كمــا 
فــي عمليــة تطبيــق  اإلدارة ممارســة حكمهــا  يتطلــب مــن 
التــي تنطــوي  المجــاالت  إن  المحاســبية للبنــك.  السياســات 
ــر أو التعقيــد، أو المجــاالت التــي  علــى درجــة أعلــى مــن التقدي
ــات الماليــة،  ــرات مهمــة للبيان تكــون فيهــا االفتراضــات والتقدي

يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي اإليضــاح 4-2.

2.2 عملة العرض و التشغيل
تــم عــرض هــذه القوائــم الماليــة بالريــال العمانــي المقربــة 
ألقــرب الــف ، مــا عــدا مايذكــر خــالف ذلــك, العمــالت التشــغيلية 

ــي: ــا يل ــك كم ــات البن لعملي

الريال العماني سلطنة عمان: 

الدرهم اإلماراتي دولة اإلمارات العربية المتحدة: 

الدوالر األمريكي جمهورية مصر العربية :  

القوائــم  فــي  األمريكــي  الــدوالر  بعملــة  الموضحــة  المبالــغ 
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.

2.3 بيان اإللتزام
أعــدت البيانــات الماليــة وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة 
ولوائــح البنــك المركــزي العمانــي المطبقــة ومتطلبــات قانــون 
ــة لســنة 2019 والهيئــة العامــة لســوق المــال  الشــركات التجاري

فــي ســلطنة ُعمــان.

الماليــة  البيانــات  مــن  منفصلــة  إجماليــة  أيضــًا  البنــك  يعــد 
لمتطلبــات  وفقــًا  اإلســالمية  المصرفيــة  الخدمــات  لنافــذة 
ــارف  ــي للمص ــار التنظيم ــن اإلط ــوان 3 م ــن العن ــم 1-2 م القس
ــي. يتــم إعــداد  اإلســالمية الصــادر عــن البنــك المركــزي العمان
الخدمــات  لنافــذة  الماليــة  البيانــات  مــن  منفصلــة  إجماليــة 
الماليــة  المحاســبة  لمعاييــر  وفقــًا  اإلســالمية  المصرفيــة 
للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  عــن  الصــادرة 
الماليــة اإلســالمية )»أيوفــي«( وتعديالتــه الصــادرة عــن البنــك 
اإلســالمية  الشــريعة  ومبــادئ  وقواعــد  العمانــي،  المركــزي 
كمــا تــم تحديدهــا مــن قبــل الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية 
لنافــذة الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية والمتطلبــات المنطبقة 
األخــرى المعمــول بهــا فــي البنــك المركــزي العمانــي. ثــم يتــم 
تحويــل البيانــات الماليــة لنافــذة الخدمــات المصرفيــة اإلســالمية 
الدوليــة متوافقــة ومدرجــة  الماليــة  التقاريــر  وفقــًا لمعاييــر 
فــي هــذه القوائــم الماليــة. لقــد تــم اســتبعاد جميــع األرصــدة 
والمعامــالت بيــن البنــك ونافــذة الخدمــات المصرفية اإلســالمية.

2.4 األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة
عنــد إعــداد القوائــم الماليــة للبنــك، تطلــب اإلدارة وضــع بعــض 
الُمعلــن  المبلــغ  علــى  تؤثــر  التــي  واالفتراضــات  التقديــرات 
لألصــول وااللتزامــات الماليــة. یتم تقییم التقدیرات واألحکام بشکل 
ذلك  بما في  األخرى  والعوامل  التاریخیة  الخبرة  إلی  وتستند  مستمر 
توقعات األحداث المستقبلیة التي ُیعتقد أنھا معقولة تحت الظروف، 
ويتــم الحقــًا إدراج أي مراجعــات علــى التقديــرات. االســتخدام 

ــرات هــي كمــا يلــي: ــر لألحــكام والتقدي الكبي

2.4.1 األدوات المالية
المحاســبية  السياســات  تطبيــق  فــي  الصــادرة  األحــكام  إن 
والتــي لهــا أكبــر األثــر علــى المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات 
الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 و31 ديســمبر 
2020 تتعلــق بالتغييــرات التــي تــم إدخالهــا نتيجــة تبنــي معيــار 
التقريــر المالــي الدولــي 9: األدوات الماليــة التــي تؤثــر علــى:

2. أسس اإلعداد )يتبع(
قياس خسائر االئتمان المتوقعة:

فيمــا يلــي األحــكام الهامــة المســتخدمة فــي قيــاس خســائر 
االئتمــان المتوقعــة:

ــاس  ــة فــي قي ــة لدمــج المعلومــات التطلعي ــد منهجي تحدي  .1
المتوقعــة االئتمــان  خســائر 

ــة فــي قيــاس  ــة لدمــج المعلومــات التطلعي ــد منهجي تحدي  -2
خســائر االئتمــان المتوقعــة

الخســائر  لقيــاس  المســتخدمة  النمــاذج  واعتمــاد  اختيــار   -3
المتوقعــة االئتمانيــة 

تحديــد المدخــالت فــي نمــوذج قيــاس الخســائر االئتمانيــة   -4
المتوقعــة، بمــا فــي ذلك االفتراضات الرئيســية المســتخدمة 
ودمــج  لالســترداد  القابلــة  النقديــة  التدفقــات  تقديــر  فــي 

التطلعيــة. المعلومــات 

2.	.2 القيمة العادلة لألدوات المالية
وااللتزامــات  لألصــول  العادلــة  القيــم  اشــتقاق  يتعــذر  حينمــا 
ــواق  ــن األس ــي م ــز المال ــة المرك ــي قائم ــجلة ف ــة المس المالي
النشــطة، يتــم تحديدهــا باســتخدام إجماليــة متنوعــة مــن 
ــة.  ــاذج الرياضي ــتخدام النم ــمل اس ــي تش ــم الت ــات التقيي تقني
ــة  ــات الســوق ممكن تســتمد مدخــالت هــذه النمــاذج مــن بيان
اإلطــالع حيثمــا كان ذلــك ممكنــا، ولكــن حيــث أن القوائــم 
ــب  ــرة، يتطل ــر متوف ــوق غي ــي الس ــا ف ــن مالحظته ــي يمك الت

إصــدار حكــم لتحديــد القيــم العادلــة.

3.	.2 الضرائب
توجــد حــاالت عــدم يقيــن فيما يتعلــق بتفســير اللوائــح الضريبية 
ومبلــغ وتوقيــت الدخــل المســتقبلي الخاضع للضريبــة. بالنظر 
االتفاقيــات  وطبيعــة  العمــل  لعالقــات  الواســع  النطــاق  إلــى 
ــج الفعليــة  ــة الحاليــة، فــإن الفــروق الناشــئة بيــن النتائ التعاقدي
المســتقبلية  التغييــرات  أو  إجراؤهــا،  تــم  التــي  واالفتراضــات 
علــى  مســتقبلية  تعديــالت  تتطلــب  قــد  االفتراضــات،  لهــذه 
يقــوم  بالفعــل.  المســجلة  والمصروفــات  الضريبــي  الدخــل 
البنــك بتكويــن مخصصــات اســتنادًا إلــى تقديــرات معقولــة 
للنتائــج المحتملــة لالنتهــاء مــن الربــط الضريبــي للبنــك. يعتمد 
مبلــغ هــذه المخصصــات علــى عوامــل مختلفــة، مثــل الخبــرة 
فــي التقييمــات الضريبيــة الســابقة والتفســيرات المختلفــة 
للوائــح الضريبيــة مــن قبــل الكيــان الخاضــع للضريبــة ومصلحــة 

الضرائــب المســؤولة.

2.5 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة على 
معايير التقارير المالية الدولية السارية في سنة 2021 

والمتعلقة بعمليات البنك
للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 ، اعتمــد البنــك جميــع 
عــن  الصــادرة  والمعدلــة  الجديــدة  والتفســيرات  المعاييــر 
ــيرات  ــة تفس ــة )IASB( ولجن ــبة الدولي ــر المحاس ــس معايي مجل

معاييــر  لمجلــس  التابعــة   )IFRIC( الدوليــة  الماليــة  التقاريــر 
المحاســبة الدوليــة ذات الصلــة عمليــات التشــغيل ويســري 
مفعولهــا للفتــرات التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2021. تــم تطبيــق 
التعديــالت التاليــة علــى المعاييــر واإلطــار الحالــي مــن قبــل 
البنــك فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة. تــم تطبيــق التعديــالت 
التاليــة علــى المعاييــر وأطــر العمــل الحاليــة مــن قبــل البنــك 

فــي إعــداد هــذه القوائــم الماليــة.

ــدة المعيــاري – المرحلــة 2 )تعديــالت علــى  تعديــل معــدل الفائ
والمعيــار   ،9 رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار 
المحاســبي الدولــي رقــم 39، والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 
الماليــة رقــم 7، والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 

ــر الماليــة رقــم 16( ــي إلعــداد التقاري ــار الدول 4، والمعي

اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2021، قــام البنــك بتطبيــق تعديــل معــدل 
ــا  ــالت المرحلــة 2 التــي تتنــاول القضاي ــدة المعيــاري - تعدي الفائ
ــدل  ــل مع ــة لتعدي ــة نتيج ــر المالي ــى التقاري ــر عل ــد تؤث ــي ق الت
علــى  التغييــرات  آثــار  ذلــك  فــي  بمــا  المعيــاري،  الفائــدة 
الناشــئة  التحــوط  عالقــات  أو  التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات 
عــن اســتبدال معيــار معــدل الفائــدة بســعر مرجعــي بديــل. 
ــواردة فــي  ــا لبعــض المتطلبــات ال ــالً عملًي ــالت بدي ــر التعدي توف
والمعيــار   ،9 رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار 
المحاســبي الدولــي رقــم 39، والمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 
الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  والمعيــار   ،7 رقــم  الماليــة 
 ،16 رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  والمعيــار   ،4 رقــم 
المتعلقــة بالتغييــرات فــي أســس تحديــد التدفقــات النقديــة 
التعاقديــة لــألدوات وااللتزامــات الماليــة والتزامــات عقــود اإليجــار 

التحــوط. ومحاســبة 

تتطلــب التعديــالت مــن المنشــأة المحاســبة عــن التغييــر فــي 
ــي أو  ــل المال ــة لألص ــة التعاقدي ــات النقدي ــد التدفق ــس تحدي أس
االلتــزام المالــي الــذي يتطلبــه تعديــل معــدل الفائــدة المعيــاري 
عــن طريــق تحديــث معــدل الفائــدة الفعلــي لألصــل المالــي 
أو االلتــزام المالــي. عــالوة علــى ذلــك، فإنــه يوفــر اســتثناءات 

ــوط. ــبة التح ــات محاس ــة لمتطلب معين

تنطبــق التعديــالت والتفســيرات األخــرى ألول مــرة فــي عــام 2021، 
ولكــن ليــس لهــا تأثيــر علــى البيانــات الماليــة للبنــك.

2.6 المعايير التي صدرت ولم يسري مفعولها بعد
هنــاك عــدد مــن المعاييــر الجديــدة والتعديــالت علــى المعاييــر 
ســارية المفعــول للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ بعــد 1 ينايــر 
ــم يقــم البنــك  ــك، ل 2021 ويســمح بالتطبيــق المبكــر؛ ومــع ذل
بالتطبيــق المبكــر للمعاييــر الجديــدة والمعدلــة عنــد إعــداد 
ــذه  ــون له ــع أن يك ــن المتوق ــس م ــة. ولي ــم المالي ــذه القوائ ه

ــك. ــة للبن ــم المالي ــى القوائ ــًا عل ــرًا جوهري ــر تأثي المعايي
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3. السياسات المحاسبية الهامة
قــام البنــك بثبــات بتطبيــق السياســات المحاســبية التاليــة 
ــم الماليــة. علــى جميــع الفتــرات المعروضــة فــي هــذه القوائ

3.1. األدوات المالية – اإلعتراف المبدئي
 اريخ اإلعتراف والقياس المبدئيأ. 

وأوراق  والودائــع  والســلف  بالقــروض  مبدئيــًا  البنــك  يعتــرف 
ــخ الــذي نشــأت  ــة فــي التاري ــن المصــدرة وااللتزامــات الثانوي الدي
فيــه. يتــم إثبــات جميــع األدوات الماليــة األخــرى )بمــا فــي ذلــك 
تاريــخ  فــي  الماليــة(  األصــول  ومبيعــات  العاديــة  المشــتريات 
الــذي يصبــح فيــه البنــك طرًفــا فــي  المتاجــرة، وهــو التاريــخ 

لــألداة. التعاقديــة  األحــكام 

يتــم قيــاس األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي مبدئيــًا بالقيمــة 
العادلــة زائــدًا، بالنســبة لبنــد ليــس بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الربــح أو الخســارة، تكاليــف المعاملــة المنســوبة مباشــرًة إلــى 
اكتســابها أو إصدارهــا. عندمــا تختلــف القيمــة العادلــة لــألدوات 
الماليــة عنــد اإلثبــات المبدئــي عــن ســعر المعاملــة، يقــوم 
البنــك بحســاب ربــح أو خســارة اليــوم األول كمــا هــو موضــح 

فيمــا يلــي.

اليوم األول الربح أو الخسارة	. 
عندمــا يختلــف ســعر المعاملــة لــألداة عــن القيمــة العادلــة 
عنــد اإلنشــاء والقيمــة العادلــة بنــاءًا علــى أســلوب التقييــم 
باســتخدام مدخــالت فقــط يمكــن مالحظتهــا فــي معامــالت 
الســوق، يــدرج البنــك الفــرق بيــن ســعر المعاملــة والقيمــة 
ــي  ــاالت الت ــك الح ــي تل ــرة. ف ــل المتاج ــي دخ ــي صاف ــة ف العادل
تســتند فيهــا القيمــة العادلــة إلــى نمــاذج ال يمكــن مالحظــة 
المعاملــة  بيــن ســعر  الفــرق  تأجيــل  يتــم  بعــض مدخالتهــا، 
أو  الربــح  فــي  فقــط  بهــا  االعتــراف  ويتــم  العادلــة  والقيمــة 
ــا  ــة أو عندم ــة للمالحظ ــالت قابل ــح المدخ ــا تصب ــارة عندم الخس

األداة. اســتبعاد  يتــم 

فئات القياس لألصول وااللتزامات المالية	. 
قــام البنــك بتطبيــق معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 ويقــوم 
بتصنيــف جميــع أصولــه الماليــة وفًقــا لنمــوذج األعمــال إلدارة 
ــة لألصــل، والتــي تــم قياســها إمــا: األصــول والشــروط التعاقدي

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛  •
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو   •

التكلفة المطفأة.   •

القــروض  التزامــات  بخــالف  الماليــة،  االلتزامــات  قيــاس  يتــم 
ــة  ــة العادل ــأة أو بالقيم ــة المطف ــة، بالتكلف ــات المالي والضمان
للمتاجــرة  بهــا  االحتفــاظ  عنــد  الخســارة  أو  الربــح  خــالل  مــن 

العادلــة. القيمــة  تحديــد  عنــد  المشــتقة  الماليــة  واألدوات 

3.2 األصول وااللتزامات المالية
3.2.1 مســتحق مــن بنــو	 والقــروض والســلف إلــى العمــالء 

واألدوات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة
يقــوم البنــك فقــط بقيــاس المســتحق مــن البنــوك والقــروض 
والســلف إلــى العمــالء واالســتثمارات الماليــة األخــرى بالتكلفــة 

المطفــأة فــي حالــة اســتيفاء الشــرطين التالييــن:

يتــم اإلحتفــاظ باألصــل المالــي ضمــن نمــوذج أعمــال بهــدف    •
التدفقــات  تحصيــل  أجــل  مــن  الماليــة  باألصــول  االحتفــاظ 

التعاقديــة النقديــة 
تواريــخ  فــي  تنشــأ  الماليــة  لألصــول  التعاقديــة  الشــروط    •
محــددة للتدفقــات النقديــة التــي تكــون فقــط مدفوعــات 

المدفــوع. غيــر  األصلــي  المبلــغ  علــى  وفائــدة  أصــل 

فيما يلي تفاصيل هذه الشروط:

عنــد اإلعتــراف المبدئــي باســتثمار فــي أســهم غيــر محتفــظ بــه 
للمتاجــرة، قــد يختــار البنــك بشــكل غيــر قابــل للنقــض عــرض 
ــة فــي دخــل شــامل آخــر.  التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادل
ــار علــى أســاس إســتثمار بإســتثمار. یتم  يتــم إجــراء هــذا الخي
تصنیف جمیع الأصــول المالیة األخرى کمقاسة بالقیمة العادلة من 

خالل األرباح أو الخسائر.

باإلضافة إلی ذلك، عند االعتراف المبدئي، قد یقوم البنك بتصنیف أصل 
مالي بشــكل غيــر قابــل للنقــض یحقق متطلبات قیاسھ بالتکلفة 
المطفأة أو عند بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر 
کما ھو الحال بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عند القیام 
بذلك يحــذف أو یقلل بشکل کبیر من عدم التطابق المحاسبي الذي 

قد ینشأ بخالف ذلك.

 قييم نموذ	 األعمال
ــه  ــم في ــذي يت ــال ال ــوذج األعم ــدف نم ــم ه ــك بتقيي ــوم البن يق
االحتفــاظ بأصــول علــى مســتوى المحفظــة ألن هــذا يعكــس 
أفضــل وجــه طريقــة إدارة األعمــال وتقديــم المعلومــات إلــى 

اإلدارة. المعلومــات التــي يتــم النظــر فيهــا تشــمل:

السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة وتشــغيل تلــك   •
السياســات فــي الممارســة. وعلــى وجــه الخصــوص، مــا 
إيــرادات  إذا كانــت اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى كســب 
بســعر  خــاص  بمظهــر  االحتفــاظ  أو  التعاقديــة،  الفوائــد 
الفائــدة، ومطابقــة مــدة األصــول الماليــة مــع مــدة االلتزامــات 
التــي تمــول تلــك األصــول أو تحقيــق التدفقــات النقديــة مــن 

خــالل بيــع األصــول؛
كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة البنك بها؛   •

المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال )واألصــول    •
الماليــة المحتفــظ بهــا فــي ذلــك نمــوذج األعمــال( وكيفيــة 

إدارة هــذه المخاطــر؛
كيفيــة تعويــض مديــري النشــاط التجــاري -علــى ســبيل    •
المثــال، مــا إذا كان التعويــض مســتندا إلــى القيمــة العادلــة 
ــة؛ و ــة المحصل ــة التعاقدي ــات النقدي ــدارة أو التدفق ــول الم لألص

ســابقة،  فتــرات  فــي  المبيعــات  وتوقيــت  وحجــم  وتيــرة   •
نشــاط  بشــأن  وتوقعاتهــا  المبيعــات  هــذه  وأســباب 
ــك، ال يتــم النظــر فــي  المبيعــات فــي المســتقبل. ومــع ذل
المعلومــات المتعلقــة بنشــاط المبيعــات بشــكل منعــزل، 
ولكــن كجــزء مــن تقييــم شــامل لكيفيــة تحقيــق الهــدف 
تحقيــق  وكيفيــة  الماليــة  األصــول  إلدارة  للبنــك  المعلــن 

النقديــة. التدفقــات 

3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

3.2 األصول وااللتزامات المالية )يتبع(
ــة  ــيناريوهات متوقع ــى س ــال عل ــوذج األعم ــم نم ــد تقيي يعتم
ــوأ« أو  ــة األس ــيناريوهات »الحال ــع س ــول دون وض ــكل معق بش
»حالــة الضغــط« بعيــن االعتبــار. إذا تــم تحقيــق التدفقــات النقدية 
بعــد اإلدراج المبدئــي بطريقــة تختلــف عــن التوقعــات األصليــة 
المتبقيــة  الماليــة  األصــول  تصنيــف  البنــك  يغيــر  ال  للبنــك، 
المحتفــظ بهــا فــي ذلــك نمــوذج األعمــال، ولكنــه يتضمــن هــذه 
المعلومــات عنــد تقييــم األصــول الماليــة حديثــة اإلنشــاء أو 

ــا. ــي قدم ــا للمض ــتراة حديًث المش

یتم قیاس الأصــول المالیة المحتفظ بهــا للمتاجرة أو المدارة والتي 
یتم تقییم أداؤهــا علــى أساس القیمة العادلة بالقیمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسائر ألنهــا غیر محتفظ بهــا لتحصیل التدفقات النقدیة 
التعاقدیة وغيــر محتفــظ بهــا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة 

وبیع األصــول المالیة.

 قييــم مــا إذا رانــت التدفقــات النقديــة التعايديــة هــي 
فقــط مدفوعــات أصــل وفائــدة

أنــه  علــى  »األصــل«  تعريــف  يتــم  التقييــم،  هــذا  ألغــراض 
المبدئــي.  االعتــراف  عنــد  المالــي  لألصــل  العادلــة  القيمــة 
يتــم تعريــف »الفائــدة« علــى أنهــا العــوض للقيمــة الزمنيــة 
األصلــي  بالمبلــغ  المرتبطــة  االئتمانيــة  وللمخاطــر  للنقــود 
غيــر المدفــوع خــالل فتــرة زمنيــة معينــة ولمخاطــر وتكاليــف 
اإلقــراض األساســية األخــرى )مثــل مخاطــر الســيولة والتكاليــف 

الربــح. اإلداريــة(، وكذلــك هامــش 

فــي تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي 
ــار  ــن اإلعتب ــدة، يأخــذ البنــك فــي عي ــات أصــل وفائ فقــط مدفوع
الشــروط التعاقديــة لــألداة. ويشــمل ذلــك تقييــم مــا إذا كان 
األصــل المالــي يحتــوي علــى مــدة تعاقديــة يمكــن أن تغيــر 
توقيــت أو مقــدار التدفقــات النقدية التعاقدية بحيث ال تســتوفي 

ــار: ــد إجــراء التقييــم، يأخــذ البنــك فــي االعتب هــذا الشــرط. عن

ــة مــن شــأنها تغييــر مقــدار وتوقيــت  أحــداث إحتماليــة طارئ  •
التدفقــات النقديــة؛

ميزات اإلقتراض؛  •

شروط الدفع المسبق واالمتداد؛  •

الشــروط التــي تحــد مــن مطالبــة البنــك بالتدفقــات النقديــة   •
مــن األصــول المحــددة )علــى ســبيل المثــال ترتيبــات أصــول 

غيــر محصلــة(؛ و

الميــزات التــي تعــدل النظــر فــي القيمــة الزمنيــة للنقــود -   •
ــدة. ــعار الفائ ــة ألس ــن دوري ــادة تعيي ــال ، إع ــبيل المث ــى س عل

يمتلــك البنــك محفظــة قــروض طويلــة األجــل بفائــدة ثابتــة 
يكــون للبنــك فيهــا خيــار اقتــراح تعديــل ســعر الفائــدة فــي 
ــن  ــادة التعيي ــوق إع ــر حق ــة. تقتص ــن الدوري ــادة التعيي ــخ إع تواري
هــذه علــى ســعر الســوق فــي وقــت التعديــل. لــدى المقترضيــن 
خيــار إمــا قبــول الســعر المعــدل أو اســترداد القــرض علــى قــدم 
النقديــة  التدفقــات  أن  البنــك  قــرر  لقــد  جــزاء.  المســاواة دون 
ــدة  ــات أصــل وفائ ــة لهــذه القــروض هــي فقــط مدفوع التعاقدي

ألن الخيــار يختلــف مــن ســعر الفائــدة بطريقــة نظــًرا للقيمــة 
الزمنيــة للنقــود ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر اإلقراض األساســية 
األخــرى والتكاليــف المرتبطــة المبلــغ األساســي غيــر المدفــوع.

إن الشــروط التعاقديــة التــي تفــرض أكثــر مــن مجــرد الحــد 
النقديــة  التدفقــات  فــي  التقلبــات  أو  المخاطــر  مــن  األدنــى 
ــؤدي  ــي ال ت ــراض األساس ــب اإلق ــة بترتي ــر المرتبط ــة غي التعاقدي
إلــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي تكــون فقــط مدفوعــات 
المبلــغ غيــر المســدد. فــي مثــل هــذه  أصــل وفائــدة علــى 
الحــاالت، يتعيــن قيــاس األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن 

خــالل األربــاح أو الخســائر.

المحتفــظ  الماليــة  االلتزامــات  أو  الماليــة  األصــول   3.2.2
للمتاجــرة بهــا 

يصنــف البنــك األصــول الماليــة أو االلتزامــات الماليــة كمحتفــظ 
بهــا للمتاجــرة عندمــا تــم شــراؤها أو إصدارهــا فــي المقــام 
ــة  ــاح قصيــرة األجــل مــن خــالل األنشــطة التجاري األول لتحقيــق أرب
أو تشــكل جــزًءا مــن محفظــة األدوات الماليــة التــي تــدار معــًا، 
والتــي يوجــد دليــل علــى النمــط األخيــر مــن جنــي األربــاح علــى 
ــر. يتــم تســجيل األصــول وااللتزامــات المحتفــظ  المــدى القصي
ــة.  ــي بالقيمــة العادل بهــا للمتاجــرة فــي قائمــة المركــز المال
يتــم إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي صافــي دخــل 
توزيعــات  أو مصروفــات  وإيــرادات  الفوائــد  تســجل  المتاجــرة. 
األربــاح فــي صافــي دخــل المتاجــرة وفقــًا لشــروط العقــد، أو 

ــد الحــق فــي الســداد. عندمــا يتــم تحدي

الدخــل  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  الديــن  أدوات   3.2.3
اآلخــر اللــامل 

ــي  ــر المال ــار التقري ــدة بموجــب معي ــة الجدي ــق البنــك الفئ يطب
الدولــي 9 الخــاص بــأدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن 
خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر عنــد اســتيفاء الشــرطين التالييــن:

ــق  ــاألدوات ضمــن نمــوذج أعمــال يتــم تحقي يتــم اإلحتفــاظ ب  •
هدفــه مــن خــالل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع 

األصــول الماليــة؛

فقــط  باختبــار  تفــي  المالــي  لألصــل  التعاقديــة  الشــروط   •
األصلــي. المبلــغ  وفائــدة  أصــل  مدفوعــات 

تشــتمل هــذه األدوات إلــى حــد كبيــر علــى أصــول تــم تصنيفهــا 
فــي الســابق كاســتثمارات ماليــة متاحــة للبيــع بموجــب معيار 

المحاســبة الدولي 39.

بالنســبة لســندات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الدخــل الشــامل اآلخــر، يتــم إثبــات األربــاح والخســائر فــي الدخــل 
الشــامل اآلخــر، باســتثناء مــا يلــي ، والتــي يتــم إثباتهــا فــي 
الربــح أو الخســارة بــذات الطريقــة كمــا فــي األصــول الماليــة 

ــأة: ــة المطف ــها بالتكلف ــم قياس ــي يت الت

إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛  •

خسائر اإلئتمان المتوقعة والقيود العكسية؛ و  •

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية.  •
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3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

3.2 األصول وااللتزامات المالية )يتبع(
بالقیمة  المقاســة  الديــن  بــأدوات  اإلعتــراف  إيقــاف  یتم  عندما 
العادلة من خالل الدخــل الشــامل اآلخــر، یتم إعادة تصنیف األرباح أو 
الخسائر المتراکمة المدرجــة سابقًا في الدخل الشامل اآلخــر مــن 

حقــوق الملكيــة إلــى األربــاح أو الخســائر.

	.3.2 أدوات اقوق الملكية بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
اللامل اآلخر

عند االعتراف المبدئي، یختار البنك أحیانًا بطريقــة غيــر قابلــة للنقض 
کأدوات حقوق ملکیة بالقیمة  تصنیف بعض استثماراتھ في األسھم 
العادلة من خالل الدخــل الشــامل اآلخــر عندما تفي بتعریف حقوق 
الملکیة بموجب معیار المحاسبة الدولي 32 األدوات المالیة: العرض 
ولیس محتفظ بهــا للمتاجرة. يتــم تحديــد هــذا التصنيــف علــى 

أســاس كل أداة علــى حــدة.

األربــاح والخســائر مــن أدوات حقــوق الملكيــة هــذه ال يتــم إعــادة 
تدويرهــا أبــدًا إلــى الربــح. يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح فــي الربــح 
أو الخســارة كإيــرادات تشــغيلية أخــرى عنــد إثبــات حــق الدفــع، إال 
عندمــا يســتفيد البنــك مــن هــذه المحصــالت كاســترداد جــزء 
مــن تكلفــة األداة، وفــي هــذه الحالــة، يتــم تســجيل هــذه األربــاح 
فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. أدوات األســهم بالقیمة العادلة من 

خالل الدخــل الشــامل اآلخــر ال تخضــع لتقديــر انخفــاض القيمــة.

3.2.5 الديون الصادرة واألموال المقترضة األخرى
بعــد القيــاس المبدئــي، يتــم بعــد ذلــك قيــاس الديــون الصــادرة 
واألمــوال المقترضــة األخــرى بالتكلفــة المطفــأة. يتــم احتســاب 
التكلفــة المطفــأة مــن خــالل األخــذ فــي اإلعتبــار أي خصــم أو 
ــزًءا  ــكل ج ــي تش ــف الت ــادرة والتكالي ــوال الص ــى األم ــالوة عل ع
ــة  ــدة الفعلــي. يتــم فصــل األداة المالي ال يتجــزأ مــن ســعر الفائ
المركبــة التــي تحتــوي علــى عنصــر اإللتــزام وحقــوق الملكيــة 

فــي تاريــخ اإلصــدار.

العادلــة مــن  بالقيمــة  الماليــة  األصــول وااللتزامــات   3.2.6
خــالل األربــا	 أو الخســائر

الأصول والالتزامات المالیة في ھذه الفئة ھي الأصول غیر المحتفظ 
بھا للمتاجرة والتي تم تصنيفها من قبل اإلدارة عند االعتراف المبدئي 
بموجب  العادلة  للقیمة  وفقًا  إلزامیة  بصفة  قیاسھا  ينبغــي  أو 
معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9. تقــوم اإلدارة فقــط بتصنيــف 
أداة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر عنــد اإلدراج 
المبدئــي عندمــا يتــم اســتيفاء أحــد المعاييــر التاليــة. يتــم 

ــد هــذا التصنيــف علــى أســاس كل أداة علــى حــدة: تحدي

يزيــل التصنيــف، أو يقلــل بشــكل كبيــر، المعاملــة غيــر   •
المتســقة التــي قــد تنشــأ مــن قيــاس األصــول أو االلتزامــات 
أو االعتــراف باألربــاح أو الخســائر عليهــا علــى أســاس مختلــف

أو

تمثــل االلتزامــات )واألصــول حتــى 1 ينايــر 2021 بموجــب معيــار   •
ــات  ــن االلتزام ــة م ــن إجمالي ــزًءا م ــي 39( ج ــبة الدول المحاس
معيــار  بموجــب  كالهمــا  أو  الماليــة،  األصــول  )أو  الماليــة 
المحاســبة الدولــي 39(، التــي تتــم إدارتهــا ويتــم تقييــم 
اســتراتيجية  وفًقــا  العادلــة،  القيمــة  أســاس  علــى  أدائهــا 

موثقــة إلدارة المخاطــر أو االســتثمار

أو

المعيــار  بموجــب   2021 ينايــر   1 حتــى  )واألصــول  االلتزامــات   •
ــر  ــد أو أكث ــى واح ــوي عل ــي تحت ــي 39( الت ــبة الدول المحاس
مــن المشــتقات المتضمنــة، مــا لــم تقــم جوهريــًا بتعديــل 
التدفقــات النقديــة التــي كان مــن الممكــن أن يتطلبهــا 
العقــد، أو كان واضًحــا مــع القليــل مــن التحليــل أو ال، يعتبــر 
أداة مشــابهة ألول مــرة أن فصــل المشــتق المضّمــن محظــور.

العادلــة مــن  بالقيمــة  الماليــة  األصــول وااللتزامــات   3.2.6
خــالل األربــا	 أو الخســائر )تابــع(

يتــم تســجيل األصــول الماليــة وااللتزامــات الماليــة بالقيمــة 
المركــز  قائمــة  فــي  الخســائر  أو  األربــاح  خــالل  مــن  العادلــة 
القيمــة  فــي  التغيــرات  تســجل  العادلــة.  بالقيمــة  المالــي 
العادلــة فــي الربــح والخســارة باســتثناء الحــركات فــي القيمــة 
العادلــة لاللتزامــات المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح 
أو الخســائر بســبب التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان الخاصــة 
بالبنــك. يتــم تســجيل هــذه التغيــرات فــي القيمــة العادلــة 
فــي إحتياطــي اإلئتمانــي الخــاص مــن خــالل الدخــل الشــامل 
ــتحق  ــارة. تس ــح أو الخس ــى الرب ــا إل ــادة تدويره ــم إع ــر وال تت اآلخ
المصنفــة  األدوات  مــن  المتكبــدة  أو  المكتســبة  الفائــدة 
إيــرادات  فــي  الخســائر  أو  األربــاح  العادلــة مــن خــالل  بالقيمــة 
الفوائــد أو مصروفــات الفوائــد، علــى التوالــي، باســتخدام ســعر 
الفائــدة الفعلــي، مــع األخــذ فــي اإلعتبــار أي خصومــات / عــالوات 
وتكاليــف معامــالت مؤهلــة تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن األدوات. 
المطلوبــة  األصــول  مــن  المكتســبة  الفائــدة  تســجيل  يتــم 
إلزامًيــا والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح 
أو الخســائر بإســتخدام ســعر الفائــدة التعاقديــة. يتــم تســجيل 
ــة المقاســة  ــاح مــن أدوات حقــوق الملكي ــرادات توزيعــات األرب إي
كإيــرادات  الخســارة  أو  الربــح  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة 

تشــغيلية أخــرى عنــد إثبــات الحــق فــي الســداد.

والتزامــات  االعتمــاد  وخطابــات  الماليــة  الضمانــات   3.2.7
المســحوبة غيــر  القــروض 

ائتمانيــة  وخطابــات  ماليــة  ضمانــات  البنــك  يصــدر 
القــروض. والتزامــات 

الماليــة  البيانــات  الماليــة مبدئًيــا فــي  الضمانــات  إدراج  يتــم 
العــالوة  كونهــا  العادلــة،  بالقيمــة  المخصصــات(  )ضمــن 
المســتلمة. الحقــًا لــإلدراج المبدئــي، يتــم قيــاس التــزام البنــك 
بموجــب كل ضمــان بالقيمــة األعلــى للمبلــغ المــدرج مبدئيــًا، 
ــا  ــل، ووفًق ــة الدخ ــي قائم ــدرج ف ــم الم ــاء المتراك ــا اإلطف ناقًص
للمصروفــات  تقديــر  أفضــل   39 الدولــي  المحاســبة  لمعيــار 
المطلوبــة لســداد أي التــزام مالــي ناجــم عــن نتيجة للضمان، 
 9 رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار  أو بموجب 

مخصــص خســائر اإلئتمــان المتوقعــة.

بصافــي  الدخــل  قائمــة  فــي  المســتلمة  العــالوة  إدراج  يتــم 
الثابــت  القســط  أســاس  علــى  والعمــوالت  الرســوم  إيــرادات 

الضمــان. فتــرة  علــى مــدى 

التزامــات القــروض غيــر المســحوبة وخطابــات االعتمــاد هــي 
التزامــات يلتــزم بموجبهــا البنــك، خــالل مــدة االلتــزام، بتقديــم 
غــرار عقــود  للعميــل. علــى  قــرض بشــروط محــددة ســلفًا 
ــي 39،  ــبة الدول ــار المحاس ــب معي ــة، وبموج ــات المالي الضمان
تــم تكويــن مخصــص إذا كان عقــًدا مرهًقــا، ولكــن اعتبــاًرا مــن 
ــائر  ــات خس ــاق متطلب ــي نط ــود ف ــذه العق ــع ه ــر 2021، تق 1 يناي

ــة. ــان المتوقع اإلئتم

3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

3.2 األصول وااللتزامات المالية )يتبع(
وخطابات  المالية  للضمانات  االسمية  التعاقدية  القيمة  إن 
يتم  حيث  المسحوبة،  غير  القــروض  والتزامــات  االعتمــاد 
ال  الســوق،  أســاس  علــى  القــروض  تقديــم  علــى  الموافقــة 
يتــم إدراجهــا في بيان المرکز المالي. يتــم اإلفصــاح عــن القيــم 
اإلســمية لهــذه األدوات مــع خســائر اإلئتمــان المتوقعــة المقابلــة 

فــي إيضــاح 26.

3.2.8 االلتزامات المالية
وفًقــا معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 ، يتــم عــرض التغيــرات 

فــي القيمــة العادلــة بشــكل عــام علــى النحــو التالــي:

في  التغیرات  إلی  المنســوب  العادلة  القیمة  في  التغیر  مبلغ   •
الدخــل  یتم عرضھ في  بااللتزامــات  المتعلقة  االئتمان  مخاطــر 

الشــامل اآلخــر. و

في  العادلة  القیمة  في  التغیر  من  المتبقیة  القیمة  عرض  یتم   •
الخسارة. أو  الربح 

اآلخــر  الدخــل الشــامل  الــوارد بشكل منفصل في  المبلغ  إن 
المتعلــق بالتغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوبات 
المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ال 
يتم إعادة تدويــره إلــى الربــح أو الخســارة، حتى لو تم إلغاء إدراج 
المطلوبات وتــم دفــع المبالغ. بــدالً مــن ذلــك، ينبغــي إعــادة 
ــر الموزعــة  ــاح غي ــى األرب ــة إل ــاح والخســائر االئتماني تصنيــف األرب
ضمــن حقــوق الملكيــة عنــد عــدم االعتــراف بااللتــزام ذي الصلــة.

3.2.9 ملتقات األدوات المالية وأنلطة التحو	
يتــم إدراج المشــتقات مبدئيــا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ إبــرام 
العادلــة. طريقــة  بالقيمــة  قياســها  ويعــاد  المشــتقات  عقــد 
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:

تحوطــات القيمــة العادلــة لألصــول أو التزامــات معتــرف بهــا   )1(
ــة(؛ ــة العادل ــة القيم ــت )تغطي ــزام الثاب أو االلت

تحــوط مــن مخاطــر محــددة مرتبطــة بأصــل أو التــزام أو   )2(
أو النقــدي(؛  التدفــق  صفقــة متوقعــة للغايــة )تغطيــة 

ــي  ــة )صاف ــات أجنبي ــي عملي ــتثمار ف ــي االس ــات صاف )3( تحوط
تغطيــة االســتثمارية(.

يجعــل البنــك مــن اســتخدام األدوات الماليــة المشــتقة إلدارة 
التعــرض لســعر الفائــدة، والعمــالت األجنبيــة ومخاطــر االئتمــان، 
بمــا فــي ذلــك التعرضــات الناشــئة عــن المعامــالت متوقعــة 
إدارة مخاطــر معينــة،  للغايــة وااللتزامــات القويــة. مــن أجــل 
والبنــك بتطبيــق محاســبة التحــوط للمعامــالت التــي تلبــي 
مؤهلــة  غيــر  المشــتقة  األدوات  بعــض  المحــددة.  المعاييــر 
لمحاســبة التحــوط. يتــم إثبــات التغيــرات فــي القيمــة العادلــة 
ألي مــن تلــك األدوات الماليــة المشــتقة مباشــرة فــي قائمــة 
»إيــرادات  ضمــن  اآلخــر  الشــامل  والدخــل  الخســائر  أو  األربــاح 

تشــغيلية أخــرى«.

لمحاســبة  واإلفصاحات  الفعالیة  وتقییم  التحوط  توثیق  تقدیم  تم 
التوقــف في اإلیضاح 10-3.

 حوطات القيمة العادلة
ــر  ــل، يتــم إدراج التغي ــة وتأهي ــة المعين ــة القيمــة العادل لتغطي
المتراكــم فــي القيمــة العادلــة لمشــتقات التحــوط فــي الربــح 
أو الخســارة فــي اإليــرادات التشــغيلية األخــرى. وفــي الوقــت 
ــة  نفســه، يتــم تســجيل التغيــر المتراكــم فــي القيمــة العادل
ــن  ــزء م ــوط كج ــر التح ــى مخاط ــزى إل ــي تع ــوط الت ــد التح لبن
ــي  ــد التحــوط فــي قائمــة المركــز المال ــة للبن القيمــة الدفتري
الموحــد ومعتــرف بهــا أيضــا فــي الربــح أو الخســارة فــي اإليــرادات 
التحــوط  أداة  صالحيــة  انتهــاء  حــال  فــي  األخــرى.  التشــغيلية 
ــوط  ــد التح ــم يع ــث ل ــتها، أو حي ــا أو ممارس ــا أو إنهاؤه أو بيعه
يفــي بمعاييــر محاســبة التحــوط، وتوقــف عالقــة التحــوط بأثــر 
ــم  ــأة، يت ــة المطف ــجلة بالتكلف ــوط المس ــود التح ــي. لبن رجع
إطفــاء الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة للبنــد التحــوط عنــد اإلنهــاء 
والقيمــة االســمية علــى مــدى الفتــرة المتبقيــة مــن التحــوط 
الفائــدة  ســعر  إحتســاب  إعــادة  طريقــة  باســتخدام  األصلــي 
الفعلــي. إذا تــم اســتبعاد بنــد التحــوط، فإنــه يتــم إثبــات تعديــل 
القيمــة العادلــة غيــر المطفــأة مباشــرة فــي الربــح أو الخســارة.

 حوطات التدفقات النقدية
الجــزء  النقديــة المحــددة والمؤهلــة، إن  بالنســبة للتدفقــات 
الفعــال مــن األربــاح أو الخســائر المتراكمــة مــن األداة المحوطــة 
يتــم مبدئيــًا إدراجهــا مباشــرًة فــي حقــوق المســاهمين ضمــن 
احتياطــي تحــوط التدفقــات النقديــة. إن الجــزء غيــر الفعــال مــن 
الربــح أو الخســارة مــن األداة المحوطــة يتــم إدراجهــا مباشــرًة 

فــي إيــرادات التشــغيل األخــرى فــي الربــح أو الخســارة.

أو  الربــح  علــى  المحوطــة  النقديــة  التدفقــات  تؤثــر  عندمــا 
الخســارة، يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر مــن األداة المحوطــة 
الخســارة,  أو  الربــح  مــن  المقابلــة  الخســائر  أو  اإليــرادات  فــي 
إدراج أصــل غيــر  التوقعــات الحقــًا فــي  تنتــج معاملــة  عندمــا 
ــاح والخســائر المســجلة  ــإن األرب ــي، ف ــر مال ــزام غي ــي أو إلت مال
ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر يتــم إلغاؤهــا مــن االحتياطــي 
ــاء  ــد انته ــزام. عن ــل أو اإللت ــة لألص ــة المبدئي ــي التكلف ــدرج ف وت
ــا  ــتها، أو عندم ــا، أو ممارس ــا أو إنهاؤه ــة أو بيعه األداة المحوط
لــم يعــد التحــوط يلبــي معاييــر محاســبة التحــوط، فــإن أي أرباح 
أو خســائر متراكمــة التــي تــم إدراجهــا فــي الدخــل الشــامل 
اآلخــر فــي ذلــك الوقــت تبقــى فــي الدخــل الشــامل اآلخــر ويتــم 
ــي  ــة ف ــات المحوط ــة التوقع ــم إدراج معامل ــا يت ــا عندم إدراجه
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 

ــارة. ــح أو الخس ــى الرب ــورًا إل ــا ف تحويله

3.3 إعادة التصنيف
ــه الماليــة بعــد إدراجهــا المبدئــي،  ال يعيــد البنــك تصنيــف أصول
باســتثناء الفتــرة التــي تلــي تغييــر البنــك لنمــوذج أعمالــه إلدارة 
ــدا.  األصــول الماليــة. ال يتــم إعــادة تصنيــف االلتزامــات الماليــة أب
لــم يقــم البنــك بإعــادة تصنيــف أي مــن أصولــه أو التزاماتــه 

الماليــة فــي ســنة 2021.
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3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

3.4 إلغاء اإلعتراف باألصول وااللتزامات المالية
األصول المالية:

ــق  ــون منطب ــث يك ــي )أو حي ــل المال ــراف باألص ــاء اإلعت ــم إلغ يت
جــزء مــن األصــل المالــي أو جــزء مــن إجماليــة أصــول ماليــة 

مشــابهة( عندمــا:

ينتهي الحق في إستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو  •

ــة  ــات النقدي ــتالم التدفق ــه إلس ــل حقوق ــك بتحوي ــوم البن يق  •
النقديــة  التدفقــات  دفــع  إلتــزام  ــل  تحمَّ أو  األصــل  مــن 
المســتلمة بالكامــل دون أي تأخيــر جوهــري إلــى طــرف 

و »؛  تمريــر  خــالل  مــن   « ترتيبــات  بمقتضــى  ثالــث 

)أ( لقــد قــام البنــك بتحويــل كافــة مخاطــر ومنافــع  إمــاَّ   •
الملكيــة بشــكل جوهــري ، أو )ب( لــم يقــم البنــك بتحويــل 
ومنافــع  المخاطــر  بكافــة  جوهريــًا  يحتفــظ  لــم  كمــا 
ملكيــة األصــول ولكــن قــام بتحويــل الرقابــة والســيطرة 

علــى األصــول الــى حــد كبيــر.

عندمــا قــام البنــك بنقــل حقوقــه فــي الحصــول علــى التدفقــات 
النقديــة مــن األصــول أو إبــرم ترتيبــات تمريــر، ولم يقــم بتحويل 
أو االحتفــاظ جوهريــًا بجميــع المخاطــر ومنافــع األصــول أو نقــل 
الســيطرة علــى األصــول، ُتــدرج األصــول إلــى مــدى اســتمرار 
البنــك فــي المشــاركة فــي األصــول. وفــي هــذه الحالــة، يقــوم 
البنــك أيضــًا فــي إدراج االلتزامــات المرتبطة. إن األصــول المنقولة 
وااللتزامــات المرتبطــة تقــاس علــى أســاس أن تعكــس الحقوق 
وااللتزامــات التــي يحتفــظ بهــا البنــك. المشــاركة المســتمرة 
التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــول المنقولــة يتم قياســها 
بالمبلــغ األقــل بيــن القيمــة الدفتريــة األساســية لألصــول والحــد 

األقصــى للمقابــل الــذي قــد يطلــب مــن البنــك ســداده.

االلتزامات المالية
اإللتــزام  إســتيفاء  يتــم  عندمــا  المالــي  اإللتــزام  إلغــاء  يتــم 
التعاقــدي أو إلغــاؤه أو تنتهــي مدتــه. عندمــا يتــم إســتبدال 
بشــروط  المقــرض  نفــس  مــن  آخــر  بإلتــزام  مالــي  إلتــزام 
ــه  ــم تعديل ــي ويت ــزام الحال ــروط اإللت ــًا، أو بش ــة جوهري مختلف
جوهريــًا، إن ذلــك اإلســتبدال أو التعديــل يتــم معاملتــه كإلغــاء 
ــد، ويتــم ادراج الفــرق  ــزام الجدي ــراف باإللت ــزام األصلــي وإعت لإللت

فــي القيــم الدفتريــة فــي قائمــة الدخــل للســنة.

3.5 تعديالت على األصول المالية وااللتزامات المالية
األصول المالية

إذا تــم تعديــل شــروط األصــل المالــي، يقــوم البنــك بتقييــم 
مختلفــة  المعــدل  لألصــل  النقديــة  التدفقــات  كانــت  إذا  مــا 

جوهــري. بشــكل 

إذا كانت التدفقات النقدية مختلفة بشكل كبير، فإن الحقوق 
التعاقديــة للتدفقــات النقديــة مــن األصــل المالــي األصلــي تعتبــر 
إلغاء االعتراف باألصل المالي األصلي  منتهيــة الصالحيــة ويتم 
ويتم االعتراف باألصل المالي الجديد بالقيمة العادلة باإلضافــة 
إلــى أي تكاليــف معامــالت مؤهلــة. يتــم احتســاب أي رســوم 

مســتلمة كجــزء مــن التعديــل علــى النحــو التالــي:

الرســوم التــي يتــم أخذهــا فــي االعتبــار عنــد تحديــد القيمــة   –
ســداد  تمثــل  التــي  والرســوم  الجديــد  لألصــل  العادلــة 
تكاليــف المعامــالت المؤهلــة، يتــم تضمينهــا فــي القيــاس 

المبدئــي لألصــل؛
و

يتــم تضميــن الرســوم األخــرى فــي قائمــة الربــح أو الخســارة   –
ــح أو الخســارة عنــد إيقــاف اإلعتــراف. كجــزء مــن الرب

المقتــرض  يواجــه  عندمــا  النقديــة  التدفقــات  تعديــل  تــم  إذا 
صعوبــات ماليــة، فــإن التعديــل يهــدف عــادة إلــى تحقيــق أقصــى 
قــدر مــن اســترداد الشــروط التعاقديــة األصليــة بــدالً مــن إنشــاء 
ــك  ــر. إذا كان البن ــد كبي ــى ح ــة إل ــروط مختلف ــد بش ــل جدي أص
ــازل عــن  ــى التن ــؤدي إل ــي بطريقــة ت ــل أصــل مال يخطــط لتعدي
التدفقــات النقديــة، فإنــه يأخــذ فــي االعتبــار أوالً مــا إذا كان يجــب 
شــطب جــزء مــن األصــل قبــل حــدوث التعديــل )لالطــالع علــى 
ــر هــذا النهــج علــى نتيجــة  ــاه(. يؤث سياســة الشــطب، انظــر أدن
مــن  اإلعتــراف  إيقــاف  معاييــر  أن  ويعنــي  الكمــي  التقييــم 

ــاالت. ــذه الح ــل ه ــي مث ــادة ف ــَتوفى ع ــر ال ُتس الدفات

األصول المالية )تابع(
بالتكلفــة  المقــاس  المالــي  األصــل  شــروط  تعديــل  كان  إذا 
المطفــأة أو القيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر 
البنــك  يقــوم  المالــي،  باألصــل  االعتــراف  إلغــاء  إلــى  يــؤدي  ال 
أوالً بإعــادة حســاب إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي 
باســتخدام معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي لألصــل ويعتــرف 
أو  الربــح  ضمــن  تعديــل  خســارة  أو  كربــح  الناتــج  بالتعديــل 
الخســارة. بالنســبة لألصــول الماليــة ذات الســعر العائــم، يتــم 
تعديــل معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي المســتخدم لحســاب 
ربــح أو خســارة التعديــل ليعكــس شــروط الســوق الحاليــة فــي 
وقــت التعديــل. تــؤدي أي تكاليــف أو رســوم متكبــدة ورســوم 
التعديــل المســتلمة إلــى تعديــل إجمالــي القيمــة الدفتريــة 
لألصــل المالــي المعــدل ويتــم إطفاءهــا علــى مــدار المــدة 

المتبقيــة لألصــل المالــي المعــدل.

إذا تــم إجــراء مثــل هــذا التعديــل علــى شــروط األصــول الماليــة 
أو  الربــح  عــرض  يتــم  للمقتــرض،  ماليــة  صعوبــات  بســبب 
ــاالت  ــي ح ــة. وف ــاض القيم ــائر انخف ــع خس ــة م ــارة مقترن الخس
أخــرى، يتــم عرضهــا كإيــرادات فائــدة محســوبة باســتخدام 

طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.

االلتزامات المالية
يلغــي البنــك اإلعتــراف بااللتزامــات الماليــة عندمــا يتــم تعديــل 
المعــدل  للمطلــوب  النقديــة  التدفقــات  وتختلــف  شــروطها 
ــة، يتــم إثبــات التــزام مالــي  بشــكل جوهــري. فــي هــذه الحال
ــة. يتــم  ــة بالقيمــة العادل ــد علــى أســاس الشــروط المعدل جدي
اإلعتــراف بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لاللتــزام المالــي الذي تم 
إيقــاف اإلعتــراف بــه والمقابــل المدفــوع ضمــن األربــاح أو الخســائر. 
يشــمل المقابــل المدفــوع األصــول غيــر الماليــة المحولــة، إن 
وجــدت، وااللتزامــات المقــدرة بمــا فــي ذلــك اإللتــزام المالــي 

ــة. ــد مــع البنــود المعدل الجدي
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3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

3.5 تعديالت على األصول المالية وااللتزامات المالية )يتبع(
إذا لــم يتــم المحاســبة عــن تعديــل شــروط التــزام مالــي علــى 
أنــه إيقــاف إدراج فــي الدفاتــر، عندهــا يتــم إعــادة حســاب التكلفة 
ــة بســعر  ــة المعدل المطفــأة لاللتــزام بخصــم التدفقــات النقدي
الفائــدة الفعلــي األصلــي ويتــم االعتــراف بالربــح أو الخســارة 
الناتجــة فــي الربــح أو الخســارة. بالنســبة لإللتزامــات الماليــة ذات 
ــدة الفعلــي األصلــي  ــل معــدل الفائ ــم، يتــم تعدي الســعر العائ
المســتخدم لحســاب ربــح أو خســارة التعديــل ليعكــس شــروط 
الســوق الحاليــة فــي وقــت التعديــل. يتــم االعتــراف بأيــة تكاليــف 
ــزام  ــة لاللت ــة الدفتري ــى القيم ــل عل ــدة كتعدي ــوم متكب ورس
االلتــزام  مــن  المتبقيــة  الفتــرة  مــدار  علــى  إطفاءهــا  ويتــم 
الفائــدة  معــدل  حســاب  إعــادة  طريــق  عــن  المعــدل  المالــي 

ــى األداة. ــي عل الفعل

3.6 انخفاض قيمة األصول المالية
يقــوم البنــك بإثبــات مخصصــات خســارة اإلئتمــان المتوقعــة 
علــى األدوات الماليــة التاليــة التــي ال يتــم قياســها بالقيمــة 

العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة:

األصول المالية التي هي أدوات الدين؛  •

عقود الضمان المالي الصادرة؛ و  •

التزامات القروض الصادرة.  •

ال يتــم إثبــات خســارة انخفــاض القيمــة في اســتثمارات األســهم. 
يقيــس البنــك مخصصــات الخســارة بمبلــغ يســاوي خســارة 
اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا المحتملــة، باســتثناء 
ــزداد فيهــا مخاطــر االئتمــان  ــم ت األدوات الماليــة األخــرى التــي ل
الــذي يتــم قياســها  بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف المبدئــي 

علــى أســاس خســارة اإلئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهر.

تعتبــر خســارة اإلئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهر جــزءًا مــن 
خســارة اإلئتمــان المتوقعــة التــي تنتــج عــن أحــداث تقصيــر ســداد 

ــر. ــخ التقري أداة ماليــة ممكنــة خــالل 12 شــهرًا بعــد تاري

3.6.1 يياس خسائر اإلئتمان المتويعة
خســائر اإلئتمــان المتوقعــة هــي تقديــر مرجح محتمل لخســائر 

االئتمــان. تقــاس علــى النحــو التالي:

ــة التــي ال تنخفــض فيهــا قيمــة االئتمــان فــي  األصــول المالي  •
العجــز  حــاالت  لجميــع  الحاليــة  كالقيمــة  التقريــر:  تاريــخ 
المســتحقة  النقديــة  التدفقــات  بيــن  الفــرق  )أي  النقــدي 
للمنشــأة وفقــًا للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي يتوقــع 

؛ اســتالمها(  البنــك 

األصــول الماليــة التــي انخفضــت قيمــة االئتمــان فــي تاريــخ   •
ــة  ــة والقيم ــة اإلجمالي ــة الدفتري ــن القيم ــرق بي ــر: بالف التقري

الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة؛

الحاليــة  كالقيمــة  المســحوبة:  غيــر  القــروض  التزامــات   •
للفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتحقة للبنــك 
ــة التــي تتوقــع  ــة ســحب االلتــزام والتدفقــات النقدي فــي حال

اإلجماليــة اســتالمها؛ و

لتعويض  المتوقعة  المدفوعات  المالية:  الضمانات  عقود   •
استردادها. المجموعة  تتوقع  التي  المبالغ  عن  الحامل 

3.6.2 نظرة عامة على مبادئ خسائر اإلئتمان المتويعة
نتــج عــن تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 
9 تغييــر طريقــة انخفــاض قيمــة خســائر التمويــل لــدى البنــك 
ــق اســتبدال نهــج الخســارة المتكبــدة  بشــكل جــذري عــن طري
بنهــج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة مســتقبالً. اعتبــاًرا مــن 
االئتمــان  يســجل مخصــص خســائر  البنــك  2019، كان  ينايــر   1
المتوقعــة لجميــع مخاطــر التمويــل واألصــول الماليــة للديــون 
األخــرى غيــر المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 
ــات  ــل وعقــود الضمان ــب التزامــات التموي أو الخســارة، إلــى جان
القيمــة  الملكيــة النخفــاض  أدوات حقــوق  الماليــة. ال تخضــع 

ــم 9. ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــب المعي بموج

يســتند مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى خســائر 
االئتمــان المتوقــع حدوثهــا علــى مــدى عمــر األصــل )خســائر 
ــم  االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا المحتملــة(، مــا ل
تكــن هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلنشــاء، 
ــة، يســتند المخصــص علــى خســارة االئتمــان  وفــي هــذه الحال

المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا.

تمثــل خســارة االئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا جــزًءا مــن 
ــة،  ــا المحتمل ــدى أعماره ــى م ــة عل ــان المتوقع ــائر االئتم خس
التــي تمثــل خســارة االئتمــان المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث 
بعــد  شــهرًا   12 خــالل  ممكنــة  ماليــة  أداة  ســداد  تقصيــر 

التقريــر. تاريــخ 

علــى  المتوقعــة  االئتمــان  خســائر  مــن  كل  إحتســاب  يتــم 
مــدى أعمارهــا المحتملــة، وخســارة االئتمــان المتوقعــة لمــدة 
12 شــهًرا إمــا علــى أســاس فــردي أو علــى أســاس جماعــي، 
اعتمــاًدا علــى طبيعــة المحفظــة المتضمنــة لــألدوات الماليــة.

وضــع البنــك سياســة إلجــراء تقييــم، فــي نهايــة كل فتــرة تقرير، 
حــول مــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة لــألداة الماليــة قــد زادت 
بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف المبدئــي، وذلــك مــن خــالل األخــذ 
فــي االعتبــار التغيــر فــي مخاطــر التعثــر الــذي يحــدث علــى 

مــدى العمــر المتبقــي لــألداة الماليــة.

ــع  ــك بتجمي ــوم البن ــاله، يق ــورة أع ــة المذك ــى العملي ــاءًا عل بن
تعرضــه لمخاطــر التمويــل فــي المرحلــة األولــى، والمرحلــة 

ــي: ــا يل ــح فيم ــو موض ــا ه ــة، كم ــة الثالث ــة، والمرحل الثاني

المرالة األولى
بــإدراج  البنــك  يقــوم  مــرة،  ألول  التمويــل  إدراج  يتــم  عندمــا 
مخصــص علــى أســاس خســارة اإلئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 
شــهًرا. يشــمل التعــرض لمخاطــر تمويــل المرحلــة األولــى أيضــًا 
التســهيالت التــي تحســنت فيهــا مخاطــر اإلئتمــان وتــم إعــادة 

ــة. ــة الثاني ــن المرحل ــل م ــر التموي ــرض لمخاط ــف التع تصني

المرالة الثانية
كبيــرة  زيــادة  التمويــل  لمخاطــر  التعــرض  يظهــر  عندمــا 
فــي مخاطــر اإلئتمــان منــذ نشــأتها، يقــوم البنــك بتســجيل 
مخصــص لخســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا 
المحتملــة، يشــمل التعــرض لمخاطــر تمويــل المرحلــة الثانيــة 
ــم  ــر اإلئتمــان وت أيضــًا التســهيالت التــي تحســنت فيهــا مخاط
إعــادة تصنيــف التعــرض لمخاطــر التمويــل من المرحلــة الثالثة.
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3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

3.6 انخفاض قيمة األصول المالية )يتبع(
المرالة الثالثة

تعتبــر التعــرض لمخاطــر التمويــل إنخفــاض قيمــة اإلئتمــان. 
يقــوم البنــك بتســجيل مخصــص لخســائر اإلئتمــان المتوقعــة 

ــة. علــى مــدى أعمارهــا المحتمل

بــإدراج  البنــك  يقــوم  مالــي،  ألصــل  المبدئــي  اإلدراج  عنــد 
مخصــص خســارة يعــادل خســائر ائتمانيــة متوقعــة لمــدة 12 
شــهًرا. بعــد اإلدراج المبدئــي، ســيتم تطبيــق المراحــل الثــالث 

التالــي: النحــو  علــى  المقترحــات  فــي 

3.6.3 إاتسا	 خسائر اإلئتمان المتويعة
يقــوم البنــك بإحتســاب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة اســتناًدا 
النقــص  ثالثــة لقيــاس  إلــى ســيناريوهات مرجحــة محتملــة 
النقــدي المتوقــع، مخصوًمــا بســعر تقريبــي لســعر الفائــدة 
الفعلــي. النقــص النقــدي هــو الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة 
ــي  ــة الت ــات النقدي ــد والتدفق ــا للعق ــأة وفًق ــتحقة لمنش المس

تتوقــع المنشــأة اســتالمها.

يتــم توضيــح آليــات إحتســاب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة فيمــا 
يلــي والعناصــر الرئيســية، علــى النحــو التالــي:

إحتمــال التعثــر هــو تقديــر الحتمــال التعثــر فــي الســداد خــالل   •
أفــق زمنــي معيــن. قد یحدث التخلف عن السداد فقط في وقت 
معین خالل الفترة المقدرة، إذا لم یتم استبعاد التسھیل مسبقًا 

وال یزال في المحفظة.

التعــرض  تقديــر  هــو  التعثــر  عنــد  للمخاطــر  التعــرض   •
للمخاطــر فــي تاريــخ تقصيــر مســتقبلي، مــع األخــذ فــي 
االعتبــار التغييــرات المتوقعــة فــي التعــرض للمخاطــر بعــد 
ــواء  ــح، س ــل والرب ــديد األص ــك تس ــي ذل ــا ف ــر، بم ــخ التقري تاري
كان مقــررًا بالعقــد أو غيــر ذلــك، والســحوبات المتوقعــة 
علــى التســهيالت الملتــزم بهــا، واألربــاح المســتحقة مــن 

المســددة. غيــر  المدفوعــات 

الخســارة الناشــئة من التعثر هي تقدير الخسارة الناتجة في   •
الحالة التي يحدث فيها تخلــف عن السداد في وقت معين. 
التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات  بيــن  الفــرق  إلــى  ويســتند 
المســتحقة وتلــك التــي يتوقــع البنــك إســتالمها، بمــا فــي 
ذلــك مــن تحقيــق أيــة ضمانــات، إن وجــدت. يتــم التعبيــر عنهــا 
عــادة كنســبة مئويــة مــن التعــرض للمخاطــر عنــد التعثــر.

فــي  المتويعــة  اإلئتمــان  خســائر  مخصــص  عــرض   3.6.	
المالــي المررــز  يائمــة 

يتــم عــرض مخصصــات خســائر اإلئتمــان المتوقعــة فــي قائمــة 
المركــز المالــي كمــا يلــي:

األصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة: كاســتقطاع   •
مــن القيمــة الدفتريــة اإلجماليــة لألصــول؛

ــي: بصفــة عامــة،  التزامــات القــروض وعقــود الضمــان المال  •
كمخصــص فــي االلتزامــات األخــرى؛

ــر  ــحوب وغي ــر مس ــى عنص ــة عل ــتمل األداة المالي ــث تش حي  •
اإلئتمــان  خســائر  تحديــد  البنــك  يســتطيع  وال  مســحوب، 
المتوقعــة علــى عنصــر االلتــزام بالقــرض بشــكل منفصــل 
عــن المكــون الخــاص بالمكــون المســحوب: يقــدم البنــك 
مخصــص خســارة مجمعــة لــكال المكونيــن. يتــم عــرض 
ــة اإلجماليــة  المبلــغ المجمــع كخصــم مــن القيمــة الدفتري
ــادة فــي مخصــص  للمكــون المســحوب. يتــم عــرض أي زي
المعــروض  للعنصــر  اإلجمالــي  المبلــغ  عــن  الخســارة 

كمخصــص فــي االلتزامــات األخــرى؛ و

أدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل   •
ــات مخصــص خســارة فــي قائمــة  الشــامل اآلخــر: ال يتــم إثب
المركــز المالــي ألن القيمــة الدفتريــة لهــذه األصــول هــي 
قيمتهــا العادلــة. ومــع ذلــك، يتــم اإلفصــاح عــن مخصــص 

الخســارة ويتــم إدراجــه فــي احتياطــي القيمــة العادلــة

3.6.5 أدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
الدخــل اللــامل اآلخــر

إن خســائر اإلئتمــان المتوقعــة ألدوات الديــن المقاســة بالقيمــة 
ــة  ــن القيم ــل م ــر ال تقل ــامل اآلخ ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م العادل
ــي،  ــز المال ــة المرك ــي قائم ــة ف ــول المالي ــذه األص ــة له الدفتري
والتــي تظــل عنــد القيمــة العادلــة. بداًل من ذلك، یتم إدراج مبلغ 
مســاوي للمخصص الذي ینشأ عند قیاس الأصول بالتکلفة المطفأة 
في الدخل الشامل اآلخــر کمبلغ انخفاض في القیمة المتراکم، مع 
تحميــل مصــروف مقابــل علــى الربــح أو الخسارة. يتــم إعــادة 
تدويــر الخســائر المتراكمــة المدرجــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر 

ــاح والخســائر عنــد اســتبعاد األصــول. إلــى األرب

3.6.6 بطايات االئتمان والتسهيالت المتجددة األخرى
مــن  متنوعــة  إجماليــة  البنــك  منتجــات  عــرض  يتضمــن 
وتجــارة  للشــركات  المكشــوف  علــى  الســحب  تســهيالت 
ــات االئتمــان، والتــي يحــق للبنــك فيهــا إلغــاء و  ــة وبطاق التجزئ
ــوم واحــد. ال يحــد البنــك مــن  / أو تقليــل التســهيالت بإشــعار ي
تعرضــه لمخاطــر خســائر اإلئتمــان لفتــرة اإلشــعار التعاقــدي، 
اإلئتمــان  خســائر  بإحتســاب  ذلــك  مــن  بــدالً  يقــوم  ولكنــه 
ــأن  ــك بش ــات البن ــس توقع ــرة تعك ــدى فت ــى م ــة عل المتوقع
ســلوك العميــل، واحتمــال حــدوث التعثر فــي الســداد، وإجراءات 
البنــك المســتقبلية للتخفيــف مــن المخاطــر، التــي يمكــن أن 
تتضمــن خفًضــا أو إلغــاء التســهيالت. بنــاءًا على الخبرة الســابقة 
وتوقعــات البنــك، فــإن الفتــرة التــي يحســب فيهــا البنــك خســائر 
المنتجــات، هــي خمــس ســنوات  لهــذه  المتوقعــة  اإلئتمــان 

للشــركات وســبع ســنوات لمنتجــات تجــارة التجزئــة.

3.7 األصول المالية المعاد هيكلتها
أو  المالــي  األصــل  شــروط  علــى  التفــاوض  إعــادة  حالــة  فــي 
تعديلهــا أو اســتبدال أحــد األصــول الماليــة الحاليــة بأصــل جديــد 
بســبب الصعوبــات الماليــة للمقتــرض، يتــم إجــراء تقييــم مــا 
إذا كان يجــب اســتبعاد األصــل المالــي وقيــاس خســائر اإلئتمــان 

ــي. المتوقعــة علــى النحــو التال
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3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

3.7 األصول المالية المعاد هيكلتها )يتبع(
االعتراف  إلغاء  إلى  المتوقعة  الهيكلة  إعادة  تؤدي  لم  إذا   •
الناتجة  المتوقعة  النقدية  التدفقات  فإن  الموجود،  باألصل 
عن األصل المالي المعدل يتم إدراجها في إحتســاب العجز 

الموجود. األصــل  من  النقدي 

اإلعتــراف  إلغــاء  إلــى  المتوقعــة  الهيكلــة  إعــادة  أدت  إذا   •
القيمــة  مــع  التعامــل  يتــم  عندئــذ  الموجــود،  باألصــل 
العادلــة المطفــأة المتوقعــة لألصــول الجديــدة علــى أنهــا 
التدفــق النقــدي النهائــي مــن األصــل المالــي الموجــود فــي 
وقــت اســتبعاده. يتــم تضميــن هــذا المبلــغ فــي احتســاب 
عجــز النقديــة مــن األصــول الماليــة الموجــودة التــي تــم 
تاريــخ  إلــى  إدراجهــا  إللغــاء  المتوقــع  التاريــخ  مــن  خصمهــا 
ــل  ــي لألص ــي األصل ــدة الفعل ــعر الفائ ــتخدام س ــر باس التقري

الحالــي. المالــي 

3.8 أصول مالية منخفضة القيمة إئتمانية
إذا كانــت  مــا  بتقييــم  البنــك  يقــوم  تقريــر،  تاريــخ كل  فــي 
األصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة واألصــول الماليــة 
ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل  ــون المدرجــة بالقيمــة العادل للدي
اآلخــر هــي منخفضــة القيمــة ائتمانيــة. األصــل المالــي هــو 
»منخفــض القيمــة االئتمانيــة« عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه 
المقــدرة  المســتقبلية  النقديــة  التدفقــات  علــى  ضــار  تأثيــر 

لألصــل المالــي.

إن األدلــة علــى أن األصــل المالــي هــو منخفض القيمــة االئتمانية 
تتضمــن البيانــات التاليــة التي يمكــن مالحظتها:

صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛  •

خرق للعقد مثل حدث التعثر أو التأخر عن الدفع؛  •

ال  بشــروط  البنــك  مــن  ســلفة  أو  قــرض  هيكلــة  إعــادة   •
ذلــك؛ غيــر  البنــك  يعتبرهــا 

أصبــح مــن المحتمــل أن المقتــرض ســيدخل فــي اإلفــالس أو   •
ــة عمليــة إعــادة تنظيــم مالــي أخــرى؛ أو أي

اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية.  •

إن القــرض الــذي تــم إعــادة التفــاوض عليــه بســبب تدهــور حالــة 
المقتــرض عــادة يعتبــر إئتمــان منخفــض القيمــة مــا لــم يكــن 
هنــاك دليــل علــى أن مخاطــر عــدم إســتالم التدفقــات النقديــة 
هنــاك  وليــس  ملحــوظ  بشــكل  انخفضــت  قــد  التعاقديــة 
مؤشــرات أخــرى إلنخفــاض القيمــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يعتبــر 
قــرض تجــارة التجزئــة المتأخــر عــن الدفــع لمــدة 90 يوًمــا أو أكثــر 

منخفــض القيمــة.

عنــد إجــراء تقييــم مــا إذا كان االســتثمار مــن الديــون الســيادية 
هــو إئتمــان منخفــض القيمــة، فــإن البنــك يأخــذ بعيــن االعتبــار 

العوامــل التاليــة:

ــي  ــح ف ــو موض ــا ه ــة كم ــدارة االئتماني ــوق للج ــم الس تقيي  •
الســندات. عوائــد 

تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية.  •

ــدار  ــال إلص ــواق رأس الم ــى أس ــول إل ــى الوص ــد عل ــدرة البل ق  •
ســندات جديــدة.

إلــى  يــؤدي  ممــا  الديــون،  هيكلــة  إعــادة  احتماليــة   •
أو  الطوعــي  اإلعفــاء  خــالل  مــن  خســائر  أصحابهــا  تكبــد 

للديــون. اإللزامــي 

الــالزم  الدعــم  لتوفيــر  القائمــة  الدوليــة  الدعــم  آليــات   •
النيــة،  وكذلــك  البلــد،  لذلــك  األخيــر«  المــالذ  »كمقــرض 
التــي تعكســها البيانــات العامــة للحكومــات والــوكاالت 
الســتخدام هــذه اآلليــات. ويشــمل ذلــك تقييمــًا لعمــق تلــك 
ــت  اآلليــات، وبغــض النظــر عــن النيــة السياســية، ســواء كان

المطلوبــة. بالمعاييــر  الوفــاء  القــدرة علــى  هنــاك 

3.9 الشطب
يتــم شــطب القــروض وأوراق الديــن )إمــا جزئيــًا أو كليــًا( عندمــا 
ال يكــون هنــاك احتمــال واقعــي الســتردادها. وهــذا هــو الحــال 
عموًمــا عندمــا يقــرر البنــك أن المقتــرض ليــس لديــه أصــول أو 
مصــادر دخــل يمكــن أن تولــد تدفقــات نقديــة كافيــة لســداد 
األصــول  تظــل  قــد  ذلــك،  ومــع  للشــطب.  الخاضعــة  المبالــغ 
الماليــة المشــطوبة خاضعــة ألنشــطة اإلنفــاذ مــن أجــل االمتثــال 

ــغ المســتحقة. إلجــراءات البنــك الســترداد المبال

3.10 توثيق التحوط وتقييم الفعالية والتوقف
فــي بدايــة عمليــة التحــوط، يقــوم البنــك رســميًا بتصنيــف 
تطبيــق  فــي  البنــك  يرغــب  التــي  التحــوط  عالقــة  وتوثيــق 
محاســبة التحــوط عليهــا، وهــدف إدارة المخاطــر واســتراتيجية 
القيــام بالتحــوط. يجــب أن تشــتمل تلــك الوثائــق علــى تحديــد 
أداة التحــوط، والبنــد المتحــوط لــه، وطبيعــة المخاطــر التــي 
ــة  ــت عالق ــة تقييــم المنشــأة مــا إذا كان يتــم تحوطهــا وكيفي
فــي  )بمــا  التحــوط  فعاليــة  متطلبــات  تســتوفي  التحــوط 
ذلــك تحليــل مصــادر عــدم التحــوط وكيفيــة تحديــده نســبة 
فعالــة  التحوطــات  هــذه  تكــون  أن  المتوقــع  مــن  التحــوط(. 
ــة أو  ــرات التقــاص فــي القيمــة العادل ــة فــي تحقيــق تغيي للغاي
التدفقــات النقديــة ويتــم تقييمهــا علــى أســاس مســتمر فــي 
تاريــخ كل تقريــر أو عنــد حــدوث تغييــر كبيــر فــي الظــروف التــي 
تؤثــر علــى متطلبــات فعاليــة التحــوط، أيهمــا يأتــي أوالً. يتعلــق 
فهــو  وبالتالــي  التحــوط،  حــول فعاليــة  بالتوقعــات  التقييــم 

يتطلــع إلــى المســتقبل فقــط.

ــع  ــة التحــوط لمحاســبة التحــوط إذا اســتوفت جمي تؤهــل عالق
ــة: ــة التالي ــات الفعالي متطلب

وجود »عالقة اقتصادية« بين البند المحوط واألداة التحوطية؛  –
إن تأثيــر مخاطــر االئتمــان ال »يهيمــن علــى تغيــرات القيمــة«    –

الناتجــة عــن تلــك العالقــة االقتصاديــة؛ و
عــن  الناتجــة  ذاتهــا  هــي  التحــوط  لعالقــة  التحــوط  نســبة    –
بتحوطــه  المنشــأة  تقــوم  التــي  المحــوط  البنــد  كميــة 
فعلًيــا وكميــة أداة التحــوط التــي تســتخدمها المنشــأة 

المحــوط. البنــد  مــن  الكميــة  تلــك  لتحــوط  فعلًيــا 
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3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

3.10 توثيق التحوط وتقييم الفعالية والتوقف )يتبع(
عندمــا  أو  األدوات،  أو  التحــوط  أداة  إنهــاء  أو  بيــع  يتــم  عندمــا 
لــم تعــد عالقــة التحــوط تفــي بهــدف إدارة المخاطــر أو معاييــر 
محاســبة التحــوط، فــإن أي ربــح أو خســارة متراكمــة تــم إدراجهــا 
فــي الدخــل الشــامل األخــر فــي ذلــك الوقــت تبقــى فــي الدخــل 
معاملــة  إثبــات  يتــم  عندمــا  إدراجهــا  ويتــم  األخــر  الشــامل 
التحــوط المتحقــق فــي النهايــة فــي الربــح أو الخســارة. عندمــا ال 
يتوقــع حــدوث معاملــة التوقــع، يتــم تحويــل الربــح أو الخســارة 
المتراكمــة التــي تــم تســجيلها فــي الدخــل الشــامل اآلخــر 

ــح أو الخســارة. ــى الرب علــى الفــور إل

يقوم البنك بإجراء تقييم لفعالية التحوط بطريقة مماثلة عند 
بداية عالقة التحوط وبعد ذلك في كل فترة تقرير.

بالمعاییر  الوفاء  تتوقف عن  بکاملھا عندما  التحوط  إیقاف عالقة  یتم 
ــم  ــا يت ــاري عندم ــف االختي ــوع التوق المؤھلة لعالقة التحوط. ممن
اســتيفاء معاييــر التأهيــل. فــي حالــة التوقــف، يتــم إدراج أي 
ــح أو  ــة ألداة التحــوط فــي الرب ــرات الحقــة فــي القيمــة العادل تغي
الخســارة. بالنســبة لتحوطــات القيمــة العادلــة الفعالــة لــألدوات 
الماليــة ذات إســتحقاقات ثابتــة، يتــم إطفــاء أي تعديــل ناتــج عــن 
ــخ اإلســتحقاق.  محاســبة التحــوط علــى المــدى المتبقــي لتاري
ربح  أي  يظل  النقدية،  للتدفقات  الفعالة  للتحوطــات  بالنسبة 
حقوق  في  المدرجة  التحوط  أداة  على  متراكمة  خسارة  أو 
معاملة  تحصل  حتى  المساهمين  حقوق  في  المساهمين 
ــة التحــوط،  ــع حــدوث معامل ــم يعــد مــن المتوق التحــوط. إذا ل
ــح أو الخســارة المتراكمــة المســجلة  ــل صافــي الرب يتــم تحوي

ــح أو الخســارة. ــى الرب ــة إل فــي حقــوق الملكي

3.11 النقد وما في حكم النقد
النقديــة فــي  النقــد علــى  النقــد ومــا فــي حكــم  يشــتمل 
الماليــة  والمؤسســات  البنــوك  لــدى  واألرصــدة  الصنــدوق 
ــع وإيداعــات فــي أســواق المــال وســندات الخزينــة  األخــرى وودائ
وشــهادات اإليــداع التــي تســتحق خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ 
االســتحواذ. تــدرج مبالــغ النقــد ومــا فــي حكــم النقــد بالتكلفــة 

المطفــأة بقائمــة المركــز المالــي.

3.12 تحديد القيم العادلة
يتطلــب عــدد مــن السياســات واإلفصاحــات المحاســبية للبنــك 
ــة لــكل مــن األصــول وااللتزامــات الماليــة  ــد القيمــة العادل تحدي
وغيــر الماليــة. يتــم تحديــد القيــم العادلــة ألغــراض القيــاس 
والطــرق  السياســات  مــن  لعــدد  وفقــًا  اإلفصــاح  ألغــراض  و/أو 
المحاســبية. وعندمــا ينطبــق، يتــم اإلفصــاح عــن معلومــات 
حــول اإلفتراضــات التــي بنــي عليهــا تحديــد القيــم العادلــة فــي 
ــاح 33(. ــع إيض ــزام. )راج ــل أو اإللت ــك األص ــة بذل ــات الخاص اإليضاح

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 
لبيــع  المعاملــة  بــأن  افتــراض  العادلــة علــى  القيمــة  قيــاس 

األصــل أو تحويــل اإللتــزام يقــام إمــا:

في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو  •

فــي حالــة عــدم وجــود الســوق الرئيســية، فــي الســوق األكثر   •
فائــدة لألصــل أو إلتــزام.

يجــب أن يكــون الســوق الرئيســية أو الســوق األكثــر فائــدة فــي 
متنــاول البنــك.

باســتخدام  اإللتــزام  أو  لألصــل  العادلــة  القيمــة  قيــاس  يتــم 
االفتراضــات التــي سيســتخدمها المشــاركون فــي الســوق عنــد 
ــزام، علــى افتــراض أن المشــاركين فــي  تســعير األصــل أو اإللت

ــة. ــة إقتصادي ــل مصلح ــى أفض ــاءًا عل ــيتصرفون بن ــوق س الس

فــي  تأخــذ  الماليــة  غيــر  لألصــول  العادلــة  القيمــة  قيــاس  إن 
االعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى توليــد منافــع 
اقتصاديــة باســتخدام األصــول فــي أعلــى وأفضــل اســتخدام لهــا 
أو عــن طريــق بيعهــا إلــى المشــاركين اآلخريــن فــي الســوق مــن 

شــأنه اســتخدام األصــول فــي أعلــى وأفضــل اســتخدام لهــا.

يســتخدم البنــك أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف 
حيــث تتوفــر بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلة، واســتخدام 
حــد  أقصــى  إلــى  للمالحظــة  القابلــة  الصلــة  ذات  المدخــالت 
والتقليــل مــن اســتخدام المدخــالت غيــر قابلــة للمالحظــة إلــى 

أدنــى حــد.

يتــم تصنيــف جميــع األصــول وااللتزامــات التــي يتــم قياســها 
بالقيمــة العادلــة أو يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة 
يتــم وصفهــا  العادلــة،  للقيمــة  الهرمــي  التسلســل  ضمــن 
علــى النحــو التالــي، بنــاءًا علــى مدخــالت أقــل مســتوى الهامــة 

لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:

المســتوى 1 – مدرجــة )غيــر معدلــة( فــي أســعار الســوق فــي   •
األســواق النشــطة لألصــول أو االلتزامــات المماثلــة؛

أدنــى  مدخــالت  حيــث  التقييــم  تقنيــات   -  2 المســتوى   •
مســتوى هــام لقيــاس القيمــة العادلــة يمكــن مالحظتهــا 

مباشــرة؛ غيــر  أو  مباشــرة 

أدنــى  مدخــالت  حيــث  التقييــم  تقنيــات   -  3 المســتوى   •
ــة ال يمكــن مالحظتهــا. مســتوى هــام لقيــاس القيمــة العادل

بالنســبة لألصــول وااللتزامــات التــي يتــم إدراجهــا فــي البيانــات 
ــالت  ــة علــى أســاس متكــرر، يحــدد البنــك ســواء التحوي المالي
قــد وقعــت بيــن المســتويات فــي التسلســل الهرمــي مــن خالل 
إعــادة تقييــم التصنيــف )بنــاءًا علــى مدخــالت أقــل مســتوى 
العادلــة ككل( فــي نهايــة كل فتــرة  القيمــة  هــام لقيــاس 

مشــمولة بالتقريــر.

فــي تاريــخ كل تقريــر، يقــوم البنــك بتحليــل الحــركات فــي 
قيــم األصــول وااللتزامــات التــي يتعيــن إعــادة قياســها أو إعــادة 
تقييمهــا وفقــًا للسياســات المحاســبية للبنــك. لهــذا التحليــل، 
يقــوم البنــك بالتحقــق مــن المدخــالت الرئيســية المطبقــة فــي 
آخــر تقييــم بموافقــة المعلومــات فــي حســاب التقييــم مــع 

ــق ذات الصلــة األخــرى. العقــود والوثائ

3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

3.12 تحديد القيم العادلة )يتبع(
يقوم البنك أيضًا، بمقارنة كل التغيرات في القيمة العادلة 

لكل األصول وااللتزامات مع مصادر خارجية ذات الصلة لتحديد 
ما إذا كان التغيير هو معقول.

لغــرض اإلفصاحــات عــن القيمــة العادلــة، قــام البنــك بتحديــد 
أســاس طبيعــة وخصائــص  علــى  وااللتزامــات  األصــول  فئــات 
ومخاطــر األصــول أو االلتزامــات ومســتوى التسلســل الهرمــي 

ــاله. ــح أع ــو موض ــا ه ــة كم ــة العادل للقيم

3.13 المباني والمعدات
أو  بالتكلفــة  مبدئيــا  والمعــدات  الممتلــكات  قيــد  يتــم 

المطفئــة. بالتكلفــة 

 أ( اإلدرا	 والقياس
يتــم قيــاس بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقًصــا 
االســتهالك المتراكــم وأي خســائر انخفــاض فــي القيمــة. تتــم 
رســملة البرمجيــات المشــتراة التــي تعــد جــزًءا ال يتجــزأ مــن 
وظائــف المعــدات ذات الصلــة كجــزء مــن تلــك المعــدات. إذا 
ــد  ــن بن ــة م ــزاء مهم ــة ألج ــة مختلف ــار إنتاجي ــاك أعم ــت هن كان
ضمــن الممتلــكات والمعــدات، يتــم المحاســبة عنهــا كبنــود 
منفصلــة )مكونــات رئيســية( للممتلــكات والمعــدات. يتــم 
إدراج أي مكســب أو خســارة مــن اســتبعاد بند مــن الممتلكات 

ــح أو الخســارة. ــرادات اآلخــرى فــي الرب والمعــدات ضمــن اإلي

 	( التكاليف الالاقة
تتــم رســملة المصروفــات الالحقــة فقــط إذا كان مــن المحتمــل 
بتلــك  المرتبطــة  المســتقبلية  االقتصاديــة  المنافــع  تدفــق 
ــة  ــات والصيان ــف اإلصالح ــع تكالي ــم دف ــك. يت ــى البن ــات إل النفق

المســتمرة عنــد تكبدهــا.

 	( االستهال	
يتــم احتســاب االســتهالك لشــطب تكلفــة بنــود الممتلــكات 
المقــدرة  المتبقيــة  القيــم  منهــا  مطروًحــا  والمعــدات 
باســتخدام طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة 
المقــدرة، ويتــم إدراجهــا بشــكل عــام ضمــن الربــح أو الخســارة. 

ال يتــم اســتهالك األرض.

بالتكلفــة  التنفيــذ  قيــد  الرأســمالية  واألعمــال  األرض  تــدرج 
واختبــار انخفــاض القيمــة، إن وجــد. يتــم احتســاب االســتهالك 
ــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر لجميــع  بالقســط الثاب
الممتلــكات والمعــدات بخــالف األرض المملوكــة للبنــك والتــي 

ليــس لهــا عمــر محــدد، واألعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ.

والمعــدات  المشــتريات  مــع  االســتخدام  حــق  أصــول  وتــرد 
أصــول  إهــالك  يتــم  )ايضــاح 8(.  المالــي  المركــز  فــي قائمــة 
مــدى  علــى  الثابــت  القســط  أســاس  علــى  االســتخدام  حــق 

اإليجــار. مــدة 

تم تقدير معدالت اإلستهالك على األعمار اإلنتاجية كالتالي:

من 25 إلى 0	 سنةمباني على أراضي مملورة للبنك

من 3 إلى 10 سنواتمباني على عقارات مستأجرة

)مدة اإليجار أو العمر اإلنتاجي، أيهما 
أيصر(

	 سنواتالسيارات

من 3 إلى 10 سنواتاألثاث

من 5 إلى 20 سنةالمعدات

تتــم مراجعــة وتعديــل القيمــة المتبقيــة و العمــر اإلنتاجــي 
لألصــول إذا اقتضــت الحاجــة فــي تاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي.

