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 حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
حفظه الّله ورعاه
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"وطيلة عام ٢٠١8، 
واصلنا ترســيخ مكانتنا 
لنصبــح "البنك المفضل" 

في الســلطنة في 
مختلف الشرائح 

المصرفيــة من خالل 
توفيــر حلول مصرفية 

جّذابة، ومنتجات 
مبتكــرة وخدمات على 

مستوى عالمي."

روان بنت أحمد آل سعيد
رئيس مجلس اإلدارة 
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العائد على األسهم

آخر المستجدات االقتصادية
كانت بداية عام 2018 مليئة بالتحديات مع استمرار انخفاض 

أسعار النفط. لكن، مع انتعاش أسعار النفط خالل العام، 
بدأ أداء االقتصاد العماني في التعافي. وباالقتران مع الجهود 
الحكومية المتواصلة نحو تنويع االقتصاد الوطني فإن ذلك 
أدى إلى انخفاض عجز الميزانية إلى أقل مما كان موضوعًا 

له وظهور بوادرعلى تحسن وضع السوق.

وقد أشارت أغلب توقعات المحللين إلى نمو االقتصاد بنسبة 
3 في المائة خالل عام 2019 وبنسبة 2.5 في المائة خالل عام 

2020. وتشير توقعات وكالة "موديز" العالمية للتصنيف 
االئتماني إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي للسلطنة سيشهد 

نموًا بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المائة خالل الثالثة أعوام 
المقبلة. وعلى الرغم من ارتفاع متوسط أسعار النفط في 

عام 2018، فإن بعض التوقعات األخيرة كانت أقل تفاؤالً، خاصة 
مع انخفاض التصنيف السيادي والتصنيف الخاص بالبنك.

مع ذلك، تشهد العديد من القطاعات االقتصادية المختلفة 
تحسنًا حذرًا. وقد انعكس ذلك في ميزانية السلطنة لعام 

2019 والتي تهدف إلى تخصيص موارد مالية كافية للمشاريع 
التنموية الرئيسية ولزيادة حصة العائدات غير النفطية في 

المستقبل. كما تركز الميزانية أيضًا على جذب االستثمارات 
من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتعزيز 

مستوى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خالل 
إسناد المشاريع الحكومية لها. وقد لعب البنك المركزي 

العماني دورًا مهمًا في إنعاش النمو االقتصادي خالل العام 
وذلك من خالل وضع عدٍد من المعايير التنظيمية التي أثرت 
بشكل كبير على معدالت السيولة والتمويل ورأس المال.

أما على صعيد القطاع المصرفي، فقد استمرت التحديات 
في السوق، حيث لم يصل وضع السيولة إلى الحد الذي 

تتطلع البنوك إلى تحقيقه وما تزال تحديات جودة األصول 
مستمرة، خاصة في قطاع العقارات. بلغ نمو االئتمان 

بالسلطنة في العشرة شهور األولى 5.7 في المائة في حين 
ارتفعت الودائع بنسبة 4.4 في المائة. 

األداء التشغيلي
مقابل هذه الخلفية، استطاع البنك الوطني الُعماني 

أن يحقق نموًا بنسبة 15 في المائة في صافي األرباح 
مقارنة بالعام الماضي نتيجة لتخفيض المخصصات من 

اإلمارات العربية المتحدة. وحسب ما هو مذكور في 
التقارير السابقة، قام البنك على مدار الـ 18 شهرًا الماضية 

بإجراء عمليات استباقية للحد من معظم العمالء غير 
االستراتيجيين في اإلمارات العربية المتحدة حيث أننا نسعى 

إلى التركيز بصورة أكبر على عالقات األعمال المنبثقة من 
السلطنة. انخفض صافي القروض في اإلمارات خالل العام 

ونصف العام الماضيين بقيمة 93 مليون ريال عماني مما 
أدى إلى انخفاض إجمالي إيرادات التشغيل خالل العام 2018.

وفي الوقت الراهن، وبعد استقرار عمليات البنك في اإلمارات، 
فإننا نتوقع حدوث تطور ونمو تدريجي خالل الربع األول من 
العام 2019. ويتبع البنك منهجًا واضحًا حيث يركز اآلن على 

الفرص التجارية المستدامة بين السلطنة واإلمارات وتعزيز 
العالقات المتبادلة القائمة. ونتيجة لذلك، من المتوقع الخروج 

من أزمة األداء في اإلمارات بما يعزز من أداء البنك ككل في 
الفترة المقبلة.

أما في ُعمان، والتي يتم فيها الجزء األكبر من عمليات 
البنك، فإن أداء البنك كان مرضيًا للغاية حيث شهد نموًا 

بنسبة 3.6 في المائة في أرباح التشغيل، كما ارتفع صافي 
األرباح بصورة مثيرة لإلعجاب بنسبة 14.80 في المائة. ويعزى 

ذلك إلى حد كبير إلى االرتفاع في إيرادات الرسوم مع 
اإلدارة الفعالة للتكاليف في تحقيق هذا النمو اإليجابي. أما 
بالنسبة لتكاليف التمويل، فقد ارتفعت بشكل كبير من 

1.97 في المائة في عام 2017 لتصل إلى 2.32 