3.14 ضمانات بصدد البيع
يقتنــي البنــك مــن حيــن آلخــر عقارات كتســوية لبعــض القروض 
القيمــة  العقــارات علــى أســاس صافــي  والســلفيات. تظهــر 
القابلــة للتحقــق للقــروض والســلفيات المتعلقــة أو القيمــة 
ــارة. ــح أو الخس ــل. الرب ــا أق ــول، أيهم ــك األص ــة لتل ــة الحالي العادل
الناتجــة مــن اإلســتبعاد، والخســائر غيــر المحققــة مــن إعــادة 

ــنة. ــارة للس ــح أو الخس ــي الرب ــا ف ــراف به ــم اإلعت ــم، يت التقيي

3.15 الودائع
بالتكلفــة  والعمــالء  المــال  أســواق  ودائــع  جميــع  إدراج  يتــم 

الفعلــي. الفائــدة  ســعر  بإســتخدام  المطفئــة 

3.16 أموال مقترضة أخرى
تــدرج اإلقتراضــات األخــرى متضمنــًة اإليداعــات الثانويــة الخاصــة 
بشــكل مبدئــي بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ المعاملــة. وتــدرج 
بيــن  فــرق  أي  ويــدرج  المطفــأة،  بالتكلفــة  الحقــًا  اإلقتراضــات 
وقيمــة  المعاملــة،  تكاليــف  منهــا  مخصومــًا  المتحصــالت، 
فتــرة  مــدار  علــى  الخسارة.للســنة  أو  الربــح  ب  اإلســترداد 

الفعلــي. الفائــدة  ســعر  بإســتخدام  اإلقتراضــات 

3.17 الضرائب الحالية والمؤجلة
يتــم تكويــن مخصــص للضرائــب وفقــا للقوانيــن الضريبيــة 

المعمــول بهــا فــي كل بلــد يمــارس فيــه البنــك أعمالــه.
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3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

3.17 الضرائب الحالية والمؤجلة )يتبع(
تتألــف ضريبــة الدخــل علــى أربــاح أو خســائر الســنة مــن الضريبــة 
ــل،  ــة الدخ ــي قائم ــل ف ــة الدخ ــدَرج ضريب ــة. وُت ــة والمؤجل الجاري
باســتثناء مــا يتعلــق منهــا ببنــود ُمدرجــة بشــكل مباشــر فــي 

حقــوق الملكيــة، عندهــا يتــم إدراجهــا فــي حقــوق الملكيــة.

تتكــون الضريبــة الحاليــة مــن الضريبــة المتوقعــة المســتحقة 
الخاضعــة  الخســارة  أو  الدخــل  علــى  المســتحقة  أو  الدفــع 
للضريبــة للســنة وأي تعديــل علــى الضريبــة مســتحقة الدفــع 
إن  الســابقة.  بالســنوات  يتعلــق  فيمــا  القبــض  أو مســتحقة 
مبلــغ الضريبــة الحاليــة مســتحقة الدفــع أو مســتحقة القبــض 
هــو أفضــل تقديــر لمبلــغ الضريبــة المتوقــع دفعــه أو اســتالمه 
والــذي يعكــس حالــة عــدم اليقيــن المتعلقــة بضرائــب الدخــل، 
إن وجــدت. يتــم قياســها باســتخدام معــدالت الضرائــب المطبقة 
فــي تاريــخ التقريــر. تشــمل الضريبــة الحاليــة أيًضــا أي ضريبــة 

ــاح. ناتجــة عــن توزيعــات األرب

يتــم إدراج أصــل الضريبــة المؤجلــة فقــط إلــى الحــد الــذي الــذي 
يحتمــل معــه توفــر أربــاح مســتقبلية خاضعــة للضريبــة يمكــن 
فــي مقابلهــا اســتخدام األصــل. يتــم تخفيــض أصــول الضريبــة 
المؤجلــة إلــى الحــد الــذي لــم يعــد مــن المحتمــل معــه تحقيــق 

المنفعــة الضريبيــة ذات الصلــة.

يتــم إدراج الضريبــة المؤجلــة فيمــا يتعلــق بالفــروق المؤقتــة 
التقاريــر  ألغــراض  وااللتزامــات  لألصــول  الدفتريــة  القيــم  بيــن 
ــغ المســتخدمة ألغــراض الضرائــب. ال يتــم إدراج  الماليــة والمبال

ــي: ــا يل ــرًا لم ــة نظ ــة المؤجل الضريب

ــات  ــول وااللتزام ــي لألص ــد اإلدراج المبدئ ــة عن ــروق المؤقت الف أ. 
فــي معاملــة ال تمثــل اندمــاج أعمــال وال تؤثــر علــى الربــح أو 

الخســارة المحاســبية أو الخاضعــة للضريبــة؛ و
الفــروق المؤقتــة المتعلقــة باالســتثمارات فــي الشــركات   ب. 
علــى  قــادًرا  البنــك  فيــه  يكــون  الــذي  الحــد  إلــى  التابعــة 
ومــن  المؤقتــة  الفــروق  عكــس  توقيــت  فــي  التحكــم 

و المنظــور؛  المســتقبل  فــي  تنعكــس  أال  المحتمــل 
ــن  ــئة ع ــة الناش ــة للضريب ــة الخاضع ــروق المؤقت ــروق الف الف  ج. 

للشــهرة. المبدئــي  اإلدراج 

واالعتمــادات  للخســائر  المؤجلــة  الضرائــب  أصــول  إدراج  يتــم 
القابلــة  المؤقتــة  والفــروق  المســتخدمة  غيــر  الضريبيــة 
للخصــم إلــى الحــد الــذي يحتمــل معــه توفــر أربــاح مســتقبلية 
خاضعــة للضريبــة يمكــن اســتخدام تلــك األصــول فــي مقابلهــا. 
علــى  للضريبــة  الخاضعــة  المســتقبلية  األربــاح  تحديــد  يتــم 
أســاس عكــس الفــروق المؤقتــة الخاضعــة للضريبــة. إذا كان 
إلدراج  غيــر كاٍف  للضريبــة  الخاضعــة  المؤقتــة  الفــروق  مبلــغ 
أصــل الضريبــة المؤجلــة بالكامــل، يتــم األربــاح المســتقبلية 
الخاضعــة للضريبــة فــي االعتبــار، بعــد تعديلهــا لعكــس الفــروق 
المؤقتــة الحاليــة، بنــاًء علــى خطــط أعمــال الشــركات الفرديــة 
التابعــة للبنــك. تتــم مراجعــة أصــول الضريبــة المؤجلــة فــي 
ــح مــن  ــذي يصب ــى الحــد ال ــر ويتــم تخفيضهــا إل ــخ كل تقري تاري
غيــر المحتمــل معــه تحقيــق منفعــة ضريبيــة ذات صلــة؛ يتــم 
عكــس هــذه التخفيضــات عندمــا يتحســن احتمــال تدفــق أربــاح 

مســتقبلية خاضعــة للضريبــة.

يعــاد تقييــم أصــول الضريبــة المؤجلــة غيــر المدرجــة فــي تاريــخ 
ــر ويتــم إدراجهــا إلــى الحــد الــذي يحتمــل معــه توفــر  كل تقري
أربــاح مســتقبلية خاضعــة للضريبــة يمكــن اســتخدام تلــك 

األصــول فــي مقابلهــا.

يتــم قيــاس الضريبــة المؤجلــة بمعــدالت الضريبــة التــي يتوقــع 
تطبيقهــا علــى الفــروق المؤقتــة عنــد عكســها، باســتخدام 
والتــي  التقريــر،  تاريــخ  فــي  المطبقــة  الضريبيــة  المعــدالت 
تعكــس عــدم اليقيــن المتعلــق بضرائــب الدخــل، إن وجــدت.

َيعكــس قيــاس الضريبــة المؤجلــة التبعــات الضريبيــة التــي 
ســتنجم عــن الطريقــة التــي يتوقــع بهــا البنــك اســترداد أو 
تســوية القيمــة الدفتريــة ألصولــه والتزاماتــه فــي تاريــخ التقريــر. 
للعقــار  الدفتريــة  القيمــة  اســترداد  ُيفتــرض  الغــرض،  ولهــذا 
ــم  ــة مــن خــالل البيــع، ول االســتثماري المقــاس بالقيمــة العادل

يدحــض البنــك هــذا االفتــراض.

3.18 األصول االئتمانية
األصــول التــي يحتفــظ بهــا البنــك بصفــة عهــدة أو أمانــة ال ُتعامــل 
علــى أنهــا أصــول للبنــك، و بالتالــي فهــي ال تدخــل ضمــن هــذه 

القوائــم الماليــة.

3.19 المخصصات
يتــم إثبــات المخصصــات إذا كان علــى البنــك أي التــزام )قانوني 
ــزام  ــج عــن حــدث ســابق وإن تكلفــة تســوية اإللت ــع( نات أو متوق

محتملــة ويمكــن قياســها بموثوقيــة.

3.20 سندات دائمة
ــة  ــات مالي ــمالية كالتزام ــف األدوات الرأس ــك بتصني ــوم البن يق
أو أدوات أســهم وفقــًا 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 لذلــك، يتــم 

ــاهمين. ــوق المس ــن حق ــر ضم ــا عنص ــى أنه ــا عل عرضه

3.21 المقاصة
تتــم مقاصــة األصــول وااللتزامــات الماليــة ويتــم التقريــر عــن 
الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي فقــط إذا كانــت هنــاك 
حقــوق قانونيــة قابلــة التنفيــذ لمقاصــة المبالــغ المعتــرف بهــا 
وينــوي البنــك إمــا أن يســدد علــى أســاس صافــي المبلــغ أو 
أن يتــم تحقــق األصــل وســداد اإللتــزام فــي نفــس الوقــت. يتــم 
فقــط  الصافــي  أســاس  علــى  والمصروفــات  اإليــرادات  عــرض 
عندمــا يكــون مســموًحا بذلــك وفقــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر الماليــة، أو بالنســبة لألربــاح والخســائر الناشــئة عــن 

ــك. ــرة للبن ــاط المتاج ــل نش ــة مث ــك المماثل ــالت البن معام

3.22 االعتراف باإليرادات
يــدرج اإليــراد إلــى الحــد الــذي يحتمل معه تدفــق منافــع اقتصادية 
الــى البنــك واإليــرادات يمكــن قياســها بصــورة موثوقــة. وال بــد 

مــن إســتيفاء المعاييــر التاليــة المحــددة قبــل إدراج اإليــراد.

3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

3.22 االعتراف باإليرادات )يتبع(
الفوائد واإليرادات والمصروفات المماثلة

معدل الفائدة الفعلي

يتــم االعتــراف بإيــرادات ومصروفات الفوائد في الربح أو الخســارة 
باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. إن »معــدل الفائــدة 
المدفوعــات  بالضبــط  الــذي يخصــم  المعــدل  الفعلــي« هــو 
أو المقبوضــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة خــالل العمــر 

المتوقــع لــألداة الماليــة مــن أجــل:

إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي؛ أو  –
التكلفة المطفأة لاللتزام المالي.  –

الماليــة  لــألدوات  الفعلــي  الفائــدة  معــدل  احتســاب  عنــد 
االئتمانيــة  القيمــة  ذات  المنشــئة  أو  المشــتراة  األصــول  عــدا 
النقديــة  التدفقــات  بتقديــر  البنــك  يقــوم  المنخفضــة، 
المســتقبلية مــع األخــذ فــي االعتبــار جميــع الشــروط التعاقديــة 
لــألداة الماليــة، ولكــن ليــس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. 
بالنســبة لالصــول الماليــة المشــتراة أو الناشــئة ذات القيمــة 
االئتمانيــة المنخفضــة، يتــم احتســاب معــدل الفائــدة الفعلــي 
النقديــة  التدفقــات  باســتخدام  االئتمــان  حســب  المعــدل 
االئتمانيــة  الخســائر  ذلــك  فــي  بمــا  المقــدرة  المســتقبلية 
الفعلــي  الفائــدة  معــدل  احتســاب  يشــتمل  المتوقعــة. 
علــى تكاليــف المعامــالت والرســوم والنقــاط المدفوعــة أو 
المســتلمة التــي تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة 
الفعلــي. تتضمــن تكاليــف المعاملــة التكاليــف اإلضافيــة التــي 
يمكــن أن تنســب مباشــرة إلــى حيــازة أو إصــدار أصــل مالــي أو 

التــزام مالــي.

التكلفة المطفأة وإجمالي القيمة الدفترية
تتمثــل “التكلفــة المطفــأة” لألصــل المالــي أو االلتــزام المالــي 
فــي المبلــغ الــذي يتــم قيــاس األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي 
الســداد  أقســاط  منــه  مطروًحــا  المبدئــي  االعتــراف  عنــد  بــه 
باســتخدام  التراكمــي  االســتهالك  ناقــص  أو  زائــد  الرئيســية، 
ــي  ــغ المبدئ ــذا المبل ــن ه ــرق بي ــة ألي ف ــدة الفعلي ــة الفائ طريق
ألي  معــدالً  الماليــة،  لألصــول  وبالنســبة  االســتحقاق،  ومبلــغ 
مخصــص خســارة ائتمانيــة متوقعــة. يتمثــل “إجمالــي القيمــة 
لألصــل  المطفــأة  التكلفــة  فــي  المالــي”  لألصــل  الدفتريــة 
ــة متوقعــة. ــل أي مخصــص خســارة ائتماني ــي قبــل تعدي المال

اسا	 ايرادات الفوائد والمصروفات
أو  المالــي  لألصــل  الفعلــي  الفائــدة  معــدل  احتســاب  يتــم 
االلتــزام المالــي عنــد اإلدراج المبدئــي ألصــل مالــي أو التــزام 
مالــي. عنــد احتســاب إيــرادات ومصروفــات الفوائــد، يتــم تطبيــق 
معــدل الفائــدة الفعلــي علــى إجمالــي القيمــة الدفتريــة لألصــل 
)عندمــا ال يكــون األصــل تعــرض إلنخفــاض قيمتــه االئتمانيــة( أو 
علــى التكلفــة المطفــأة لاللتــزام. يتــم تعديــل معــدل الفائــدة 
الفعلــي كنتيجــة إلعــادة التقديــر الــدوري للتدفقــات النقديــة 
لــألدوات ذات الســعر العائــم حتــى تعكــس التحــركات فــي 
أســعار الفائــدة فــي الســوق. يتــم أيًضــا تعديــل معــدل الفائــدة 
الفعلــي لتعديــالت تحــوط القيمــة العادلــة فــي التاريــخ الــذي 

يبــدأ فيــه إطفــاء تعديــل التحــوط.

وعلــى كل حــال، بالنســبة لألصــول الماليــة التــي انخفضــت 
احتســاب  يتــم  المبدئــي،  التحقــق  بعــد  االئتمانيــة  قيمتهــا 
دخــل الفائــدة عــن طريــق تطبيــق معــدل الفائــدة الفعلــي علــى 
التكلفــة المطفــأة لألصــل المالــي. إذا لــم يعــد األصــل منخفــض 
القيمــة اإلئتمانيــة، عندهــا يعــود حســاب إيــرادات الفوائــد علــى 
أســاس اإلجمالــي. بالنســبة لألصــول الماليــة التــي تعرضــت 
يتــم  المبدئــي،  التحقــق  عنــد  االئتمانيــة  قيمتهــا  النخفــاض 
احتســاب إيــرادات الفوائــد عــن طريــق تطبيــق معــدل الفائــدة 
الفعلــي المعــدل باالئتمــان علــى التكلفــة المطفــأة لألصــل. ال 
يعــود احتســاب دخــل الفوائــد إلــى األســاس اإلجمالــي، حتــى لــو 

تحســنت مخاطــر االئتمــان لألصــل.

3.22 االعتراف باإليرادات
العرض

يتــم عــرض إيــرادات الفوائــد المحســوبة باســتخدام طريقــة 
واإليــرادات  الخســارة  أو  الربــح  قائمــة  فــي  الفعليــة  الفائــدة 

يلــي: مــا  وتتضمــن  األخــرى  الشــاملة 

الفائــدة علــى األصــول الماليــة وااللتزامــات الماليــة المقاســة   –
ــأة؛ ــة المطف بالتكلف

ــة مــن  ــن المقاســة بالقيمــة العادل ــدة علــى أدوات الدي الفائ  –
خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى؛

ــة فــي مشــتقات  الجــزء الفعــال مــن تغيــرات القيمــة العادل  –
التدفقــات  تحوطــات  فــي  المحــددة  المؤهلــة  التحــوط 
النقديــة للفوائــد، فــي  التدفقــات  النقديــة للتغيــرات فــي 
نفــس الفتــرة التــي تؤثــر فيهــا التدفقــات النقديــة المحوطــة 

إيــرادات/ مصروفــات الفوائــد؛ علــى 
ــة فــي مشــتقات  الجــزء الفعــال مــن تغيــرات القيمــة العادل  –
التحــوط المؤهلــة المحــددة فــي تحوطــات القيمــة العادلــة 

ــدة؛ و ــعار الفائ ــر أس لمخاط

قائمــة  فــي  المعروضــة  األخــرى  الفوائــد  إيــرادات  تشــتمل 
إيــرادات  األخــرى علــى  الشــاملة  واإليــرادات  الخســارة  أو  الربــح 
ــد  ــات الفوائ ــن مصروف ــار. تتضم ــات اإليج ــى مديوني ــد عل الفوائ
ــاملة  ــرادات الش ــارة واإلي ــح أو الخس ــة الرب ــي قائم ــة ف المعروض

األخــرى علــى مــا يلــي:

االلتزامات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.  –
ــة فــي مشــتقات  الجــزء الفعــال مــن تغيــرات القيمــة العادل  –
التدفقــات  تحوطــات  فــي  المحــددة  المؤهلــة  التحــوط 
النقديــة للفوائــد، فــي  التدفقــات  النقديــة للتغيــرات فــي 
نفــس الفتــرة التــي تؤثــر فيهــا التدفقــات النقديــة المحوطــة 

إيــرادات/ مصروفــات الفوائــد؛ علــى 
مصروفات الفوائد على التزامات عقود اإليجار.  –
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3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

3.22 االعتراف باإليرادات )يتبع(
إن إيــرادات ومصروفــات الفوائــد علــى جميــع األصــول وااللتزامــات 
التــي  المتاجــرة  لعمليــات  بالنســبة  طارئــة  تعتبــر  التجاريــة 
يقــوم بهــا البنــك ويتــم عرضهــا مــع جميــع التغييــرات األخــرى 
فــي  التجاريــة  وااللتزامــات  لألصــول  العادلــة  القيمــة  ضمــن 
ومصروفــات  إيــرادات  عــرض  يتــم  المتاجــرة.  إيــرادات  صافــي 
الماليــة  وااللتزامــات  األخــرى  الماليــة  األصــول  علــى  الفوائــد 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة ضمــن صافــي 
الدخــل ومــن األدوات الماليــة األخــرى بالقيمــة العادلــة فــي الربــح 
أو الخســارة. يتــم عــرض التدفقــات النقديــة المتعلقــة بالفوائــد 
المرســملة ضمــن قائمــة التدفقــات النقديــة بشــكل متوافــق 

ــملتها. ــم رس ــم تت ــي ل ــد الت ــة للفوائ ــات النقدي ــع التدفق م

إيرادات الرسوم والعموالت
يحقــق البنــك إيــرادات رســوم وعمــوالت مــن إجماليــة متنوعــة 
مــن الخدمــات التــي يقدمهــا لعمالئــه. اإليــرادات مــن الرســوم، 
والتــي ال تشــكل جــزًءا ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الفعلــي 
لــألداة الماليــة، يتــم الحصــول عليهــا مــن إجماليــة متنوعــة مــن 
الخدمــات التــي يقدمهــا البنــك إلــى عمالئهــا، ويتــم محاســبتها 
وفًقــا لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي 15 »اإليــرادات مــن العقــود 
إلعــداد  الدولــي  المعيــار  بموجــب   .« العمــالء«  مــع  المبرمــة 
التقاريــر الماليــة رقــم 15، يتــم قيــاس إيــرادات الرســوم مــن 
ــرم  ــد المب ــي العق ــدد ف ــل المح ــى المقاب ــاًء عل ــك بن ــل البن قب
مــع العميــل ويســتثني المبالــغ التــي يتــم تحصيلهــا نيابــة 
عــن أطــراف ثالثــة. يــدرج البنــك اإليــرادات عندمــا ينقــل الســيطرة 
علــى منتــج أو خدمــة إلــى عميــل. يمكــن تقســيم إيــرادات 

ــن: ــن التاليتي ــى الفئتي ــوم إل الرس

يتــم  التــي  الخدمــات  مــن  المحققــة  الرســوم  إيــرادات 
الزمــن مــن  معينــة  فتــرة  مــدى  علــى   قديمهــا 

الرســوم المحققــة مــن تقديــم خدمــات علــى مــدى فتــرة 
معينــة مــن الزمــن وتســتحق خــالل تلــك الفتــرة ، و تشــمل 
هــذه الرســوم إيــرادات العمــوالت وإدارة األصــول، وإدارة صناديــق 

األمانــة وغيرهــا و رســوم الخدمــات االستشــارية.

رســوم التــزام قــرض للقــروض التــي مــن المحتمــل أن يكــون 
ــي  ــان ه ــة باإلئتم ــرى ذات الصل ــوم األخ ــروض والرس ــحب الق س
ويتــم  إضافيــة(  تكاليــف  أي  مــع  جنــب  إلــى  )جنبــا  مؤجلــة 
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 

ــت. القســط الثاب

يتــم قيــاس إيــرادات الرســوم والعمــوالت مــن العقــود المبرمــة 
مــع  العقــد  فــي  المحــدد  المقابــل  علــى  بنــاًء  العمــالء  مــع 
العميــل. يعتــرف البنــك باإليــرادات عندمــا ينقــل الســيطرة علــى 

ــى العميــل. إحــدى الخدمــات إل

يوفــر الجــدول التالــي معلومــات حــول طبيعــة وتوقيــت الوفــاء 
بالتزامــات األداء فــي العقــود المبرمــة مــع العمــالء، بمــا فــي 
باإليــرادات  االعتــراف  وسياســات  الهامــة  الدفــع  شــروط  ذلــك 

ذات الصلــة.

والعمــوالت  بالرســوم  الخاصــة  المحاســبية  للسياســة 
فــي نطــاق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 

بالتزامــات. المحملــة  للعقــود  المحاســبية  والسياســة 
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 طبيعة و وييت الوفاء بالتزامات األداء، بما في ذلك شرو	نوع الخدمة
الدفع الهامة

سياسات إدرا	 اإليرادات بموجب 
 المعيار الدولي إلعداد التقارير

المالية ريم 15

الخدمات البنكية لألفراد 
واللررات

يقدم البنك خدمات بنكية للعمالء من األفراد واللررات، بما في 
ذلك إدارة الحسابات و سهيالت السحب على المكلوف ومعامالت 

العمالت األجنبية وبطايات االئتمان ورسوم الخدمات.
يتم  حميل رسوم اإلدارة المستمرة للحسا	 على اسا	 العميل 

شهريًا. يحدد البنك األسعار بلكل منفصل لعمالء الخدمات البنكية 
من األفراد واللررات في رل والية يضائية على أساس سنوي.

يتم  حميل رسوم المعامالت بالنسبة للتبادل ومعامالت العمالت 
األجنبية والسحب على المكلوف على اسا	 العميل عند إجراء 

المعاملة.
يتم  حميل رسوم الخدمة على أساس شهري و ستند إلى معدالت 

ثابتة  تم مراجعتها سنويًا من يبل البنك.

 يتم إدرا	 اإليرادات من خدمة
الحسا	 ورسوم الخدمات بمرور 

الويت عند  قديم الخدمات.
يتم إدرا	 اإليرادات المتعلقة 

 بالمعامالت في الويت الذي  تم
فيه المعاملة.

خدمة االستثمار البنكي

يقدم يطاع خدمات االستثمار البنكي في البنك خدمات متنوعة 
 تعلق بالتمويل، بما في ذلك إدارة القروض وخدمات الورالة وإدارة 

القروض الملتررة و نفيذ معامالت العمالء مع البورصات واالرتتا	 
في األوراق المالية.

يتم  حميل رسوم الخدمات المستمرة سنويًا في نهاية السنة 
الميالدية على اسا	 العميل. وعلى رل اال، إذا أنهى العميل 
العقد يبل 31 ديسمبر، يتم عند اإلنهاء  حصيل رسوم الخدمات 

المقدمة اتى  اريخه.
يتم فرض رسوم المعامالت إلدارة القرض الملتر	 و نفيذ المعامالت 

واالرتتا	 في األوراق المالية عند إجراء المعاملة.

يتم إدرا	 اإليرادات من خدمات 
الورالة اإلدارية بمرور الويت عند 

 قديم الخدمات. يتم إدرا	 المبالغ 
التي سيتم  حصيلها من العمالء 

في 31 ديسمبر رذمم مدينة 
 جارية.

يتم إدرا	 اإليرادات المتعلقة 
 بالمعامالت في الويت الذي

 تم فيه المعاملة.

خدمة إدارة األصول

يقدم البنك خدمات إدارة األصول.
 يتم ااتسا	 رسوم خدمات إدارة األصول على أساس نسبة

 مئوية ثابتة من ييمة األصول المدارة وخصمها من رصيد
اسا	 العميل على أساس شهري.

عالوة على ذلك، يقوم البنك بفرض رسوم مقدمة غير يابلة 
لالسترداد عند فتح اسا	.

يتم إدرا	 اإليرادات من خدمات إدارة 
األصول بمرور الويت عند  قديم 

الخدمات.
 ؤدي الرسوم المقدمة غير القابلة 
لالسترداد إلى نلوء اقوق جوهرية 
للخدمات المستقبلية ويتم إدراجها 

رإيرادات خالل الفترة التي يكون 
من المتويع خاللها استمرار العميل 

في  لقي خدمات إدارة األصول.

إيرادات الرسوم من  قديم خدمات المعامالت
الرســوم الناشــئة عــن التفــاوض أو المشــاركة فــي التفــاوض 
علــى الصفقــة لصالــح طــرف ثالــث، مثــل هــذا الترتيب مــن اقتناء 
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  وزيعات أربا	
يتــم إدراج إيــرادات توزيعــات األربــاح عندمــا ينشــأ حــق البنــك 

إســتالمها. فــي 

صافي دخل المتاجرة
الخســائر  ناقــص  األربــاح  مــن  المتاجــرة  دخــل  صافــي  يتألــف 
المتعلقــة بالمتاجــرة فــي األصــول وااللتزامــات، ويشــمل جميــع 

التغيــرات فــي القيمــة العادلــة.

3.23 عقود إعادة الشراء والبيع
يتــم إدراج األصــول المباعــة مــع التعهــد بإعــادة شــرائها فــي تاريــخ 
مســتقبلي محــدد )repos( فــي قائمــة المركــز الماليويتــم 
بــاألوراق  المتعلقــة  المحاســبية  للسياســات  وفقــًا  تقييمهــا 
ــدرج االلتزامــات  الماليــة للتــداول أو األوراق الماليــة لالســتثمار. ت
ضمــن  العقــود  لهــذه  المســتلمة  بالمبالــغ  المتعلقــة 
األرصــدة المســتحقة للبنــوك والمؤسســات الماليــة األخــرى. 
يتــم معالجـــة الفــرق بيــن ســعر البيــع وســعر إعــادة الشــراء 
كمصروفــات فوائــد ويتــم قيدهــا علــى مــدى فتــرة العقــد. 
أمــا األصــول المشــتراه مــع التعهــد بإعــادة بيعهــا فــي تاريــخ 
مســتقبلي محــدد )reverse repo( فــال يتــم إدراجهــا فــي قائمــة 
بهــذه  المتعلقــة  المدفوعــة  المبالــغ  الماليوتــدرج  المركــز 
العقــود ضمــن الودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة 
األخــرى. يتــم معالجــة الفــرق بيــن ســعر الشــراء وســعر إعــادة 
البيــع كإيــرادات فوائــد ويتــم قيــد اســتحقاقها علــى مــدى 

فتــرة العقــد.

3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

3.22 االعتراف باإليرادات )يتبع(
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3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

3.24 عقود اإليجار
عنــد بــدء العقــد، يقــوم البنــك بتقييــم مــا إذا كان العقــد إيجــارًا 
أو يتضمــن إيجــارًا. ويكــون العقــد إيجــارًا أو متضمنــًا إليجــار، إذا 
كان ينــص علــى الحــق فــي التحكــم فــي االنتفــاع بأصــل محــدد 

لفتــرة مــن الزمــن نظيــر مقابــل.

عقــد  علــى مكــون  يحتــوي  عقــد  تعديــل  عنــد  أو  بــدء  عنــد 
إيجــار، يخصــص البنــك المقابــل فــي العقــد لــكل مكــون مــن 
مكونــات عقــد اإليجار على أســاس ســعره النســبي المســتقل. 
ــكات  ــروع وممتل ــار الف ــود إيج ــبة لعق ــال، بالنس ــى كل ح وعل
بيــن المكونــات  الفصــل  البنــك عــدم  المكتــب، فقــد اختــار 
غيــر المؤجــرة والحســابات للمكونــات اإليجاريــة وغيــر اإليجاريــة 

ــد. ــاري واح ــر إيج كعنص

ــإدراج أصــل حــق االســتخدام والتــزام اإليجــار فــي  يقــوم البنــك ب
تاريــخ بــدء اإليجــار. يتــم قيــاس أصــل حــق االســتخدام مبدئًيــا 
بالتكلفــة، والتــي تشــتمل علــى المبلــغ المبدئــي اللتــزام 
اإليجــار المعــدل ألي مدفوعــات إيجــار تتــم فــي أو قبــل تاريــخ 
متكبــدة  مباشــرة  أوليــة  تكاليــف  أي  إلــى  باإلضافــة  البــدء، 
وتقديــر لتكاليــف تفكيــك وإزالــة أي تحســينات تــم إجراؤهــا 

المكتبيــة. الممتلــكات  أو  الفــروع  علــى 

ــا اســتهالك أصــل حــق االســتخدام باســتخدام طريقــة  يتــم الحًق
القســط الثابــت مــن تاريــخ البــدء إلــى نهايــة مــدة اإليجــار. باإلضافة 
إلــى ذلــك، يتــم تخفيــض حــق االســتخدام لألصــل بشــكل دوري 
عــن طريــق خســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت، ويتــم تعديلــه 

لبعــض قياســات التــزام اإليجــار.

الحاليــة  بالقيمــة  مبدئًيــا  اإليجــار  عقــد  التــزام  قيــاس  يتــم 
لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم يتــم دفعهــا فــي تاريــخ البــدء، 
عقــد  فــي  المتضمــن  الفائــدة  ســعر  باســتخدام  مخصومــة 
اإليجــار أو باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي للبنــك إذا تعــذر 
تحديــد هــذا المعــدل بســهولة. بشــكل عــام، يســتخدم البنــك 

معــدل االقتــراض المتزايــد كمعــدل الخصــم.

يحــدد البنــك معــدل االقتــراض اإلضافــي من خــالل تحليــل قروضه 
التعديــالت  المختلفــة وإجــراء بعــض  الخارجيــة  المصــادر  مــن 

لتعكــس شــروط عقــد اإليجــار ونــوع األصــل المؤجــر.

التــزام  ييــاس  فــي  المدرجــة  اإليجــار  مدفوعــات   تكــون 
يلــي: اإليجــار ممــا 

المدفوعــات الثابتــة، بمــا فــي ذلــك المدفوعــات الثابتــة فــي   .1
جوهرهــا؛ و

ــر أو  ــى مؤش ــد عل ــي تعتم ــرة الت ــار المتغي ــات اإليج مدفوع  .2
ســعر، يتــم قياســها مبدئًيــا باســتخدام المؤشــر أو الســعر 

ــخ البــدء؛و كمــا فــي تاري
المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و  .3

ســعر التنفيــذ بموجــب خيــار الشــراء الــذي يكــون البنــك   .4
مؤكــًدا بشــكل معقــول الختيــاره، ودفعــات اإليجــار فــي فترة 
تجديــد اختياريــة إذا كان البنــك متأكــًدا بشــكل معقــول 
المبكــر  اإلنهــاء  وعقوبــات  التمديــد،  خيــار  ممارســة  مــن 
لعقــد اإليجــار مــا لــم يكــن البنــك مؤكــدًا بشــكل معقــول 

ــرًا. ــاؤه مبك ــدم إنه ــى ع عل

باســتخدام  المطفــأة  بالتكلفــة  اإليجــار  التــزام  قيــاس  يتــم 
طريقــة الفائــدة الفعليــة. وتتــم إعــادة قياســه عندمــا يكــون 
هنــاك تغييــر فــي مدفوعــات اإليجــار  المســتقبلية المترتبــة 
ــاك  ــال كان هن ــي ح ــا، ف ــدل م ــر أو مع ــي مؤش ــر ف ــى تغيي عل
ــر الشــركة للمبلــغ المتوقــع دفعــه بموجــب  ــر فــي تقدي تغيي
ضمــان  القيمــة المتبقيــة، فــي حــال قامــت الشــركة بتغييــر 
تقديرهــا حــول مــا إذا كانــت ســتمارس خيــار الشــراء أو التمديــد 
أو اإلنهــاء  أو إذا كان هنــاك دفعــات ايجــار ثابتــة أساســية ُمعدلــة.

ــزام اإليجــار بهــذه الطريقــة، يتــم  ــاس الت ــادة قي عندمــا تتــم إع
حــق  ألصــل  الدفتريــة  القيمــة  علــى  مقابلــة  تســوية  إجــراء 
ــم  ــاح أو الخســائر إذا ت االســتخدام، أو يتــم  تســجيله ضمــن األرب
ــى الصفــر. ــة ألصــل حــق االســتخدام إل تخفيــض القيمــة الدفتري

“الممتلــكات  االســتخدام ضمــن  حــق  أصــول  البنــك  يعــرض 
والمعــدات« ومطلوبــات اإليجــار ضمــن “االلتزامــات األخــرى« فــي 

ــي. ــز المال ــة المرك قائم

3-25 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تــدرج مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن العمانييــن وفقــًا 
لقانــون التأمينــات االجتماعيــة العمانــي. بالنســبة للموظفيــن 
فــي دولــة اإلمــارات يتــم تحتســب مكافــأة نهايــة الخدمــة وفقــا 
ــة  لعقــود الموظفيــن وطبقــا لقوانيــن العمــل المطبقــة بدول
االمــارات. وبالنســبة للموظفيــن المصرييــن تحتســب مكافــأة 
فــي  االجتماعيــة  التأمينــات  لقانــون  طبقــًا  الخدمــة  نهايــة 

ــة. ــر العربي ــة مص جمهوري

3.26 التقارير القطاعية
تســتند التقاريــر القطاعيــة للبنــك إلــى قطاعــات التشــغيل 
المصرفيــة  لألفــراد، والخدمــات  المصرفيــة  الخدمــات  التاليــة: 
الخزينــة  و  االســتثمارية،  المصرفيــة  الخدمــات  للشــركات، 
يتــم  المركــزي.  والتمويــل  الدوليــة  المصرفيــة  واالنشــطة 
التقريــر عــن نتائــج قطاعــات التشــغيل الــى الرئيــس التنفيــذي 
للبنــك )وهــو متخــذ قــرار التشــغيل الرئيســي( وتتضمــن بنــودا 
التــي يمكــن توزيعهــا  تلــك  بالقطاعــات و  تتعلــق مباشــرة 

علــى اســس مناســبة.

3.27 توزيعات األرباح من األسهم العادية
تــدرج توزيعــات األربــاح مــن األســهم العاديــة كالتزامــات وتخصــم 
مســاهمي  مــن  إعتمادهــا  عنــد  المســاهمين  حقــوق  مــن 
حقــوق  مــن  المرحليــة  األربــاح  توزيعــات  تخصــم  الشــركة. 

المســاهمين عنــد دفعهــا.

توزيعــات األربــاح للســنة التــي يتــم إعتمادهــا بعــد تاريــخ قائمــة 
ــخ قائمــة  ــي و يتــم معاملتهــا كحــدث بعــد تاري المركــز المال

المركــز المالــي.

3.28 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  لمكافــأة  مخصــص  تكويــن  يتــم 
ضمــن الســقف المقــرر مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال 
ومتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة فــي ســلطنة ُعمــان.
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3. السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(

3.29 االنخفاض في قيمة األصول غير المالية
ــخ  ــه غيــر الماليــة خالفــا للممتلــكات االســتثمارية وأصــول الضريبــة المؤجلــة بتاري ــة ألصول يجــري البنــك مراجعــة للقيــم الدفتري
كل تقريــر لتحديــد مــدى وجــود اي مؤشــرات علــى االنخفــاض فــي القيمــة. وتــدرج خســائر االنخفــاض فــي القيمــة فقــط الحــد الــذي 
ال تتجــاوز فيــة االرصــدة الدفتريــة لألصــول االرصــدة الدفتريــة التــي يمكــن تحديدهــا بعــد خصــم االســتهالك او اإلطفــاء إذا لــم تــدرج 

خســارة االنخفــاض فــي القيمــة.

3.30 ربحية السهم الواحد
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 القائمة 
ــن  ــاهمين العاديي ــى المس ــوبة إل ــارة المنس ــح أو الخس ــل الرب ــة بتعدي ــد المعدل ــهم الواح ــة الس ــد ربحي ــم تحدي ــرة. يت ــالل الفت خ
ــة والتــي تشــتمل علــى  ــة المخففــة المحتمل ــع األســهم العادي ــار جمي ــة القائمــة بآث والمتوســط المرجــح لعــدد األســهم العادي

ســندات قابلــة للتحويــل.

3.31 تحويل العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال الُعماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة.

يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات النقديــة المســجلة بالعمــالت األجنبيــة إلــى الريــال الُعمانــي وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي 
تاريــخ التقريــر. أربــاح أو خســائر العمــالت األجنبيــة فــي البنــود الماليــة هــي الفــرق بيــن التكاليــف المهلكــة بالريــال الُعمانــي فــي 
ــة  ــالت األجنبي ــة بالعم ــف المهلك ــرة والتكالي ــالل الفت ــات خ ــال والدفع ــدة الفع ــدل الفائ ــويتها بمع ــم تس ــي تت ــرة والت ــة الفت بداي
ــاح وخســائر صــرف العمــالت األجنبيــة الناتجــة مــن تســوية هــذه المعامــالت  ــدرج أرب ــة الفتــرة. ت ــة بســعر الصــرف فــي نهاي المحول
وتلــك الناتجــة مــن تحويــل العمــالت بمعــدالت الصــرف الســائدة فــي نهايــة العــام لألصــول وااللتزامــات النقديــة بالعمــالت األجنبيــة 
فــي قائمــة الدخــل الشــامل، باســتثناء إذا مــا تــم تأجيلهــا فــي دخــل شــامل آخــر كأدوات تغطيــة تدفقــات نقديــة مؤهلــة وأدوات 

تحــوط صافــي االســتثمار.

يتــم تحويــل األصــول وااللتزامــات غيــر النقديــة بالعمــالت األجنبيــة والتــي تــم قياســها بالقيمــة العادلــة إلــى الريــال العمانــي 
بســعر الصــرف فــي تاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة. تــدرج الفــروق الناشــئة مــن تحويــل األصــول وااللتزامــات غيــر النقديــة مثــل حقــوق 
المســاهمين المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر فــي الربــح أو الخســارة كجــزء مــن ربــح أو خســارة القيمــة 

العادلــة. تــدرج فــروق تحويــل األصــول الماليــة غيــر النقديــة مثــل األســهم المصنفــة كمتاحــة للبيــع فــي دخــل شــامل آخــر.

3.32 أوراق القبول
يتــم اإلفصــاح عــن أوراق القبــول فــي قائمــة المركــز المالــي تحــت بنــد أصــول أخــرى مــع اإلفصــاح عــن االلتزامــات المقابلــة ضمــن 

االلتزامــات األخــرى. لذلــك، ال يوجــد التــزام خــارج الميزانيــة العموميــة ألوراق القبــول

	 النقد واألرصدة لدى البنو	 المررزية

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

101,09	 106,169 النقْد 40,875 38,921

397,	95 692,194 األرصدة األخرى لدى البنو	 المررزية 266,495 153,036

	98,589 798,363 النقد وما في حكم النقد 307,370 191,957

1,299 1,299 وديعة رأس المال لدى البنك المررزي العماني 500 500

	99,888 799,662 النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 307,870 192,	57

 31( ريــال عمانــي   500,000 بقيمــة  أرصــدة  العمانــي  المركــزي  البنــك  لــدى  واألرصــدة  النقــد  تضمــن   ،2021 ديســمبر   31 فــي   -1
ديســمبر 2020: 500,000 ر.ع، 31 ديســمبر 2019: 500,000 ر.ع( كوديعــة رأســمالية. ال يمكــن ســحب هــذه الوديعــة دون موافقــة البنــك 

العمانــي. المركــزي 
الحــد األدنــى لالحتياطــي النقــدي الــذي ســيتم االحتفــاظ بــه لــدى البنــك المركــزي العمانــي اعتبــارًا مــن 31 ديســمبر 2021 هــو ٪3   -2
)2020: 3٪( مــن إجمالــي ودائــع العمــالء وبالنســبة لبنــك اإلمــارات المركــزي، هــو 1٪ )2020: 1٪( مــن الودائــع ألجــل و7٪ )2020: 7٪( مــن 

جميــع الودائــع األخــرى.
خســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى النقديــة واألرصــدة لــدى البنــوك المركزيــة ليســت جوهريــة وبالتالــي لــم يقــم البنــك بإجــراء   -3

أيــة تعديــالت.
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6. صافي القروض والسلف و األصول المالية اإلسالمية )يتبع(5. صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال

6. صافي القروض والسلف و األصول المالية اإلسالمية

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

38,501 28,751 القروض والسلفيات للبنو	 11,069 1	,823

71,792 35,499 إيداعات لدى البنو	 األخرى 13,667 27,6	0

135,9	9 233,856 أرصدة  حت الطلب 90,035 52,3	0

2	6,2	2 298,106 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال 114,771 9	,803

)226( )223( نايص: مخصص خسائر اإلئتمان )86( )87(

2	6,016 297,883 صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى 
في أسواق المال 114,685 9	,716

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

2	3,618 182,242 سحوبات على المكلوف 70,163 93,793

3,628,262 3,661,777 القروض اللخصية 1,409,784 1,396,881

19	,	55 209,213 يروض مقابل إيصاالت األمانة 80,547 7	,865

25,668 43,055 سندات مخصومة 16,576 9,882

3,813,851 4,319,009 يروض اخرى 1,662,819 1,	68,333

7,905,85	 8,415,296 إجمالي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء 3,239,889 3,0	3,75	

)	0	,91	( )392,839( مخصص خسائر اإلئتمان )151,243( )155,892(

7,500,9	0 8,022,457 صافي القروض والسلف 3,088,646 2,887,862

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

307,2		 404,914 الرصيد في بداية السنة 155,892 118,289

120,527 94,366 المخصص خالل السنة 36,331 	6,	03

)8,6		( )7,252( انتفت الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة )2,792( )3,328(

)1	,213( )99,189( الملطو	 خالل السنة )38,188( )5,	72(

	0	,91	 392,839 الرصيد في نهاية السنة 151,243 155,892

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

3,628,262 3,661,777 شخصية 1,409,784 1,396,881

618,852 820,458 خدمية 315,876 238,258

576,6	2 601,235 المؤسسات المالية 231,475 222,007

501,158 521,506 صناعية 200,780 192,9	6

	81,657 481,423 الكهرباء والغاز الميا	 185,348 185,	38

	79,1	3 462,535 نقل و ا صاالت 178,076 18	,	70

373,200 459,745 177,002 جارة المفرق والجملة 1	3,682

388,816 399,888 انلائية 153,957 1	9,69	

252,366 321,255 123,683 عدين و محاجر 97,161

250,5	5 237,766 91,540 جارة الواردات 96,	60

199,63	 225,890 أخرى 86,968 76,859

1	3,	70 204,870 اكومية 78,875 55,236

12,109 16,948 زراعة 6,525 	,662

7,905,85	 8,415,296 إجمالي القروض والسلف 3,239,889 3,0	3,75	

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

1,223 226 الرصيد في بداية السنة 87 	71

)997( )3( المخصص / )المفر	( خالل السنة )1( )38	(

226 223 الرصيد في نهاية السنة 86 87

فيما يلي الحركة في مخصصات خسائر اإلئتمان هي:

ــك  ــي للبن ــي الداخل ــف االئتمان ــام التصني ــى نظ ــتندة إل ــان المس ــر االئتم ــرض لمخاط ــى للتع ــد األقص ــة والح ــودة االئتماني إن الج
ــة. ــم المالي ــة فــي اإليضــاح 32-1 حــول القوائ ــة الســنة مبين وتصنيــف المراحــل فــي نهاي

إجمالــي القــروض والســلف واألنشــطة التمويليــة للعمــالء تشــمل 147 مليــون ريــال عمانــي )383 مليــون دوالر أمريكي( مســتحق 
مــن أطــراف ذات عالقــة فــي 31 ديســمبر 2021 )31 ديســمبر-2020: 121 ريــال عمانــي- 315 مليــون دوالر أمريكــي( )راجــع إيضــاح 29(.

فيما يلي الحركة في مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلف وأصوبل التمويل اإلسالمي و فوائد تعاقدية إلى العمالء:

يشــمل المخصــص خــالل الســنة فوائــد تعاقديــة محفوظــة بمقــدار 7.14 مليــون ريــال عمانــي.)6.67 مليــون ريــال عمانــي فــي 31 
ديســمبر 2020(

تشــمل المفــرج عنهــا/ المســتردة خــالل الســنة المســترد مــن الفوائــد المحفوظــة بمقــدار 1.24 مليــون ريــال عمانــي.)0.92 مليــون 
ريــال عمانــي فــي 31 ديســمبر 2020(

تتطلــب جميــع القــروض والســلف دفــع الفائــدة علــى أســاس فتــرات زمنيــة متفــق عليهــا، بعضهــا بأســعار ثابتــة وغيرهــا بســعر 
فائــدة يعــاد تســعيره قبــل االســتحقاق. تظهــر الفوائــد التعاقديــة المحفوظــة والمســتردة ضمــن صافــي إيــرادات الفوائــد واإليــرادات 

مــن التمويــل اإلســالمي فــي قائمــة الدخــل الشــامل.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021، بلغــت القــروض والســلف التــي ال يتــم اســتحقاق الفوائــد عليهــا أو التــي تــم حفــظ فوائدهــا بمقــدار 
171 مليــون ريــال عمانــي )31 ديســمبر 2020 - 169 مليــون ريــال عمانــي(.

ــك  ــي للبن ــي الداخل ــف االئتمان ــام التصني ــى نظ ــتندة إل ــان المس ــر االئتم ــرض لمخاط ــى للتع ــد األقص ــة والح ــودة االئتماني إن الج
ــة. ــم المالي ــة فــي اإليضــاح 32-1 حــول القوائ ــة الســنة مبين وتصنيــف المراحــل فــي نهاي
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

6. صافي القروض والسلف و األصول المالي
فيمــا يلــي التوزيــع الجغرافــي للقــروض والســلفيات للعمــالء، إســتنادًا إلــى موقــع المقتــرض والقطــاع الصناعــي يمكــن 

كالتالــي: تحليلــه 

7. االستثمارات المالية

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

7,659,688 8,129,067 سلطنة عمان 3,129,691 2,9	8,980

238,	29 280,039 دولة اإلمارات العربية المتحدة 107,815 91,795

7,737 6,190 أخرى 2,383 2,979

7,905,85	 8,415,296 إجمالي 3,239,889 3,0	3,75	

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة

1,231 1,553 االستثمارات المدرجة - عمان 598 	7	

1,035 974 االستثمارات المدرجة – أجنبية 375 398

6,968 6,725 االستثمارات غير المدرجة 2,589 2,683

9,23	 9,252 إجمالي إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 
والخسارة 3,562 3,555

إستثمارات أسهم مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر

37,729 38,205 االستثمارات المدرجة - عمان 14,709 1	,526

	7,319 55,089 االستثمارات المدرجة – أجنبية 21,209 18,218

8	2 57 االستثمارات غير المدرجة 22 32	

85,890 93,351 إجمالي إستثمارات األسهم بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر 35,940 33,068

أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل دخل 
شامل آخر

10,17	 10,488 سندات التنمية الحكومية – عمان 4,038 3,917

10,17	 10,488 إجمالي أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل 
آخر 4,038 3,917

96,06	 103,839 إجمالي القيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر 39,978 36,985

االستثمار المقاس بالتكلفه المطفأة

626,175 671,945 سندات التنمية الحكومية - عمان 258,699 2	1,077

	2,6	2 42,696 الصكو	 الحكومية - عمان 16,438 16,	17

	1,759 57,076 اإلستثمارات المدرجة - عمان 21,974 16,077

12,31	 - سندات التنمية الحكومية - أجنبية - 	,7	1

51,9	8 277,922 أذون خزانة 107,000 20,000

9,529 - شهادات إيداع - 3,669

78	,367 1,049,639 إجمالي القيمة المطفأة 404,111 301,981

889,665 1,162,730 إجمالي اإلستثمارات المالية 447,651 3	2,521

)826( )1,229( نايص : خسائرإنخفاض القيمة )473( )318(

888,839 1,161,501 إجماليات االستثمارات المالية 447,178 3	2,203
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7. االستثمارات المالية )يتبع(
فيمــا يلــي بيــان التصنيــف االئتمانــي لســندات ديــن االســتثمار، بنــاءًا علــى أدنــى تصنيــف تــم تحديــده مــن قبــل وكاالت التصنيــف 

الدوليــة الرئيســية:

فيما يلي ملخص الحركة في االوراق المالية االستثمارية:

البنــك بالتخلــص مــن أحــد االســتثمارات فــي ســندات الديــن ذات التكلفــة المطفــأة، آخــذًا فــي االعتبــار  خــالل الســنة، قــام 
التنظيميــة. اإلرشــادات 

7. االستثمارات المالية )يتبع(

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

1,317 826 الرصيد في بداية السنة 318 507

)	91( 403 المفر	 عنه خالل السنة 155 )189(

826 1.229 الرصيد في نهاية السنة 473 318

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

2	,289 40,647 مصنفة 15,649 9,351

16,	29 16,429 غير مصنفة 6,325 6,325

753,823 1,003,051 سيادية 386,175 290,222

79	,5	1 1,060,127 408,149 305,898

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

حركة االستثمارات خالل السنة

778,675 888,839 الرصيد في بداية السنة 342,203 299,790

1	3,268 329,481 االضافات 126,850 55,158

)2	,836( )69,590( االستبعاد واالسترداد )26,792( )9,562(

)9,011( 9,470 مكاسب /)خسائر( محققة من بيع االستثمارات 3,646 )3,	69(

	91 )403( عكس خسائر االستهال	 )155( 189

)1,613( )294( الخسائر من البيع - بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
اللامل اآلخر )113( )621(

1,621 1,684 القيمة المطفاة للقسط/ التخفيض 648 62	

2		 2,314 أربا	 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األربا	 أو 
الخسائر 891 9	

888,839 1,161,501 الرصيد في نهاية السنة 447,178 3	2,203

محفظة البنك القيمة الدفترية محفظة البنك القيمة الدفترية

٪ ألف دوالر أمريكي ٪ ألف ر.ع

2021

%62 725,129 سندات التنمية الحكومية العمانية ٪62 279,175

%2	 277,922 ٪24 107,000

2020

%82 678,991 سندات التنمية الحكومية العمانية ٪82 261,	11

ــة مــن خــالل دخــل  ــي مــن أســهمه بالقيمــة العادل ــال عمان ــاح بقيمــة 1.25 مليــون ري فــي ســنة 2021، اســتلم البنــك توزيعــات أرب
ــرادات تشــغيلية أخــرى. ــع(، مســجلة كإي ــة المتاحــة للبي ــألوراق المالي ــي ل ــال عمان ــون ري شــامل آخــر )2020: 1.61 ملي

لــم تطــرأ تغييــرات جوهريــة علــى أدوات الديــن التــي تــم قياســها باالرصــدة االجماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل دخــل شــامل آخــر، 
التــي ســاهمت فــي حــدوث تغييــرات كبيــرة فــي خســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدى الســنة.

ــة مــن خــالل دخــل شــامل آخــر وفــق مخاطــر  ــن الخاصــة بالبنــك التــي تــم قياســها بالقيمــة العادل ــة ألدوات الدي إن القيمــة العادل
االئتمــان، بنــاءًا علــى نظــام التصنيــف االئتمانــي الداخلــي للبنــك وتصنيــف المرحلــة فــي نهايــة الســنة، يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي 

اإليضــاح 32-1 حــول القوائــم الماليــة.

فيمــا يلــي بيــان التصنيــف االئتمانــي لســندات ديــن االســتثمار، بنــاءًا علــى أدنــى تصنيــف تــم تحديــده مــن قبــل وكاالت التصنيــف 
الدوليــة الرئيســية:

ــة مــن خــالل دخــل  ــي مــن أســهمه بالقيمــة العادل ــال عمان ــاح بقيمــة 1.25 مليــون ري فــي ســنة 2021، اســتلم البنــك توزيعــات أرب
ــرادات تشــغيلية أخــرى. ــع(، مســجلة كإي ــة المتاحــة للبي ــألوراق المالي ــي ل ــال عمان ــون ري شــامل آخــر )2020: 1.61 ملي

لــم تطــرأ تغييــرات جوهريــة علــى أدوات الديــن التــي تــم قياســها باالرصــدة االجماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل دخــل شــامل آخــر، 
التــي ســاهمت فــي حــدوث تغييــرات كبيــرة فــي خســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدى الســنة.

ــة مــن خــالل دخــل شــامل آخــر وفــق مخاطــر  ــن الخاصــة بالبنــك التــي تــم قياســها بالقيمــة العادل ــة ألدوات الدي إن القيمــة العادل
االئتمــان، بنــاءًا علــى نظــام التصنيــف االئتمانــي الداخلــي للبنــك وتصنيــف المرحلــة فــي نهايــة الســنة، يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي 

اإليضــاح 32-1 حــول القوائــم الماليــة.
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9. األصول األخرى7. الممتلكات والمعدات 

10. األصول األخرى

11. ودائع العمالء و حسابات استثمار غير مقيدة

12. سندات متوسطة األجل بعملة اليورو
أنشــأ البنــك برنامــج ســندات يــورو متوســطة األجــل بقيمــة 1,500 مليــون دوالر أمريكــي وهــي ســندات مدرجــة فــي البورصــة 
األيرلنديــة وتخضــع للقانــون اإلنجليــزي. كمــا فــي نهايــة فتــرة التقريــر ، لــدى البنــك إصــدار بمبلــغ 192.5 مليــون ريــال عمانــي )0,500 

ــي(. ــون دوالر أمريك ــي - 500 ملي ــال عمان ــون ري ــمبر 2020 - 192.5 ملي ــي(. )31 ديس ــون دوالر أمريك ملي

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

 سوية القيمة الدفترية:

اراضي 
ومباني 

مملورة 
للبنك 

و حسينات 
على أمال	 

مستأجرة

السيارات 
واألثــاث 

والمعدات

أعمال 
رأسماليه

ييد التنفيذ

الحق
لالستخدام

األصول
اإلجمالي

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

662,568	03,1	5,85212,3301,2	الرصيد في 1 يناير 2021 بعد خصم اإلستهال	 المترارم

	13,61	229151,3361,3االستهال	

)6	1(-)17()7()122(األضافات

--)50	,1(	961,35المستبعدات

)		6,1()1,829(-)3,020()1,295(المحول

44,55311,5721,1092,65859,892الرصيد في 31 ديسمبر 2021 بعد خصم اإلستهالك المتراكم

373,	8811	,7,0811,1095	60,695بالتكلفة

)81	,	5()2,830(-)35,509()2	16,1(اإلستهال	 المترارم

44,55311,5721,1092,65859,892صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2021 – ألف 
115,72230,0572,8816,903155,564دوالر أمريكي

بالقيمة الدفترية:

7	0665,0	,6,91513,7091,0173	الرصيد في 1 يناير 2020 بعد خصم اإلستهال	 المترارم

031,		21,70	161,1691,1األضافات

)0	(--)0	(-المستبعدات

--)919(	23568المحول

3---3فرويات  حويل العملة األجنبية

)73	,6()	1,96(-)3,192()1,317(االستهال	

45,85212,3301,2403,14662,568الرصيد في 31 ديسمبر 2020 بعد خصم اإلستهالك المتراكم

1		,	06.98511	5,1921,2		61,02بالتكلفة

)51,873()3,839(-)32,862()15,172(اإلستهال	 المترارم

45,85212,3301,2403,14662,568صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2020

 صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2020 –
119,09632,0263,2218,171162,514ألف دوالر أمريكي

إن األراضــي والمبانــي تشــمل أرض مملوكــة بتكلفــة 8.56 مليــون ريــال عمانــي – 22.22 مليــون دوالر أمريكــي )2020: 8.56 
ــتهالكها. ــم إس ــم يت ــي( ل ــون دوالر أمريك ــي – 22.22 ملي ــال عمان ــون ري ملي

يســتأجر البنــك عــدًدا مــن الفــروع والمكاتــب. تمتــد عقــود اإليجــار مــا بيــن ســنة واحــدة إلــى 10 ســنوات، مــع خيــار التجديــد بعــد ذلــك 
التاريــخ. بالنســبة لبعــض عقــود اإليجــار، يتــم إعــادة التفــاوض علــى مدفوعــات اإليجــار بشــكل دوري لتعكــس إيجــارات الســوق.

يقــوم البنــك أيًضــا بتأجيــر معــدات تقنيــة المعلومــات بشــروط تعاقديــة مــن ســنة إلــى ثــالث ســنوات. هــذه اإليجــارات قصيــرة األجــل 
و/أو عقــود إيجــار لبنــود منخفضــة القيمــة. لــم ُيــدرج البنــك أصــول حــق االســتخدام والتزامــات عقــود اإليجار بالنســبة لهــذه اإليجارات.

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

67,	19 63,917 ذمم فوائد مدينة وذمم أخرى مستحقة القبض 24,608 25,956

11,753 8,029 صافي القيمة العادلة الموجبة للملتقات المالية )إيضا	 	3( 3,091 	,525

58,088 91,161 مستحق من العمالء مقابل أوراق القبول 35,097 22,36	

137,260 163,107 62,796 52,8	5

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

2,239,10	 3,379,746 الحسابات الجارية 1,301,202 862,055

1,653,083 1,663,683 اسابات التوفير 640,518 636,	37

2,671,91	 2,535,096 الودائع ألجل 976,012 1,028,687

6,56	,101 7,578,525 2,917,732 2,527,179

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

733,031 761,203 يروض 293,063 282,217

16,899 12,119 أرصدة أخرى 4,666 6,506

7	9,930 773,322 297,729 288,723
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13. االلتزامات األخرى )يتبع(13. االلتزامات األخرى
تحليل استحقاق التزامات اإليجار:

14. الضرائب

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

131,856 157,146 فوائد مستحقة الدفع وأخرى 60,502 50,765

5,557 4,548 التزامات االيجار 1,751 2,139

6,32	 4,997 اقوق الموظفين 1,924 2,	35

58,088 91,161 التزامات اوراق القبول 35,097 22,36	

7,	03 6,795  مخصصات خسائر االئتمان لاللتزامات القروض
والضمانات المالية 2,616 2,850

10,075 5,390 القيمة العادلة السالبة للملتقات )إيضا	 	3( 2,075 3,879

	1 1,328 االلتزامات الضريبية المؤجلة )ايضا	 	1( 511 16

219,3	5 271,365 104,476 8	,		8

حقوق الموظفين كاالتي

5,	75 4,171 مكافأة نهاية الخدمة 1,606 2,108

8	9 826 التزامات أخرى 318 327

6,32	 4,997 1,924 2,	35

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

56,645 93,165 الربح المحاسبي 35,868 21,808

8,	96 13,975 الضريبة اسب النسبة المقررة في عمان 5,380 3,271

2,566 65 مصروفات غير يابلة للخصم 25 988

)3,912( )979( إيرادات معفاة من الضريبة )377( )1,506(

2,	59 1,364 أخرى 526 9	7

9,609 14,425 5,554 3,700

الحركة في التزامات اإليجار:

تحليل استحقاق التزامات اإليجار:

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

7,255 5,557 الرصيد في بداية السنة 2,139 2,793

3,091 6,352 إضافات خالل السنة 2,446 1,190

29	 213 رسوم  مويل على اإليجار 82 113

)5,083( )7,574( دفعات إيجار )2,916( )1,957(

5,557 4,548 الرصيد في نهاية السنة 1,751 2,139

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

3,55	 3,364 من 1 إلى 5 سنوات 1,295 1,368

2,003 1,184 أرثر من 5 سنوات 456 771

5,557 4,548 الرصيد في نهاية السنة 1,751 2,139

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

15,652 7,403 الرصيد في بداية السنة 2,850 6,026

)8,2	9( )608( المفر	 خالل السنة )234( )3,176(

7,403 6,795 الرصيد في نهاية السنة 2,616 2,850

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

مصروف الضريبية الحالية:

9,609 14,425 السنة الحالية 5,554 3,700

)103( 97 37 عديل الضريبة المؤجلة )	0(

9,506 14,522 5,591 3,660

البنك ملزم بمصروفات ضريبية للدخل حسب النسب التالية:
15٪ من الدخل الخاضع للضريبة الموحد )2020: 15٪ من الدخل الموحد الخاضع للضريبة( سلطنة عمان: 

20٪ من الدخل الخاضع للضريبة دولة اإلمارات العربية المتحدة: 
22.5٪ من الدخل الخاضع للضريبة مصر: 

فيما يلي أدناه شرح للتسوية بين ضريبية الدخل حسب الربح المحاسبي ومصروف ضريبة الدخل للسنة:

االلتزامات الضريبية للبنك في سلطنة ُعمان قد تم ربطها والموافقة عليها حتى العام المنتهي في 31 ديسمبر 2013.
ــبة  ــة بالنس ــون ذات أهمي ــن تك ــة ل ــة المفتوح ــات الضريبي ــق بالتقييم ــا يتعل ــدت، فيم ــة، إن وج ــب اإلضافي ــد اإلدارة أن الضرائ تعتق

ــي للبنــك حتــى 31 ديســمبر 2021 للوضــع المال
إن الربــوط الضريبيــة لعمليــات جمهوريــة مصــر العربيــة الخاصــة بالضرائــب المختلفــة المطبقــة هــي فــي مراحــل مختلفــة مــن 
اإلكمــال لــدى الســلطات الضريبيــة المعنيــة, إن إلتــزام البنــك بشــأن فرعــه فــي أبــو ظبــي قــد تــم اإلتفــاق عليــه مــع الســلطات 

الضريبيــة حتــى 31 ديســمبر 2020.
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14. االلتزامات األخرى )يتبع(
االلتزام الضريبي

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

9,609 14,425 من خالل اإليرادات اللاملة األخرى 5,554 3,700

15,518 19,804 من خالل السنوات السابقة 7,624 5,97	

)275( )8( من خالل األربا	 المحتجزة )3( )106(

2	,852 34,221 13,175 9,568

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

)863( )41( الرصيد في بداية السنة )16( )333(

10	 )94( العكس خالل السنة )36( 	0

718 )1,193(
األثر الضريبي لحررة إستثمارات األسهم بالقيمة العادلة 

من خالل دخل شامل آخر – صافي التغير في القيمة 
العادلة

)459( 277

)	1( )1,328( )511( )16(

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

130 31 فرويات مؤيتة يابلة للخصم  تعلق بمخصصات 11 50

)171( )1,359( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر )522( )66(

)	1( )1,328( )511( )16(

األصول / )االلتزامات( الضريبية المؤجلة المدرجة
ُتنسب االلتزامات الضريبية المؤجلة إلى ما يلي:

اررة االلتزامات الضريبية المؤجلة:

15. رأس المال
ــهم  ــل 2,000,000,000 س ــة ) مقاب ــد 100 بيس ــهم الواح ــمية للس ــة األس ــهم و القيم ــو 2,000,000,000 س ــك ه ــه للبن ــص ب ــال المرخ رأس الم
و القيمــة األســمية للســهم الواحــد 100 بيســة لعــام 2020( و فــي 31 ديســمبر 2021 أصــدر البنــك 1,625,946,355 ســهم بقيمــة 
ــة  ــمية 100 بيس ــة أس ــام 2020 بقيم ــي ع ــهم ف ــل 1.625.946.355 س ــل ) مقاب ــة بالكام ــة مدفوع ــد 100 بيس ــهم الواح ــمية للس أس

ــد(. ــهم الواح للس

15. رأس المال )يتبع(
فيما يلي المساهمين الذين يملكون 10 ٪ أو أكثر من رأس مال البنك:

20212020

عدد األسهم باأللف 
سهم

النسبة المئوية 
للتملك %

عدد األسهم باأللف 
سهم

النسبة المئوية 
للتملك %

90.	3%53	,34.90567%567,453البنك التجاري القطري

	7.	1%	14.74239,73%239,734إجمالية سهيل بهوان )القابضة( ش م م

	11.2%11.36182,789%184,652صندوق  قاعد موظفي الخدمة المدنية

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

اللامل اآلخر

 ااتياطي
اإلجماليانخفاض القيمة

ألف ر عألف ر عألف ر ع

	10,5801,56)9,016(في 1 يناير 2021

228,	-228,	صافي اررة ييود إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل اللامل اآلخر

)58	(-)58	(التأثير الضريبي لصافي النتائج بالقيمة العادلة من خالل الدخل اللامل اآلخر

10,5805,334)5,246(في 31 ديسمبر 2021

27,48113,855)13,626(في 31 ديسمبر 2021 )ألف دوالر أمريكي(

النسبة المئوية للتملك محسوبة على أساس إجمالي أسهم البنك الموجودة في تاريخ قائمة المركز المالي,

16. عالوة إصدار
ــدار  ــن إص ــة م ــالوة المحصل ــي( الع ــون دوالر أمريك ــي )89.52 ملي ــال عمان ــون ري ــة 34.46 ملي ــهم البالغ ــدار األس ــالوة إص ــل ع تمث

أســهم مــن قبــل البنــك مــن خــالل طــرح خــاص فــي الســنة الســابقة.

17. االحتياطي القانوني
ــة فــي ســلطنة عمــان ووفقــا للقانــون  ــدرج االحتياطــي القانونــي الغيــر قابــل للتوزيــع وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاري ي
االتحــادي رقــم 10 فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة, يجــب تحويــل ســنويا مــا ال يقــل عــن 10٪ مــن األربــاح الســنوية للبنــك حتــى 
ــة  ــي دول ــروع ف ــال الف ــف رأس م ــان ونص ــلطنة عم ــي س ــل ف ــى األق ــال عل ــث رأس الم ــداره ثل ــا مق ــي م ــي القانون ــغ االحتياط يبل

ــي فــي ســلطنة ُعمــان ثلــث رأس المــال المصــدر. ــة المتحــدة, فــي 31 ديســمبر 2021 وصــل اإلحتياطــي القانون االمــارات العربي

18. إحتياطيات أخرى

يمثــل احتياطــي انخفــاض القيمــة وفًقــا لمتطلبــات البنــك المركــزي العمانــي ، حيــث يكــون إجمالــي المخصــص علــى  أ( 
ــي أعلــى مــن مخصــص انخفــاض القيمــة  ــر البنــك المركــزي العمان ــا لمعايي المحفظــة واألســاس المحــدد المحســوب وفًق
ــى احتياطــي  ــب ، إل ــل الفــرق ، بعــد خصــم تأثيــر الضرائ ــر الماليــة 9، يتــم تحوي ــي للتقاري ــار الدول المحســوب بموجــب المعي

ــزة. ــاح المحتج ــن األرب ــص م ــة كتخصي ــاض القيم انخف
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20. توزيع األرباح المدفوعة والمقترحة18. إحتياطيات أخرى )يتبع(
اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح نقديــة قدرهــا 0.0037 ريــال عمانــي لــكل ســهم بإجمالــي 6.0 مليــون ريــال عمانــي )0.01 دوالر 
أمريكــي للســهم بإجمالــي 15.6 مليــون دوالر أمريكــي( للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021، وهــي خاضعــة لموافقــة 

ــارس 2022. ــي م ــا ف ــرر عقده ــة المق ــنوية العادي ــة الس ــة العمومي ــي الجمعي ــاهمين ف المس

21. االلتزامات الطارئة
قــام البنــك، مــن أجــل تلبيــة اإلحتياجــات الماليــة للعمــالء ، بإبــرام إرتباطــات مختلفــة غيــر قابلــة لإللغــاء والتزامــات إحتماليــة طارئــة. 
ــي  ــي، فإنهــا تتضمــن علــى مخاطــر إئتمانيــة وبالتال بالرغــم مــن أن هــذه االلتزامــات ال يجــوز إدراجهــا فــي قائمــة المركــز المال

فهــي جــزء مــن إجمالــي مخاطــر البنــك.

تشــتمل االرتباطــات المتعلقــة بالتســهيالت اإلئتمانيــة علــى االرتباطــات الخاصــة بتقديــم التســهيالت االئتمانيــة واالعتمــادات 
المســتندية تحــت الطلــب وخطابــات الضمــان لتلبيــة احتياجــات عمــالء البنــك.

تمثــل االرتباطــات بتقديــم تســهيالت إئتمانيــة االرتباطــات التعاقديــة لتقديــم قــروض وتســهيالت تجــدد تلقائيــًا. وعــادة مــا يكــون 
لهــذه االرتباطــات تواريــخ صالحيــة محــددة، أو تشــتمل علــى شــروط اللغائهــا، وتتطلــب دفــع رســـوم. ونظــرًا المكانيــة انتهــاء صالحية 

هــذه العقــود دون القيــام بســحب التســهيالت، فــإن القيـــم التعاقديــة ال تمثــل بالضــرورة التزامــات ماليــة مســتقبلية.

يلتــزم البنــك بموجــب االعتمــادات المســتندية تحــت الطلــب وخطابــات الضمــان القائمــة بالدفــع نـــيابة عــن عمالئــه فــي حالــة عــدم 
قيــام العميــل بالوفــاء بالتزاماتــه وفقــًا لشــروط العقــد,

21.1 االلتزامات واإلرتباطات الطارئة
بلغت التزامات البنك بالنيابة عن العمالء التي لها مقابل من التزامات العمالء بتاريخ قائمة المركز المالي كالتالي:

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

اللامل اآلخر

 ااتياطي
اإلجماليانخفاض القيمة

ألف ر عألف ر عألف ر ع

)	76(5,061)5,825(في 1 يناير 2021

)2,988(-)2,988(صافي اررة ييود إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل اللامل اآلخر

277-277التأثير الضريبي لصافي النتائج بالقيمة العادلة من خالل الدخل اللامل اآلخر

)80	(-)80	(محول إلى األربا	 المحتجزة – محقق بالقيمة العادلة من خالل الدخل اللامل اآلخر

5,5195,519-محول من األربا	 المحتجزة

10,5801,564)9,016(في 31 ديسمبر 2021

27,4814,062)23,419(في 31 ديسمبر 2021 )ألف دوالر أمريكي(

يتــم تكويــن احتياطــي انخفــاض القيمــة وفًقــا لمتطلبــات البنــك المركــزي العمانــي. عندمــا يكــون إجمالــي المخصص على  ب( 
ــي أعلــى مــن مخصــص انخفــاض القيمــة  ــا لمعاييــر البنــك المركــزي العمان المحفظــة واألســاس المحــدد المحســوب وفًق
ــر الماليــة 9 ، يتــم تحويــل الفــرق ، بعــد خصــم تأثيــر الضرائــب ، إلــى احتياطــي  المحســوب بموجــب المعيــار الدولــي للتقاري

انخفــاض القيمــة كتخصيــص مــن األربــاح المحتجــزة.

19. سندات دائمة من الشريحة 1
في سنة 2015، أصدر البنك السندات الدائمة من الشريحة 1 وفيما يلي تفاصيلها:

ــة تابعــة للبنــك ويتــم تصنيفهــا ضمــن حقــوق  ُتشــكل ســندات الشــريحة 1 التزامــات مباشــرة وغيــر مشــروطة، وغيــر مضمون
الملكيــة وفقــا لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 32 "األدوات الماليــة – التصنيــف". ال يوجــد موعــد اســتحقاق ثابــت أو نهائــي 
لســندات الشــريحة 1. للبنــك مطلــق الحريــة فــي اســترداد قيمــة هــذه الســندات فــي أي تاريــخ مــن تواريــخ دفــع الفائــدة أو فــي تاريــخ 

أول طلــب شــريطة الحصــول علــى موافقــة مســبقة مــن البنــك المركــزي العمانــي.

معدل الفائدة اإلسميةالقيمة المصدرةشهر/سنة اإلصدار

 معدل فائدة ثابت 8% مع إعادة  حديد	300 مليون دوالر أمريكي )115.5 مليون ريال عماني(أبريل 2021
بعد 5 سنوات

معدل الفائدة اإلسميةالقيمة المصدرةشهر/سنة اإلصدار

معدل فائدة ثابت 6.625% مع إعادة  حديد	 بعد 300 مليون دوالر أمريكي )115.5 مليون ريال عماني(نوفمبر 2015
5 سنوات

تشكل هذه األوراق جزء من الشريحة 1 لرأس مال البنك، وتتوافق مع بازل 3 وتشريعات البنك المركزي العماني )ب م 1114(.

مارس البنك خيار استعادة السندات التالية في مايو 2021 ونتيجة لذلك تم سدادها بالكامل.

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

732,382 734,732 ضمانات 282.872 281,967

101,1	3 190,587 خطابات اعتماد مستندية 73.376 38,9	0

833,525 925,319 356,248 320,907

بلغت التزامات البنك بالنيابة عن العمالء التي لها مقابل من التزامات العمالء بتاريخ قائمة المركز المالي كالتالي:

تشــتمل الضمانــات علــى مبلــغ 14.13 مليــون ريــال عمانــي 37 مليــون دوالر أمريكــي )2020: 6.95 مليــون ريــال عمانــي – 18 
مليــون دوالر أمريكــي( متعلقــة بقــروض متعثــرة.

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

	03,569 307,455 إنلاءات 118,370 155,37	

85,	86 162,982 62,748 جارة جملة و بالتجزئة 32,912

138,9	8 138,977 مؤسسات مالية 53,506 53,	95

50,818 114,865 صناعة 44,223 19,565

33,151 81,135 خدمات 31,237 12,763

	8,6	2 53,109 نقل وا صاالت 20,447 18,727

	8,	6	 35,199 أخرى 13,552 18,659

6,382 24,695 رهرباء، غاز و ميا	 9,508 2,	57

17,10	 5,174 1,992 عدين ومحاجر 6,585

221 1,099 زراعة 423 85

7	0 629 شخصية 242 285

833,525 925,319 356,248 320,907
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21. االلتزامات الطارئة )يتبع(

21.2 اإلرتباطات

21.3 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:

21.4 المطالبات القانونية
حســب طبيعــة القطــاع المصرفــي، والتقاضــي ســواء مــن قبــل أو ضــد البنــك هــو متوقــع, مــن أجــل إدارة هــذا التقاضــي بشــكل 
ــدى  ــة معلقــة ل ــدى البنــك أي إجــراءات قانونيــة رئيســية / جوهري ــة, ليــس ل ــة فعال ــط رقاب ــدى البنــك آليــة وضواب صحيــح، يوجــد ل
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 القوائــم الماليــة للبنــك, وبالمثــل، يوجــد هنــاك بعــض القضايــا الجاريــة التــي رفعهــا البنــك 

ضــد المقترضيــن ضمــن ســياق ممارســة النشــاط العــادي.

21.5 األصول اإلئتمانية
ــك،  ــا البن ــي يديره ــق الت ــع الصنادي ــبة لجمي ــتثمار. بالنس ــق االس ــتثماري لصنادي ــار اس ــدوق ومستش ــر صن ــك كمدي ــل البن يعم
يمكــن للمســتثمرين )الذيــن يتــراوح عددهــم مــن 30 إلــى 100( التصويــت بأغلبيــة بســيطة إللغــاء إدارة البنــك للصنــدوق دون تبريــر، 
ــه يعمــل  ــى أن ــك، خلــص البنــك إل ــة أقــل مــن 5٪ بالســنة. نتيجــة لذل ــة للبنــك فــي كل حال ــة اإلجمالي ــدة االقتصادي وتكــون الفائ

كوكيــل للمســتثمرين فــي جميــع الحــاالت، وبالتالــي لــم يقــم بتوحيــد هــذه األمــوال.

تتكــون األنشــطة االئتمانيــة للبنــك مــن أنشــطة إدارة االســتثمار التــي تتــم بصفتــه أميــن ومديــر لعــدد مــن صناديــق االســتثمار 
واالســتثمارات الفرديــة. فيمــا يلــي المبالــغ اإلجماليــة لألمــوال المــدارة غيــر المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي للبنــك:

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

	58,761 309,779 إر باطات غير مسحوبة 119,265 176,623

	,680 3,035 المصروفات الرأسمالية 1,169 1,802

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

2	,610 30,878 أموال  حت إدارة البنك 11,888 9,	75

2	9 306 عموالت وأتعاب 118 96

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

2	,610 30,878 أموال تحت إدارة البنك 11,888 9,	75

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

1,717 1,564 القيمة الدفترية لألموال المستثمرة 602 661

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

106,282 106,282 فرع االمارات 40,918 	0,918

50,000 50,000 فروع جمهورية مصر العربية 19,250 19,250

156,282 156,282 60,168 60,168

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

377,95	 380,876 الفائدة من العمالء 146,637 1	5,512

	,831 1,478 الفائدة من البنو	 569 1,860

	1,088 47,745 الفائدة من اإلستثمارات 18,382 15,819

	23,873 430,099 165,588 163,191

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

228,639 273,777 أموال تحت إدارة البنك 105,404 88,026

21. االلتزامات الطارئة )يتبع(

21.5 األصول اإلئتمانية )يتبع(
االر با	 مع الكيانات المهيكلة غير الموادة

تتكــون األنشــطة االئتمانيــة للبنــك مــن أنشــطة إدارة االســتثمار التــي تتــم بصفتــه أميــن ومديــر لعــدد مــن صناديــق االســتثمار 
ــة. واالســتثمارات الفردي

يصف الجدول التالي أنواع الكيانات المهيكلة التي ال يقوم البنك بتوحيدها ولكنها تمتلك فيها مصلحة.

22. إيرادات الفوائد

ــدة.  ــر الموح ــة غي ــآت المهيكل ــي المنش ــك ف ــا البن ــظ به ــي يحتف ــص الت ــة للحص ــم الدفتري ــالً للقي ــي تحلي ــدول التال ــح الج يوض
ــا. ــظ به ــول المحتف ــة لألص ــة الدفتري ــي القيم ــارة ف ــرض للخس ــى للتع ــد األقص ــل الح يتمث

يعتبــر البنــك نفســه راعًيــا لكيــان منظــم عندمــا يســهل إنشــاء الكيــان المهيــكل. يوضــح الجــدول التالــي المعلومــات المتعلقــة 
بالكيانــات المهيكلــة التــي يرعاهــا البنــك، ولكــن ليــس للبنــك مصلحــة فيهــا.

األصــول التــي تحتســب لهــا فوائــد، بخــالف االســتثمارات، حققــت فوائــد إجماليــة بمعــدل فائــدة فعلــي ســنوي يبلــغ 4.98٪ للســنة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 )مقارنــة بنســبة 5.20٪ للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020(.
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2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

1	3,000 152,678 الفائدة للعمالء 58,781 55,055

25,77	 21,914 الفائدة للبنو	 8,437 9,923

29,	00 29,460 سندات متوسطة األجل بعملة اليورو 11,342 11,319

198,17	 204,052 78,560 76,297

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

2		 2314 ربح االستثمارات التجارية 891 9	

16,992 16,104 صافي األربا	 من عمليات صرف العملة األجنبية 6,200 6,5	2

	,187 3,244 1,249 وزيعات األربا	 1,612

12,653 11,865 إيرادات متنوعة 4,568 	,871

3	,076 33,527 12,908 13,119

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

77,156 72,410 روا ب الموظفين 27,878 29,705

6,268 6,584 مساهمات في خطط التأمينات اإلجتماعية 2,535 2,	13

16,677 22,006 8,472 كاليف موظفين أخرى 6,	21

100,101 101,000 38,885 38,539

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

10,81	 10,696 مصروفات التأسيس 4,118 	,163

37,379 35,953 مصروفات التلغيل والمصروفات اإلدارية 13,842 1	,391

675 1,322 مكافآت مجلس اإلدارة 509 260

	8,868 47,971 18,469 18,81	

وفق معايير 
البنك المررزي 

العماني

وفق المعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

الفرق البند
وفق معايير 

البنك المررزي 
العماني

وفق المعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

الفرق

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ريال عماني ألف ريال عماني ألف ريال عماني

- 71,592 ال ينطبق خسارة انخفاض القيمة المحملة إلى 
الربح والخسارة - 27,563 ال ينطبق

	52,911 	01,086 )51,825( مخصصات الزمة 17	,371 15	,	18 )19,953(

- 5.29 5.29 إجمالي معدل )نسبة( القروض غير 
المنتظمة - 5.29 5.29

- 	.82 	.82 صافي معدل )نسبة( القروض غير 
المنتظمة - 	.82 	.82

27. مصروفات التشغيل األخرى23. مصروفات الفوائد

28. تصنيف وقياس األدوات المالية

28.1 مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 والمخصص النظامي 
وفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني كما في 31 ديسمبر 2021:

مخصص انخفاض القيمة المحتفظ به كما في 31 ديسمبر 2021

ــبة ٪2.43  ــمبر 2021 نس ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــبة للس ــوال بالنس ــنوية لألم ــة الس ــي التكلف ــي اإلجمال ــط الفعل ــغ المتوس بل
ــمبر 2020(. ــي 31 ديس ــة ف ــنة المنتهي ــبة 2.62٪ للس ــة بنس )مقارن

24. إيرادات األتعاب والعموالت )صافي(
بلــغ دخــل العمــوالت والرســوم الموضــح فــي قائمــة الدخــل الشــامل بعــد خصــم العمــوالت والرســوم المدفوعــة قيمــة 18.86 
مليــون ريــال عمانــي )48.99 مليــون دوالر أمريكــي( للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 )31 ديســمبر 2020: 12.94 مليــون ريــال 

عمانــي )33.61 مليــون دوالر أمريكــي((.

25. إيرادات التشغيل األخرى

يعمل لدى البنك 1470 موظف كما في 31 ديسمبر 2021 )مقابل 1573 موظف في 31 ديسمبر 2020(.

26. تكاليف الموظفين

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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28. تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(

28.1 مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 والمخصص النظامي 
وفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني كما في 31 ديسمبر 2021: )تابع(

تسكين متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 ومتطلبات البنك المركزي العماني

28. تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(

28.1 مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 والمخصص النظامي 
وفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني كما في 31 ديسمبر 2021: )تابع(

تسكين متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 ومتطلبات البنك المركزي العماني

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

المبالغ بألف دوالر أمريكيالمبالغ بألف ريال عماني

 صنيف األصول وفقًا 
لمتطلبات لبنك 

المررزي العماني

 صنيف األصول 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

إجمالي 
القيمة

المخصص وفقًا 
لمتطلبات 

البنك المررزي 
العماني

المخصص 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

الفرق بين 
المخصصين

صافي القيمة 
وفقًا الدولي 

إلعداد التقارير 
المالية ريم 9

فائدة 
ااتياطية وفقًا 

لمتطلبات 
البنك المررزي 

العماني

)1()2()3()4()5()8( + )5(-)4(=)6()5( - )3(=)7()8(

يياسي

-73,082	,325,0332	0769,0,	82,1253	,2المرالة 1

-66,817	)63	,5(695,18910,652	,77	المرالة 2

------المرالة 3

-2,959,59439,26519,69519,5702,939,899إجمالي فرعي

إشارة خاصة

--المرالة 1

-86,783)21,006(22,111		92,7979المرالة 2

------المرالة 3

-86,783)21,006(92,79794422,111إجمالي فرعي

دون القياسي

------المرالة 1

------المرالة 2

069	12,5)5	2,1(16,955	7,	95	,19المرالة 3

12,54069)2,145(19,4954,7416,955إجمالي فرعي

ملكو	 في 
 حصيلها

------المرالة 1

------المرالة 2

38	551,	)182(913,169	17,72012,5المرالة 3

4,551438)182(17,72012,54913,169إجمالي فرعي

الخسارة

------المرالة 1

------المرالة 2

7	87215,3,		185100,85789,31326,891,	13المرالة 3

134,185100,85789,31326,89144,87215,347إجمالي فرعي

بنود أخرى غير 
ملمولة بتعميم 

البنك
المررزي العماني 	 

م 977 والتعليمات 
ذات الصلة

-875,277)	1,29(	1,29-876,571المرالة 1

-212,068)1,881(1,881-9	213,9المرالة 2

------المرالة 3

-1,087,345)3,175(3,175-1,090,520إجمالي فرعي

اإلجمالي الكلي

-8,359	07610,33723,7393,3,	3,358,6963المرالة 1

-765,668)28,350(		6,	3	800,3126,29المرالة 2

	61,96315,85	56,	372	,7109	00118,1	,171المرالة 3

4,330,408158,517154,41819,9534,175,99015,854اإلجمالي

 صنيف األصول وفقًا 
لمتطلبات لبنك 

المررزي العماني

 صنيف األصول 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

إجمالي 
القيمة

المخصص وفقًا 
لمتطلبات 

البنك المررزي 
العماني

المخصص 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

الفرق بين 
المخصصين

صافي القيمة 
وفقًا الدولي 

إلعداد التقارير 
المالية ريم 9

فائدة 
ااتياطية وفقًا 

لمتطلبات 
البنك المررزي 

العماني

)1()2()3()4()5()8( + )5(-)4(=)6()5( - )3(=)7()8(

يياسي

-23,591	,65,0226 87	,7,07888,50923		,6المرالة 1

-1,212,511)190,	1(7827,668	,0,17913	1,2المرالة 2

------المرالة 3

-50,8327,636,102 7,687,257101,98751,155إجمالي فرعي

إشارة خاصة

------المرالة 1

-11	,225)561,	5(31	,22,87057	282,8المرالة 2

------المرالة 3

-225,411)54,561(282,8422,87057,431إجمالي فرعي

دون القياسي

------المرالة 1

------المرالة 2

32,571179)5,572(18,065	50,63612,31المرالة 3

32,571179)5,572(50,63612,31418,065إجمالي فرعي

ملكو	 في 
 حصيلها

------المرالة 1

------المرالة 2

11,8211,138)72	(205,	6,02632,5953	المرالة 3

11,8211,138)472(46,02632,59534,205إجمالي فرعي

الخسارة

------المرالة 1

------المرالة 2

939,862	5116,5	8,532261,966231,98369,8	3المرالة 3

348,532261,966231,98369,845116,54939,862إجمالي فرعي

بنود أخرى غير 
ملمولة بتعميم 

البنك
المررزي العماني 	 

م 977
والتعليمات ذات الصلة

-7		,2,273)3,361(3,361-2,276,808المرالة 1

-550,826)886,	(886,	-555,712المرالة 2

------المرالة 3

-2,824,273)8,247(8,247-2,832,520إجمالي فرعي

اإلجمالي الكلي

-861,6618,697,038	8,723,88688,50926,8المرالة 1

-8	1,988,7)73,637(889,985	2,078,73316,3المرالة 2

1,179	1	25363,801160,9,	306,87528	5,19		المرالة 3

11,247,813411,732401,08651,82510,846,72741,179اإلجمالي
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

28. تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(

28.1 مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 والمخصص النظامي 
وفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني كما في 31 ديسمبر 2021: )تابع(

تسكين متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 ومتطلبات البنك المركزي العماني

28. تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(

28.1 مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 والمخصص النظامي 
وفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني كما في 31 ديسمبر 2021: )تابع(

مخصص انخفاض القيمة كما في 31 ديسمبر 2020

الفرق

وفق المعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير 
المالية 

ريم 9

وفق معايير 
البنك 

المررزي 
العماني

البند الفرق

وفق المعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير 
المالية 

ريم 9

وفق معايير 
البنك 

المررزي 
العماني

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي ألف ريال عماني ألف ريال عماني ألف ريال عماني

- 8	,8	2 ال ينطبق خسارة انخفاض القيمة المحملة إلى الربح والخسارة - 32,66	 ال ينطبق

		5,700 	13,369 )32,331( مخصصات الزمة 171,595 159,1	7 )12,		7(

- 5.55 5.55 إجمالي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة - 5.55 5.55

- 5.02 5.02 صافي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة - 5.02 5.02

المبالغ بألف ريال عماني

 صنيف األصول وفقًا 
لمتطلبات لبنك 

المررزي العماني

 صنيف األصول 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

إجمالي 
القيمة

المخصص وفقًا 
لمتطلبات 

البنك المررزي 
العماني

المخصص 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

الفرق بين 
المخصصين

صافي القيمة 
وفقًا الدولي 

إلعداد التقارير 
المالية ريم 9

فائدة 
ااتياطية وفقًا 

لمتطلبات 
البنك المررزي 

العماني

)1()2()3()4()5()8( + )5(-)4(=)6()5( - )3(=)7()8(

يياسي

2	1,5	972,2	,019	2,253,38231,33711,8المرالة 1

97,810	)	5,09(2810,522	,508,3325المرالة 2

--المرالة 3

-2,761,71436,76522,36214,4032,739,352إجمالي فرعي

إشارة خاصة

--المرالة 1

91,960)19,958(	621,10	1,1	113,06المرالة 2

--المرالة 3

-91,960)19,958(113,0641,14621,104إجمالي فرعي

دون القياسي

--المرالة 1

--المرالة 2

2251	,3)	1,25(6,2851,5582,863المرالة 3

3,42251)1,254(6,2851,5582,863إجمالي فرعي

ملكو	 في 
 حصيلها

--المرالة 1

--المرالة 2

88858	,11)3,718(28,32512,26116,837المرالة 3

11,488858)3,718(28,32512,26116,837إجمالي فرعي

الخسارة

--المرالة 1

--المرالة 2

016,106	1,6	992,72626,229	366102,8,	13المرالة 3

134,366102,84992,72626,22941,64016,106إجمالي فرعي

بنود أخرى غير 
ملمولة بتعميم 

 البنك
المررزي العماني 	 

م 977 والتعليمات 
ذات الصلة

571,086)1,315(1,315-01	,572المرالة 1

125,123)0	1,9(0	1,9-127,063المرالة 2

--المرالة 3

-696,209)3,255(3,255-699,464إجمالي فرعي

اإلجمالي الكلي

-2,825,78331,33713,15518,1822,812,628المرالة 1

-893,	71)26,992(33,566	596,57	,8	7المرالة 2

2621,25756,55017,015	,168,976116,668112المرالة 3

3,743,218154,579159,14712,4473,584,07117,015اإلجمالي
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

28. تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(

28.2 مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 والمخصص النظامي 
وفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني كما في 31 ديسمبر 2021

القروض المعاد هيكلتها

28. تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(

28.1 مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 والمخصص النظامي 
وفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني كما في 31 ديسمبر 2020

مخصص انخفاض القيمة المحتفظ به كما في 31 ديسمبر 2020

تسكين متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 ومتطلبات البنك المركزي العماني
المبالغ بألف ريال عمانيالمبالغ بألف دوالر أمريكي

 صنيف األصول وفقًا 
لمتطلبات لبنك 

المررزي العماني

 صنيف األصول 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

إجمالي 
القيمة

المخصص وفقًا 
لمتطلبات 

البنك المررزي 
العماني

المخصص 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

الفرق بين 
المخصصين

صافي القيمة 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9 9

فائدة 
ااتياطية وفقًا 

لمتطلبات 
البنك المررزي 

العماني

)1()2()3()4()5()8( + )5(-)4(=)6()5( - )3(=)7()8(

يياسي

-35,822,188	081,39530,75250,6	5,852,9المرالة 1

-1,293,013)13,231(09927,330,	31	1,320,3المرالة 2

------المرالة 3

-7,173,28395,49458,08237,4127,115,201إجمالي فرعي

إشارة خاصة

------المرالة 1

-238,857)51,839(816,	293,6732,9775المرالة 2

------المرالة 3

-238,857)51,839(293,6732,97754,816إجمالي فرعي

دون القياسي

------المرالة 1

------المرالة 2

8,889132)3,257(36	,77	0,	16,325المرالة 3

8,889132)3,257(16,3254,0477,436إجمالي فرعي

ملكو	 في 
 حصيلها

------المرالة 1

------المرالة 2

29,8392,229)9,656(3,732	7	73,57131,8المرالة 3

29,8392,229)9,656(73,57131,84743,732إجمالي فرعي

الخسارة

------المرالة 1

------المرالة 2

	1,83	868,126108,155	0,8	02	9,003267,1	3المرالة 3

349,003267,140240,84868,126108,15541,834إجمالي فرعي

بنود أخرى غير 
ملمولة بتعميم 

 البنك
المررزي العماني 	 

م 977 والتعليمات 
ذات الصلة

-0	83,3	,1)16	,3(16	,3-86,756	,1المرالة 1

-995,	32)5,039(5,039-	330,03المرالة 2

------المرالة 3

-1,808,335)8,455(8,455-1,816,790إجمالي فرعي

اإلجمالي الكلي

-7,2277,305,528	168,	7,339,69681,3953المرالة 1

-1,856,865)70,109(05017,07687,185,		1,9المرالة 2

195,		6,883	292,01655,2131	38,899303,03	المرالة 3

9,722,645401,505413,36932,3319,309,27644,195اإلجمالي

 صنيف األصول وفقًا 
لمتطلبات لبنك 

المررزي العماني

 صنيف األصول 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

إجمالي القيمة 
الدفترية

المخصص وفقًا 
لمتطلبات 

البنك المررزي 
العماني

المخصص 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

الفرق بين 
المخصصين

صافي القيمة 
الدفترية وفقًا 

للمعيار الدولي 
إلعداد التقارير 

المالية ريم 9 9

فائدة 
ااتياطية وفقًا 

لمتطلبات 
البنك المررزي 

العماني

)1()2()3()4()5()8( + )5(-)4(=)6()5( - )3(=)7()8(

مصنفة على أنها 
منتظمة

------المرالة 1

-111,	131,93915,0597,8287,23112المرالة 2

------المرالة 3

-131,93915,0597,8287,231124,111إجمالي فرعي

 مصنفة على أنها
غير عاملة

------المرالة 1

------المرالة 2

5,536		83,2	81535,68331,5719,6,	3المرالة 3

34,81535,68331,5719,6483,2445,536إجمالي فرعي

اإلجمالي الكلي

------المرالة 1

-111,	131,93915,0597,8287,23112المرالة 2

5,536		83,2	81535,68331,5719,6,	3المرالة 3

166,75450,74239,39916,879127,3555,536اإلجمالي
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

28. تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(

28.2 مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 والمخصص النظامي 
وفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني كما في 31 ديسمبر 2021

القروض المعاد هيكلتها

28. تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(

26.2 مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 والمخصص النظامي 
وفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني كما في 31 ديسمبر 2020

القروض المعاد هيكلتها

 صنيف األصول وفقًا 
لمتطلبات لبنك 

المررزي العماني

 صنيف األصول 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

إجمالي القيمة 
الدفترية

المخصص وفقًا 
لمتطلبات 

البنك المررزي 
العماني

المخصص 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

الفرق بين 
المخصصين

صافي القيمة 
الدفترية وفقًا 

للمعيار الدولي 
إلعداد التقارير 

المالية ريم 9 9

فائدة 
ااتياطية وفقًا 

لمتطلبات 
البنك المررزي 

العماني

)1()2()3()4()5()8( + )5(-)4(=)6()5( - )3(=)7()8(

 مصنفة على
أنها عاملة

------المرالة 1

-20,33218,782322,367	2,69939,11	3المرالة 2

------المرالة 3

-342,69939,11420,33218,782322,367إجمالي فرعي

 مصنفة على
أنها عاملة

------المرالة 1

------المرالة 2

379,	261	,2992,68382,00325,0598	,90المرالة 3

90,42992,68382,00325,0598,42614,379إجمالي فرعي

اإلجمالي الكلي

------المرالة 1

-20,33218,782322,367	2,69939,11	3المرالة 2

379,	261	,2992,68382,00325,0598	,90المرالة 3

433,128131,797102,33543,841330,79314,379اإلجمالي

 صنيف األصول وفقًا 
لمتطلبات لبنك 

المررزي العماني

 صنيف األصول 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

إجمالي القيمة 
الدفترية

المخصص وفقًا 
لمتطلبات 

البنك المررزي 
العماني

المخصص 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

الفرق بين 
المخصصين

صافي القيمة 
الدفترية وفقًا 

للمعيار الدولي 
إلعداد التقارير 

المالية ريم 9 9

فائدة 
ااتياطية وفقًا 

لمتطلبات 
البنك المررزي 

العماني

)1()2()3()4()5()8( + )5(-)4(=)6()5( - )3(=)7()8(

 مصنفة على
أنها عاملة

------المرالة 1

-2,223	)3,576(382,	6,605806	المرالة 2

------المرالة 3

-42,223)3,576(46,6058064,382إجمالي فرعي

 مصنفة على
أنها غير عاملة

------المرالة 1

------المرالة 2

9,9933,255	27,0555,68	8	,829	37,0المرالة 3

37,04829,48427,0555,6849,9933,255إجمالي فرعي

اإلجمالي الكلي

------المرالة 1

-2,223	)3,576(382,	6,605806	المرالة 2

9,9933,255	27,0555,68	8	,829	37,0المرالة 3

83,65330,29031,4372,10852,2163,255اإلجمالي

المبالغ بألف ريال عمانيالمبالغ بألف دوالر أمريكي
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28. تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(

28.3 الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2021

28. تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(

26.2 مقارنة مخصصات انخفاض القيمة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 والمخصص النظامي 
وفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني كما في 31 ديسمبر 2020

القروض المعاد هيكلتها

 صنيف األصول وفقًا 
لمتطلبات لبنك 

المررزي العماني

 صنيف األصول 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

إجمالي القيمة 
الدفترية

المخصص وفقًا 
لمتطلبات 

البنك المررزي 
العماني

المخصص 
وفقًا للمعيار 
الدولي إلعداد 

التقارير المالية 
ريم 9

الفرق بين 
المخصصين

صافي القيمة 
الدفترية وفقًا 

للمعيار الدولي 
إلعداد التقارير 

المالية ريم 9 9

فائدة 
ااتياطية وفقًا 

لمتطلبات 
البنك المررزي 

العماني

)1()2()3()4()5()8( + )5(-)4(=)6()5( - )3(=)7()8(

 مصنفة على
أنها عاملة

------المرالة 1

-109,670)9,288(11,382	121,0522,09المرالة 2

------المرالة 3

-109,670)9,288(121,0522,09411,382إجمالي فرعي

 مصنفة على
أنها غير عاملة

------المرالة 1

------المرالة 2

55	,25,9568	76,	96,22976,58270,2731المرالة 3

96,22976,58270,27314,76425,9568,455إجمالي فرعي

اإلجمالي الكلي

------المرالة 1

-109,670)9,288(11,382	121,0522,09المرالة 2

55	,25,9568	76,	96,22976,58270,2731المرالة 3

217,28178,67681,6555,476135,6268,455اإلجمالي

المبالغ بألف دوالر أمريكي

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

التعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان 
المتوقعة

2,482,126586,363171,4003,239,889يروض وسلف للعمالء

441,8765,775447,651أوراق مالية استثمارية

261,564213,949475,513التزامات يروض وضمانات مالية

114,771114,771مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

3,300,336806,087171,4004,277,823

الرصيد االفتتااي رما في 1 يناير 2021

11,84031,626112,426155,892يروض وسلف للعمالء

318--318أوراق مالية استثمارية )الديون(

2,850-9101,940التزامات يروض وضمانات مالية

87--87مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

13,15533,566112,426159,147

صافي المحول فيما بين المستويات

-18,974)18,609()365(يروض وسلف للعمالء

--120)120(أوراق مالية استثمارية )الديون(

----التزامات يروض وضمانات مالية

----مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

)485()18,489(18,974-

صافي )المفرج عنه(/ المحمل للفترة

19,74616,22533,539)2,432(يروض وسلف للعمالء

155-10253أوراق مالية استثمارية )الديون(

)234(-)232()2(التزامات يروض وضمانات مالية

)1(--)1(مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

)2,333(19,56716,22533,459

المشطوب للفترة

)38,188()38,188(--يروض وسلف للعمالء

--)38,188()38,188(

الرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2021

9,04332,763109,437151,243يروض وسلف للعمالء

473-300173أوراق مالية استثمارية )الديون(

2,616-9081,708التزامات يروض وضمانات مالية

86--86مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

10,33734,644109,437154,418
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

28. تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(

28.3 الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

28. تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(

28.3 الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2020 )تابع(

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

التعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان 
المتوقعة

	3,75	2,253,382621,396168,9763,0يروض وسلف للعمالء

318,852318,852أوراق مالية استثمارية

97,529	66127,063	,370التزامات يروض وضمانات مالية

803,	8039,	9مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

3,037,5037	8,	59168,9763,95	,938

الرصيد االفتتاحي كما في 1 يناير 2021

9118,289		,588		,12,39517يروض وسلف للعمالء

507507أوراق مالية استثمارية )الديون(

9126,026,		1,11التزامات يروض وضمانات مالية

71	71	مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

1	,	8722,35788,		9125,293

صافي المحول فيما بين المستويات

-16,222)	15,51()708(يروض وسلف للعمالء

-أوراق مالية استثمارية )الديون(

---التزامات يروض وضمانات مالية

-مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

)708()15,51	(16,222-

صافي المحمل للفترة

3,075	15329,69513,227يروض وسلف للعمالء

)189(--)189(أوراق مالية استثمارية )الديون(

)3,176(-)2,972()	20(التزامات يروض وضمانات مالية

)	38(--)	38(مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

)62	(26,72313,22739,326

المشطوب للفترة

)72	,5()72	,5(--يروض وسلف للعمالء

--)5,	72()5,	72(

الرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2021

26155,892	,031,626112	11,8يروض وسلف للعمالء

318--318أوراق مالية استثمارية )الديون(

2,850-0	9101,9التزامات يروض وضمانات مالية

87--87مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

13,15533,566112,426159,147

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

التعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان 
المتوقعة

6,447,0821,523,021445,1948,415,297يروض وسلف للعمالء

1,162,730-1,147,73015,000أوراق مالية استثمارية

1,235,097-679,385555,712التزامات يروض وضمانات مالية

298,108--298,108مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

8,572,3022,093,733445,19411,111,232

الرصيد االفتتااي رما في 1 يناير 2021

30,75382,145292,016404,914يروض وسلف للعمالء

826--826أوراق مالية استثمارية )الديون(

7,403-2,3645,039التزامات يروض وضمانات مالية

226--226مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

34,16987,184292,016413,369

صافي المحول فيما بين المستويات

-49,283)48,335()948(يروض وسلف للعمالء

--312)312(أوراق مالية استثمارية )الديون(

----التزامات يروض وضمانات مالية

----مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

)1,260()48,023(49,283-

صافي )المفرج عنه(/ المحمل للفترة

51,28842,14387,114)6,317(يروض وسلف للعمالء

403-265138أوراق مالية استثمارية )الديون(

)608(-)603()5(التزامات يروض وضمانات مالية

)3(--)3(مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

)6,060(50,82342,14386,906

المشطوب للفترة

)99,189()99,189(--يروض وسلف للعمالء

--)99,189()99,189(

الرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2021

23,48885,098284,253392,839يروض وسلف للعمالء

1,229-779450أوراق مالية استثمارية )الديون(

6,795-2,3594,436التزامات يروض وضمانات مالية

223--223مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

26,84989,984284,253401,086
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

28. تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(

28.3 الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2020 )تابع(

28. تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(

28.4 الحركة في القروض كمات في 31 ديسمبر 2021

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

التعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان 
المتوقعة

2,253,383621,396168,9763,043,754الرصيد االفتتااي - رما في 1 يناير 2020

--)20,437(20,437التحويل للمستوى 1

--17,562)17,562(التحويل للمستوى 2

-34,833)22,146()12,687(التحويل للمستوى 3

388,854124,19913,772526,825يروض وسلفيات جديدة

)292,502()7,992()134,211()150,299(سداد يروض وسلفيات

)38,188()38,188(--الملطو	 للفترة

2,482,126586,363171,4003,239,889الرصيد الختامي – كما في 31 ديسمبر 2021

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

التعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان 
المتوقعة

5,852,9391,614,016438,8997,905,854الرصيد االفتتااي - رما في 1 يناير 2020

--)53,084(53,084التحويل للمستوى 1

--45,616)45,616(التحويل للمستوى 2

-90,475)57,522()32,953(التحويل للمستوى 3

1,010,012322,59535,7711,368,378يروض وسلفيات جديدة

)759,745()20,758()348,600()390,387(سداد يروض وسلفيات

)99,190()99,190(--الملطو	 للفترة

6,447,0821,523,021445,1948,415,297الرصيد الختامي – كما في 31 ديسمبر 2021

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

التعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان 
المتوقعة

6	3,6092,919,8	89,1901	7	2,287,0الرصيد االفتتااي - رما في 1 يناير 2020

--)60	,3(60	,3التحويل للمستوى 1

--139,568)139,568(التحويل للمستوى 2

-21,550)20,938()612(التحويل للمستوى 3

66500,563	,390,33089,76720يروض وسلفيات جديدة

)371,183()11,178()72,731()	287,27(سداد يروض وسلفيات

)72	,5()72	,5(--الملطو	 للفترة

	3,75	2,253,383621,396168,9753,0الرصيد الختامي – كما في 31 ديسمبر 2021

الحركة في القروض كمات في 31 ديسمبر 2020

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

التعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان 
المتوقعة

	38,8997,905,85	016,	5,852,9391,61يروض وسلف للعمالء

828,187--828,187أوراق مالية استثمارية )الديون(

1,292,283-	9330,03	962,2التزامات يروض وضمانات مالية

2	6,2	2--2	6,2	2مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

7,889,6171,9		,050	38,89910,272,566

الرصيد االفتتااي رما في 1 يناير 2021

		5,312229,737307,2	32,195يروض وسلف للعمالء

1,317--1,317أوراق مالية استثمارية )الديون(

15,652-12,758	2,89التزامات يروض وضمانات مالية

1,223--1,223مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

37,62958,070229,737325,	36

صافي المحول فيما بين المستويات

-2,135	)0,296	()1,839(يروض وسلف للعمالء

----أوراق مالية استثمارية )الديون(

----التزامات يروض وضمانات مالية

----مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

)1,839()	0,296(	2,135-

صافي المحمل للفترة

356111,883,	39777,1303يروض وسلف للعمالء

)91	(--)91	(أوراق مالية استثمارية )الديون(

)9	8,2(-)7,719()530(التزامات يروض وضمانات مالية

)997(--)997(مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

)1,621(69,	113	,356102,1	6

المشطوب للفترة

)213,	1()213,	1(--يروض وسلف للعمالء

--)1	,213()1	,213(

الرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2021

	91,	0	6292,015	30,75382,1يروض وسلف للعمالء

826--826أوراق مالية استثمارية )الديون(

03	,7-5,039	2,36التزامات يروض وضمانات مالية

226--226مستحق من بنو	 والبنو	 المررزية وأصول مالية أخرى

34,16987,185292,015413,369
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28. تصنيف وقياس األدوات المالية )يتبع(

28.4 الحركة في القروض كمات في 31 ديسمبر 2021

29. المعامالت مع األطراف ذات العالقة

إن إجمالي مبالغ األرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة هي كالتالي:

29. المعامالت مع األطراف ذات العالقة

يقــوم البنــك بإجــراء معامــالت فــي ظــل ظــروف تجاريــة إعتياديــة مــع بعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة و/أو المســاهمين واإلدارة العليــا 
ــن يمتلكــون  ــرة. يتكــون المســاهمون الرئيســيون مــن جميــع المســاهمين الذي والشــركات التــي لهــم فيهــا مصلحــة كبي
أكثــر مــن 10٪ مــن رأس المــال المدفــوع ، ويشــمل اآلخــرون أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا والشــركات الزميلــة للمســاهمين 
الرئيســيين والمديريــن. يدخــل البنــك فــي معامــالت مــع أطــراف ذات عالقــة فقــط بشــروط تجاريــة بحتــة ووفًقــا للقوانيــن واللوائــح 

ذات الصلــة. تتــم الموافقــة علــى شــروط هــذه المعامــالت مــن قبــل مجلــس إدارة البنــك ومجلــس إدارتــه.

28.5 الحركة في خسائر االئتمان المتعلقة باالنخفاض في القيمة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

التعرض للمخاطر الخاضع لنموذج خسائر االئتمان 
المتوقعة

015,	0,3821,270,623373,0107,58	5,9الرصيد االفتتااي - رما في 1 يناير 2019

--)8,987(8,987التحويل للمستوى 1

--	362,51)	362,51(التحويل للمستوى 2

-	55,97)	38,	5()1,590(التحويل للمستوى 3

	3233,16253,1591,300,16	1,013,8يروض وسلفيات جديدة

)112,	96()	29,03()188,912()6,166	7(سداد يروض وسلفيات

)213,	1()213,	1(--الملطو	 للفترة

	38,8967,905,85	016,	21,61	5,852,9الرصيد الختامي – كما في 31 ديسمبر 2020

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

)انخفاض القيمة( / عكس مخصصات خسائر االئتمان:

997 3 مستحق من البنو	 1 38	

)103,223( )75,826( يروض وسلف للعمالء )29,193( )39,7	1(

	91 )403( استثمارات )155( 189

8,2	9 608 ضمانات مالية 234 3,176

)93,	86( )75,618( إجمالي )29,113( )35,992(

6,265 4,026 عمليات استرداد وإفرا	 من مخصص خسائر االئتمان 1,550 2,	12

5,8	7 9,293 عمليات استرداد وإفرا	 من القروض والسلف الملطوبة 3,578 2,251

12,112 13,319 إجمالي 5,128 	,663

)81,37	( )62,299( صافي خسائر انخفاض القيمة )23,985( )31,329(

20212020

 مساهم رئيسي
 مساهم رئيسياإلجمالي ألف ر عأخرى ألف ر عألف ر ع

اإلجمالي ألف ر عأخرى ألف ر عألف ر ع

121,307121,307-147,445147,445-القروض والسلف

92	,106,08161,386167,46725,11755,37580ودائع العمالء

218-603218-603المستحق من البنو	

201-260201-260المستحق للبنو	

137,	71	61816,93017,5481,06313,0خطابات مستندية، ضمانات وأوراق يبول

 سهيالت إئتمانية متجددة اسب 
000,	15-000,	15---الطلب

2,272-2,4535983,0512,272اإلستثمار

 تضمن يائمة األربا	 أو الخسائر للسنة المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالية:

26,8076,809196,8136,832إيرادات الفوائد

6	11	638038651إيرادات العمولة

95,097	81,5	1,5761,3412,9173,5مصروفات الفوائد

527527-850850-مصروفات أخرى
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30. العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد )يتبع(29. المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع(

20212020

 مساهم رئيسي
ألف دوالر أمريكي

 أخرى ألف
دوالر أمريكي

 اإلجمالي ألف
دوالر أمريكي

مساهم رئيسي
ألف دوالر أمريكي

 أخرى ألف
دوالر أمريكي

 اإلجمالي ألف
دوالر أمريكي

315,083315,083-382,974382,974-القروض والسلف

3,831209,070	275,535159,444434,97965,2391ودائع العمالء

566-1,566566-1,566المستحق من البنو	

522-675522-675المستحق للبنو	

1,60543,97445,5792,76133,95836,719خطابات مستندية، ضمانات وأوراق يبول

 سهيالت إئتمانية متجددة اسب 
00,000	-00,000	---الطلب

5,901-6,3711,5537,9245,901اإلستثمارات

 تضمن يائمة األربا	 أو الخسائر للسنة المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالية:

5	917,69617,7	517,68117,686إيرادات الفوائد

169871,00313366379إيرادات العمولة

02313,239,	4,0943,4837,5779,216مصروفات الفوائد

1,3691,369-2,2082,208-مصروفات أخرى

تفاصيل مزايا اإلدارة العليا هي كالتالي:

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

رواتب ومزايا قصيرة االجل أخرى

7,395 5,987 ثابتة 2,305 2,8	7

3,	03 4,865 غير ثابتة 1,873 1,310

10,798 10,852 4,178 	,157

20212020

ألف ر.عألف ر.ع

8	30,27718,1صافي ربح بعد الضريبة )ألف ريال عماني(

)9,096()8,462(نايص : الفائدة على السندات المستدامة من اللريحة 1

21,8159,052الربح العائد للمساهمين

6	1,625,9461,625,9المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )ألف ريال عماني(

0.0130.006العائد األساسي للسهم الواحد )ر.ع(

20212020

ألف ر.عألف ر.ع

7,139	78,643صافي ربح بعد الضريبة )ألف دوالر أمريكي(

)13,626()21,979(نايص : الفائدة على السندات المستدامة من اللريحة 1

56,66423,513الربح العائد للمساهمين

6	1,625,9461,625,9المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )ألف دوالر أمريكي(

0.030.01العائد األساسي للسهم الواحد ) بالدوالر األمريكي(

لــم يتــم عــرض العائــد االساســي للســهم الواحــد المخفــف، حيــث لــم يصــدر البنــك أي ادوات ماليــة قــد تؤثــر علــى العائــد 
عنــد ممارســته.

31. كفاية رأس المال

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 المركــزي العمانــي فــي إشــرافه علــى البنــك.

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.

يقــوم البنــك بــإدارة هيكليــة رأســماله وإجــراء التعديــالت عليهــا، علــى ضــوء التغييــرات فــي الظــروف اإلقتصادية وخصائــص مخاطر 
أنشــطته, مــن أجــل الحفــاظ أو تعديــل هيكليــة رأس المــال، يجــوز للبنــك أن يقــوم بتعديــل قيمــة توزيعــات األربــاح المدفوعــة إلــى 
المســاهمين أو إصــدار، عائــد رأس مــال إلــى المســاهمين أو إصــدار أوراق ماليــة رأســمالية, تــم تعديــل سياســة إدارة رأس المــال 

خــالل الســنة لتشــمل التغييــرات التنظيميــة.

ــر  ــذي يقــارن رأس المــال باألصــول المدرجــة والغي ــة رأس المــال هــو معــدل مخاطــر األصــول ال ــي لتقييــم كفاي ــار الدول إن المعي
ــي المرجحــة لفئــات عريضــة مــن المخاطــر. مدرجــة فــي قائمــة المركــز المال
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31. كفاية رأس المال )يتبع(

إدارة رأس المال )تابع(

لقد تم إحتساب معدل مخاطر األصول وفقًا إلرشادات كفاية رأس المال الصادرة من بنك التسويات الدولية كما يلي:

32 إدارة المخاطر
اإلدارة الفعالــة للمخاطــر هــي ذات أهميــة قصــوى بالنســبة 
بتقييــم،  البنــك  فــي  المخاطــر  إدارة  تقــوم عمليــة  للبنــك, 
التــي  البنــك  بأنشــطة  المرتبطــة  المخاطــر  وإدارة  ومراقبــة 
يقــوم بهــا تمشــيًا مــع ســقوف مخاطــر محــددة, المخاطــر 
الســوق  ومخاطــر  االئتمــان  مخاطــر  هــي  للبنــك  الرئيســية 
والمخاطــر التشــغيلية والمخاطــر اإلســتراتيجية, يعمــل البنــك 
األعمــال،  التوجيهيــة لثالثــة خطــوط دفــاع أي  المبــادئ  علــى 
ووظائــف ضوابــط الرقابــة المســتقلة والتدقيــق الداخلــي, يــرأس 
وظيفــة إدارة المخاطــر مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي للمخاطــر 
مــع فريــق مــن مهنيــي المخاطــر إلدارة وظائف مخاطــر محددة.

32.1 مخاطر االئتمان
تتمثــل مخاطــر االئتمــان فــي مخاطــر الخســارة الماليــة للبنــك 
فــي حالــة فشــل العميــل أو طــرف مماثــل فــي أداة ماليــة فــي 
والرقابــة  بــإدارة  البنــك  يقــوم  التعاقديــة,  بالتزاماتــه  الوفــاء 
علــى مخاطــر اإلئتمــان بوضــع ســقوف داخليــة علــى مبالــغ 
والقطاعــات  واإلجماليــات  لألفــراد  ســيقبلها  التــي  المخاطــر 
الصناعيــة تمشــيًا مــع إرشــادات البنــك المركــزي العمانــي, 
مخاطــر  مــن  المتوقعــة  الخســائر  بإحتســاب  البنــك  يقــوم 
ــركات  ــروض الش ــف لق ــر التصني ــاس مخاط ــى أس ــان عل اإلئتم
واألفــراد فــي الفئــة المتعثــرة علــى أســاس إرشــادات البنــك 

العمانــي. المركــزي 

إدارة مخاطر اإلئتمان
ــك  ــة للبن ــات التنظيمي ــن المتطلب ــان ضم ــر االئتم ــدار مخاط ت
المركــزي العمانــي، وإطــار المخاطــر المنصــوص عليــه فــي 
وسياســات  االدارة  مجلــس  مــن  المعتمــد  المخاطــر  ميثــاق 
السياســات  المجلــس,  مــن  المعتمــدة  اإلئتمــان  وإجــراءات 
واإلجــراءات تتــم مراجعتهــا دوريا من قبل لجنــة اإلدارة والمخاطر 
التابعــة للمجلــس للتأكــد مــن توافقهــا مع أفضل الممارســات 
الحاليــة, مخاطــر اإلئتمــان يتــم الموافقــة عليهــا مــن الســلطات 
المفوضــة علــى أســاس تفويــض مــن لجنــة المخاطــر التابعــة 
للمجلــس, تفويــض الســلطات يقــوم علــى أســاس حجــم 
ــم الداخلــي  ــزام الفــردي، وجــودة االئتمــان )التقيي مخاطــر اإللت
االئتمــان  مخاطــر  تخفيــف  مســتوى  وكذلــك  والخارجــي(، 
)ضمانــات ، وكفــاالت ، وغيرهــا( لحــاالت المخاطــر المقترحــة, 
تفويــض  هنــاك  يوجــد  التجزئــة،  تجــارة  لمخاطــر  بالنســبة 
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، 
وتصنيــف  القوائــم،  ومشــاهدة  المبكــر،  اإلنــذار  وقوائــم 
البنــك  يقــوم  كمــا  المخاطــر.  تقييــم  وتعديــالت  المعاييــر 
باختبــار الضغــط مــن محفظتــه وتكاليــف االئتمــان المحتملــة 

ــه. ــب عمالئ ــر مــن جان ــة حــدوث خفــض أو تقصي فــي حال

إجمالي الحد 
األيصى للمخاطر

2020

 إجمالي الحد
األقصى للمخاطر

2021

إجمالي الحد 
األقصى للمخاطر

2021

إجمالي الحد 
األيصى للمخاطر

2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

قاعدة راس المال

1,0	6,278 1,090,896 شريحة 1 - أموال المساهمين  	19,995 	02,817

300,000 300,000 اضافة راس المال من اللريحة 1  115,500 115,500

88,153 68,538 شريجة 2 - الدين الثانوي و اإليداع الخاص والمخصصات 
المجمعة لخسائر اإلنخفاض في القيمة 26,387 33,939

1,	3	,	31 1,459,434 إجمالي قاعدة رأس المال 561,882 552,256

مرجح التعرض لمخاطر األصول

7,980,	78 8,395,616 مخاطر األئتمان 3,232,312 3,072,	8	

607,670 598,	78 مخاطر التلغيل 230,	1	 233,953

135,509 2	8,356 مخاطر السوق 95,617 52,171

8,723,657 9,2	2,	50 إجمالي مرجح التعرض لمخاطر األصول 3,558,3	3 3,358,608

%12.0 %11.8 نسبة رأس المال / نسبة المستوى االول %11.8 %12.0

%15.	 %15.0 نسبة المستوى 1 %15.0 %15.	

%16.	 %15.8 معدل مخاطر األصول )معايير بازل 2( %15.8 %16.	

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.1 مخاطر االئتمان )يتبع(
اإلئتمان لللررات

قســم مخاطــر االئتمــان للشــركات مســؤول عــن التقييــم 
ــركات،  ــع الش ــة بجمي ــر المتعلق ــة للمخاط ــتقل والرقاب المس
الماليــة,  والمؤسســات  والمتوســطة  الصغيــرة  والشــركات 
يقــوم القســم بمراجعــة وتقييــم مخاطــر االئتمــان للتعرضــات 
خــالل  مــن  للعمــالء  بالتســهيالت  اإللتــزام  قبــل  المقترحــة 
التســهيالت  ومراجعــة  التجديــدات  المعنيــة,  األعمــال  وحــدات 
ــم  ــا يت ــو أيض ــي ه ــرض إئتمان ــة, كل ع ــس العملي ــع لنف تخض
تقييمــه فيمــا يتعلــق بســقوف التركيــزات المقــررة لمختلــف 
القطاعــات االقتصاديــة، والبلــدان ، ودرجــات المخاطــر ، وغيرهــا ، 
واالنحــراف، إن وجــد، يتــم تســليط الضــوء عليــه, لقــد قــدم البنــك 
سياســة تســعير علــى أســاس المخاطــر، كمــا أن كل عــرض 
إئتمــان يتــم تقييمــه علــى أســاس المعاييــر الداخليــة للعوائــد 
المعدلــة المطلوبــة للمخاطــر, كمــا قــام البنــك خــالل الســنة 
المخاطــر مــع متطلبــات  النمــوذج موديــز محلــل  بمالءمــة 
إلــى هــذا النمــوذج لمخاطــر تصنيــف  البنــك وقــام بالتغيــر 
للشــركات  االئتمــان  قســم  يقــدم  المقترضــة.  الشــركات 
المشــورة لتوجيــه وحــدات األعمــال لتعزيــز أفضــل الممارســات 

ــان. ــر االئتم ــي إدارة مخاط ــك ف ــاء البن ــف أنح ــي مختل ف

ــمية  ــنوية الرس ــان الس ــر االئتم ــات مخاط ــى مراجع ــة إل باإلضاف
متكــررة  مراجعــات  أيضــًا  يتــم  شــركة،  كل  لتســهيالت 
لحســابات قائمــة المراقبــة، والشــركات المســاهمة العامــة 
اختبــارات  بإدخــال  البنــك  قــام  كذلــك،  الكبيــرة,  والمخاطــر 
التحمــل الجديــدة والمراجعــة الربــع ســنوية لتغيــرات التصنيــف 
الماليــة  المؤسســة  إجماليــة  مخاطــر  وتوقعــات  الســلبية 
تمشــيًا مــع أفضــل الممارســات وإرشــادات اللوائــح التنظيميــة. 
كمــا قــام البنــك بمراجعــة أســبوعية فــي جميــع قطاعــات 
عالمــات  أظهــرت  والتــي  المبكــر،  اإلنــذار  لحســابات  أعمالــه 

اإلجهــاد، وتــم وصــف اإلجــراءات العالجيــة عنــد الضــرورة.

يتــم إجــراء مراجعــة مفصلــة شــاملة لمحفظــة التســهيالت 
االئتمانيــة للشــركات كل ثالثــة أشــهر ويتــم تقديــم التقريــر 
إلــى اإلدارة العليــا ولجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة, 

تتمثــل مجــاالت مراجعــة المخاطــر فــي اآلتــي:

تخفيض المخاطر/نقلها بشكل سلبي  •

ملمح المتوسط المرجح لدرجة االئتمان  •

تركيز/أداء المحفظة  •

وضع المخاطر المتعلقة بالديون المتأخرة  •

المخاطــر المضمونــة باألســهم المدرجــة في ســوق مســقط   •
لــألوراق الماليــة

مخاطر قطاع العقارات وقطاع التأجير  •

المخاطر المشتركة  •

العالقات الجديدة  •

تعرضات مخاطر كبار األعضاء والمقرضين غير المقيمين  •

تعرضات مخاطر البلدان / المؤسسات المالية,  •

أســاس  علــى  اإلقــراض  ومخاطــر  ضمــان  بــدون  إقــراض   •
المقتــرض إســم 

قــام البنــك بتطبيــق إجــراءات رقابــة حــذرة لعملياتــه فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمــا يتماشــى مــع بيئــة العمــل 

المتغيــرة المفصلــة فيمــا يلــي:

العمانــي  األعمــال  ممــر  علــى  المعدلــة  األعمــال  تركيــز   •
التــي  التجاريــة  األعمــال  علــى  التركيــز  مــع  واإلماراتــي 
يرعاهــا المواطنــون العمانيــون أو المواطنــون اإلماراتيــون 

الطيبــة. الســمعة  ذوي 

تعزيز اإلجتهاد الالزم وتقوية عمليات اعرف عميلك  •

ــع  ــى م ــا يتماش ــة بم ــة المعدل ــغيل المعياري ــراءات التش إج  •
احتياجــات األعمــال المتغيــرة.

إئتمان  جارة التجزئة
فــي  االئتمــان  مخاطــر  التجزئــة  تجــارة  إئتمــان  قســم  يديــر 
تقديمهــا  يتــم  االئتمانيــة  التســهيالت  التجزئــة,  محفظــة 
ــة علــى أســاس برامــج المنتــج  بشــكل رئيســي لعمــالء التجزئ
الموافــق عليهــا مــن قبــل لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس, 
وتعديلهــا  مراجعتهــا  يتــم  البرامــج  لهــذه  اإلقــراض  معاييــر 
دوريــًا، 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 

المفوضــة. الســلطات 

ــة علــى أســاس  تتــم مراجعــة لمحفظــة إئتمــان تجــارة التجزئ
ويرفــع  التابعــة،  المخاطــر  إدارة  لجنــة  إلــى  وتقــدم  شــهري، 
التقريــر ربــع الســنوي عــن الشــهر الســابق إلــى لجنــة المخاطــر 
تغطيهــا  التــي  الهامــة  النقــاط  تشــمل  للمجلــس,  التابعــة 

ــي: ــا يل ــة م المراجع

مراجعة المحفظة  •

ــذي يتضمــن  موجــز اإلدارة لإلنحــراف وإتجاهــات تعثــر االداء )ال  •
تحليــل االنحــراف حســب المنتــج، وتحليــل النتائــج ، والتاخيــر 

عبــر معاييــر االئتمــان المختلفــة، الــخ,(

المشــاريع المتعهــد القيــام بهــا / والتــي تــم الوفــاء بهــا   •
الشــهر. خــالل 

ــدة  أدخلــت تحســينات عــدة للنظــام وتــم إدخــال عمليــات جدي
محفظــة  جــودة  لتحســين  الهامــة  األنشــطة  جميــع  فــي 
ــادة صياغــة اســتراتيجيته بشــأن  ــام البنــك بإع ــة, لقــد ق التجزئ
اإلقــراض مــن خــالل اعتمــاد معاييــر إقــراض أكثــر صرامــة والرصــد 
المســتمر للمحفظــة وهــو بصــدد تنفيــذ نظــام نشــأة القــرض، 
إطــار  لتعزيــز  التحصيــالت  وحلــول  االئتمــان  تقييــم  ونمــوذج 

عمــل مخاطــر االئتمــان اإلســتهالكي.
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.1 مخاطر االئتمان )يتبع(
آلية مراجعة القروض

لقــد أنشــأ البنــك قســم مســتقل آلليــة مراجعــة القــروض مــع تشــريع للتقييــم المســتمر لجــودة محفظة القــروض؛ والتــوازن بين 
المخاطــر والمكافــأة، وإحــداث تحســينات نوعيــة فــي إدارة االئتمــان, يقــوم القســم بتقييــم فعاليــة إدارة القــروض، ونزاهــة عمليــة 
ــبق  ــا س ــى م ــة إل ــخ, باإلضاف ــة، ال ــودة المحفظ ــة، وج ــة والخاص ــروض العام ــائر الق ــات خس ــم مخصص ــة، وتقيي ــف اإلئتماني التصني
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  خفيف المخاطر
يديــر البنــك ويراقــب ويحــد مــن تركيــزات مخاطــر اإلئتمــان بشــكل معيــن لألفــراد واإلجماليــات والقطاعــات الصناعيــة والبلــدان, 
يقــوم البنــك بتحديــد مســتويات مخاطــر اإلئتمــان وذلــك بوضع ســقوف علــى مســتويات المخاطــر المقبولة المتعلقــة بمقترض 
واحــد، أو إجماليــة مــن المقترضيــن، والقطاعــات الجغرافيــة واإلقتصاديــة, يتــم التحكــم بتلــك المخاطــر ومراجعتهــا دوريــًا مــن 

قبــل لجنــة إدارة اإلئتمــان، ولجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة.

إجمالي الحد األيصى للمخاطر

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
يقــوم البنــك بوضــع عــدة سياســات وممارســات مــن أجــل تخفيــف مخاطــر االئتمــان. تتمثــل الممارســة التقليديــة فــي الحصــول 
علــى ضمــان مقابــل األمــوال المقدمــة، وهــي ممارســة شــائعة. يقــوم البنــك بتطبيــق اإلرشــادات حــول قبــول أنــواع محــددة مــن 

الضمانــات أو تخفيــف مخاطــر االئتمــان, 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 السكنية برهن العقار السكني.

ــات إضافيــة وفقــًا لالتفاقيــة المعنيــة، كمــا تراقــب القيمــة الســوقية  ــات، وتطلــب ضمان تراقــب اإلدارة القيمــة الســوقية للضمان
ــة مخصــص خســائر انخفــاض القيمــة. ــات التــي تــم الحصــول عليهــا خــالل مراجعتهــا لمــدى كفاي للضمان

تتمثــل سياســة البنــك فــي بيــع الممتلــكات المحتفــظ بهــا بشــكل منتظــم، يتــم اســتخدام حصيلــة البيــع لتخفيــض أو ســداد 
المطالبــة غيــر المدفوعــة. عامــًة، ال يقتنــي البنــك الممتلــكات المحتفــظ بهــا الســتخدامها ألغــراض األعمــال.

فيما يلي تحليل الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات الممنوحة:

إجمالــي القــروض و الســلف غيــر المضمونــة هــي أقــل فــي قيمهــا مــن القيمــة اإلجماليــة للضمانــات المحتفــظ بهــا كمــا هــو 
موضــح أعــاله.

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.1 مخاطر االئتمان )يتبع(

 يروض متأخرة
 عن الدفع من
1 إلى 30 يوم

 يروض متأخرة
 عن الدفع من
31 إلى 60 يوم

 يروض متأخرة
 عن الدفع من

61 إلى 89 يوم
اإلجمالي

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

صافي القروض والسلفيات إلى العمالء في

3167,1456,1428,16081,447 ديسمبر 2021

31174,40315,95321,195211,551 ديسمبر 2021 بالدوالر االمريكي

369,292	9,		356,91	,3157 ديسمبر 2020

9,18217,95812,839179,979	311 ديسمبر 2020 بالدوالر االمريكي

اإلجماليالمرالة 3المرالة 2المرالة 1

ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع

5,969	1,808,22278,86858,8791,9الضمانات المتااة

1,176	2,676-38,500يروض اكومية ميسرة

1,846,72278,86861,5551,987,145الرصيد في 31 ديسمبر 2021

4,796,681204,852159,8835,161,416الرصيد في 31 ديسمبر 2021 - ألف دوالر أمريكي

180,	6957,0912,02	,1,903,62063الرصيد في 31 ديسمبر 2020

8,2885,257,610	8551,	6716	,		9,	الرصيد في 31 ديسمبر 2020 - ألف دوالر أمريكي

ــه البنــك فــي 31 ديســمبر 2021 و 31 ديســمبر 2020 غيــر  يمثــل الجــدول أعــاله الســيناريو األســوأ لمخاطــر اإلئتمــان الــذي يتعــرض ل
ــه السياســة  ــأن البنــك لدي ــة األخــرى, إن اإلدارة علــى ثقــة ب ــزات اإلئتماني ــات المحتفــظ بهــا أو التعزي ــن فــي الحســبان الضمان آخذي
المالئمــة للقيــاس والتحكــم بمخاطــر اإلئتمــان, باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم تخفيــف مخاطــر اإلئتمــان مــن خــالل الضمانــات بشــكل 

رهونــات وكفــاالت حيــث يتطلــب ذلــك.

إجمالي الحد 
األيصى للمخاطر

2020

 إجمالي الحد
األقصى للمخاطر

2021

إجمالي الحد 
األقصى للمخاطر

2021

إجمالي الحد 
األيصى للمخاطر

2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

398,79	 693,493 أرصدة لدى البنو	 المررزية 266,995 153,536

2	6,2	2 298,108 المستحق من البنو	 وإيداعات أخرى في أسواق المال 114,771 9	,803

7,905,853 8,415,297 صافي القروض والسلفيات إلى العمالء 3,239,889 3,0	3,75	

793,600 1,058,891 اإلستثمارات المالية المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة 407,673 305,536

125,507 155,078 األصول األخرى 59,705 	8,320

11,753 8,029 الملتقات 3,091 	,525

9,	81,7	9 10,628,896 إجمالي المخاطر لبنود داخل قائمة المركز المالي 4,092,124 3,650,	7	

732,382 734,730 خطابات الضمان 282,871 281,967

101,1	3 190,587 خطابات اإلعتماد 73,376 38,9	0

	58,758 309,779 التزامات غير مسحوبة 119,265 176,622

1,292,283 1,235,096  إجمالي المخاطر لبنود خارج قائمة 
المركز المالي 475,512 	97,529
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32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.1 مخاطر االئتمان )يتبع(
ــده  ــم تحدي ــم يت ــا ل ــأة. م ــة المطف ــة بالتكلف ــة المقاس ــول المالي ــان لألص ــودة االئتم ــول ج ــات ح ــي معلوم ــدول التال ــح الج يوض
بشــكل محــدد، بالنســبة لألصــول الماليــة، تمثــل المبالــغ فــي الجــدول إجمالــي المبالــغ الدفتريــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021.

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.1 مخاطر االئتمان (تابع(

اإلجماليالمرالة 3المرالة 2المرالة 1

ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع

 القروض والسلف للعمالء - 
الخدمات المصرفية للشركات

1,278,882-77	,05289	,989القروض العاملة )درجات من 1 إلى 5(

5	305,3-166,838138,507القروض العاملة )درجات 6(

66	,106-66	,106-القروض العاملة )درجات 7(

12	,12139	,139--القروض غير العاملة )درجات من 8 إلى 10(

إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات 
1,156,243534,450139,4121,830,105المصرفية للشركات

 القروض والسلف للعمالء -
الخدمات المصرفية لألفراد

1,377,795-1,325,88251,913القروض العاملة )درجات من 1 إلى 7(

31,98931,989--القروض غير العاملة )درجات من 8 إلى 10(

إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات 
	09,78	,1,325,88251,91331,9891المصرفية لألفراد

013,239,889	,82,125586,363171	,2إجمالي القروض والسلف للعمالء

9,04332,763105,908147,714مخصص خسارة القيمة الدفترية

البنود الطارئة المتعلقة باالئتمان

266,320-06152,259,	21القروض العاملة )درجات من 5-1(

0,510	-21,95518,555القروض العاملة )درجات 6(

35,323-35,323-القروض العاملة )درجات 7(

	09,	1	09,	1--القروض المتعثرة )درجات من 8 إلى 10(

236,016106,13714,094356,247إجمالي البنود الطارئة المتعلقة باالئتمان

9081,7083,5296,145مخصص خسارة القيمة الدفترية

مستحق من البنوك و ايداعات اسواق المال

)Baa3 إلى Aa1( عاملة 	97,587--97,587بنو

)Ba2 إلى B1( عاملة 	1بنو	1--687,	687,

97	,2--97	,2بنو	 عاملة )غير مصنفة(

114,771--114,771إجمالي القروض والسلف للعمالء

86--86مخصص خسارة القيمة الدفترية

447,651-441,8765,775أوراق مالية إستثمارية

473-300173مخصص خسارة القيمة الدفترية

اإلجماليالمرالة 3المرالة 2المرالة 1

ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

3,321,771-2,569,883751,888القروض العاملة )درجات من 1 إلى 5(

793,103-5359,758	33,3	القروض العاملة )درجات 6(

276,535-276,535-القروض العاملة )درجات 7(

362,109362,109--القروض غير العاملة )درجات من 8 إلى 10(

إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات 
3,003,2281,388,181362,1094,753,518المصرفية للشركات

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

3,578,688-839,	913	3,8		,3القروض العاملة )درجات من 1 إلى 7(

83,08883,088--القروض غير العاملة )درجات من 8 إلى 10(

إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات 
83983,0883,661,776,	913	3,8		,3المصرفية لألفراد

	15,29	,5,1978		7,0771,523,020		,6إجمالي القروض والسلف للعمالء

23,48885,099275,086383,673مخصص خسارة القيمة الدفترية

البنود اإلحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

1	691,7-556,003135,738القروض العاملة )درجات من 1 إلى 5(

105,221-8,195	57,026القروض العاملة )درجات 6(

8	91,7-8	91,7-القروض العاملة )درجات 7(

36,60836,608--إجمالي القروض والسلف للعمالء

613,029275,68136,608925,318مخصص خسارة القيمة الدفترية

2,3584,4369,16615,960

مستحق من البنوك و ايداعات اسواق المال

)Baa3 إلى Aa1( عاملة 	,253بنو	,253--72	72

)Ba2 إلى B1( عاملة 	38,1بنو	38,1--8	8

86	,6--86	,6بنو	 عاملة )غير مصنفة(

298,106--298,106إجمالي القروض والسلف للعمالء

223--223مخصص خسارة القيمة الدفترية

1,162,730-1,147,73015,000أوراق مالية إستثمارية

1,229-50	779مخصص خسارة القيمة الدفترية
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32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.1 مخاطر االئتمان )تابع(
ــده  ــم تحدي ــم يت ــا ل ــأة. م ــة المطف ــة بالتكلف ــة المقاس ــول المالي ــان لألص ــودة االئتم ــول ج ــات ح ــي معلوم ــدول التال ــح الج يوض
ــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020. ــغ الدفتري ــغ فــي الجــدول إجمالــي المبال بشــكل محــدد، بالنســبة لألصــول الماليــة، تمثــل المبال

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.1 مخاطر االئتمان )تابع(

اإلجماليالمرالة 3المرالة 2المرالة 1

ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

7,703	1,1-30	,03	273,		7القروض العاملة )درجات من 1 إلى 5(

9	257,5-9170,058	,187القروض العاملة )درجات 6(

110,668-110,668-القروض العاملة )درجات 7(

	130,95	130,95--القروض غير العاملة )درجات من 8 إلى 10(

إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات 
931,764584,156130,9541,646,874المصرفية للشركات

مخصص خسارة القيمة الدفترية

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

1,358,858-1,319,28739,571القروض العاملة )درجات من 1 إلى 7(

38,02238,022--القروض غير العاملة )درجات من 8 إلى 10(

إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات 
1,319,28739,57138,0221,396,880المصرفية لألفراد

2,251,051623,727168,9763,043,754إجمالي القروض والسلف للعمالء

11,84031,625112,427155,892مخصص خسارة القيمة الدفترية

البنود الطارئة المتعلقة باالئتمان

172,720-58,636	08,	11القروض العاملة )درجات من 1 إلى 5(

	65,62-3233,192	,32القروض العاملة )درجات 6(

27,258-27,258-القروض العاملة )درجات 7(

265,602-146,516119,086إجمالي القروض والسلف للعمالء

2,850-9101,940مخصص خسارة القيمة الدفترية

مستحق من البنوك و ايداعات اسواق المال

)Baa3 إلى Aa1( عاملة 	65,732--65,732بنو

)Ba2 إلى B1( عاملة 	17,083--17,083بنو

11,988--11,988بنو	 عاملة )غير مصنفة(

94,803--94,803إجمالي القروض والسلف للعمالء

87--87مخصص خسارة القيمة الدفترية

342,521--342,521أوراق مالية إستثمارية

318--318مخصص خسارة القيمة الدفترية

اإلجماليالمرالة 3المرالة 2المرالة 1

ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

7	2,981,0-7,870	1,933,1771,0القروض العاملة )درجات من 1 إلى 5(

668,959-86,990181,969	القروض العاملة )درجات 6(

9		,287-9		,287-القروض العاملة )درجات 7(

0	0,1	03	0,1	3--القروض غير العاملة )درجات من 8 إلى 10(

إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات 
2,420,1671,517,288340,1404,277,595المصرفية للشركات

مخصص خسارة القيمة الدفترية

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

3,529,501-26,719102,782	,3القروض العاملة )درجات من 1 إلى 7(

98,75898,758--القروض غير العاملة )درجات من 8 إلى 10(

إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات 
3,426,719102,78298,7583,628,259المصرفية لألفراد

5,846,8861,620,070438,8987,905,854إجمالي القروض والسلف للعمالء

30,75382,143292,018404,914مخصص خسارة القيمة الدفترية

البنود اإلحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

8,623		-296,322152,301القروض العاملة )درجات من 1 إلى 5(

52	,170-23986,213,	8القروض العاملة )درجات 6(

70,800-70,800-القروض العاملة )درجات 7(

689,875-	380,561309,31إجمالي القروض والسلف للعمالء

7,403-2,3645,039مخصص خسارة القيمة الدفترية

مستحق من البنوك و ايداعات اسواق المال

)Baa3 إلى Aa1( عاملة 	170,737--170,737بنو

)Ba2 إلى B1( عاملة 	بنو		--370,		370,

31,136--31,136بنو	 عاملة )غير مصنفة(

246,243--246,243إجمالي القروض والسلف للعمالء

226--226مخصص خسارة القيمة الدفترية

889,665--889,665أوراق مالية إستثمارية

826--826مخصص خسارة القيمة الدفترية
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.1 مخاطر االئتمان )تابع(
 قييم إنخفاض القيمة

تعريف التعثر في السداد والمعالجة

وبالتالــي،  الســداد،  عــن  تخلفــت  ماليــة  أداة  أن  البنــك  يــرى 
المرحلــة 3 )إنخفــاض قيمــة اإلئتمــان( إلحتســاب خســائر اإلئتمــان 
المتوقعــة فــي جميــع الحــاالت عندمــا يصبــح المقتــرض متأخــرا 
90 يوًمــا عــن ســداد مدفوعاته التعاقديــة. یعتبر البنك أرصدة الخزینة 
والبنوك متخلفة عن الســداد ویتخذ إجراء فوري عندما ال یتم ســداد 
المدفوعات الداخلیة المطلوبة قبل إغالق األعمال كمــا هــو مبین في 

االتفاقیات الفردیة.

كجــزء مــن التقييــم النوعــي لمــا إذا كان العميــل متخلًفــا عــن 
الســداد، يأخــذ البنــك أيًضــا فــي عيــن اإلعنبــار إجماليــة متنوعــة 
مــن الحــاالت التــي قــد تشــير إلــى عــدم إحتمــال الدفــع. عندمــا 
تحــدث مثــل هــذه األحــداث، يــدرس البنــك بعنايــة مــا إذا كان 
ينبغــي أن يــؤدي هــذا الحــدث إلــى معاملــة العميــل علــى أنــه 
متعثــر، ومــن ثــم يتــم تقييمــه علــى أنــه المرحلــة 3 إلحتســاب 
خســائر اإلئتمــان المتوقعــة أو مــا إذا كانــت المرحلة 2 مناســبة. 

مثــل هــذه األحــداث تشــمل:

أو  التعثــر  إلــى  يشــير  للمقتــرض  الداخلــي  التقييــم   •
التعثــر شــبه 

المقترض طلب التمويل في حاالت الطوارئ من البنك  •

المقتــرض الــذي لديــه التزامــات مســتحقة متأخــرة للدائنيــن   •
العمومييــن أو الموظفيــن

المقترض المتوفى  •

ــث  ــة حي ــات المتضمن انخفــاض جوهــري فــي قيمــة الضمان  •
مــن المتوقــع اســترداد القــرض مــن بيــع الضمانــات

انخفــاض جوهــري فــي مبيعــات المقتــرض أو فقــدان أحــد   •
كبــار العمــالء

خرق إلتفاق ال يتنازل عنه البنك  •

المديــن(  إجماليــة  داخــل  قانونيــة  منشــأة  أي  )أو  المديــن   •
اإلفــالس. إعــالن  طلــب  بتقديــم  تقــوم 

تعليــق ديــون أو حقــوق المســاهمين المدرجــة فــي البورصــة   •
بســبب الشــائعات أو الحقائــق المتعلقــة بالصعوبــات الماليــة.

ــم معالجتهــا"،  ــار أداة ماليــة "قــد ت إن سياســة البنــك فــي اعتب
وبالتالــي إعــادة تصنيفهــا خــارج المرحلــة 3 عندمــا ال يكــون أي 
مــن معاييــر التخلــف موجــوًدا لمــدة ســتة أشــهر متتاليــة علــى 
األقــل. إن قــرار تصنيــف أصــل مــا فــي المرحلــة 2 أو المرحلــة 1 
ــت  ــي وق ــة، ف ــان المحدث ــة االئتم ــى درج ــد عل ــه يعتم ــد عالج عن
ــادة كبيــرة فــي  ــى وجــود زي العــالج، ومــا إذا كان هــذا يشــير إل

ــي. ــاإلدراج المبدئ ــة ب مخاطــر االئتمــان مقارن

إدما	 معلومات استلرافية
تقييمــه  فــي  بإدمــاج معلومــات استشــرافية  البنــك  يقــوم 
لمــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان لــألداة قــد زادت بصــورة جوهريــة 
المتوقعــة.  االئتمــان  المبدئــي وقياســه لخســائر  اإلدراج  منــذ 
ــات  ــن المعلوم ــة م ــة متنوع ــار إجمالي ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ وم
رأي  بتكويــن  البنــك  يقــوم  الخارجيــة،  والمتوقعــة  الفعليــة 
االقتصاديــة  للمتغيــرات  المســتقبلي  لالتجــاه  أساســي 
مــن  معقولــة  إجماليــة  وضــع  إلــى  باإلضافــة  الصلــة  ذات 

المحتملــة. الســيناريوهات 

بالنظــر إلــى طبيعــة المخاطــر التــي يتعــرض لهــا البنــك ومــدى 
توفــر المعلومــات اإلحصائيــة التاريخيــة الموثــوق بهــا، يســتنتج 
البنــك احتماليــة التعثــر فــي الســداد فــي نقطــة زمنيــة محــددة 
باســتخدام بيانــات دوريــة عــن احتماليــة التعثــر تنشــرها موديــز 

لــكل فئــة تصنيــف.

افتراضات ايتصادية متغيرة
االقتصــاد  ســيناريوهات  لتحديــد  المطبقــة  الطريقــة  تتمثــل 
الكلــي واحتماالتهــا فــي نهــج هجيــن يجمــع بيــن التنبــؤات / 
النمــاذج الحتميــة مــع تحليــل التوزيــع العشــوائي للحصــول 

البديلــة واحتماالتهــا. االقتصاديــة  الظــروف  علــى 

يمكــن تلخيــص االفتراضــات الرئيســية والخيــارات المنهجيــة 
ــة: ــوات التالي ــن الخط ــة م ــي إجمالي ف

علــى الرغــم مــن حقيقــة أن ســعر النفــط لــم يتــم اختيــاره   .1
لالختيــار  اإلحصائــي  التحســين  خــالل  توضيحــي  كمتغيــر 
المتغيــر، فــإن فطنــة األعمــال باإلضافــة إلى تحليــل االرتباطات 
الناتــج  أنهــا قــوة دافعــة رئيســية فــي تحديــد  إلــى  تشــير 
المحلــي اإلجمالــي ومعــدل الفائــدة الحقيقــي علــى النحــو 
المحــدد فــي البنــك الدولــي )يتأثــر معامــل انكمــاش الناتــج 
ــة  ــث أن صناع ــط حي ــعار النف ــدة بأس ــي بش ــي اإلجمال المحل
النفــط مســؤولة عــن جــزء كبيــر مــن حجــم الناتــج المحلــي 

ــي فــي ُعمــان(. اإلجمال
تــم إنشــاء الســيناريو األساســي علــى افتــراض اســتقرار   .2
ســعر النفــط عنــد مســتوى 54 دوالر لبرميــل النفــط برنــت.
تــم بنــاء الســيناريوهات البديلــة بنــاًء علــى االنحرافــات عــن   .3
ــار: ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــط م ــعر النف ــي لس ــار األساس المس
النفــط أســعار  فــي  للتغيــرات  التاريخيــة  ا.  التقلبــات    
النســبية  الســعرية  للتغيــرات  المعيــاري  االنحــراف   ٪  28(

، الســنوية( 
االنحــراف   0.87 ناقــص   / زائــد  يســاوي  االنفصــال  ب.  حجــم   
المعيــاري مــن الســيناريو األساســي كتمثيــل تقريبــي 
الحتمــال 33،33٪ مــن الســيناريوهات البديلــة )الســلبية 

، والمواتيــة( 
ج.  اســتندت ديناميكيــات الوقــت للمتغيــر علــى افتــراض   
التوزيــع الطبيعــي للتغيــرات الســنوية فــي أســعار النفــط 
ــن  ــاس الزم ــط وقي ــس المتوس ــص عك ــض خصائ ــع بع م
المعيــن )زمــن االنحــراف المعيــاري مــرات الجــذر التربيعــي 
ــص  للوقــت( مــع عالمــات )- / +( بمــا يتماشــى مــع خصائ

الســيناريو )ســلبي / مواتيــة(.

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.1 مخاطر االئتمان )تابع(
كان مــن المتوقــع أن يكــون الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومعــدل الفائــدة الحقيقــي يســتند إلــى اعتماديــات التبــادل وعالقاتهمــا    .4
)مــع تأخــر الوقــت المناســب( لتغيــرات أســعار النفــط مــع افتــراض منتصــف أســعار نفــط برنــت فــي إطــار ســيناريو محــدد كمــا 

تــم الحصــول عليــه مــن خــالل العمليــة الموضحــة فــي 3.
تــم التنبــؤ بالناتــج المحلــي اإلجمالــي للفــرد مــن خــالل االنحــدار إلــى التغيــرات فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي المقابلــة علــى    .5

النحــو المقــدر لســيناريو معيــن ويفتــرض خفــض وتيــرة النمــو الســكاني ال يعتمــد علــى الســيناريو المعنــي.

الخزينة والتجارة والعاليات بين البنو	
الماليــة، والمصــارف، وتجــار  الخدمــات  المقابلــة تشــمل مؤسســات  البنــوك واألطــراف  بيــن  الخزينــة والتجــارة والعالقــات  إن 
السماســرة، وتجــار صــرف العمــالت، ودور المقاصــة. بالنســبة لهــذه العالقــات، يقــوم قســم مخاطــر االئتمــان فــي البنــك بتحليــل 
ــة  ــف وكال ــال، تصني ــبيل المث ــى س ــرى، عل ــة األخ ــات الخارجي ــة والبيان ــات المالي ــل المعلوم ــور مث ــة للجمه ــات المتاح المعلوم

ــي. ــف الداخل ــن التصني ــد، ويعي ــم الجي التقيي

إيراض اللررات واألعمال التجارية الصغيرة
االئتمــان  المقترضيــن مــن قبــل موظفــي مخاطــر  يتــم تقييــم  المصرفيــة للشــركات واالســتثمارات،  للقــروض  بالنســبة 
المتخصصيــن فــي البنــك. يســتند تقييــم مخاطــر االئتمــان علــى نمــوذج تقييــم النقــاط االئتمانيــة الــذي يأخــذ فــي االعتبــار 

التاريخيــة والحاليــة والمســتقبلية مثــل: المعلومــات  مختلــف 

ــج  ــة النتائ ــات التــي أعدهــا العميــل. تشــمل هــذه المعلومــات المالي ــة مــع التوقعــات والموازن ــة التاريخي المعلومــات المالي  –
المحققــة والمتوقعــة ونســب المــالءة ونســب الســيولة وأي نســب أخــرى ذات صلــة لقيــاس األداء المالــي للعميــل. يتــم التقــاط 

بعــض هــذه المؤشــرات فــي اإلتفاقيــات المبرمــة مــع العمــالء، وبالتالــي، يتــم قياســها بمزيــد مــن االهتمــام.
أي معلومــات متاحــة للجمهــور حــول العمــالء مــن األطــراف الخارجيــة. وهــذا يشــمل درجــات التصنيــف الخارجيــة الصــادرة عــن   –
وكاالت التصنيــف، وتقاريــر المحلليــن المســتقلين، وســندات متداولــة عالنيــًة أو أســعار مقايضــة تقصيــر اإلئتمــان أو البيانــات 

الصحفيــة والمقــاالت.
ــج المحلــي المتعلــق بقطاعــات  ــة جغرافيــة أو جيوسياســية، علــى ســبيل المثــال، نمــو إجمالــي النات أي معلومــات اقتصادي  –

ــل. ــل العمي ــث يعم ــددة حي ــة مح ــة وجغرافي صناعي
أي معلومات داعمة أخرى موضوعية عن جودة وقدرات إدارة العميل ذات الصلة بأداء الشركة.  –

يختلــف مــدى تعقيــد وتقنيــات التصنيــف بنــاًء علــى تعــرض البنــك وتعقيــد وحجــم العميــل. يتــم تصنيــف بعــض القــروض   –
ــة. ــات التجزئ ــة بمنتج ــك الخاص ــاذج البن ــن نم ــًدا ضم ــل تعقي ــرة األق ــة الصغي التجاري

المحررين الرئيسيين

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021سيناريو خسائر اإلئتمان

المتويعة والترجيح 
202120222023	20222023202المخصص

7.6%7.6%7.6%7.1%7.1%7.1%السيناريو األساسيسعر الفائدة الحقيقي

6.9%	.6%5.8%	.5%7.	%3.2%سيناريو الصعود

	.7%8.1%8.9%10.6%11.5%13.0%سيناريو الهبو	

3.	%3.	%3.	%3.5%3.5%11.0%السيناريو األساسيالنا ج المحلي اإلجمالي

2.	%3.	%5.1%3.9%5.	%11.0%سيناريو الصعود

3.7%3.6%2.9%3.1%2.3%11.0%سيناريو الهبو	

0.1%0.7%0.2%-	.0%-	.0%6.9%السيناريو األساسيالنا ج المحلي اإلجمالي للفرد الوااد

0.2%	.0%1.1%-0.1%0.5%6.9%سيناريو الصعود

-0.2%-	.0%-1.0%-0.9%-1.3%6.9%سيناريو الهبو	
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32. إدارة المخاطر )يتبع

32.1 مخاطر االئتمان )تابع((
اإليراض اإلستهالري ورهونات التجزئة

يشــمل اإلقــراض االســتهالكي قــروض شــخصية غيــر مضمونــة 
وبطاقــات ائتمــان وســحب علــى المكشــوف. يتــم تصنيــف 
ــة وبعــض عمليــات اإلقــراض  هــذه المنتجــات مــع رهــون التجزئ
الصغيــرة لألعمــال األقــل تعقيــًدا مــن خــالل أداة بطاقــة األداء اآللــي 
التــي تعتمــد فــي المقــام األول علــى األيــام التــي فــات موعــد 

إســتحقاقها. المدخــالت الرئيســية األخــرى فــي النمــاذج هــي:

الســقوف  اســتخدام  االســتهالكي:  اإلقــراض  منتجــات   –
ومعــدالت  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  زونمــو  والتقلبــات، 
المرتبــات   / الدخــل  مســتويات  فــي  التغيــرات  البطالــة، 
الجاريــة  الحســابات  ســجالت  علــى  بنــاءًا  الشــخصية 
المتوقعــة. الفائــدة  تســعير  وإعــادة  الشــخصية  والمديونيــة 

ــدالت  ــي، ومع ــي اإلجمال ــج المحل ــو النات ــة: نم ــون التجزئ ره  –
المرتبــات   / الدخــل  مســتويات  فــي  والتغيــرات  البطالــة، 
الجاريــة،  الحســابات  ســجالت  إلــى  اســتنادًا  الشــخصية 
الفائــدة المتوقعــة. والمديونيــة الشــخصية، وإعــادة تســعير 

 حليل الحساسية
تتمثــل أهــم االفتراضــات التــي تؤثــر علــى مخصــص خســائر 

اإلئتمــان المتوقعــة علــى النحــو التالــي:

تقصيــر  احتمــال  علــى  لتأثيــره  نظــرًا  الفائــدة،  ســعر   •
و الشــركات؛ 

الناتــج المحلــي اإلجمالــي، بالنظــر إلــى التأثيــر الكبيــر علــى   •
ــات؛ أداء الشــركات وتقييمــات الضمان

المقترضيــن  قــدرة  علــى  لتأثيــره  نظــرًا  البطالــة،  معــدل   •
ســداد  علــى  المضمونيــن  وغيــر  المضمونيــن 

التعاقديــة. أقســاطهم 

التعرض للمخاطر عند التعثر
الدفتريــة  القيمــة  التعثــر  عنــد  للمخاطــر  التعــرض  يمثــل 
انخفــاض  لحســابات  الخاضعــة  الماليــة  لــألدوات  اإلجماليــة 
التعــرض  زيــادة  علــى  العميــل  قــدرة  يعالــج  ممــا  القيمــة، 
والســداد  الدفــع  عــن  التخلــف  مــن  االقتــراب  مــع  للمخاطــر 

أيًضــا. المحتمــل  المبكــر 

لحســاب التعــرض للمخاطــر عنــد التعثــر لقــرض المرحلــة 1، 
يقــوم البنــك بتقييــم أحــداث التخلــف المحتملــة فــي غضــون 
12 شــهًرا لحســاب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهر 
ومــع ذلــك، إذا كان قــرض المرحلــة األولــى متوقــع التخلــف فــي 
ــخ الميزانيــة العموميــة ومــن المتوقــع أيًضــا  12 شــهًرا مــن تاري
ــٍذ يتــم أخــذ جميــع أحــداث  ــم التعثــر مــرة أخــرى، عندئ عالجــه ث
التخلــف المرتبطــة بعيــن االعتبــار. بالنســبة للمرحلــة 2 و 3 
ــة المشــتراة أصــالً بإئتمــان منخفــض القيمــة ،  واألصــول المالي

فــإن التعــرض للمخاطــر عنــد التعثــر يعتبــر لألحــداث علــى مــدى 
عمــر األدوات.

طريــق  عــن  التعثــر  عنــد  للمخاطــر  التعــرض  البنــك  يحــدد 
نمذجــة إجماليــة مــن نتائــج التعــرض المحتملــة فــي نقــاط 
يتــم  متعــددة.  لســيناريوهات  المقابلــة  مختلفــة،  زمنيــة 
ــر  ــار التقري ــر بمقتضــى معي ــة التعث ــن إحتمالي ــك تعيي بعــد ذل
ــج  ــاءًا علــى نتائ ــكل ســيناريو اقتصــادي بن ــي 9 ل ــي الدول المال

البنــك. نمــاذج 

الخسارة الناشئة من التعثر
ــتثمار،  ــركات واالس ــة للش ــة المصرفي ــألدوات المالي ــبة ل بالنس
ــل  ــى األق ــر عل ــن التعث ــئة م ــائر الناش ــم الخس ــم قي ــم تقيي يت
كل 12 شــهًرا مــن قبــل مديــري الحســابات وتتــم مراجعتهــا 
االئتمــان  مخاطــر  قســم  قبــل  مــن  عليهــا  والموافقــة 
المتخصصــة للبنــك. يعتمــد تقييــم مخاطــر االئتمــان علــى 
إطــار تقييــم موحــد للخســارة الناشــئة مــن التعثــر ينتــج عنــه 
هــذه  تأخــذ  التعثــر.  مــن  الناشــئة  للخســارة  معيــن  معــدل 
المعــدالت الخاصــة بالخســارة الناشــئة مــن التعثرفــي الحســبان 
بالمبلــغ  مقارنــة  المتوقــع  التعثــر  للمخاطرعنــد  التعــرض 
المتوقــع اســترداده أو تحقيقــه مــن أي ضمانــات محتفــظ بهــا.

يقــوم البنــك بتقســيم منتجــات اإلقــراض بالتجزئة إلــى محافظ 
أصغــر متجانســة، بنــاءًا علــى الخصائــص األساســية ذات الصلــة 
البيانــات  تعتمــد  المســتقبلية.  النقديــة  التدفقــات  بتقديــر 
المطبقــة علــى بيانــات الخســارة المجمعــة تاريخيــا وتتضمــن 
إجماليــة أوســع مــن خصائــص المعامــالت )علــى ســبيل المثــال، 
نــوع المنتــج، نطــاق أوســع مــن أنــواع الضمانــات( باإلضافــة إلــى 

خصائــص المقتــرض.

یتم استخدام البیانات األخیرة والسیناریوهــات االقتصادیة المستقبلیة 
من أجل تحدید معدل الخســارة الناشــئة مــن التعثــر بمقتضــى 
األدوات  من  مجموعة  لكل   9 الدولــي  المالــي  التقريــر  معيــار 
المالیة. عنــد تقييــم المعلومــات التطلعيــة، يســتند التوقــع 
المدخــالت  أمثلــة  تتضمــن  متعــددة.  ســيناريوهات  علــى 
الرئيســية تغييــرات فــي قيــم الضمانــات بمــا فــي ذلــك أســعار 
العقــارات الخاصــة بالرهــون العقاريــة و أســعار الســلع وحالــة 

ــك. ــي البن ــائر ف ــى خس ــدل عل ــرى ت ــل أخ ــع أو عوام الدف

مــن  الناشــئة  والخســارة  التنظیمیة  القواعد  بتقدیر  البنك  یقوم 
التعثــر بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 علــى أساس 
مختلف. وفًقــا لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي 9، يتــم تقديــر 
معــدالت الخســارة الناشــئة مــن التعثــر للمرحلــة 1، والمرحلــة 
2، والمرحلــة 3، والقطاعــات المشــتراة أصــالً بإئتمــان منخفــض 
ــر المالــي الدولــي 9 لــكل فئــة  القيمــة بموجــب معيــار التقري
مــن فئــات األصــول. يتــم تقديــر مدخــالت هــذه المعــدالت الخاصــة 
بالخســارة الناشــئة مــن التعثــر، إن أمكــن، مــن خــالل اختبــار 
المســتردات األخيــرة. يتــم تكــرار هــذه لــكل ســيناريو اقتصــادي 

حســب االقتضــاء.

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.1 مخاطر االئتمان )تابع(
الزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمان

لخســائر  الخاضعــة  األصــول  جميــع  باســتمرار  البنــك  يراقــب 
أو  أداة  كانــت  إذا  مــا  تحديــد  أجــل  مــن  المتوقعــة  اإلئتمــان 
ــة  ــان المتوقع ــائر اإلئتم ــى خس ــع إل ــن األدوات تخض ــة م محفظ
مــدى  علــى  المتوقعــة  اإلئتمــان  خســائر  أو  شــهر   12 لمــدة 
أعمارهــا المحتملــة، يقــوم البنــك بتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك 
زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي.

زيــادة  لتحفيــز  ثانويــة  نوعيــة  طريقــة  أيًضــا  البنــك  يطبــق 
نقــل  مثــل  األصــول،  ألحــد  االئتمــان  مخاطــر  فــي  ملحوظــة 
إلــى قائمــة المراقبــة، أو حســاب يصبــح  العميــل / المنشــأة 
متعثر. في بعض الحاالت ، قد یعتبر البنك أیضا أن األحداث المذكورة 
مقارنة  االئتمان  مخاطــر  في  كبيــرة  زیادة  هــي  يلــي  فيمــا 
بالتعثــر. بغــض النظــر عــن التغيــر فــي الدرجــات االئتمانيــة، إذا 
تجــاوزت المدفوعــات التعاقديــة أكثــر مــن 30 يوًمــا مــن موعــد 
ســدادها، يعتبــر أن مخاطــر االئتمــان قــد زادت بشــكل كبيــر 

منــذ االعتــراف المبدئــي.

أو  الماليــة  المعلومــات  موثوقيــة  عــدم  أو  كفايــة  عــدم  أ( 
غيرهــا مثــل عــدم توفــر البيانــات الماليــة المدققــة خــالل 120 

يوًمــا مــن نهايــة الفتــرة المحاســبية.

ــذي  ــا مــن الحــد ال ــق خــالل 35 يوًم التأخيــر فــي تنفيــذ الوثائ ب( 
ــم إعــداده بســبب النزاعــات مــع العمــالء. ت

يخضــع المقتــرض للتقاضــي مــن قبــل أطــراف ثالثــة قــد  ج( 
المالــي. علــى مركــزه  تأثيــر كبيــر  لهــا  يكــون 

تغييــرات متكــررة فــي كبــار موظفــي اإلدارة العليــا دون  د( 
إدارة مهنيــة مقبولــة. أو  خلفــاء 

تحويــل األمــوال بيــن اإلجماليــة بــدون معامــالت متضمنــة  ه( 
الملموســة. القيمــة  50٪ مــن صافــي  تتجــاوز 

التأجيــل / التأخيــر فــي تاريــخ بــدء العمليــات التجاريــة بأكثــر  و( 
مــن عــام واحــد مــا عــدا فــي المشــروعات الحكوميــة أو 

التأخيــر يرجــع إلــى الموافقــات الحكوميــة.

تمنــح  تنــازالت  إلــى  تــؤدي  المصطلحــات  علــى  تعديــالت  ز( 
 / للمقتــرض  النقديــة  التدفقــات  فحــص  )بعــد  للمقتــرض 
ذلــك  فــي  بمــا  الســداد(  القــدرة علــى   / المالــي  المركــز 
عــن  والتنــازل  الســداد  وتأجيــل  االختيــاري  الوقــف  تمديــد 
اإلتفاقيــات ومــا إلــى ذلــك. يجــب أن يكــون هــذا المطلــب 
ــة الصــادرة عــن البنــك  متوافقــًا مــع إرشــادات إعــادة الهيكل

آلخــر. وقــت  مــن  العمانــي  المركــزي 

هبــوط بنســبة 25٪ أو أكثــر فــي المبيعــات أو فــي األربــاح  ح( 
قبــل ضريبــة الدخــل مقارنــة بالســنة الســابقة باســتثناء حالــة 

ــة. التغييــر فــي نمــوذج األعمــال/ أحــد األحــداث الجوهري

أقــل  إلــى  الديــن  خدمــة  تغطيــة  نســبة  فــي  انخفــاض  ط( 
ائتمانــي  بدعــم  تتمتــع  التــي  الحــاالت  باســتثناء   1 مــن 

مقبــول. خارجــي 

تخفيــض تقييــم الرتبــة مــن خــالل 3 درجــات للتصنيــف مــن  ي( 
.R6 و R5 ــى ــم تخفيضهــا إل ــى R4 و 2 مــن الشــقوق ت R1 إل

التــآكل فــي القيمــة الصافيــة بأكثــر مــن 20٪ مقارنة بالســنة  ك( 
الســابقة إلــى جانــب الزيــادة فــي الرافعــة الماليــة بمقــدار 

1.5 مــرة.

إدارة مخاطر النماذ	:
البنــك نمــاذج فــي العديــد مــن أنشــطته الماليــة  اســتخدم 
والتجاريــة بدايــة مــن االكتتــاب فــي تســهيل ائتمانــي حتــى 
إعــداد التقاريــر عــن الخســارة المتوقعــة بموجــب المعيــار رقــم 

9 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

إلدارة مخاطــر النمــاذج، قــام البنــك بتطبيــق إطــار الحوكمــة 
بموجــب المعيــار رقــم 9 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر 
الماليــة )اإلطــار(. اإلطــار هــو السياســة المطبقــة فــي مختلــف 
أقســام البنــك وينطبــق علــى جميــع نمــاذج البنــك. ووفًقــا 
ــد المخاطــر المعــدة داخليــًا أو  لإلطــار، فــإن جميــع نمــاذج تحدي
خارجيــًا )القائمــة علــى المورديــن( والتــي تؤثــر بشــكل مباشــر 
علــى إعــداد التقاريــر الماليــة عــن الخســارة المتوقعــة وخســائر 
ــب  ــة تتطل ــا المحتمل ــدى أعماره ــى م ــة عل ــان المتوقع االئتم

التحقــق مــن الصحــة بشــكل مســتقل.

يضــع هــذا اإلطــار منهجيــة منظمــة إلدارة التطويــر والتحقــق 
والموافقــة والتطبيــق واالســتخدام المســتمر للنمــاذج. كمــا 
ومســؤوليات  أدوار  يتضمــن  الفعالــة  لــإلدارة  هيــكل  يضــع 
مخاطــر  إلدارة  بوضــوح  محــددة  رقابــة  وضوابــط  وسياســات 
النمــاذج. تتــم مراجعــة اإلطــار علــى أســاس منتظــم لضمــان 
ــة. يجــب  ــة والممارســات الدولي ــر التنظيمي اســتيفائه للمعايي
اعتمــاد أي تغييــر جوهــري فــي اإلطــار مــن قبــل مجلــس اإلدارة 

أو لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس.

يقــوم البنــك بالتحقــق مــن فعاليــة النمــاذج بشــكل مســتقل 
ويترتــب علــى هــذه العملية توصيــة باعتماد اســتخدام النماذج 
الجديــدة لتقديــر / تقييــم المخاطــر. باإلضافــة إلــى التحقــق مــن 
فعاليــة النمــوذج الجديــد، فإنــه يقّيــم أيًضــا أداء النمــاذج الحاليــة 
مــن خــالل عمليــة مراجعــة ســنوية. إن اســتقاللية فريــق العمــل 
ــق  ــا يتعل ــك فيم ــال للبن ــي فع ــاع ثان ــط دف ــة خ ــتكون بمثاب س

باســتخدام النمــاذج.

32.2 مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي مخاطــر عــدم قــدرة البنــك علــى 
الوفــاء بالتزامــات الدفــع عنــد اســتحقاقها فــي ظــل الظــروف 
المخاطــر،  هــذه  مــن  الحــد  أجــل  مــن  واالســتثنائية.  العاديــة 
تبحــث اإلدارة باســتمرار عــن فــرص لتنويــع مصــادر التمويــل 
باإلضافــة إلــى القاعــدة األساســية لإليــداع، وإدارة األصــول آخــذة 
النقديــة  التدفقــات  ومراقبــة  االعتبــار،  عيــن  فــي  الســيولة 
المســتقبلية والســيولة بشــكل يومــي. يتضمــن ذلــك تقييــم 
للتدفقــات النقديــة المتوقعــة ومــدى توفــر ضمانــات ذات درجــة 
عاليــة يمكــن إســتخدامها للحصــول علــى تمويــل إضافــي 

ــة. ــد الحاج عن

يحــرص البنــك علــى االحتفــاظ بالســيولة الكافيــة مــن خــالل 
تقييــم وتحديــد ومراقبــة التغيــرات فــي التمويــل المطلــوب 
بصــورة مســتمرة لتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية فــي ضــوء 
يحتفــظ  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  للبنــك.  العامــة  اإلســتراتيجية 
البنــك ببعــض األصــول الســائلة كجــزء مــن إســتراتيجيته إلدارة 

مخاطــر الســيولة.
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32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.2 مخاطر السيولة )تابع(
يديــر البنــك مخاطــر الســيولة بنــاًء علــى إرشــادات البنــك المركــزي العمانــي والسياســات المتعلقــة بالســيولة الالزمــة فــي حــاالت 
الطــوارئ والتــي يتــم اعتمادهــا ومراجعتهــا دوريــا مــن قبــل لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس. تتــم مراقبــة مخاطــر الســيولة 
دوريــًا مــن خــالل تحليــل العديــد مــن التقاريــر مثــل اســتحقاقات األصــول وااللتزامــات، وخطــوط الســيولة، ومؤشــرات اإلنــذار المبكــر 
ونســب األســهم. كذلــك يجــري البنــك أيضــا بصــورة دوريــة اختبــارات الضغــط فيمــا يتعلــق بالســيولة بنــاء علــى ظــروف الســوق 
وأحــداث تتعلــق بالبنــك بمــا يتماشــى مــع توصيــات لجنــة بــازل. يتــم مراجعــة وضــع الســيولة لــدى البنــك وســيناريوهات اختبــار 

الضغــط دوريــًا مــن قبــل اإلدارة وكذلــك يتــم مناقشــتها فــي قبــل لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة.

أصــدر البنــك المركــزي العمانــي إرشــادات بشــأن تطبيــق إطــار بــازل 3 بشــأن الســيولة وهــي نســبة تغطيــة الســيولة وصافــي 
ــل المســتقر. التموي

نســبة صافــي التمويــل المســتقر هــي نســبة هيكليــة طويلــة األجــل تهــدف إلــى معالجــة عــدم التطابــق فــي الســيولة 
وتقليــل مخاطــر التمويــل علــى مــدى ســنة واحــدة. ويســري مفعولهــا اعتبــارا مــن ينايــر 2020، بنســبة حــد أدنــى قدرهــا 100٪ وفقــًا 

للتوجيهــات التنظيميــة.

فيما يلي االستحقاقات المتبقية لألصول وااللتزامات كما في 31 ديسمبر 2021:

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

 تحت الطلب
حتى 3 أشهر

 3 إلى
12 شهر

اإلجمالي 
الفرعي أقل 
من 12 شهر

من سنة 
إلى 5 

سنوات

 أكثر من
5 سنوات

اإلجمالي 
الفرعي أكثر 

من 12 شهر
اإلجمالي

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

النقدية واألرصدة لدى البنو	 
1307,870		,28,95751	8	,2922	,50,095256	206,33المررزية

المستحق من البنو	 وإيداعات 
685,	16,55611-88,18198,12916,556	89,9أخرى بأسواق المال )صافي( 

القروض والسلفيات وأنلطة 
6	99,629221,926721,555805,8201,561,2712,367,0913,088,6	التمويل للعمالء )صافي(

7,178		7169,888280,835	3110,9	153,79012,553166,3استثمارات مالية

59,89259,89259,892----ممتلكات ومعدات

12362,796-53,6838,99062,673123األصول األخرى

1,003,384301,7451,305,129955,9301,820,0082,775,9384,081,067إجمالي األصول

المستحق للبنو	 وإيداعات أخرى 
000297,729,	15-000,	3,72915	132,17611,5531بأسواق المال

ودائع العمالء واسابات استثمار 
2,917,732	557,6301,213,00	728655,37,	1501,70,	730,57897غير ملروطة

192,500192,500-192,500---سندات متوسطة األجل باليورو

76	,	721,76110	952,220102,7151,289	,100االلتزامات األخرى

13,175---13,175-13,175الضرائب

39,955	39,955	39,955	----اقوق المساهمين

115,500115,500115,500----السندات الدائمة من اللريحة 1

إجمالي االلتزامات وحقوق 
976,424987,9231,964,3471,003,1631,113,5572,116,7204,081,067المساهمين

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.2 مخاطر السيولة )تابع(

 تحت الطلب
حتى 3 أشهر

 3 إلى
12 شهر

اإلجمالي 
الفرعي أقل 
من 12 شهر

من سنة 
إلى 5 

سنوات

 أكثر من
5 سنوات

اإلجمالي 
الفرعي أكثر 

من 12 شهر
اإلجمالي

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

النقدية واألرصدة لدى البنو	 
0075,213133,613799,662	,958	535,932130,117666,0المررزية

المستحق من البنو	 وإيداعات 
3,003297,883	-3,003	880,	925	233,63121,2أخرى بأسواق المال )صافي(

القروض والسلفيات وأنلطة 
58	,8,2888,022	96,1	055,2,	1702,093,039,	311,87	,1,297,739576التمويل للعمالء )صافي(

21,161,501		,1,268729			32,059288,17	32,605	5	,399استثمارات مالية

	155,56	155,56	155,56----ممتلكات ومعدات

319163,107-139,43723,351162,788319األصول األخرى

2,606,193783,7533,389,9462,482,9354,727,2947,210,22910,600,175إجمالي األصول

المستحق للبنو	 وإيداعات أخرى 
00,000773,322	-00,000	30,008373,322	3,31	3بأسواق المال

ودائع العمالء واسابات استثمار 
8,3903,150,6607,578,525		,27,8651,702,2701	,	1,897,6052,530,260غير ملروطة

500,000500,000-500,000---سندات متوسطة األجل باليورو

575271,366,	81,227	261,0255,766266,7913,3االلتزامات األخرى

221,	3---221,	3-221,	3الضرائب

1	2,7	11,1	2,7	11,1	2,7	1,1----اقوق المساهمين

300,000300,000300,000----السندات الدائمة من اللريحة 1

إجمالي االلتزامات وحقوق 
2,536,1652,566,0345,102,1992,605,6182,892,3585,497,97610,600,175المساهمين
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.2 مخاطر السيولة )تابع(

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.2 مخاطر السيولة )تابع(

تحت الطلب 
حتى 3 أشهر

 3 إلى
12 شهر

اإلجمالي 
الفرعي أقل 
من 12 شهر

من سنة 
إلى 5 

سنوات

 أكثر من
5 سنوات

اإلجمالي 
الفرعي أكثر 

من 12 شهر
اإلجمالي

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

النقدية واألرصدة لدى البنو	 
57	,0916,15737,566192	,89121,	30,20715	68,	12المررزية

المستحق من البنو	 وإيداعات 
716,	3,8509-590,8663,850	2,	76,6211أخرى بأسواق المال )صافي(

القروض والسلفيات وأنلطة 
3,0222,210,8122,887,862		,39,119237,931677,050767,7901	التمويل للعمالء )صافي(

2,203	252,6313	7158,08	5,	2,99889,5729	86,57استثمارات مالية

62,56862,56862,568----ممتلكات ومعدات

5	852,8		-8		1,73810,65952,397	األصول األخرى

768,736296,0401,064,776888,0441,679,8312,567,8753,632,651إجمالي األصول

المستحق للبنو	 وإيداعات أخرى 
000288,723,	15-000,	72315,	118,63816,08513بأسواق المال

ودائع العمالء واسابات استثمار 
2,527,179	52,0091,076,51	505,	50,66562	,61	588,819861,8غير ملروطة

192,500192,500-192,500---سندات متوسطة األجل باليورو

8		,	978	,81,97098182,9511,3271701االلتزامات األخرى

9,568---9,568-9,568الضرائب

733,	1	733,	1	733,	1	----اقوق المساهمين

115,500115,500115,500----السندات الدائمة من اللريحة 1

إجمالي االلتزامات وحقوق 
798,995878,9121,677,907972,332982,4121,954,7443,632,651المساهمين

نسبة  غطية السيولة
نســبة تغطيــة الســيولة هــي نســبة قصيــرة األجــل تهــدف إلــى زيــادة القــدرة علــى الصمــود فــي حالــة نقــص الســيولة لمــدة تصــل 
 BM1127 إلــى 30 يومــًا. يتــم احتســاب نســبة تغطيــة الســيولة وفقــًا لمتطلبــات البنــك المركــزي العمانــي بموجــب التعميــم
)بــازل 3: اإلطــار المتعلــق بنســبة تغطيــة الســيولة ومعاييــر اإلفصــاح عــن نســبة تغطيــة الســيولة(. ُيطبــق هــذا القانــون اعتبــارا مــن 
1 ينايــر 2015 بنســبة ال تقــل عــن 60٪ وتزيــد بنســبة 10٪ كل ســنة بعــد ذلــك حتــى تصــل إلــى الحــد األدنــى المطلــوب وقــدره 100٪ فــي 1 

ينايــر 2020.

تحت الطلب 
حتى 3 أشهر

 3 إلى
12 شهر

اإلجمالي 
الفرعي أقل 
من 12 شهر

من سنة 
إلى 5 

سنوات

 أكثر من
5 سنوات

اإلجمالي 
الفرعي أكثر 

من 12 شهر
اإلجمالي

ألف د,أمألف د,أمألف د,أمألف د,أمألف د,أمألف د,أمألف د,أم

النقدية واألرصدة لدى البنو	 
99,888		1,96697,57	55,608	02,31	60	,78	323,85المررزية

المستحق من البنو	 وإيداعات 
6,016	10,0002-199,01637,000236,01610,000أخرى بأسواق المال )صافي(

القروض والسلفيات وأنلطة 
0	2,3687,500,9	8,1085,7	2603,7,	0,569618,0031,758,5721,99	1,1التمويل للعمالء )صافي(

10,608656,1851888,839	5,577	2	8677,787232,65,	22استثمارات مالية

	162,51	162,51	162,51----ممتلكات ومعدات

1,164137,260-108,41027,686136,0961,164األصول األخرى

1,996,716768,9362,765,6522,306,6094,363,1966,669,8059,435,457إجمالي األصول

المستحق للبنو	 وإيداعات أخرى 
9,930	00,0007	-00,000	9,930	1,7793	308,151بأسواق المال

ودائع العمالء واسابات استثمار 
101,	06,56	92,796,1	0,	002,238,5613,767,9611,622,0911,17	,1,529غير ملروطة

500.000500.000-500.000---سندات متوسطة األجل باليورو

5	23,889219,3		7		.563	,8215	212,9082,5االلتزامات األخرى

852,	2---852,	2-852,	2الضرائب

1,077,2291,077,2291,077,229----اقوق المساهمين

300,000300,000300,000----السندات الدائمة من اللريحة 1

إجمالي االلتزامات وحقوق 
2,075,3112,282,8884,358,1992,525,5382,551,7205,077,2589,435,457المساهمين
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.2 مخاطر السيولة )تابع(

إجمالي القيمة 
غير المرجحة 
)متوسط( 2021

إجمالي القيمة 
المرجحة )متوسط( 

2021

إجمالي القيمة 
غير المرجحة 
)متوسط( 2021

إجمالي القيمة 
المرجحة 

)متوسط( 2021

ألف ريال عماني ألف ريال عماني ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

األصول السائلة عالية الجودة

- 1,783,460 إجمالي األصول السائلة عالية الجودة - 686,632

التدفقات النقدية الخارجة

2,002,571 114,784  ودائع التجزئة وودائع من عمالء من الشركات
الصغيرة منها: 770,990 44,193

1,538,683 68,394 ودائع مستقرة 592,393 26,332

463,888 46,390 الودائع األيل استقرارا 178,597 17,860

3,626,491 1,443,260
 التمويل غير المضمون لللررات منها:

 ودائع  لغيلية )جميع األطراف المقابلة( و
ودائع في شبكات البنو	 التعاونية

1,396,199 555,655

متطلبات إضافية، منها:

71,797 7,179 27,642 سهيالت ائتمانية وسيولة 2,764

1,060,039 141,145 التزامات التمويل الطارئة األخرى 408,115 54,341

6,760,898 1,706,368 إجمالي التدفقات النقدية الخارجة 2,602,946 656,953

التدفقات النقدية الداخلة

712,270 	11,	99 التدفقات الداخلة من  عرضات عاملة بلكل رامل 27	,22	 158,427

47,262 120,275 18,196 دفقات نقدية داخلة أخرى 46,306

759,532 531,774 إجمالي التدفقات النقدية الداخلة 292,420 204,733

- 1,783,460 إجمالي األصول السائلة عالية الجودة - 686,632

- 1,177,909 إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة - 453,495

- 151.41 نسبة تغطية السيولة )٪( - 151.41

ــة التــي يحتفــظ بهــا البنــك  ــة لألصــول المالي ــل فــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادل يتعــرض البنــك لمخاطــر الســوق التــي تتمث
بســبب التغييــرات فــي أســعار الســوق. تنشــأ مخاطــر الســوق مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمراكــز المفتوحــة المحتفــظ 
بهــا فــي صــرف العمــالت األجنبيــة وأســعار الفائــدة والعمــالت وحقــوق الملكيــة وهوامــش االئتمــان، إلــخ. تــدار مخاطــر الســوق علــى 
أســاس إرشــادات البنــك المركــزي العمانــي وسياســة مخاطــر الســوق، التــي يتــم اعتمادهــا ومراجعتهــا دوريــا مــن قبــل لجنــة 
المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة. يتــم أيضــا بشــكل دوري إجــراء اختبــارات الضغــط التــي تتضمــن الحــركات الســلبية فــي قيمــة 

األســهم والعمــالت األجنبيــة، إلــخ وتتــم مراجعتهــا مــن قبــل اإلدارة ولجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة.

ــدة ومخاطــر صــرف  ــه لتغطيــة مخاطرهــم الحقيقيــة، المتعلقــة بمخاطــر أســعار الفائ يقــدم البنــك منتجــات التغطيــة لعمالئ
العمــالت األجنبيــة ومخاطــر الســلع. يتــم تقييــم مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بالطــرف المقابــل لمثــل هــذه المعامــالت )مقايضــة 
ــخ( علــى أســاس القيــم الموجبــة الملحوظــة فــي الســوق  ــارات، إل ــدة وعقــود الســلع وعقــود العمــالت اآلجلــة والخي أســعار الفائ
للعقــود وحــاالت التعــرض المحتملــة فــي المســتقبل. اســتخدم البنــك أوزان للمخاطــر تتماشــى مع أفضــل الممارســات المتبعة 

لرصــد مخاطــر االئتمــان المتعلقــة بحــاالت التعــرض خــارج قائمــة المركــز المالــي.

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.2 مخاطر السيولة )تابع(
مخاطر أسعار األسهم  •

يتــم االحتفــاظ بمراكــز ملكيــة األســهم فــي فئــة "القيمــة 
العادلــة مــن خــالل اإليــرادات الشــاملة األخــرى". يتــم مراقبــة 
مخاطــر الســوق مــن خــالل التقاريــر اليوميــة المرتبطة بالســوق 
التــي يتــم توزيعهــا علــى اإلدارة واإلجــراءات المطلوبــة ويتــم 
اتخــاذ إجــراءات عاجلــة، إن لــزم األمــر. كذلــك تتــم مراقبــة وإدارة 
قبــل  مــن  المعتمــدة  االســتثمار  لسياســة  وفقــا  المحفظــة 

لجنــة المخاطــر التابعــة للمجلــس.

مخاطر أسعار الفائدة  •
تتمثــل مخاطــر الســوق الرئيســية التــي تتعــرض لهــا محفظــة 
مخاطــر  فــي  المتاجــرة  غــرض  لغيــر  بهــا  المحتفــظ  األدوات 
الخســارة مــن التقلــب فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية أو 
ــعار  ــي أس ــرات ف ــبب التغي ــة بس ــألدوات المالي ــة ل ــم العادل القي

ــوق. ــدى الس ــائدة ل ــدة الس الفائ

ــرات  ــر التغي ــال أن تؤث ــن احتم ــدة م ــعار الفائ ــر أس ــأ مخاط تنش
فــي أســعار الفائــدة علــى األربــاح المســتقبلية أو القيــم العادلــة 
الفائــدة  أســعار  لمخاطــر  البنــك  يتعــرض  الماليــة.  لــألدوات 
نتيجــة لعــدم التوافــق الناتــج عــن إعــادة تســعير أســعار الفائــدة 

لألصــول وااللتزامــات.

ُتســتخدم طــرق وافتراضــات فــي إعــداد تحليــل الحساســية: 
طــرق تحليــل حساســية أســعار الفائــدة هــي: تحليــل الفجــوات 
أســعار  تجــاه  العائــدات  حساســية  )لقيــاس  االســتحقاق  فــي 
أســعار  تجــاه  رأســمال  )لقيــاس حساســية  والمــدة  الفائــدة(، 
الفائــدة(: تتماشــى هــذه الطــرق مــع توجيهــات بنــك التســويات 
مخاطــر  علــى  واإلشــراف  إدارة  "مبــادئ  بشــأن   )BIS(الدولــي

أســعار الفائــدة" الصــادرة فــي يوليــو 2004.

تتــم إدارة مخاطــر أســعار الفائــدة عــن طريــق مراقبــة حساســية 
أســعار  صدمــات  تجــاه  للبنــك  الماليــة  وااللتزامــات  األصــول 
الفائــدة القياســية. تشــمل الصدمــات القياســية تحــوالت موازيــة 
بمقــدار 100 نقطــة أســاس و 200 نقطــة أســاس فــي منحنيــات 
العائــد. يتــم تحليــل أثــر هــذه الصدمــات فــي ســياق تأثيرهــا 
علــى األربــاح والقيمــة االقتصاديــة. يتــم مقارنــة األثــر بنــاًء علــى 
البنــك  إلرشــادات  وفقــا  تــم وضعهــا  التــي  الداخليــة  الحــدود 
ــازل. يتــم مراجعــة هــذا التحليــل  المركــزي العمانــي ولجــان ب
بصــورة منتظمــة مــن قبــل اإلدارة ولجنــة المخاطــر التابعــة 

اإلدارة. لمجلــس 

أثــر التحــول المــوازي بمقــدار 200 نقطــة أســاس فــي أســعار 
الفائــدة علــى األربــاح مبيــن فيمــا يلــي:

النقص 
بمقدار 200 

نقطة أساس

الزيادة 
بمقدار 200 

نقطة أساس
رما في ديسمبر 2021

)11,737( 11,737 التأثير على العائدات- ألف ريال عماني

)30,	86( 30,486 التأثير على العائدات - ألف دوالر أمريكي

32.3 مخاطر السوق
ــاالت  ــيناريوهات للح ــل الس ــًا تحلي ــم أيض ــك، يت ــى ذل ــالوة عل ع
الطارئــة علــى أســاس أحــداث محــددة أو اضطرابــات الســوق 
ويتــم عرضــه خــالل اإلجتماعــات الشــهرية للجنــة إدارة األصــول 
وااللتزامــات مــن أجــل تقديــر تأثيــره علــى الســيولة والعائــدات.

يقــوم البنــك بصــورة متســقة باســتخدام الطــرق / االفتراضــات 
إجــراء  يتــم  الفائــدة.  أســعار  حساســية  تحليــل  إلجــراء  أعــاله 
تحليــل الحساســية أعــاله شــهريًا ويتــم مراقبــة نتائجــه اســتنادًا 
ــج بشــكل  ــك يتــم مناقشــة النتائ ــة، كذل ــى الحــدود الداخلي إل

ــات. ــول وااللتزام ــة إدارة األص ــات لجن ــالل اجتماع ــال خ فع

•  عديل أسعار الفائدة المعروضة بين البنو	
ــة بالتخلــص التدريجــي  ــة العالمي ــات التنظيمي ــرار الهيئ بعــد ق
واســتبدالها  البنــوك  بيــن  المعروضــة  الفائــدة  أســعار  مــن 
بأســعار مرجعيــة بديلــة، أنشــأ البنــك مشــروًعا إلدارة االنتقال ألي 
ــر. يقــود المشــروع ممثليــن  مــن عقــوده التــي يمكــن أن تتأث
ــك  ــي ذل ــا ف ــك بم ــام البن ــع أقس ــي جمي ــف ف ــن وظائ ــار م كب
فــرق العمــل المواجهــة للعمــالء، والشــؤون القانونيــة والماليــة 

والعمليــات وإدارة المخاطــر والتكنولوجيــا.

يعــّرض  البنــوك  بيــن  المعروضــة  الفائــدة  أســعار  إصــالح  إن 
المشــروع  يديرهــا  والتــي  مختلفــة  لمخاطــر  المجموعــة 
علــى ســبيل  المخاطــر  هــذه  تشــمل  عــن كثــب.  ويراقبهــا 

يلــي: مــا  الحصــر  ال  المثــال 

إدارة المخاطر الناشــئة عن المناقشــات مع العمالء واألطراف   •
ــى  ــة عل ــالت المطلوب ــبب التعدي ــوق بس ــي الس ــة ف المقابل
العقــود الحاليــة الالزمــة لتعديــل أســعار الفائــدة المعروضــة 

بيــن البنــوك

تعطــل  مــن  وعمالئهــا  للمجموعــة  الماليــة  المخاطــر   •
بيــن  المعروضــة  الفائــدة  أســعار  تعديــل  بســبب  األســواق 

ماليــة خســائر  حــدوث  إلــى  أدى  ممــا  البنــوك 

ــات  ــي معلوم ــل ف ــص المحتم ــن النق ــعير م ــر التس مخاط  •
الســوق إذا انخفضت الســيولة في أســعار الفائدة المعروضة 
ــر  ــر غي ــن المخاط ــة م ــدالت خالي ــت مع ــوك وأصبح ــن البن بي

ســائلة وغيــر قابلــة للرصــد

البيانات المالية 31 ديسمبر 2021مالبيانات المالية 31 ديسمبر 2021م البنك الوطني العماني - التقرير السنوي 2021  |  171 البنك الوطني العماني - التقرير السنوي 2021



قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.3 مخاطر السوق )تابع(
ــك مخاطــر  ــا المعلومــات للمجموعــة، وكذل ــات تكنولوجي ــرات فــي أنظمــة وعملي مخاطــر التشــغيل الناشــئة عــن التغيي  •

ــر ــن التوف ــوك ع ــن البن ــة بي ــدة المعروض ــعار الفائ ــت أس ــات إذا توقف ــل المدفوع تعط

المخاطــر المحاســبية فــي حالــة فشــل عالقــات التحــوط للمجموعــة ومــن التقلبــات غيــر الممثلــة فــي قائمــة الدخــل حيــث   •
ــر. ــن المخاط ــة م ــدالت الخالي ــر المع ــى تقاري ــة إل ــول األدوات المالي تتح

يراقــب البنــك التقــدم المحــرز فــي عمليــة االنتقــال مــن أســعار الفائــدة المعروضــة بيــن البنــوك مــن خــالل االحتفــاظ بقاعــدة بيانــات 
للعقــود قيــد التحويــل إلــى ســعر مرجعــي بديــل. فــي مــارس 2021، أعلنــت هيئــة الســلوك المالــي، بصفتهــا الجهــة التنظيميــة 
إلنتركونتيننتــال إكستشــينج )ICE( )المديــر المفــوض أســعار الفائــدة المعروضــة بيــن البنــوك فــي لنــدن( أن إعدادات أســعار الفائدة 
المعروضــة بيــن البنــوك فــي لنــدن لعمــالت الجنيــه اإلســترليني واليــورو وإعــدادات الــدوالر األمريكــي لمــدة أســبوع وشــهرين إمــا 
ســيتم التوقــف عــن تقديمهــا أو ال تعــد أســعار ممثلــة بعــد 31 ديســمبر 2021. إن إعــداد الــدوالر األمريكــي المتبقيــة إمــام ســيتم 

التوقــف عــن تقديمهــا أو ال تعــد أســعار ممثلــة بعــد 30 يونيــو 2023.

يوضــح الجــدول أدنــاه تعــرض البنــك فــي نهايــة العــام لتعديــل أســعار الفائــدة المعروضــة بيــن البنــوك الهامــة الخاضعــة لإلصــالح 
ــى النســب الخاليــة مــن المخاطــر. ســتظل هــذه التعرضــات قائمــة حتــى بعــد توقــع  ــم يتــم تنفيذهــا بعــد االنتقــال إل والتــي ل

ــي ســوف تنتقــل فالمســتقبل. ــدة المعروضــة بيــن البنــوك فــي 31 ديســمبر 2021 وبالتال ــل أســعار الفائ توقــف تعدي

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.3 مخاطر السوق )تابع(
ال تكن هناك تغيرات جوهرية في عملية إدارة مخاطر أسعار الفائدة في البنك خالل السنة.

فيما يلي وضع حساسية الفائدة لدى البنك استنادًا إلى ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في 31 ديسمبر 2021:

 2021 الف
ريال عماني المعلقة منذ 31 ديسمبر 2021

570,32	 األصول مالية غير ملتق

161,700 اإللتزامات المالية غير ملتق

	62,212 مبلغ رمزي ملتق

متوسط 
سعر الفائدة 

الفعلي

عند الطلب 
خالل 3 
شهور

3-12 شهر
من سنة 

واحد إلى 5 
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

غير حساسة
تجاه سعر 

الفائدة
اإلجمالي

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

النقدية واألرصدة لدى البنو	 
307,870307,870----ال ينطبقالمررزية

المستحق من البنو	 وإيداعات 
685,	93,32111-826,2569,626	,95	.0%أخرى في أسواق المال )صافي(

القروض والسلفيات وأصول 
6	3,088,6-165,	9	7668,511	1,202,123723,8	5.2%التمويل )صافي(

7,178		393,	13	515,0002,553111,898183,33	.	%استثمارات مالية

59,89259,892----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

62,79662,796----ال ينطبقاألصول األخرى

081,067,	99658,272	,1,222,605732,656790,035677إجمالي األصول

المستحق للبنو	 وإيداعات أخرى 
666297,729,	--281,51011,553	1.8%من أسواق المال

ودائع العمالء واسابات استثمار 
2,55663591,7092,917,732	2.29156,6521,826,7523%غير ملروطة

192,500--192,500--5.89%سندات متوسطة األجل باليورو

76	,	98,83710-8522,8621,925ال ينطبقااللتزامات األخرى

13,17513,175----ال ينطبقالضرائب

115,500--115,500--7.33%السندات الدائمة من اللريحة 1

39,955	39,955	----ال ينطبقاقوق المساهمين

إجمالي االلتزامات واقوق 
081,067,	2	8,3	81631,1	,1,167652	1,8	39,01	المساهمين

إجمالي فجوة اساسية أسعار 
-)90,070	(36	,677	137,55)1,108,511(783,591الفائدة

الفجوة التراكمية لحساسية 
--490,070)187,366()324,920(783,591أسعار الفائدة
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32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.3 مخاطر السوق )تابع(
مخاطر أسعار الفائدة )تابع(

فيما يلي وضع حساسية الفائدة لدى البنك استنادًا إلى ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في 31 ديسمبر 2021:

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.3 مخاطر السوق )تابع(
مخاطر أسعار الفائدة )تابع(

فيما يلي وضع حساسية الفائدة لدى البنك استنادًا إلى ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في 31 ديسمبر 2020:

متوسط 
سعر الفائدة 

الفعلي

عند الطلب 
خالل 3 
شهور

3-12 شهر
من سنة 

واحد إلى 5 
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

غير حساسة
تجاه سعر 

الفائدة
اإلجمالي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

النقدية واألرصدة لدى البنو	 
799,662799,662----ال ينطبقالمررزية

المستحق من البنو	 وإيداعات 
2,392297,883	2-925,003	23916,2,	91	.0%أخرى في أسواق المال )صافي(

القروض والسلفيات وأصول 
57	,8,022-5	3,122,3981,880,1221,736,3921,283,5	5.2%التمويل )صافي(

9,0731,161,501	76,1923			538,9616,631290,6	.	%استثمارات مالية

	155,56	155,56----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

163,107163,107----ال ينطبقاألصول األخرى

	3,175,5981,903,0022,052,0391,759,7371,709,79810,600,17إجمالي األصول

المستحق للبنو	 وإيداعات أخرى 
12,119773,322--731,19530,008	1.8%من أسواق المال

ودائع العمالء واسابات استثمار 
1,536,9067,578,525	810889,75616,		7,	06,889	2.29%غير ملروطة

500,000--500,000--5.89%سندات متوسطة األجل باليورو

256,719271,365-5,000	3	,2,2127ال ينطبقااللتزامات األخرى

221,	2213,	3----ال ينطبقالضرائب

300,000--300,000--7.33%السندات الدائمة من اللريحة 1

1	2,7	11,1	2,7	1,1----ال ينطبقاقوق المساهمين

إجمالي االلتزامات واقوق 
	2,982,70610,600,17	75616,	782,2521,69,	0,296	1,1المساهمين

إجمالي فجوة اساسية أسعار 
-)1,272,908(357,2831,759,573)2,879,250(2,035,302الفائدة

الفجوة التراكمية 
-1,272,908)486,665()843,948(2,035,302لحساسية أسعار الفائدة

متوسط 
سعر الفائدة 

الفعلي

عند الطلب 
خالل 3 
شهور

3-12 شهر
من سنة 
 واحد إلى
5 سنوات

 أكثر من
5 سنوات

غير حساسة 
تجاه سعر 

الفائدة
اإلجمالي

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

النقدية واألرصدة لدى البنو	 
57	,57192	,192-----المررزية

المستحق من البنو	 وإيداعات 
716.	9	20.29-3257,86712.7053.850. 1%أخرى في أسواق المال )صافي(

القروض والسلفيات وموجودات 
2,887,862-68582,361	,9623	2,7	6	21,039,28	. 5%التمويل اإلسالمي )صافي(

2,203	2,8223	6	3151,7	6,5178,97592,1	26. 5%استثمارات مالية

62,56862,568----ال  نطبقالممتلكات والمعدات

5	552,8	52,8----ال  نطبقاألصول األخرى

107370,9863,632,651,	6173	,29719	,	3,66866	1,1إجمالي األصول

المستحق للبنو	 وإيداعات أخرى 
103.950288.723-33157,13816.08511.550. 2%من أسواق المال

ودائع العمالء واسابات استثمار 
50.8882,527,179	1,580,316303.22566	26192.68. 2%غير ملروطة

192,500--192.500--85. 5%سندات متوسطة األجل باليورو

8		,	88		.	8----ال  نطبقااللتزامات األخرى

9.5689.568----ال  نطبقالضرائب

115,500---115,500-88. 7%السندات الدائمة من اللريحة 1

733.	1	733.	1	----ال  نطبقاقوق المساهمين

إجمالي االلتزامات واقوق 
9,8221,711,901507,275661,063,5873,632,651	3المساهمين

إجمالي فجوة اساسية أسعار 
-)692,601(1	0,	212,18673)72	,7	1,0(6	793,8الفائدة

الفجوة التراكمية 
--692,601)41,440()253,626(793,846لحساسية أسعار الفائدة
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32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.3 مخاطر السوق )تابع(
مخاطر أسعار الفائدة )تابع(

فيما يلي وضع حساسية الفائدة لدى البنك استنادًا إلى ترتيبات إعادة التسعير التعاقدية في 31 ديسمبر 2020:

32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.3 مخاطر السوق )تابع(
كان للبنك المخاطر الصافية الهامة التالية المقومة بعمالت أجنبية:

متوسط 
سعر الفائدة 

الفعلي

عند الطلب 
خالل 3 
شهور

3-12 شهر
من سنة 

واحد إلى 5 
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

غير حساسة
تجاه سعر 

الفائدة
اإلجمالي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

النقدية واألرصدة لدى البنو	 
99,888	99.888	-----المررزية

المستحق من البنو	 وإيداعات 
6.016	52.7122-33.00010.000	32150,30. 1%أخرى في أسواق المال )صافي(

القروض والسلفيات وموجودات 
0	7.500.9-781.619.3971,512,626	,391,669	,22,699	. 5%التمويل اإلسالمي )صافي(

5111.227888,839	1,	26120,82323,312239.33239. 5%استثمارات مالية

	162,51	162.51----ال  نطبقالممتلكات والمعدات

137.260137,260----ال  نطبقاألصول األخرى

57	,35	,2,970,5661,725,7901,868,7291,906,771963,6019إجمالي األصول

المستحق للبنو	 وإيداعات أخرى 
9,930	270,0007-1.77930.000	08,151	33. 2%من أسواق المال

ودائع العمالء واسابات استثمار 
101,	717787,5971711,171,1386,56.	10.	78	,26500. 2%غير ملروطة

500,000--500,000--85. 5%سندات متوسطة األجل باليورو

5	5219,3	219,3----ال  نطبقااللتزامات األخرى

852,	8522,	2----ال  نطبقالضرائب

300.000---300.000-88. 7%السندات الدائمة من اللريحة 1

1,077,2291,077,229----ال  نطبقاقوق المساهمين

إجمالي االلتزامات واقوق 
57	,35	,9	961,317,5971712,762,56	,6		,	908,629المساهمين

إجمالي فجوة اساسية أسعار 
-)1,798,963(551,1321,906,600)2,720,706(2,061,937الفائدة

الفجوة التراكمية لحساسية 
--1,798,963)107,637()658,769(2,061,937أسعار الفائدة

مخاطر العمالت  •
تتمثــل مخاطــر العمــالت فــي مخاطــر تقلــب قيمــة أداة ماليــة بســبب التغييــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. يضــع البنــك 
حــدودًا للمراكــز المفتوحــة حســب العملــة. تتــم مراقبــة تلــك المراكــز بشــكل يومــي حيــث ُتســتخدم إســتراتيجيات التحــوط 

لضمــان المحافظــة علــى األوضــاع ضمــن الحــدود الموضوعــة.

إن مراكــز صــرف العمــالت األجنبيــة فــي دفاتــر البنــك تمثــل مراكــز متبقيــة محــدودة بصــورة عامــة ناتجــة عــن تغطيــة ســوقية 
للمعامــالت مــع العمــالء.

تحتســب القيمــة المعرضــة للمخاطــر لمعامــالت صــرف العمــالت األجنبيــة شــهريًا لجميــع العمــالت ذات الســعر غيــر الثابــت 
بمســتوى ثقــة قــدره 99٪ وفتــرة احتفــاظ قدرهــا 10 أيــام. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم تحليــل تأثيــر الحركــة العكســية بنســبة 15٪ فــي 

ــرادات فــي اختبــارات الضغــط الشــهرية. أســعار الصــرف لجميــع المراكــز المفتوحــة علــى اإلي

2020 2021 2021 2020

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

15	.97	 114,725 دوالر أمريكي 44,169 59.665

106.200 109,200 درهم إمارا ي 42,042 	0.887

3.852 41,101 أخرى 15,824 1.	83

32-	 مخاطر التلغيل
تتمثــل مخاطــر التشــغيل فــي مخاطــر الخســارة الناجمــة عــن تعطــل النظــام أو الخطــأ البشــري أو الغــش واالحتيــال أو األحــداث 
الخارجيــة. عندمــا تفشــل الضوابــط الرقابيــة فــي أداء وظيفتهــا، يمكــن لمخاطــر التشــغيل أن تســبب ضــررًا لســمعة البنــك أو أن 
يكــون لهــا تداعيــات قانونيــة أو تنظيميــة أو أن تــؤدي إلــى خســارة ماليــة. ال يتوقــع البنــك القضــاء علــى جميــع مخاطــر التشــغيل، 
ــمل  ــا. تش ــدي له ــة والتص ــر المحتمل ــد المخاط ــة ورص ــات الرقاب ــالل آلي ــن خ ــر م ــذه المخاط ــك إدارة ه ــتطيع البن ــد يس ــن ق ولك
ــب وتقييــم  ــال بيــن المهــام، وإجــراءات منــح حــق الدخــول والتفويــض والتســوية، وعمليــات تدري ــط الرقابيــة الفصــل الفّع الضواب
العامليــن، بمــا فــي ذلــك اســتعمال التدقيــق الداخلــي. كذلــك أصــدر البنــك بيــان بتوقعــات الخســارة التشــغيلية لرصــد الخســائر 
ــالغ لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة عــن أي تجــاوز للحــدود الموضوعــة.  التشــغيلية تحــت فئــات مختلفــة بحيــث يتــم إب

وباإلضافــة إلــى ذلــك، يمتلــك البنــك قاعــدة بيانــات لإلبــالغ عــن الخســارة التشــغيلية.

يعتبــر أمــن المعلومــات عنصــرا أساســيا فــي إدارة المخاطــر التشــغيلية. قــام البنــك بتطبيــق أحــدث التقنيــات للحفــاظ علــى أمــن 
المعلومــات مثــل الجــدران الناريــة وأنظمــة منــع االختــراق، وبرامــج مكافحــة الفيروســات وغيرهــا. تجــري عمليــات تقييــم دوريــة 

لنقــاط ضعــف النظــم لضمــان أمنهــا.

ضمــن 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. لــدى البنــك القــدرة علــى 

التأكــد مــن اختبــار العمليــات المصرفيــة الهامــة للتأكــد مــن اســتمراريتها أثنــاء هــذه المواقــف.

1.	.32 مخاطر االاتيال
ــى  اعتمــد البنــك الوطنــي العمانــي سياســة "عــدم التســامح" تجــاه االحتيــال والفســاد، ومــن هــذا المنطلــق ســوف يســعى إل
اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة و / أو قانونيــة ضــد أولئــك الذيــن يرتكبــون، ويشــاركون فــي، أو يســاعدون فــي أنشــطة احتياليــة أو غيــر 
الئقــة. تقــوم وحــدة إدارة مخاطــر االحتيــال )FRM( بــإدارة مخاطــر االحتيــال التــي يتعــرض لهــا البنــك. تراقــب الوحــدة المعامــالت التــي 
تنشــأ مــن البطاقــات، ونقــاط البيــع والقنــوات الرقميــة األخــرى. الــى جانــب ذلــك، تجــري الوحــدة تقييمــات لمخاطــر االحتيــال علــى 

أســاس اســتباقي، والتحقــق مــن فعاليــة الضوابــط الرقابيــة الحاليــة وتقتــرح ضوابــط رقابيــة جديــدة، إذا لــزم األمــر.

بيانــات  قاعــدة  وصيانــة  المختلفــة  البنــك  أقســام  لهــا  تتعــرض  التــي  الحــوادث  إدارة  عــن  أيضــًا  مســؤولة  الوحــدة  تكــون 
التشــغيلية. الخســائر 

32-5 المخاطر االسترا يجية
يراقــب البنــك المخاطــر اإلســتراتيجية مــن خــالل إجــراء تقييــم ربــع الســنوي منتظــم وإعــداد التقاريــر علــى مســتوى لجنــة 
المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة. يشــمل ذلــك مراجعــات المــوارد البشــرية واالقتصاديــة )علــى المســتويين الكلــي والجزئــي(، 
واللوائــح التنظيمية/االمتثــال، وتكنولوجيــا وأمــن المعلومــات، والمخاطــر القانونيــة والمخاطــر المتعلقــة بالســمعة، ومراقبــة 
المخاطــر االســتراتيجية للمشــروع الناشــئة عــن المبــادرات التــي يتخذهــا البنــك. عــالوة علــى ذلــك، عــزز البنــك عمليــة التقييــم 
الداخلــي لكفايــة رأس المــال )ICAAP(، وذلــك لمواءمــة اســتراتيجية العمــل وعمليــات إدارة رأس المــال. خــالل عــام 2017، اســتعان 
البنــك بمستشــار معــروف دولًيــا لمراجعــة عمليــة التقييــم الداخلــي الحاليــة لكفايــة رأس المــال والتوصيــة بالتحســينات 
التــي مــن شــأنها رفــع مســتوى عمليــة وتوثيــق التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال إلــى أفضــل الممارســات الدوليــة بمجــرد 
تنفيذهــا. تــم اقتــراح هــذه المبــادرة ورعايتهــا علــى أعلــى مســتوى مــن قبــل لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس اإلدارة، علــى أن 

يتــم اســتكمال توصياتهــا بشــكل تدريجــي.
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32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.6 فيروس كوفيد -19
 فلي فيروس روفيد -19

ــمًيا  ــة رس ــة العالمي ــة الصح ــت منظم ــارس 2020، أعلن ــي 11 م ف
أن فيــروس كوفيــد 19 وبــاء عالمــي. ومنــذ النصــف األخيــر مــن 
ــة واألعمــال  ــة االقتصادي ــع األول مــن عــام 2020، شــهدت البيئ الرب
فــي البنــك تغيــرات ســريعة نظــرًا للتفشــي غيــر المســبوق 
لجائحــة فيــروس كورونــا إلــى جانــب الكســاد الكبيــر فــي 
األســعار العالميــة لخــام النفــط. أدى تشــديد ظــروف الســوق، 
ــة  ــارة وحرك ــى التج ــة عل ــود المفروض ــالق، والقي ــات اإلغ وعملي
األفــراد إلــى اضطرابــات كبيرة فــي األعمال واألنشــطة االقتصادية 

ــات. ــات والقطاع ــي الصناع ــم وف ــتوى العال ــى مس عل

التدابير الحكومية
اتخــذت الحكومــات والســلطات التنظيميــة فــي جميــع أنحــاء 
وقــد  الفيــروس.  انتشــار  تأثيــر  الحتــواء  تدابيــر  عــدة  العالــم 
ــك  ــان والبن ــلطنة عم ــي س ــزي ف ــك المرك ــن البن ــذ كل م اتخ
المركــزي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مجموعــة مــن 
اإلجــراءات االحترازيــة لحمايــة اســتقرار اقتصــاد البلديــن. شــملت 
هــذه التدابيــر تأجيــل أقســاط القــروض للمقترضيــن المتضررين 
والمتوســطة(،  الصغيــرة  والشــركات  المؤسســات  )خاصــة 
باإلضافــة إلــى تأجيــل الفوائد/األربــاح والتنــازل عنهــا للمواطنيــن 
العمانييــن المتأثريــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص، وكذلــك 
التنــازل عــن بعــض الرســوم، وتخفيــف رأس المــال وزيــادة نســبة 
اإلقــراض ومــا إلــى ذلــك. هــذا وقــد تــم تمديــد صالحيــة العمــل 

لبعــض مــن هــذه اإلجــراءات حتــى 31 مــارس 2022.

 أثير  فلي فيروس روفيد 19 على البنك
 )SICR( ــان ــر االئتم ــي مخاط ــرة ف ــادة الكبي ــم الزي ــتند تقيي يس
المعلومــات  علــى  المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر  وقيــاس 
المعقولــة والداعمــة المتوفــرة دون تكلفــة أو مجهــود غيــر 
مبرريــن. عنــد تقييــم ظــروف التنبــؤ، يتــم النظــر فــي كل 
ــر الدعــم الهامــة التــي  ــد 19 وتدابي ــرات تفشــي كوفي مــن تأثي
تتخذهــا الحكومــات. إن تدابيــر التخفيــف المتبعــة مثــل إجــازات 
ــى قيــاس القــروض علــى  ــا إل ــؤدي تلقائًي ــن ت فتــرات الســداد، ل
أســاس الخســائر طــوال العمــر اإلنتاجــي، وقــد تــم اتخــاذ حكــم 
هــام لقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة فــي هــذا الوقــت. 
النمــاذج،  فــي  المعلومــات  هــذه  مثــل  بيــان  يتعــذر  عندمــا 
ــالت. كمــا يتوافــق هــذا  يتــم النظــر فــي تدابيــر اإلدارة أو التعدي
ــات  ــن جه ــادرة ع ــات الص ــع التوجيه ــع م ــاق واس ــى نط ــا عل أيًض

تنظيميــة أخــرى داخــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

تتعلــق  أخــرى  توجيهــات  العمانــي  المركــزي  البنــك  أصــدر 
نلخصهــا   .9 رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  بالمعيــار 

يلــي: فيمــا 

قبــل  مــن  القــرض  بتأجيــل ســداد  المتعلقــة  اإلجــراءات  إن   •
المقتــرض، قــد ال تــؤدي بمفردهــا إلــى احتســاب 30 يوًمــا 
الدعــم  مــن  أكثــر  أو   )DPD( االســتحقاق"  تاريــخ  "تجــاوز 
المســتخَدم لتحديــد الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان 
 90 لمــدة  االســتحقاق  موعــد  لتجــاوز  المســاند  الدعــم  أو 

يوًمــا، لتحديــد التعثــر. وعلــى كل حــال، يجــب أن تســتمر 
البنــوك فــي تقييــم احتماليــة قيــام المديــن بدفــع المبلــغ 
المســتحق بعــد فتــرة التأجيــل، وفــي حالــة حــدوث زيــادة 
كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان أو إنخفــاض فــي قيمــة االئتمــان 
وإذا لــم يكــن لذلــك مؤقتــًا، عندهــا يجــب إدراج المخاطــر..

إلــى  المقترضيــن  قبــل  مــن  الســداد  تأجيــل  يشــير  قــد   •
التدفــق  فــي  وجــود مشــاكل  أو  األجــل  قصيــرة  الســيولة 
ــون  ــد ال يك ــرض ق ــداد الق ــل س ــإن تأجي ــي ف ــدي، وبالتال النق
العامــل الحاســم الوحيــد للزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر 
االئتمــان أو انخفــاض القيمــة حتــى وإذا لــم تكــن البنــوك قــد 

شــهدت أدلــة أخــرى داعمــة لتدهــور جــودة االئتمــان.

وكذلــك، فــإن أي إخــالل بميثــاق لــه صلــة خاصــة بفيــروس   •
كوفيــد 19؛ مثــل: التأخيــر فــي تقديــم الحســابات الماليــة 
عــن  مختلًفــا  اعتبــاره  يمكــن  آخــر،  خــرق  أي  أو  المدققــة 
االنتهــاكات العاديــة المتعلقــة بعوامــل الخطــر المحــددة 
ليــس  المقترضيــن.  تعثــر  إلــى  تــؤدي  والتــي  للمقتــرض 
إلــى  تلقائيــًا  الخــرق  مــن  النــوع  هــذا  يــؤدي  أن  بالضــرورة 
ــل  ــه نق ــج عن ــا ينت ــان مم ــر االئتم ــي مخاط ــرة ف ــادة الكبي زي

.2 المرحلــة  إلــى  الحســابات 

أفضــل  إلــى  تســتند  تقديــرات  وضــع  البنــوك  علــى  يجــب   •
الماضيــة  األحــداث  حــول  المتاحــة  الداعمــة  المعلومــات 
عنــد  االقتصاديــة.  الظــروف  وتوقعــات  الحاليــة  والظــروف 
تفشــي  تأثيــرات  مراعــاة  يجــب  التنبــؤ،  ظــروف  تقييــم 
وإجــراءات  النفــط  أســعار  جانــب  إلــى   19 كوفيــد  فيــروس 

االقتصــاد. فــي  اســتقرار  لتحقيــق  المتخــذة  السياســة 

مــع مراعــاة التوجيهــات المذكــورة أعــاله، قــام البنــك بتكويــن 
مخصصــات مناســبة لالنخفــاض فــي القيمــة.

ــرات  ــى تقدي ــا عل ــم إجراؤه ــرات يت ــإن أي تغيي ــك، ف ــع ذل وم  •
خســائر االئتمــان المتوقعــة ســوف تخضــع لمســتويات عاليــة 
جــًدا مــن عــدم اليقيــن، حيــث أن المعلومــات االستشــرافية 
إلثبــات  حالًيــا  متاحــة  تكــون  ال  قــد  والداعمــة  المعقولــة 
هــذه التغييــرات. علــى هــذا النحــو، ال يمكــن إعــادة معايــرة 
توقعــات االقتصــاد الكلــي المطبقــة فــي نمــاذج خســائر 
االئتمــان المتوقعــة مقدًمــا مــع تأثيــرات كوفيــد 19 الســابقة 
الفرديــة  الخســارة  أن  جانــب  إلــى  الدعــم.  وتدابيــر  ألوانهــا 
والجماعيــة الناتجــة عــن التعثرقــد تتأثــر كذلــك نظــرًا لتأثيــر 
والكفــاالت.  للضمانــات  الســوق  أســعار  علــى   19 كوفيــد 
ولهــذا الســبب، فإنــه مــن المتوقــع أن تســتخدم البنــوك 
تعديــالت النمــاذج الالحقــة وتدابيــر اإلدارة مــن خــالل تطبيــق 
التطبيــق  مــع  المتعــددة  الكلــي  االقتصــاد  ســيناريوهات 
الدقيــق لالحتمــاالت المرجحــة لــكل مــن هــذه الســيناريوهات 
أســاس  علــى  المتوقعــة  االئتمــان  خســائر  حســاب  أثنــاء 

المحفظــة كإجــراء احتــرازي.

أصــدر البنــك المركــزي العمانــي مؤخــًرا توجيهــات للســماح   •
للمقترضيــن  االئتمانيــة  التســهيالت  هيكلــة  بإعــادة 
مــن  اســتفادوا  والذيــن   19 كوفيــد  بتفشــي  المتأثريــن 
تأجيــالت يتــم تطبيقهــا بحلــول 31 مــارس 2022. يتناقــش 
إعــادة  ودعــم  لتقييــم  المقترضيــن  هــؤالء  مــع  البنــك 

المذكــورة. الهيكلــة 

32. إدارة المخاطر )يتبع(

الدولــي  المعيــار  لمتطلبــات  التوجيهيــة  اللجنــة  تكــون   
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 هــي المســؤولة بشــكل 
أساســي عــن اإلشــراف علــى كفايــة البنــك فيمــا يتعلــق 
بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. وتراقــب اللجنــة عــن كثــب 
ــتمرة  ــة المس ــالل المراجع ــن خ ــد 19 م ــروس كوفي ــر في تأثي
التعرضــات  جميــع  مراجعــة  ذلــك  فــي  بمــا  للمحفظــة 
المتأثــرة  والقطاعــات  الصناعــات  فــي  الهامــة  الفرديــة 

مباشــر. بشــكل 

تتألــف محفظــة خدمــات األفــراد للبنــك إلــى حــد كبيــر مــن 
المواطنيــن العامليــن فــي القطــاع الحكومــي، وبالتالــي مــن 
ــف  ــض الوظائ ــن خف ــزل ع ــاع بمع ــذا القط ــل ه ــع أن يظ المتوق
األفــراد مــن  إقــراض  المتوقــع حــول  الرواتــب. مــن  وتخفيــض 
موظفــي القطــاع الخــاص، والــذي يشــكل نســبة صغيــرة مــن 
أن  بالبنــوك،  لألفــراد  المصرفيــة  الخدمــات  إجمالــي محفظــة 
يشــهد بعــض التأثيــر علــى المــدى القصيــر إلــى المتوســط 
ــى  ــك إل ــؤدي ذل ــن أن ي ــي يمك ــاء، وبالتال ــي الوب ــة لتفش نتيج
ــه  ــاعدة عمالئ ــك بمس ــزم البن ــة. يلت ــة محتمل ــوط ائتماني ضغ
خــالل هــذه الفتــرة العصيبــة وفًقــا لتوجيهــات البنــك المركــزي 
العمانــي. وقــد واصــل البنــك دعــم عمالئــه وشــركائه مــن خــالل 
الخطــط جيــدة التنفيــذ الســتمرارية األعمــال، باإلضافــة إلــى إتخــاذ 
تدابيــر الصحــة والســالمة التــي أعلنتهــا اللجنــة العليــا المكلفة 
ببحــث آليــة التعامــل مــع التطــورات الناتجــة عن انتشــار فيروس 
كوفيــد 19. ويراجــع البنــك باســتمرار إجراءاتــه االحترازيــة واإلداريــة 

اســتجابة للتغيــرات التــي تحــدث علــى أرض الواقــع.

ــي  ــار الدول ــرة نمــوذ	 المعي ــادة معاي 32-7 إيضــا	 اــول إع
ــة ريــم 9 ــر المالي ــداد التقاري إلع

إلعــداد  الدولــي  المعيــار  نمــوذج  صحــة  مــن  للتحقــق  وفًقــا 
التقاريــر الماليــة رقــم 9 والتوصيــات مــن قبــل وكالة مســتقلة، 
إلعــداد  الدولــي  المعيــار  نمــاذج  معايــرة  إعــادة  البنــك  قــرر 
التقاريــر الماليــة رقــم 9 التــي أخــذت فــي االعتبــار تشــكيل 
المحفظــة األحــدث والخبــرة االفتراضيــة لمحافــظ أعمــال الجملــة 
ــا  ــار أيًض ــي االعتب ــرة ف ــادة المعاي ــة إع ــذت عملي ــركات. أخ والش
توقعــات االقتصــاد الكلــي األحــدث والتــي نتــج عنهــا تقييــم 
البنــك  يســتخدم  القيمــة.  انخفــاض  لمخصصــات  ُمحــّدث 
النمــوذج المعــاد معايرتــه بعــد إجــراء المزيــد مــن المراجعــة 

مــن  التحقــق  نفــذت  التــي  المســتقلة  الوكالــة  قبــل  مــن 
النمــاذج. صحــة 

 قديرات اإلدارة:
نظــرا الســتمرار تطــورات األحــداث فيمــا يتعلــق باألزمــة الصحيــة 
واالقتصاديــة الحاليــة، تــرى إدارة البنــك أن البيانــات االستشــرافية 
حــول االقتصــاد الكلــي وهيــاكل احتماليــة التعثــر المنشــورة 
مــن قبــل االقتصادييــن ووكاالت التصنيــف خــالل ســنة 2021، لــم 
تعكــس حتــى اآلن تأثيــر االضطــراب االقتصــادي الناتج عن تفشــي 
فيــروس كورونــا بشــكل معقــول، ال ســيما عنصــر التدخــل 
المالــي مــن قبــل حكومــات الــدول ذات الصلــة بشــكل كامــل.

ــة وتوجيهــات  ــى التوجيهــات التنظيمي ــه، واســتنادًا إل ــاًء علي بن
بتطبيــق  البنــك  قــام  الدوليــة،  المحاســبة  معاييــر  مجلــس 
تقديــرات اإلدارة، كإجــراء احتــرازي حيثمــا اقتضــت الضــرورة، عنــد 

ــمل: ــو يش ــى نح ــة عل ــان المتوقع ــائر االئتم ــاب خس احتس

المحفــوف  المحــدد  والقطــاع  العمــل،  وقطــاع  العميــل،   •
المخاطــر؛ وســقوف  االئتمــان  بمخاطــر 

تأثيــر التصنيفــات الخارجيــة الصــادرة مؤخــرًا والتغييــر الناتــج   •
ــر؛ ــة التعث ــاكل احتمالي ــي هي ف

تأثيــر تفشــي فيــروس كورونــا وانخفــاض أســعار النفــط   •
و استشــرافية،  إفــادة  آخــر  بحســب  المتاحــة 

التخفيــف مــن آثــار تدابيــر الدعــم الحكومــي إلــى أقصــى   •
ممكــن. قــدر 

عند تحديد البنود أعاله، قامت اإلدارة بوضع االفتراضات التالية:

ســعر النفــط المســتخدم مــن قبــل البنــك حوالــي 52 دوالر/   •
برميــل )31 ديســمبر 2020: 65.7 دوالر/ برميــل(

يوضــح الجــدول التالــي مقارنــة بيــن مخصصــات البنــك لخســائر 
النخفــاض  تتعــرض  لــم  التــي  الماليــة  األصــول  مــن  االئتمــان 
القيمــة )المســتوى 1 والمســتوى2( وفقــًا للمعيــار رقــم 9 مــن 
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 
2021، اســتنادًا إلــى العوامــل المرجحــة للثالثــة ســيناريوهات مــع 
ــوع كل  ــورات وق ــن تص ــة ع ــان الناتج ــائر االئتم ــات خس مخصص

ســيناريو بنســبة ٪100.

في 31 ديسمبر 2020في 31 ديسمبر 2021

خسائر االئتمان 
المتوقعة

التأثير على 
خسائر االئتمان 

المتوقعة

خسائر االئتمان 
المتويعة

التأثير على خسائر 
االئتمان المتويعة

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

حساسية تقديرات انخفاض القيمة

خسائر االئتمان المتويعة للقروض التي لم  نخفض 
ييمتها وفقًا للمعيار ريم 9 من المعايير الدولية 

إلعداد التقارير المالية
44,983-	6.722-

المحاكاة

75.776	0.9	41,8613,121الحالة التصاعدية – 100٪ مرجح

6.355368	45,362379الحالة األساسية – 100% مرجح

)3	6.1(52.865)3,793(48,776السيناريو السلبي – 100% مرجح
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32. إدارة المخاطر )يتبع(

32.7 إيضاح حول إعادة معايرة نموذج المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 )يتبع(
لحســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ، ينظــر البنــك فــي ثالثــة ســيناريوهات. الحالــة األساســية ، الحالــة العلويــة والســفلية بــوزن 

33.33٪ لــكل منهــا.

محاسبة خسارة التعديل:
فيمــا يخــص العمــالء مــن األفــراد، يخطــط البنــك إلضافــة الفائــدة البســيطة المســتحقة خــالل فتــرة التأجيــل إلــى إجمالــي المبلــغ 
المســتحق وقــام إمــا بتمديــد فتــرة االســتحقاق األصليــة للقــرض أو بزيــادة األقســاط. نظــًرا ألن قــروض األفــراد ذات آجــال أقصــر مــن 

حيــث المــدة، لــم يمكــن لخســارة التعديــل تأثيــر جوهــري علــى القيمــة الدفتريــة.

فيمــا يتعلــق بقــروض الشــركات، قــام البنــك بتأجيــل ســداد أصــل القــرض فقــط. كانــت الغالبيــة العظمــى مــن العمــالء تســدد 
الفوائــد المســتحقة علــى القــروض. فــي حــاالت نــادرة حيثمــا كان التأجيــل لكامــل األقســاط، لــم يكــن لخســارة التعديــل تأثيــر 

جوهــري علــى القيمــة الدفتريــة.

تحليل العمالء المستفيدين من تأجيل السداد حسب المرحلة

يتضمــن الجــدول التالــي تحليــالً للقيمــة المؤجلــة مــن أصــل المبلــغ المســتحق والفائــدة / الربــح المترتــب علــى القــروض 
ــا وخســائر االئتمــان  ــن حصلــوا علــى تلــك المزاي ــل اإلســالمي المدينــة المســتحقة مــن العمــالء الذي والســلفيات وذمــم التموي

المتوقعــة ذات الصلــة:

32. إدارة المخاطر )يتبع

32.7 إيضاح حول إعادة معايرة نموذج المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 )يتبع((
التأثير على رفاية رأس المال:

عــالوة علــى ذلــك، طبــق البنــك أيضــًا فــي حســاباته لمعــدل كفايــة رأس المــال "المرشــح االحتــرازي" ضمــن ترتيبــات التعديــل 
المرحلــي لخســائر االئتمــان المتوقعــة للمرحلــة 1 والمرحلــة 2. إن تأثيــر المرشــح المذكــور أعــاله علــى رأس المــال التنظيمــي 

للبنــك هــو 51 نقطــة أســاس.

علــى الرغــم أن اإلجــراءات الموضحــة أعــاله غيــر شــاملة وقــد ال تتصــدى لتأثيــر كوفيــد-19 بشــكل كامــل علــى المــدى القصيــر، إال 
أنهــا قــد تحــد مــن التأثيــر الســلبي طويــل األحــد لتلــك الجائحــة. وفــي ســبيل مواجهــة هــذه األزمــة، يســتمر البنــك فــي متابعــة 
واالســتجابة لجميــع متطلبــات الســيولة والتمويــل. إن وضــع البنــك مــن حيــث الســيولة والتمويــل ورأس المــال كمــا فــي تاريــخ 

التقريــر اليــزال قويــًا بحيــث يمكنــه امتصــاص تأثيــر االضطــراب الحالــي.

33. التركيزات

يســعى البنــك إلدارة مخاطــر االئتمــان التــي يتعــرض لهــا مــن خــالل تنويــع أنشــطة اإلقــراض لتفــادي التركيــز غيــر المرغــوب فيــه 
للمخاطــر المتعلقــة بأفــراد أو مجموعــات مــن العمــالء فــي مناطــق أو أنشــطة تجاريــة معينــة. كمــا يحصــل البنــك علــى ضمانــات 

حيثمــا كان ذلــك مناســبًا.

فيما يلي توزيع األصول وااللتزامات والبنود الطارئة حسب المناطق الجغرافية كما في 31 ديسمبر 2021:

اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 311 ديسمبر 2021

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

210,410276,5593,265490,234قروض وسلفيات وذمم تمويل إسالمي مدينة وقبوالت

23,632-20,1003,532حاالت التعرض خارج قائمة المركز المالي

230,510280,0913,265513,866إجمالي التعرض المر بط بالعمالء المستفيدين من  أجيل السداد

إجمالي خسائر االئتمان المتويعة للتعرض المر بط بالعمالء 
2,3441,14715,424المستفيدين من  أجيل السداد

منها:

133,73259,71168193,511القيمة المؤجلة

2,34411,9331,14715,424مخصصات انخفاض القيمة )خسائر االئتمان المتويعة(

136,07671,6441,215208,935القيمة الدفترية

سلطنة عمان
دولة اإلمارات 

العربية 
المتحدة

 جمهورية
اإلجماليأخرىمصر العربية

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

307,870-249,00157,2691,600النقدية واألرصدة لدى البنو	 المررزية

 المستحق من البنو	 وإيداعات أخرى في أسواق
9,5713,5963,06398,455114,685المال )صافي(

القروض والسلفيات وموجودات التمويل اإلسالمي 
2,3673,088,646-3,025,92960,350)صافي(

10,353447,178-425,59411,231االستثمارات المالية

59,892--58,4531,439الممتلكات والمعدات

62,796-56,7045,896196األصول األخرى

3,825,252139,7814,859111,1754,081,067إجمالي األصول

143,16017,518137,051297,729-المستحق للبنو	 وإيداعات أخرى من أسواق المال

2,917,732-2,797,006120,215511ودائع العمالء واسابات استثمار غير ملروطة

192,500---192,500سندات متوسطة األجل باليورو

104,476-101,1562,940380االلتزامات األخرى

13,175-12,808200167الضرائب

439,955-2,505)15,854(453,304اقوق المساهمين

115,500---115,500سندات دائمة من اللريحة 1

3,672,274250,66121,081137,0514,081,067االلتزامات وحقوق المساهمين

36,456356,248-303,18116,611االلتزامات الطارئة

اإلجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 311 ديسمبر 2020

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

32,000	,1,066,038363,6602,3011قروض وسلفيات وذمم تمويل إسالمي مدينة وقبوالت

36,717-	26,9239,79حاالت التعرض خارج قائمة المركز المالي

68,717	,2,3011	5	,1,092,962373إجمالي التعرض المر بط بالعمالء المستفيدين من  أجيل السداد

إجمالي خسائر االئتمان المتويعة للتعرض المر بط بالعمالء 
7,06810,7511,07118,836المستفيدين من  أجيل السداد

منها:

	971,16767215,68		,		1القيمة المؤجلة

7,06810,7511,07118,836مخصصات انخفاض القيمة )خسائر االئتمان المتويعة(

520,	151,51781,9181,13823القيمة الدفترية
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33. التركيزات )يتبع(33. التركيزات )يتبع(

فيما يلي توزيع األصول وااللتزامات والبنود خارج الميزانية العمومية حسب المناطق الجغرافية كما في 31 ديسمبر 2020:

سلطنة عمان
دولة اإلمارات 

العربية 
المتحدة

 جمهورية
اإلجماليأخرىمصر العربية

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

799,662-646,755148,7514,156النقدية واألرصدة لدى البنو	 المررزية

المستحق من البنو	 وإيداعات أخرى في أسواق
المال )صافي(

24,8609,3407,956255,727297,883

 القروض والسلفيات وموجودات التمويل
6,1498,022,457-7,859,555156,753اإلسالمي )صافي(

26,8911,161,501-1,105,43929,171االستثمارات المالية

155,564--151,8263,738الممتلكات والمعدات

163,107-147,28415,314509األصول األخرى

9,935,719363,06712,621288,76710,600,174إجمالي األصول

371,84445,501355,977773,322-المستحق للبنو	 وإيداعات أخرى من أسواق المال

7,578,525-7,264,951312,2471,327ودائع العمالء واسابات استثمار غير ملروطة

500,000---500,000سندات متوسطة األجل باليورو

271,365-262,7417,636988االلتزامات األخرى

34,221-33,268519434الضرائب

1,162,741-6,506)41,179(1,177,414اقوق المساهمين

300,000---300,000سندات دائمة من اللريحة 1

9,538,374651,06754,756355,97710,600,147االلتزامات وحقوق المساهمين

94,690925,319-787,48343,146االلتزامات الطارئة

سلطنة عمان
دولة اإلمارات 

العربية 
المتحدة

 جمهورية
اإلجماليأخرىمصر العربية

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

57	,192-53	710,257	181,7النقدية واألرصدة لدى البنو	 المررزية

 المستحق من البنو	 وإيداعات أخرى في أسواق
716,	365,6719	758,8277	,19المال )صافي(

القروض والسلفيات وموجودات التمويل اإلسالمي 
2,9772,887,862-	5,66	2,839,221)صافي(

2,203	913	,10-612,866	318,8االستثمارات المالية

62,568-61,1601,286122الممتلكات والمعدات

5	52,8-91196	,50,1582األصول األخرى

79,1393,632,651	70,60781,3911,51	,3إجمالي األصول

6288,723	5,750101,90712,320168,7المستحق للبنو	 وإيداعات أخرى من أسواق المال

2,527,179-6530	0355,2	,71	,2ودائع العمالء واسابات استثمار غير ملروطة

192,500---192,500سندات متوسطة األجل باليورو

8		,	8-190)3,830(88,088االلتزامات األخرى

9,568-9,38219167الضرائب

733,	1	-1,707)16,306(29,332	اقوق المساهمين

115,500---115,500سندات دائمة من اللريحة 1

63,632,651	168,7	91,	3,311,955137,0361االلتزامات وحقوق المساهمين

36.456320,907-266,07618,375االلتزامات الطارئة
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33. التركيزات )يتبع(

فيما يلي توزيع األصول وااللتزامات والبنود خارج الميزانية العمومية حسب المناطق الجغرافية كما في 31 ديسمبر 2020:

34. معلومات حول القطاعات

ألغراض إدارية، ينقسم البنك الى أربعة أقسام بناًء على وحدات العمل على النحو التالي:

الثــروات لتلبيــة  األفــراد والعمــالء أصحــاب  إلــى  يقــدم قســم الخدمــات المصرفيــة لألفــراد منتجــات وتســهيالت متنوعــة   •
االحتياجــات المصرفيــة اليوميــة وتشــمل منتجــات فــي صــورة أصــول مثــل القــروض الشــخصية وقــروض الســكن وبطاقــات 

االئتمــان والقــروض ألجــل ومنتجــات فــي صــورة التزامــات مثــل حســابات التوفيــر والحســابات الجاريــة والودائــع ألجــل.

يقــدم قســم الخدمــات المصرفيــة للشــركات مجموعــة متنوعــة مــن المنتجــات والخدمــات للعمــالء مــن الشــركات التــي   •
تشــمل القــروض وقبــول الودائــع والتمويــل التجــاري وخدمــات قســم الخزينــة وصــرف العمــالت األجنبــي، كمــا تشــمل أيضــًا 
الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية التــي تقــدم منتجــات اســتثمارية مثــل إدارة األصــول والخدمــات االستشــارية للشــركات 

ــراد والمؤسســات. ــى العمــالء مــن األف وخدمــات الوســاطة إل

تشتمل العمليات الدولية على العمليات في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومصر.  •

يقدم قسم الخدمات المصرفية اإلسالمية عدة منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.  •

مركــز التمويــل – يكــون مركــز التمويــل مســؤوالً عــن تحقيــق التــوازن وإدارة الســيولة داخــل البنــك. يقــوم هــذا المركــز بــدور   •
ــل األمــوال علــى وحــدات األعمــال المختلفــة ألغــراض إدارة األداء. يقــوم هــذا  ــع أســعار تحوي مســتودع األمــوال حيــث يتــم توزي

ــإدارة اســتثمارات البنــك فــي األوراق الماليــة وإدارة األصول/االلتزامــات وأدوات النقــد. القســم أيضــًا ب

ــة  ــرارات المتعلق ــاذ الق ــل اتخ ــن أج ــل م ــكل منفص ــل بش ــي تعم ــات الت ــذه القطاع ــغيلية له ــج التش ــة النتائ ــوم اإلدارة بمراقب تق
ــم  ــم إدارتهــا بشــكل جماعــي وال يت ــف التــي تتكبدهــا اقســام الدعــم يت ــم إدارة التكالي ــم األداء. تت بتخصيــص المــوارد وتقيي

تخصيصهــا للقطاعــات التشــغيلية.

فيما يلي المعلومات حول القطاعات حسب نشاط العمل:-

سلطنة عمان
دولة اإلمارات 

العربية 
المتحدة

 جمهورية
اإلجماليأخرىمصر العربية

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

99,888	-21,177	72,06926,6	النقدية واألرصدة لدى البنو	 المررزية

المستحق من البنو	 وإيداعات أخرى في أسواق
المال )صافي(

50,58522,9271,930170,57	2	6,016

القروض والسلفيات وموجودات التمويل اإلسالمي 
0	7,7327,500,9-600118,608,	7,37)صافي(

9888,839	27,2-18	,828,17233االستثمارات المالية

	162,51-0317	158,8573,3الممتلكات والمعدات

137,260-70509	,130,2816األصول األخرى

57	,35	,053,933205,5559	,211	56,	9,01إجمالي األصول

9,930	38,3017	32,000	69,	93526,	1المستحق للبنو	 وإيداعات أخرى من أسواق المال

101,	6,56-961,377	,3	19,2281	,6ودائع العمالء واسابات استثمار غير ملروطة

500,000---500,000سندات متوسطة األجل باليورو

5	219,3-	9	8	228,7999,9االلتزامات األخرى

852,	2-	3	9	369,	2الضرائب

1,077,229-	3	,	)2,353	(8	1,115,1اقوق المساهمين

300,000---300,000سندات دائمة من اللريحة 1

57	,35	,38,3019	79355,93838,739	,8,602االلتزامات وحقوق المساهمين

94,690833,525-691,10747,728االلتزامات الطارئة

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2021

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
لللررات

الخدمات 
المصرفية 

الدولية

الخدمات 
المصرفية 

اإلسالمية

مررز 
اإلجماليالتمويل

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من 
91,582)18,853(45,04358,6832,1554,554التمويل اإلسالمي واألنلطة االستثمارية

31,769-12,78617,0891,511383الرسوم والعموالت وايرادات التلغيل االخرى

123,351)18,853(57,82975,7723,6664,937اإليرادات التلغيلية

)63,498()8()3,649()4,238()18,086()37,517(المصروفات التلغيلية

59,853)18,861(1,288)572(20,31257,686األرباح/)الخسائر( التشغيلية

)23,985(100)618(174)23,541()100()خسائر(/عكس انخفاض قيمة القروض

35,868)18,761(670)398(20,21234,145صافي الربح/)الخسارة( يبل الضريبة

)5,591(2,851-)181()5,189()3,072(الضريبة

30,277)15,910(670)579(17,14028,956صافي الربح/)الخسارة( بعد الضريبة

1,336,6731,882,285169,106197,872495,1314,081,067إجمالي األصول

953,3401,729,241169,1061,031,5084,081,067إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2021

الخدمات 
المصرفية 

لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
لللررات

الخدمات 
المصرفية 

الدولية

الخدمات 
المصرفية 

اإلسالمية

مررز 
اإلجماليالتمويل

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من 
237,876)48,968(116,995152,4235,59711,829التمويل اإلسالمي واألنلطة االستثمارية

82,517-33,21044,3873,925995الرسوم والعموالت وايرادات التلغيل االخرى

320,393)48,968(150,205196,8109,52212,823اإليرادات التلغيلية

)164,929()20()9,478()11,008()46,977()97,447(المصروفات التلغيلية

155,464)48,988(3,345)1,486(52,758149,834األرباح/)الخسائر( التشغيلية

)62,299(260)1,605(452)61,145()260()خسائر(/عكس انخفاض ييمة القروض

93,165)48,728(1,740)1,034(52,49988,688صافي الربح/)الخسارة( يبل الضريبة

)14,522(7,405-)470()13,478()7,979(الضريبة

78,643)41,323(1,740)1,504(44,51975,210صافي الربح/)الخسارة( بعد الضريبة

3,471,8784,889,052439,236513,9531,286,05510,600,174إجمالي األصول

2,476,2084,491,535439,236513,9532,679,24210,600,174إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

2021
الخدمات 

المصرفية 
لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
لللررات

الخدمات 
المصرفية 

الدولية

الخدمات 
المصرفية 

اإلسالمية
اإلجمالي

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

2507,692-7,640المعامالت

402,884188483,161إيرادات التجارة

191,092-132941خدمات الحسا	

6114,5561951095,472االرتتا	 والملاررة

1,445--1,445-الخدمات المصرفية اإلستثمارية

8,4249,82638522618,861اإلجمالي

2021
الخدمات 

المصرفية 
لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
لللررات

الخدمات 
المصرفية 

الدولية

الخدمات 
المصرفية 

اإلسالمية
اإلجمالي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

513019,979-19,844المعامالت

1057,4924881258,210إيرادات التجارة

502,836-3432,443خدمات الحسا	

1,58811,83450728314,212االرتتا	 والملاررة

3,753--3,753-الخدمات المصرفية اإلستثمارية

21,88025,5221,00058848,990اإلجمالي

34. معلومات حول القطاعات )يتبع(34. معلومات حول القطاعات )يتبع(

ايرادات مصنفة 2021
ــرادات المصنفــة مــن العقــود مــع العمــالء للمنتجــات/  ــر الماليــة رقــم 15 اإلفصــاح عــن اإلي يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاري
خطــوط الخدمــة الرئيســية. يقــدم الجــدول أدنــاه تفصيــالً إليــرادات العمــوالت والرســوم )بالصافــي( وإيــرادات التشــغيل األخــرى فــي 
اإليــرادات ضمــن البنــك التــي يتــم إعــداد التقاريــر عنهــا. يتم تصنيــف إيــرادات العقد بشــكل إضافي بناًء علــى المنتجــات والخدمات:

ألغراض إدارية، يقوم البنك بإعداد تقارير تتضمن معلومات عن القطاعات بشأن عملياته طبقًا للمواقع الجغرافية التالية:
سلطنة عمان  )1

دولة اإلمارات العربية المتحدة   )2
جمهورية مصر العربية  )3

يتم تنفيذ المعامالت بين القطاعات أعاله وفقًا ألسعار السوق التقديرية.

فيما يلي المعلومات حول القطاعات حسب الموقع الجغرافي:-

دولة اإلمارا سلطنة عمانللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
العربية المتحدة

جمهورية مصر 
اإلجماليالعربية

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي واألنلطة 
89,4272,149691,582االستثمارية

30,25877873331,769الرسوم والعموالت وايرادات التلغيل االخرى

119,6852,927739123,351اإليرادات التلغيلية

)63,498(59)2,598()60,959(المصروفات التلغيلية

58,72632979859,853األربا	 التلغيلية

)29,576(-)7()29,569(إجمالي خسائر انخفاض القيمة )صافي( والضريبة

29,15732279830,277ربح القطاع للسنة

معلومات أخرى

3,911,961146,80322,3034,081,067أصول القطاع

2,273-2,26112مصروفات القطاع الرأسمالية
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34. معلومات حول القطاعات )يتبع(

فيما يلي المعلومات حول القطاعات حسب الموقع الجغرافي:-

ايرادات مصنفة 2020
ــرادات المصنفــة مــن العقــود مــع العمــالء للمنتجــات/  ــر الماليــة رقــم 15 اإلفصــاح عــن اإلي يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاري
خطــوط الخدمــة الرئيســية. يقــدم الجــدول أدنــاه تفصيــالً إليــرادات العمــوالت والرســوم )بالصافــي( وإيــرادات التشــغيل األخــرى فــي 
ــاًء علــى  ــرادات العقــد بشــكل إضافــي بن ــر عنهــا. يتــم تصنيــف إي ــرادات ضمــن قطاعــات المجموعــة التــي يتــم إعــداد التقاري اإلي

المنتجــات والخدمــات:

34. معلومات حول القطاعات )يتبع(

فيما يلي المعلومات حول القطاعات حسب نشاط العمل:-

دولة اإلمارات سلطنة عمانللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
العربية المتحدة

 جمهورية
اإلجماليمصر العربية

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي واألنلطة 
232,2755,58216237,873االستثمارية

78,5942,0211,90482,519الرسوم والعموالت وايرادات التلغيل االخرى

310,8697,6031,920320,392اإليرادات التلغيلية

)164,930(153)6,748()158,335(المصروفات التلغيلية

152,5348552,073155,462األربا	 التلغيلية

)76,819(-)17()76,802(إجمالي خسائر انخفاض القيمة )صافي( والضريبة

75,7328382,07378,643ربح القطاع للسنة

معلومات أخرى

10,160,938381,30657,93010,600,174أصول القطاع

5,911-5,87932مصروفات القطاع الرأسمالية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
الخدمات 

المصرفية 
لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
لللررات

الخدمات 
المصرفية 

الدولية

الخدمات 
المصرفية 

اإلسالمية

مررز 
اإلجماليالتمويل

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من 
	90.90)7	11.8(010.		9,7832.03		6,92	التمويل اإلسالمي واألنلطة االستثمارية

26,059-5793399	1,	10,7221الرسوم والعموالت وايرادات التلغيل االخرى

116,963)7	11,8(09	,	663,9282,827	57,6اإليرادات التلغيلية

)63,826()52()		3,5()5,079()17,189()37,962(المصروفات التلغيلية

53,137)11,899(865)2,252(6,739		19,68األرباح/)الخسائر( التشغيلية

)31,329(93)1,622()396()30	,	2()	97,	()خسائر(/عكس انخفاض قيمة القروض

21,808)11,806()757()8	2,6(71022,309,	1صافي الربح/)الخسارة( يبل الضريبة

)3,660(1,217-)1,061()2,300()1,516(الضريبة

8	18,1)10,589()757()3,709(20,009	13,19صافي الربح/)الخسارة( بعد الضريبة

596332,6923,632,651.	19	1,318,8011,680,878105,68إجمالي األصول

5961,001,1763,632,651.	19	835105,68,		986,3601,3إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
الخدمات 

المصرفية 
لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
لللررات

الخدمات 
المصرفية 

الدولية

الخدمات 
المصرفية 

اإلسالمية

مررز 
اإلجماليالتمويل

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

صافي إيرادات الفوائد وصافي اإليرادات من 
236,115)30,770(16	.121,880129,3065.28310التمويل اإلسالمي واألنلطة االستثمارية

67,686-02,0601,036	27,85036,7الرسوم والعموالت وايرادات التلغيل االخرى

303,801)30,770(52	,311	67,3	9,730166,0	1اإليرادات التلغيلية

)165,782()135()9,205()13,192()7	6,		()98,603(المصروفات التلغيلية

138,019)30,905(7	2,2)9	5.8(51.127121,399األرباح/)الخسائر( التشغيلية

)	81,37(2	2)213,	()1,029()55	,63()12,919()خسائر(/عكس انخفاض قيمة القروض

5	56,6)30,663()1,966()6,878(		38,20857,9صافي الربح/)الخسارة( يبل الضريبة

)9,506(3,161-)2,756()5,973()3,938(الضريبة

7,139	)27,502()1,966()	9,63(27051,971,	3صافي الربح/)الخسارة( بعد الضريبة

57	,35	,1359,	86			,505	50,	365,91727,	57	,25	,3إجمالي األصول

57	,35	,579	,2,600			,505	50,	93,07827	,3	2,561,97إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية

2020
الخدمات 

المصرفية 
لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
لللررات

الخدمات 
المصرفية 

الدولية

الخدمات 
المصرفية 

اإلسالمية
اإلجمالي

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

	03365,71	5,67المعامالت

352,993190113,230إيرادات التجارة

1391165161خدمات الحسا	

3172,120239772,752االرتتا	 والملاررة

31,079001,082الخدمات المصرفية اإلستثمارية

0	813012,9			6,1686,19اإلجمالي
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34. معلومات حول القطاعات )يتبع(34. معلومات حول القطاعات )يتبع(

فيما يلي المعلومات حول القطاعات حسب الموقع الجغرافي:- )تابع(

35. القيمة العادلة لألدوات المالية

اســتنادًا إلــى طريقــة التقييــم الموضحــة أدنــاه، تعتبــر اإلدارة أن القيــم العادلــة لكافــة األدوات الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 و 
31 ديســمبر 2020 ال تختلــف اختالفــًا جوهريــًا عــن قيمهــا الدفتريــة.

 قدير القيم العادلة
يلخص اإليضاح التالي الطـرق الرئيسية واالفتراضات المستخدمـة فـي تقديـر القيـم العادلـة لألصول وااللتزامات:

1. القروض والسلفيات
يتــم احتســاب القيمــة العادلــة اســتنادًا إلــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة المخصومــة ألصــل المبلــغ والفوائــد. مــن 
المفتــرض أن يتــم ســداد القــروض فــي تواريــخ الســداد التعاقديــة، متــى انطبــق ذلــك. بالنســبة للقــروض التــي ليــس لهــا تواريــخ 
ســداد محــددة أو تلــك التــي تخضــع لمخاطــر الســداد، يتــم تقديــر المدفوعــات علــى أســاس الخبــرة فــي الفتــرات الســابقة عندمــا 
كانــت معــدالت الفائــدة فــي مســتويات مماثلــة للمســتويات الحاليــة، بعــد تعديلهــا بنــاًء علــى أي فروقــات فــي معــدالت الفائــدة 
المتوقعــة. يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــع الوضــع بعيــن االعتبــار مخاطــر االئتمــان وأي مؤشــر علــى االنخفــاض 
فــي القيمــة. يتــم تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألي فئــات قــروض متجانســة علــى أســاس المحفظــة ويتــم خصمهــا 
باســتخدام المعــدالت الحاليــة المعروضــة لقــروض مماثلــة لمقترضيــن الجــدد ذوي ســمات ائتمانيــة مماثلــة. تعكــس القيــم 
العادلــة المقــدرة للقــروض التغيــرات فــي الوضــع االئتمانــي منــذ تاريــخ منــح القــروض والتغيــرات فــي معــدالت الفائــدة فــي حالــة 

القــروض ذات معــدالت الفائــدة الثابتــة.

2. االستثمارات
تســتند القيمــة العادلــة إلــى األســعار المدرجــة فــي الســوق فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي دون أي اقتطــاع لتكاليــف المعاملــة. 
ــة المخصومــة وطــرق  ــى التدفقــات النقدي ــة اســتنادًا إل ــر القيمــة العادل ــة عــدم وجــود ســعر ســوقي مــدرج، يتــم تقدي فــي حال

تقييــم أخــرى.

عنــد اســتخدام طــرق التدفقــات النقديــة المخصومــة، تســتند التدفقــات النقديــة المســتقبلية علــى أفضــل تقديــرات اإلدارة ويكــون 
معــدل الخصــم هــو المعــدل الســائد بالســوق بالنســبة ألداة مماثلــة فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي.

3. أرصدة الحسابات الجارية المستحقة إلى ومن البنو	
تــم اعتبــار أن القيمــة الدفتريــة ألرصــدة الحســابات الجاريــة المســتحقة إلــى ومــن البنــوك هــي تقديــر مناســب للقيمــة العادلــة 

نظــرًا لطبيعتهــا قصيــرة األجــل.

2020
الخدمات 

المصرفية 
لألفراد

الخدمات 
المصرفية 
لللررات

الخدمات 
المصرفية 

الدولية

الخدمات 
المصرفية 

اإلسالمية
اإلجمالي

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

839,	1	736099,	1المعامالت

95308,390	927,773إيرادات التجارة

19	213	3613خدمات الحسا	

5,5066202007,150	82االرتتا	 والملاررة

002,812	82,80الخدمات المصرفية اإلستثمارية

16,02116,0861,16633733,610اإلجمالي

فيما يلي المعلومات حول القطاعات حسب الموقع الجغرافي:-

دولة اإلمارات سلطنة عمانللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
العربية المتحدة

جمهورية مصر 
اإلجماليالعربية

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي واألنلطة 
	88.8711.92610790.90االستثمارية

25.266786726.059الرسوم والعموالت وايرادات التلغيل االخرى

116.963	1372.71211.	11اإليرادات التلغيلية

)63.826()375()3.059()60.392(المصروفات التلغيلية

53.137)261()7	3(5	53.7األربا	 التلغيلية

)989.	3()5	2()1.101()3	33.6(إجمالي خسائر انخفاض القيمة )صافي( والضريبة

8	18.1)506()8		.1(20.102ربح القطاع للسنة

معلومات أخرى

3.632.651	37021.31.	3.526.9678أصول القطاع

2.327-2.26760مصروفات القطاع الرأسمالية

دولة اإلمارات سلطنة عمانللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
العربية المتحدة

جمهورية مصر 
اإلجماليالعربية

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكي

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي واألنلطة 
5.003278236.115	230,83االستثمارية

21867.686	65.6262.0الرسوم والعموالت وايرادات التلغيل االخرى

5296303.801	607.0	.296اإليرادات التلغيلية

)165.782()	97()5	7.9()156.863(المصروفات التلغيلية

138.019)678()900(139.597األربا	 التلغيلية

)90.880()636()2.860()	87.38(إجمالي خسائر انخفاض القيمة )صافي( والضريبة

7.139	)	1.31()3.760(52.213ربح القطاع للسنة

معلومات أخرى

57	.35	.355.3619	9.160.953219.1أصول القطاع

		6.0-5.889155مصروفات القطاع الرأسمالية
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35. القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع(

	. الودائع البنكية وودائع العمالء
بالنســبة للودائــع تحــت الطلــب والودائــع التــي ليــس لهــا فتــرات اســتحقاق محــددة، يتــم اعتبــار أن القيمــة العادلــة هــي المبلــغ 
مســتحق الســداد عنــد الطلــب فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي. ترتكــز القيمــة العادلــة المقــدرة للودائــع ذات فتــرات االســتحقاق 
الثابتــة، بمــا فــي ذلــك شــهادات اإليــداع، إلــى التدفقــات النقديــة المخصومــة باســتخدام معــدالت الفائــدة المعروضــة حاليــًا للودائــع 
ذات فتــرات االســتحقاق المتبقيــة المماثلــة. ال يتــم الوضــع بعيــن االعتبــار قيمــة العالقــات طويلــة األجــل مــع المودعيــن عنــد تقديــر 

القيــم العادلــة.

5. أدوات مالية أخرى
ــي والمتعلقــة باالئتمــان، والتــي تتضمــن االلتزامــات  ــألدوات الماليــة خــارج قائمــة المركــز المال ــة ل ــل القيمــة العادل ال يتــم تعدي
ــرادات المســتقبلية المرتبطــة بهــا تعكــس األتعــاب  ــات ألن اإلي ــم ائتمــان واالعتمــادات المســتندية تحــت الطلــب والضمان بتقدي
والعمــوالت التعاقديــة المحملــة بالفعــل فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي لالتفاقيــات التــي تنطــوي علــى وضــع ائتمانــي وفتــرة 

اســتحقاق مماثليــن.

يتــم تقييــم عقــود صــرف العمــالت األجنبيــة اســتنادًا إلــى أســعار الســوق. يتــم إدراج تعديــالت القيــم الســوقية لعقــود صــرف 
العمــالت األجنبيــة فــي األصــول وااللتزامــات األخــرى.

ترتكــز القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة التــي يتــم تداولهــا فــي أســواق نشــطة علــى أســعار الســوق المدرجــة أو عــروض األســعار 
المقدمــة مــن السماســرة. يتــم تقييــم األســهم األخــرى غيــر المدرجــة اســتنادًا إلــى المعلومــات المقدمــة مــن مــدراء الصناديــق 

والمعلومــات الماليــة للجهــات المســتثمر فيهــا و أســعار الشــراء الحاليــة.

يقــوم البنــك بقيــاس القيــم العادلــة باســتخدام التسلســل الهرمــي التالــي الــذي يعكــس أهميــة المعطيــات المســتخدمة فــي 
ــات. وضع القياس

نماذ	 التقييم
المستوى 1: مدخالت تتمثل في أسعار السوق المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة ألدوات مشابهة.

المســتوى 2: مدخــالت بخــالف األســعار المدرجــة الــواردة فــي المســتوى 1 والتــي يمكــن مالحظتهــا إمــا بطريقــة مباشــرة )مثــل 
أســعار األســهم( أو بطريقــة غيــر مباشــرة )مثــل مدخــالت مشــتقة مــن األســعار(. تشــمل هــذه الفئــة األدوات التــي تــم تقييمهــا 
باســتخدام: أســعار الســوق المدرجــة فــي أســواق نشــطة ألدوات مشــابهة، أو األســعار المدرجــة ألدوات مماثلــة أو مشــابهة فــي 
أســواق تعتبــر أقــل نشــاطا أو أســاليب تقييــم أخــرى يتــم فيهــا مالحظــة كافــة المدخــالت الهامــة ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيــر 

مباشــرة مــن بيانــات الســوق.

المســتوى 3: مدخــالت ال يمكــن مالحظتهــا. تشــمل هــذه الفئــة كافــة األدوات التــي تشــمل أســاليب تقييمهــا مدخــالت ال تســتند 
إلــى بيانــات يمكــن مالحظتهــا ويكــون للمدخــالت التــي ال يمكــن مالحظتهــا تأثيــر جوهــري علــى تقييــم األدوات. تشــمل هــذه 
الفئــة األدوات التــي يتــم تقييمهــا اســتنادًا إلــى األســعار المدرجــة ألدوات مشــابهة تتطلــب تعديــالت جوهريــة ال يمكــن مالحظتهــا 

أو افتراضــات حتــى تعكــس الفروقــات بيــن األدوات.

35. القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع(

نماذ	 التقييم )تابع(
يوضــح الجــدول التالــي تحليــالً لــألدوات الماليــة بخــالف األدوات المشــتقة المســجلة بقيمتهــا العادلــة حســب المســتوى فــي 

التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة:

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

المستوى 1 المستوى 2 اإلجمالي اإلجمالي المستوى 2 المستوى 1

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 31 ديسمبر 2021 ألف ريال عماني ألف ريال عماني ألف ريال عماني

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسارة

2,527 - 2,527 أسهم مدرجة 2,527 - 2,527

6,72	 6,72	 - أسهم غير مدرجة - 6,72	 6,72	

9,251 6,724 2,527 اإلجمالي 2,527 6,724 9,251

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر

93,293 - 293,93 أسهم مدرجة 35,918 - 35,918

10,	89 - 10,	89 دين مدر	 	,038 - 	,038

58 58 - أسهم غير مدرجة - 22 22

103,840 58 103,782 اإلجمالي 39,956 22 39,978

106,309 6,782 106,309 إجمالي األصول المالية 40,929 2,611 43,540

اإلجمالي المستوى 2 المستوى 1 المستوى 1 المستوى 2 اإلجمالي

ألف ريال عماني ألف ريال عماني ألف ريال عماني 31 ديسمبر 2021 ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة

2.266 - 2,266 أسهم مدرجة 872 - 872

6.968 6.968 - أسهم غير مدرجة - 2.683 2.683

9.23	 6.968 2,266 اإلجمالي 872 2.683 3.555

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل اللامل اآلخر

85,0	8 - 85,0	8 أسهم مدرجة 32,7		 - 32,7		

10,175 - 10,175 دين مدر	 3,917 - 3,917

8	2 8	2 - أسهم غير مدرجة - 32	 32	

96,065 8	2 95,223 اإلجمالي 36,661 32	 36,985

105,299 7,810 97,	89 إجمالي األصول المالية 37,533 3,007 	0,5	0

تتمثــل االلتزامــات الماليــة الرئيســية للبنــك متوســطة األجــل وطويلــة األجــل في األمــوال المفترضــة وااللتزامــات الثانويــة. ال تختلف 
القيــم العادلــة لهــذه االلتزامــات الماليــة بصــورة جوهريــة عــن قيمهــا الدفتريــة حيــث يتــم إعــادة تســعير هــذه االلتزامــات كل ثالثــة 
ــة التــي ســتطبق علــى  ــات الحالي ــاًء علــى شــروط وأحــكام األداة وتقــارب الهوامــش المطبقــة الناتجــة الفروق أو ســتة أشــهر بن

القــروض ذات فتــرات االســتحقاق المماثلــة.

يتــم تقييــم األدوات الماليــة المشــتقة ضمــن المســتوى 2 اســتنادًا إلــى تقييــم الطــرف المقابــل واألســعار اآلجلــة المدرجــة 
ومنحنيــات العائــد )أنظــر إيضــاح 34(. لــم تكــن هنــاك تحويــالت بيــن مســتويات التسلســل الهرمــي لقيــاس القيمــة العادلــة خــالل 

ــمبر 2021 و 2020. ــي 31 ديس ــة ف ــنوات المنتهي الس
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36. األدوات المشتقة

يبــرم البنــك فــي ســياق أعمالــه االعتياديــة أنواعــًا متنوعــة مــن المعامــالت مــع العمــالء لغــرض التحــوط وتتضمــن هــذه المعامــالت 
أدوات ماليــة مشــتقة. تتمثــل األداة الماليــة المشــتقة فــي عقــد مالــي بيــن طرفيــن تعتمــد المدفوعــات فيــه علــى التغيــرات فــي 
األســعار فــي أداة أو أكثــر مــن األدوات الماليــة أو الســعر المرجعــي أو المؤشــر. يســتخدم البنــك األدوات الماليــة المشــتقة التاليــة:

أنواع المنتجات الملتقة
إن العقــود اآلجلــة هــي اتفاقيــات تعاقديــة يتــم بموجبهــا إمــا لشــراء أو بيــع عملــة أو ســلعة أو أداة ماليــة محــددة بســعر محــدد 

فــي تاريــخ مســتقبلي محــدد. يتــم إعــداد العقــود اآلجلــة للتعامــل بهــا خــارج البورصــة.

ــرات  ــة ومؤش ــالت األجنبي ــدة أو العم ــعار الفائ ــة أس ــادل حرك ــن لتب ــن طرفي ــم بي ــة تت ــات تعاقدي ــي اتفاقي ــة ه ــود المقايض إن عق
ــة مقايضــة العجــز عــن ســداد االئتمــان( ســداد الدفعــات التــي تتعلــق بأحــداث ائتمانيــة معينــة علــى أســاس  األســهم، و)فــي حال

ــغ اســمية محــددة. مبال

تتمثــل عقــود الخيــارات فــي اتفاقيــات تعاقديــة تعطــي الحــق، وليــس االلتــزام، لشــراء أو بيــع قــدر محــدد مــن الســلع أو العمــالت 
األجنبيــة أو األدوات الماليــة بســعر ثابــت إمــا بتاريــخ مســتقبلي محــدد أو فــي أي وقــت خــالل فتــرة زمنيــة محــددة.

أدوات ملتقة محتفظ بها أو مصدرة ألغراض التحو	
ــر  ــه لمخاط ــل تعرض ــوط لتقلي ــراض التح ــتقة ألغ ــك األدوات المش ــتخدم البن ــات، يس ــول وااللتزام ــة إدارة األص ــياق عملي ــن س ضم
العمــالت وأســعار الفائــدة. يتحقــق هــذا مــن خــالل التحــوط ألدوات ماليــة محــددة ومعامــالت معينــة باإلضافــة إلــى التحــوط 

االســتراتيجي مــن حــاالت التعــرض الــواردة فــي قائمــة المركــز المالــي بشــكل عــام.

يســتخدم البنــك العقــود اآلجلــة لصــرف العمــالت األجنبيــة وعقــود الخيــارات وعقــود مقايضــة العمــالت للتحــوط مــن مخاطــر 
العمــالت المحــددة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يســتخدم البنــك عقــود مقايضــة أســعار الفائــدة للتحــوط مــن مخاطــر التدفــق النقــدي 

ــة. ــدة الثابت ــع ذات أســعار الفائ الناشــئة مــن بعــض القــروض والودائ

يتــم التحــوط االســتراتيجي لمخاطــر أســعار الفائــدة مــن خــالل مراقبــة إعــادة تســعير األصــول وااللتزامــات الماليــة وإبــرام عقــود 
مقايضــة أســعار الفائــدة للتحــوط مــن جــزء مــن مخاطــر أســعار الفائــدة.

أبــرم البنــك عقــد مقايضــة ألســعار الفائــدة وهــو عقــد مصنــف بأنــه تحــوط للقيمــة العادلــة بغــرض التحــوط مــن مخاطــر أســعار 
الفائــدة للســندات متوســطة األجــل بعملــة اليــورو. تــم تســجيل التغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة للســندات متوســطة 
األجــل بعملــة اليــورو )البنــد الخاضــع للتحــوط( وهــي تغيــرات ناتجــة عــن المخاطــر التــي تــم التحــوط منهــا كجــزء مــن القيمــة 

الدفتريــة لتلــك الســندات وبالتالــي تــم عرضهــا فــي قائمــة المركــز المالــي. خــالل الســنة الحاليــة، تــم إنهــاء التحــوط.

يبيــن الجــدول أدنــاه القيــم العادلــة الموجبــة والســالبة لــألدوات الماليــة المشــتقة المبرمــة مــع أو بالنيابــة عــن العمــالء، والتــي 
تســاوي القيــم الســوقية، باإلضافــة إلــى القيــم االســمية التــي تــم تحليلهــا وفقــًا لفتــرة االســتحقاق. تتمثــل القيمــة االســمية فــي 
قيمــة األصــل المتعلــق بــاألداة المشــتقة أو الســعر المرجعــي أو المؤشــر وتمثــل األســاس الــذي يتــم بموجبــه قيــاس التغيــرات 

فــي قيمــة األدوات المشــتقة.

36. األدوات المشتقة )يتبع(

37. أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض األرقام المقابلة لسنة 2020 لتتوافق مع العرض المتبع للسنة الحالية.

ســبق عــرض اســتثمار البنــك فــي أذون الخزانــة وشــهادات اإليــداع كنقــد وأرصــدة لــدى البنــوك المركزيــة. ومــع ذلــك، تعتبــر اإلدارة 
ــة الســنة  ــان مقارن ــم إعــادة بي ــة. ت ــة العمومي ــة فــي الميزاني ــم عرضــه مــع االســتثمارات المالي ــه ســيكون أكثــر مالءمــة إذا ت أن
ــوك  ــدى البن ــدة ل ــد واألرص ــن النق ــي م ــال عمان ــون ري ــف 23.67 ملي ــادة تصني ــالل إع ــن خ ــمبر 2020 م ــي 31 ديس ــا ف ــابقة كم الس

ــة. ــى االســتثمارات المالي ــة إل المركزي

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

31 ديسمبر 2021

القيم االسمية وفقًا لفترة االستحقاق

القيمة 
العادلة 

الموجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

القيمة 
 االسمية
ألف ر.ع

 من 3 إلىخالل 3 أشهر
12 شهر

من سنة 
واادة إلى 5 

سنوات

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

)إيضا	 13()إيضا	 9(

31,833	62,2127,82922,550	)9	2,0(9	2,0عقود مقايضة أسعار الفائدة

-015200,833,	85	8,	25)16(08عقود آجلة للراء عمالت أجنبية

01,007	001199,8,	85	8,	25)10(	1,03عقود آجلة لبيع عمالت أجنبية

0	32,8	23,223	5	971,908115,8)2,075(3,091اإلجمالي

260,	36300,8961,099,2811,12	,	2,52)5,390(8,029اإلجمالي - ألف دوالر أمريكي

31 ديسمبر 2021

القيم االسمية وفقًا لفترة االستحقاق

القيمة 
العادلة 

الموجبة

القيمة 
العادلة 
السالبة

القيمة 
 االسمية
ألف ر.ع

 من 3 إلىخالل 3 أشهر
12 شهر

من سنة 
واادة إلى 5 

سنوات

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

)إيضاح 13()إيضاح 9(

178.16313.08239.389125.692)3.871(3.871عقود مقايضة أسعار الفائدة

89.88250.87436.3902.618-85عقود آجلة للراء عمالت أجنبية

89.88250.60436.0433.235)8(569عقود آجلة لبيع عمالت أجنبية

357.927114.560111.822131.545)3.879(4.525اإلجمالي

929.680297.558290.447341.675)10.075(11.753اإلجمالي - ألف دوالر أمريكي
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وتعمــل مــزن بموجــب ترخيــص مزاولــة األعمــال المصرفيــة 
اإلســالمية الصــادر مــن البنــك المركــزي العمانــي بتاريــخ 17 
بمــزن  الشــرعية  الرقابــة  مجلــس  إلــى  ويعهــد   .2013 ينايــر 
التأكــد مــن االلتــزام بمبــادئ الشــريعة اإلســالمية فــي تعامالتها 
القوائــم  مــن  كاملــة  مجموعــة  إدراج  ويجــري  وأنشــطتها. 
الماليــة لمــزن فــي القوائــم الماليــة الموحــدة للبنــك. ويقــدم 
هــذا القســم إفصاحــات بــازل 2 المرتكــز 3 المتعلقــة بمــزن 
بصــورة منفصلــة. وال توجــد قيــود علــى تحويــل األمــوال مــن 
البنــك إلــى مــزن، ولكــن ال يمكــن لمــزن إيــداع أمــوال لــدى 
البنــك بموجــب إطــار العمــل التنظيمــي للصيرفــة اإلســالمية. 
وال تملــك مــزن أي مســاهمة مســيطرة فــي أي كيــان آخــر.

هيكل رأس المال
كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 بلــغ رأس المــال المخصــص لمــزن 
إلــى اســتنادا  عمانــي.  ريــال   20,000,000 اإلســالمية  للصيرفــة 
ــال  ــكل رأس م ــي، كان هي ــزي العمان ــك المرك ــات البن توجيه
مــزن كمــا فــي تاريــخ اإلقفــال فــي 31 ديســمبر 2021 كمــا يلــي: 

المبلغ بآالف عناصر رأس المال
الرياالت

رأس مال الطبقة 1

البنوك المحلية

20,000رأس المال المدفوع

-عالوة إصدار 

-ااتياطي يانوني

-ااتياطي عام

-ااتياطي يروض ثانوية

- وزيعات أربا	 أسهم )مقتراة(

7	3,3 أربا	 مدورة/)خسارة( *

أسهم عادية من الطبقة 1 قبل التعديالت 
23,347التنظيمية

مبالغ مخصومة

-أصل ضريبي مؤجل

23,347أسهم عادية من الطبقة 1

رأس مال الطبقة 1 بعد المبالغ 
23٬347المخصومة أعاله

رأس مال الطبقة 2

ااتياطيات إعادة  قييم/مكاسب أو خسائر القيمة 
-العادلة الترارمية عن أدوات متااة للبيع 

مخصص خسائر يروض عامة/ااتياطي خسائر 
يروض عامة

700

-دين ثانوي )بعد اإلطفاء(

700إجمالي رأس مال الطبقة 2

7	0,	2 إجمالي رأس المال التنظيمي

	0	,7	1 أموال أصحا	 اسابات االستثمار

8	5ااتياطي موازنة األربا	

221ااتياطي مخاطر االستثمار

148,173إجمالي أصحاب حسابات االستثمار

المقدمة
كفاية رأس المال 
اإلفصاحات النوعية:

تتكون األهداف الكلية إلدارة رأس المال من ثالثة جوانب:

االحتفــاظ  طريــق  عــن  اإلســالمية  النافــذة  اســتقرار  ضمــان   •
المتوقعــة. غيــر  الخســائر  لتغطيــة  كاٍف  مــاٍل  بــرأس 

تعزيــز كفــاءة البنــك بزيــادة العائــد المعــدل بالمخاطــر فــي   •
مختلــف مراحــل التجميــع )وبالتالــي ضمــان عــدم االحتفــاظ 

بـــ »فائــض« غيــر ضــروري مــن رأس المــال(.
ــورة  ــر بص ــع وإدارة المخاط ــجيعي المطل ــرار التش ــاذ الق اتخ  •
اســتباقية عبــر التخصيــص الفعــال والكــفء لــرأس المــال 

عبــر جميــع قطاعــات النشــاط.

التصــور  فــي  الــواردة  لمــزن  المــال  رأس  إدارة  خطــة  تســتند 
علــى إطــار العمــل التنظيمــي لمخاطــر رأس المــال مــن بــازل 
مخاطــر  مــن  كل  الحتســاب  قياســي  منهــج  وباســتخدام   2
االئتمــان ومخاطــر الســوق ومنهــج المؤشــر األساســي لمخاطــر 
البنــك  التشــغيل حســبما هــو منصــوص عليــه مــن جانــب 

العمانــي. المركــزي 

جــرت مواءمــة سياســة إدارة رأس المــال مــع سياســة البنــك 
المــال  رأس  علــى  للعائــد  أنــه ووفقــا  لضمــان  تهــدف  وهــي 
المعــدل بالمخاطــر فإنــه قــد جــرى تخصيــص مبلــغ مناســب 
مــن رأس المــال لمــزن. وجــرى تنفيــذ نمــوذج العائــد علــى رأس 
المــال المعــدل بالمخاطــر )RAROC( لــكل المحفظــة باســتثناء 
الخدمــات المصرفيــة لألفــراد إذ حــدد البنــك المركــزي العمانــي 

ــزام بهــا.  ــح ينبغــي االلت ســقوفا لمعــدالت الرب

فــي الوقــت الحالــي تقــوم لجنــة األصــول وااللتزامــات بمراجعــة 
ورصــد كفايــة واشــتراطات رأس المــال على نحو مســتمر لكل 
مــن البنــك ونافــذة مــزن واألقســام التــي تتطلــب تخصيص رأس 
مــال بصفــة منفصلــة لهــا. يجــري تخصيــص ترجيحــات المخاطــر 
البنــك  مــن  التنظيميــة  للمتطلبــات  وفقــًا  األصــول  علــى 
المركــزي العمانــي. كمــا يجــري تخصيــص نفــس ترجيحــات 
االســتثمار  حســابات  بواســطة  الممولــة  لألصــول  المخاطــر 
ــة بواســطة  بنفــس طريقــة ترجيحــات مخاطــر األصــول الممول

البنــك نفســه. 

اإلفصاحات النوعية:
جــرى اتبــاع مجموعــة مــن الترتيبــات كجزء مــن إدارة رأس المال 
لتزويــد البنــك بنظــام إنــذار مبكــر مــن حيــث مســتويات رأس 
مالــه لتمكينــه مــن اتخــاذ تدابيــر مناســبة فــي مرحلــة مبكــرة 
لمنــع انخفــاض رأس المــال إلــى مــا دون الحــدود المقبولــة. 
الترتيبــات  أن  وااللتزامــات  األصــول  لجنــة  قــررت  الغــرض  لهــذا 
الموضوعــة للبنــك ســتصبح قابلــة للتطبيــق علــى مــزن أيضــا. 

التقييــم  إجــراءات  )أســلوب  مســتند  بإعــداد  البنــك  يقــوم 
الداخلــي لكفايــة رأس المــال( تماشــيا مــع موجهــات بــازل 2 
بهــدف تقييــم جميــع المخاطــر علــى مســتوى المؤسســة 
التــي لــم يجــري تناولهــا بالكامــل فــي مخاطــر بــازل 1. فــي 
أعقــاب الموجهــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي العمانــي 
فــي ديســمبر 2012 جــرى التقييــم بموجــب أســلوب إجــراءات 
التقييــم الداخلــي لكفايــة رأس المــال وتقديمــه إلــى البنــك 

عليهــا.  المنصــوص  الموجهــات  حســب  العمانــي  المركــزي 
سيســعى البنــك أيضــا إلــى تطبيــق الموجهــات التنظيميــة، 
متــى انطبــق ذلــك علــى بــازل 3، عنــد قيامــه بإجــراء التقييــم. 
ــة  ــم يجــري إعــداد تقييــم داخلــي لكفاي ــي ل فــي الوقــت الحال

رأس المــال لمــزن بصــورة منفصلــة. 

اإلفصاحات الكمية:

بآالف الرياالت المركز كما في 31 ديسمبر 2021 
المبلغالتفاصيل

23,347رأس مال الطبقة 1 )بعد الخصومات اإلشرافية(

رأس مال الطبقة 2 )بعد الخصومات اإلشرافية 
700وحتى الحدود المستوفاة(

127,985األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك

7,585األصول المرجحة بالمخاطر - المخاطر التشغيلية

إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك +
135,570المخاطر التلغيلية

الحد األدنى لرأس المال المطلو	 لدعم األصول 
المرجحة بالمخاطر لدفتر البنك والمخاطر 

التلغيلية
16,607

الحد األدنى المطلو	 لرأس مال يلمل:

15,907رأس المال من الطبقة 1 

700رأس المال من الطبقة 2 

رصيد رأس مال الطبقة 1 المتا	 لدعم دفتر 
0		,7المتاجرة

رصيد رأس مال الطبقة 2 المتا	 لدعم دفتر 
-المتاجرة

1,827األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر المتاجرة

	22إجمالي رأس المال المطلو	 لدعم دفتر المتاجرة

الحد األدنى لراس المال الطبقة 1 المطلو	 لدعم 
	6دفتر التداول

24,047إجمالي رأس المال النظامي

إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - النافذة 
137,397اإلسالمية

معدل كفاية رأس المال حسب بنك التسويات 
17.50الدولية )بي آي إس(

ُأسســت مــزن للصيرفــة اإلســالمية، وهــي نافــذة مصرفيــة إســالمية للبنــك الوطنــي 
العمانــي ش.م.ع.ع فــي ســلطنة عمــان لمزاولــة أنشــطة األعمــال المصرفيــة وأنشــطة 

التمويــل األخــرى الملتزمــة بمبــادئ الشــريعة اإلســالمية.
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كفاية رأس المال )تابع(
إفصاحات بازل 3:

التزامــا بالتعميــم رقــم ب م 1114 بتاريــخ 17 نوفمبــر 2013 الصــادر 
عــن البنــك المركــزي العمانــي، ُقدمــت إفصاحــات إلزاميــة فــي 

هــذا التقريــر.

ُقدمــت بعــض اإلفصاحــات اإلضافيــة عــن كفايــة رأس المــال كمــا 
هــو وارد أدنــاه:

بآالف الرياالت المركز كما في 31 ديسمبر 2021 

التفاصيل

إجمالي 
الرصيد 

)القيمة 
الدفترية(

صافي الرصيد 
)القيمة 
الدفترية(

األصول 
المرجحة 
بالمخاطر

بنود داخل الميزانية 
397122,832,	19 65	,197العمومية

بنود خار	 الميزانية 
5,153 8,318 8,318 العمومية

-- -ملتقات
7,585- -مخاطر التلغيل

1827- -مخاطر السوق

202,715137,398 205,783اإلجمالي

رأس مال الطبقة 1 
7	23,3--أسهم عادية

700--رأس مال الطبقة 2

- --رأس مال الطبقة 3
إجمالي رأس المال 

24,047--النظامي

إجمالي رأس المال 
16,831--المطلو	

متطلبات رأس المال 
15,678--لمخاطر االئتمان

متطلبات رأس المال 
	22 --لمخاطر السوق

متطلبات رأس المال 
929 --لمخاطر التلغيل

معدل الطبقة 1 أسهم 
--عادية

16.99 --معدل الطبقة 1

إجمالي معدل رأس 
17.50 --المال

إفصاحات أصحاب حسابات االستثمار
تقبــل مــزن األمــوال مــن أصحــاب حســابات االســتثمار بموجــب 
ــة ملتزمــة بأحــكام الشــريعة  ــة واتفاقيــات وكال عقــود مضارب
اإلســالمية. هــذه األمــوال غيــر مقيــدة بطبيعتهــا، أي أنــه يمكــن 
لمــزن اســتثمارها حســب تقديرهــا فــي أي أصــول ملتزمــة 
أمــوال أصحــاب  بالشــريعة. وليســت هنــاك حــدود الســتثمار 

ــدد. ــل مح ــي أي أص ــتثمار ف ــابات االس حس

مــن  التاليــة  الثالثــة  األنــواع  مــزن  توفــر  الحالــي  الوقــت  فــي 
االســتثمار: حســابات 

حسابات توفير  •
واحــد  شــهر  مــن  مختلفــة  اســتحقاقات  ذات  ألجــل  ودائــع   •

لالســتثمار(. )الوكالــة  ســنوات  خمــس  ولغايــة 
وكالة مرنة.   •

يجــري تجميــع اســتثمارات أصحــاب حســابات االســتثمار مــع 
)مديــر  المضــارب  مصروفــات  تحميــل  ويجــري  مــزن،  أمــوال 
األصــول( علــى محفظــة تتضمــن جميــع المصروفــات المباشــرة 
التــي يتــم تكبدهــا وتشــمل مخصصــات انخفــاض القيمــة. ال 
يتــم تخصيــص اإليــراد المبنــي علــى الرســوم علــى المحفظــة 
المشــتركة. ويجــري التخصيــص مــن األربــاح القابلــة للتوزيــع 
مصروفــات  تحميــل  وبعــد  المحفظــة،  أصــول  تجنيهــا  التــي 
بيــن أمــوال المســاهمين وأمــوال أصحــاب  المضــارب، فيمــا 

حســابات االســتثمار.

وبموجــب الترتيــب الوكالــة الســتثمار الوكالــة اإلســالمية، يصبح 
العميــل الرئيســي )مــوكل(، وتصبــح مــزن »وكيــل االســتثمار« 
مــزن  تقبــل  العميــل.  مــن  المســتثمرة  لألمــوال  )وكيــل( 
الودائــع مــن أصحــاب »اســتثمارات الوكالــة« بموجــب اتفــاق 
وكالــة وتعمــل علــى تخصيــص هــذه األمــوال إلــى المجمــع 
االســتثماري. وأثنــاء قبــول الودائــع مــن العمــالء، يحــدد المصــرف 
ويجــري  للوديعــة.  المتوقــع«  المســتهدف  الربــح  »معــدل 
لتوفيــر  االســتثماري  المجمــع  هــذا  مــن  األمــوال  اســتخدام 
التمويــل للعمــالء بأنمــاط التمويــل اإلســالمية واالســتثمار فــي 
فــرص االســتثمارات المتوافقــة مــع الشــريعة. ويجــري ســداد 
األربــاح المتأتيــة مــن االســتثمار وأنشــطة التمويــل الناتجــة مــن 
المــوكل(  )بصفتهــم  للمســتثمرين  االســتثماري  المجمــع 
اســتنادًا إلــى األوزان المرجحــة المحــددة مســبقًا ناقصــًا رســوم 
ــل(.  ــه الوكي ــة المســتحقة للبنــك )بصفت األداء والرســوم الثابت
وتعــاد حصــة المســتثمر مــن الربــح للمســتثمرين باإلضافــة 

ــتحقاق. ــخ االس ــي تاري ــي ف ــغ األساس ــى المبل إل

تقــوم مــزن بتوزيــع المبلــغ الــذي يزيــد عــن الربــح الــذي ســُيوّزع 
علــى أصحــاب حســابات االســتثمار قبــل وضــع اعتبــار لحصــة 
المضــارب )مديــر األصــول( مــن الدخــل. يســمى هــذا االحتياطــي 
احتياطــي موازنــة الربــح. وإضافــة إلــى ذلــك يجــري االحتفــاظ أيضــا 
باحتياطــي مخاطــر اســتثمار مــن إيــراد حقــوق ملكيــة أصحــاب 
حســابات االســتثمار - بعــد تخصيــص حصــة المضــارب - بغــرض 
حقــوق  لهــا  تتعــرض  التــي  المســتقبلية  الخســائر  مقابلــة 

ــة أصحــاب حســابات االســتثمار. ملكي

النسب والعائدات
ــى اســا	 االســتثمار الملــار	  ــح إل ــة الرب ااتياطــي موازن

فــي الربــح 

20212020التفاصيل )آالف الرياالت(

62	8	5إجمالي مبلغ ااتياطي موازنة الربح

مبلغ اسا	 االستثمار الملار	 
في الربح إلى صااب اسا	 

االستثمار
1	8,173155,858

معدل ااتياطي موازنة الربح إلى 
0.30%0.37%اسا	 االستثمار الملار	 في الربح

االســتثمار  اســا	  إلــى  االســتثمار  مخاطــر  ااتياطــي 
الربــح فــي  الملــار	 

20212020التفاصيل )آالف الرياالت(

إجمالي مبلغ ااتياطي مخاطر 
221183االستثمار

مبلغ اسا	 االستثمار الملار	 
في الربح إلى صااب اسا	 

االستثمار
1	8,173155,858

معدل ااتياطي مخاطر االستثمار 
إلى اسا	 االستثمار الملار	 في 

الربح
%0.15%0.12

العائد على األصول

20212020التفاصيل )آالف الرياالت(

مبلغ إجمالي صافي الدخل )يبل 
 وزيع الربح إلى أصحا	 اسابات 

االستثمار غير المقيدة(
7,	816,789

397192,653,	19إجمالي مبلغ األصول

3.52%3.85%العائد على األصول

العائد على اقوق الملكية 

20212020التفاصيل )آالف الرياالت(

مبلغ إجمالي صافي الدخل )بعد 
 وزيع الربح إلى أصحا	 اسابات 

االستثمار غير المقيدة(
2,3071,86	

5	23,95221,6مبلغ اقوق الملكية

8.61%9.63%العائد على األصول

معــدل الربــح المــوزع إلــى حســاب االســتثمار المشــارك 
االســتثمار  حســابات  أصحــاب  نــوع  حســب  الربــح  فــي 

الوكالــة  وحســابات 

لــدى مــزن أصحــاب حســابات  التقريــر، كان  كمــا فــي تاريــخ 
اســتثمار غيــر مقيــدة وحســابات الوكالــة وقــد جــرى توزيــع 

ريــال خــالل الســنة.   4,872,000 الربــح بمبلــغ 

أحــدث معــدالت الربــح المدفوعــة إلى أصحاب حســابات االســتثمار 
لربــع الســنة المنتهــي في 31 ديســمبر 2021.

معدل الربح المتوسط
المعلن

0.53%15 اسابات  وفير )مضاربة(

0.10%50 ورالة مرنة

2.25%60 ورالة مرنة - النخبة

1.75%30 ورالة مرنة - الممتازة

0.10% - 0.25%50 ورالة اتى 6 أشهر

0	.0% - 0.75%55 ورالة أرثر من 6 أشهر إلى سنة

1.75% - 2.50%80ورالة أرثر من سنة إلى 3 سنوات

3.00% - 3.50%100ورالة أرثر من 3 سنوات

0.75%60ورالة مرنة اكومية

إلــى أصحــاب حســابات  التمويــل والعائــد  األصــول مشــتركة 
االســتثمار

 31 ديسمبر
2021

 31 ديسمبر
2020

األصول

ذمم مدينة من بيع مؤجل بموجب 
2,823 3,893 المرابحة

71,659 79	,63 إجارة منتهية بالتمليك

	1	,	7 89,339 ملاررة متنايصة

- 719 إجارة مستقبلية

22 15 إجارة الخدمات

148٬918 157٬445 إجمالي المبلغ المستثمر 

اصة ربح أصحا	 اسابات االستثمار 
يبل ااتياطي موازنة الربح 

وااتياطي مخاطر االستثمار للسنة
 5,298 5,0	1

 حويالت لـ:

)81()86(ااتياطي موازنة الربح

)35()38(ااتياطي مخاطر االستثمار

اصة ربح أصحا	 اسابات االستثمار 
بعد ااتياطي موازنة الربح 

وااتياطي مخاطر االستثمار للسنة
 5,17	 	,925

بازل 2 و3 - المرتكز 3 تقرير 2021بازل 2 و3 - المرتكز 3 تقرير 2021
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التعرض للمخاطر والتقييم:
إدارة المخاطر

البنــك  مــوارد  المخاطــر هــو حمايــة  إلدارة  األساســي  الهــدف 
ــك. وتتضمــن إدارة  ــا البن مــن مختلــف المخاطــر التــي يواجهه
مخاطــر مــزن نفــس المبــادئ والممارســات األساســية التــي 
فــي  تفاصيلهــا  وردت  والتــي  البنــك  مخاطــر  إدارة  تحكــم 

إفصاحــات بــازل 2 للبنــك.

أظهــرت عمليــات إدارة المخاطــر بالبنــك أنهــا فعالة لمــزن طوال 
الســنة الحاليــة. وظــل مجلــس إدارة البنــك مشــاركا علــى نحــو 
كبيــر فــي مبــادرات إدارة المخاطــر الرئيســية والتأكــد مــن إدارة 
مخاطــر مــزن بصــورة مناســبة وأنــه يجــري االحتفــاظ بــرأس مــال 
ــات. وجــرى اإلفصــاح عــن  مناســب بمــا يتماشــى مــع المتطلب
ــق  ــة مخاطــر مناســب للبنــك وهــو مطب ــط رقاب هيــكل ضواب
أيضــا علــى مــزن فــي مســتند المركــز 3 للبنــك. باإلضافــة إلــى 
ذلــك، فقــد جــرى تكويــن هيئــة متفرغــة للرقابــة الشــرعية 
تقــدم تقاريرهــا إلــى مجلــس اإلدارة والبنــك لضمــان االلتــزام 

بالشــريعة اإلســالمية فــي عمليــات البنــك.

تتعرض مزن بصفة خاصة للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان  •
مخاطر السيولة  •

مخاطر السوق  •
المخاطر التشغيلية  •
مخاطر معدل العائد  •

المخاطر التجارية المرّحلة  •

مخاطر االئتمان
التــي  الماليــة  الخســارة  مخاطــر  هــي  االئتمــان  مخاطــر 
تتكبدهــا مــزن فــي حالــة عجــز عميــل أو طــرف مقابــل فــي 
تنشــأ  التعاقديــة وهــي  بالتزاماتــه  الوفــاء  عــن  الماليــة  األداة 
ــالت والســلف التــي تقدمهــا مــزن  بصفــة أساســية مــن التموي

األخــرى. والبنــوك  للعمــالء 

ائتمان لللررات:
تديــر مــزن مخاطــر االئتمــان وتســيطر عليهــا بوضــع حــدود 
مــن  قبولهــا  فــي  يرغــب  التــي  المخاطــر  لكميــة  داخليــة 
ــات  ــراد( وقطاع ــن أف ــة )ملتزمي ــة وجماعي ــة فردي ــراف مقابل أط
صناعيــة تماشــيًا مــع الموجهــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي 

العمانــي. 

لــدى مــزن سياســة وضــع مخصصــات متحفظــة لتمويالتهــا 
البنــك  معاييــر  مــن  كل  بوضــع  المخصصــات  وضــع  ويتــم 
المركــزي العمانــي والمعاييــر الماليــة العالميــة فــي االعتبــار.

الشــركات،  لمحفظــة  المخاطــر  إدارة  عــن  التقاريــر  ألغــراض 
التعــرض  بنــود  جميــع  وتوحيــد  دراســة  علــى  مــزن  تعمــل 
لمخاطــر االئتمــان )مثــل مخاطــر االخــالل مــن جانــب ملتــزم 

القطــاع(.  ومخاطــر  الدولــة  ومخاطــر  فــردي 

ائتمان األفراد:
تقــوم إدارة ائتمــان األفــراد بــإدارة مخاطــر االئتمــان فــي محفظــة 
ــراد  ــان األف ــة ائتم ــز محفظ ــزن. وترك ــة بم ــراد الخاص ــراد لألف األف
الصغيــرة علــى برامــج منتجــات اإلجــارة والمرابحــة والمشــاركة 
اإلدارة  بمجلــس  االئتمــان  لجنــة  تعتمدهــا  التــي  المتناقصــة 

الشــركات  ائتمــان  يتــم رصــد كل مــن محفظتــي  بالبنــك. 
ــم  ــي يت ــة والت ــر األداء الدوري ــالل تقاري ــن خ ــن اإلدارة م ــراد م واألف

عرضهــا علــى لجنــة االئتمــان بمجلــس اإلدارة.

سياسة انخفاض القيمة:
ــي  ــة ف ــة الهام ــة الفردي ــا المالي ــة موارده ــزن بمراجع ــوم م تق
تاريــخ كل تقريــر لتقييــم مــا إذا كان يجــب تســجيل خســارة 
الشــامل.يتطلبال  الدخــل  بيــان  فــي  القيمــة  فــي  انخفــاض 
حكــم مــن قبــل اإلدارة فــي تقديــر مبلــغ وتوقيــت التدفقــات 
النقديــة المســتقبلية عنــد تحديــد خســارة انخفــاض القيمــة. 
عنــد تقديــر هــذه التدفقــات النقديــة ، تقــوم مــزن بإصــدار أحكام 
حــول الوضــع المالــي للمقتــرض وصافــي القيمــة الممكــن 
ــى افتراضــات  ــرات إل ــات. تســتند هــذه التقدي تحقيقهــا للضمان
ــؤدي  ــج الفعليــة ، ممــا ي حــول عــدة عوامــل وقــد تختلــف النتائ

إلــى تغييــرات مســتقبلية فــي المخصــص.

األمــوال التــي تــم تقييمهــا بشــكل فــردي ووجــد أنهــا ليســت 
ــة  ــوارد المالي ــع الم ــم جمي ــم تقيي ــم يت ــة ، ث ــة القيم منخفض
غيــر الهامــة بشــكل فــردي بشــكل جماعــي ، فــي مجموعــات 
مــن األصــول ذات خصائــص مخاطــر مماثلــة ، لتحديــد مــا إذا كان 
ينبغــي توفيــر المخصــص بســبب أحــداث الخســارة المتكبــدة 
والتــي يوجــد دليــل موضوعــي بشــأنها ولكــن التــي لــم تتضــح 
آثارهــا بعــد. يأخــذ التقييــم الجماعــي فــي االعتبــار البيانــات 
مــن محفظــة القــروض )مثــل جــودة االئتمــان ، ومســتويات 
نســب  إلــى  والتمويــل   ، االئتمــان  واســتخدام   ، المتأخــرات 

ــز. ــك( ومخاطــر التركي ــى ذل الضمــان ومــا إل

أ(  عريف التخلف عن السداد والعال	
تــرى النافــذة أن أداة ماليــة تخلفــت عــن الســداد، وبالتالــي، تندرج 
ضمــن المرحلــة 3 )انخفــاض قيمــة االئتمــان( الحتســاب خســائر 
االئتمــان المتوقعــة فــي جميــع الحــاالت عندمــا يصبــح المقتــرض 
متأخــرا 90 يوًمــا عــن ســداد مدفوعاتــه التعاقديــة. تعتبــر النافــذة 
أرصــدة الخزینة واألرصــدة مــا بيــن البنوك متخلفــة عــن الســداد 
ویتخذ إجراء فوري عندما ال یتم ســداد المدفوعات الداخلیة المطلوبة 

قبل إغالق األعمال كمــا هــو مبین في االتفاقیات الفردیة.

كجــزء مــن التقييــم النوعــي لمــا إذا كان العميــل متخلًفــا 
ــة  ــار مجموع ــن االعتب ــي عي ــا ف ــذة أيًض ــذ الناف ــداد، تأخ ــن الس ع
متنوعــة مــن الحــاالت التــي قــد تشــير إلــى عــدم احتمــال الدفــع. 
عندمــا تحــدث مثــل هــذه األحــداث، يــدرس البنــك بعنايــة مــا إذا 
كان ينبغــي أن يــؤدي هــذا الحــدث إلــى معاملــة العميــل علــى 
أنــه متعثــر، ومــن ثــم يتــم تقييمــه بحيــث يتــم إدراجــه ضمــن 
المرحلــة 3 الحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة أو مــا إذا كان 
مــن المالئــم إدراجــه ضمــن المرحلــة 2. وتشــمل مثــل هــذه 

األحــداث مــا يلــي:

التقييــم الداخلــي للمقتــرض والــذي يشــير إلــى التقصيــر أو   •
شــبه التقصيــر

الطــوارئ  حــاالت  فــي  التمويــل  بطلــب  المقتــرض  قيــام   •
النافــذة مــن 

للدائنيــن  متأخــرة  مســتحقة  التزامــات  المقتــرض  لــدى   •
الموظفيــن أو  العمومييــن 

وفاة المقترض   •
ــي  ــات األساس ــة الضمان ــي قيم ــري ف ــاض جوه ــدوث انخف ح  •
حيــث مــن المتوقــع اســترداد التمويــل مــن بيــع الضمــان

التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
حــدوث انخفــاض جوهــري فــي مبيعــات المقترض أو خســارة   •

أحــد كبــار العمــالء
خرق التفاق ال تتنازل عنه النافذة  •

مجموعــة  داخــل  قانونيــة  منشــأة  أي  )أو  المديــن  قيــام   •
تعليــق   • اإلفالس/الحمايــة  إعــالن  طلــب  بتقديــم  المديــن( 
البورصــة بســبب  فــي  المدرجــة  المديــن  أســهم  أو  ديــون 
الشــائعات أو الحقائــق المتعلقــة بمواجهــة صعوبــات ماليــة.

إن سياســة النافــذة تكمــن فــي اعتبــار أداة ماليــة »قــد تــم 
عالجهــا«، وبالتالــي إعــادة تصنيفهــا خــارج المرحلــة 3 عندمــا 
ال يكــون أي مــن معاييــر التخلــف قائمــًا لمــدة ســتة أشــهر 
متتاليــة علــى األقــل. إن قــرار تصنيــف أصــل مــا كمنــدرج ضمــن 
المرحلــة 2 أو المرحلــة 1 عنــد عالجــه يعتمــد علــى درجــة االئتمــان 
المحدثــة، فــي وقــت العــالج، ومــا إذا كان هــذا يشــير إلــى وجــود 
ــاإلدراج المبدئــي. ــة ب ــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان مقارن زي

	(  أسيس معلومات  طلعية
تقــوم النافــذة بتأســيس معلومــات تطلعيــة فــي كل مــن 
ازدادت  قــد  لــألداة  االئتمــان  مخاطــر  كانــت  إذا  لمــا  تقييمهــا 
ــان  ــائر االئتم ــها لخس ــي وقياس ــذ اإلدراج األول ــر من ــكل كبي بش
مــن  متنوعــة  مجموعــة  اعتبــار  علــى  وبنــاًء  المتوقعــة. 
النافــذة  تقــوم  الخارجيــة،  والمتوقعــة  الفعليــة  المعلومــات 
بصياغــة وجهــة نظــر أساســية لالتجــاه المســتقبلي للمتغيــرات 
ــن  ــة م ــة معقول ــى مجموع ــة إل ــة باإلضاف ــة ذات الصل االقتصادي

المحتملــة. الســيناريوهات 

المعلومــات  وتوافــر  النافــذة  مخاطــر  طبيعــة  إلــى  بالنظــر 
احتماليــة  النافــذة  تســتمد  إحصائيــًا،  الموثوقــة  التاريخيــة 
 Moody التقصيــر باســتخدام البيانــات خــالل دورة التــي تنشــرها

لــكل فئــة تصنيــف.

	( افتراضات ايتصادية متغيرة
ــد ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي  إن الطريقــة المطبقــة لتحدي
واحتماالتهــا هــي نهــج هجيــن يجمــع بيــن التنبــؤات / النمذجــة 
علــى  للوصــول  العشــوائي  التوزيــع  تحليــل  مــع  الحتميــة 

الظــروف االقتصاديــة البديلــة واحتماالتهــا.

يمكــن تلخيــص االفتراضــات الرئيســية والخيــارات المنهجيــة 
فــي مجموعــة مــن الخطــوات التاليــة:

علــى الرغــم مــن حقيقــة أن ســعر النفــط لــم يتــم اختيــاره    .1
لالختيــار  اإلحصائــي  التحســين  خــالل  توضيحــي  كمتغيــر 
تحليــل  إلــى  باإلضافــة  األعمــال  فطنــة  فــإن  المتغيــر، 
االرتباطــات يشــيران إلــى أنــه قــوة دافعــة رئيســية فــي تحديــد 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي ومعــدل الفائــدة الحقيقــي علــى 
النحــو المحــدد مــن البنــك الدولــي )يتأثــر معامــل انكمــاش 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بشــدة بأســعار النفــط حيــث أن 
ــج  صناعــة النفــط مســؤولة عــن جــزء كبيــر مــن حجــم النات

المحلــي اإلجمالــي فــي ُعمــان(.
تــم وضــع الســيناريو األساســي علــى افتراض اســتقرار ســعر    .2
النفــط عنــد مســتوى 54 دوالر أمريكــي للبرميــل بالنســبة 

لنفــط برنــت.
3.  تــم وضــع الســيناريوهات البديلــة بنــاًء علــى االنحرافــات عــن 

المســار األساســي لســعر النفــط مــع األخــذ بعيــن االعتبــار:
 ٪  28( النفــط  أســعار  فــي  للتغيــرات  التاريخيــة  التقلبــات  ا.  
االنحــراف المعيــاري للتغيــرات الســعرية النســبية الســنوية(،

لالنحــراف   0,87 ناقــص   / زائــد  يســاوي  االنفصــال  حجــم  ب. 
تقريبــي  كتمثيــل  األساســي  الســيناريو  عــن  المعيــاري 
البديلــة  للســيناريوهات   ٪33,33 بنســبة  الحتمــال 

والمواتيــة(، )الســلبية 
افتــراض  علــى  للمتغيــر  الوقــت  ديناميكيــات  اســتندت  ج.  
ــط  ــعار النف ــي أس ــنوية ف ــرات الس ــي للتغي ــع الطبيع التوزي
قيــاس  وســبل  المتوســط  عكــس  خصائــص  بعــض  مــع 
ــذر  ــي الج ــًا ف ــاري مضروب ــراف المعي ــة )االنح ــن ذي الصل الزم
التربيعــي للوقــت( مــع عالمــات )- / +( بمــا يتماشــى مــع 

/ مواتيــة(. )ســلبي  الســيناريو  خصائــص 
تــم المتوقــع بالناتــج المحلــي اإلجمالــي ومعــدل الفائــدة    .4
ــة  ــة المتبادل ــى التبعي ــتنادًا إل ــع اس ــكل قاط ــي بش الحقيق
المناســبة(  الزمنيــة  الفجــوات  مراعــاة  )مــع  وعالقاتهمــا 
بالتغيــرات فــي أســعار النفــط بافتــراض أســعار المنتصــف 
لنفــط برنــت فــي إطــار ســيناريو محــدد كمــا تــم الحصــول 

عليــه مــن خــالل العمليــة الموضحــة فــي 3.
خــالل  للفــرد مــن  اإلجمالــي  المحلــي  بالناتــج  التنبــؤ  تــم    .5
المحلــي  الناتــج  فــي  المقابلــة  التغيــرات  إلــى  االنحــدار 
اإلجمالــي علــى النحــو المقــدر لســيناريو معيــن كمــا تــم 
االفتــراض بــأن انخفــاض وتيــرة النمــو الســكاني ال يعتمــد 

المعنــي. الســيناريو  علــى 

د( إيراض اللررات واألعمال التجارية الصغيرة
واالســتثمارات،  للشــركات  المصرفيــة  للقــروض  بالنســبة 
االئتمــان  مخاطــر  موظفــي  مــن  المقترضيــن  تقييــم  يتــم 
المتخصصيــن فــي البنــك. يســتند تقييــم مخاطــر االئتمــان 
إلــى نمــوذج تقييــم النقــاط االئتمانيــة الــذي يأخــذ فــي االعتبــار 
مختلــف المعلومــات التاريخيــة والحاليــة والمســتقبلية مثــل:

المعلومــات الماليــة التاريخيــة مــع التوقعــات والموازنــات   •
التــي أعدهــا العميــل. تشــمل هــذه المعلومــات الماليــة 
ونســب  المــالءة  ونســب  والمتوقعــة  المحققــة  النتائــج 
ــي  ــاس األداء المال ــة لقي ــرى ذات صل ــب أخ ــيولة وأي نس الس
فــي  المؤشــرات  هــذه  بعــض  تســجيل  يتــم  للعميــل. 
االتفاقيــات المبرمــة مــع العمــالء، وبالتالــي، يتــم قياســها 

االهتمــام. بمزيــد مــن 
األطــراف  مــن  العمــالء  حــول  علنــًا  متاحــة  معلومــات  أي   •
الخارجيــة. وهــذا يشــمل درجــات التصنيــف الخارجيــة الصــادرة 
المســتقلين،  المحلليــن  وتقاريــر  التصنيــف،  وكاالت  عــن 
التخلــف  مبــادالت  أســعار  أو  عالنيــًة  المتداولــة  والســندات 

والمقــاالت. الصحفيــة  البيانــات  أو  االئتمانــي 
أي معلومــات اقتصاديــة جغرافيــة أو جيوسياســية، علــى   •
المحلــي  الناتــج  إجمالــي  نمــو  معــدل  المثــال،  ســبيل 
التــي  المتعلــق بالقطــاع المحــدد والقطاعــات الجغرافيــة 

العميــل. بهــا  يعمــل 
أي معلومــات داعمــة أخــرى موضوعيــة عــن جــودة وقــدرات   •

إدارة العميــل ذات الصلــة بــأداء الشــركة.
يختلــف مــدى تعقيــد ودقــة تقنيــات التصنيــف بنــاًء علــى   •
تعــرض البنــك للمخاطــر ودرجــة تعقيــد وحجــم العميــل. 
األقــل  الصغيــرة  التجاريــة  القــروض  بعــض  تصنيــف  يتــم 
التجزئــة. بمنتجــات  الخاصــة  البنــك  نمــاذج  ضمــن  تعقيــًدا 
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التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
اإليراض االستهالري ورهونات التجزئة

يشــمل اإلقــراض االســتهالكي التمويــالت الشــخصية المضمونة 
والســحب علــى المكشــوف. يتــم تصنيــف هــذه المنتجــات مــع 
رهــون التجزئــة وبعــض عمليــات اإلقــراض لألعمــال الصغيــرة 
األقــل تعقيــًدا مــن خــالل أداة بطاقــة األداء اآلليــة التــي تعتمــد 
ــام التــي فــات موعــد اســتحقاقها.  فــي المقــام األول علــى األي

المدخــالت الرئيســية األخــرى فــي النمــاذج هــي:

الســقوف  اســتخدام  االســتهالكي:  اإلقــراض  منتجــات   •
ومعــدالت  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  ونمــو  والتقلبــات، 
المرتبــات   / الدخــل  مســتويات  فــي  التغيــرات  البطالــة، 
الجاريــة  الحســابات  ســجالت  علــى  بنــاءًا  الشــخصية 
المتوقعــة. الفائــدة  تســعير  وإعــادة  الشــخصية  والمديونيــة 

ــدالت  ــي، ومع ــي اإلجمال ــج المحل ــو النات ــة: نم ــون التجزئ ره  •
المرتبــات   / الدخــل  مســتويات  فــي  والتغيــرات  البطالــة، 
الجاريــة،  الحســابات  ســجالت  إلــى  اســتنادًا  الشــخصية 
الفائــدة المتوقعــة. والمديونيــة الشــخصية، وإعــادة تســعير 

	( التعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد 
ــة  ــداد القيم ــن الس ــف ع ــد التخل ــر عن ــرض للمخاط ــل التع يمث
لحســابات  الخاضعــة  الماليــة  لــألدوات  اإلجماليــة  الدفتريــة 
زيــادة  علــى  العميــل  قــدرة  يتنــاول  ممــا  القيمــة،  انخفــاض 
ــع  التعــرض للمخاطــر مــع التطــرق لمســألة التخلــف عــن الدف

أيًضــا. المحتمــل  المبكــر  والســداد 

لغــرض حســاب التعــرض للمخاطــر عنــد التخلــف عــن الســداد 
ــذة بتقييــم  ــة 1، تقــوم الناف ــل ضمــن المرحل بالنســبة للتموي
لحســاب  شــهًرا   12 غضــون  فــي  المحتملــة  التخلــف  أحــداث 
خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهرًا. ومــع ذلــك، إذا كان 
مــن المتوقــع للتمويــل ضمــن المرحلــة 1 أن يقــع التخلــف فــي 
غضــون 12 شــهًرا مــن تاريــخ الميزانيــة العموميــة ومــن المتوقــع 
أيًضــا عالجــه ثــم حــدوث التخلــف عــن الســداد مــرة أخــرى الحقــًا، 
بعيــن  المرتبطــة  التخلــف  أحــداث  جميــع  أخــذ  يتــم  عندئــٍذ 
ــار. بالنســبة للمرحلــة 2 و 3 واألصــول الماليــة منخفضــة  االعتب
التعــرض  فــإن  المســتحدثة،  أو  المشــتراة  االئتمانيــة  القيمــة 
للمخاطــر عنــد التخلــف عــن الســداد يتــم مراعاتــه بالنســبة 

ــر األدوات. ــدى عم ــى م ــداث عل لألح

تحــدد النافــذة التعــرض للمخاطــر عنــد التخلــف عــن الســداد 
عــن طريــق نمذجــة مجموعــة مــن نتائــج التعــرض للمخاطــر 
المحتملــة فــي نقــاط زمنيــة مختلفــة مقابلــة لســيناريوهات 
متعــددة. يتــم بعــد ذلــك تعييــن احتماليــة التعــرض للمخاطــر 
عنــد التخلــف عــن الســداد بمقتضــى معيــار التقريــر المالــي 
الدولــي 9 لــكل ســيناريو اقتصــادي حســب نتائــج نمــاذج النافذة.

و( الخسارة الناشئة من التقصير
الشــركات  بخدمــات  المرتبطــة  الماليــة  لــألدوات  بالنســبة 
والخدمــات المصرفيــة االســتثمارية، يتــم تقييــم قيــم الخســائر 
الناشــئة مــن التخلــف عــن الســداد علــى األقــل كل 12 شــهًرا 
مــن مديــري الحســابات وتتــم مراجعتهــا والموافقــة عليهــا 
مــن قســم مخاطــر االئتمــان المتخصصــة لــدى النافــذة. يعتمــد 
تقييــم مخاطــر االئتمــان علــى إطــار تقييــم موحــد للخســارة 
الناشــئة مــن التخلــف عــن الســداد والــذي ينتــج عنــه معــدل 

معيــن للخســارة الناشــئة مــن التخلــف. تأخــذ هــذه المعــدالت 
فــي  الســداد  عــن  التخلــف  الناشــئة مــن  بالخســارة  الخاصــة 
الحســبان المعــدل المتوقــع للتعــرض للمخاطــر عنــد التخلــف 
عــن الســداد مقارنــة بالمبلــغ المتوقــع اســترداده أو تحقيقــه 

ــا. ــظ به ــات محتف ــن أي ضمان م

إلــى  بالتجزئــة  اإلقــراض  منتجــات  بتقســيم  النافــذة  تقــوم 
الخصائــص  إلــى  اســتنادًا  حجمــًا،  أصغــر  متجانســة  محافــظ 
األساســية ذات الصلــة بتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية. 
تعتمــد البيانــات المطبقــة علــى بيانــات الخســارة المجمعــة 
ــص المعامــالت  ــا وتتضمــن مجموعــة أوســع مــن خصائ تاريخي
)علــى ســبيل المثــال، نــوع المنتــج، نطــاق أوســع مــن أنــواع 
استخدام  یتم  المقتــرض.  إلــى خصائــص  باإلضافــة  الضمانــات( 
البیانات الحديثــة اإلضافيــة والسیناریوهــات االقتصادیة المستقبلیة 
من أجل تحدید معدل الخســارة الناشــئة مــن التخلــف عــن الســداد 
بمقتضــى معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9 لــكل مجموعة من 
التطلعيــة، يســتند  المعلومــات  تقييــم  المالیة. عنــد  األدوات 
التوقــع علــى ســيناريوهات متعــددة. تتضمــن أمثلــة المدخــالت 
الضمانــات بمــا  الضمانــات وقيــم  التغييــرات فــي  الرئيســية 
فــي ذلــك أســعار العقــارات الخاصــة بالرهــون العقاريــة وأســعار 
تــدل علــى  التــي  الدفــع أو العوامــل األخــرى  الســلع أو حالــة 

ــك. ــي البن ــائر ف الخس

تقــوم النافــذة بتقدیر معــدل الخســارة الناشــئة عــن التخلــف 
ــر  ــار التقري ــد التنظیمیة وطبقــًا لمعي عــن الســداد طبقــا للقواع
ــر  ــار التقري ــا لمعي ــى أساس مختلف. وفًق ــي 9 عل ــي الدول المال
المالــي الدولــي 9، يتــم تقديــر معــدالت الخســارة الناشــئة مــن 
التخلــف عــن الســداد طبقــا لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي 
الماليــة  واألصــول   ،3 والمرحلــة   ،2 والمرحلــة   ،1 للمرحلــة   9
ــكل  ــة ل ــة االئتماني ــة القيم ــتحدثة منخفض ــتراة أو المس المش
ــدالت  ــذه المع ــالت ه ــر مدخ ــم تقدي ــول. يت ــات األص ــن فئ ــة م فئ
الخاصــة بالخســارة الناشــئة مــن التخلف عــن الســداد، إن أمكن، 
وتقييمهــا مــن خــالل إعــادة االختبــار مقابــل االســتردادات األخيــرة. 
يتــم تكــرار هــذا اإلجــراء لــكل ســيناريو اقتصــادي حســبما هــو 

ــم. مالئ

ز( الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان
النافــذة باســتمرار جميــع األصــول الخاضعــة لخســائر  تراقــب 
أو  أداة  إذا كانــت  مــا  تحديــد  أجــل  المتوقعــة. ومــن  االئتمــان 
محفظــة مــن األدوات تخضــع لخســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة 
12 شــهر أو خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا 
ــادة  المحتملــة، تقــوم النافــذة بتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زي

ــي. ــراف األول ــذ االعت ــان من ــر االئتم ــي مخاط ــرة ف كبي

زيــادة  لتحفيــز  ثانويــة  نوعيــة  طريقــة  أيًضــا  النافــذة  تطبــق 
نقــل  مثــل  األصــول،  ألحــد  االئتمــان  مخاطــر  فــي  ملحوظــة 
ــة، أو أن يتــم تصنيــف  ــى قائمــة المراقب العميــل / التســهيل إل
الحســاب كحســاب مقــدم لــه تنــازالت. في بعض الحاالت، قــد 
تمثــل  يلــي  فيمــا  المذكــورة  األحداث  أن  أیضا  النافــذة  تعتبــر 
زیادة كبيــرة في مخاطــر االئتمان مقارنة بالتخلــف عــن الســداد. 
ــاوزت  ــة، إذا تج ــي الدرجــات االئتماني ــر ف بغــض النظــر عــن التغي
المدفوعــات التعاقديــة أكثــر مــن 30 يوًمــا مــن موعــد ســدادها، 
تعتبــر مخاطــر االئتمــان قــد زادت بشــكل كبيــر منــذ االعتــراف 

األولــي.

التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
أو  الماليــة  المعلومــات  موثوقيــة  عــدم  أو  كفايــة  عــدم  أ( 
غيرهــا مثــل عــدم توفــر البيانــات الماليــة المدققــة خــالل 120 

يوًمــا مــن نهايــة الفتــرة المحاســبية.
التأخيــر فــي تنفيــذ الوثائــق خــالل 35 يوًمــا اعتبــارًا مــن الحــد  ب( 

الــذي تــم إقــراره بســبب النزاعــات مــع العمــالء.
ــون  ــد يك ــة ق ــراف ثالث ــن أط ــي م ــرض للتقاض ــع المقت يخض ج( 

لهــا تأثيــر كبيــر علــى مركــزه المالــي.
تغييــرات متكــررة فــي كبــار موظفــي اإلدارة العليــا دون  د( 

إدارة مهنيــة مقبولــة. أو  خلفــاء مقبوليــن 
ــالت  ــدون معام ــة ب ــركات المجموع ــن ش ــوال بي ــل األم تحوي ه( 

متضمنــة تتجــاوز 50٪ مــن صافــي القيمــة الملموســة.
التأجيــل / التأخيــر فــي تاريــخ بــدء العمليــات التجاريــة بأكثــر  و( 
مــن عــام واحــد مــا عــدا فــي المشــروعات الحكوميــة أو 

حــاالت التأخيــر التــي ترجــع إلــى الموافقــات الحكوميــة.
تعديــالت علــى الشــروط والتــي تــؤدي إلــى تنــازالت تمنــح  ز( 
 / للمقتــرض  النقديــة  التدفقــات  فحــص  )بعــد  للمقتــرض 
ذلــك  فــي  بمــا  الســداد(  القــدرة علــى   / المالــي  المركــز 
تمديــد أجــل الســداد وتأجيــل الســداد والتنــازل عــن االتفاقيــات 
ومــا إلــى ذلــك. يجــب أن يكــون هــذا المتطلــب متوافقــًا 
مــع إرشــادات إعــادة الهيكلــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي 

ــر. ــت آلخ ــن وق ــي م العمان
هبــوط بنســبة 25٪ أو أكثــر فــي المبيعــات أو فــي األرباح قبل  ح( 
الفوائــد والضرائــب مقارنــة بالســنة الســابقة باســتثناء فــي 

حالــة التغييــر فــي نمــوذج األعمــال/ أحــد األحــداث الجوهريــة.
أقــل  إلــى  الديــن  خدمــة  تغطيــة  نســبة  فــي  انخفــاض  ط( 
ائتمانــي  بدعــم  تتمتــع  التــي  الحــاالت  باســتثناء   1 مــن 

مقبــول. خارجــي 
 R4 إلــى R1 تخفيــض التصنيــف بعــدد 3 درجــات للتصنيــف مــن ي( 

.R 6 و R 5 وبعــدد درجتيــن بالنســبة للتصنيــف
التــآكل فــي القيمــة الصافيــة بأكثــر مــن 20٪ مقارنة بالســنة  ك( 
الســابقة إلــى جانــب الزيــادة فــي الرافعــة الماليــة بمقــدار 

1.5 مــرة.

	( إدارة مخاطر النماذ	
اســتخدمت النافــذة نمــاذج فــي العديــد مــن أنشــطتها الماليــة 
والتجاريــة بــدءا مــن االكتتــاب فــي تســهيل ائتمانــي إلــى اإلبــالغ 
عــن الخســارة المتوقعــة بموجــب المعاييــر المحاســبية ضمــن 

معيــار التقريــر المالــي الدولــي 9.

إلدارة مخاطــر النمــاذج، قامــت النافــذة بتطبيــق إطــار الحوكمــة 
ــار  ــار”(. واإلط ــي 9 )“اإلط ــي الدول ــر المال ــار التقري ــب معي بموج
هــو سياســة واســعة علــى مســتوى البنــك وينطبــق علــى 
جميــع النمــاذج الخاصــة بالبنــك. ووفًقــا لإلطــار، فــإن جميــع 
نمــاذج التقييــم الكمــي للمخاطــر المعــدة داخليــًا أو خارجيــًا 
ــى  ــر عل ــكل مباش ــر بش ــي تؤث ــن( الت ــى الموردي ــة عل )القائم
وخســائر  المتوقعــة  الخســارة  حــول  الماليــة  التقاريــر  إعــداد 
التحقــق  تتطلــب  أعمارهــا  مــدى  علــى  المتوقعــة  االئتمــان 

المســتقل لهــا.

يحــدد إطــار العمــل منهجيــة منظمــة إلدارة التطويــر والتحقــق 
والموافقــة والتطبيــق واالســتخدام المســتمر للنمــاذج. وهــو 
يحــدد بنيــة إداريــة فعالــة ذات أدوار ومســؤوليات وسياســات 
ــم  ــوذج. تت ــر النم ــوح إلدارة مخاط ــددة بوض ــة مح ــط رقاب وضواب
اســتيفائه  لضمــان  منتظــم  أســاس  علــى  اإلطــار  مراجعــة 
للمعاييــر التنظيميــة والممارســات الدوليــة. يجــب اعتمــاد أي 
تغييــر رئيســي فــي اإلطــار مــن مجلــس اإلدارة أو لجنــة المخاطر 

التابعــة لمجلــس اإلدارة.

تتبــع النافــذة ممارســة التدقيــق المســتقل للنمــاذج والــذي 
اســتخدام  علــى  بالموافقــة  التوصيــات  تقديــم  عنــه  ينتــج 
نمــاذج التقديــر الكمــي / التقييــم المخاطــر الجديــدة. باإلضافــة 
النافــذة  تقــوم  الجديــدة،  النمــاذج  صحــة  مــن  التحقــق  إلــى 
ــة التحقــق  ــة مــن خــالل عملي ــا بتقييــم أداء النمــاذج الحالي أيًض
الســنوية. وســيكون اســتقاللية الفريــق بمثابــة خــط دفــاع ثانــي 

فعــال للنافــذة فيمــا يتعلــق باســتخدام النمــاذج
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التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
)1( مخاطر االئتمان على مدى إجمالي الفترة المقسمة حسب األنواع الرئيسية للتعرض للمخاطر: 

)ألف ريال(
إجمالي التعرض للمخاطر رما فينوع التعرض لمخاطر االئتمانم

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021

3,9372,833مبيعات مؤجل بموجب المرابحة1

64,22072,508إجارة منتهية بالتمليك2

91,57875,928ملاررة متنايصة3

7220إجارة مستقبلية	

1522إجارة الخدمات5

160,472151,291اإلجمالي

ــات الرئيســية لمخاطــر االئتمــان كمــا فــي 31 ديســمبر 2021:  ــمة حســب الفئ ــع الجغرافــي للمخاطــر مقسـ  )2( التوزي
كما في 31 ديسمبر 2021 كانت جميع مخاطر االئتمان داخل عمان فقط )2020: جميع مخاطر االئتمان داخل عمان(.

)3( التوزيــع الجغرافــي للمخاطــر مقســمة حســب القطــاع أو الدولــة وفًقــا ألنــواع مخاطــر االئتمــان كمــا فــي 31 
 :2021 ديســمبر 

بآالف الرياالت

مبيعات مؤجلة القطاع االيتصاديم
بموجب المرابحة

إجارة منتهية 
بالتمليك

ملاررة 
متنايصة

إجارة 
اإلجماليإجارة الخدماتمستقبلية

 رريب 
بالنسبة 

المئوية

المخاطر خار	 
الميزانية 

العمومية **

3905	%7221569,066	9310,07	,2,76255شخصية1

218,256%31,786--5,62526,161-إنلاءات2

-7%11,638--21915011,269 صنيع3
-1%928--30	935	 جارة	
-29%	7,05	--		3,6	7	632,9	خدمات5
	06,21%------أخرى6

10015,375%3,93764,22091,57872215160,472اإلجمالي

** المخاطر خارج الميزانية العمومية تتعلق باالرتباطات وفقا لمعايير األعمال التجارية االعتيادية وخطابات اعتماد وخطابات ضمان. 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2120 كانــت نســبة األصــول الممولــة مــن أصحــاب حســابات االســتثمار وحســابات الوكالــة والمســاهمين 
كمــا يلــي:

76%أصحا	 اسابات االستثمار واسابات الورالة 

	2%المساهمين

)4( القيمــة التعاقديــة الباقيــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 لمحفظــة التمويــل بكاملهــا، موزعــة حســب األنــواع الرئيســية لمخاطــر 
االئتمان: 

بآالف الرياالت 

مبيعات مؤجلة الفترة الزمنيةم
بموجب مرابحة

إجارة منتهية 
بالتمليك

ملاررة 
اإلجمالي إجارة الخدماتإجارة مستقبليةمتنايصة

1,330--217585528اتى شهر وااد1

18,709-5	11,1003,6633,9-6 شهور2

1665,1399219,755,	6357-12 شهر3

	31,	562775	0,2	5811,977	,11-5 سنوات	

683,337-82	,3,08839	761أرثر من 5 سنوات5

3,89363,47989,33971915157,445اإلجمالي

التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
)5( الحركة في إجمالي التمويالت 

بآالف الرياالت الحركة في إجمالي التمويالت خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 
اإلجماليالمرالة 3المرالة 2 المرالة 1 التفاصيلم

	151,29 2	2,7 		37,0 111,507 رصيد افتتااي1

- )331(877,	1 )6	5,	1(التحويل االنتقالي/ التغييرات )+/-(2

29,076 839 11,120 17,117  مويالت جديدة3

19,896 62 7,687 7	12,1 استرداد التمويل	

73	,160 3,188 	55,35 101,931 رصيد اإليفال5

3٬027 1٬910 599 517 إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة

)6( الحركة في المخصصات وربح االحتياطيات

بآالف الرياالت

20212020التفاصيل

1,527 2,377 المخصص في بداية الفترة

798 508 المحمل / )المفر	 عنه( للفترة

52 2	1 ربح االاتياطيات للفترة

2,377 3,027 المخصص في نهاية الفترة

مخاطر االئتمان - اإلفصاحات للمحافظ التي تخضع إلى نهج معياري
اإلفصااات النوعية:

يقــوم البنــك بإتبــاع تصنيــف وكالــة موديــز لــكل مــن التعرضــات الســيادية وفيمــا بيــن البنــوك ويعامــل الرصيــد كغيــر مصنــف    •
فــي المخاطــر بنســبة ٪100.

بموافقــة البنــك المركــزي العمانــي، يلجــأ البنــك إلــى التقديــر فــي معاملــة التمويــالت كغيــر مصنفــة فــي المخاطــر بنســبة    •
100٪، باســتثناء التمويــالت الســكنية التــي هــي بمخاطــر مرجحــة بنســبة 35٪ علــى أســاس المتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي 

المبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي.
وبالمثل، مع موافقة البنك المركزي العماني، يستخدم البنك وفقا لتقديره النهج البسيط إلدراج الضمانات.    •

اإلفصااات الكمية
فيما يلي إجمالي مبلغ التعرض كما في 31 ديسمبر 2021 بما يخضع لنهج معياري:

 الدفتريةالمنتج / التصنيفم
المجموعالدفترية 150%الدفترية 100%الدفترية 50%الدفترية 35%الدفترية %0%20

المصنفة

62	,30-----62	,30سيادية1

1,333--5		-888-بنو	2

غير مصنفة

-------شررات1

3,908-3,908---- جزئة2

938,	6-2,075-62,863--المطالبات المضمونة بالعقارات السكنية3

88,112-88,112----المطالبات المضمونة بالعقارات التجارية	

3,515-3,515----التمويل متأخر السداد5

5,195-	16,	---1,031أصول أخرى6

االستثمارات في رؤوس أموال ملتررة 7
-------واالستلارات في األسهم الخاصة

8,318--6,022	1922,10-البنود خار	 الميزانية العمومية8

205,782-31,4931,08064,9676,467101,775مجموعة القيمة المدرجة بدفاتر البنك
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التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
تخفيف مخاطر االئتمان

مــن  عــدد  اســتخدام  إلــى  االئتمــان  مخاطــر  تخفيــف  يشــير 
لتخفيــف  والضمانــات  اإلضافيــة  الضمانــات  مثــل  التقنيــات 
تخفيــف  يــؤدي  مــزن.  لهــا  تتعــرض  التــي  االئتمــان  مخاطــر 
بالســماح  االئتمــان  تخفيــض مخاطــر  إلــى  االئتمــان  مخاطــر 
لمــزن بالحصــول علــى الحمايــة ضــد تعثــر األطــراف المقابلــة 
ــات  ــة واتفاقي ــات اإلضافي ــالل الضمان ــن خ ــان م ــود االئتم ــي عق ف

والضمانــات. المقاصــة 

اإلفصااات النوعية:
يضــع البنــك اعتبــارا فقــط للضمانــات اإلضافيــة والضمانــات التــي 
تقرهــا الشــريعة اإلســالمية لتخفيــف مخاطــر االئتمــان. يجــب أن 
تلبــي األصــول التــي يقدمهــا العميــل المعاييــر التاليــة لتصبــح 

مقبولــة كضمــان إضافــي:

وفقــا  قيمتهــا  علــى  األصــول  تحافــظ  أن  يجــب   •
للمســتوى الســائد عنــد اإلنشــاء وحتــى تاريــخ اســتحقاق 

المعتمــد؛ التســهيل 
إن  التســييل لنقــد،  األصــول ســهلة  أن تكــون هــذه  يجــب   •

ذلــك؛ طلــب 
يجب أن تكون هناك سوق معقولة لهذه األصول؛  •

يجــب أن تكــون مــزن قــادرة علــى إنفــاذ حقهــا علــى األصــول؛   •
إن كان ذلــك ضروريــا.

تقــوم مــزن حاليــا بتولــي الملكيــة / الملكيــة المشــتركة 
لألصــول التــي يقدمهــا العمــالء. 

إدارة الضمانات:

تســتخدم مــزن مجموعــة مــن السياســات واإلجــراءات لتخفيــف 
مخاطــر االئتمــان. تتضمــن مخففــات مخاطــر االئتمــان ضمانــات 

إضافيــة مثــل:

عقارات  •
ملكية مشتركة  •

تتــم ممارســة إدارة الضمــان اإلضافــي علــى مســتوى مركــزي. 
هنــاك نظــام إدارة ضمانــات إضافــي قــوي لتخفيــف أيــة مخاطــر 
ائتمــان. لــدى البنــك أســلوب إدارة ائتمــان قــوي يضمــن االلتــزام 
ــان  ــتمرة لضم ــة المس ــق والمراجع ــة والتوثي ــروط الموافق بش

جــودة االئتمــان والضمانــات اإلضافيــة.

بالنســبة للضمانــات التــي يتــم الحصــول عليهــا عــن طريــق 
واحــدة  تقييمهــا مــرة  فيتــم  القانونــي علــى عقــار،  الرهــن 
 كل ثــالث ســنوات، أو أكثــر فــي الحالــة التــي يتطلــب فيهــا 

الوضع ذلك. 

مخاطر السيولة
اإلفصااات النوعية:

يمكــن تعريــف الســيولة بأنهــا مقــدرة مــزن علــى ضمــان توفــر 
األمــوال للوفــاء بجميــع االرتباطــات داخــل الميزانيــة العموميــة 
وخــارج الميزانيــة العموميــة بســعر معقــول. كمــا يمكــن 
تعريــف مخاطــر الســيولة أيضــا بأنهــا المخاطــر علــى العائــدات 
ورأس المــال الناشــئة مــن احتمــال عــدم مقــدرة مــزن علــى 

ــح مســتحقة.  ــاء بالتزاماتهــا عندمــا تصب الوف

مــن  بالدعــم  مــزن  تتمتــع  لديهــا،  التمويــل  مــوارد  بجانــب 
مصرفهــا األم فــي الوفــاء ببعــض احتياجــات الســيولة لديهــا. 
يتــم رصــد مخاطــر الســيولة فــي مــزن مــن خــالل آليــة تقديــم 
إلــى لجنــة األصــول وااللتزامــات. بغــرض  التقاريــر المنتظمــة 
ــت  ــى أصبح ــة مت ــا المالي ــي التزاماته ــزن تلب ــن ان م ــد م التأك
ــن  ــة. ويتعي ــورة لصيق ــد بص ــز النق ــد مراك ــم رص ــتحقة يت مس
ــان  ــط لضم ــس فق ــة لي ــيولة كافي ــاظ بس ــوك االحتف ــى البن عل
المكتســبة  االصــول  لتوليــد  أيضــا  بــل  العمليــات،  اســتمرار 

وســداد االلتزامــات القائمــة.

إن معــدالت الســيولة لــدى مــزن )أي صافــي األصــول إلــى إجمالي 
معــدل  متوســط  منتظمــة.  بصــورة  رصدهــا  يتــم  األصــول( 
األصــول الســائلة إلجمالــي األصــول لــدى مــزن خــالل الســنة كان 
ــة  ــك، يتــم مراقب ــى ذل ــة إل ــاه(. باإلضاف بنســبة 16.87٪ )أنظــر أدن
الفجــوات التراكميــة فيمــا يتعلــق بااللتزامــات التراكميــة التــي 

ــة. يحددهــا المنظمــون / السياســات الداخلي

ترصــد مــزن مخاطــر الســيولة لديهــا علــى التمويــل ذي الصلــة 
أصحــاب  مــع  األخــرى  الملكيــة  وحقــوق  الجاريــة  بالحســابات 
ــاس  ــى األس ــة إل ــردي إضاف ــاس ف ــى أس ــتثمار عل ــابات االس حس

ــزون. ــدي والمخ ــق النق ــج التدف ــالل منه ــن خ ــع م المجم

األصــول  لجنــة  وكذلــك  مــزن  بنافــذة  الخزينــة  إدارة  تقــوم 
ــة ورصــد الســيولة والتأكــد مــن أن النافــذة  وااللتزامــات بمراقب
نفــس  وفــي  ضروريــة  غيــر  ســيولة  لمخاطــر  معرضــة  غيــر 
الوقــت االســتفادة ألقصــى حــد مــن األمــوال لديهــا مــن خــالل 

بالشــريعة. الملتزمــة  االســتثمار  وأنشــطة  التمويــل 

يصيــرة  األصــول   - الســيولة  لمخاطــر  التعــرض  مؤشــرات 
األجــل إلــى االلتزامــات يصيــرة األجــل

بآالف الرياالتالتفاصيل

37,973األصول يصيرة األجل

	133,19االلتزامات يصيرة األجل

28.51%األصول يصيرة األجل لاللتزامات يصيرة األجل

األصــول  معــدل   - الســيولة  لمخاطــر  التعــرض  مؤشــرات 
الســائلة

بآالف الرياالتالتفاصيل

300,	3األصول السائلة

397,	19إجمالي األصول

133,196االلتزامات يصيرة األجل

5		,170إجمالي االلتزامات

17.64٪األصول السائلة إلجمالي األصول 

25.75٪األصول السائلة لألصول قصيرة األجل

20.12٪األصول السائلة إلجمالي االلتزامات

التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
اإلفصاحات الكمية:

فيمــا يلــي اســتحقاق األصــول وااللتزامــات بمــا يتماشــى مــع التوجيهــات المصــدرة مــن البنــك المركــزي العماني في 31 ديســمبر 
2120 كانــت كمــا يلي:

 عند الطلب
واتى 30 يوما

أرثر من شهر 
واتى 6 شهور

أرثر من 6 شهور 
واتى 12 شهرا

أرثر من سنة 
واتى 5 سنوات

 أرثر من 
المجموع5 سنوات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع31 ديسمبر 2021

 نقد وأرصدة لدى البنك 
1,08976551955915,056	12,12المررزي العماني 

 مستحقات من بنو	 
1,333----1,333ومؤسسات مالية 

78612,57517,911,	-550-أصول مالية بالتكلفة المهلكة

مبيعات مؤجلة مدينة بموجب 
587613,893	,2171,1003571المرابحة

79	,3,08863	16611,977,	5853,663إجارة منتهية بالتمليك، بالصافي

8289,339	,539	0,2	55,139	5283,9ملاررة متنايصة

719-92627--إجارة مستقبلية

117615-إجارة الخدمات

	33	33----ممتلكات ومعدات )بالصافي(

2,318----2,318أصول أخرى

17,10510,34810,52059,61996,805194,397إجمالي األصول

210,570	2,6-	3,7002,11	2,11اسابات جارية

مستحقات الى بنو	 ومؤسسات 
27----27مالية

11,675----11,675التزامات أخرى

 أصحاب حسابات االستثمار 
غير المقيدة

 اسا	  وفير مضاربة )بما 
92,2678,266	7501,5001,5002,2في ذلك االاتياطيات(

 مستحقات الى بنو	 
13,881---	5,0278,85ومؤسسات مالية  حت الورالة

9,98920,102126,026	7,98132,58	15,370اسابات عمالء الورالة

23,95223,952----اقوق الملكية

إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية 
أصحاب حسابات االستثمار غير 
المقيدة وحقوق ملكية البنك

34,96362,03536,19812,23848,963194,397
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التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
مخاطر السوق

اإلفصااات النوعية:
الســوق  قيمــة  فــي  التغيــر  مخاطــر  هــي  الســوق  مخاطــر 
وعائــدات المحفظــة الفعليــة بســبب التحــركات الســلبية فــي 
متغيــرات الســوق. تتضمــن متغيــرات الســوق، ضمــن أشــياء 
الســلع  وأســعار  الســندات  وأســعار  األســهم  أســعار  أخــرى، 
ومعــدالت صــرف العمــالت األجنبيــة. الهــدف مــن إدارة مخاطــر 
ــي  ــغيل ف ــة والتش ــال التجاري ــو األعم ــهيل نم ــو تس ــوق ه الس

أفضــل مســتويات مخاطــر فــي نفــس الوقــت. 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 كان لمــزن أدنــى حــد مــن التعــرض 
لمخاطــر الســوق حيــث أنــه:

بخــالف  أجنبيــة  لعمــالت  هــام  تعــرض  مــزن  لــدى  ليــس   •
العمانــي. الريــال 

ال تحتفظ مزن بمراكز متاجرة في أسهم.  •
ليس لدى مزن مراكز سلع.  •

تنشــأ مخاطــر الســوق مــن التقلبــات فــي أســعار الربــح. ليســت 
وتــدار  المشــتقات.  أو  األســهم  فــي  متاجــرة  مراكــز  هنــاك 
المركــزي  البنــك  توجيهــات  إلــى  اســتنادًا  الســوق  مخاطــر 
بالرصــد  بمــزن  األصــول وااللتزامــات  العمانــي. وتقــوم لجنــة 
المنتظــم لألصــول وااللتزامــات فــي دفاتــر البنــك للوقــوف علــى 
أي مخاطــر معــدالت فائــدة. كمــا يتــم إجــراء اختبــار الضغــط 
بالبنــك  المتعلقــة  العوامــل  تأثيــر  لتحليــل  دوريــة  بصفــة 
وعوامــل الضغــط المرتبطــة بالســوق علــى ربحيــة ورأس مــال 
البنــك. وتتــم مراجعــة النتائــج مــن لجنــة األصــول وااللتزامــات 

واإلدارة واللجنــة المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة. 

مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخطــر عــدم القــدرة علــى بيــع األصــول 
اســتحقاقها  عنــد  المالئــم  النحــو  علــى  بااللتزامــات  والوفــاء 
ــة.  ــة المصرفي ــتمرارية المؤسس ــان اس ــة لضم ــر جوهري وتعتب
البنــك  إدارة  مــن  الســيولة  تحليــل  يتطلــب  الســبب،  ولهــذا 
القيــام فقــط بقيــاس مركــز الســيولة للبنــك بصــور  عــدم 
منتظمــة ولكــن ينبغــي أيضــًا التحقــق مــن التطــور المحتمــل 
الســيناريوهات.  مختلــف  ضــوء  فــي  تمويــل  متطلبــات  ألي 
تديــر مــزن الســيولة بصــورة يوميــة مــن خــالل إدارة الخزينــة. 
وفــي إطــار إدارة مخاطــر الســيولة، تأخــذ مــزن فــي اعتبارهــا 

المختلفــة. التنظيميــة  المتطلبــات 

تضمــن إدارة الخزينــة لــدى مــزن االمتثــال لمعــدالت الســيولة 
القصــوى  الحدود/القيــم  مقابــل  االســتحقاق  وفجــوات 

. خليــة ا لد ا / لتنظيمية ا

إدارة  عمليــة  إلــى  باإلضافــة  مــزن  لــدى  الخزينــة  إدارة  تعمــل 
مخاطــر الســوق علــى تقييــم الســيولة لــدى البنــك بصــورة 
منتظمــة اســتنادا إلــى ظــروف الســوق المتغيــرة. ويتــم تقديــر 
الســيولة اســتنادا إلــى ســيناريوهات األزمــات المرتبطــة بالبنــك 
وســيناريوهات أزمــات الســوق مــع وضــع االفتراضــات المناســبة 

لــكل ســيناريو.

مخاطر التلغيل
مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر الخســارة الناتجــة عــن فشــل 
األنظمــة أو األخطــاء البشــرية أو االحتيــال أو األحــداث الخارجيــة. 
للمخاطــر  يمكــن  العمــل  فــي  الضوابــط  فشــل  حالــة  فــي 
التشــغيلية أن تتســبب فــي إضــرار بالســمعة وقــد يكــون لهــا 
آثــار قانونيــة وتنظيميــة أو قــد تــؤدي إلــى خســارة ماليــة. ال 
تتوقــع مــزن إزالــة جميــع المخاطــر التشــغيلية ولكــن يمكــن 
وبرصــد  رقابــة  عمــل  إطــار  خــالل  مــن  المخاطــر  إدارة  لمــزن 
الفصــل  الضوابــط  تتضمــن  المحتملــة.  المخاطــر  ومواجهــة 
التســوية  وإجــراءات  والتفويــض  والوصــول  للمهــام  الفعــال 
وتدريــب الموظفيــن وعمليــات تقييــم العمليــات متضمنــة 

الداخلــي. التدقيــق  اســتخدام 

مخاطــر  لتحديــد  األساســي  المؤشــر  منهــج  البنــك  يتبــع 
. لتشــغيل ا

يتــم احتســاب تكاليــف رأس المــال للمخاطــر التشــغيلية تحت 
اإلجمالــي  الدخــل  بأخــذ متوســط  األساســي  المؤشــر  منهــج 
وتضاعفــت بنســبة 15٪ لــكل ســنة مــن الســنوات الماليــة الثــالث 
ســلبي  اإلجمالــي  الدخــل  مــن  ســنوات  باســتثناء  الماضيــة، 
ــرادات  ــح )+( اإلي ــي هــو صافــي الدخــل رب أو صفــر. الدخــل اإلجمال
األخــرى )+( مخصصــات الربــح غيــر المدفــوع )-( الربــح المحقــق مــن 
بيــع اســتثمارات متاحــة للبيــع )-( / البنــود غيــر النظاميــة / غيــر 

عاديــة للدخــل.

يقــدر مخصــص رأس المــال لمخاطــر التشــغيل حســب منهــج 
 399 بمبلــغ   2 بــازل  لمرتكــز  طبقــًا  األساســية  المؤشــرات 
ألــف ريــال عمانــي، بينمــا تقــدر األصــول المرجحــة بالمخاطــر 
بالنســبة لمخاطــر التشــغيل طبقــًا لمرتكــز بــازل 2 بمبلــغ 

4,988 ألــف ريــال عمانــي.

التأميــن هــو إحــدى األدوات المســتخدمة مــن البنــك كمخفــف 
للمخاطــر التشــغيلية. يحصــل البنــك علــى أنــواع التغطيــة 
والجرائــم  للمصرفييــن،  العــام  الضمــان  مثــل  التأمينيــة 
التعويــض  وضمــان  الكمبيوتــر،  طريــق  وعــن  اإللكترونيــة 
المهنــي والمعامــالت غيــر المكتملــة وخالفهــا بغــرض حمايــة 
نفســه مــن المخاطــر بالغــة الخطــورة بتخفيــف أثرهــا المالــي.

باإلضافــة إلــى مــا ذكــر أعــاله وبغــرض الرقابــة علــى األحــداث 
البنــك بوضــع حــد معيــن  / الخســائر التشــغيلية فقــد قــام 
 / األحــداث  رصــد  مقابلــه  فــي  يتــم  التشــغيلية  للمخاطــر 
الخســائر التشــغيلية بانتظــام للوقــوف علــى جميــع حــاالت 

لذلــك. المناســبة  المخففــات  ووضــع  المحتملــة  الخــرق 

التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
مخاطر معدالت العائد

اإلفصااات النوعية:
تشــير مخاطــر معــدالت العائــد إلــى التأثيــر المحتمــل علــى 
التغيــرات فــي أســعار  صافــي دخــل مــزن والناتــج عــن تأثيــر 
الســوق وتأثيــر المعــدالت المعياريــة ذات الصلــة علــى العائــد 
أيــة  ســتؤدي  التمويــل.  عــن  والمســتحقات  األصــول  علــى 
ــع أصحــاب حســابات  ــة علــى توق ــادة فــي المعــدالت المعياري زي
قــد  بينمــا  أعلــى  عائــد  معــدل  علــى  الحصــول  االســتثمارية 
ــًا نتيجــة  ــر بطئ ــد علــى األصــول بشــكل أكث ــل العائ يتــم تعدي
لالســتحقاقات األطــول أجــالً وبالتالــي يتــم التأثيــر علــى صافــي 

ــزن. ــل م دخ

إلــى  االســتثمار  أصحــاب حســابات  إلــى  الربــح  توزيــع  يســتند 
اتفاقيــة مشــاركة األربــاح. وبالتالــي، ال تتعــرض مــزن ألي مخاطــر 
اتفاقيــات  تــؤدي  قــد  ذلــك،  ومــع  الربــح.  لمعــدالت  جوهريــة 
عندمــا  المرحلــة  التجاريــة  المخاطــر  إلــى  األربــاح  مشــاركة 
ال تســمح نتائــج مــزن بتوزيــع األربــاح بمــا يتفــق مــع معــدالت 

ــئ  ــة، تنش ــة المرحل ــر التجاري ــد المخاط ــة ض ــوق. وللحماي الس
مــزن احتياطــي موازنــة األربــاح.

ــح مــن خــالل مراقبــة حساســية  تتــم إدارة مخاطــر معــدالت الرب
األصــول وااللتزامــات الماليــة للبنــك للتغيرات الجذريــة المعيارية 
المختلفــة فــي معــدالت الربــح. وتشــمل هــذه التغيــرات الجذريــة 
المعياريــة التغيــرات المتوازيــة بعــدد 100 نقطــة أساســية و 200 
نقطــة أساســية فــي منحنيــات العائــد التــي يتــم مراعاتهــا 
التغيــرات  هــذه  تأثيــر  تحليــل  يتــم  شــهري.  أســاس  علــى 
ــاح والقيمــة االقتصاديــة.  الجذريــة فــي ســياق تأثيرهــا علــى األرب
تتــم مقارنــة التأثيــر بالحــدود الداخليــة التــي تمــت صياغتهــا 
تماشــيا مــع توجيهــات البنــك المركــزي العمانــي ولجنــة بــازل. 
يتــم مراجعــة التحليــل بانتظــام مــن اإلدارة ولجنــة المخاطــر 

المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة.

اإلفصااات الكمية:
فــي  الحساســية  لقيــاس  المســتخدمة  االفتراضــات  تتمثــل 
التغيــرات المتوازيــة فــي ســعر الفائــدة بعــدد 200 نقطــة أساســية 
لقيــاس حساســية الربحيــة لمعــدالت الربــح وحساســية رأس 

ــح.  ــدالت الرب ــال لمع الم

النقص بعدد 200 نقطة أساسيةالزيادة بعدد 200 نقطة أساسية كما في ديسمبر 2021

)385(385التأثير على الربحية- ألف ريال عماني
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التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
مخاطر معدالت العائد )تابع(

فيمــا يلــي مركــز الحساســية لألربــاح الخــاص بمــزن بمــا يتفــق مــع التوجيهــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي اســتنادًا 
إلــى اتفاقيــات إعــادة التســعير التعاقديــة فــي 31 ديســمبر 2021

متوسط معدل 
الربح الفعلي

مستحق  حت 
الطلب وخالل 6 

أشهر

مستحق خالل 
7-12 شهرا

مستحق خالل 
1-5 سنوات

مستحق بعد 5 
سنوات

ال  حتسب عنه 
اإلجماليأربا	

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع%31 ديسمبر 2021

 نقد وأرصدة لدى البنك 
15,05615,056----الينطبقالمررزي العماني 

 مستحقات من بنو	
1,3331,333----0.0%ومؤسسات مالية 

17,911-3579,600,	5.19682,986%أصول مالية بالتكلفة المهلكة

3,893-58761	,1,3173571	.5%مبيعات مؤجلة بموجب المرابحة

79	,63-3,088	16611,977,	8	2,	5.3%إجارة منتهية بالتمليك، بالصافي

89,339-82	,539	0,2	735,139	,	5.8%ملاررة متنايصة

719719----الينطبقإجارة مستقبلية

15-6.01176%إجارة الخدمات

	33	33----الينطبقممتلكات ومعدات، بالصافي

2,3182,318----الينطبقأصول أخرى

11٬00712٬64958٬04492٬93719٬760194٬397إجمالي األصول

10٬570 10٬570 - - - - الينطبقاسابات جارية

مستحقات الى بنو	 ومؤسسات 
27 - - - - 27 3.8%مالية

11,675 11,675 - - - - 2.1%التزامات أخرى

أصحا	 اسابات االستثمار غير 
الينطبقالمقيدة

اسا	  وفير مضاربة )بما في ذلك 
8,266-92,267	0.72,2501,5002,2%االاتياطيات(

مستحقات الى بنو	 ومؤسسات 
13,881---	5,0278,85مالية  حت الورالة

126,026-9,98920,102	63,35132,58اسابات عمالء الورالة

23,95223,952----الينطبقاقوق ملكية البنك

إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية 
70٬65542٬93812٬23822٬36946٬197194٬397البنك

)26,437(45,80670,568)30,289()59٬648(الفجوة بالميزانية العمومية

فجوة حساسية سعر الربح 
-26,437)44,131()89,937()59,648(التراكمي

التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
المخاطر التجارية المرحلة

ــة أصحــاب  ــة المرحلــة إلــى حجــم المخاطــر التــي يتــم تحويلهــا إلــى مســاهمي مــزن بغــرض حماي تشــير المخاطــر التجاري  •
ــة.  ــل المضارب ــا فــي عقــود تموي حســابات االســتثمار مــن تحمــل بعــض مــن أو جميــع المخاطــر التــي يتعرضــون لهــا تعاقدي
تقــوم مــزن بوضــع وإدارة احتياطــي موازنــة للربــح واحتياطــي مخاطــر لالســتثمار لتســوية عائــدات أصحــاب حســابات االســتثمار. 

كمــا تقــوم مــزن أيضــا بتســوية حصــة المضــارب لديهــا مــن أجــل تســوية العائــدات علــى أصحــاب حســابات االســتثمار.

اإلفصااات النوعية:
ــد  ــاح علــى عوائ ــر الســلبي لدخــل حســاب إســتثمار مشــاركة األرب يضــع البنــك حســاب احتياطــي تحوطــي للحــد مــن التأثي  •
ــى  ــتثمار عل ــابات االس ــاب حس ــا أصح ــوف يتحمله ــي س ــة الت ــر المتوقع ــن غي ــة ولك ــائر المحتمل ــة الخس ــاهميه ولتلبي مس

االســتثمارات الممولــة مــن حســاب إســتثمار مشــاركة األربــاح ، وهــي:
احتياطي موازنة األرباح  •

يشــمل احتياطــي موازنــة األربــاح المبالــغ المعتمــدة مــن إجمالي الدخل مــن المضاربة لتكــون متاحة لدعم العوائــد المدفوعة   •
ألصحــاب حســابات االســتثمار والمســاهمين، ويتكــون مــن جــزء مــن حســاب اســتثمار مشــاركة األربــاح وجزء المســاهمين.

احتياطي مخاطر االستثمار  •
يشــمل احتياطــي مخاطــر االســتثمار المبالــغ المعتمــدة مــن دخــل أصحــاب حســابات االســتثمار بعــد خصــم حصــة المضــارب   •

ــاح. ــة مــن حســاب إســتثمار مشــاركة األرب مــن الدخــل، لمواجهــة أي خســائر مســتقبلية علــى االســتثمارات الممول

فيما يلي تحليل للتوزيعات خالل السنة من جانب مزن ألصحاب حسابات االستثمار:

ألف ر. عالتفاصيل

69	,9 إجمالي األربا	 المتااة للتوزيع ملاررة الربح

171,	 • اصة مزن رمقدمة التمويل

5,298 • أصحا	 اسابات االستثمار 

5,298 األربا	 ألصحا	 اسابات االستثمار يبل التسوية

التسوية

)86(• ااتياطي موازنة الربح

)38(• ااتياطي مخاطر االستثمار 

	5,17 األربا	 ألصحا	 اسابات االستثمار بعد التسوية

• خــالل الفتــرة، اســتخدم البنــك صفــر ريــال عمانــي ) الســنة الماليــة 2020: صفــر( مــن احتياطــي موازنــة الربــح لغــرض تعزيــز 
للمودعيــن. العوائــد 

• يقــوم البنــك باتخــاذ جميــع األصــول المرجحــة بالمخاطــر التــي يمولهــا أصحــاب حســابات االســتثمار لغــرض التوصــل إلــى مجموع 
األصــول المرجحــة بالمخاطــر ومتطلبــات رأس المــال يتــم احتســابها وفقــا لذلك.

اإلفصااات الكمية:
معدل العائد التاريخي ألصحا	 اسابات االستثمار:

معدل العائد التاريخي ألصحا	 اسابات االستثمار غير 
20212020201920182017المقيدة:

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

512,		6,6175,63 8,920 69	,9أربا	 متااة للتوزيع

3,3523061 3,898 925,	 	5,17أربا	 موزعة

102,781 116,565 76	,0	1 8,918	1 5		,157أموال مستثمرة

2.98%2.88%2.77%3.27%3.29%المعدل رنسبة مئوية % من األموال المستثمرة 
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التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
المخاطر التجارية المرحلة )تابع(

فيما يلي مقارنة على مدار خمس سنوات لمعدالت األرباح التاريخية ألصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة:

20212020201920182017

0.70%0.77%6	.0%0.52%0.53٪اسا	 التوفير )المضاربة(

0.10%0.10%0.10%0.10%0.10٪ورالة مرنة

2.25%2.25%2.25%2.25%2.25٪ورالة مرنة - النخبة

1.75%1.75%1.75%1.75%1.75٪ورالة مرنة - الممتازة

0.10% - 0.25%0.10% - 0.25%0.10% - 0.25%0.10% - 0.25%0.10٪ - 0.25٪ورالة لغاية 6 شهور

0	.0% - 0.75%0	.0% - 0.75%0	.0% - 0.75%0	.0% - 0.75%0.40٪ - 0.75٪ورالة من 6 شهور الى سنة

1.75% - 2.50%1.75% - 2.50%1.75% - 2.50%1.75% - 2.50%1.75٪ - 2.50٪ورالة من سنة الى 3 سنوات

3.00% - 3.50%3.00% - 3.50%3.00% - 3.50%3.00% - 3.50%3.00٪ - 3.50٪ورالة اعلى من 3 سنوات

1.00%1.00%0.75%0.75%0.75٪ورالة اكومية مرنة

المخاطر المرتبطة بالعقود 
لقــد قدمــت وثيقــة القابليــة للتعــرض للمخاطــرة االئتمانيــة 
لمــزن ســقوف لغــرض التمويــل، وتعــرف ذلــك فــي إطــار الغــرض 
مــع  المتوافقــة  التمويــل  عقــود  لمختلــف  التمويــل  مــن 
الشــريعة اإلســالمية التــي يمكــن اســتخدامها. إن متطلبــات 
ترجيــح المخاطــر لــكل عقــد مــن عقــود التمويــل المتوافقــة 
ــل  ــر العمي ــان مخاط ــى بي ــتند إل ــالمية، تس ــريعة اإلس ــع الش م
علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي معاييــر الشــريعة اإلســالمية 
وتؤخــذ بعيــن االعتبــار ألغــراض احتســاب نســبة كفايــة رأس 

ــزن. ــال لم الم

اإلفصاحات الكمية:

فيمــا يلــي األصــول المرجحــة بمخاطــر االئتمــان حســب نــوع 
عقــود التمويــل:

االصول المرجحة المخاطر عقود التمويل
ألف ريال

المبيعات المؤجلة المدينة بموجب 
3,937المرابحة 

52	,30اجارة منتهية بالتمليك

85,715ملاررة متنايضة

253اجارة مستقبلية

15إجارة الخدمات

3,011خطابات الضمانات

38خطابات االعتماد

إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر 
123,421لعقود التمويل

إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر 
4,564لعقود غير تمويلية

إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر- دفتر 
127,985البنوك

إفصااات الحورمة العامة
الصــادر  العامــة  المســاهمة  الحوكمــة لشــركات  إن ميثــاق 
عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال وتوجيهــات البنــك المركــزي 

العمانــي حســب ضوابــط حوكمــة الشــركات الصــادر بموجــب 
للبنــوك  اإلســالمية  للصيرفــة  التنظيمــي  العمــل  إطــار 
ومحــركات  األساســية  اللوائــح  هــي  الماليــة  والمؤسســات 
ممارســات حوكمــة الشــركات فــي ســلطنة عمــان. تلتــزم 

مــزن بجميــع نصــوص تلــك الضوابــط. 

يلخص اإلفصاح التالي إفصاحات األطراف ذات العالقة:

)بآالف الرياالت(
20212020الودائع والحسابات األخرى

أعضاء مجلس اإلدارة وهيئة الريابة 
اللرعية والمساهمين الذين يملكون 

أيل من 10% في مزن.
13537

التمويالت

أعضاء مجلس اإلدارة وهيئة الريابة 
اللرعية والمساهمين الذين يملكون 

أيل من 10% في مزن.
-58

)بآالف الرياالت(
المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

20212020وأعضاء هيئة الريابة اللرعية

رئيس مجلس اإلدارة

88• المكافآت المقتراة

22• أ عا	 اضور جلسات مدفوعة

--• مصروفات أخرى مدفوعة

أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين

1515• المكافآت المقتراة

119• أ عا	 اضور جلسات مدفوعة

--• مصروفات أخرى مدفوعة

أ عا	 إدارة مستحقة الدفع لألعمال 
10093المصرفية التقليدية

التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
المخاطر التجارية المرحلة )تابع(

تحتفــظ مــزن بإجــراء رســمي للتعامــل مــع شــكاوى العمــالء. 
يتــم التعامــل مــع الشــكاوى المتعلقــة بمــزن بواســطة مركز 
المجهــزة  التقليديــة  المصرفيــة  األعمــال  االتصــال مــن جانــب 
بالمــوارد المطلوبــة لالســتجابة التصاالت العمالء بصــورة مهنية. 
يقــوم فريــق إدارة الشــكاوى باألعمــال المصرفيــة التقليديــة 
ــدرس المعلومــات  بجــزء نشــط فــي حــل شــكاوى العمــالء وي
يتــم  المنتجــات والخدمــات.  العمــالء حــول  المســتلمة مــن 
أشــخاص  مــن  فيهــا  والتحقيــق  الشــكاوى  جميــع  تســجيل 

ــكوى.  ــوع الش ــرة بموض ــة مباش ــم عالق ــت له ليس

إفصاحات الحوكمة الشرعية
هيئة الريابة اللرعية

هيئــة الرقابــة الشــرعية فــي مــزن هــي لجنــة شــرعية خارجيــة 
يقومــون  معروفيــن  شــرعيين  علمــاء  مــن  أعضــاء  تضــم 
بالتوجيــه والتأكــد مــن أن العمليــات والخدمــات والمنتجــات 
ــادئ الشــريعة اإلســالمية. ــق مــع مب المقدمــة مــن مــزن تتواف

ــأن أي  ــة الشــرعية ب ــة الرقاب ــة التــي تفتــي فيهــا هيئ فــي الحال
عائــدات ال تتوافــق مــع مبــادئ الشــريعة اإلســالمية، يتــم تحويــل 
ــات  ــا للمنظم ــة وصرفه ــال خيري ــاب أعم ــى حس ــل إل ــذا الدخ ه
الخيريــة. الدخــل المحقــق مــن رســوم التأخــر فــي الدفــع )التــي 
يقــوم فيهــا العميــل بالتعهــد بدفــع مبلــغ محــدد فــي حالــة 
التأخــر فــي ســداد األقســاط( ومتــى مــا تــم تحديــد معاملــة مــن 
ــر ملتزمــة بالشــريعة  ــق الشــرعي أنهــا غي ــب وحــدة التدقي جان
وتتــم المصادقــة علــى ذلــك مــن هيئــة الرقابــة الشــرعية، يصبــح 
هــذا الدخــل مــن هــذا الحســاب غيــر الملتــزم بالشــريعة جــزءا 

مــن حســاب األعمــال الخيريــة.

يقــوم المراجــع الشــرعي الداخلــي بــأداء الوظائــف اســتنادا إلــى 
الموجهــات الشــرعية المنصــوص عليهــا مــن البنــك المركــزي 
العمانــي فــي إطــار العمــل التنظيمــي للصيرفــة اإلســالمية 
الشــرعية.  الرقابــة  هيئــة  عــن  الصــادرة  والقــرارات  واألحــكام 
لمعامــالت  المســتمر  التدقيــق  الشــرعي  التدقيــق  يتضمــن 
ــج التــي  ــر بالمالحظــات والنتائ جميــع اإلدارات. يتــم تقديــم تقري
ويتــم  الشــرعية  الرقابــة  إلــى هيئــة  التدقيــق  إليهــا  يتوصــل 
تحويلهــا أيضــا ومناقشــتها مــع اإلدارة مــع توثيــق ردود اإلدارة 
ــات. ــذه المالحظ ــى ه ــل عل ــة عم ــة بخط ــى التوصي ــة إل باإلضاف

حســب إطــار العمــل التنظيمــي للصيرفــة اإلســالمية يطلــب 
مــن البنــوك اإلســالمية تطبيــق معاييــر المحاســبة الصــادرة عــن 
هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية 
وأن تلتــزم بإطــار العمــل والموجهــات الشــاملة الــواردة فــي 

ــة اإلســالمية. إطــار العمــل التنظيمــي للصيرف

اآل يــة  األعضــاء  مــزن  فــي  اللــرعية  الريابــة  هيئــة   ضــم 
أســماؤهم:

الشــيخ الدكتــور محمــد بــن علــي القــري، وهــو بروفيســور 
العزيــز  عبــد  الملــك  جامعــة  فــي  اإلســالمي  االقتصــاد  فــي 
بالمملكــة العربيــة الســعودية. الدكتــور محمــد خبيــر فــي 
أكاديميــة الفقــه اإلســالمي فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي 
وأكاديميــة الفقــه اإلســالمي فــي رابطــة العالــم اإلســالمي. 
المحاســبة  هيئــة  فــي  أيضــا  عضــو  القــري  الشــيخ  أن  كمــا 
ــة اإلســالمية ورئيــس مجلــس  والمراجعــة للمؤسســات المالي
الرقابــة الشــرعية فــي مــزن للصيرفــة اإلســالمية وعضــو هيئــة 

الرقابــة الشــرعية فــي عــدد مــن البنــوك اإلســالمية المشــهورة 
وشــركات التكافــل عبــر العالــم.

الشــيخ داتــوك الدكتــور محمــد داؤود بكــر وهــو عالــم 
شــرعي ماليــزي ورئيــس مجلــس إدارة مفوضيــة االستشــارات 
الشــرعية المركزيــة فــي البنــك المركــزي الماليــزي ومفوضية 
األوراق الماليــة فــي ماليزيــا. مجــال تخصص الشــيخ بكر يتضمن 
ــل اإلســالمي  ــة القانونيــة اإلســالمية، والصيرفــة والتموي النظري
ــر  ــون اإلســالمي للــزكاة. قــام الدكتــور بكــر بنشــر أكث والقان
مــن 30 مــادة فــي المجــالت األكاديميــة وهــو أيضــا عضــو فــي 
العديــد مــن الهيئــات الشــرعية للبنــوك والمؤسســات الماليــة 

اإلســالمية علــى نطــاق العالــم.

وزارة  العــدل  كاتــب  مديــر  هــو  الخروصــي،  صالــح  الشــيخ 
مكتــب العــدل ومحاضــر بــدوام جزئــي فــي العلــوم الشــرعية. 
الشــيخ صالــح حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الشــريعة 
اإلســالمية مــن معهــد العلــوم الشــرعية فــي ســلطنة عمــان 
جامعــة  مــن  الماليــة  المعامــالت  فــي  الماجســتير  ودرجــة 

الســلطان قابــوس.

ســمو الســيد الدكتــور أدهــم بــن طــارق آل ســعيد أســتاذ 
مســاعد لالقتصــاد فــي جامعــة الســلطان قابــوس بســلطنة 
عمــان. دكتــور أدهــم رئيــس مجلــس أمنــاء الكليــة العلميــة 
ــه عضــو أيضــا فــي عــدد مــن المؤسســات  للتصميــم. كمــا أن
فــي  المثــال  ســبيل  علــى  كشــريك  والخاصــة  الحكوميــة 
مؤسســة استشــارات األعمــال واالقتصــاد وقــدم مقترحــا حــول 
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة إلــى مجلــس الشــورى 
ــهادة  ــم ش ــور أده ــيد الدكت ــمو الس ــل س ــام 2014. يحم ــي ع ف
الدكتــوراه فــي االقتصــاد مــن جامعــة أســتراليا الغربيــة فــي 

أســتراليا - 2011.
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التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
المخاطر التجارية المرحلة )تابع(

ــة  ــة الرقاب ــاء هيئ ــن أعض ــو م ــور كل عض ــات وحض ــخ االجتماع ــنة 2018. تواري ــالل س ــات خ ــرعية 4 اجتماع ــة الش ــة الرقاب ــدت هيئ عق
ــي: ــا يل ــات كان كم ــذه االجتماع ــي ه ــرعية ف الش

 اريخ االجتماع والحضوراسم عضو المجلس

2021/03/302021/07/122021/11/012021/12/26

√√√√الليخ الدرتور محمد بن علي القري

√√√√الليخ دا و	 الدرتور محمد داؤود بكر

√√√√الليخ صالح الخروصي

√√√√سمو السيد الدرتور أدهم آل سعيد، عضو غير مصوت

مكافآت أعضاء هيئة الريابة اللرعية في سنة 2021:
إجمالي المكافآت المدفوعة ألربعة من العلماء عن سنة 2021 كانت بمبلغ 29,260 ريال وتوزيعها كما يلي:

إجمالي األ عا	 )ريال(

0	9,2الليخ الدرتور محمد بن علي القري

7,315الليخ الدرتور محمد داؤود بكر

7,315الليخ صالح الخروصي

5,390سمو السيد الدرتور أدهم آل سعيد، عضو غير مصوت

الضوابط الرئيسية لاللتزام بمبادئ اللريعة
األعمــال  فــي  الشــريعة  بمبــادئ  االلتــزام  مــن  التأكــد  يتــم 

التاليــة: الرئيســية  الضوابــط  خــالل  مــن  لمــزن  اليوميــة 

يتــم اعتمــاد جميــع المنتجــات التــي تقدمهــا مــزن مــن    •
الشــرعية؛ الرقابــة  هيئــة  جانــب 

ــع االســتثمارات التــي تقــوم بهــا مــزن يتــم اعتمادهــا  جمي   •
مــن جانــب هيئــة الرقابــة الشــرعية؛

الفتــاوى التــي تبيــح مثــل هــذه المنتجــات متاحــة علــى    •
االنترنــت؛ شــبكة  علــى  مــزن  موقــع 

المســاهمين  علــى  تقــع  الــزكاة  دفــع  عــن  المســؤولية    •
كأفــراد؛  االســتثمار  حســابات  وأصحــاب 

ومبــادئ  بقواعــد  التــزام  عــدم  حــاالت  هنــاك  تكــن  لــم    •
الســنة؛ خــالل  اإلســالمية  الشــريعة 

لــإلدارة عمليــة  التــزام شــرعي تســهل  لــدى مــزن وحــدة    •
ــزام بالشــريعة )حســبما هــو مفســر فــي  التأكــد مــن االلت
الموجهــات والفتــاوى الصــادرة عــن هيئــة الرقابــة الشــرعية( 
البنــك  عــن  الصــادرة  اإلســالمية  الصيرفــة  لوائــح  ونصــوص 
جميــع  فــي  يومــي  أســاس  علــى  العمانــي  المركــزي 
تحقيــق  يتــم  والمعامــالت.  والعمليــات  األعمــال  أنشــطة 
واالتفاقيــات  العقــود  واعتمــاد  مراجعــة  خــالل  مــن  ذلــك 
العمليــات  وتدفــق  والمنتجــات  واإلجــراءات  والسياســات 
وغيرهــا؛ األربــاح(  توزيــع  )احتســاب  والتقاريــر  والتعامــالت 

ــات المســتخدمة مــن مــزن  يتــم اعتمــاد مســودات االتفاقي   •
مــن جانــب هيئــة الرقابــة الشــرعية؛

اشــتراطا  تعتبــر  والخبــرة  اإلســالمية  بالصيرفــة  المعرفــة    •
ــية  ــف األساس ــة الوظائ ــن لمعالج ــف موظفي ــا لتوظي إلزامي
ــد الموظفيــن بتدريــب طــوال الســنة عــن  لمــزن ويتــم تزوي

جميــع المواضيــع اإلســالمية.

لمبــادئ  المخالفــات  وعــدد  وحجــم  طبيعــة  عــن  اإلفصــاح 
الســنة: خــالل  اإلســالمية  الشــريعة 

لــم يكــن هنــاك أيــة مخالفــات لمبــادئ الشــريعة اإلســالمية 
وهيئــة  اإلســالمية  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  أقرتهــا  التــي 
ــالل  ــالمية خ ــة اإلس ــات المالي ــة للمؤسس ــبة والمراجع المحاس

الســنة.

اإلفصــا	 عــن مســاهمات الــزراة الســنوية للمرخــص لــه، 
أو  االيتضــاء، وفقــا للدســتور، والجمعيــة العموميــة  عنــد 
المتطلبــات الوطنيــة أو علــى النحــو المطلــو	 مــن هيئــة 

الريابــة اللــرعية اإلســالمية
للشــريعة  االمتثــال  شــهادة  الشــرعية  الرقابــة  هيئــة  تصــدر 
ــظ  ــد لوح ــريعة وق ــع الش ــق م ــذا تواف ــرف ه ــث يع ــالمية حي االس
فــي معامــالت البنــك والعقــود، وفــي حــال وجــود أي مخالفــة، 
يتــم إدراج المالحظــة فــي التقريــر. وباإلضافــة إلــى ذلــك، وحســب 
ــالمية  ــرعية اإلس ــة الش ــة الرقاب ــهادة هيئ ــص ش ــرار اإلدارة، وتن ق
أيضــا أن احتســاب ودفــع الــزكاة تقــع علــى عاتــق المســاهمين.

الخدمات االجتماعية و وعية العمالء
تعمــل »مــزن للخدمــات المصرفيــة اإلســالمية« باســتمرار علــى 
نشــر المعرفــة بــكل مــا يتعلــق بمجــال الصيرفــة االســالمية، 
ــي  ــة. ف ــات االجتماعي ــطة الخدم ــي أنش ــاركة ف ــك المش وكذل
العاميــن الماضييــن، عقــدت مــزن نــدوات توعويــة وتعريفيــة 
فــي  الشــرعية  الجوانــب  تضمنتهــا  االســالمية  بالصيرفــة 
وصــور  صاللــة  فــي  وذلــك  االســالمية  المصرفيــة  المعامــالت 
ــة الشــرعية لخلــق الوعــي  ومســقط تحــت إشــراف هيئــة الرقاب
االلكترونــي  الموقــع  ويحتــوي  المحلــي.  المجتمــع  فــي 
لمــزن علــى أقســام متنوعــة تحتــوي علــى تفاصيــل موجــزة 
ــة  ــن المنتجــات واألســئلة الشــائعة حــول الخدمــات المصرفي ع
اإلســالمية لنقــل المعرفــة فيمــا يتعلــق بالخدمــات المصرفيــة 
اإلســالمية. إن موظفــي مــزن مدربــون تدريبــا جيــدا فــي مجــال 
علــى  باإلجابــة  ويقومــوا  اإلســالمية  المصرفيــة  الخدمــات 
والمنتجــات  اإلســالمية  الصيرفــة  حــول  العمــالء  استفســارات 

المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية بالتفصيــل.

التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
المخاطر التجارية المرحلة )تابع(

تقــوم مــزن المصرفيــة اإلســالمية كجــزء مــن البنــك الوطنــي العمانــي بتوزيــع المــواد الغذائيــة واالســتهالكية لألســر المحتاجــة 
وذات الدخــل المحــدود وذلــك فــي شــهر رمضــان المبــارك. حيــث قــام فريــق مــن المتطوعيــن، بمــا فــي ذلــك فريــق اإلدارة العليــا، 

بتســليم العديــد مــن المــواد الغذائيــة لألســر ذات الدخــل المنخفــض فــي محافظــة مســقط للمســاهمة فــي هــذه المبــادرة.

بازل 3: إفصاح مرحلي:
إلحاقــا للتوجيهــات حــول مكونــات متطلبــات اإلفصــاح عــن رأس المــال )الطبقــة 1 والطبقــة 2( الصــادر عــن البنــك المركــزي 

العمانــي، فيمــا يلــي إفصاحــات إضافيــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020.

نمــوذج اإلفصــاح العــام لبــازل 3 الــذي ينبغــي اســتخدامه خــالل الفتــرة االنتقاليــة للتســويات التنظيميــة )أي مــن 1 ينايــر 2013 وحتــى 
1 ينايــر 2020( 

)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 شررات 
20,000 المساهمة العامة( مضافا إليه فائض األسهم ذات الصلة

7	3,3أربا	 مدورة

-الدخل اللامل اآلخر الترارمي )واالاتياطيات األخرى(

رأس المال العام المصدر من اللررات التابعة والذي  حتفظ به أطراف ثالثة )المبلغ 
))CET1( به بالمجموعة 	المسمو-

7	23,3رأس المال العام من الطبقة 1 يبل التسويات التنظيمية

رأس المال العام من الطبقة 1: التسويات التنظيمية

أصول ضريبية مؤجلة ناشئة من الفروق المؤيتة )بالصافي من التزام الضريبة ذي 
-الصلة(

 سويات  نظيمية 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 23,3رأس المال العام من الطبقة	7

رأس مال إضافي للطبقة 1: أدوات - ال توجد

رأس مال إضافي للطبقة 1: تسويات تنظيمية

-إجمالي التسويات التنظيمية على رأس المال اإلضافي للطبقة 1 

)AT1( 1 رأس مال إضافي للطبقة-

)T1 = CET1 + AT1( 1 23,347رأس مال الطبقة

بازل 2 و3 - المرتكز 3 تقرير 2021بازل 2 و3 - المرتكز 3 تقرير 2021

مزن للصيرفة اإلسالميةمزن للصيرفة اإلسالمية البنك الوطني العماني - التقرير السنوي 2021  |  221 البنك الوطني العماني - التقرير السنوي 2021



التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
بازل 3: إفصاح مرحلي:)تابع(

)ألف ريال(
-رأس مال 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 	3( المصدرة 
من اللررات التابعة والمحتفظ بها من أطراف ثالثة )المبلغ المسمو	 به بموجب 

مجموعة الطبقة 2(
-

700منها: أدوات مصدرة من شررات  ابعة خاضعة لإللغاء التدريجي

700مخصصات عامة

رأس مال الطبقة 2 قبل التسويات التنظيمية

-رأس مال الطبقة 2: التسويات التنظيمية

- سويات  نظيمية محددة محلية

 سويات  نظيمية مطبقة على الطبقة 2 فيما يتعلق بالمبلغ الخاضع للمعالجة 
-السابقة لبازل 3

-منها: المكاسب أو الخسائر الترارمية للقيمة العادلة عن األدوات المتااة للبيع

إجمالي التسويات النظامية لرأس مال الطبقة 2

 )T2(2 700رأس مال الطبقة

)TC=T1+T2( )2 24,047إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال = الطبقة 1+ الطبقة

137,398 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

127,985 منها: أصول مرجحة بمخاطر االئتمان

1,827 منها: أصول مرجحة بمخاطر السوق

7,585 منها: أصول مرجحة بمخاطر التلغيل

نسب رأس المال

16.99 اقوق الملكية العامة بالطبقة 1 )رنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

16.99 الطبقة 1 )رنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

17.50 إجمالي رأس المال )رنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

الحد األدنى للمتطلبات المنظمة المخصصة للمؤسسة )الحد األدنى لمتطلبات 
CET1 مضافا إليها ااتياطي  سوية رأس المال مضافا إليها متطلبات مواجهة 

التقلبات الدورية مضافا إليها متطلبات  سوية G-SIB/D-SIB معبر عنها رنسبة 
مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(

-

- منها: ااتياطي  سوية رأس المال

-منها: متطلبات مواجهة التقلبات الدورية المحلية المحددة للبنك

SIB G-SIB/D-منها: متطلبات  سوية-

إجمالي اقوق الملكية العام للطبقة 1 المتا	 للوفاء بالتسويات )رنسبة مئوية 
-من األصول المرجحة بالمخاطر(

الحد األدنى المحلي )لو كان مختلفا عن بازل 3(

الحد األدنى لمعدل اقوق الملكية العامة المحلي للطبقة 1 )لو ران مختلفا من 
7.000 الحد األدنى لبازل 3(

9.000 الحد األدنى لمعدل الطبقة 1 المحلي )لو ران مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(

الحد األدنى لمعدل إجمالي رأس المال المحلي )لو ران مختلفا عن الحد األدنى 
11.000 لبازل 3(

إجمالي حساب أصحاب حسابات اإلستثمار

	0	,7	1ييمة أموال أصحا	 اسابات اإلستثمار

8	5 ااتياطي موازنة األربا	

221 ااتياطي مخاطر االستثمار

148,173إجمالي أصحاب حسابات االستثمار

التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
بازل 3: إفصاح مرحلي:)تابع(

أعدت بموجب المبادئ التوجيهية بشأن تكوين متطلبات اإلفصاح الرأس مالي

)الف ريال( المركز المالي كما في البيانات المالية المنشورة 
المررز المالي رما في البيانات المالية المنلورة

31 ديسمبر 2021أصـول

15,056نقد وأرصدة لدى البنك المررزي العماني

- شهادات اإليداع

1,333مستحقات من بنو	

-  مويل الى البنو	

5		,157  مويل إلى عمالء

17,911استثمارات 

	33 ممتلكات ومعدات

- األصول الضريبية المؤجلة

2,318أصول أخرى

194,397إجمالي األصول

االلتزامات

13,908مستحقات لبنو	

862,		1 ودائع عمالء

- سندات اليورو متوسطة األجل

11,675التزامات أخرى

- ديون ثانوية

170,445 إجمالي االلتزامات

اقوق المساهمين

20,000 رأس المال المدفوع

- عالوة اصدار األسهم

- ااتياطي يانوني

- االاتياطي العام

7	3,3اربا	 محتجزة

605 ااتياطيات أخرى

- التغيرات الترارمية في القيمة العادلة لالستثمارات

- ااتياطي الديون الثانوية

- الطبقة 1 سندات دائمة

23,952مجموع حقوق المساهمين

194,397مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

بازل 2 و3 - المرتكز 3 تقرير 2021بازل 2 و3 - المرتكز 3 تقرير 2021
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التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
بازل 3: إفصاح مرحلي:)تابع(

)الف ريال( المركز المالي كما في البيانات المالية المنشورة - موسع 
المررز المالي رما في البيانات المالية 

مرجعالمنلورة

31 ديسمبر 2021األصول

15,056 نقد وأرصدة لدى البنك المررزي العماني

- شهادات إيداع

1,333 أرصدة لدى البنو	 واألموال  حت الطلب وباخطارات يصيرة

17,911 استثمارات 

-التمويالت للبنوك - اإلجمالي

-مخصصات عامة ضمن الطبقة 2

-صافي التمويالت للبنو	

72	,160 التمويل للعمالء - اإلجمالي

)517(خسائر ائتمانية متويعة - المرالة 1

A1)1,150(خسائر ائتمانية متويعة - المرالة 2

)1,360(خسائر ائتمانية متويعة - المرالة 3

6		,157 صافي التمويل للعمالء

	33 أصول ثابتة

2,318 اصول اخرى  تضمن:

-األصول الضريبية المؤجلة

-المبلغ ضمن طبقة اقوق المساهمين العامة 1

- خصيص السنة الحالية - غير مؤهلة

194,397مجموع األصول

المررز المالي رما في البيانات المالية 
مرجعالمنلورة

رأس المال وااللتزامات

رأس المال المدفوع متضمنا:

20,000C1 المبلغ المؤهل لطبقة اقوق المساهمين العامة 1

- المبلغ المؤهل للطبقة اإلضافية 1

7	3,3 عكس وفائض

منها: المبلغ المؤهل لطبقة اقوق المساهمين العامة 1

0C2	1,0 اربا	 محتجزة مرالة

2,307 ربح السنة الحالية غير المؤهل

-ااتياطي يانوني

-االاتياطي العام

-ااتياطي الديون الثانوية

- وزيعات أربا	 أسهم مقتراة

-مجموع المبلغ المؤهل لطبقة حقوق المساهمين العامة 1

-الطبقة 1 سندات دائمة

- وزيعات اربا	 نقدية مقتراة

-التغيرات الترارمية في القيمة العادلة لالستثمارات

-المبلغ المؤهل للطبقة 2

605ااتياطي آخر

23,952إجمالي رأس المال

الودائع منها:

13,908 الودائع من البنو	

862,		1 ايداعات عمالء

- سندات متوسطة األجل بعملة اليورو

- ودائع أخرى )ديون ثانوية(

11,675 التزامات أخرى ومخصصات لها:

194,397 المجموع

بازل 2 و3 - المرتكز 3 تقرير 2021بازل 2 و3 - المرتكز 3 تقرير 2021

التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
بازل 3: إفصاح مرحلي:)تابع(

)الف ريال( المركز المالي كما في البيانات المالية المنشورة - موسع 
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التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
بازل 3: إفصاح مرحلي:)تابع(

)الف ريال( المركز المالي كما في البيانات المالية المنشورة - موسع 
مكون رأس المال 

التنظيمي المبلغ عنه 
من البنك

مصدر يستند إلى أريام / رموز مرجعية 
في الميزانية العمومية بموجب النطاق 

التنظيمي للتجميع استنادًا إلى الخطوة 2

رأس المال الملتر	 لألسهم من المستوى األول: األدوات واالاتياطيات

رأس المال الملتر	 المؤهل المصدر مباشرة )والمكافئ للررات األسهم 
20,000C1 غير الملتررة( باإلضافة إلى فائض المخزون المر بط به

7C2	3,3األربا	 المحتجزة

-الدخل اللامل اآلخر المترارم )واالاتياطيات األخرى(

رأس المال الملتر	 الصادر من اللررات التابعة والمحتفظ به من 
أطراف ثالثة )المبلغ المسمو	 به في شريحة اقوق المساهمين العامة 1 

للمجموعة(
-

23,347رأس المال العام لألسهم العادية الطبقة 1 قبل إجراء التعديالت التنظيمية

رأس المال المشترك لألسهم الطبقة 1: تعديالت تنظيمية

أصول ضريبية مؤجلة ناشئة عن فروق مؤيتة )بالصافي بعد االلتزامات 
- الضريبية ذات الصلة(

- إجمالي التعديالت التنظيمية على األسهم العادية الطبقة 1

 رأس المال المشترك لألسهم الطبقة 1 )شريحة 
23,347حقوق المساهمين العامة 1(

-رأس مال إضافي بالمستوى 1: األدوات )السندات الدائمة من الطبقة 1(

رأس مال إضافي من الطبقة 1: تعديالت تنظيمية - ال شيء

 رأس المال من الطبقة 1 
23,347)الطبقة 1 =الطبقة اإلضافية 1 + حقوق المساهمين العامة 1(

رأس المال من الطبقة 2: األدوات والمخصصات

األدوات المؤهلة المصدرة مباشرة ضمن الطبقة 2 زائدًا فائض األسهم ذي 
-الصلة

أدوات رأس المال المصدرة مباشرًة بما يخضع لالستبعاد التدريجي من 
-الطبقة 2

أدوات الطبقة 2 )وأدوات شريحة اقوق المساهمين العامة والطبقة اإلضافية 
غير المدرجة في الصفوف 5 أو 	3( الصادرة عن اللررات التابعة والمحتفظ 

بها من أطراف ثالثة )المبلغ المسمو	 به في الطبقة 2 للمجموع(
-

-منها: األدوات التي  صدرها اللررات التابعة الخاضعة لالستبعاد التدريجي

700A1مخصصات عامة

- أربا	 أو خسائر القيمة العادلة الترارمية ألدوات متااة للبيع

مكون رأس المال 
التنظيمي المبلغ عنه 

من البنك

مصدر يستند إلى أريام / رموز مرجعية 
في الميزانية العمومية بموجب النطاق 

التنظيمي للتجميع استنادًا إلى الخطوة 2

700رأس المال من الطبقة 2 قبل التعديالت التنظيمية

-رأس المال من الطبقة 2:  عديالت  نظيمية

- عديالت  نظيمية وطنية 

التعديالت التنظيمية المطبقة على الطبقة 2 فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة 
-للمعالجة لما يبل بازل 3.

-منها: أربا	 أو خسائر القيمة العادلة الترارمية لألدوات المتااة للبيع

إجمالي التعديالت التنظيمية لرأس المال من الطبقة 2

)T2( 2 700رأس المال من الطبقة

24,047إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال = الطبقة 1 + الطبقة 2(

نموذ	 إفصا	 للمزايا الرئيسية لجميع أدوات رأس المال النظامية
)1( اقوق الملكية العامة

تشتمل حقوق الملكية العامة على رأس مال مخصص بمبلغ 20,000,000 ريال محول من البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع 

)2( جميع أدوات رأس المال النظامية األخرى: ال  وجد
تم التصريح بنشر هذا التقرير عن إفصاحات بازل 2 و3 الواردة على الصفحات من 1 إلى 25 بتاريخ 26 يناير2022.

التعرض للمخاطر والتقييم: )تابع(
بازل 3: إفصاح مرحلي:)تابع(

)الف ريال( المركز المالي كما في البيانات المالية المنشورة - موسع 

بازل 2 و3 - المرتكز 3 تقرير 2021بازل 2 و3 - المرتكز 3 تقرير 2021

أمل سهيل بهوان
رئيسة مجلس اإلدارة 
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قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2021

20212020

ألف ريالألف ريالإيضاحاالصول

96	,515,05618نقد وارصدة لدى البنك المررزي العماني

61,3335,232مستحقات لدى بنو	 ومؤسسات مصرفية

717,91117,899استثمارات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة

83,8932,823ذمم مبيعات مؤجلة بموجب المرابحة

963,47971,659صافي اإلجارة المنتهية بالتمليك

	1	,	1089,3397الملاررة المتنايصة

-11719إجارة آجلة

121522إجارة الخدمات

13334530صافي الممتلكات والمعدات

2,3181,578	1أصول أخرى

194,397192,653إجمالي االصول

االلتزامات وحقوق حاملي حسابات االستثمارات غير المقيدة وحقوق المساهمين

االلتزامات

10,57010,087الحسابات الجارية

8	1527مستحق إلى بنو	 ومؤسسات مالية

1611,6755,015التزامات أخرى

22,27215,150إجمالي االلتزامات

19148,173155,858اقوق ااملي اسابات االستثمارات غير المقيدة

حقوق المساهمين

2020,00020,000راس المال المخصص

605605ااتياطي انخفاض القيمة

0	3,3471,0أربا	 / )خسائر( مترارمة

5	23,95221,6إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق حاملي حسابات االستثمارات غير المقيدة 
194,397192,653وحقوق المساهمين

إعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية بتاريخ 26 يناير 2022 ووقعها بالنيابة عنه:

الرئيس التنفيذيعضو مجلس اإلدارةرئيسة مجلس اإلدارة 
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية
كما في 31 ديسمبر 2021

قائمة الدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

20212020

ألف ريالألف ريالإيضاحالدخل

)معاد بيانه(

182127 مبيعات آجلة بموجب المرابحة

250,	3,753 إجارة منتهية بالتمليك

020,	4,804 الملاررة المتنايصة

	98 وراالت بنكية

989693 إيرادات االستثمار

	9,7379,17 الدخل من التمويل المشترك االصول

ناقصُا:

)925,	()5,174(العائد لحاملي اسابات االستثمار غير المقيدة

)81()86(ااتياطي موازنة االربا	

)35()38(ااتياطي مخاطر االستثمار

)5,298()5,0	1(

133,	4,439 حصة ُمْزن من عائد االستثمار كمضارب ورب المال

281298 إيرادات خدمات بنكية

102102 صافي أربا	  بادل عمالت

533,	4,822 إجمالي إيرادات التشغيل

)5	1,6()1,725(مصروفات إدارية وعمومية

)768()518(مخصصات خسائر االئتمان

23- المبالغ المستردة و اإلفرا	 عن مخصصات االئتمان

)279()272(استهالرات

)2,669()2,515(إجمالي مصاريف التشغيل

	2,3071,86ربح السنة 

اإلجماليخسائر مترارمةااتياطي انخفاض القيمةرأس المال 

ألف ريالألف ريالألف ريالألف ريال

20,0006051,04021,645الرصيد في 1 يناير 2021

2,3072,307--صافي ربح السنة

20,0006053,34723,952رصيد في 31 ديسمبر 2021

19,781 )777(20,000558الرصيد في 1 يناير 2020

	1,86	1,86--صافي ربح السنة

-)7	(7	-محول إلى ااتياطي انخفاض القيمة 

5	021,6	20,0006051,0رصيد في 31 ديسمبر 2020
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قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الخيرات
كما في 31 ديسمبر 2021

قائمة التدفقات النقدية
كما في 31 ديسمبر 2021

20212020

ألف ريالألف ريالأنشطة التشغيل

)المعدل(

	2,3071,86صافي اربا	 السنة

تعديالت لما يلي:

272279استهالرات

518768مخصصات خسائر االئتمان

)23(0المبالغ المستردة و اإلفرا	 عن مخصصات االئتمان

8681ااتياطي موازنة األربا	

3835ااتياطي مخاطر االستثمار

	3,2213,00تدفق نقدي من التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

التغيرات في األصول واإللتزامات التلغيلية

)608()1,104(انخفاض في ذمم المبيعات اآلجلة بموجب المرابحة

8,4316,585الزيادة في اصول اإلجارة المنتهية بالتمليك

)19,287()15,650(انخفاض في اصول الملاررة المتنايصة

	09,	)722(انخفاض في اصول اإلجارة المعجلة

	7أصول إجارة الخدمات

)1,088()740(انخفاض في االصول االخرى

4832,730الزيادة في اسابات جاري العمالء

6,6601,015الزيادة في االلتزامات االخرى

)3,550(586صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار

)81	()75(شراء ممتلكات ومعدات

)1	5,9()20(استثمار في األصول المالية بالتكلفة المطفأة

)6,422()95(النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل

62	,22)15,910(الحررة في ااملي اسابات االستثمار غير المقيدة

62	,22)15,910(صافي النقد (المستخدم) / من أنشطة التمويل

89	,12)15,419()النقص( /الزيادة في النقد وما في اكم النقد

11	,17,9005نقد وما في اكم النقد في بداية السنة

2,48117,900نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

وهو عبارة عن:

96	,15,05618نقد وأرصدة لدى البنك المررزي العماني

1,3335,232مستحق من بنو	 ومؤسسات مالية

)5,780()13,881(مستحق إلى بنو	 ومؤسسات مالية

)8	()27(ورالة بين البنو	

2,48117,900

20212020

ر.عر.ع

رصيد في 1 يناير

--إيرادات غير شرعية للسنة / الفترة:

93	,11,6942رسوم السداد المتأخرة

93	,11,6942إجمالي المصادر

استخدامات أموال الصندوق:

-)2,924(صدف - جمعية دعم فئة الصم

-)2,924(جمعية رعاية األطفال المعويين

-)5,846(الجمعية العمانية لمتالزمة داون

)6	1,2(-جمعية إاسان

)7	1,2(-جمعية بهجة العمانية لأليتام

--أموال الصندوق غير الموزعة
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

1. الشكل القانوني واالنشطة الرئيسية
ُمــْزن للصيرفــة االســالمية »ُمــْزن« - 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 

ُمــْزن هــو مســقط ، ســلطنة عمــان.

بــدأت ُمــْزن مزاولــة نشــاطها بتاريــخ 17 ينايــر 2013 ويعمــل حاليــا 
ــن  ــادر ع ــي ص ــص مصرف ــب ترخي ــروع بموج ــة ف ــالل أربع ــن خ م

ــر 2013. ــخ 15 يناي ــي بتاري البنــك المركــزي العمان

ــح الحســابات تحــت الطلــب و  ــْزن الرئيســية هــي فت أنشــطة ُم
التوفيــر و الودائــع ، و تقديــم تمويــل المرابحــة و تمويــل اإلجــاره 
، و  المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالميه  األخــرى  التمويــالت  و 
كذلــك إدارة أمــوال المســتثمرين علــى أســاس المضاربــه أو 
الوكالــة مقابــل عمولــة و توفيــر الخدمــات البنكيــة التجاريــة و 

أنشــطة االســتثمار األخــرى. 

يخضــع البنــك فــي عملياتــه لمراقبــه مــن قبــل البنــك المركزي 
العمانــي و يشــرف عليــه هيئــة رقابــه شــرعيه وتتكــون مــن 

خمســة أعضــاء.

 ،112 بريــدي  رمــز   ،751 بريــد  ُمــْزن علــى صنــدوق  يقــع عنــوان 
ُعمــان. ســلطنه  مســقط، 

 2021 ديســمبر   31 فــي  كمــا  موظفــا   54 الموظفيــن  عــدد 
)2020 ســنة  فــي  موظــف   59 )مقابــل 

2. اساس االعداد 
2.1 بيان االلتزام

ــاب 3 مــن اإلطــار التنظيمــي  ــات القســم 2/1 الب ــا لمتطلب وفًق
المركــزي  البنــك  عــن  الصــادر   )”IBRF“( اإلســالمية  للمصــارف 
ــادئ  ــد ومب ــا لقواع ــة وفًق ــم المالي ــداد القوائ ــم إع ــي، ت العمان
الشــريعة اإلســالمية علــى النحــو الــذي تحــدده هيئــة الرقابــة 
 )»FAS«( الماليــة  المحاســبة  ومعاييــر  ُمــْزن  مــن  الشــرعية 
للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  عــن  الصــادرة 
الماليــة اإلســالمية )»أيوفــي«(، علــى النحــو المعتمــد مــن قبــل 
البنــك المركــزي العمانــي والقوانيــن الســائدة والتعليمــات 
الصــادرة مــن قبــل البنــك المركــزي العمانــي. وفًقــا لمتطلبــات 
هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية، 
واألمــور التــي ال تغطيهــا معاييــر المحاســبة الماليــة، تســتعين 
ذات  الدوليــة  الماليــة  التقاريــر  معاييــر  مــن  بإرشــادات  ُمــْزن 
الصلــة )»IFRS«(. وعليــه، وفقــًا إلعــداد القوائــم الماليــة بالتوافــق 
مــع معاييــر المحاســبة الماليــة الصــادرة عــن هيئــة المحاســبة 
القوائــم  فــإن  اإلســالمية،  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة 
المتاليــة تتوافــق مــع متطلبــات اإلفصــاح ذات الصلــة لقانــون 
ــال  ــوق الم ــة لس ــة العام ــام 2019 والهيئ ــة لع ــركات التجاري الش

ــان. ــلطنة عم ــي س ف

ال تتوافــر قوائــم بحاملــي حســابات االســتثمار المقيــد وصنــدوق 
تتعلــق  /ال  منشــريحة  غيــر  قوائــم  ألنهــا  والــزكاة  القــرض 

بعمليــات التشــغيل فــي ُمــْزن. 

2.2 اساس القياس
ــة  ــة التاريخي ــاس التكلف ــى أس ــة عل ــم المالي ــداد القوائ ــم إع ت

بإســتثناء قيــاس بعــض األدوات يالقيمــة العادلــة.

2.3 عملة العرض والتشغيل
ــة  ــي العمل ــي وه ــال الُعمان ــة بالري ــم المالي ــرض القوائ ــم ع ت
ــإن  ــك، ف ــالف ذل ــن خ ــو مبي ــا ه ــتثناء م ــْزن. باس ــغيلية لُم التش
ــال  ــف ري ــرب ال ــى اق ــة ال ــة مقرب ــة المعروض ــات المالي المعلوم

عمانــي )ر.ع(.

2.4 إستخدام األحكام و التقديرات 
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 
ــف  ــد تختل ــات. ق ــرادات والمصروف ــات واالي ــول وااللتزام ــن االص م

النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

تتــم مراجعــة التقديــرات و االفتراضــات القائمــة بإســتمرار. ويتم 
ادارج مراجعــات التقديــرات بالفتــرة التــي تمــت فيهــا المراجعــة و 

أي فتــرات مســتقبلية متأثــرة بهــا.

التــي  التقديــرات  مجــاالت  بأهــم  المتعلقــة  المعلومــات  إن 
تنطــوي علــى درجــة كبيــرة مــن عــدم اليقيــن واألحــكام الهامة 
فــي تطبيــق السياســات المحاســبية والتــي لهــا أثــر هــام علــى 

ــغ المدرجــة بالقوائــم الماليــة واردة باإليضــاح رقــم 4.  المبال

3. السياسات المحاسبية الرئيسية
تــم تطبيــق السياســات المحاســبية المبينــة ادنــاه فــي تنــاول 
ــة  ــم المالي ــق بالقوائ ــا يتعل ــة فيم ــر جوهري ــي تعتب ــود الت البن

ــْزن عــن الفتــرة المعروضــة.  لنافــذة ُم

3.1 المعامالت بالعمالت األجنبية 
يتــم تحويــل قيمــة المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة إلــى العملــة 
التشــغيلية بإســتخدام أســعار الصــرف الســائدة فــي تواريــخ 
المعامــالت. تــدرج أربــاح وخســائر صــرف العملــة األجنبيــة الناتجــة 
عــن تســوية تلــك المعامــالت وعــن تحويــل األصــول واإللتزامــات 
النقديــة المنفــذة بعمــالت أجنبيــة بمعــدالت صــرف نهايــة الفتــرة 

يتــم ادراجهــا بقائمــة الدخــل. 

3.2 النقد وما في حكم النقد
الغــراض قائمــة التدفــق النقــدي، يشــتمل النقــد ومــا فــي حكــم 
النقــد علــى االرصــدة ذات االســتحقاق الــذي يقــل عــن ثــالث اشــهر 
وااليداعــات  بالصنــدوق  النقــد  متضمنــة:  الحيــازة،  تاريــخ  مــن 
النقديــة غيــر المقيــدة المودعــة لــدى البنــك المركــزي العماني 

والمبالــغ المســتحقة مــن البنــوك االخــرى.

3.3 المقاصة
يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول الماليــة واإللتزامــات الماليــة 
وإدراج صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركــز المالــي عندمــا يوجــد 
ــة  ــغ المتحقق ــن المبال ــة بي ــراء المقاص ــب إج ــي يوج ــق قانون ح
وتوجــد نيــة للســداد علــى أســاس الصافــي، أو عندمــا يتــم 
ــزام فــي نفــس الوقــت. عــالوة علــى  تحقــق األصــل وســداد اإللت
ألحــكام  وفقــا  تتــم  أن  يجــب  المعامــالت  هــذه  فــإن  ذلــك، 

ومبــاديء وتوجيهــات الشــريعة االســالمية.

يتــم عــرض االيــرادات والمصروفــات علــى اســاس صافــي القيمة 
بالنســبة للمعامــالت المســموح بهــا فقط.

3. السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(
3.4 البيع المؤجل بموجب المرابحة

يتــم بيــان المبيعــات المؤجلــة بموجــب المرابحــة بالصافــي 
ــاح اآلجلــة ومخصصــات االنخفــاض فــي القيمــة.  بعــد خصــم األرب
فــي  الشــراء  لطالبــي  المقطوعــة  الوعــود  أن  ُمــْزن  وتعتبــر 

المبيعــات اآلجلــة إنمــا هــي إلزاميــة.

3.5 اإلجارة المنتهية بتمليك األصول واإلجارة اآلجلة
ــة.  ــا بالتكلف ــول مبدئي ــك االص ــة بتملي ــارات المنتهي ــدرج اإليج ت
وتمثــل اإليجــارات التــي تنتهــي بتمليــك االصــول ايجــارا بحيــث 
ــتاجر  ــى المس ــرة ال ــول المؤج ــة لألص ــة القانوني ــول الملكي تح
فــي نهايــة االيجــار )مــدة االيجــار(، بشــرط ان تســدد كافــة اقســاط 

االيجــار.

ــت علــى  يحتســب االســتهالك باســتخدام طريقــة القســط الثاب
كافــة اصــول االيجــارات المنتهيــة بالتمليــك، بمعــدالت اســتهالك 

لشــطب تكلفــة كل أصــل علــى مــدى عمرهــا االنتاجــي.

يتــم إدارج اإلجــارة اآلجلــة علــى أنهــا أصــول بالتكلفــة خــالل فتــرة 
إنشــاء األصــول.

3.6 المشاركة المتناقصة
يمثــل عقــد المشــاركة المتناقصــة شــراكة بيــن ُمــْزن والعميل 
حيــث يســاهم كل طــرف مــن األطــراف فــي رأس المــال بنســب 
متســاوية أو متفاوتــة لتطويــر أصــول جديــدة أو مشــاركة فــي 
احــد االصــول القائمــة، بحيــث يصبــح كل طــرف مالــكًا لــرأس 
ــه حصــة مــن  ــم أو متناقــص ويكــون ل المــال علــى أســاس دائ

األربــاح أو الخســائر.

ــة للمقابــل المدفــوع بعــد خصــم  يتــم إدراجهــا بالقيمــة العادل
ــغ تــم شــطبها ومخصــص انخفــاض القيمــة، إن وجــد.  ــة مبال أي
فــي المعامــالت علــى أســاس المشــاركة المتناقصــة، ويدخــل 
الملــك لتمويــل  البنــك فــي شــراكة علــى أســاس شــركة 
ــزل أو أرض(  ــل من ــة )مث ــول الثابت ــن األص ــا م ــق عليه ــة متف حص
مــع عمالئهــا ويدخــل فــي اتفــاق دفــع األربــاح علــى أســاس اإلجــارة 
ــْزن مــن قبــل العميــل. ــدى ُم الســتخدام اســهم المشــاركة ل

فــي  واحــد  شــريك  اســتثمار  يتراجــع  االســتحقاق  مــدة  خــالل 
الشــراكة بســبب زيــادة الشــريك اآلخــر فــي اســتثمار الشــراكة 

مــن خــالل ســداد حصــة الشــريك الســابق.

3.7 خدمة إجارة
تدرج العقود اآلجلــة وفقا لخدمة اإلجارة صافیة من األرباح المؤجلة 
ومخصصات انخفاض القیمة. تعتبــر ُمــْزن المدفوعــات التــي يجب 
القيــام بهــا بموجــب عقــود اإلجــارة المؤجلــة علــى أنهــا إلزاميــة.

3.8 الممتلكات والمعدات
تــدرج بنــود الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة ناقصــًا اإلســتهالك 
يحتســب  القيمــة.  فــي  اإلنخفــاض  وخســائر  المتراكــم 
ــاط  ــدات بأقس ــكات والمع ــة الممتل ــطب تكلف ــتهالك لش اإلس

متســاوية علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي المقــدر مــن تاريــخ بــدء 
اســتخدام األصــل كمــا يلــي:

عدد السنواتطبيعة األصول

10أثاث و رريبات

5 - 20معدات

	سيارات

3 - 10 حسين ممتلكات مستاجرة

اإلنتاجيــة  واألعمــار  لألصــول  المتبقيــة  القيــم  مراجعــة  تتــم 
المقــدرة، وتتــم تســويتها عنــد الضــرورة، بتاريــخ كل تقريــر. 
يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لألصــل فــورًا إلــى قيمتــه القابلة 
لإلســتفادة منهــا إذا كانــت القيمــة الدفتريــة لألصــل أكبــر مــن 
قيمتــه القابلــة لإلســتفادة منهــا. القيمــة القابلــة لإلســترداد 
ــة  ــع أو القيم ــف البي ــًا تكالي ــل ناقص ــة لألص ــة العادل ــي القيم ه

ــى. ــا أعل ــتخدام أيهم ــي اإلس ف

يتــم تحديــد األربــاح والخســائر الناتجة عــن اســتبعاد الممتلكات 
والمعــدات بالرجــوع إلــى قيمتهــا الدفتريــة وتؤخــذ فــي االعتبــار 
ــة  ــاح التشــغيل. يتــم احتســاب مصاريــف الصيان ــد أرب عنــد تحدي
تكبــد  عنــد  الشــامل  الدخــل  قائمــة  ضمــن  والتجديــدات 
ــات الالحقــة فقــط عندمــا  ــات. تتــم رســملة المصروف المصروف
تزيــد مــن المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية المضمنــة فــي 
الممتلــكات والمعــدات. يتــم إدراج كل المصروفــات األخــرى 

ــا. ــد تكبده ــروف عن ــامل كمص ــل الش ــة الدخ ــي قائم ف

ــخ  ــي تاري ــار ف ــزام اإليج ــل والت ــتخدام األص ــق اس ــذة ح ــدرج الناف ُت
بــدء عقــد اإليجــار. يتــم قيــاس أصــل حــق االســتخدام مبدئًيــا 
اللتــزام  األصلــي  المبلــغ  علــى  تشــتمل  والتــي  بالتكلفــة، 
اإليجــار المعــدل ألي مدفوعــات إيجــار تمــت فــي أو قبــل تاريــخ 
متكبــدة  مباشــرة  أوليــة  تكاليــف  أي  إلــى  باإلضافــة  البــدء، 
وتقديــر لتكاليــف تفكيــك وإزالــة األصــل األساســي أو إلســتعادة 
األصــل األساســي لحالتــه أو الموقــع الــذي يوجــد فيــه، ناقًصــا أي 

حوافــز إيجــار مســتلمة.

يتــم الحقــًا اســتهالك أصــل حــق االســتخدام باســتخدام طريقــة 
القســط الثابــت مــن تاريــخ البــدء إلــى نهايــة العمــر اإلنتاجــي 
تحديــد  يتــم  أقــرب.  أيهمــا  اإليجــار،  مــدة  أو  االســتخدام  لحــق 
األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لحــق اســتخدام األصــول علــى نفــس 

الممتلــكات والمعــدات. أســاس 
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3. السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(
3.8 الممتلكات والمعدات )تابع(

باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم تخفيــض حــق اســتخدام األصل بشــكل 
دوري عــن طريــق خســائر انخفــاض القيمــة، إن وجــدت، ويتــم 

تعديلهــا لبعــض إعــادات القيــاس الخاصــة بالتــزام اإليجــار.

الحاليــة  بالقيمــة  مبدئًيــا  اإليجــار  عقــد  التــزام  قيــاس  يتــم 
لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم يتــم دفعهــا فــي تاريــخ البــدء، 
الفائــدة المتضمــن فــي عقــد  مخصوًمــا باســتخدام معــدل 
اإليجــار أو معــدل االقتــراض المتزايــد للنافــذة، إذا كان معــدل 
ــام، تســتخدم  ــكل ع ــده بســهولة. بش ــدة ال يمكــن تحدي الفائ

الخصــم. المتزايــد كمعــدل  االقتــراض  النافــذة معــدل 

باســتخدام  المطفــأة  بالتكلفــة  اإليجــار  التــزام  قيــاس  يتــم 
طريقــة معــدل الربــح الفعلــي. ويتــم إعــادة قياســها عندمــا 
المســتقبلية  اإليجــار  مدفوعــات  فــي  تغييــر  هنــاك  يكــون 
الناشــئة عــن تغييــر فــي مؤشــر أو معــدل، إذا كان هنــاك تغييــر 
مســتحق  يكــون  أن  المتوقــع  للمبلــغ  النافــذة  تقديــر  فــي 
الدفــع بموجــب ضمــان القيمــة المتبقيــة، أو إذا غيــرت النافــذة 
تقييمهــا لمــا إذا كان ســيتم ممارســة خيــار الشــراء أو التمديــد 

أو اإلنهــاء.

ــراء  ــم إج ــة، يت ــذه الطريق ــار به ــزام اإليج ــاس الت ــم قي ــا يت عندم
ــة ألصــل حــق االســتخدام،  تعديــل مماثــل علــى القيمــة الدفتري
ــة  ــض القيم ــم تخفي ــل إذا ت ــة الدخ ــي قائم ــجيله ف ــم تس أو يت

ــر. ــى الصف ــتخدام إل ــق االس ــل ح ــة ألص الدفتري

3.9 حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة
 )»IAH«( االســتثمار  حســابات  حاملــي  ملكيــة  حقــوق  إن 
ــع مشــترك  ــذة فــي َتجُم هــي األمــوال التــي تحتفــظ بهــا الناف
واحــد لحســابات االســتثمار غيــر المقيــدة، والــذي تســتثمره 
وتشــتمل  الخــاص.  لتقديرهــا  وفًقــا  )»المضــارب«(  النافــذة 
هــذه األمــوال علــى األمــوال التــي تــم جمعهــا بموجــب عقــود 
المضاربــة وعقــود الوكالــة بموجــب ترتيبــات اســتثمار متعــددة 
بموجــب  المســتلمة  األمــوال  اســتثمار  يتــم  المســتويات. 
ترتيــب الوكالــة فــي َتجُمــع الســتثمار المضاربــة ويتــم اعتبــاره 

اســتثماًرا قــام بــه حامــل حســاب اســتثمار.

بموجــب ترتيبــات كل مــن المضاربــة والوكالــة المختلطــة، 
يقــوم حامــل حســاب االســتثمار بتفويــض النافــذة الســتثمار 
أمــوال حامــل الحســاب بالطريقــة التــي تراهــا النافــذة مناســبة 

ــوال. ــتثمار األم ــن اس ــرض م ــى الغ ــود عل ــع أي قي دون وض

تفــرض النافــذة رســوم إدارة )رســوم المضــارب( علــى حاملــي 
حســابات االســتثمار. يتــم تخصيــص اإليــرادات مــن قبــل إدارة 
ــذة بنســبة متفــق عليهــا مســبًقا مــع حاملــي حســابات  الناف
االســتثمار. تتحمــل النافــذة بشــكل مباشــر المصاريــف اإلداريــة 
المتكبــدة فيمــا يتعلــق بــإدارة الصنــدوق وال يتــم تحميلها على 
حســابات االســتثمار. يتــم تخصيــص األربــاح المكتســبة مــن 
ــة مــن حاملــي حســابات االســتثمار  مجموعــة األصــول الممول

فقــط بيــن حقــوق الملكيــة وحاملــي حســابات االســتثمار. يتــم 
ــتثمار  ــابات االس ــي حس ــة حامل ــوق ملكي ــع حق ــجيل جمي تس
الصلــة  ذات  واالحتياطيــات  االربــاح  اليهــا  مضافــا  بالتكلفــة 

ــددة. ــغ المس ــا المبال ــا منه مخصوم

ــة  ــى حص ــول ال ــي الوص ــْزن ف ــذة ُم ــريحة بناف ــس المش إن االس
مــن  االيــرادات  مجمــوع  هــي  االســتثمار  حســابات  حاملــي 
االســتثمار مخصومــا منهــا ايــرادات المســاهمين. فــي حالــة 
ــارب  ــتثمار ومض ــل اس ــك كوكي ــل البن ــة، ال يعم ــود الوكال عق
للصنــدوق نفســه فــي وقــت واحــد. وعليــه، فــي حالــة ضــم 
صناديــق اســتثمار الوكالــة مــع تجميــع المضاربــة، فــإن وكيــل 
االســتثمار ســوف يتقاضــى فقــط رســوم الوكالــة ولــن يشــارك 

األربــاح مــن تجميــع اســتثمار المضاربــة بصفتــه المضــارب.

بموجــب معيــار المحاســبة الماليــة رقــم 30، يتــم تخصيــص 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لألصــول المســتثمرة باســتخدام 

أمــوال مــن حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة.

3.10 إستثمارات
أدوات اقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 

والخســارة
تشــتمل االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل 
واالســتثمارات  للمتاجــرة  بهــا  المحتفــظ  االســتثمارات  علــى 
المصنفــة عنــد اإلدراج المبدئــي كاســتثمارات بالقيمــة العادلــة 

مــن خــالل قائمــة الدخــل.

يتــم تصنيــف االســتثمار علــى أنــه محتفــظ بــه للمتاجــرة إذا 
تــم شــراؤه أو نشــأ بشــكل أساســي لغــرض تحقيــق ربــح مــن 
ــح للتاجــر.  ــرة األجــل فــي الســعر أو هامــش الرب ــات قصي التقلب
أي اســتثمارات تشــكل جــزًءا مــن محفظــة حيــث يوجــد نمــط 
فعلــي لجنــي األربــاح قصيــرة األجــل، يتــم أيًضــا تصنيفهــا علــى 
أنهــا »محتفــظ بهــا للمتاجــرة«، ويتــم قيــاس هــذه االســتثمارات 
غيــر  والخســائر  األربــاح  إدراج  يتــم  العادلــة.  بالقيمــة  الحًقــا 
المحققــة الناتجــة عــن إعــادة القيــاس بالقيمــة العادلــة فــي 

ــل. ــة الدخ قائم

ــوق  ــالل اق ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــوق الملكي أدوات اق
الملكيــة

يتضمــن ذلــك جميــع األدوات من نــوع حقوق الملكيــة المصنفة 
اإلدراج  عنــد  الملكيــة  حقــوق  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة 
المبدئــي. بعــد اإلســتحواذ، بالنســبة لالســتثمارات المصنفــة 
ــادة  ــه يتــم إع ــة فإن ــة مــن خــالل حقــوق الملكي بالقيمــة العادل
غيــر  الخســائر  أو  األربــاح  إدراج  مــع  العادلــة  بالقيمــة  قياســها 
المحققــة بشــكل متناســب فــي حقــوق المالكيــن وحقــوق 
حاملــي حســابات االســتثمار حتــى يتــم إيقــاف إدراج االســتثمار 
ــم  ــذي ت ــت ال ــي الوق ــة ف ــض القيم ــه منخف ــى أن ــده عل أو تحدي
ضمــن  ســابًقا  المتراكمــة  الخســارة  أو  الربــح  تســجيل  فيــه 
ــن أو إدراج حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار  حقــوق المالكي

ــل. ــة الدخ ــي قائم ف

3. السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(
3.10 إستثمارات )تابع(

أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل يائمة الدخل
الديــون المحتفــظ بهــا  نــوع  تشــمل هــذه االســتثمارات مــن 
ــة  ألغــراض المتاجــرة واالســتثمارات المصنفــة ضمــن هــذه الفئ
عنــد اإلدراج المبدئــي. بعــد اإلســتحواذ، بالنســبة لالســتثمارات 
يتــم  الدخــل،  قائمــة  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  المصنفــة 
فــي  الخســائر  أو  األربــاح  إدراج  مــع  العادلــة  بالقيمــة  قياســها 

قائمــة الدخــل.

أدوات الدين بالتكلفة المطفأة
التــي تتــم إدارتهــا علــى أســاس  الديــن  يتــم تصنيــف أدوات 
العائــد التعاقــدي وال يتــم االحتفــاظ بهــا للمتاجــرة ولــم يتــم 
تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل كأدوات دين 
بالتكلفــة المطفــأة. يتــم إدراج هــذه االســتثمارات بالتكلفــة 
المطفــأة ناقًصــا مخصــص انخفــاض القيمــة. يتــم احتســاب 
ــم  ــالوة أو خص ــار أي ع ــي االعتب ــذ ف ــع األخ ــأة م ــة المطف التكلف
عنــد الشــراء. يتــم إثبــات أي مكســب أو خســارة علــى هــذه 
ــتثمار  ــاف إدراج االس ــم إيق ــا يت ــل، عندم ــة الدخ ــي قائم األدوات ف

أو انخفــاض قيمتــه.

3.11 احتياطي مخاطر االستثمار
يمثــل احتياطــي مخاطــر االســتثمار المبالــغ التــي تــم توزيعهــا 
ــد  ــدة، بع ــر المقي ــتثمار غي ــابات االس ــي حس ــرادات حامل ــن اي م
ــرادات تحســبا مــن الخســائر  تقســيم حصــة المضــارب مــن االي

المســتقبلية لحاملــي حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة.

3.12 احتياطي توازن االرباح
الــى  باإلضافــة  معيــن  مبلــغ  بتوزيــع  ُمــْزن  نافــذة  تقــوم 
االربــاح التــي ســتوزع الــى حاملــي حســابات االســتثمار غيــر 
المحــددة، قبــل اخــذ نصيــب المضــارب مــن االيــرادات. ويســتخدم 
علــى  العائــد  علــى مســتوى  المحافظــة  فــي  المبلــغ  هــذا 

المقيــدة. غيــر  االســتثمار  حســابات  حاملــي  اســتثمارات 

3.13 المخصصات
التــزام  ُمــْزن  نافــذة  لــدى  يكــون  عندمــا  المخصصــات  تــدرج 
حالــي )قانونــي او اســتداللي( ناشــئ عــن حــدث ســابق وتصبــح 
ــن  ــة ويمك ــزام محتمل ــك االلت ــداد ذل ــة لس ــة المطلوب التكلف

قياســها بشــكل موثــوق.

3.14 توزيعات االرباح
تدرج توزيعات االرباح كإلتزام في السنة التي تعلن فيها.

3.15 االيرادات المخالفة للشريعة 
غيــر  مصــادر  مــن  تنشــأ  ايــرادات  اي  بتفــادي  ُمــْزن  تلتــزم 
ــواردة مــن المصــادر  اســالمية. وبالتالــي، تــدرج كافــة األمــوال ال
غيــر االســالمية الــى حســاب االعمــال الخيريــة لتســتخدمها ُمــْزن 

طبقــا لتعليمــات و اشــراف مجلــس الرقابــة الشــرعية.

3.16 الزكاة
تقــع مســؤوليه دفــع الــزكاة علــى المســاهمين و حاملــي 

االســتثمار. حســابات 

3.17 التضامني والممول ذاتيا 
التــي  المدينــة  والذمــم  والتمويــل  االســتثمارات  بالنســبة 
ُمــْزن وحاملــي حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة  تملكهــا 
تضامنيــا  الممولــة  بنــد  تحــت  تصنيفهــا  يتــم  تضامنيــا، 
ــل والذمــم  ــة. بالنســبة لالســتثمارات والتموي ــم المالي بالقوائ
المدينــة التــي تمولهــا نافــذة ُمــْزن منفــردة تصنــف علــى أنهــا 

ذاتيــا«. »ممولــة 

3.18 أموال ُمْزن
تتعامــل ُمــْزن مــع األمــوال المتوفــرة علــى وجــه الخصــوص 
باألمــوال  يتــم خلطهــا  وال  االســالمية  المصرفيــة  للمعامــالت 
المصرفيــة  الماليــة  المعامــالت  مــن  عليهــا  المتحصــل 

لتقليديــة. ا

3.19 ادراج االيرادات
3.19.1 المبيعات اآلجلة بموجب المرابحة

التحديــد  ويتــم  االيــراد ممكنــا  تحديــد حجــم  يصبــح  حينمــا 
للتوزيــع  وفقــا  االيــراد  ادراج  يتــم  التعاقــد،  بــدء  عنــد  تعاقديــا 
ــية  ــغ االساس ــى المبال ــتنادا عل ــد، اس ــرة العق ــالل فت ــي خ الزمن
ــراد مــن العقــد،  ــد حجــم االي ــة. وحينمــا ال يمكــن تحدي المتبقي
ــر  ــابات غي ــق بالحس ــراد المتعل ــق. االي ــا يتحق ــراد عندم ــدرج االي ي

النشــطة ال يتــم تضمينــه بقائمــة الدخــل الشــامل اآلخــر.

3.19.2 المشاركة المتناقصة
ُتــدرج اإليــرادات مــن المشــاركة عندمــا ينشــأ الحــق فــي اســتالم 

دفعــات أو عندمــا يتــم التوزيــع.

3.19.3 اإلجارة المنتهية بالتمليك
علــى  بالتمليــك  المنتهيــة  اإلجــارة  مــن  اإليــرادات  إدراج  يتــم 
بعــد  اإليجــار،  فتــرة  مــدى  علــى  الزمنــي  التقســيم  أســاس 
ــرادات المتعلقــة باألصــول غيــر  خصــم االســتهالك. بالنســبة لإلي
العاملــة لإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك يتــم اســتبعادها مــن 

قائمــة الدخــل.

3.19.4 خدمة اإلجارة
عندمــا يكــون الدخــل قابــالً للقيــاس الكمــي ويتــم تحديــده 
تعاقديـًـا عنــد بــدء العقــد ، يتــم إثبــات الدخــل علــى أســاس توزيــع 
زمنــي علــى مــدار فتــرة العقــد بنــاًء علــى المبالــغ األصليــة 
القائمــة. عندمــا يكــون الدخــل مــن العقــد غيــر قابــل للقيــاس 
ــا ، ســيتم االعتــراف بــه عنــد  الكمــي أو يمكــن تحديــده تعاقدي
تحقيقــه. ســيتم اســتبعاد الدخــل المتعلــق بالحســابات غيــر 

المنتظمــة مــن قائمــة الدخــل.
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3. السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(
3.19 ادراج االيرادات )تابع(

3.19.5 توزيعات االرباح
يتم إدراج توزيعات االرباح عندما ينشأ الحق في إستالمها.

3.19.6 ايرادات االتعاب والعموالت
تدرج ايرادات االتعاب والعموالت عند تحققها.

3.19.7 حصة ُمْزن كمضارب
تســتحق حصــة نافــذة ُمــْزن كمضــارب مقابــل إدارة حســابات 
االســتثمار غيــر المقيــدة اســتنادا إلــى بنــود وشــروط اتفاقيــات 

المضاربــة ذات الصلــة.

3.19.8 تخصيص االيرادات
يتــم  تضامنيــا  الممولــة  االنشــطة  مــن  المحققــة  االيــرادات 
المقيــدة  غيــر  االســتثمار  بيــن حســابات  بالتناســب  توزيعهــا 
المتبقيــة  أرصدتهــا  متوســط  علــى  اســتنادا  والمســاهمين 

خــالل الســنة.

3.20 الضرائب
إن نافــذة ُمــْزن ليســت كيانًــا قانونًيــا منفصــالً، وبالتالــي فهــي 
ال تخضــع بصفــة مســتقلة للضريبــة وفقــا لقوانيــن الضريبــة 

ــارية. الس

يخضــع البنــك الوطنــي العمانــي ش م ع ع للضريبــة علــى 
النتائــج الموحــدة، أي بمــا فــي ذلــك النتائــج الماليــة لنافــذة ُمــْزن 
ــة.  ــر المالي ــر الدوليــة إلعــداد التقاري والمحتســبة وفقــا للمعايي
وعليــه، لــم تحتســب أي ضريبــة حاليــة او مؤجلــة بهــذه القوائــم 

الماليــة.

3.21 منافع الموظفين
تعاقــد  لشــروط  وفقــًا  الخدمــة  نهايــة  مكافــآت  تســتحق 
المركــز  قائمــة  تاريــخ  فــي  ُمــْزن  نافــذة  مــع  الموظفيــن 
المالــي مــع مراعــاة متطلبــات قانــون العمــل الُعمانــي. تــدرج 
مســتحقات اإلجــازة الســنوية وبــدل الســفر عنــد إســتحقاقها 
الناشــئ  المقــدر  لإللتــزام  إســتحقاق  ويكــون  للموظفيــن 
ــخ  ــل الخدمــات المقدمــة مــن قبــل الموظفيــن حتــى تاري مقاب

المالــي. المركــز  قائمــة 

تــدرج المســاهمات فــي خطــة تقاعــد ذات مســاهمات محــددة 
والتأميــن ضــد إصابــات العمل، بالنســبة للموظفيــن الُعمانيين 
وفقــًا لقانــون التأمينــات اإلجتماعيــة لعــام 1991، وتــدرج تعديالتهــا 

الالحقــة كمصــروف بقائمــة الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا. 

3.22 اعداد التقارير حسب القطاعات
يعتبــر قطــاع األعمــال هــو أحــد قطاعــات ُمــْزن ويقــوم بنشــاطه 
بمــا يعــود عليــه بإيراداتــه ويتحمــل بمصروفاتــه بمــا فــي ذلــك 
إيــرادات ومصروفــات المعامــالت مــع أي مــن بقيــة قطاعــات 
ُمــْزن األخــرى وهــي قطاعــات تقــوم اإلدارة دوريــًا بمراجعــة نتائــج 
عملياتهــا التخــاذ القــرارات المتعلقــة بالمــوارد المخصصــة لــكل 
ــه.  ــه الماليــة الخاصــة ب ــه وتوفيــر معلومات ــه وأدائ قطــاع وأصول
ويعتبــر قطــاع األعمــال هــو الشــكل الرئيســي لــدى ُمــْزن إلعــداد 
تقاريــر حــول معلومــات قطاعــات العمليــات طبقــا لهيــكل 

التبليــغ اإلداري الداخلــي. ويتكــون قطــاع العمليــات الرئيســية 
الشــركات  قطــاع  األفــراد،  عمليــات  قطــاع  مــن:  ُمــْزن  لــدى 

ــة.  وقطــاع الخزان

3.23 مجلس الرقابة الشرعية
والمعامــالت  والمنتجــات  االعمــال  انشــطة  كافــة  تخضــع 
الصلــة  ذات  االخــرى  والمســتندات  والتعاقــدات  واالتفاقيــات 
ويجتمــع  ُمــْزن،  لنافــذة  الشــرعية  الرقابــة  لمراقبــة مجلــس 
المجلــس كل ثالثــة اشــهر ويتكــون مــن ثالثــة مــن علمــاء 
الشــريعة البارزيــن كأعضــاء التصويــت وعضــوان لديهمــا خبــرة 

فــي المجــال وال يكــون لهــم حــق التصويــت وهــم:

الشيخ الدكتور/ محمد بن على الجاري - الرئيس  -

الدكتور/ محمد داؤود باقر - عضو   -

صاحب السمو السيد د. / ادهم أل سعيد - عضو   -

الشيخ / صالح الخروصي - عضو  -

3.24 األدوات المالية 
3.24.1 اعتبارًا من 1 يناير 2021
أ(  صنيف األدوات المالية

المركــزي  البنــك  لــدى  أرصــدة  مــن  الماليــة  األصــول  تتألــف 
ماليــة،  ومؤسســات  بنــوك  مــن  ومســتحقات  العمانــي، 
ومبيعــات  المطفــأة،  بالتكلفــة  مصنفــة  ديــن  واســتثمارات 
بالتمليــك،  منتهيــة  وإجــارة  المرابحــة،  بموجــب  مؤجلــة 
ومشــاركة متناقصــة، وإجــارة آجلــة، وإجــارة خدمــات وذمــم 

أخــرى. مدينــة 

ــات  ــن مؤسس ــداع م ــن إي ــة م ــات المالي ــود االلتزام ــون عق تتك
ماليــة وإيداعــات مــن العمــالء وحســابات جاريــة للعمــالء وذمــم 

دائنــة أخــرى.

يتــم تســجيل جميــع األصــول وااللتزامــات الماليــة بالتكلفــة 
المطفــأة.

يياس األدوات المالية  )	
يتــم قيــاس األصــل المالــي أو االلتــزام المالــي مبدئًيــا بالقيمــة 
بالقيمــة  مــدرج  غيــر  لبنــد  بالنســبة  إليهــا،  مضافــًا  العادلــة 
المعاملــة  تكاليــف  والخســائر،  األربــاح  خــالل  مــن  العادلــة 
المنســوبة مباشــرة إلــى االســتحواذ أو اإلصــدار. وبشــكل عــام 
ــي هــي  ــد اإلدراج المبدئ ــة عن ــألداة المالي ــة ل ــإن القيمــة العادل ف

ســعر المعاملــة.

المبلــغ  المالــي هــي  االلتــزام  أو  التكلفــة المطفــأة لألصــل 
اإلدراج  عنــد  المالــي  االلتــزام  أو  األصــل  قيــاس  بــه  يتــم  الــذي 
المبدئــي، مطروًحــا منــه دفعــات ســداد رأس المــال، مضافــًا 
إليــه أو مطروحــًا منــه االســتهالك التراكمــي باســتخدام طريقــة 
ــي الُمــدرج ومبلــغ  ــح الفعلــي ألي فــرق بيــن المبلــغ المبدئ الرب
االســتحقاق مطروًحــا منــه )ســواء بشــكل مباشــر أو مــن خــالل 
النخفــاض  يرجــع  تخفيــض  أي  مخصــص(  حســاب  اســتخدام 
ــة التحصيــل. يشــتمل حســاب معــدل  القيمــة أو عــدم إمكاني
الربــح الفعلــي علــى جميــع الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة 

ــي. ــح الفعل ــدل الرب ــن مع ــزأ م ــزًءا ال يتج ــد ج ــي تع والت

3. السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(
3.24 األدوات المالية )تابع(

3.24.1 اعتبارًا من 1 يناير 2021 )تابع(
محاسبة  اريخ المتاجرة والتسوية  )	

وحقــوق  والودائــع  واالســتثمارات  بالتمويــل  النافــذة  تعتــرف 
المســاهمين فــي تاريــخ الــذي تنشــأ فيــه. يتــم إدراج مشــتريات 
تاريــخ  فــي  األخــرى  الماليــة  األصــول وااللتزامــات  وبيــع جميــع 
ــع  ــراء أو بي ــذة لش ــه الناف ــد في ــذي تتعاق ــخ ال ــرة، أي التاري المتاج

األصــل أو االلتــزام.

إيقاف اإلدرا	 د( 
يتــم إيقــاف إدراج األصــول الماليــة عنــد انتهــاء الحــق فــي اســتالم 
التدفقــات النقديــة مــن األصــول الماليــة أو عندمــا تقــوم النافــذة 

بتحويــل جميــع مخاطــر ومزايــا الملكيــة بشــكل كبيــر.

المشــاركة المســتمرة التــي تأخــذ شــكل ضمــان علــى األصــل 
المحــول يتــم قياســها بالقيمــة الدفتريــة األصليــة لألصــل والحــد 
األقصــى للمبلــغ الــذي قــد يتوجــب علــى النافــذة دفعــه، أيهمــا 

أقــل.

اإلعفــاء  يتــم  عندمــا  الماليــة  االلتزامــات  إدراج  إيقــاف  يتــم 
القانونــي مــن االلتــزام المحــدد فــي العقــد أو إلغــاؤه أو انتهــاء 

صالحيتــه.

انخفاض القيمة  )	
نظرة عامة على مبادئ خسائر اإلئتمان المتويعة

يســتند مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى خســائر 
االئتمــان المتوقــع حدوثهــا علــى مــدى عمــر األصــل )خســائر 
ــم  االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا المحتملــة(، مــا ل
تكــن هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلنشــاء، 
ــة، يســتند المخصــص علــى خســارة االئتمــان  وفــي هــذه الحال

المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا.

ــن  ــزء م ــي ج ــهًرا ه ــدة 12 ش ــة لم ــة المتوقع ــائر االئتماني الخس
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تمثــل الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث التعثــر فــي الســداد ألداة ماليــة 

والتــي تكــون ممكنــة خــالل 12 شــهًرا بعــد تاريــخ التقريــر.

يتــم إحتســاب كل مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى 
عمــر األداة الماليــة، وخســارة االئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا 
إمــا علــى أســاس فــردي أو علــى أســاس جماعــي، اعتمــاًدا 

ــألدوات الماليــة. علــى طبيعــة المحفظــة المتضمنــة ل

ــرة  ــة كل فت ــذة سياســة إلجــراء تقييــم، فــي نهاي وضعــت الناف
تقريــر، حــول مــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة لــألداة الماليــة قــد 
زادت بشــكل كبيــر منــذ اإلدراج المبدئــي، وذلــك مــن خــالل األخــذ 
فــي االعتبــار التغيــر فــي مخاطــر التعثــر الــذي يحــدث علــى 

مــدى العمــر المتبقــي لــألداة الماليــة.

بنــاءًا علــى العمليــة المذكــورة أعــاله، تقــوم النافــذة بتجميــع 
تعرضهــا لمخاطــر التمويــل ضمــن ثــالث مراحــل: المرحلــة 1، 

ــي: ــا يل ــح فيم ــو موض ــا ه ــة 3، كم ــة 2، والمرحل والمرحل

المرالة 1: خسائر االئتمان المتويعة على مدى 12 شهر

فيمــا يتعلــق بحــاالت التعــرض التــي لــم تشــهد زيــادة جوهريــة 
فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلدراج المبدئــي لــألداة الماليــة، يتــم 
إدراج الجــزء مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر 
األداة المرتبــط بأحــداث التعثــر المحتمــل حدوثهــا خــالل فتــرة 

االثنــى عشــر شــهرًا التاليــة. 

المرالــة 2: خســائر االئتمــان المتويعــة علــى مــدى عمــر 
األداة الماليــة - لــم  تعــرض النخفــاض ائتمانــي

فيمــا يتعلــق بحــاالت التعــرض لمخاطــر االئتمــان التــي شــهدت 
المبدئــي  اإلدراج  منــذ  االئتمــان  فــي مخاطــر  زيــادة جوهريــة 
ــألداة الماليــة، ولكنهــا لــم تتعــرض النخفــاض ائتمانــي، يتــم  ل
االعتــراف بخســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة. 
الماليــة  األداة  المتوقعــة علــى مــدى عمــر  االئتمــان  خســائر 
ــم  ــان ويت ــائر االئتم ــح لخس ــر مرج ــن تقدي ــارة ع ــة 2( عب )المرحل
ــاًء علــى الفــرق بيــن القيمــة الحاليــة لجميــع حــاالت  ــده بن تحدي
العجــز النقــدي. يتمثــل العجــز النقــدي فــي الفــرق بيــن جميــع 
والقيمــة  للنافــذة  المســتحقة  التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات 
ــم  ــة التــي ل ــل لالســترداد لألصــول المالي ــغ القاب ــة للمبل الحالي

ــر. ــخ التقري ــي تاري ــة ف ــا االئتماني ــض قيمته تنخف

المرالــة 3: خســائر االئتمــان المتويعــة علــى مــدى عمــر 
األداة الماليــة -  عرضــت النخفــاض ائتمانــي

يتــم تقييــم العقــود الماليــة علــى أنهــا انخفضــت قيمتهــا 
االئتمانيــة عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر مــن األحــداث التــي لهــا تأثيــر 
لذلــك  المقــدرة  المســتقبلية  النقديــة  التدفقــات  ضــار علــى 

ــل. األص

تحديــد  يتــم  الثالثــة،  للمرحلــة  الماليــة  للعقــود  بالنســبة 
مخصصــات االنخفــاض االئتمانــي بنــاًء علــى الفــرق بيــن صافــي 
ــي. ــد المال ــترداد للعق ــل لالس ــغ القاب ــة والمبل ــة الدفتري القيم

إاتسا	 خسائر اإلئتمان المتويعة
ــذة بإحتســاب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة اســتناًدا  تقــوم الناف
العجــز  لقيــاس  محتمليــن  مرجحيــن  ســيناريوهين  إلــى 
النقــدي المتوقــع، مخصوًمــا بســعر تقريبــي لســعر الفائــدة 
ــة  ــرق بيــن التدفقــات النقدي ــو الف ــدي ه ــص النق ــي. النق الفعل
المســتحقة لكيــان مــا وفًقــا للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي 

تتوقــع المنشــأة اســتالمها.

اإلئتمــان  خســائر  إحتســاب  آليــات  توضيــح  يتــم  يلــي  فيمــا 
الرئيســية: والعناصــر  المتوقعــة 

إحتمــال التعثــر هــو تقديــر الحتمــال التعثــر فــي الســداد   -
خــالل مــدة زمنيــة معينــة. قد یحدث التخلف عن السداد فقط في 
وقت معین خالل الفترة المقدرة، إذا لم یتم إيقــاف إدراج الشــهيل 

المحفظة. في  یزال  وال  مسبقًا 
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3. السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(
3.24 األدوات المالية )تابع(

إاتسا	 خسائر اإلئتمان المتويعة ) ابع(
ــي  ــر ف ــرض للمخاط ــر التع ــو تقدي ــر ه ــد التعث ــرض عن -  التع
ــار التغييــرات  ــخ تعثــر مســتقبلي، مــع األخــذ فــي االعتب تاري
المتوقعــة فــي التعــرض للمخاطــر بعــد تاريــخ التقريــر، بمــا 
فــي ذلــك تســديد األصــل والربــح، ســواء كان مقــررًا بالعقــد 
التســهيالت  علــى  المتوقعــة  والســحوبات  ذلــك،  غيــر  أو 
الملتــزم بهــا، واألربــاح المســتحقة مــن المدفوعــات غيــر 

المســددة.

-  الخسارة الناتجة عن التعثر هي تقدير الخسارة الناتجة في 
الحالة التي يحدث فيها التعثــر فــي السداد في وقت معين. 
التعاقديــة  النقديــة  التدفقــات  بيــن  الفــرق  إلــى  ويســتند 
المســتحقة وتلــك التــي تتوقــع النافــذة إســتالمها، بمــا فــي 
ــا  ــر عنه ــم التعبي ــدت. يت ــات، إن وج ــة ضمان ــق أي ــك تحقي ذل
ــت  ــر. طبق ــد التعث ــرض عن ــن التع ــة م ــبة مئوي ــادة كنس ع
ــه 0٪ علــى  ــر قيمت ــذة معــدل خســارة ناتجــة عــن التعث الناف
ســلطنة  حكومــة  عــن  الصــادرة  الحكوميــة  الصكــوك 
ــم تصنيفهــا كاســتثمارات تحــت التكلفــة  عمــان والتــي ت

المطفــأة.

انخفاض ييمة األصول المالية
تقــوم النافــذة فــي تاريــخ كل تقريــر بتقييــم مــا إذا كانــت 
واألصــول  المطفــأة  بالتكلفــة  المســجلة  الماليــة  األصــول 
اإليــرادات  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  المســجلة  الماليــة 
الشــاملة األخــرى قــد تعرضــت النخفــاض ائتمانــي. يعتبــر األصــل 
المالــي أنــه 'تعــرض النخفــاض ائتمانــي' عنــد وقــوع حــدث أو 
ــة المســتقبلية  ــه تأثيــر ســلبي علــى التدفقــات النقدي ــر ل أكث
المقــدرة لألصــل المالــي. تشــتمل األدلــة الموضوعيــة علــى 
البيانــات  علــى  ائتمانــي  النخفــاض  المالــي  األصــل  تعــرض 

التاليــة: الملحوظــة 

أو المقتــرض  يواجههــا  التــي  الجوهريــة  الماليــة  األزمــة   أ( 
الُمصدر؛

اإلخالل بالعقد، مثل التعثر أو التأخر في السداد؛ ب( 
إعــادة هيكلــة قــرض أو ســلفية مــن قبــل النافــذة بنــاء علــى  ج( 

شــروط مــا كانــت النافــذة لتقبلهــا فــي ظــروف أخــرى؛ 
أن يكــون مــن المحتمــل تعــرض المقتــرض لإلفــالس أو إعــادة  د( 

تنظيــم مالــي أخــر؛ أو
عدم وجود سوق نشط للسند نتيجة أزمات مالية. ه( 

إن القــرض الــذي تــم إعــادة التفــاوض بشــأنه نتيجــة التدهــور 
فــي ظــروف المقتــرض يعتبــر منخفــض القيمــة مــا لــم يكــن 
هنــاك دليــل علــى أن مخاطــر عــدم اســتالم التدفقــات النقديــة 
التعاقديــة قــد تقلصــت بصــورة جوهريــة وال توجــد مؤشــرات 
ــك، إن مخاطــر  أخــرى علــى انخفــاض القيمــة. باإلضافــة إلــى ذل
ــا أو  ــدة 90 يوًم ــدادها لم ــر س ــي تأخ ــراد الت ــل األف ــات تموي خدم

ــة. ــة القيم ــر منخفض ــر تعتب أكث

عنــد إجــراء تقييــم مــا إذا كان االســتثمار مــن الديــون الســيادية 
هــو إئتمــان منخفــض القيمــة، فــإن البنــك يأخــذ بعيــن االعتبــار 

العوامــل التاليــة:

تقييــم الســوق للجــدارة االئتمانيــة كمــا هــو موضــح فــي  أ( 
الصكــوك. عوائــد 

تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية. ب( 
ــدار  ــال إلص ــواق رأس الم ــى أس ــول إل ــى الوص ــد عل ــدرة البل ق ج( 

ســندات جديــدة.
إلــى  يــؤدي  ممــا  الديــون،  هيكلــة  إعــادة  احتماليــة  د( 
أو  الطوعــي  اإلعفــاء  خــالل  مــن  خســائر  أصحابهــا  تكبــد 

للديــون. اإللزامــي 
الــالزم  الدعــم  لتوفيــر  القائمــة  الدوليــة  الدعــم  آليــات  ه( 
النيــة،  وكذلــك  البلــد،  لذلــك  لإلقــراض«  األخيــر  »كالمــالذ 
التــي تعكســها البيانــات العامــة للحكومــات والــوكاالت 
الســتخدام هــذه اآلليــات. ويشــمل ذلــك تقييمــًا لعمــق تلــك 
ــت  ــة السياســية، إذا مــا كان ــات، وبغــض النظــر عــن الني اآللي

الوفــاء بالمعاييــر المطلوبــة. القــدرة علــى  هنــاك 

اللطب
يتــم شــطب األصــول الماليــة )إمــا جزئيــًا أو كليــًا( عندمــا ال 
يكــون هنــاك احتمــال واقعــي الســتردادها. وهــذا هــو الحــال 
ــه أصــول  ــذة أن المقتــرض ليــس لدي ــا عندمــا تقــرر الناف عموًم
أو مصــادر دخــل يمكــن أن تولــد تدفقــات نقديــة كافيــة لســداد 
األصــول  تظــل  قــد  ذلــك،  ومــع  للشــطب.  الخاضعــة  المبالــغ 
الماليــة المشــطوبة خاضعــة ألنشــطة اإلنفــاذ مــن أجــل االمتثــال 

إلجــراءات البنــك الســترداد المبالــغ المســتحقة.

قائمــة  فــي  المتوقعــة  اإلئتمــان  خســائر  مخصــص  عــرض 
المالــي المركــز 

يتــم عــرض مخصصــات خســائر اإلئتمــان المتوقعــة فــي قائمــة 
المركــز المالــي كمــا يلــي:

األصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفأة: كاســتقطاع   -
ــول؛ و ــة لألص ــة اإلجمالي ــة الدفتري ــن القيم م

التزامــات القــروض وعقــود الضمــان المالــي: بصفــة عامــة،   -
و األخــرى؛  االلتزامــات  كمخصــص ضمــن 

حيــث تشــتمل األداة الماليــة علــى عنصــر مســحوب وغيــر   -
مســحوب، وقــد حــددت النافــذة الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 
علــى التزامــات التمويــل / مكــون خــارج الميزانيــة العموميــة 
بشــكل منفصــل عــن العناصــر الخاصــة بالمكــون المســحوب. 
للمكونــات  اإلئتمــان  خســائر  مخصــص  النافــذة  تقــدم 
المســحوبة. يتــم عــرض المبلــغ كخصــم مــن القيمــة الدفتريــة 
اإلجماليــة للمكــون المســحوب. يتــم عــرض مخصــص خســائر 
االئتمــان للمكــون غيــر المســحوب كمخصــص فــي االلتزامــات 

األخــرى

إاتسا	 خسائر اإلئتمان المتويعة
المدخــالت واالفتراضــات والتقنيــات المســتخدمة إلاتســا	 

ــة خســائر اإلئتمــان المتويع
المحاســبة  المعيــار  فــي  األساســية  المفاهيــم  يلــي  فيمــا 
الماليــة رقــم 30 والتــي لهــا التأثيــر األكثــر أهميــة وتتطلــب 
درجــة عاليــة مــن الحكــم، كمــا تراهــا النافــذة أثنــاء تحديــد 

تقييــم األثــر:

3. السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(
3.24 األدوات المالية )تابع(

3.24.1 اعتبارًا من 1 يناير 2021 )تابع(
 قييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

االئتمــان  فــي مخاطــر  الكبيــرة  للزيــادة  تقييــم  إجــراء  يتــم 
علــى أســاس نســبي. لتقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان 
علــى األصــول الماليــة قــد ارتفعــت بشــكل كبيــر منــذ نشــأتها، 
ــى  ــدث عل ــي تح ــع الت ــي الدف ــر ف ــر التعث ــذة مخاط ــارن الناف تق
ــر إلــى  ــخ التقري مــدى العمــر المتوقــع لالصــل المالــي فــي تاري
المخاطــر المقابلــة للتعثــر عــن الدفــع منذ نشــأتها، باســتخدام 
ــات  ــي عملي ــتخدم ف ــي تس ــية الت ــر الرئيس ــرات المخاط مؤش

ــذة. ــة للناف ــر الحالي إدارة المخاط

يجــري تقييــم النافــذة للزيــادات الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان 
كل ثالثــة أشــهر علــى األقــل لــكل تعــرض فــردي علــى أســاس 
أحــد عشــر عامــالً. إذا كان أي مــن العوامــل التاليــة يشــير إلــى 
حــدوث زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان، فســيتم نقــل األداة 

مــن المرحلــة 1 إلــى المرحلــة 2:

ســتنظر النافــذة فــي األصــل المالــي الــذي شــهد زيــادة كبيــرة 
فــي مخاطــر االئتمــان عنــد اســتيفاء واحــد أو أكثــر مــن المعايير 

الكميــة أو النوعيــة أو االحتياطيــة التاليــة:

زيــادة احتماليــة التعثــر علــى مــدى العمــر االنتاجي فــي تاريخ  أ( 
التقريــر نتيجــة لتدنــي التصنيــف الداخلــي بمقــدار درجتيــن؛

الماليــة  المعلومــات  موثوقيــة  عــدم  أو  كفايــة  عــدم  ب( 
المدققــة؛ الماليــة  القوائــم  توفــر  عــدم  مثــل  واألخــرى: 
المتعلقــة المســألة  فــي  المقابــل  الطــرف  تعــاون  عــدم   ج( 

بالوثائق؛
أن يمتثــل الطــرف المقابــل للتقاضــي مــن قبــل أطــراف ثالثــة  د( 

والــذي قــد يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى مركــزه المالــي؛
التغييرات المتكررة في اإلدارة العليا؛ ه( 

ــالت ــدون معام ــة ب ــركات المجموع ــن ش ــوال بي ــل األم تحوي  و( 
قائمة؛

ــات  ــدء العملي ــخ ب ــر مــن عــام فــي تاري ــر ألكث التأجيل/التأخي  ز( 
التجارية؛

تعديــل الشــروط الناتجــة عــن االمتيــازات الممنوحــة للطــرف  ح( 
المقابــل بمــا فــي ذلــك تمديــد فتــره الســماح، وتأجيــل الدفع، 
ــى آخــره. ومــن أجــل تحقيــق هــذا  ــازل عــن العهــود... إل والتن
الشــرط، يسترشــد البنــك بالتعليمــات القائمــة الصــادرة عــن 
البنــك المركــزي العمانــي فيمــا يتعلــق بمعالجــة الحســاب 

الــذي تمــت إعــادة هيكلتــه؛
ــاح  انخفــاض بنســبة 25٪ أو أكثــر فــي المبيعــات أو فــي األرب ط( 

ــة بالســنة الســابقة؛ ــب مقارن ــد والضرائ قبــل الفوائ
التــآكل فــي القيمــة الصافيــة بأكثــر مــن 20٪ مقارنــة بالعــام  ي( 

الســابق ومقتــرن بزيــادة فــي االقتــراض؛ 
انخفاض في معدل خدمة الدين. ك( 

یشتمل معيــار المحاســبة الماليــة رقــم 30 علــى افتراض قابل 
للدحض بأن األدوات التي تجاوزت مدتهــا 30 یوًما قد شهــدت زیادة 

كبيــرة في مخاطــر االئتمان.

تســتند التحــركات بيــن المرحلــة 2 والمرحلــة 3 علــى مــا إذا 
كانــت األصــول الماليــة منخفضــة القيمــة االئتمانيــة كمــا فــي 

ــر الماليــة.  ــخ التقاري تاري

المســتقبلة  والمعلومــات  الكلــي،  االيتصــاد  عوامــل 
المتعــددة والســيناريوهات 

عنــد قيــاس خســائر اإلئتمــان المتوقعــة لــكل مرحلــة وتقييــم 
الزيــادات الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان يتــم أخــذ المعلومــات 
حــول األحــداث الماضيــة والظــروف الحاليــة فــي االعتبــار باإلضافــة 
المســتقبلية  لألحــداث  والداعمــة  المعقولــة  التوقعــات  إلــى 
والظــروف االقتصاديــة. يتطلــب تقديــر وتطبيــق المعلومــات 

ــا. ــا هاًم ــتقبلية حكًم المس

إن مدخــالت احتماليــة التعثــر والخســائر الناتجــة عــن التعثــر 
ــر مخصصــات خســائر  والتعــرض عنــد التعثــر، تســتخدم لتقدي
متغيــرات  علــى  بنــاءًا   2 والمرحلــة   1 المرحلــة  مــن  االئتمــان 
االقتصــاد الكلــي )أو التغيــرات فــي متغيــرات االقتصــاد الكلــي(، 
فــي  االئتمــان  خســائر  مــع  وثيــق  بشــكل  ترتبــط  والتــي 

الصلــة.  ذات  المحفظــة 

توقعــات  علــى  للنافــذة  األساســية  الحالــة  ســيناريو  يعتمــد 
مــن  التاريخيــة  المعلومــات  باســتخدام  الكلــي  االقتصــاد 
المصــادر الخارجيــة بمــا فــي ذلــك تأثيــر المحفظــة والمعلومات 
الحالــة  ســيناريو  تطويــر  يتــم  حيــث  بالصناعــة.  المتعلقــة 
األســوأ مــع أخــذ المعلومــات التاريخيــة عــن التعثــر فــي الســداد 

والتراجــع للوصــول إلــى نتائــج تطلعيــة.

أفضــل  حســب  محتملــة  ترجيحــات  هــي  الســيناريوهات  إن 
تقديــر للنافــذة حــول إحتمالياتــه بنــاءًا علــى التكــرار التاريخــي 
الترجيحــات  تحديــث  يتــم  الحاليــة.  والظــروف  واإلتجاهــات 

لــزم األمــر(. )إذا  المحتملــة علــى أســاس ســنوي 

 عريف التعثر
إن تعريــف التعثــر المســتخدم فــي قيــاس خســائر اإلئتمــان 
المتوقعــة والتقييــم لتحديــد الحركــة بيــن المراحــل يتماشــى 
مــع تعريــف التعثــر المســتخدم ألغــراض إدارة مخاطــر االئتمــان 
ف معيــار المحاســبة الماليــة رقــم 30 »التعثــر«  الداخليــة. ال ُيعــرِّ
ــد  ــر ق ــأن التعث ــض ب ــل للدح ــراض قاب ــى افت ــوي عل ــه يحت ولكن
يحــدث عندمــا يزيــد التعــرض للمخاطــر عــن 90 يومــًا مــن موعــد 
ــر مــن 90  ــذة أي تعــرض للمخاطــر أكث ــر الناف االســتحقاق. تعتب

يوًمــا بعــد تاريــخ االســتحقاق حســابًا متعثــرًا.
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3. السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(
3.24 األدوات المالية )تابع(

الاتسا	  المستخدمة  والتقنيات  واالفتراضات  المدخالت 
خسائر االئتمان المتويعة ) ابع(

العمر المتويع
عنــد قيــاس خســائر اإلئتمــان المتوقعــة، ينبغــي علــى النافــذة 
أن تأخــذ فــي اإلعتبــار الحــد األقصــى للفتــرة التعاقديــة التــي 
أخــذ جميــع  يتــم  االئتمــان.  لمخاطــر  النافــذة  فيهــا  تتعــرض 
الشــروط التعاقديــة الســارية فــي االعتبــار عنــد تحديــد العمــر 
وخيــارات  المســبق  الدفــع  خيــارات  ذلــك  فــي  بمــا  المتوقــع، 
االئتمانيــة  التســهيالت  لبعــض  بالنســبة  التمديــد والتحويــل. 
ــر  ــخ اســتحقاق ثابــت، يتــم تقدي المتجــددة التــي ليــس لهــا تاري
العمــر المتوقــع بنــاءًا علــى الفتــرة التــي يتعــرض فيهــا البنــك 
لمخاطــر االئتمــان وحيــث ال يمكــن تخفيــف خســائر االئتمــان 

مــن خــالل إجــراءات اإلدارة. 

3.24.2 حتى 31 ديسمبر 2020
 أ.  صنيف األصول المالية

طبقــت النافــذة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 
وتصنيــف أصولهــا الماليــة ضمــن فئــات القيــاس التاليــة:

ــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة وهــي المعيــار  القيمــة العادل  أ( 
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9: القيمــة العادلــة مــن 

خــالل دخــل شــامل آخــر؛ أو
التكلفة المطفأة.  ب( 

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛  ج( 

يتــم قيــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة إذا اســتوفى 
الشــرطين التالييــن ولــم يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة مــن 

ــح أو الخســارة: خــالل الرب

يحتفــظ األصــل ضمــن نمــوذج عمــل يهــدف إلــى االحتفــاظ   أ( 
و التعاقديــة؛  النقديــة  التدفقــات  لجمــع  بأصــول 

تواريــخ  فــي  تــؤدي  المالــي  لألصــل  التعاقديــة  الشــروط   ب( 
محــددة إلــى التدفقــات النقديــة التــي هــي مجــرد مدفوعــات 

أصــل وفائــدة.

ال يتــم قيــاس أداة الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق 
يتــم  ولــم  التالييــن  الشــرطين  اســتوفى  إذا  إال  الملكيــة 
الخســارة: أو  الربــح  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  تســميتهما 

يحتفــظ األصــل ضمــن نمــوذج عمــل يتــم تحقيــق هدفــه   أ( 
ــة وبيــع األصــول  ــة التعاقدي مــن خــالل جمــع التدفقــات النقدي

و الماليــة؛ 
تواريــخ  فــي  تــؤدي  المالــي  لألصــل  التعاقديــة  الشــروط   ب( 
محــددة إلــى التدفقــات النقديــة التــي هــي مجــرد مدفوعــات 

أصــل وفائــدة.

غيــر محتفــظ  األســهم  فــي  باســتثمار  لمبدئــي  اإلدراج  عنــد 
ــض  ــل للنق ــر قاب ــكل غي ــذة بش ــار الناف ــد تخت ــرة، ق ــه للمتاج ب
ــة مــن خــالل حقــوق  تقديــم تغييــرات الحقــة فــي القيمــة العادل
الملكيــة. يتــم إجــراء هــذه االختيــارات لــكل إســتثمار علــى 
حــدة. یتم تصنیف جمیع األصــول المالیة األخرى كمقاســة بالقیمة 

الخسائر. أو  األرباح  خالل  من  العادلة 

أن  للنافــذة  یمكــن  المبدئي،  اإلدراج  عند  ذلك،  إلــى  باإلضافة 
مع  تتوافق  التي  للمقاصة  قابل  غیر  بشكل  یلزم  مالیًا  أصاًل  تحدد 
المتطلبات التي یجب قیاسهــا بالقيمــة المطفأة أو بالقیمة العادلة 
من خالل حقــوق الملكيــة أو بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
الخسائر عندما یقضي ذلك أو یقلل بشكل كبيــر من عدم التطابق 

ذلك. خالف  ینشأ  الذي  المحاسبي 

 	.  قييم نموذ	 األعمال
ــذي يتــم فيــه  تقــوم النافــذة بتقييــم هــدف نمــوذج األعمــال ال
االحتفــاظ بأصــول علــى مســتوى المحفظــة ألن هــذا يعكــس 
أفضــل وجــه طريقــة إدارة األعمــال وتقديــم المعلومــات إلــى 

ــمل: ــا تش ــر فيه ــم النظ ــي يت ــات الت اإلدارة. المعلوم

السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة وتشــغيل تلــك   أ( 
السياســات فــي الممارســة. وعلــى وجــه الخصــوص، مــا 
إيــرادات  إذا كانــت اســتراتيجية اإلدارة تركــز علــى كســب 
بســعر  خــاص  بمظهــر  االحتفــاظ  أو  التعاقديــة،  الفوائــد 
الفائــدة، ومطابقــة مــدة األصــول الماليــة مــع مــدة االلتزامــات 
التــي تمــول تلــك األصــول أو تحقيــق التدفقــات النقديــة مــن 

خــالل بيــع األصــول؛
كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة البنك بها؛  ب( 

المخاطــر التــي تؤثــر علــى أداء نمــوذج األعمــال )واألصــول   ج( 
الماليــة المحتفــظ بهــا فــي ذلــك نمــوذج األعمــال( وكيفيــة 

إدارة تلــك المخاطــر؛
كيفيــة تعويــض مديــري النشــاط التجــاري -علــى ســبيل   د( 
المثــال، مــا إذا كان التعويــض مســتندا إلــى القيمــة العادلــة 
ــة؛ و ــة المحصل ــة التعاقدي ــات النقدي ــدارة أو التدفق ــول الم لألص

ســابقة،  فتــرات  فــي  المبيعــات  وتوقيــت  وحجــم  وتيــرة   ه( 
نشــاط  بشــأن  وتوقعاتهــا  المبيعــات  هــذه  وأســباب 
ــك، ال يتــم النظــر فــي  المبيعــات فــي المســتقبل. ومــع ذل
المعلومــات المتعلقــة بنشــاط المبيعــات بشــكل منعــزل، 
ولكــن كجــزء مــن تقييــم شــامل لكيفيــة تحقيــق الهــدف 
تحقيــق  وكيفيــة  الماليــة  األصــول  إلدارة  للبنــك  المعلــن 

النقديــة. التدفقــات 

ــة  ــيناريوهات متوقع ــى س ــال عل ــوذج األعم ــم نم ــد تقيي يعتم
بشــكل معقــول دون وضــع ســيناريوهات "الحالــة األســوأ" أو 
"حالــة الضغــط" بعيــن االعتبــار. إذا تــم تحقيــق التدفقــات النقديــة 
ــة  ــات األصلي ــن التوقع ــف ع ــة تختل ــي بطريق ــد اإلدراج المبدئ بع
للنافــذة، ال تغيــر النافــذة تصنيــف األصــول الماليــة المتبقيــة 
المحتفــظ بهــا فــي نمــوذج األعمــال هــذا، ولكنــه يتضمــن هــذه 
المعلومــات عنــد تقييــم األصــول الماليــة حديثــة اإلنشــاء أو 

ــا. ــي قدم ــا للمض ــتراة حديًث المش

یتم قیاس الأصــول المالیة المحتفظ بهــا للمتاجرة أو المدارة والتي 
یتم تقییم أداؤهــا علــى أساس القیمة العادلة بالقیمة العادلة من 
خالل الربح أو الخسائر ألنها غیر محتفظ بها لتحصیل التدفقات النقدیة 
التعاقدیة وغيــر محتفــظ بهــا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة 

وبیع األصــول المالیة.

ــة هــي  ــة التعايدي 	.  قييــم مــا إذا رانــت التدفقــات النقدي
فقــط مدفوعــات أصــل وفائــدة 

فــي تقييــم مــا إذا كانــت التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي 
فقــط مدفوعــات أصــل وفائــدة، تأخــذ النافــذة فــي عيــن اإلعتبــار 

الشــروط التعاقديــة لــألداة.

3. السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(
3.24 األدوات المالية )تابع(

3.24.2 حتى 31 ديسمبر 2020 )تابع(
ويشــمل ذلــك تقييــم مــا إذا كان األصــل المالــي يحتــوي علــى 
التدفقــات  مقــدار  أو  توقيــت  تغيــر  أن  يمكــن  تعاقديــة  مــدة 
النقديــة التعاقديــة بحيــث ال تســتوفي هــذا الشــرط. عنــد إجــراء 

ــار: ــي االعتب ــذة ف ــذ الناف ــم، تأخ التقيي

ــة مــن شــأنها تغييــر مقــدار وتوقيــت  أحــداث إحتماليــة طارئ أ( 
النقديــة؛ التدفقــات 

ميزات اإلقتراض؛ ب( 
شروط الدفع المسبق واالمتداد؛ ج( 

الشــروط التــي تحــد مــن مطالبــة البنــك بالتدفقــات النقديــة  د( 
مــن األصــول المحــددة )علــى ســبيل المثــال ترتيبــات أصــول 

غيــر محصلــة(؛ و
ــروف  ــى الظ ــاًء عل ــدة بن ــدالت الفائ ــدل مع ــي تع ــزات الت المي  ه( 

المحددة.

إن الشــروط التعاقديــة التــي تفــرض أكثــر مــن مجــرد الحــد 
النقديــة  التدفقــات  فــي  التقلبــات  أو  المخاطــر  مــن  األدنــى 
ــؤدي  ــراض األساســي ال ت ــب اإلق ــر المرتبطــة بترتي ــة غي التعاقدي
إلــى التدفقــات النقديــة التعاقديــة التــي تكــون فقــط مدفوعــات 
أصــل وفائــدة علــى المبلــغ غيــر المســدد. فــي مثــل هــذه 
الحــاالت، يتعيــن قيــاس األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن 

خــالل األربــاح أو الخســائر.

ــي مــا  ــد »االســتثمارات« فــي قائمــة المركــز المال يتضمــن بن
يلــي:

االســتثمار فــي ســندات الديــن المقاســة بالتكلفــة المطفأة.  أ( 
إليهــا  مضاًفــا  العادلــة  بالقيمــة  مبدئًيــا  قياســها  يتــم 
التكاليــف اإلضافيــة المباشــرة للمعاملــة، وتقــاس الحقــًا 

الفعلــي؛ الربــح  طريقــة  باســتخدام  المطفــأة  بالتكلفــة 
المقاســة  الملكيــة  حقــوق  واســتثمارات  الديــن  ســندات  ب( 
أو  الخســارة  أو  الربــح  خــالل  مــن  العادلــة  بالقيمــة  إلزامًيــا 
أو الخســارة؛  الربــح  العادلــة مــن خــالل  بالقيمــة  المصنفــة 
تكــون بالقيمــة العادلــة مــع إدراج التغييــرات علــى الفــور 

الربــح أو الخســارة؛ فــي 
ســندات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو  ج( 

الخســارة؛ و
الملكيــة  حقــوق  فــي  لالســتثمار  الماليــة  األوراق  د( 
المصنفــة علــى أنهــا مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

الملكيــة. حقــوق 

بالنســبة لســندات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
حقــوق  فــي  والخســائر  األربــاح  إدراج  يتــم  الخســارة،  أو  الربــح 
الملكيــة، باســتثناء مــا يلــي، والتــي يتــم إدراجهــا فــي الربــح أو 
الخســارة بنفــس الطريقــة بالنســبة لألصــول الماليــة المقاســة 

ــأة: ــة المطف بالتكلف

األرباح من األصول المالية؛ أ( 
الخسائر االئتمانية المتوقعة واالنعكاسات؛ و ب( 

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية. ج( 

عنــد إلغــاء إدراج أوراق الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن 
ــح أو الخســارة  ــادة تصنيــف الرب ــح أو الخســارة، يتــم إع خــالل الرب
المتراكمــة المدرجــة ســابًقا فــي حقــوق الملكيــة مــن حقــوق 

ــارة. ــح أو الخس ــى الرب ــة إل الملكي

تختــار النافــذة عــرض التغيــرات في حقــوق الملكية فــي القيمة 
ــر  ــة غي ــة لبعــض االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكي العادل
ــدة  ــى ح ــكل أداة عل ــار ل ــم االختي ــرة. يت ــا للمتاج ــظ به المحتف

عنــد اإلدراج المبدئــي ويكــون غيــر قابــل لإللغــاء.

حقــوق  أدوات  مــن  والخســائر  األربــاح  تصنيــف  إعــادة  يتــم  ال 
انخفــاض  أي  إدراج  يتــم  وال  الخســارة  أو  الربــح  إلــى  الملكيــة 
ــاح  ــح أو الخســارة. يتــم إدراج توزيعــات األرب فــي القيمــة فــي الرب
ــترداد  ــوح اس ــل بوض ــت تمث ــائر إال إذا كان ــاح أو الخس ــن األرب ضم
ــا  ــم إدراجه ــة يت ــذه الحال ــي ه ــتثمار، وف ــة االس ــن تكلف ــزء م ج
فــي احتياطــي القيمــة العادلــة. يتــم تحويــل األربــاح والخســائر 
المتراكمــة المدرجــة فــي احتياطــي القيمــة العادلــة إلــى األربــاح 

المحتجــزة عنــد اســتبعاد االســتثمار.

د. إعادة التصنيف
ــي،  ــا المبدئ ــد إدراجه ــة بع ــول المالي ــف األص ــادة تصني ــم إع ال يت
ــا  ــوذج أعماله ــذة لنم ــر الناف ــي تغيي ــي تل ــرة الت ــتثناء الفت باس

إلدارة األصــول الماليــة.

	. انخفاض القيمة
ــذة بإثبــات مخصصــات خســارة اإلئتمــان المتوقعــة  تقــوم الناف
علــى األدوات الماليــة التاليــة التــي ال يتــم قياســها بالقيمــة 

ــارة: ــح أو الخس ــالل الرب ــن خ ــة م العادل

األصول المالية التي هي أدوات الدين؛  أ( 
عقود الضمان المالي الصادرة؛ و ب( 

التزامات القروض الصادرة. ج( 

ال يتــم إثبــات خســارة انخفــاض القيمــة في اســتثمارات األســهم. 
ــارة  ــاوي خس ــغ يس ــارة بمبل ــات الخس ــذة مخصص ــس الناف تقي
اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا المحتملــة، باســتثناء 
مــا يلــي والــذي يتــم قياســه علــى أســاس خســارة اإلئتمــان 

المتوقعــة لمــدة 12 شــهر:

ذات  أنهــا  تحديــد  تــم  التــي  االســتثمارية  الديــن  ســندات  أ( 
و التقريــر؛  تاريــخ  فــي  منخفضــة  ائتمانيــة  مخاطــر 

ــة( التــي  ــة األخــرى )بخــالف ذمــم اإليجــار المدين األدوات المالي ب( 
لــم تــزداد فيهــا مخاطــر االئتمــان بشــكل ملحــوظ منــذ 

اإلدراج المبدئــي لهــا.

أصول مالية منخفضة القيمة إئتمانية
فــي تاريــخ كل تقريــر، تقــوم النافــذة بتقييــم مــا إذا كانــت 
األصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة واألصــول الماليــة 
للديــون المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة 
المالــي  األصــل  يكــون  ائتمانيــة.  القيمــة  منخفضــة  هــي 
»منخفــض القيمــة االئتمانيــة« عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه 
المقــدرة  المســتقبلية  النقديــة  التدفقــات  علــى  ضــار  تأثيــر 

لألصــل المالــي.
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3. السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(
3.24 األدوات المالية )تابع(

إن األدلــة علــى أن األصــل المالــي هــو منخفض القيمــة االئتمانية 
تتضمــن البيانــات التاليــة التي يمكــن مالحظتها:

صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛ أ( 
خرق للعقد مثل حدث التعثر أو التأخر عن الدفع؛ ب( 

ــن  ــروط ل ــذة بش ــن الناف ــلفة م ــل أو س ــة تموي ــادة هيكل إع ج( 
تنظــر النافــذة فــي غيرهــا؛

أصبــح مــن المحتمــل أن المقتــرض ســيدخل فــي اإلفــالس أو  د( 
ــة عمليــة إعــادة تنظيــم مالــي أخــرى؛ أو أي

اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية. ه( 

إن التمويــل الــذي تــم إعــادة التفــاوض عليــه بســبب تدهــور 
حالــة المقتــرض عــادة يعتبــر إئتمــان منخفــض القيمــة مــا لــم 
يكــن هنــاك دليــل علــى أن مخاطــر عــدم إســتالم التدفقــات 
وليــس  ملحــوظ  بشــكل  انخفضــت  قــد  التعاقديــة  النقديــة 
هنــاك مؤشــرات أخــرى إلنخفــاض القيمــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، 
ــراد عــن موعــد  ــل األف ــر التعــرض لخطــر تأخــر ســداد تموي يعتب
اســتحقاقة لمــدة 90 يوًمــا أو أكثــر، علــى أنــه منخفــض القيمــة.

عنــد إجــراء تقييــم مــا إذا كان االســتثمار مــن الديــون الســيادية 
هــو إئتمــان منخفــض القيمــة، فــإن البنــك يأخــذ بعيــن االعتبــار 

العوامــل التاليــة:

تقييــم الســوق للجــدارة االئتمانيــة كمــا هــو موضــح فــي  و( 
الصكــوك. عوائــد 

تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية. ز( 
ــدار  ــال إلص ــواق رأس الم ــى أس ــول إل ــى الوص ــد عل ــدرة البل ق ح( 

ســندات جديــدة.
إلــى  يــؤدي  ممــا  الديــون،  هيكلــة  إعــادة  احتماليــة  ط( 
أو  الطوعــي  اإلعفــاء  خــالل  مــن  خســائر  أصحابهــا   تكبــد 

اإللزامي للديون.
الــالزم  الدعــم  لتوفيــر  القائمــة  الدوليــة  الدعــم  آليــات  ي( 
النيــة،  وكذلــك  البلــد،  لذلــك  لإلقــراض«  األخيــر  »كالمــالذ 
التــي تعكســها البيانــات العامــة للحكومــات والــوكاالت 
الســتخدام هــذه اآلليــات. ويشــمل ذلــك تقييمــًا لعمــق تلــك 
ــت  ــة السياســية، إذا مــا كان ــات، وبغــض النظــر عــن الني اآللي

هنــاك القــدرة علــى الوفــاء بالمعاييــر المطلوبــة.

إاتسا	 الخسائر اإلئتمانية المتويعة 
ــرات الخاصــة بأوجــه عــدم  ــرات فــي االفتراضــات والتقدي إن التغي
اإلئتمانيــة  الخســائر  علــى  كبيــر  تأثيــر  لهــا  التــي  اليقيــن 
المتوقعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 والمتعلقــة 
بالتغييــرات التــي تــم إدخالهــا نتيجــة تطبيــق المعيــار الدولــي 
هــذا  يرجــع  الماليــة.  األدوات   :9 رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد 
األثــر بشــكل رئيســي إلــى المدخــالت واالفتراضات والتقنيات 
المتوقعــة  اإلئتمانيــة  الخســائر  احتســاب  فــي  المســتخدمة 

بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9.

المدخــالت واالفتراضــات والتقنيــات المســتخدمة إلاتســا	 
الدولــي  المعيــار  منهجيــة   - المتويعــة  اإلئتمــان  خســائر 

إلعــداد التقاريــر الماليــة ريــم 9

فيمــا يلــي المفاهيــم األساســية فــي المعيــار الدولــي إلعــداد 
أهميــة  األكثــر  التأثيــر  لهــا  والتــي   9 رقــم  الماليــة  التقاريــر 
وتتطلــب درجــة عاليــة مــن الحكــم، كمــا تراهــا النافــذة أثنــاء 

ــر: ــم األث ــد تقيي تحدي

تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

االئتمــان  فــي مخاطــر  الكبيــرة  للزيــادة  تقييــم  إجــراء  يتــم 
علــى أســاس نســبي. لتقييــم مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان 
علــى األصــول الماليــة قــد ارتفعــت بشــكل كبيــر منــذ نشــأتها، 
ــى  ــدث عل ــي تح ــع الت ــي الدف ــر ف ــر التعث ــذة مخاط ــارن الناف تق
التقريــر  تاريــخ  فــي  المالــي  لالصــل  المتوقــع  العمــر  مــدى 
إلــى المخاطــر المقابلــة للتعثــر فــي الســداد منــذ نشــأتها، 
باســتخدام مؤشــرات المخاطــر الرئيســية التــي تســتخدم فــي 

عمليــات إدارة المخاطــر الحاليــة للنافــذة.

يجــري تقييــم النافــذة للزيــادات الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان 
كل ثالثــة أشــهر علــى األقــل لــكل تعــرض فــردي علــى أســاس 
أحــد عشــر عامــالً. إذا كان أي مــن العوامــل التاليــة يشــير إلــى 
حــدوث زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان، فســيتم نقــل األداة 

مــن المرحلــة 1 إلــى المرحلــة 2:

ســتنظر النافــذة فــي األصــل المالــي الــذي شــهد زيــادة كبيــرة 
فــي مخاطــر االئتمــان عنــد اســتيفاء واحــد أو أكثــر مــن المعايير 

الكميــة أو النوعيــة أو االحتياطيــة التاليــة:

زيــادة احتماليــة التعثــر علــى مــدى العمــر االنتاجي فــي تاريخ  أ( 
التقريــر نتيجــة لتدنــي التصنيــف الداخلــي بمقــدار درجتيــن؛

الماليــة  المعلومــات  موثوقيــة  عــدم  أو  كفايــة  عــدم  ب( 
المدققــة؛ الماليــة  القوائــم  توفــر  عــدم  مثــل  واألخــرى: 

الـمـسـألـــة  فــي  الــمــقــابـــل  الـطـــرف  تـعـــاون  عـــدم   ج( 
الــمــتــعــلــقـة بــالــوثــائــق؛

أن يمتثــل الطــرف المقابــل للتقاضــي مــن قبــل أطــراف ثالثــة  د( 
والــذي قــد يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى مركــزه المالــي؛

التغييرات المتكررة في اإلدارة العليا؛ ه( 
بــدون  الـمــجـمـوعـــة  شـركـــات  بــيـــن  األمــوال  تـحـويـــل  و( 

قـائـمـــة؛ مـعـامـــالت 
بـــدء  تـاريـــخ  فـــي  عـــام  مـــن  ألكثــر  الـتـأجـيـل/الـتـأخـيـــر   ز( 

الـعـمـلـيـــات الـتـجـاريـة؛
تعديــل الشــروط الناتجــة عــن االمتيــازات الممنوحــة للطــرف  ح( 
المقابــل بمــا فــي ذلــك تمديــد فتــره الســماح، وتأجيــل الدفع، 
ــى آخــره. ومــن أجــل تحقيــق هــذا  ــازل عــن العهــود... إل والتن
الشــرط، يسترشــد البنــك بالتعليمــات القائمــة الصــادرة عــن 
البنــك المركــزي العمانــي فيمــا يتعلــق بمعالجــة الحســاب 

الــذي تمــت إعــادة هيكلتــه؛
ــاح  انخفــاض بنســبة 25٪ أو أكثــر فــي المبيعــات أو فــي األرب ط( 

ــة بالســنة الســابقة؛ ــب مقارن ــد والضرائ قبــل الفوائ
التــآكل فــي القيمــة الصافيــة بأكثــر مــن 20٪ مقارنــة بالعــام  ي( 

الســابق ومقتــرن بزيــادة فــي االقتــراض؛ 
انخفاض في معدل خدمة الدين. ك( 

3. السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(
3.24 األدوات المالية )تابع(

3.24.2 حتى 31 ديسمبر 2020 )تابع(
یشتمل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 علــى 
افتراض قابل للدحض بأن األدوات التي تجاوزت مدتهــا 30 یوًما قد 

شهــدت زیادة كبيــرة في مخاطــر االئتمان.

تســتند التحــركات بيــن المرحلــة 2 والمرحلــة 3 علــى مــا إذا 
كانــت األصــول الماليــة منخفضــة القيمــة االئتمانيــة كمــا فــي 

ــر الماليــة.  ــخ التقاري تاري

عـوامـــل االقـتـــصاد الـكلـــي، والـمـعـلـومـــات الـمـسـتـقـبـلـــة 
المتعــددة والـسـيـنـاريـوهـــات 

عنــد قيــاس خســائر اإلئتمــان المتوقعــة لــكل مرحلــة وتقييــم 
الزيــادات الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان يتــم أخــذ المعلومــات 
حــول األحــداث الماضيــة والظــروف الحاليــة فــي االعتبــار باإلضافــة 
المســتقبلية  لألحــداث  والداعمــة  المعقولــة  التوقعــات  إلــى 
والظــروف االقتصاديــة. يتطلــب تقديــر وتطبيــق المعلومــات 

ــا. ــا هاًم ــتقبلية حكًم المس

إن مدخــالت احتماليــة التعثــر والخســائر الناتجــة عــن التعثــر 
ــر مخصصــات خســائر  والتعــرض عنــد التعثــر، تســتخدم لتقدي
متغيــرات  علــى  بنــاءًا   2 والمرحلــة   1 المرحلــة  مــن  االئتمــان 
االقتصــاد الكلــي )أو التغيــرات فــي متغيــرات االقتصــاد الكلــي(، 
فــي  االئتمــان  خســائر  مــع  وثيــق  بشــكل  ترتبــط  والتــي 

الصلــة.  ذات  المحفظــة 

توقعــات  علــى  للنافــذة  األساســية  الحالــة  ســيناريو  يعتمــد 
مــن  التاريخيــة  المعلومــات  باســتخدام  الكلــي  االقتصــاد 
المصــادر الخارجيــة بمــا فــي ذلــك تأثيــر المحفظــة والمعلومات 
الحالــة  ســيناريو  تطويــر  يتــم  حيــث  بالصناعــة.  المتعلقــة 
األســوأ مــع أخــذ المعلومــات التاريخيــة عــن التعثــر فــي الســداد 

والتراجــع للوصــول إلــى نتائــج تطلعيــة.

أفضــل  حســب  محتملــة  ترجيحــات  هــي  الســيناريوهات  إن 
تقديــر للنافــذة حــول إحتمالياتــه بنــاءًا علــى التكــرار التاريخــي 
الترجيحــات  تحديــث  يتــم  الحاليــة.  والظــروف  واإلتجاهــات 

لــزم األمــر(. )إذا  المحتملــة علــى أســاس ســنوي 

تعريف التعثر

إن تعريــف التعثــر المســتخدم فــي قيــاس خســائر اإلئتمــان 
المتوقعــة والتقييــم لتحديــد الحركــة بيــن المراحــل يتماشــى 
مــع تعريــف التعثــر المســتخدم ألغــراض إدارة مخاطــر االئتمــان 
ف المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  الداخليــة. ال ُيعــرِّ
ــأن  ــل للدحــض ب 9 »التعثــر« ولكنــه يحتــوي علــى افتــراض قاب
التعثــر قــد يحــدث عندمــا يزيــد التعــرض للمخاطــر عــن 90 يومــًا 
مــن موعــد االســتحقاق. تعتبــر النافــذة أي تعــرض للمخاطــر 

أكثــر مــن 90 يوًمــا بعــد تاريــخ االســتحقاق حســابًا متعثــرًا.

العمر المتوقع

عنــد قيــاس خســائر اإلئتمــان المتوقعــة، ينبغــي علــى النافــذة 
أن تأخــذ فــي اإلعتبــار الحــد األقصــى للفتــرة التعاقديــة التــي 
أخــذ جميــع  يتــم  االئتمــان.  لمخاطــر  النافــذة  فيهــا  تتعــرض 

الشــروط التعاقديــة الســارية فــي االعتبــار عنــد تحديــد العمــر 
وخيــارات  المســبق  الدفــع  خيــارات  ذلــك  فــي  بمــا  المتوقــع، 
االئتمانيــة  التســهيالت  لبعــض  بالنســبة  التمديــد والتحويــل. 
ــر  ــخ اســتحقاق ثابــت، يتــم تقدي المتجــددة التــي ليــس لهــا تاري
العمــر المتوقــع بنــاءًا علــى الفتــرة التــي يتعــرض فيهــا البنــك 
لمخاطــر االئتمــان وحيــث ال يمكــن تخفيــف خســائر االئتمــان 

مــن خــالل إجــراءات اإلدارة

نظرة عامة على مبادئ خسائر اإلئتمان المتويعة
ــر الماليــة  لقــد نتــج عــن تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاري
رقــم 9 بشــكل أساســي تغييــر فــي طريقــة خســارة انخفــاض 
القيمــة للنافــذة مــن خــالل اســتبدال نهــج الخســارة المتكبــدة 
ــارًا  ــة. اعتب ــان المتوقع ــائر اإلئتم ــرافي لخس ــج االستش ــع النه م
االئتمانيــة  الخســائر  بــدل  النافــذة  ســجلت   ،2018 ينايــر   1 مــن 
المتوقعــة لجميــع حــاالت التعــرض لمخاطــر التمويــل وغيرهــا 
ــة  ــا بالقيم ــظ به ــم يحتف ــي ل ــون الت ــة للدي ــول المالي ــن األص م
إلــى جنــب مــع  أو الخســائر، جنبــا  األربــاح  العادلــة مــن خــالل 
التزامــات التمويــل وعقــود الضمــان المالــي. ال تخضــع أدوات 
ــي  ــار الدول ــب المعي ــة بموج ــاض القيم ــة النخف ــوق الملكي حق

ــم 9. ــة رق ــر المالي ــداد التقاري إلع

يســتند مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى خســائر 
االئتمــان المتوقــع حدوثهــا علــى مــدى عمــر األصــل )خســائر 
ــم  االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى أعمارهــا المحتملــة(، مــا ل
تكــن هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلنشــاء، 
ــة، يســتند المخصــص علــى خســارة االئتمــان  وفــي هــذه الحال

المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا.

ــن  ــزء م ــي ج ــهًرا ه ــدة 12 ش ــة لم ــة المتوقع ــائر االئتماني الخس
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة التــي تمثــل الخســائر االئتمانيــة 
المتوقعــة الناتجــة عــن أحــداث التعثــر فــي الســداد ألداة ماليــة 

والتــي تكــون ممكنــة خــالل 12 شــهًرا بعــد تاريــخ التقريــر.

يتــم إحتســاب كل مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى 
عمــر األداة الماليــة، وخســارة االئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا 
إمــا علــى أســاس فــردي أو علــى أســاس جماعــي، اعتمــاًدا 

ــألدوات الماليــة. علــى طبيعــة المحفظــة المتضمنــة ل

ــرة  ــة كل فت ــذة سياســة إلجــراء تقييــم، فــي نهاي وضعــت الناف
تقريــر، حــول مــا إذا كانــت المخاطــر االئتمانيــة لــألداة الماليــة قــد 
زادت بشــكل كبيــر منــذ اإلدراج المبدئــي، وذلــك مــن خــالل األخــذ 
فــي االعتبــار التغيــر فــي مخاطــر التعثــر الــذي يحــدث علــى 

مــدى العمــر المتبقــي لــألداة الماليــة.

بنــاءًا علــى العمليــة المذكــورة أعــاله، تقــوم النافــذة بتجميــع 
تعرضهــا لمخاطــر التمويــل ضمــن ثــالث مراحــل: المرحلــة 1، 

ــي: ــا يل ــح فيم ــو موض ــا ه ــة 3، كم ــة 2، والمرحل والمرحل
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3. السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(
3.24 األدوات المالية )تابع(

المرالة 1
عنــد إدراج التمويــل ألول مــرة، تقــوم النافــذة بــإدراج المخصــص 
شــهًرا.   12 لمــدة  المتوقعــة  االئتمانيــة  الخســائر  علــى  بنــاًء 
علــى  أيًضــا   1 المرحلــة  فــي  التمويــل  مخاطــر  تشــتمل 
التســهيالت التــي تحســنت فيهــا مخاطــر االئتمــان وتــم إعــادة 

.2 المرحلــة  مــن  التمويــل  لمخاطــر  التعــرض  تصنيــف 

المرالة 2
ــي  ــرة ف ــادة كبي ــل زي ــر التموي ــرض لمخاط ــر التع ــا ُيظه عندم
مخصًصــا  النافــذة  ُتســجل  إنشــاءه،  منــذ  االئتمــان  مخاطــر 
لخســائر االئتمــان طويلــة األجــل. تشــتمل مخاطــر التمويــل 
للمرحلــة 1 أيًضــا علــى التســهيالت التــي تحســنت فيهــا مخاطــر 
التمويــل  لمخاطــر  التعــرض  تصنيــف  إعــادة  وتــم  االئتمــان 

ليصبــح مــن المرحلــة 3.

المرالة 3
قيمتــه  انخفضــت  قــد  التمويــل  لمخاطــر  التعــرض  ُيعتبــر 
االئتمــان  لخســائر  مخصصــات  النافــذة  ُتســجل  االئتمانيــة. 

اإلنتاجــي. العمــر  مــدى  علــى  المتوقعــة 

مخصــص  النافــذة  ُتــدرج  مالــي،  ألصــل  المبدئــي  اإلدراج  عنــد 
خســارة يســاوي خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهًرا. 
بعــد اإلدراج المبدئــي، ســيتم تطبيــق المراحــل الثــالث المقترحــة 

ــي: ــو التال ــى النح عل

المرالة 1
لــم تــزد مخاطــر االئتمــان بشــكل ملحــوظ منــذ اإلدراج المبدئي 

- إدراج خســائر االئتمــان المتوقعــة لمدة 12 شــهًرا.

المرالة 2
زادت مخاطــر االئتمــان بشــكل كبيــر منــذ اإلدراج المبدئــي - 
ــي  ــر اإلنتاج ــدى العم ــى م ــة عل ــان المتوقع ــائر االئتم إدراج خس
مــن  أكثــر  مبكــر  وقــت  فــي  المخصــص  إدراج  هــو  )هــذا 
األصــول   39 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  متطلبــات 
ــرادات علــى أســاس  الماليــة: اإلدراج والقيــاس( مــع احتســاب اإلي

لألصــل. اإلجمالــي  المبلــغ 

المرالة 3
يوجــد دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة كمــا فــي تاريــخ 
التقريــر إلدراج الخســائر المتوقعــة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي، 
مــع احتســاب اإليــرادات علــى أســاس المبلــغ الصافــي لالصــل )أي 

اســتناًدا إلــى القيمــة المنخفضــة لألصــل(.

األصــول الماليــة الملــتراة أو الناشــئة ذات القيمــة االئتمانيــة 
المنخفضــة )POCI( هــي عبــارة عــن أصــول ماليــة تدنــت قيمتهــا 
اإلئتمانيــة عنــد اإلدراج المبدئــي. يتــم تســجيل األصــول الماليــة 
المنخفضــة  االئتمانيــة  القيمــة  ذات  الناشــئة  أو  المشــتراة 
تســجيل  الحقــًا  ويتــم  االصلــي  اإلدراج  عنــد  العادلــة  بالقيمــة 
االربــاح علــى أســاس معــدل الفائــدة الفعلــي المعــّدل ائتمانيــًا. 
يتــم إدراج خســائر االئتمــان المتوقعــة أو يتــم اإلفــراج عنهــا فقــط 

ــان  ــائر االئتم ــي خس ــق ف ــر الح ــه تغي ــدث في ــذي يح ــد ال ــى الح إل
ــة. المتوقع

بالنسبة لألصول المالیة التي ليــس لــدى النافــذة توقعات معقولة 
السترداد أي من المبلغ القائم بالكامل أو نسبته، یتم خفض القیمة 
الدفتریة اإلجمالیة لألصل المالي. يعتبــر هــذا بمثابــة إيقــاف إدراج 

)جزئــي( لألصــل المالــي.

إاتسا	 خسائر اإلئتمان المتويعة 
ــذة بإحتســاب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة اســتناًدا  تقــوم الناف
العجــز  لقيــاس  محتمليــن  مرجحيــن  ســيناريوهين  إلــى 
النقــدي المتوقــع، مخصوًمــا بســعر تقريبــي لســعر الفائــدة 
الفعلــي. النقــص النقــدي هــو الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة 
المســتحقة لكيــان مــا وفًقــا للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي 

تتوقــع المنشــأة اســتالمها.

اإلئتمــان  خســائر  إحتســاب  آليــات  توضيــح  يتــم  يلــي  فيمــا 
الرئيســية: والعناصــر  المتوقعــة 

ــر الحتمــال التعثــر فــي الســداد خــالل  إحتمــال التعثــر هــو تقدي
مــدة زمنيــة معينــة. قد یحدث التخلف عن السداد فقط في وقت 
معین خالل الفترة المقدرة، إذا لم یتم إيقاف إدراج التسهيل مسبقًا 

وال یزال في المحفظة.

ــي  ــر ف ــرض للمخاط ــر التع ــو تقدي ــر ه ــد التعث ــرض عن التع  -
التغييــرات  االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع  مســتقبلي،  تعثــر  تاريــخ 
المتوقعــة فــي التعــرض للمخاطــر بعــد تاريــخ التقريــر، بمــا فــي 
ــر  ــد أو غي ــررًا بالعق ــواء كان مق ــح، س ــل والرب ــديد األص ــك تس ذل
ذلــك، والســحوبات المتوقعــة علــى التســهيالت الملتــزم بهــا، 

واألربــاح المســتحقة مــن المدفوعــات غيــر المســددة.

الخســارة الناتجــة عــن التعثــر هــي تقدير الخسارة الناتجة   -
وقت  في  السداد  فــي  التعثــر  فيها  يحدث  التي  الحالة  في 
معين. ويســتند إلــى الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة التعاقديــة 
المســتحقة وتلــك التــي تتوقــع النافــذة إســتالمها، بمــا فــي 
ذلــك تحقيــق أيــة ضمانــات، إن وجــدت. يتــم التعبيــر عنهــا عــادة 
كنســبة مئويــة مــن التعــرض عنــد التعثــر. طبقــت النافــذة 
معــدل خســارة ناتجــة عــن التعثــر قيمتــه 0٪ علــى الصكــوك 
الحكوميــة الصــادرة عــن حكومــة ســلطنة عمــان والتــي تــم 

تصنيفهــا كاســتثمارات تحــت التكلفــة المطفــأة.

3. السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(
3.25 المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات

السارية  والتفسيرات  والتعديالت  الجديدة  المعايير   3.25.1
اعتبارًا من 1 يناير 2021

للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021، طبقــت النافــذة جميــع 
المحاســبة  هيئــة  عــن  الصــادرة  المعاييــر  علــى  التعديــالت 
تتعلــق  والتــي  اإلســالمية  الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة 
بعملياتهــا وتســري فعاليتهــا للفتــرة التــي تبــدأ في 1 ينايــر 2021.

القيمــة  انخفــاض   -  30 ريــم  الماليــة  المحاســبة  معيــار 
العاليــة المخاطــر  ذات  وااللتزامــات  االئتمانيــة  والخســائر 

والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  أصــدرت   ،2017 عــام  فــي 
الماليــة  المحاســبة  اإلســالمية معيــار  الماليــة  للمؤسســات 
رقــم 30 "انخفــاض القيمــة والخســائر االئتمانيــة وااللتزامــات 
ــرات  ــار للفت ــذا المعي ــة ه ــري فعالي ــر". تس ــة بالمخاط المحمل

1 ينايــر 2021. الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد 

طبقــت النافــذة بالفعــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر المالية 
رقــم 9 - األدوات الماليــة مــع األخــذ فــي االعتبــار تعميــم رقــم 
ب.م 1149 الصــادر عــن البنــك المركــزي العمانــي بتاريــخ 13 أبريــل 
ــم تقييــم تأثيــر تطبيــق معيــار المحاســبة  ــاًء عليــه ت 2017، وبن
ــة  ــبة المالي ــار المحاس ــق معي ــد أدى تطبي ــم 30. وق ــة رق المالي
رقــم 30 إلــى تغييــرات فــي السياســات المحاســبية )راجــع إيضــاح 
24/3(، مــع عــدم وجــود تأثيــر علــى األرقــام المبلــغ عنهــا ســابًقا 
مــع األخــذ فــي االعتبــار أن النافــذة قــد اعتمــدت معيــار المحاســبة 
االنتقالــي  الخيــار  االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع   ،30 رقــم  الماليــة 
القوائــم  صياغــة  إعــادة  دون  رجعــي  بأثــر  المعيــار  لتطبيــق 
عكــس  صافــي  )أو  التراكميــة  والرســوم  المقارنــة  الماليــة 
الرســوم( المتعلقــة بالفتــرات الســابقة المعدلــة مــع األربــاح 
ــة فتــرة تطبيــق المعيــار ألول مــرة. ــاًرا مــن بداي المحتجــزة اعتب

 - االســتثمار  ورالــة   31 ريــم  الماليــة  المحاســبة  معيــار 
باالســتثمار( )الورالــة 

الصــادر   31 رقــم  الماليــة  المحاســبة  النافــذة معيــار  طبقــت 
الماليــة  للمؤسســات  والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  عــن 
اإلســالمية فــي 1 ينايــر 2021. أصــدرت هيئــة المحاســبة والمراجعــة 
للمؤسســات الماليــة اإلســالمية معيــار المحاســبة المالية رقم 
31 )الوكالــة باالســتثمار( فــي عــام 2019. يهــدف هــذا المعيــار إلــى 

ــة االســتثمار  ــر المالــي لوكال وضــع مبــادئ المحاســبة والتقري
)الوكالــة باالســتثمار( فيمــا يخــص األدوات واألصــول وااللتزامــات 
)المســتثمر(  المديــر  مــن  نظــر كل  مــن وجهــة  الصلــة  ذات 

والوكيــل.

ــة لجمــع األمــوال مــن ســوق  تســتخدم النافــذة هيــكل الوكال
المعامــالت مــا بيــن البنــوك ومــن العمــالء، وقــد تــم اإلبــالغ عــن 
والمؤسســات  للبنــوك  مســتحقة  أنهــا  علــى  األمــوال  هــذه 
الماليــة وااللتزامــات بموجــب حســابات الوكالــة المســتحقة 
علــى التوالــي اعتبــاًرا مــن 31 ديســمبر 2020. جميــع األمــوال 
التــي تــم جمعهــا باســتخدام هيــكل الوكالــة، والتــي تســمى 
مًعــا "الوكالــة" يتــم تجميعهــا مــع أمــوال البنــك الممولــة 
بشــكل مشــترك علــى أســاس ترتيــب مضاربــة قائــم معــادل. 
يتــم اســتثمار هــذه المجموعــة المختلطــة مــن األمــوال فــي 
تراهــا  التــي  بالطريقــة  األصــول  مــن  مشــتركة  مجموعــة 
وكيفيــة  مــكان  علــى  قيــود  وضــع  دون  مناســبة  النافــذة 

وغــرض اســتثمار األمــوال.

بعــد تطبيــق معيــار المحاســبة الماليــة رقــم 31 فــي 1 ينايــر 
تجميــع  مــن  اآلن كجــزء  الوكالــة  تجميــع  تصنيــف  تــم   ،2021
ــابات  ــي حس ــة حامل ــوق ملكي ــب حق ــة بموج ــل المضارب تموي
االســتثمار، ويتــم تســجيل األربــاح المدفوعــة علــى هــذه العقــود 
كجــزء مــن تحديــد العائــد علــى االســتثمار فــي حقــوق ملكيــة 

ــتثمار. ــابات االس ــي حس حامل

ــا لألحــكام االنتقاليــة لمعيــار المحاســبة الماليــة رقــم 31،  وفًق
قــد تختــار النافــذة عــدم تطبيــق هــذا المعيــار علــى المعامــالت 
الحاليــة المنفــذة قبــل 1 ينايــر 2021 ويكــون لهــا تاريــخ اســتحقاق 
تعاقــدي أصلــي قبــل 31 ديســمبر 2021. ومــع ذلــك، نظــًرا ألن 
ترتيــب التجميــع كان قائمــًا لــكل الســنوات، قــررت النافــذة 
ــع  ــف جمي ــادة تصني ــي إع ــي، وبالتال ــر رجع ــار بأث ــق المعي تطبي
ــة الســنة  ــة الســنة ونهاي المعامــالت المعلقــة اعتبــاًرا مــن نهاي

ــة. ــابقة المقابل الس

تصنيــف  فــي  تغييــر  إلــى  المعيــار  هــذا  تطبيــق  أدى 
كجــزء  الوكالــة  علــى  القائمــة  التمويــل  عقــود  جميــع 
االســتثمار  حســابات  حاملــي  ملكيــة  حقــوق  مــن 
.)19 إيضــاح  )راجــع  الصلــة  ذات  اإلضافيــة   واإلفصاحــات 

يتم عرض التأثير فيما يلي.

 )معاد بيانه(
31 ديسمبر 2020

 )مدر	 في  قارير سابقة(
31 ديسمبر 2020

ألف ريال عمانيألف ريال عماني
قائمة الدخل )مستخرج(

)839,	(-العائد على أصحا	 اسابات الورالة
)53(-العائد على يبول الورالة بين البنو	

)33()925,	(العائد على أصحا	 اسابات االستثمار غير المقيد
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

 )معاد بيانه(
31 ديسمبر 2020

 )مدر	 في  قارير سابقة(
31 ديسمبر 2020

ألف ريال عمانيألف ريال عماني
قائمة المركز المالي )مستخرج(

التزامات
2,320	1-اسابات ورالة

85,786	مستحق إلى بنو	 ومؤسسات مالية
155,8587,758حقوق ملكية حاملي حسابات االستثمار غير المقيد

قائمة التدفقات النقدية )مستخرج(

21,918-اسابات ورالة

مستحق إلى بنو	 ومؤسسات مالية

	621,26	,22اقوق ملكية ااملي اسابات االستثمار غير المقيد

واألدوات  واألســهم  الصكــو	  فــي  االســتثمار   33  FAS
ثلــة لمما ا

طبقــت النافــذة معيــار المحاســبة الماليــة رقــم 33 الصــادر عــن 
هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية 

فــي 1 ينايــر 2021.

واإلدراج  التصنيــف  مبــادئ  وضــع  إلــى  المعيــار  هــذا  يهــدف 
والقيــاس والعــرض واإلفصــاح عــن االســتثمار فــي الصكــوك 
بهــا  تقــوم  التــي  األخــرى  المماثلــة  واألدوات  واألســهم 
المؤسســات الماليــة اإلســالمية. ينطبــق هــذا المعيــار علــى 
أو  ديــن  فــي شــكل ســندات  المؤسســة ســواء  اســتثمارات 
حقــوق ملكيــة. يحــل هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة 
ــهم واألدوات  ــوك واألس ــي الصك ــتثمار ف ــم 25 االس ــي رق المال

المماثلــة.

يقــوم هــذا المعيــار بتصنيــف االســتثمارات إلــى نــوع حقــوق 
يمكــن  األخــرى.  االســتثمار  وأدوات  الديــن  ونــوع  الملكيــة 
القيمــة  أو  المطفــأة  بالتكلفــة  االســتثمار وقياســه  تصنيــف 
العادلــة مــن خــالل حقــوق الملكيــة أو القيمــة العادلــة مــن خــالل 

قائمــة الدخــل.

تعتمــد فئــات التصنيــف اآلن علــى اختبــارات نمــوذج األعمــال ولــن 
ُيســمح بإعــادة التصنيــف إال عنــد تغييــر نمــوذج األعمــال وســيتم 

تطبيقــه فــي المســتقبل.

معيــار المحاســبة المالــي رقــم 33 االســتثمار فــي الصكــوك 
ــة ــهم واألدوات المماثل واألس

الملكيــة  حقــوق  أدوات  فــي  االســتثمارات  تكــون  أن  يجــب 
ــة مــن خــالل  ــة وتلــك المصنفــة بالقيمــة العادل بالقيمــة العادل
حقــوق الملكيــة ســوف تخضــع لمخصصــات انخفــاض القيمــة 
وفًقــا لمعيــار المحاســبة الماليــة رقــم 30 »انخفــاض القيمــة 
وخســائر االئتمــان وااللتزامــات المحملــة بالمخاطــر«. فــي ظــل 
ظــروف محــدودة، عندمــا تكــون المؤسســة غيــر قــادرة علــى 
تحديــد مقيــاس موثــوق للقيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي 
حقــوق الملكيــة، يمكــن اعتبــار أن التكلفــة هــي أفضــل تقديــر 

ــة. ــة العادل ــي للقيم تقريب

ــر 2021 وتســري فعاليتــه  ــاًرا مــن 1 يناي ــم تطبيــق المعيــار اعتب ت
بأثــر رجعــي. ومــع ذلــك، فإن األثــر التراكمي، إن وجد، المنســوب 
إلــى حقــوق الملكيــة وحقــوق المســاهمين لحاملــي حســابات 
تعديلــه  يجــب  الســابقة،  بالســنوات  المتعلقــة  االســتثمار 
بالقيمــة العادلــة لالســتثمارات المتعلقــة باألصــول الممولــة 

مــن قبــل فئــة أصحــاب المصلحــة ذات الصلــة.

التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار  بالفعــل  النافــذة  طبقــت 
الماليــة رقــم 9 - األدوات الماليــة مــع األخــذ فــي االعتبــار تعميــم 
رقــم ب.م 1149 الصــادر عــن البنــك المركــزي العمانــي بتاريــخ 13 
أبريــل 2017 ولديهــا اســتثمارات فــي صكــوك مصنفــة كأصــول 
ــا كأدوات  ــيتم تصنيفه ــي س ــأة، والت ــة المطف ــة بالتكلف مالي
ــة  ــار المحاســبة المالي ــن بالتكلفــة المطفــأة بموجــب معي دي

ــم 33. رق

أدى تطبيــق معيــار المحاســبة الماليــة رقــم 33 إلــى تغييــرات 
إلدراج  المحاســبية  والسياســات  االســتثمارات  تصنيــف  فــي 
وتصنيــف وقيــاس االســتثمار فــي الصكــوك واألســهم واألدوات 
المماثلــة األخــرى دون أي تأثيــر علــى أي مبالــغ تــم اإلبــالغ عنهــا 
ســابًقا للســنة المنتهيــة في 31 ديســمبر 2020. راجع اإليضــاح 10/3.

معيار المحاسبة المالية ريم 35 - ااتياطيات المخاطر
يقــدم المعيــار إرشــادات قائمــة علــى المبــادئ بشــأن االحتفــاظ 
باالحتياطيــات، بمــا فــي ذلــك نهــج اســتخدام االحتياطيــات. كمــا 
يتطلــب ذلــك مــن المؤسســات الماليــة الدوليــة أن تفصــح فــي 
القوائــم الماليــة عــن أســاس تحديــد التحويــالت داخــل وخــارج 
االحتياطيــات، والحــد األدنــى لالحتياطيــات المحــددة واســتخدام 
للتقييــم  إرشــادات  يوفــر  أنــه  كمــا  المحــدد.  االحتياطــي 
والمحاســبة لمختلــف المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا األمــر 
ويوضــح الحاجــة إلــى مســتويات مختلفــة مــن االحتياطيــات بمــا 
يتماشــى مــع ديناميكيــة المخاطــر عبــر التقويــم المالــي. 
وخســائر  القيمــة  انخفــاض  مخصصــات  أيًضــا  يربــط  وأخيــًرا، 
االئتمــان وااللتزامــات المحملــة بالمخاطــر مقابــل االحتياطيــات 

ــاركين. ــة المش ــاب المصلح ــا ألصح ــاظ به ــب االحتف ــي يج الت

لــم ينتــج عــن تطبيــق هــذا المعيــار تغييــرات فــي المبلــغ عنهــا 
ســابًقا مــن صافــي الربــح أو حقــوق الملكيــة للنافــذة.

3. السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(
3.25 المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات )تابع(

الصادرة  والتفسيرات  والتعديالت  الجديدة  المعايير   3.25.2
ولم تسري فعاليتها بعد

فيمــا يلــي أدنــاه يتــم اإلفصاح عــن المعاييــر الجديــدة والتعديالت 
والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  عــن  الصــادرة  والتفســيرات 
ســارية  تصبــح  لــم  والتــي  اإلســالمية،  الماليــة  للمؤسســات 
ــم الماليــة للبنــك. يعتــزم  ــخ إصــدار القوائ المفعــول حتــى تاري
البنــك تطبيــق هــذه المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة، 

إن وجــدت، عندمــا تصبــح ســارية المفعــول.

معيار المحاسبة المالية رقم 38 - الوعد والخيار والتحوط

والمراجعــة  المحاســبة  هيئــة  أصــدرت   ،2020 عــام  فــي 
الماليــة  المحاســبة  اإلســالمية معيــار  الماليــة  للمؤسســات 
رقــم 38 »الوعــد والخيــار والتحــوط«. يهــدف هــذا المعيــار إلــى 
لــإلدراج والقيــاس  التقاريــر  وصــف مبــادئ المحاســبة وإعــداد 
الماليــة  المؤسســات  بترتيبــات  يتعلــق  فيمــا  واإلفصــاح 
الوعــد  مــن  اإلســالمية  الشــريعة  مــع  المتوافقــة  اإلســالمية 
والخيــار  الوعــد  المؤسســات  تســتخدم  والتحــوط.  والخيــار 
بأشــكال مختلفــة؛ يكــون بعضهــا ثانــوي لمعامــالت أخــرى، 
فــي حيــن يســتخدم البعــض كمنتجــات أساســية. يهــدف هــذا 
المعيــار إلــى توفيــر مبــادئ محاســبية لكليهمــا، باإلضافــة إلــى 
معامــالت التحــوط التــي تســتند عــادًة إلــى الوعــد أو الخيــار، أو 
تسلســل أو مزيــج منهمــا. تســري فعاليــة هذا المعيــار للفترات 
الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022، ويســمح بالتطبيــق 

المبكــر. تقــوم النافــذة حالًيــا بتقييــم تأثيــر هــذا المعيــار.

4. األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية 
لعدم التأكد من التقديرات

4.1 األدوات المالية
المحاســبية  السياســات  تطبيــق  فــي  الصــادرة  األحــكام  إن 
والتــي لهــا التأثيــر األكثــر أهميــة علــى المبالــغ المدرجــة فــي 

الماليــة: القوائــم 

تصنيــف األصــول الماليــة: تقييــم نمــوذج العمــل الــذي يتــم   ·
مــن خاللــه االحتفــاظ باألصــول وتقييــم مــا إذا كانــت الشــروط 
التعاقديــة لألصــول الماليــة هــي فقــط دفــع أصــل األصــل وربــح 

المبلــغ األصلــي القائــم.
فــي  التغييــرات  المتوقعــة:  االئتمانيــة  الخســارة  حســاب   ·
االفتراضــات والتقديــر للشــكوك التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى 
الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. إن التأثيــر مدفــوع بشــكل 
رئيســي بالمدخــالت واالفتراضــات والتقنيــات المســتخدمة 

لحســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.

إلحتســاب  المســتخدمة  والتقنيــات  واالفتراضــات  المدخــالت 
المتوقعــة اإلئتمــان  خســائر 

المفاهيــم التــي لهــا التأثيــر األكثــر أهميــة وتتطلــب مســتوى 
عالــي مــن الحكــم، كمــا تضعهــا النافــذة فــي االعتبــار أثنــاء 

تحديــد تقييــم األثــر، وهــي:

تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان  •

التطلعيــة  والمعلومــات  الكلــي  االقتصــاد  عوامــل   • 
والسيناريوهات المتعددة
تعريف التعثر في السداد  •

العمر المتوقع  •

ــي  ــذة ف ــة للناف ــة المتوقع ــائر االئتماني ــابات الخس ــل حس تتمث
مخرجــات لنمــاذج معقــدة مــع عــدد مــن االفتراضــات األساســية 
فيمــا يتعلــق باختيــار المدخــالت المتغيــرة وترابطهــا. تشــتمل 
عناصــر نمــاذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة والتــي تعتبــر 

ــرات محاســبية علــى مــا يلــي: ــا وتقدي أحكاًم

نموذج التصنيف االئتماني الداخلي للنافذة  •
ــادة كبيــرة  معاييــر النافــذة لتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زي  •
فــي مخاطــر االئتمــان، وبالتالــي يجــب قيــاس مخصصــات 
األصــول الماليــة علــى أســاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة 

ــي ــم النوع ــي والتقيي ــر اإلنتاج ــدى العم ــى م عل
تقســيم األصــول الماليــة عنــد تقييــم الخســائر االئتمانيــة   •

جماعــي أســاس  علــى  المتوقعــة 
تطويــر نمــاذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة، بمــا فــي ذلــك   •

ــالت ــار المدخ ــة واختي ــغ المختلف الصي
الكلــي  االقتصــاد  ســيناريوهات  بيــن  االرتباطــات  تحديــد   •
وقيــم  البطالــة  مثــل مســتويات  االقتصاديــة،  والمدخــالت 
الضمانــات، والتأثيــر علــى احتماليــة التعثــر فــي الســداد، 
التعثــر عنــد  المحتملــة  والخســارة  التعثــر،  عنــد  والتعــرض 
االستشــرافية  الكلــي  االقتصــاد  ســيناريوهات  اختيــار   •
وترجيحاتهــا المحتملــة الشــتقاق المدخــالت االقتصاديــة فــي 

المتوقعــة. االئتمانيــة  الخســائر  نمــاذج 

4.2 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
يتــم إحتســاب اإلســتهالك لتنزيــل تكلفــة األصــول علــى أســاس 
اإلنتاجــي  العمــر  إحتســاب  يتــم  المقــدر.  اإلنتاجــي  العمــر 
ــل  ــدة عوام ــى ع ــاء عل ــركة بن ــم إدارة الش ــًا لتقيي ــدر وفق المق
ــآكل والتلــف  ــة و الت ــدورات التشــغيلية وبرامــج الصيان منهــا ال

الطبيعييــن وذلــك بإســتخدام أفضــل التقديــرات.

5. نقد بالصندوق وارصدة لدى البنك المركزي 
العماني

20212020

ألف ريالالف ريال

1,0311,109النقد بالصندوق

14,02517,387ارصدة لدى البنك المررزي العماني

نقد وأرصدة لدى البنك المررزي 
96	,15,05618العماني

تصنــف جميــع حــاالت التعــرض الســابقة علــى أنهــا المرحلــة 1 كمــا فــي 31 ديســمبر 
2021، )2020: المرحلــة 1(.

واألرصــدة  النقــد  علــى  المتوقعــة  اإلئتمــان  خســائر  تعتبــر  ال 
لــدى البنــوك المركزيــة جوهريــة وبالتالــي لــم يتــم إجــراء أيــة 

ــْزن. ــل ُم ــن قب ــالت م تعدي

3. السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(
3.25 المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات

3.25.1 المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات السارية اعتبارًا من 1 يناير 2021
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

6. مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

إجمالي 2020إجمالي 2021

الف ريالالف ريال

8881,910مستحقات من بنو	 خارجية )إيضا	 أ(

3,000-مستحق الى بنو	 محلية )إيضا	 	(

445322مستحق من بنو	 و مؤسسات مالية

1,3335,232اإلجمالي

)أ( مســتحق مــن بنــوك أجنبيــة مــن بنــك دولــي ذو تصنيــف Aa1 مــع اســتحقاق حالــي، وهــو مــا يجعــل المبلغ المحتســب لخســائر 
.)Aa1 :2020( اإلئتمــان المتوقعــة غير ذي أهميــة

ــي، وهــو مــا يجعــل  ــغ المســتحقة مــن البنــوك المحليــة هــي مــن بنــك محلــي ذو تصنيــف Ba3 مــع اســتحقاق حال )ب( المبال
.)Ba3 :2020( ــة ــر ذي أهمي ــة غي ــان المتوقع ــائر اإلئتم ــب لخس ــغ المحتس المبل

7. األصول المالية:
7.1 استثمارات الدين المصنفة بالتكلفة المطفأة

إجمالي 2020إجمالي 2021

الف ريالالف ريال

17	,16,43816صكو	 الحكومية

963963صكو	 اللررات

550550صكو	 البنو	

17,95117,930أصول مالية بالتكلفة المطفأة 

)31()40(نايص مخصص خسائر اإلئتمان المتويعة

17,91117,899اإلجمالي

7.2 فيما يلي الحركة في مخصصات خسائر اإلئتمان:

إجمالي 2020إجمالي 2021

الف ريالالف ريال

3155الرصيد في 1 يناير

)	2(9مخصص مكّون / )مفر	 عنه( خالل السنة 

4031الرصيد في 31 ديسمبر

8. مبيعات آجلة بموجب المرابحة

إجمالي 2020إجمالي 2021

الف ريالالف ريال

3	4,3863,1اجمالي ذمم مبيعات آجلة بموجب المرابحة

)310()449(نايصا: ايرادات غير مكتسبة 

3,9372,833

)10()44(نايصا: مخصصات خسائر اإلئتمان 

3,8932,823مبيعات آجلة بموجب المرابحة

الذمــم المدينــة عــن المبيعــات اآلجلــة تتعلــق بتمويــل مقــدم إلــى األفــراد. يمكــن قيــاس الجــودة االئتمانيــة للمبيعــات اآلجلــة غيــر 
المتأخــرة وغيــر منخفضــة القيمــة بالرجــوع الــى نظــام التصنيــف الداخلــي الــذي تطبقــه ُمــْزن.

8. مبيعات آجلة بموجب المرابحة )تابع(
الحررة في الربح المؤجل

20212020

الف ريالالف ريال

	31025الربح المؤجل في بداية الفترة

2,5991,679ايرادات مبيعات المرابحة خالل الفترة

)1,623()2,460( كلفة مبيعات المرابحة

449310

--الربح المؤجل الملطو	 خالل الفترة

--األربا	 المؤجلة الُمتنازل عنها خالل الفترة

449310الربح المؤجل في نهاية الفترة

9. صافي اإلجارة المنتهية بالتمليك

إجمالي 2020إجمالي 2021

الف ريالالف ريال

التكلفة

	123,128123,72في 1 يناير 

)596()3,012(إضافات - بالصافي

120,116123,128في 31 ديسمبر 

االستهالك

)709,		()50,620(في 1 يناير 

)5,911()5,276(إضافات - بالصافي

)50,620()55,896(في 31 ديسمبر 

64,22072,508 صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2021

)9	8()741(نايصا : مخصصات خسائر اإلئتمان

63,47971,659 االيجار المنتهية بالتمليك – بالصافي

تتعلــق اإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك بتمويــل تــم تقديمــه الــى عمــالء مــن األفــراد والشــركات. يمكــن تقييــم الجــودة االئتمانيــة 
لإلجــارة المنتهيــة بالتمليــك غيــر المتأخــرة وغيــر منخفضــة القيمــة بالرجــوع الــى نظــام التصنيــف الداخلــي الــذي تطبقــه ُمــْزن.
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10. المشاركة المتناقصة

إجمالي 2020إجمالي 2021

الف ريالالف ريال

91,57875,928الذمم المدينة للملاررة المتنايصة 

)	1,51()2,239(نايصا: مخصصات خسائر اإلئتمان

	1	,	89,3397اإلجمالي

تتعلــق المشــاركة المتناقصــة بالتمويــل المقــدم لعمــالء الخدمــات المصرفيــة مــن األفــراد والشــركات. يمكــن تقييــم الجــودة 
االئتمانيــة للمشــاركة المتناقصــة التــي كانــت لــم تتجــاوز موعــد اســتحقاقها ولــم تنخفــض قيمتهــا بالرجــوع إلــى نظــام 

ــْزن. ــذي تطبقــه ُم التقييــم بالرجــوع الــى نظــام التصنيــف الداخلــي ال

11. إجارة آجلة

إجمالي 2020إجمالي 2021

الف ريالالف ريال

-722ذمم مدينة لإلجارة اآلجلة

-)3(نايصا: مخصصات خسائر اإلئتمان

-719اإلجمالي

تتعلــق اإلجــارة اآلجلــة بالتمويــل المقــدم لعمــالء الخدمــات المصرفيــة مــن األفــراد والشــركات. يمكــن تقييــم الجــودة االئتمانيــة 
لإلجــارة اآلجلــة التــي لــم يتأخــر موعــد اســتحقاقها أو تعرضــت النخفــاض فــي قيمتهــا بالرجــوع الــى نظــام التصنيــف الداخلــي الــذي 

تطبقــه ُمــْزن.

12. إجارة الخدمات

إجمالي 2020إجمالي 2021

الف ريالالف ريال

1822إجمالي اإلجارة المؤجلة للخدمات 

-)3(نايص: إيرادات غير محققة

  1522

-- نايص: مخصصات خسائر اإلئتمان

1522إجارة خدمات

13. الممتلكات والمعدات - صافي

سيارات ومفروشات 
ومعدات

 حسينات على عقارات 
اإلجماليأصول جاهزة لالستخداممستأجرة

ألف ريالألف ريالألف ريالألف ريال

التكلفة

11,3185733302,221 يناير 2021

5961-2إضافات 

)41()29()9()3(استبعادات

311,3175643602,241 ديسمبر 2021

االستهالك

1,0844921151,691 1 يناير 2021

272 22118 132 محمل للسنة

)55()43()9()3(استبعادات

1,907 190 514 1,213 31 ديسمبر 2021

334 170 50 104 صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2021

سيارات ومفروشات 
ومعدات

 حسينات على عقارات 
اإلجماليأصول جاهزة لالستخداممستأجرة

ألف ريالألف ريالألف ريالألف ريال

التكلفة

1,815- 73	2	11,3 يناير 2020

81	1	01003	إضافات 

)75()11()0()	6(استبعادات

311,3185733302,221 ديسمبر 2020

االستهالك

87	,1- 	7	11,013 يناير 2020

13518126279محمل للسنة

)75()11(-)	6(استبعادات

921151,691		311,08 ديسمبر 2020

81215530	23صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2020
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

14. أصول أخرى

20212020

الف ريالالف ريال

1,336 2,008ذمم أربا	 مدينة

2	3102اصول متنوعة

2,3181,578

15. مستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية

20212020

الف ريالالف ريال

8	27مستحق إلى المررز الرئيسي

8	27إجمالي

16. التزامات أخرى

20212020

الف ريالالف ريال

	9,53453 دائنون متنوعون

107 التزامات اإليجار

932 مستحق الدفع يصير األجل

7	1,9032,3 اربا	 مستحقة الدفع

1221,786 سلف ايجار آجلة

316- اربا	 مؤجلة بموجب المرابحة

 11,6755,015

16. التزامات أخرى )تابع(

20212020

الف ريالالف ريال

150293الرصيد في بداية العام

7	59اإلضافات خالل العام

68رسوم التمويل على اإليجار

)198()108(مدفوعات اإليجار

107150الرصيد في نهاية العام

17. مخصصات خسائر اإلئتمان التمويلية والمستردات والمفرج عنه من مخصصات خسائر اإلئتمان التمويلية
17.1 مخصص المحفظة

20212020

الف ريالالف ريال

1,581 2,407في 1 يناير

768 518مخصص مكّون خالل السنة

)23(-مفر	 عنه خالل السنة

14281الربح التعايدي المحتجز

07	,2 3,067في 31 ديسمبر
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول القوائم المالية )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

 17. مخصصات خسائر اإلئتمان التمويلية والمستردات والمفرج عنه من مخصصات خسائر 
اإلئتمان التمويلية )تابع(

 17.2 مقارنة للمخصص المحتفظ به وفقًا لمعيار المحاسبة المالية رقم 30 وتوجيهات البنك 
المركزي العماني كما في 31 ديسمبر 2021.

  صنيف األصل وفق لوائح 
البنك المررزي العماني

 صنيف األصل وفقًا للمعيار 
إجمالي المبلغالدولي للتقارير المالية 9 

 مخصص مكّون 
 وفقًا للوائح البنك 
المررزي العماني

 مخصص محتفظ 
به وفقًا للمعيار الدولي 

للتقارير المالية 9

 الفرق بين المخصص 
المكّون وفقًا للبنك المررزي 

العماني و المحتفظ به

 صافي المبلغ وفقًا 
للوائح البنك المررزي 

العماني*

صافي المبلغ وفقًا للمعيار 
الدولي للتقارير المالية 9

الربح المدر	 في األربا	 
والخسائر وفقًا للمعيار 

الدولي للتقارير المالية 9

 إاتياطي الربح وفقًا 
للوائح البنك المررزي 

العماني

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

)1()2()3()4()5()10(-)5(-)4( = )6()10(-)4(-)3(=)7()5(-)3( = )8()9()10(

يياسي

9-0928221100,782101,003	101,9311,1مرالة 1

--0,668	70	,0	198	0,99252232	مرالة 2

--------مرالة 3

9-142,9231,6621,252419141,252141,671مجموع فرعي

إشارة خاصة

--------مرالة 1

	813,5361	3,	1)812(826-362,	1مرالة 2

--------مرالة 3

14-14,34813,536)812(826-14,362مجموع فرعي

دون القياسي

- - - - - - -- مرالة 1

- - - - - - -- مرالة 2

- - - - - - -- مرالة 3

- - - - - - -- مجموع فرعي

ملكو	 في  حصيله

- - - - - - - - مرالة 1

- - - - - - - - مرالة 2

- - - - - - - - مرالة 3

- - - - - - - - مجموع فرعي

خسارة

- - - - - - - - مرالة 1

- - - - - - - - مرالة 2

387- 1,3652,239	987	369	,3,1881مرالة 3

387- 3,1881,4369498741,3652,239مجموع فرعي

بنود أخرى غير ملمولة 
في  عميم البنك 
المررزي العماني 

	.م.977 والتعليمات ذات 
الصلة

--95	,	5352,	2)0	(0	-535,	2مرالة 1

--963963---963مرالة 2

--------مرالة 3

--25,49825,458)40(40-25,498مجموع فرعي

اإلجمالي

9-126,4661,140968181125,317125,498مرحلة 1

14-55,78155,167)614(56,3175221,150مرحلة 2

387-3,1881,4369498741,3652,239مرحلة 3

410-185,9713,0983,067441182,463182,904االجمالي

مزن للصيرفة اإلسالميةمزن للصيرفة اإلسالمية البنك الوطني العماني - التقرير السنوي 2021  |  259 البنك الوطني العماني - التقرير السنوي 2021



إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

 17. مخصصات خسائر اإلئتمان التمويلية والمستردات والمفرج عنه من مخصصات خسائر 
اإلئتمان التمويلية )تابع(

17.2 الحركة في خسائر اإلئتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2021 )تابع(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

 17. مخصصات خسائر اإلئتمان التمويلية والمستردات والمفرج عنه من مخصصات خسائر 
اإلئتمان التمويلية )تابع(

 17.2 مقارنة للمخصص المحتفظ به وفقًا لمعيار المحاسبة المالية رقم 30 وتوجيهات البنك 
المركزي العماني كما في 31 ديسمبر 2021.

المبالغ بالريال العماني إعادة هيكلة التمويل 

 صنيف األصول 
وفقا لمعايير 

البنك المررزي 
العماني

 صنيف األصول 
وفقا للمعايير 

الدولية لإلبالغ 
المالي 9

إجمالي المبلغ 
المحمول

الحكم المطلو	 
وفقا لمعايير 

البنك المررزي 
العماني

الحكم المحتفظ 
به وفقا للمعايير 

الدولية لإلبالغ 
المالي 9

الفرق بين اكم 
البنك المررزي 

العماني 
المطلو	 
واألاكام 

المحتفظ بها 
بموجب المعايير 

الدولية لإلبالغ 
المالي 9

صافي المبلغ 
المتحمل وفقا 

للمعايير الدولية 
لإلبالغ المالي 9

ااتياطي الفائدة 
وفقا لمعايير 

البنك المررزي 
العماني

1-2-3-	-5-)8(+)5(-)	( = )6()5(-)3( = )7(8-

مصنفة على 
------مرالة 1أنها أداء

- 437 2 2 4 439 مرالة 2
------مرالة 3

المجموع 
- 437 2 2 4 439 الفرعي

مصنفة على 
------مرالة 1أنها غير أداء

------مرالة 2
------مرالة 3

المجموع 
------الفرعي

المجموع

------مرحلة 1

- 437 2 2 4 439 مرحلة 2

------مرحلة 3

- 437 2 2 4 439 المجموع

17.2 الحركة في خسائر اإلئتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2021

االجماليمرالة 3مرالة 2مرالة 1

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريال
التعرض لخسائر اإلئتمان المتوقعة

73	,160 3,188 	55,35 101,931 • عقود التمويل لدى العمالء
17,951 - - 17,951 • استثمارات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة

	6,21 - - 	6,21 • الجزء غير المستخدم من عقود التمويل والضمانات المالية
1,333 - - 1,333 • المستحق من البنو	 والبنك المررزي وأصول مالية أخرى

 127,	29 55,35	 3,188 185,971
الرصيد اإلفتتاحي كما في 1 يناير 2021

2,376 1,168 510 698 • عقود التمويل لدى العمالء
31 - - 31 • استثمارات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة

- - - - • الجزء غير المستخدم من عقود التمويل والضمانات المالية
- - - - • المستحق من البنو	 والبنك المررزي وأصول مالية أخرى

 729 510 1,168 2,407
عقود التمويل لدى العمالء

صافي التحويل بين المراال

االجماليمرالة 3مرالة 2مرالة 1

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريال
- - 65 )65(• االنتقال إلى المرالة 1

- )3(3 - • االنتقال إلى المرالة 2
- 56 )56(- • االنتقال إلى المرالة 3

- - - - • استثمارات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة
- - - - • الجزء غير المستخدم من عقود التمويل والضمانات المالية

- - - - • المستحق من البنو	 والبنك المررزي وأصول مالية أخرى
المحمل للفترة )صافي(

• عقود التمويل لدى العمالء )متضمنًة الفوائد التعايدية المحفوظة 
651 139 628 )116(بمقدار 269 ألف ريال عماني(

9 - - 9 • استثمارات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة
- - - - • الجزء غير المستخدم من عقود التمويل والضمانات المالية

- - - - • المستحق من البنو	 والبنك المررزي وأصول مالية أخرى
)107(628 139 660

الرصيد الختامي - كما في 31 ديسمبر 2021

3,027 1,360 1,150 517 • عقود التمويل لدى العمالء
0	 - - 0	 • استثمارات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة

- - - - • الجزء غير المستخدم من عقود التمويل والضمانات المالية
0 - - 0 • المستحق من البنو	 والبنك المررزي وأصول مالية أخرى

 557 1,150 1,360 3,067

اررة التمويل رما في 31 ديسمبر 2021

االجماليمرالة 3مرالة 2مرالة 1

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريال
التعرض لخسائر اإلئتمان المتوقعة

151,293 2	2,7 		37,0 111,507 الرصيد االفتتاحي - كما في 1 يناير 2021
-)726(770,	2 )		0,	2(االنتقال إلى المرالة 1

-)63(63 -االنتقال إلى المرالة 2
-58	 )58	(-االنتقال إلى المرالة 3

19,578 839 1,622 17,117 التمويالت الجديدة
)10,398()62()7,687()9	2,6(استرداد التمويل

شطب للفترة

160,473 3,188 55,354 101,931 األرصدة الختامية - كما في 31 ديسمبر 2021

رسوم انخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها كما في 31 ديسمبر 2021

الف ريال عمانينفقات إنخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها في 31 ديسمبر 2021
وفقًا للوائح البنك 
المررزي العماني

وفقًا للمعيار الدولي 
الفرقللتقارير المالية 9

- )518()518(خسارة إنخفاض القيمة المحملة على اسا	 األربا	 والخسائر
مخصصات وفقًا للوائح البنك المررزي العماني/ وفقًا لمعيار 

)443(3,067 3,510 المحاسبة المالية ريم 30

- 2.25 2.25 إجمالي معدل التمويل غير العامل 
- 2.00 2.00 صافي معدل التمويل غير العامل

الفــرق ذي الصلــة )صافــي الضريبــة( بيــن انخفــاض قيمــة خســارة التمويــل الحاليــة المحســوبة وفًقــا لمتطلبــات إرشــادات هيئــة 
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية وتوجيهــات البنــك المركــزي العمانــي ومخصــص انخفــاض القيمــة 
المحســوب بموجــب معيــار المحاســبة الماليــة رقــم 30، تــم تحويلــه إلــى احتياطــي خســائر انخفــاض قيمــة التمويــل المتراكمة.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

 17. مخصصات خسائر اإلئتمان التمويلية والمستردات والمفرج عنه من مخصصات خسائر
اإلئتمان التمويلية )تابع(

 17.3. مقارنة للمخصص المحتفظ به وفقًا لمعيار المحاسبة المالية رقم 30 وتوجيهات البنك المركزي العماني كما
في 31 ديسمبر 2020.

 صنيف األصل وفق لوائح البنك 
المررزي العماني

 صنيف األصل وفقًا للمعيار 
مخصص مكّون وفقًا للوائح إجمالي المبلغالدولي للتقارير المالية 9 

البنك المررزي العماني

مخصص محتفظ به وفقًا 
للمعيار الدولي للتقارير 

المالية 9

الفرق بين المخصص المكّون 
وفقًا للبنك المررزي العماني 

و المحتفظ به

صافي المبلغ وفقًا للوائح 
البنك المررزي العماني*

صافي المبلغ وفقًا للمعيار 
الدولي للتقارير المالية 9

الربح المدر	 في األربا	 
والخسائر وفقًا للمعيار 

الدولي للتقارير المالية 9

إاتياطي الربح وفقًا للوائح 
البنك المررزي العماني

ألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عمانيألف ريال عماني

)1()2()3()4()5()10(-)5(-)4( = )6()10(-)4(-)3(=)7()5(-)3( = )8()9()10(

يياسي

--110,926 37	,110 89	 698 1,187 	111,62 مرالة 1

--30,939 31,077 )138(62	 	32 01	,31 مرالة 2

--------مرالة 3

--141,865 141,514 351 1,160 1,512 143,025 مجموع فرعي

-

إشارة خاصة

--------مرالة 1

--77	,5 71	,5 6 9	 55 5,526 مرالة 2

--------مرالة 3

--5,477 5,471 6 49 55 5,526 مجموع فرعي

دون القياسي

- -- - - - - - مرالة 1

- -- - - - - - مرالة 2

- -- - - - - - مرالة 3

- -- - - - - - مجموع فرعي

ملكو	 في  حصيله

- -- - - - - - مرالة 1

- -- - - - - - مرالة 2

- -- - - - - - مرالة 3

- -- - - - - - مجموع فرعي

خسارة

- -- - - - - - مرالة 1

- -- - - - - - مرالة 2

269 -1,575 1,189 386 1,167 	1,28 2	2,7 مرالة 3

269 -1,575 1,189 386 1,167 1,284 2,742 مجموع فرعي

بنود أخرى غير ملمولة 
في  عميم البنك 
المررزي العماني 

	.م.977 والتعليمات ذات 
الصلة

--179,	2 210,	2 )31(31 -210,	2 مرالة 1

--------مرالة 2

--------مرالة 3

--24,179 24,210 )31(31 - 24,210 مجموع فرعي

اإلجمالي

--135,8341,187729458134,647135,105مرحلة 1

--36,54836,416)132(36,927379511مرحلة 2

269 -2,7421,2841,1673861,1891,575مرحلة 3

269 -175,5032,8502,407712172,384173,096االجمالي

إيضاحات حول القوائم المالية )تابع(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

 17. مخصصات خسائر اإلئتمان التمويلية والمستردات والمفرج عنه من مخصصات خسائر اإلئتمان
التمويلية )تابع(

17.3 الحركة في خسائر اإلئتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2020
المبالغ بالريال العماني إعادة هيكلة التموي 

 صنيف األصول 
وفقا لمعايير البنك 

المررزي العماني

 صنيف األصول 
وفقا للمعايير 

الدولية لإلبالغ 
المالي 9

إجمالي المبلغ 
المحمول

الحكم 
المطلو	 

وفقا لمعايير 
البنك المررزي 

العماني

الحكم 
المحتفظ به 

وفقا للمعايير 
الدولية لإلبالغ 

المالي 9

الفرق بين اكم البنك 
المررزي العماني 

المطلو	 واألاكام 
المحتفظ بها بموجب 
المعايير الدولية لإلبالغ 

المالي 9

صافي المبلغ 
المتحمل وفقا 

للمعايير الدولية 
لإلبالغ المالي 9

ااتياطي الفائدة 
وفقا لمعايير 

البنك المررزي 
العماني

1-2-3-	-5-)8(+)5(-)	( = )6()5(-)3( = )7(8-

مصنفة على 
------مرالة 1أنها أداء

-2,0992110112,089مرالة 2

------مرالة 3

-2,0992110112,089المجموع الفرعي

مصنفة على 
------مرالة 1أنها غير أداء

------مرالة 2

------مرالة 3

------المجموع الفرعي

المجموع

------مرحلة 1

-2,0992110112,089مرحلة 2

------مرحلة 3

-2,0992110112,089المجموع

االجماليمرالة 3مرالة 2مرالة 1

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريال

التعرض لخسائر اإلئتمان المتوقعة

2151,293	36,9272,7	111,62• عقود التمويل لدى العمالء

17,930--17,930• استثمارات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة

8	1,0--8	1,0• الجزء غير المستخدم من عقود التمويل والضمانات المالية

5,233--5,233• المستحق من البنو	 والبنك المررزي وأصول مالية أخرى
135,83536,9272,742175,504

الرصيد اإلفتتاحي كما في 1 يناير 2020

2825616831,527• عقود التمويل لدى العمالء

55--55• استثمارات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة

----• الجزء غير المستخدم من عقود التمويل والضمانات المالية

----• المستحق من البنو	 والبنك المررزي وأصول مالية أخرى
3375616831,582

عقود التمويل مع العمالء

صافي التحويل بين المراال

-)6()2	(8	• االنتقال إلى المرالة 1

----• االنتقال إلى المرالة 2

-	79)	79(-• االنتقال إلى المرالة 3

----• استثمارات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة

----• الجزء غير المستخدم من عقود التمويل والضمانات المالية

----• المستحق من البنو	 والبنك المررزي وأصول مالية أخرى

االجماليمرالة 3مرالة 2مرالة 1

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريال

المحمل للفترة )صافي(

• عقود التمويل لدى العمالء )متضمنًة الفوائد التعايدية المحفوظة 
9	8 )	30(	78 368 بمقدار 269 ألف ريال عماني(

)	2(- - )	2(• استثمارات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة

- - - - • الجزء غير المستخدم من عقود التمويل والضمانات المالية

0 - - 0 • المستحق من البنو	 والبنك المررزي وأصول مالية أخرى
 3		 78	)30	(825

الرصيد الختامي - كما في 31 ديسمبر 2020

2,376 1,168 510 698 • عقود التمويل لدى العمالء

31 - - 31 • استثمارات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة

- - - - • الجزء غير المستخدم من عقود التمويل والضمانات المالية

0 - - 0 • المستحق من البنو	 والبنك المررزي وأصول مالية أخرى

 729 510 1,168 2,407

اررة التمويل رما في 31 ديسمبر2020 

االجماليمرالة 3مرالة 2مرالة 1

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريال

التعرض لخسائر اإلئتمان المتويعة

103,82435,9622,216142,002الرصيد االفتتااي - رما في 1 يناير 2021

0 )2(30 )28(االنتقال إلى المرالة 1

0 1,232 )1,850(618 االنتقال إلى المرالة 2

0 )24(24 0 االنتقال إلى المرالة 3

13,5902,76011316,463التمويالت الجديدة

)7,172()792(0 )6,380(استرداد التمويل

----شطب للفترة

111,62436,9262,743151,293األرصدة الختامية - كما في 31 ديسمبر 2020

نفقات إنخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها في 31 ديسمبر 2020
الف ريال  

وفقًا للوائح البنك 
المررزي العماني

وفقًا للمعيار الدولي 
الفرق الف ريال عمانيللتقارير المالية 9

- )5	7()5	7(خسارة إنخفاض القيمة المحملة على اسا	 األربا	 والخسائر
مخصصات وفقًا للوائح البنك المررزي العماني/ وفقًا لمعيار 

)712(07	,2 3,119المحاسبة المالية ريم 30

- 1.99 1.99 إجمالي معدل التمويل غير العامل 
- 1.82 1.82 صافي معدل التمويل غير العامل

الفــرق ذي الصلــة )صافــي الضريبــة( بيــن انخفــاض قيمــة خســارة التمويــل الحاليــة المحســوبة وفًقــا لمتطلبــات إرشــادات هيئــة 
المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة اإلســالمية وتوجيهــات البنــك المركــزي العمانــي ومخصــص انخفــاض القيمــة 
المحســوب بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9، تــم تحويلــه إلــى احتياطــي خســائر انخفــاض قيمــة التمويــل 

المتراكمــة.

 17. مخصصات خسائر اإلئتمان التمويلية والمستردات والمفرج عنه من مخصصات خسائر اإلئتمان
التمويلية )تابع(

17.3 الحركة في خسائر اإلئتمان المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2020
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إيضاحات حول القوائم المالية
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18. حقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

20212020

الف ريالالف ريال

977,113	,7اسا	 التوفير المرابحة

13,8815,780ورالة من مؤسسات مالية

2,320	126,0261ورالة من العمالء

62	8	5ااتياطي  وازن االربا	 

221183ااتياطي مخاطر االستثمار

148,173155,858إجمالي حاملي حسابات االستثمار الغير المقيدة

ال يوجد استثمار مقيد كما في 31 ديسمبر 2021 )مقابل ال شيء في 31 ديسمبر 2020(.

األمــوال مــن حقــوق الملكيــة لحاملــي حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة تســتخدمها النافــذة لتمويــل األصــول. فيمــا يلــي األصــول 
التــي يتــم اســتثمار األمــوال فيهــا:

20212020

الف ريالالف ريال

3,6332,823مديونيات بيع مؤجلة بموجب المرابحة

71,659	8	,60إجارة منتهية بالتمليك

	1	,	83,3717ملاررة متنايصة

0	6,9-مستحق إلى بنو	 ومؤسسات مالية

- 671إجارة آجلة

22	1إجارة الخدمة

148,173155,858إجمالي 

يتــم خلــط حقــوق المســاهمين فــي صنــدوق حاملــي حســابات االســتثمار مــع صنــدوق النافــذة والوكالــة لتكوين مجمــع مضاربة 
عــام واحــد. يســتخدم هــذا الصنــدوق المجمــع لتمويــل واالســتثمار فــي األصــول المصرفيــة المولــدة لإليــرادات، ولكــن ال يتــم منــح 

األولويــة ألي طــرف لغــرض االســتثمار وتوزيــع األربــاح.

ال تخصــص النافــذة األصــول غيــر العاملــة لمجمــع حاملــي حســابات االســتثمار. يتــم تخصيــص جميــع مخصصــات انخفــاض القيمــة 
إلــى حقــوق الملكيــة. كمــا ال يتــم تخصيــص المبالــغ المســتردة مــن األصــول الماليــة المتعثــرة لحاملــي حســابات االســتثمار. 
يتــم فقــط توزيــع األربــاح المكتســبة مــن مجموعــة األصــول الممولــة مــن حاملــي حســابات االســتثمار ويتــم تخصيــص حقــوق 

المالكيــن بيــن حقــوق المالكيــن وحاملــي حســابات االســتثمار.

وفًقــا لسياســة النافــذة، يتــم توزيــع 40٪ كحــد أدنــى مــن النســبة المئويــة للعائــد علــى األصــول المكتســبة علــى حاملــي 
ــتثمار. ــابات االس ــى حس ــة عل ــات إداري ــذة أي نفق ــرض الناف ــم تف ــارب. ل ــة مض ــذة ب 60٪ كحص ــظ الناف ــتثمار وتحتف ــابات االس حس

 بلــغ متوســط   معــدل الربــح المنســوب إلــى حقــوق حاملــي حســابات االســتثمار علــى أســاس النســبة أعــاله للســنة ٪3.40 
.)٪3.38 :2020(

18. حقوق الملكية لحاملي حسابات االستثمار غير المقيدة
أساس  وزيع الربح بين اقوق المالكين وااملي اسابات االستثمار غير المقيد

يتــم توزيــع أربــاح االســتثمار بيــن حقــوق المالكيــن وحاملــي حســابات االســتثمار غيــر المقيــد للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2021 والســنة المنتهيــة فــي ديســمبر 2020 علــى النحــو التالــي:

20212020

النسبة المئويةالنسبة المئوية

0	%0	%اصة ااملي اسابات االستثمار غير المقيد

60%60%اصة المضار	

ــا  ــح وفًق ــع حصــة المضــارب مــن الرب ــل بعــد توزي ــة مــن حصــة العمي يخصــم احتياطــي مخاطــر االســتثمار بنســبة 0.5 فــي المائ
للسياســة المعتمــدة تحســبا للخســائر المســتقبلية لحقــوق حاملــي حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة. يعــود احتياطــي 
ــبة  ــاح بنس ــوازن األرب ــي ت ــة. احتياط ــد المضارب ــكام عق ــروط وأح ــا لش ــتثمار وفًق ــابات االس ــي حس ــى حامل ــتثمار إل ــر االس مخاط
ــح المــوزع الــى حاملــي حســابات االســتثمار غيــر المقيــدة قبــل  ــْزن والــذي يفيــض عــن الرب 1 % هــو المبلــغ الــذي توزعــة نافــذة ُم
توزيــع حصــة المضــارب مــن االيــرادات للحفــاظ علــى مســتوى معيــن مــن العائــد. يعــود احتياطــي مخاطــر االســتثمار الــى حقــوق 

ــدة. ــر المقي ــتثمار غي ــابات االس ــي حس ــن وحامل المالكي

19. راس المال المخصص
ــل 20,00,000  ــال عمانــي تــم تحويلــه مــن البنــك الوطنــي العمانــي ش م ع ع. ) مقاب ــف رأس المــال المخصــص مــن 20,000,000 ري يتأل

ريــال عمانــي فــي 2020(

20. المبيعات اآلجلة بموجب المرابحة

20212020

الف ريالالف ريال

182127أربا	 مبيعات آجلة بموجب المرابحة

21. إيرادات اإلجارة المنتهية بالتمليك

20212020

الف ريالالف ريال

10,30011,319إيرادات اإلجارة المنتهية بالتمليك

)7,069()7	6,5(نايصا: االستهال	

 3,753	,250

22. المشاركة المتناقصة

20212020

الف ريالالف ريال

020,		80,	إيرادات الملاررة المتنايصة
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23. العائد على حاملي حسابات االستثمار غير المقيدة

20212020

الف ريالالف ريال

3533اسا	  وفير المضاربة

2,8042,095ورالة

		2,2602,7ورالة مرنة

7553ورالة بين البنو	

925,	5,174إجمالي

25. مصروفات عمومية وإدارية

20212020

الف ريالالف ريال

1,2651,158روا ب وعالوات

46ايجار ورسوم وضرائب

237اعالنات

10093الرسوم اإلدارية لمكتب الرئيسي

7885مصروفات التصليح

1219الرسوم القانونية والمهنية

526األدوات المكتبية

	363مكافآت اعضاء مجلس االدارة

12نفقات سفر و رفيه

201215مصروفات متنوعة

1,7251,6	5

26. معامالت مع االطراف ذات العالقة
تجــري نافــذة ُمــْزن فــي ســياق النشــاط اإلعتيــادي بعــض المعامــالت مــع بعــض أعضــاء مجلــس إدارتهــا ومســاهميها ومــع شــركات 

يمكنهــم أن يمارســوا تأثيــرًا كبيــرًا عليهــا. بلــغ مجمــل المبالــغ واألرصــدة مــع تلــك األطــراف ذات العالقــة مــا يلــي:

20212020

الف ريالالف ريالودائع وحسابات أخرى

أعضاء مجلسي اإلدارة والريابة اللرعية والمساهمين أصحا	 اصص  قل عن 10 % 
13537من ُمْزن 

20212020

الف ريالالف ريالالتمويل

أعضاء مجلسي اإلدارة والريابة اللرعية والمساهمين أصحا	 اصص  قل عن 10 % 
58-من ُمْزن 

26. معامالت مع االطراف ذات العالقة )تابع(
قائمة الدخل تشمل المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة:

20212020

الف ريالالف ريالمكافآت مدفوعة الى أعضاء مجلسي اإلدارة والرقابة الشرعية:

رئيس مجلس االدارة

88• مكافأة مقتراة

22• بدالت اضور االجتماعات

--• مصاريف أخرى مدفوعة

أعضاء أخرين

1515• مكافآت مقتراة

119• بدالت اضور االجتماعات

--• مصاريف أخرى مدفوعة

أتعاب إدارية مستحقة الى البنك الوطني العماني عن معامالت مصرفية 
10093تقليدية

27. التزامات عرضية وارتباطات
27.1 بنود طارئة تتعلق باالئتمان 

تعتبــر النافــذة طرًفــا فــي أداة ماليــة ذات مخاطــر ائتمانيــة خــارج الميزانيــة العموميــة فــي ســياق العمــل االعتيــادي لتلبيــة 
االحتياجــات الماليــة لعمالئهــا. تتضمــن هــذه األدوات الماليــة خطابــات اعتمــاد مســتندية وضمانــات ماليــة ألطــراف ثالثــة والتزامــات 
بتقديــم االئتمــان وغيرهــا. إن تعــرض النافــذة لخســارة االئتمــان فــي حالــة عــدم قيــام الطــرف اآلخــر بمثــل هــذه األدوات الماليــة يتــم 
تمثيلــه بقيمــة العقــد أو القيمــة االســمية لــألداة. ومــع ذلــك، عــادًة مــا تكــون مخاطــر االئتمــان علــى هــذه المعامــالت أقــل مــن 

قيمــة العقــد أو القيمــة اإلســمية.

إن المخاطــر التــي ينطــوي عليهــا ذلــك هــي فــي األســاس نفــس مخاطــر االئتمــان التــي ينطــوي عليهــا توســيع نطــاق تســهيالت 
التمويــل ، وبالتالــي تخضــع هــذه المعامــالت لنفــس المنظمــة االئتمانيــة واحتياطــات محفظــة األوراق الماليــة والضمانــات للعمالء 

الذيــن يتقدمــون بطلبــات التمويــل للعمــالء.

كانت قيمة العقد غير المسددة أو المبالغ االسمية لهذه األدوات في 31 ديسمبر كما يلي:

20212020

الف ريالالف ريال

76	192خطابات االئتمان

6,022572خطابات الضمان

6,2141,0	8

تتركز االلتزامات العرضية في قطاع خدمات الشركات واألفراد فقط.

27-2 ارتباطات رأسمالية واستثمارية

20212020

الف ريالالف ريال

48233ار باطات  عايدية إلجارة آجلة

	9,11319,19ار باطات  عايدية للملاررة المتنايصة

9,16119,	27
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

28. إدارة المخاطر المالية
فــي  يتمثــل  تحقيقهــا  الــى  إلدارة  الرئيســي  الهــدف  يتمثــل 
التــي  المخاطــر  مختلــف  مــن  ُمــْزن  مــوارد  علــى  الحفــاظ 
تواجههــا. وتشــتمل مجموعــة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا 
نافــذة ُمــْزن علــى المخاطــر االئتمانيــة للشــركات ومخاطــر 
ائتمــان االفــراد ومخاطــر الســوق ومخاطــر التشــغيل. وتتبــع 
ــي  ــر وه ــم المخاط ــس قس ــى رئي ــر ال ــطة المخاط ــة انش كاف
مســتقلة عــن الوحــدات التجاريــة بُمــْزن. وتتعــرض نافــذة ُمــْزن 

االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر الســوق. لمخاطــر 

مخاطر اإلئتمان
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر ان تتكبــد ُمــْزن خســارة بســبب 
الوفــاء  فــي  المقابلــة  األطــراف  أو  والعمــالء  الزبائــن  فشــل 
الــى إدارة و  بالتزاماتهــم التعاقديــة نحــو ُمــْزن. تعمــد ُمــْزن 
االئتمانيــة عــن طريــق وضــع حــدود  التحكــم فــي المخاطــر 
داخليــة علــى مقــدار الخطــر الــذي يمكنهــا قبولــه عنــد التعامل 
مــع االفــراد والجماعــات )ملتزمــون فــرادى( و قطاعــات االعمــال 

تماشــيا مــع توجيهــات البنــك المركــزي العمانــي.

إدارة مخاطر االئتمان
مــع  صفقــات  ُمــْزن  تبــرم  االئتمــان،  مخاطــر  مســتوى  إلدارة 
األطــراف األخــرى مــن ذوي االئتمــان الجيــد. وتمثــل لجنــة االئتمــان 
ســلطة  و  النهائــي  االئتمــان  جهــة  بالمجلــس  الشــركات 
الموافقــة علــى  بُمــْزن و المســؤولة أساســا عــن  الموافقــة 
ســلطة  مســتوى  تتجــاوز  التــي  االئتمــان  مقترحــات  جميــع 
اإلدارة. إن لجنــة إدارة االئتمــان )»MCC«( هــو الهيئــة التــي تتخــذ 
القــرارات بــاإلدارة وخولــت للنظــر فــي جميــع القضايــا المتعلقــة 

باالئتمــان ضمــن حــدود معينــة.

سياسات تخفيف المخاطر االئتمانية
ــان  ــر االئتم ــزات مخاط ــط تركي ــوم بضب ــدد وتق ــْزن وتح ــر ُم تدي
وعلــى وجــه الخصــوص، فيمــا يتعلــق باألطــراف االخــرى مــن 
األفــراد والجماعــات، وقطاعــات االعمــال والــدول. كــم تحــدد ُمــْزن 
هيــاكل مســتويات مخاطــر االئتمــان الــذي تقبــل بــه وذلــك 
يتعلــق  فيمــا  المقبولــة  المخاطــر  لمســتوى  حــدود  بوضــع 
ــات  ــن ، والقطاع ــن المقترضي ــة م ــد، أو مجموع ــرض واح بمقت
الجغرافيــة والصناعيــة. ويتــم رصــد هــذه المخاطــر و مراجعتهــا 
دوريــا مــن قبــل لجنــة إدارة االئتمان و لجنة المخاطــر بالمجلس.

ــْزن تصنيفــات  لتســهيل التخفيــف مــن المخاطــر تســتخدم ُم
ــي و إس وفيتــش  ــم وضــع تصنيفــات ب ــز، كمــا ت ــة مودي وكال
لتكــون بمثابــة مبــادئ توجيهيــة لضمــان تنويــع المحفظــة 
مــن حيــث تصنيفــات المخاطرالســيادية والتعــرض الجغرافــي. 
وقــد وافــق المجلــس علــى هــذه الحــدود. تلتــزم ُمــْزن بشــكل 
ــي  ــي ف ــزي العمان ــك المرك ــة للبن ــادئ التوجيهي ــارم بالمب ص

تمويل األفراد. 

فيمــا يلــي تحليــال لمحفظــة التمويــل. ومــن الجديــر بالذكــر ان 
محفظــة التمويــل تشــتمل علــى كافــة الحســابات القياســية 

وال توجــد حــاالت لإلنخفــاض فــي القيمــة بالمحفظــة.

مــع تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 
ــز إدارة مخاطــر االئتمــان بشــكل أكبــر حيــث  مؤخــرًا، تــم تعزي
تــم أخــذ المزيــد مــن الســمات فــي االعتبــار، بمــا فــي ذلــك علــى 
ــد المخاطــر الرئيســية الناشــئة  ــال ال الحصــر، تحدي ســبيل المث
المعامــالت  وبنيــة  واالقتصــاد  بالصناعــة  المتعلقــة  القائمــة 
ــخ فــي تقييــم خســائر اإلئتمــان  ــات إل ــة المدفوع وشــروط وحال

المتوقعــة.

يــؤدي دمــج المعلومــات المســتقبلية إلــى زيــادة مســتوى 
ــاد  ــل االقتص ــي عوام ــرات ف ــر التغيي ــة تأثي ــول كيفي ــم ح الحك
القابلــة  المتوقعــة  االئتمــان  خســائر  علــى  هــذه  الكلــي 
للتطبيــق علــى المرحلــة 1 والمرحلــة 2 مــن التعــرض والتــي 
واالفتراضــات  المنهجيــات  مراجعــة  تتــم  عاملــة.  تعتبــر 
المتضمنــة، بمــا فــي ذلــك أي توقعــات للظــروف االقتصاديــة 
الكبيــرة  الزيــادة  تقييــم  إن  دوري.  بشــكل  المســتقبلية، 
فــي مخاطــر االئتمــان وإحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة 

مســتقبلية. معلومــات  يتضمــن 

)أ( التركيز الجغرافي
بالمركــز  المدرجــة  الماليــة  وااللتزامــات  االصــول  كافــة  إن 
المالــي وكذلــك كافــة البنــود المدرجــة خــارج وداخــل الميزانيــة 

العموميــة تتواجــد فــي ســلطنة عمــان.

28. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر اإلئتمان )تابع(

)ب( تركيزات العمالء

على األصول

مستحق 
من البنو	 

والمؤسسات 
المالية

استثمارات دين 
مصنفة بالتكلفة 

المطفأة

مبيعات آجلة 
بموجب المرابحة

إجارة منتهية 
بالتمليك

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31 ديسمبر 2021

2,72555,262--االفراد
1,33317,9111,1688,217اللررات

1,33317,9113,89363,	79

الملاررة على األصول
اجارة الخدماتإجارة آجلةالمتنايصة

الف ريالالف ريالالف ريال31 ديسمبر 2021

9,88771915االفراد
--79,452اللررات

89,33971915

ورالة من اسابات الورالةاسابات جاريةعلى االلتزامات
مؤسسات مالية

مستحق الى 
البنو	 و 

المؤسسات 
المالية

ااملي اسابات 
االستثمار غير 

المقيد

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31 ديسمبر 2021

8,266-73725,857االفراد
-9,833100,16913,88127اللررات

10,570126,02613,881278,266

على األصول

مستحق 
من البنو	 

والمؤسسات 
المالية

األصول المالية 
بالتكلفة المطفأة

مبيعات آجلة 
بموجب المرابحة

إجارة منتهية 
بالتمليك

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31 ديسمبر 2020

1,99759,857--االفراد
5,23217,89982611,802اللررات

5,23217,8992,82371,659

الملاررة على األصول
اجارة الخدماتإجارة آجلةالمتنايصة

الف ريالالف ريالالف ريال31 ديسمبر 2020

22-	6,83االفراد
--67,580اللررات

74,414-22

ورالة من اسابات الورالةاسابات جاريةعلى االلتزامات
مؤسسات مالية

مستحق 
الى البنو	 

والمؤسسات 
المالية

اسابات  وفير 
مرابحة )شامل 

االاتياطي(

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31 ديسمبر 2020

7,758--65	,72723االفراد
-8	9,360118,8555,780اللررات

10,087142,3205,780487,758
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28. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر اإلئتمان )تابع(

)ج( تركيزات القطاع االقتصادي

أصول

مبيعات آجلة 
بموجب المرابحة

إجارة منتهية 
بالتمليك

الملاررة 
اجارة الخدماتإجارة آجلةالمتنايصة

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31 ديسمبر 2021

2,76255,49410,07472215أفراد

--5,62526,161-إنلاءات

--21915011,269 صنيع

--4935430 جارة

--4632,94643,644خدمات

3,93764,22091,57872215

التزامات واقوق ملكية ااملي اسابات جارية
اسابات االستثمار اسابات الورالة

الف ريالالف ريال31 ديسمبر 2021

10,570148,173أفراد

--إنلاءات

-- صنيع

-- جارة

--خدمات

10,570148,173

أصول

مبيعات آجلة 
بموجب المرابحة

إجارة منتهية 
بالتمليك

الملاررة 
اجارة الخدماتإجارة آجلةالمتنايصة

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31 ديسمبر 2020

22-326,875	,1,95260أفراد

--18,961	7,88-إنلاءات

--8720212,307 صنيع

--50723600 جارة

--2853,97237,185خدمات

2,83172,51375,928-22

التزامات واقوق ملكية ااملي اسابات جارية
اسابات االستثمار اسابات الورالة

الف ريالالف ريال31 ديسمبر 2020

10,087155,858أفراد

--إنلاءات

-- صنيع

-- جارة

--خدمات

10,087155,858

28. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر اإلئتمان )تابع(

 قييم إنخفاض القيمة
تعريف التعثر في السداد والمعالجة

وبالتالــي،  الســداد،  فــي  تعثــرت  ماليــة  أداة  أن  النافــذة  تــرى 
ــاب  ــة( إلحتس ــة اإلئتماني ــاض القيم ــة 3 )إنخف ــتخدم المرحل يس
ــح  ــع الحــاالت عندمــا يصب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة فــي جمي
المقتــرض متأخــرا 90 يوًمــا عــن ســداد مدفوعاتــه التعاقديــة. 
تعتبــر النافــذة أرصدة الخزینة والبنوك متعثــرة فــي الســداد ویتخذ 
قبل  المطلوبة  الداخلیة  المدفوعات  یتم ســداد  ال  إجراء فوري عندما 

إغالق األعمال كمــا هــو مبین في االتفاقیات الفردیة.

كجــزء مــن التقييــم النوعــي لمــا إذا كان العميــل متعثــرًا 
ــار مجموعــة  ــن اإلعنب ــا فــي عي ــذة أيًض فــي الســداد، تأخــذ الناف
متنوعــة مــن الحــاالت التــي قــد تشــير إلــى عــدم إحتمــال الدفــع. 
ــا  ــة م ــذة بعناي ــدرس الناف ــداث، ت ــذه األح ــل ه ــدث مث ــا تح عندم
إذا كان ينبغــي أن يــؤدي هــذا الحــدث إلــى معاملــة العميــل 
ــه متعثــرًا فــي الســداد، ومــن ثــم يتــم تقييمــه علــى  علــى أن
ــه المرحلــة 3 إلحتســاب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة أو مــا إذا  أن

ــمل: ــداث تش ــذه األح ــل ه ــبة. مث ــة 2 مناس ــت المرحل كان

أو  التعثــر  إلــى  يشــير  للمقتــرض  الداخلــي  التقييــم   •
التعثــر شــبه 

المقترض طلب التمويل في حاالت الطوارئ من النافذة  •
المقتــرض الــذي لديــه التزامــات مســتحقة متأخــرة للدائنيــن   •

العمومييــن أو الموظفيــن
المقترض المتوفى  •

ــث  ــة حي ــات المتضمن انخفــاض جوهــري فــي قيمــة الضمان  •
مــن المتوقــع اســترداد القــرض مــن بيــع الضمانــات

انخفــاض جوهــري فــي مبيعــات المقتــرض أو فقــدان أحــد   •
العمــالء كبــار 

خرق إلتفاق ال تتنازل عنه النافذة  •
المديــن )أو أي منشــأة قانونيــة داخــل مجموعــة المديــن(   •
تقــوم بتقديــم طلــب إعــالن اإلفــالس • تعليــق ديــون أو حقــوق 
المســاهمين المدرجــة فــي البورصــة بســبب الشــائعات أو 

الحقائــق المتعلقــة بالصعوبــات الماليــة.

إن سياســة النافــذة فــي إعتبــار أداة ماليــة »قــد تــم معالجتهــا«، 
وبالتالــي إعــادة تصنيفهــا خــارج المرحلــة 3 عندمــا ال يكــون أي 
مــن معاييــر التعثــر موجــوًدا لمــدة ســتة أشــهر متتاليــة علــى 
األقــل. إن قــرار تصنيــف أصــل مــا فــي المرحلــة 2 أو المرحلــة 1 
عنــد معالجتــه يعتمــد علــى تصنيفــه االئتمانــي األخيــر فــي 
وقــت المعالجــة، ومــا إذا كان هــذا يشــير إلــى وجــود زيــادة 

ــي. ــاإلدراج المبدئ ــة ب ــان مقارن ــر االئتم ــي مخاط ــرة ف كبي

تأسيس معلومات تطلعية
تقــوم النافــذة بتأســيس معلومــات تطلعيــة فــي كل مــن 
ازدادت  قــد  لــألداة  االئتمــان  مخاطــر  كانــت  إذا  لمــا  تقييمــه 
بشــكل كبيــر منــذ اإلدراج المبدئــي وقياســه لخســائر اإلئتمــان 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  إعتبــار  علــى  وبنــاًء  المتوقعــة. 
النافــذة  تقــوم  الخارجيــة،  والمتوقعــة  الفعليــة  المعلومــات 
بصياغــة وجهــة نظــر أساســية لالتجــاه المســتقبلي للمتغيــرات 

ــن  ــة م ــة معقول ــى مجموع ــة إل ــة باإلضاف ــة ذات الصل االقتصادي
المحتملــة. الســيناريوهات 

المعلومــات  وتوافــر  النافــذة  مخاطــر  طبيعــة  إلــى  بالنظــر 
التاريخيــة الموثوقــة إحصائيــًا، تســتمد النافــذة احتماليــة التعثــر 
مــن اســتخدام بيانــات خــالل دورة األعمــال التــي تنشــرها وكالــة 

ــز لــكل فئــة تصنيــف. مودي

افتراضات اقتصادية متغيرة
إن الطريقــة المشــريحة لتحديــد ســيناريوهات االقتصــاد الكلــي 
واحتماالتهــا هــي نهــج مختلــط يجمــع بيــن التنبؤات/النمذجــة 
الظــروف  علــى  للحصــول  العشــوائي  التوزيــع  تحليــل  مــع 

االقتصاديــة البديلــة واحتماالتهــا.

يمكــن تلخيــص االفتراضــات الرئيســية والخيــارات المنهجيــة 
فــي مجموعــة مــن الخطــوات التاليــة:

علــى الرغــم مــن حقيقــة أن ســعر النفــط لــم يتــم اختيــاره   .1
لالختيــار  اإلحصائــي  التحســين  خــالل  توضيحــي  كمتغيــر 
المتغيــر، فــإن فطنــة األعمــال باإلضافــة إلى تحليــل االرتباطات 
الناتــج  أنهــا قــوة دافعــة رئيســية فــي تحديــد  إلــى  تشــير 
المحلــي اإلجمالــي ومعــدل الفائــدة الحقيقــي علــى النحــو 
المحــدد فــي البنــك الدولــي )يتأثــر معامــل انكمــاش الناتــج 
ــة  ــث أن صناع ــط حي ــعار النف ــدة بأس ــي بش ــي اإلجمال المحل
النفــط مســؤولة عــن جــزء كبيــر مــن حجــم الناتــج المحلــي 

ــي فــي ُعمــان(. اإلجمال
تــم إنشــاء الســيناريو األساســي علــى افتــراض اســتقرار   .2
ســعر النفــط عنــد مســتوى 42 دوالر لبرميــل النفــط برنــت.

تــم بنــاء الســيناريوهات البديلــة بنــاًء علــى االنحرافــات عــن   .3
ــار: ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــط م ــعر النف ــي لس ــار األساس المس

 28( النفــط  أســعار  فــي  للتغيــرات  التاريخيــة  التقلبــات  أ. 
النســبية  الســعرية  للتغيــرات  القياســي  االنحــراف   ٪

، الســنوية( 
االنحــراف   0.87 زائد/ناقــص  يســاوي  االنفصــال  حجــم  ب. 
كتمثيــل  األساســي  الســيناريو  مــن  القياســي 
تقريبــي الحتمــال 33,33٪ مــن الســيناريوهات البديلــة 

والمواتيــة(، )الســلبية 
ــراض  ــى افت ــر عل ــت للمتغي ــات الوق ــتندت ديناميكي ج.  اس
التوزيــع الطبيعــي للتغيــرات الســنوية فــي أســعار النفــط 
مــع بعــض خصائــص عكــس المتوســط وقيــاس الزمــن 
المعيــن )زمــن االنحــراف القياســي مــرات الجــذر التربيعــي 
للوقــت( مــع عالمــات )- / +( بمــا يتماشــى مــع خصائــص 

الســيناريو )ســلبي / مواتيــة(.

اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  يكــون  أن  المتوقــع  مــن  4.  كان 
ومعــدل الفائــدة الحقيقــي يســتند إلــى اعتماديــات التبــادل 
وعالقاتهمــا )مــع تأخــر الوقــت المناســب( لتغيــرات أســعار 
ــت فــي إطــار  النفــط مــع افتــراض منتصــف أســعار نفــط برن
ســيناريو محــدد كمــا تــم الحصــول عليــه مــن خــالل العملية 

ــي 3. ــة ف الموضح
تــم التنبــؤ بالناتــج المحلــي اإلجمالــي للفــرد مــن خــالل    .5
اإلجمالــي  المحلــي  الناتــج  فــي  التغيــرات  إلــى  االنحــدار 
معيــن  لســيناريو  المقــدر  النحــو  علــى  المقابلــة 
ويفتــرض خفــض وتيــرة النمــو الســكاني ال يعتمــد علــى 

المعنــي. الســيناريو 
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28 إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر اإلئتمان )تابع(

 قييم إنخفاض القيمة ) ابع(
ــذة،  ــية للناف ــة األساس ــر الحال ــتخدمة لتقدي ــات المس ــة واالفتراض ــارة المتوقع ــية للخس ــل الرئيس ــة العوام ــداول التالي ــدد الج تح
وهــي قوائــم أســعار الصــرف المعتمــدة علــى الحالــة األساســية، باإلضافــة إلــى تأثيــر اســتخدام ســيناريوهات اقتصاديــة متعــددة 

فــي 31 ديســمبر 2021.

202120222023سيناريو خسائر اإلئتمان المتويعة والترجيح المخصصالمحررين الرئيسيين

سعر الفائدة الحقيقي

7.1%7.1%7.1%السيناريو األساسي

	.5%7.	%3.2%سيناريو الصعود

10.6%11.5%13.0%سيناريو الهبو	

النا ج المحلي اإلجمالي

3.5%3.5%11.0%السيناريو األساسي

3.9%5.	%11.0%سيناريو الصعود

3.1%2.3%11.0%سيناريو الهبو	

النا ج المحلي اإلجمالي 
للفرد الوااد

-	.0%-	.0%6.9%السيناريو األساسي

-0.1%0.5%6.9%سيناريو الصعود

-0.9%-1.3%6.9%سيناريو الهبو	

ــذة،  ــية للناف ــة األساس ــر الحال ــتخدمة لتقدي ــات المس ــة واالفتراض ــارة المتوقع ــية للخس ــل الرئيس ــة العوام ــداول التالي ــدد الج تح
وهــي قوائــم أســعار الصــرف المعتمــدة علــى الحالــة األساســية، باإلضافــة إلــى تأثيــر اســتخدام ســيناريوهات اقتصاديــة متعــددة 

فــي 31 ديســمبر 2020.

202020212022سيناريو خسائر اإلئتمان المتويعة والترجيح المخصصالمحررين الرئيسيين

سعر الفائدة الحقيقي

7.6%7.6%7.6%السيناريو األساسي

6.9%	.6%5.8%سيناريو الصعود

	.7%8.1%8.9%سيناريو الهبو	

النا ج المحلي اإلجمالي

3.	%3.	%3.	%السيناريو األساسي

2.	%3.	%5.1%سيناريو الصعود

3.7%3.6%2.9%سيناريو الهبو	

النا ج المحلي اإلجمالي 
للفرد الوااد

0.1%0.7%0.2%السيناريو األساسي

0.2%	.0%1.1%سيناريو الصعود

-0.2%-	.0%-1.0%سيناريو الهبو	

28. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر اإلئتمان )تابع(

 قييم إنخفاض القيمة ) ابع(
إقراض الشركات واألعمال التجارية الصغيرة

بالنســبة للقــروض المصرفيــة للشــركات واالســتثمارات، يتــم 
االئتمــان  مخاطــر  موظفــي  قبــل  مــن  المقترضيــن  تقييــم 
المتخصصيــن فــي البنــك. يســتند تقييــم مخاطــر االئتمــان 
علــى نمــوذج تقييــم النقــاط االئتمانيــة الــذي يأخــذ فــي االعتبــار 
مختلــف المعلومــات التاريخيــة والحاليــة والمســتقبلية مثــل:

المعلومــات الماليــة التاريخيــة مــع التوقعــات والموازنــات   -
التــي أعدهــا العميــل. تشــمل هــذه المعلومــات الماليــة 
ونســب  المــالءة  ونســب  والمتوقعــة  المحققــة  النتائــج 
ــي  ــاس األداء المال ــة لقي ــرى ذات صل ــب أخ ــيولة وأي نس الس
فــي  المؤشــرات  هــذه  بعــض  التقــاط  يتــم  للعميــل. 
اإلتفاقيــات المبرمــة مــع العمــالء، وبالتالــي، يتــم قياســها 

االهتمــام. مــن  بمزيــد 
أي معلومــات متاحــة للجمهــور حــول العمــالء مــن األطــراف   -
الخارجيــة. وهــذا يشــمل درجــات التصنيــف الخارجيــة الصــادرة 
المســتقلين،  المحلليــن  وتقاريــر  التصنيــف،  وكاالت  عــن 
وســندات متداولــة عالنيــًة أو أســعار مقايضــة تقصيــر اإلئتمــان 

ــة والمقــاالت. ــات الصحفي أو البيان
أي معلومــات اقتصاديــة جغرافيــة أو جيوسياســية، علــى   -
المتعلــق  المحلــي  الناتــج  إجمالــي  نمــو  المثــال،  ســبيل 
ــل. ــل العمي ــث يعم ــددة حي ــة مح ــة وجغرافي ــات صناعي بقطاع
أي معلومــات داعمــة أخــرى موضوعيــة عــن جــودة وقــدرات   -

إدارة العميــل ذات الصلــة بــأداء الشــركة.
يختلــف مــدى تعقيــد وتقنيــات التصنيــف بنــاًء علــى تعــرض   -
بعــض  تصنيــف  يتــم  العميــل.  وحجــم  وتعقيــد  البنــك 
نمــاذج  ضمــن  تعقيــًدا  األقــل  الصغيــرة  التجاريــة  القــروض 

األفــراد. خدمــات  بمنتجــات  الخاصــة  البنــك 

اإلقراض اإلستهالكي ورهونات األفراد
يشــمل اإلقــراض االســتهالكي قــروض شــخصية غيــر مضمونــة 
وبطاقــات ائتمــان وســحب علــى المكشــوف. يتــم تصنيــف 
هــذه المنتجــات مــع رهــون األفــراد وبعــض عمليــات اإلقــراض 
الصغيــرة لألعمــال األقــل تعقيــًدا مــن خــالل أداة بطاقــة األداء اآللــي 
التــي تعتمــد فــي المقــام األول علــى األيــام التــي فــات موعــد 

إســتحقاقها. المدخــالت الرئيســية األخــرى فــي النمــاذج هــي:

الســقوف  اســتخدام  االســتهالكي:  اإلقــراض  منتجــات   -
ومعــدالت  اإلجمالــي،  المحلــي  الناتــج  زونمــو  والتقلبــات، 
الدخل/المرتبــات  مســتويات  فــي  التغيــرات  البطالــة، 
الجاريــة  الحســابات  ســجالت  علــى  بنــاءًا  الشــخصية 
المتوقعــة. الفائــدة  تســعير  وإعــادة  الشــخصية  والمديونيــة 
المحلــي اإلجمالــي، ومعــدالت  الناتــج  األفــراد: نمــو  رهــون   -
الدخل/المرتبــات  مســتويات  فــي  والتغيــرات  البطالــة، 
الجاريــة،  الحســابات  ســجالت  إلــى  اســتنادًا  الشــخصية 
الفائــدة المتوقعــة. والمديونيــة الشــخصية، وإعــادة تســعير 

التعرض للمخاطر عند التعثر
الدفتريــة  القيمــة  التعثــر  عنــد  للمخاطــر  التعــرض  يمثــل 
اإلجماليــة لــألدوات الماليــة الخاضعة لحســابات انخفــاض القيمة، 
ممــا يعالــج قــدرة العميــل علــى زيــادة التعــرض للمخاطــر مــع 
ــل  ــر المحتم ــداد المبك ــع والس ــي الدف ــر ف ــن التعث ــراب م االقت

أيًضــا لبطاقــات االئتمــان والتســهيالت المتجــددة األخــرى.

لحســاب التعــرض للمخاطــر عنــد التعثــر لقــرض المرحلــة 1، 
تقــوم النافــذة بتقييــم أحــداث التعثــر المحتملــة فــي غضــون 
12 شــهًرا لحســاب خســائر اإلئتمــان المتوقعــة لمــدة 12 شــهر 
ومــع ذلــك، إذا كان قــرض المرحلــة األولــى متوقــع التعثــر فــي 
ــخ الميزانيــة العموميــة ومــن المتوقــع أيًضــا  12 شــهًرا مــن تاري
ــٍذ يتــم أخــذ جميــع أحــداث  ــم التعثــر مــرة أخــرى، عندئ عالجــه ث
التعثــرغ المرتبطــة بعيــن االعتبــار. بالنســبة للمرحلــة 2 و 3 
واألصــول الماليــة المشــتراة أصــالً بإئتمــان منخفــض القيمــة، 
فــإن التعــرض للمخاطــر عنــد التعثــر يعتبــر لألحــداث علــى مــدى 

عمــر األدوات.

يحــدد البنــك التعــرض للمخاطــر عنــد التعثــر عــن طريــق نمذجــة 
مجموعــة مــن نتائــج التعــرض المحتملــة فــي نقــاط زمنيــة 
مختلفــة، المقابلــة لســيناريوهات متعــددة. يتــم بعــد ذلــك 
تعييــن إحتماليــة التعثــر لــكل ســيناريو اقتصــادي بنــاءًا علــى 

ــج نمــاذج البنــك. نتائ

الخسارة الناشئة عن التعثر
بالنســبة لــألدوات الماليــة المصرفيــة للشــركات واالســتثما، 
ــل  ــى األق ــر عل ــن التعث ــئة ع ــائر الناش ــم الخس ــم قي ــم تقيي يت
كل 12 شــهًرا مــن قبــل مديــري الحســابات وتتــم مراجعتهــا 
االئتمــان  مخاطــر  قســم  قبــل  مــن  عليهــا  والموافقــة 
المتخصصــة للبنــك. يعتمــد تقييــم مخاطــر االئتمــان علــى 
ــه  ــج عن ــر ينت إطــار تقييــم موحــد للخســارة الناشــئة عــن التعث
هــذه  تأخــذ  التعثــر.  عــن  الناشــئة  للخســارة  معيــن  معــدل 
المعــدالت الخاصــة بالخســارة الناشــئة عــن التعثرفــي الحســبان 
بالمبلــغ  مقارنــة  المتوقــع  التعثــر  للمخاطرعنــد  التعــرض 
المتوقــع اســترداده أو تحقيقــه مــن أي ضمانــات محتفــظ بهــا.

إلــى  لألفــراد  اإلقــراض  منتجــات  بتقســيم  النافــذة  تقــوم 
محافــظ أصغــر متجانســة، بنــاءًا علــى الخصائــص األساســية 
ذات الصلــة بتقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية. تعتمــد 
البيانــات المشــريحة علــى بيانــات الخســارة المجمعــة تاريخيــا 
وتتضمــن مجموعــة أوســع مــن خصائــص المعامــالت )علــى 
ســبيل المثــال، نــوع المنتــج، نطــاق أوســع مــن أنــواع الضمانــات( 
یتم  ذلــك،  علــى  عــالوة  المقتــرض.  خصائــص  إلــى  باإلضافــة 
المستقبلیة  االقتصادیة  والسیناریوهــات  األخیرة  البیانات  استخدام 
من أجل تحدید معدل الخســارة الناشــئة عــن التعثــر بمقتضــى 
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 9 لكل مجموعة من 
التطلعيــة، يســتند  المعلومــات  تقييــم  المالیة. عنــد  األدوات 
التوقــع علــى ســيناريوهات متعــددة. تتضمــن أمثلــة المدخــالت 
الرئيســية تغييــرات فــي قيــم الضمانــات بمــا فــي ذلــك أســعار 
العقــارات الخاصــة بالرهــون العقاريــة و أســعار الســلع وحالــة 

الدفــع أو عوامــل أخــرى تــدل علــى خســائر فــي ُمــْزن.
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28 إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر اإلئتمان )تابع(

 قييم إنخفاض القيمة ) ابع(
تقدر النافــذة القواعد التنظیمیة والخســارة الناشــئة عــن التعثــر 
بموجــب معيــار المحاســبة الماليــة رقــم 30 والمعيــار الدولــي 
وفًقــا  مختلف.  أساس  علــى   9 رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد 
لمعيــار المحاســبة الماليــة رقــم 30 والمعيــار الدولــي إلعــداد 
التقاريــر الماليــة رقــم 9، يتــم تقديــر معــدالت الخســارة الناشــئة 
عــن التعثــر للمرحلــة 1، والمرحلــة 2، والمرحلــة 3، والقطاعــات 
القيمــة بموجــب معيــار  بإئتمــان منخفــض  المشــتراة أصــالً 
ــر  ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــم 30 والمعي ــة رق ــبة المالي المحاس
تقديــر  يتــم  األصــول.  فئــات  فئــة مــن  لــكل   9 رقــم  الماليــة 
عــن  الناشــئة  بالخســارة  الخاصــة  المعــدالت  هــذه  مدخــالت 
التعثــر، إن أمكــن، مــن خــالل اختبــار المســتردات األخيــرة. يتــم 

تكــرار هــذه لــكل ســيناريو اقتصــادي حســب االقتضــاء.

الزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمان

النافــذة باســتمرار جميــع األصــول الخاضعــة لخســائر  تراقــب 
أو  أداة  كانــت  إذا  مــا  تحديــد  أجــل  مــن  المتوقعــة  اإلئتمــان 
ــة  ــان المتوقع ــائر اإلئتم ــى خس ــع إل ــن األدوات تخض ــة م محفظ
مــدى  علــى  المتوقعــة  اإلئتمــان  خســائر  أو  شــهر   12 لمــدة 
كانــت  إذا  مــا  بتقييــم  النافــذة  تقــوم  المحتملــة،  أعمارهــا 
هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ اإلدراج المبدئــي.

زيــادة  لتحفيــز  ثانويــة  نوعيــة  طريقــة  أيًضــا  النافــذة  تطبــق 
نقــل  مثــل  األصــول،  ألحــد  االئتمــان  مخاطــر  فــي  ملحوظــة 
إلــى قائمــة المراقبــة، أو حســاب يصبــح  العميــل / المنشــأة 
متعثر. في بعض الحاالت ، قد یعتبر البنك أیضا أن األحداث المذكورة 
مقارنة  االئتمان  مخاطــر  في  كبيــرة  زیادة  هــي  يلــي  فيمــا 
بالتعثــر. بغــض النظــر عــن التغيــر فــي الدرجــات االئتمانيــة، إذا 
تجــاوزت المدفوعــات التعاقديــة أكثــر مــن 30 يوًمــا مــن موعــد 
ســدادها، يعتبــر أن مخاطــر االئتمــان قــد زادت بشــكل كبيــر 

المبدئــي. اإلدراج  منــذ 

أو  الماليــة  المعلومــات  موثوقيــة  عــدم  أو  كفايــة  عــدم  أ. 
غيرهــا مثــل عــدم توفــر القوائــم الماليــة المدققــة خــالل 120 

يوًمــا مــن نهايــة الفتــرة المحاســبية.
ــذي  ــا مــن الحــد ال ــق خــالل 35 يوًم التأخيــر فــي تنفيــذ الوثائ ب. 

ــم إعــداده بســبب النزاعــات مــع العمــالء. ت
يخضــع المقتــرض للتقاضــي مــن قبــل أطــراف ثالثــة قــد  ج. 

المالــي. علــى مركــزه  تأثيــر كبيــر  لهــا  يكــون 
تغييــرات متكــررة فــي كبــار موظفــي اإلدارة العليــا دون  د. 

إدارة مهنيــة مقبولــة. أو  خلفــاء 
تحويــل األمــوال بيــن المجموعــة بــدون معامــالت متضمنــة  ه. 

ــة. ــة الملموس ــي القيم ــن صاف ــاوز 50٪ م تتج
التأجيــل / التأخيــر فــي تاريــخ بــدء العمليــات التجاريــة بأكثــر  و. 
مــن عــام واحــد مــا عــدا فــي المشــروعات الحكوميــة أو 

التأخيــر يرجــع إلــى الموافقــات الحكوميــة.

تمنــح  تنــازالت  إلــى  تــؤدي  المصطلحــات  علــى  تعديــالت  ز. 
 / للمقتــرض  النقديــة  التدفقــات  فحــص  )بعــد  للمقتــرض 
ذلــك  فــي  بمــا  الســداد(  القــدرة علــى   / المالــي  المركــز 
عــن  والتنــازل  الســداد  وتأجيــل  االختيــاري  الوقــف  تمديــد 
اإلتفاقيــات ومــا إلــى ذلــك. يجــب أن يكــون هــذا المطلــب 
ــة الصــادرة عــن البنــك  متوافقــًا مــع إرشــادات إعــادة الهيكل

آلخــر. وقــت  مــن  العمانــي  المركــزي 
هبــوط بنســبة 25٪ أو أكثــر فــي المبيعــات أو فــي األربــاح  ح. 
قبــل ضريبــة الدخــل مقارنــة بالســنة الســابقة باســتثناء حالــة 

ــة. التغييــر فــي نمــوذج األعمــال/ أحــد األحــداث الجوهري
أقــل  إلــى  الديــن  خدمــة  تغطيــة  نســبة  فــي  انخفــاض  ط. 
ائتمانــي  بدعــم  تتمتــع  التــي  الحــاالت  باســتثناء   1 مــن 

مقبــول. خارجــي 
تخفيــض تقييــم الرتبــة مــن خــالل 3 درجــات للتصنيــف مــن  ي. 
.R6 و R5 ــى ــم تخفيضهــا إل ــى R4 و 2 مــن الشــقوق ت R1 إل

التــآكل فــي القيمــة الصافيــة بأكثــر مــن 20٪ مقارنة بالســنة  ك. 
الســابقة إلــى جانــب الزيــادة فــي الرافعــة الماليــة بمقــدار 

1.5 مــرة.

28 إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر اإلئتمان )تابع(

 قييم إنخفاض القيمة ) ابع(
يوضــح الجــدول التالــي معلومــات حــول الجــودة االئتمانيــة لألصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة. مــا لــم يذكــر علــى وجه 

التحديــد، بالنســبة لألصــول الماليــة، تمثــل المبالــغ الــواردة فــي الجــدول إجمالــي المبالــغ الدفتريــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2021:

االجماليمرالة 3مرالة 2مرالة 1

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريال

إجمالي التمويل للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

55,944-24,46731,477 مويل األداء )درجات 5-1(

20,778-19,840938 مويل األداء )درجات 6(

11,706-11,706- مويل األداء )درجات 7(

2,9782,978--التمويل المتعثر )درجات 10-8(

44,30744,1212,97891,406إجمالي التمويل للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

إجمالي التمويل للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

68,856-57,62311,233 مويل العامل )درجات 7-1(

211211--التمويل المتعثر )درجات 10-8(

57,62311,23321169,067إجمالي التمويل للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

101,93055,3543,189160,473إجمالي التمويل للعمالء

9611,1519153,027مخصص خسارة القيمة الدفترية

البنود الطارئة المتعلقة باالئتمان

6,214--6,214 مويل األداء )درجات 5-1(

---- مويل األداء )درجات 6(

---- مويل األداء )درجات 7(

----التمويل المتعثر )درجات 10-8(

6,214--6,214مجموع البنود الطارئة اإلجمالية المتصلة باالئتمان

----مخصص خسارة القيمة الدفترية

مستحقة من البنوك وأسواق المال

)Baa3 إلى Aa1( عاملة 	888--888بنو

)Ba2 إلى B1( عاملة 	بنو----

----بنو	 عاملة )غير مصنفة(

888--888مستحقة من البنوك وأسواق المال

----مخصص خسارة القيمة الدفترية

17,951-16,988963األوراق المالية االستثمارية

40--40مخصص خسارة القيمة الدفترية
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

28. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر اإلئتمان )تابع(

 قييم إنخفاض القيمة ) ابع(
يوضــح الجــدول التالــي معلومــات حــول الجــودة االئتمانيــة لألصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة. مــا لــم يذكــر علــى 
وجــه التحديــد، تمثــل المبالــغ الــواردة فــي الجــدول، بالنســبة لألصــول الماليــة، إجمالــي المبالــغ الدفتريــة فــي 31 ديســمبر 2020:

االجماليمرالة 3مرالة 2مرالة 1

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريال

إجمالي التمويل للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

78	,57-27,11230,366 مويل األداء )درجات 5-1(

16,275--16,275 مويل األداء )درجات 6(

5,526-5,526- مويل األداء )درجات 7(

2,6792,679--التمويل المتعثر )درجات 10-8(

3,38735,8922,67981,958	إجمالي التمويل للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

إجمالي التمويل للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

69,272-68,2371,035 مويل العامل )درجات 7-1(

6363--التمويل المتعثر )درجات 10-8(

68,2371,0356369,335إجمالي التمويل للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

2151,293	36,9272,7	111,62إجمالي التمويل للعمالء

6985111,1672,376مخصص خسارة القيمة الدفترية

البنود الطارئة المتعلقة باالئتمان

8	1,0--8	1,0 مويل األداء )درجات 5-1(

---- مويل األداء )درجات 6(

---- مويل األداء )درجات 7(

----التمويل المتعثر )درجات 10-8(

8	1,0--8	1,0مجموع البنود الطارئة اإلجمالية المتصلة باالئتمان

----مخصص خسارة القيمة الدفترية

مستحقة من البنوك وأسواق المال

)Baa3 إلى Aa1( عاملة 	بنو	--911,	911,

)Ba2 إلى B1( عاملة 	بنو----

----بنو	 عاملة )غير مصنفة(

911,	--911,	مستحقة من البنوك وأسواق المال

----مخصص خسارة القيمة الدفترية

17,380-18963	,16األوراق المالية االستثمارية

31--31مخصص خسارة القيمة الدفترية

28. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر اإلئتمان )تابع(

 قييم إنخفاض القيمة ) ابع(
إدارة مخاطر النموذج

البنــك نمــاذج فــي العديــد مــن أنشــطته الماليــة  اســتخدم 
عــن  لإلبــالغ  ائتمانــي  فــي تســهيل  االكتتــاب  والتجاريــة مــن 

المتوقعــة. الخســارة 

إلدارة المخاطــر النموذجيــة، قــام البنــك بتطبيق إطــار الحوكمة 
بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9. اإلطــار 
نمــاذج  جميــع  علــى  وينطبــق  واســعة  البنــك  سياســة  هــو 
البنــك. ووفًقــا لإلطــار، فــإن جميــع النمــاذج الداخليــة والخارجيــة 
المخاطــر  قيــاس  نمــاذج  طــورت  المورديــن(  علــى  )القائمــة 
ــر الماليــة عــن  ــر بشــكل مباشــر علــى إعــداد التقاري التــي تؤث
الخســارة المتوقعــة وخســائر اإلئتمــان المتوقعــة علــى مــدى 
أعمارهــا المحتملــة التــي تتطلــب التحقــق مــن الصحة بشــكل 

مســتقل.

يحــدد إطــار العمــل منهجيــة منظمــة إلدارة التطويــر والتحقــق 
والموافقــة والتطبيــق واالســتخدام المســتمر للنمــاذج. وهــو 
يحــدد بنيــة إداريــة فعالــة ذات أدوار ومســؤوليات وسياســات 
ــم  ــوذج. تت ــر النم ــوح إلدارة مخاط ــددة بوض ــة مح ــط رقاب وضواب
اســتيفائه  لضمــان  منتظــم  أســاس  علــى  اإلطــار  مراجعــة 
اعتمــاد  يجــب  الدوليــة.  والممارســات  التنظيميــة  للمعاييــر 
ــة  ــس اإلدارة أو لجن ــل مجل ــن قب ــار م ــي اإلط ــر ف ــر كبي أي تغيي

المخاطــر التابعــة للمجلــس.

لــدى النافــذة ممارســة للقيــام بتدقيــق مســتقل للنمــوذج 
ــر  ــذي يقــدم توصيــة للموافقــة علــى اســتخدام نمــاذج تقدي ال
/ تقييــم المخاطــر الجديــدة. باإلضافــة إلــى التحقــق مــن صحــة 
النمــوذج الجديــد، فإنــه يقّيــم أيًضــا أداء النمــاذج الحاليــة مــن 
ــق  خــالل عمليــة التحقــق الســنوية. وســيكون اســتقاللية الفري
بمثابــة خــط دفــاع ثانــي فعــال للبنــك فيمــا يتعلــق باســتخدام 

ــاذج. النم

مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي عــدم مقــدرة نافــذة ُمــْزن المســتقبلية 
للوفــاء بإلتزاماتــه عنــد اســتحقاقها. وتنشــأ هــذه المخاطــر عند 
عــدم قــدرة نافــذة ُمــْزن فــي الحصــول علــى الســيولة لمواجهــة 

النقــص فــي الودائــع أو الزيــادة فــي األصــول.

تعمــل إدارة مخاطــر ســيولة نافــذة ُمــْزن وفقــًا لوثيقــة سياســة 
جانــب  إلــى  اإلدارة  مجلــس  أقرهــا  التــي  الخزينــة  مخاطــر 
توجيهــات البنــك المركــزي العمانــي بــإدارة مخاطــر الســيولة 
وفقــا الســلوب التدفــق النقــدي. إن إدارة الســيولة ال تقيــس فقــط 

مركــز الســيولة للبنــك علــى أســاس مســتمر، بــل تــدرس 
أيضــا كيفيــة تطــور متطلبــات التمويــل فــي ظل ســيناريوهات 

ــة. مختلف

ــن  ــا م ــيولة لديه ــر الس ــة مخاط ــى مراقب ــْزن ال ــذة ُم ــد ناف تعم
وطبقــا  المخــزون.  واســلوب  النقــدي  التدفــق  اســلوب  خــالل 
الســلوب التدفــق النقــدي تســعى نافــذة ُمــْزن الــى اعــداد تقريــر 
باســتحقاقات اصولهــا والتزاماتهــا ممــا يجعــل النافــذة علــى 
علــم بجميــع االلصــول وااللتزامــات التــي تســتحق فــي مواقيــت 
مرتبــة تتــراوح بيــن شــهر الــى خمــس ســنوات. وتشــير حــاالت 
عــدم االتســاق فــي هــذه التواقيــت فجوات ســيولة وتتقيــد نافذة 
ُمــْزن بــكل صرامــة بالســقف الــذي وضعــه البنــك المركــزي 
المتراكمــة  االلتزامــات  مجمــوع  مــن   ٪15 وهــو  العمانــي 
)التدفقــات الخارجــة( فــي حــاالت عــدم االتســاق )فجــوات الســيولة 
( فــي مثــل هــذه الحــاالت حتــى ســنة واحــدة. تحتفــظ ُمــْزن 
باإلضافــة الــى ذلــك بســقوف داخليــة علــى حــاالت عــدم االتســاق 

ــدة. ــنة واح ــاوز س ــي تتج ــتحقاق الت ــات االس ــي توقيت ف

ــر  ــة مخاط ــط ومراقب ــْزن ضب ــذة ُم ــة بناف ــم الخزين ــى قس يتول
الســيولة وضمــان عــدم التعــرض لخاطــر الســيولة وفــي نفــس 
المكتــب  ويراقــب  البنــك.  ألمــوال  األمثــل  اإلســتغالل  الوقــت 
األوســط فــي قســم إدارة المخاطــر أيضــًا وضــع ســيولة البنــك 

ــا. ــيولة لمعالجته ــوة الس ــة بفج ــم الخزين ــالغ قس وإب

أصــدر البنــك المركــزي العمانــي توجيهاتــي بشــأن تنفيــذ إطــار 
عمــل بــازل 3 للســيولة ونســبة تغطيــة الســيولة )LCR( وصافي 
 )LCR( الســيولة  )NSFR(، ونســبة تغطيــة  المســتقر  التمويــل 
ــل  ــة مقاب ــادة المرون ــة لزي ــرة مصمم ــة قصي ــبة زمني ــي نس ه
نقــص الســيولة لمــدة تصــل إلــى 30 يوًمــا. يتــم حســاب نســبة 
تغطيــة الســيولة وفًقــا لمتطلبــات البنــك المركــزي العمانــي 
عمــل  إطــار   :3 )بــازل   1127 ام  بــي  رقــم  التعميــم  بموجــب 
نســبة تغطيــة الســيولة ومعاييــر اإلفصــاح عــن نســبة تغطيــة 
ــى مــن  الســيولة(. يتطلــب التعميــم الحفــاظ علــى الحــد األدن

ــر 2020. ــن 1 يناي ــاًرا م ــبة 100٪ اعتب ــوب بنس ــتوى المطل المس

هيكليــة  نســبة  هــي  المســتقر  التمويــل  صافــي  نســبة 
الســيولة  تطابــق  عــدم  لمعالجــة  مصممــة  األجــل  طويلــة 
وتقليــل مخاطــر التمويــل علــى مــدى عــام واحــد كحــد أقصى. 
ويتطلــب الحفــاظ علــى نســبة ال تقــل عــن 100٪ وفًقــا لإلرشــادات 
التنظيميــة. فيمــا يلــي بيــان االســتحقاق المتبقــي لألصــول 

وااللتزامــات وحقــوق الملكيــة فــي 31 ديســمبر 2021:
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

28. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر السيولة )تابع(

 حت الطلب 
واتى 30 يوم

 ارثر من
 شهر اتى

6 اشهر

 ارثر من
 6 اشهر اتى

12 شهر

 ارثر من
سنة واادة اتى 

5 سنوات

 ارثر من
اإلجمالي5 سنوات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31 ديسمبر 2021

نقدية وارصدة لدى البنك المررزي 
12,1241,08976551955915,056العماني

مبالغ مستحقة من البنو	 
1,333----1,333والمؤسسات المالية

استثمارات دين مصنفة بالتكلفة 
4,78612,57517,911-550-المطفأة

2171,1003571,4587613,893مبيعات آجلة بموجب المرابحة

5853,6634,16611,97743,08863,479االجارة المنتهية بالتمليك - صافي

5283,9455,13940,24539,48289,339الملاررة المتنايصة

719-92627--اإلجارة اآلجلة

117615-اجارة الخدمات

334334----صافي الممتلكات والمعدات

2,318----2,318أصول أخرى

17,10510,34810,52059,61996,805194,397إجمالي االصول

2,64210,570-2,1143,7002,114اسابات جارية

27----27مستحق الى بنو	 ومؤسسات مالية

11,675----11,675التزامات أخرى

اقوق ااملي اسابات االستثمار غير 
المقيدة

اسا	  وفير مضاربة )شامل 
7501,5001,5002,2492,2678,266االاتياطيات(

مستحق إلى بنو	 ومؤسسات مالية 
13,881---5,0278,854بموجب ورالة

15,37047,98132,5849,98920,102126,026اسابات ورالة العمالء

23,95223,952----اقوق المالكين

إجمالي االلتزامات وحقوق حاملي 
حسابات االستثمار غير المقيدة 

وحقوق المالكين
34,96362,03536,19812,23848,963194,397

28. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر السيولة )تابع(

 حت الطلب 
واتى 30 يوم

 ارثر من
 شهر اتى

6 اشهر

 ارثر من
 6 اشهر اتى

12 شهر

 ارثر من
سنة واادة اتى 

5 سنوات

 ارثر من
اإلجمالي5 سنوات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال31 ديسمبر 2020

96	,99318	3681,66086161,	1نقدية وارصدة لدى البنك المركزي العماني

مبالغ مستحقة من البنو	 
5,232----5,232والمؤسسات المالية

استثمارات دين مصنفة بالتكلفة 
16,39817,899--532969المطفأة

12,823		2	61,1618332	1مبيعات آجلة بموجب المرابحة

57156,89671,659,	6729,013507االجارة المنتهية بالتمليك - صافي

	1	,	39,7397	9028,3365,17567	الملاررة المتنايصة

------اإلجارة اآلجلة

932822-اجارة الخدمات

530530----صافي الممتلكات والمعدات

1,578----1,578أصول أخرى

87,3796,103115,005192,653	1,1	23,018إجمالي االصول

2,52210,087-2,0173,5302,018اسابات جارية

8	----8	مستحق الى بنو	 ومؤسسات مالية

5,015----5,015التزامات أخرى

اقوق ااملي اسابات االستثمار غير 
المقيدة

اسا	  وفير مضاربة )شامل 
222,1352,0687,758	,221	,7111االاتياطيات(

مستحق إلى بنو	 ومؤسسات مالية 
5780----5780بموجب ورالة

2,320	671	,19,09655,91128,0079,83929اسابات ورالة العمالء

5	521,6	21,6----اقوق المالكين

إجمالي االلتزامات وحقوق حاملي 
حسابات االستثمار غير المقيدة 

وحقوق المالكين
32,66760,86331,		711,97	55,702192,653
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

28. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر السيولة )تابع(

نسبة تغطية السيوله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إجمالي القيمة غير المرجحة 
)متوسط اسابي(

إجمالي القيمة المرجحة 
)متوسط اسابي(

الف ريالالف ريال

األصول السائلة عالية الجودة

)HQLA( 28,80مجموع األصول السائلة عالية الجودة	28,577

التدفقات النقدية الخارجة

	26,9672,25ودائع األفراد من العمالء من الشركات الصغيرة، ومنها

7,820339ودائع مستقرة

71,915	19,1الودائع األيل استقرارا

التمويل غير المضمون لللررات، و منه:

 الودائع التلغيلية )جميع األطراف المقابلة( والودائع
61,26222,751في شبكات البنو	 التعاونية

--متطلبات إضافية، منها:  سهيالت االئتمان والسيولة

10,8265,113التزامات التمويل الطارئة األخرى

99,05530,118اجمالي التدفقات النقدية الخارجة

التدفقات النقدية

1,9561,212 التدفقات الداخلة من التعرضات راملة األداء

3,0583,058  دفقات نقدية أخرى

5,0144,270 إجمالي التدفقات النقدية

28,577 إجمالي األصول السائلة عالية الجودة

25,847 إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة

110.56نسبة تغطية السيولة )٪(

صافي نسبة التمويل المستقرة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

إجمالي القيمة المرجحة

الف ريال

3,606	1إجمالي التمويل المستقر المتا	

2	136,7إجمالي التمويل المستقر المطلو	

105.0%صافي نسبة التمويل المستقرة )%(

28. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر السيولة )تابع(

نسبة تغطية السيوله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

إجمالي القيمة غير المرجحة 
)متوسط اسابي(

إجمالي القيمة المرجحة 
)متوسط اسابي(

الف ريالالف ريال

األصول السائلة عالية الجودة

)HQLA( ,27,67627مجموع األصول السائلة عالية الجودة		9

التدفقات النقدية الخارجة

23,1661,918ودائع األفراد من العمالء من الشركات الصغيرة، ومنها

7,972399ودائع مستقرة

1,519	15,19الودائع األيل استقرارا

التمويل غير المضمون لللررات، و منه:

 الودائع التلغيلية )جميع األطراف المقابلة( والودائع
	91,52833,02في شبكات البنو	 التعاونية

2,567257متطلبات إضافية، منها:  سهيالت االئتمان والسيولة

021,958	,2التزامات التمويل الطارئة األخرى

119,66337,157اجمالي التدفقات النقدية الخارجة

التدفقات النقدية

	28,63527,83التدفقات الداخلة من التعرضات راملة األداء

2,3972,397 دفقات نقدية أخرى

31,03230,231إجمالي التدفقات النقدية

27,449إجمالي األصول السائلة عالية الجودة

9,289إجمالي صافي التدفقات النقدية الخارجة

295.50نسبة تغطية السيولة )٪(

صافي نسبة التمويل المستقرة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020:

إجمالي القيمة المرجحة

الف ريال

22	,		1إجمالي التمويل المستقر المتا	

129,926إجمالي التمويل المستقر المطلو	

111.2%صافي نسبة التمويل المستقرة )%(

مزن للصيرفة اإلسالميةمزن للصيرفة اإلسالمية البنك الوطني العماني - التقرير السنوي 2021  |  283 البنك الوطني العماني - التقرير السنوي 2021



إيضاحات حول القوائم المالية
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

28. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر السوق

تتضمــن مخاطــر الســوق مخاطــر العمــالت ومخاطــر معــدالت 
الفائــدة ومخاطــر أســعار األســهم.

)أ( مخاطر العمالت
إلــى مخاطــر العمــالت مــن التعامــالت  ُمــْزن  تتعــرض نافــذة 
بالعمــالت األجنبيــة. العملــة الرئيســية التــي تتعــرض نافــذة ُمْزن 
ــي.  ــدوالر األمريك ــي ال ــا ه ــل به ــن التعام ــالت م ــر العم لمخاط
حيــث أن الــدوالر االمريكــي مرتبــط بالريــال الُعمانــي. تقــوم 
ُمــْزن بتمويــل جــزء كبيــر مــن اصولهــا الماليــة بنفــس العمــالت 
ذات العالقــة كعملــة القيــاس لتقليــل مخاطــر العملــة االجنبية. 

)	( مخاطر معدالت الربح
ُمــْزن  نافــذة  تعــرض  مخاطــر  هــي  الربــح  معــدالت  مخاطــر 
لخســارة ماليــة لعــدم اإلتســاق بيــن معــدالت الربــح علــى اصحــاب 
حاملــي  علــى  الربــح  توزيــع  يســتند  واالســتثمارات.  االصــول 
حســابات االســتثمارات علــى اتفقيــات المشــاركة فــي الربــح. 
ــل المخاطــر  ــاح ســينتج عنهــا تحوي ــع االرب غيــر ان اتفاقيــات توزي

ــاح تتســق مــع  ــع ارب ــْزن بتوزي ــج ُم ــة عندمــا ال تســمح نتائ التجاري
معــدالت الســوق. 

ــل  ــاول بالتفصي ــي تتن ــة والت ــة مفصل ــْزن سياس ــدى ُم ــد ل توج
عمليــة وإدارة توزيــع األربــاح، متضمنــة تكويــن احتياطــي تــوازن 
الربــح ومخاطــر االســتثمار. تقــع المســئولية عــن إدارة معــدالت 

الربــح علــى لجنــة إدارة األصــول واإللتزامــات بُمــْزن. 

تتــم إدارة مخاطــر معــدل الربــح مــن خــالل مراقبــة حساســية 
قياســية  صدمــات  إلــى  للبنــك  الماليــة  وااللتزامــات  األصــول 
مختلفــة لمعــدالت الربــح. وتشــمل الصدمات الموحــدة 100 نقطة 
أســاس و 200 نقطــة أســاس فــي محــاور منحنيــات العائــد التــي 
يتــم النظــر فيهــا علــى أســاس شــهري. يتــم تحليــل تأثيــر هــذه 
الصدمــات فــي ســياق تأثيرهــا علــى األربــاح والقيمــة االقتصاديــة. 
تتــم مقارنــة التأثيــر مــع الحــدود الداخليــة التــي تمــت صياغتهــا 
تماشــيا مــع البنــك المركــزي العمانــي والمبــادئ التوجيهيــة 
ــازل. يتــم مراجعــة التحليــل بانتظــام مــن قبــل لجنــة  للجنــة ب

المخاطــر اإلداريــة والمجلــس.

أثــر عائــد 200 نقطــة أســاس تحــول مــواز فــي أســعار الفائــدة 
مبيــن فيمــا يلــي:

 200 اساس لقياس
اسا	 الربح - الزيادة

 200 اساس لقياس
اسا	 الربح - االنخفاض

الف ريالالف ريالكما في ديسمبر 2021

)385(385تأثير اإليرادات- ألف ريال عماني

 200 اساس لقياس
اسا	 الربح - الزيادة

 200 اساس لقياس
اسا	 الربح - االنخفاض

الف ريالالف ريالرما في ديسمبر 2020

)502(502تأثير اإليرادات - ألف ريال عماني

28. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر السوق )تابع(

فجوة حساسية الربح
تنشــأ الحساســية لمعــدالت الفائــدة مــن عــدم التقابــل الزمنــي لفتــرات إعــادة تســعير األصــول مــع تلــك التــي تخــص اإللتزامــات. 
ــادة تســعير  ــة إع ــل المخاطــر بمقارب ــاع الخطــوط العريضــة للسياســات وتقلي ــات بإتب ــْزن بمعالجــة تلــك االختالف ــذة ُم تقــوم ناف

األصــول واإللتزامــات.

معدل 
الفائدة 
الفعلي

 حت الطلب 
وخالل 6 

اشهر

ُ ستحق خالل 
من 7 الى 12 

شهر

 ستحق 
خالل سنة 

واادة إلى 5 
سنوات

 ستحق بعد 
اإلجماليبدون اربا	5 سنوات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال%31 ديسمبر 2021

أالصول

15,05615,056----ال ينطبقنقد وارصدة لدى البنك المررزي العماني

1,3331,333----0.0%مبالغ مستحقة من البنو	 والمؤسسات المالية

17,911-3579,600,	5.19682,986%استثمارات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة

3,893-58761	,1,3173571	.5%مبيعات آجلة بموجب المرابحة

79	,63-3,088	16611,977,	8	2,	5.3%اإلجارة المنتهية بالتمليك - صافي

89,339-82	,539	0,2	735,139	,	5.8%الملاررة المتنايصة

719719----ال ينطبقإجارة آجلة

15-6.01176%إجارة الخدمات

	33	33----ال ينطبقالممتلكات والمعدات - صافي

2,3182,318----ال ينطبقأصول أخرى

11,00712,64958,04492,93719,760194,397إجمالي االصول

اإللتزامات

10,57010,570----ال ينطبقالحسابات الجارية

27----027%مستحق الى بنو	 ومؤسسات مالية

11,67511,675----ال ينطبقالتزامات اخرى

اقوق ااملي اسابات االستثمار غير المقيدة

8,266-92,267	0.72,2501,5002,2%اسا	  وفير مضاربة )شامل االاتياطيات(

مستحق إلى بنو	 ومؤسسات مالية بموجب 
13,881---	2.15,0278,85%ورالة

126,026-9,98920,102	3.863,35132,58%اسابات ورالة العمالء

23,95223,952----ال ينطبقاقوق المالكين

70,65542,93812,23822,36946,197194,397إجمالي االلتزامات وحقوق المالكين

)26,437(45,80670,568)30,289()59,648(الفجوة بالميزانية العمومية

-26,437)44,131()89,937()59,648(فجوة حساسية الربح المتراكمة
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إيضاحات حول القوائم المالية
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

28. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر السوق )تابع(

معدل 
الفائدة 
الفعلي

 حت الطلب 
وخالل 6 

اشهر

ُ ستحق خالل 
من 7 الى 12 

شهر

 ستحق 
خالل سنة 

واادة إلى 5 
سنوات

 ستحق بعد 
اإلجماليبدون اربا	5 سنوات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال%31 ديسمبر 2020

أالصول

96	,9618	,18----ال ينطبقنقد وارصدة لدى البنك المررزي العماني 

2,2325,232---0.03,000%مبالغ مستحقة من البنو	 والمؤسسات المالية

17,899-3579,588,	5.19682,986%استثمارات دين مصنفة بالتكلفة المطفأة

2,823-1		2	1,3078332	.5%مبيعات آجلة بموجب المرابحة

71,659-57156,896,	5.39,685507%اإلجارة المنتهية بالتمليك - صافي

	1	,	7-39,739	5.828,8265,17567%الملاررة المتنايصة

------ال ينطبقإجارة آجلة

22-6.09328%إجارة الخدمات

530530----ال ينطبقالممتلكات والمعدات - صافي

1,5781,578----ال ينطبقأصول أخرى

6106,67222,836192,653	9,8	3,7959,50	إجمالي االصول

10,08710,087----ال ينطبقالحسابات الجارية

8	----8	0%مستحق الى بنو	 ومؤسسات مالية

5,0155,015----ال ينطبقالتزامات اخرى

اقوق ااملي اسابات االستثمار غير المقيدة

7,758-222,1352,068	,0.72,1331%اسا	  وفير مضاربة )شامل االاتياطيات(

مستحق إلى بنو	 ومؤسسات مالية بموجب 
5,780----2.15,780%ورالة

2,320	1-67	,3.875,00728,0079,83929%اسابات ورالة العمالء

5	521,6	21,6----ال ينطبقاقوق المالكين

7192,653	31,53536,7	2911,97	,82,96829إجمالي االلتزامات وحقوق المالكين

-)13,911(75,137)2,128()19,925()39,173(الفجوة بالميزانية العمومية

--13,911)61,226()59,098()39,173(فجوة حساسية الربح المتراكمة

مخاطر أسعار اقوق الملكية  )	(
فــي الوقــت الحالــي فــإن نافــذة ُمــْزن ليســت معرضــة ألي مخاطــر مــن اســعار حقــوق الملكيــة، حيــث تطبــق النافــذة اختبــار تحمــل 
الضغــوط علــى أســاس منتظــم. تتــم مقارنــة التأثيــر بالحــدود الداخليــة التــي تمــت صياغتهــا بمــا يتماشــى مــع إرشــادات البنــك 
ــازل. تتــم مراجعــة التحليــل بشــكل منتظــم مــن قبــل لجنــة اإلدارة والمخاطــر التابعــة لمجلــس  المركــزي العمانــي ولجنــة ب

اإلدارة.

28. إدارة المخاطر المالية )تابع(
مخاطر التشغيل 

تبنــت نافــذة ُمــْزن منهــج المؤشــر الرئيســي وفقــًا إلطــار عمــل 
بــازل 2 بهــدف قيــاس التكلفــة الرأســمالية لمخاطــر التشــغيل. 
مــن متوســط   ٪15 توفيــر  البنــك  مــن  المنهــج  هــذا  يتطلــب 
رأســمالية لمخاطــر  ثــالث ســنوات كتكلفــة  إجمالــي دخــل 

التشــغيل.

29. إدارة مخاطر رأس المال
تديــر ُمــْزن راســمالها لغــرض التأكــد مــن اســتمرارها كمنشــأة 
مســتمرة بينمــا تحقــق اعلــى عائــد ممكــن لمســاهميها 
ضمــن إطــار المخاطــر المقبولــة. تســتمر االســتراتيجية العامــة 

وفقــا لمــا يطبــق علــى المركــز الرئيســي.

20212020

الف ريالالف ريال

20,00020,000رأس المال المخصص

0	3,3471,0أربا	 /)خسائر( مترارمة

0	23,34721,0رأس المال من اللريحة 1

	70093خسائر االئتمان المتويعة

	70093رأس المال من اللريحة 2

	24,04721,97إجمالي رأس المال المتاح

األصول المرجحة بالمخاطر

127,985127,720 مخاطر االئتمان

1,8272,367 مخاطر السوق

7,5857,009 المخاطر التلغيلية

إجمالي األصول المرجحة 
137,397137,096 بالمخاطر

معدل رأس المال

16.03%17.50%إجمالي معدل رأس المال

15.35%16.99%معدل رأس مال الشريحة 1

30. التقارير المالية لقطاعات األعمال 
تنقسم ُمْزن إلى ثالث قطاعات كالتالي:

بنكيــة  خدمــات  تتضمــن   - لألفــراد  مصرفيــة  خدمــات   )1
لألشــخاص والحســابات الجاريــة وحســابات التوفيــر والودائــع 
واإلجــارة  بالتمليــك  المنتهيــة  واإلجــارة  والمرابحــة  ألجــل، 

اآلجلــة؛ 
خدمــات بنكيــة للشــركات- تتضمــن تســهيالت حســابات   )2
ــك  ــة بالتملي ــارة منتهي ــة وإج ــات آجل ــر ومبيع ــة، وتوفي جاري

وتمويــل المشــاركة المتناقصــة واإلجــارة اآلجلــة؛ و 
الخزينة واإلستثمارات.  )3

تشــتمل العمليــات االخــرى علــى إدارة االســتثمارات والتمويــل 
منفصــل  تشــغيل  قطــاع  نمهــا  اي  يمثــل  وال  المؤسســي 

يمكــن التقريــر عنــه.

وإلتزامــات  أصــول  علــى  القطــاع  وإلتزامــات  أصــول  تشــتمل 
التشــغيل وهــي غالبيــة قائمــة المركــز المالــي ولكنهــا ال 

البنــود مثــل الضرائــب والودائــع. تشــمل 

وتــم عكــس الرســوم الداخليــة والتعديــالت علــى التســعير 
التحويلــي فــي أداء كل األعمــال. وتســتخدم اتفاقــات تقاســم 
اإليــرادات لتخصيــص إيــرادات العمــالء الخارجييــن لقطــاع األعمــال 

علــى أســاس معقــول.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

30. التقارير المالية لقطاعات األعمال )تابع(

خدمات مصرفية 
لالفراد

خدمات مصرفية 
للبنو	 

الخزينة 
اإلجماليأخرىواالستثمارات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالفي 31 ديسمبر 2021

9,737-5,7023,037998ايرادات تشغيل القطاع

7514410955383ايرادات اخرى

5,7773,1811,1075510,120ايرادات تشغيل القطاع

)5,298()124()75()4,058()1,041(مصروفات الربح

4,822)69(1,032)877(4,736صافي ايرادات التشغيل

تكلفة القطاع

)1,997()876()87()247()787(مصروفات القطاع متضمنة االستهالك

)518(-)9()518(9انخفاض قيمة التمويل بعد خصم المخصص 

2,307)945(936)1,642(3,958صافي ربح السنة

اصول القطاع

70,09791,40633,3092,652197,464مجموع أصول القطاع

)3,067(-)40()2,569()458(ناقصا: مخصص انخفاض القيمة

69,63988,83733,2692,652194,397إجمالي اصول القطاع

33,949110,14413,90836,396194,397التزامات القطاع

خدمات مصرفية 
لالفراد

خدمات مصرفية 
للبنو	 

الخزينة 
اإلجماليأخرىواالستثمارات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالفي 31 ديسمبر 2020

	9,17 -3,3685,029777ايرادات  لغيل القطاع

00	7316212639ايرادات اخرى

	15,191903399,57		,3ايرادات  لغيل القطاع

)1	5,0()116()53()205,	()667(مصروفات الربح

533,	)77(986850	2,77صافي ايرادات التلغيل

 كلفة القطاع

)	1,92()1,009(11)112()	81(مصروفات القطاع متضمنة االستهال	

)5	7(-23)1,050(282انخفاض ييمة التمويل بعد خصم المخصص 

	1,86)1,086(	88)176(2	2,2صافي ربح السنة

اصول القطاع

92,108195,033	0,5	82,012	70,36مجموع أصول القطاع

)2,380(-)31()5	1,8()	50(نايصا: مخصص انخفاض القيمة

0,5182,108192,653	69,86080,167إجمالي اصول القطاع

128,2155,82827,306192,653	31,30التزامات القطاع

31. األرقام المقابلة
تم إعادة ترتيب وتصنيف أرقام المقارنة عند الضرورة، وذلك ألغراض عرض أفضل وهو اجراء ليس له تأثير جوهري.
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شبكة فروع 
البنك الوطني 

العماني 

2

18
مركزًا للصدارة

فرعين للبنك
 في اإلمارات

60

6

فرعًا في 
السلطنة 

 فروع مزن
 للصيرفة

اإلسالمية

رقم الهاتفالفرع

778355	7781902	2فرع المكتب الرئيسي- العذيبة

فروع منطقة جنوب مسقط

833792	8315202	2الحمرية 

5	2	71	7151032	2الكورنيش

560585	5638302	2الوطية 

15	6	8	61002	8	2يريات 

566860	5655612	2ميناء الفحل 

562615	5600502	2القرم 

778351	7783502	2المنطقة التجارية - روي 

875766	2	6	879	2العامرات 

607687	6071612	2شاطئ القرم 

فروع منطقة شمال مسقط

1	5913	5978552	2 العذيبة

511165	2	51116	2الموالح 

	58729	5872912	2بوشر 

692309	6923102	2وزارة الصحة 

537951	5379502	2الخوض 

23511		235122		2مدينة السيب 

55957		2	5331		2المعبيلة 

778339	7783372	2الغبرة / الفرع الرئيسي

	2682801بخا 

356921	3569222	2مطار مسقط الدولي

253778	2537782	2وزارة التربية و التعليم

67	226730		26731خصب 

81	86		12		86		2الخوير 

6556			67682			2جامعة السلطان يابوس 

رقم الهاتف الفرع 

فروع منطقة ظفار

623291601	232913صاللة 

2	23211092232110مستلفى السلطان يابوس 

6	5232683	232683مربا	

2322528323226031السعادة 

2329802723298037صاللة الجديدة 

مراكز الصدارة 

778151	2المكتب الرئيسي - العذيبة

271367	2الخوض

8118	3	2الموالح

510007	2وزارة التربية والتعليم

22826073الخوير

339	77	2المنطقة التجارية - روي

607679	2شاطئ القرم

565163	2ميناء الفحل

	1	5	255صور

26859103صحار الهمبار

	2687833الرستاق 

26755886صياء

26855299صحم

26882368برراء

2989	256البريمي

01	31	25نزوى

31122	25فرق

23298092صاللة

فروع مزن للصيرفة اإلسالمية

902958	2العذيبة 

52387		589252		2المعبيلة

		60	6692268	268صحار 

11681	125	112	25نزوى 

0726	255صور 

23291310صاللة

اإلمارات العربية المتحدة

000	9712697أبو ظبي 

00	9	30	971دبي 

رقم الهاتف الفرع 

فروع المنطقة الداخلية والظاهرة

10072	1316925	25نزوى 

25653037البريمي

25691161عبري 

2536361325363786بهالء 

25350355سمائل 

25361190فنجا 

22008	25الحمراء 

9	321	25فرق 

25676603ضنك 

2	3	2569العرايي 

فروع منطقة الباطنة

2678097226781562أفي 

26878332	2687833الرستاق 

	268591052685910صحار الهمبار 

7663	267	839	267شناص 

26882007برراء 

2680238026805155الخابورة 

2687018226871118المصنعة 

6	26855299268551صحم 

0	0267092	267093البداية 

2675587826755875المنطقة الصناعية بصحار 

	2686276السويق 

3780	268	023	268صحار 

2676207326762075لوا 

فروع المنطقة الشرقية

25570015		255701إبراء 

6	02	5158255	255صور 

25557770	2555752الكامل 

138	0152555	2555بني بو علي 

2555095025550110جعالن 

026	5162550	2550مصيرة 

	2557801	8	25578المضيبي 

223	2122552	2552سناو 

27130	2710125	25الديم 
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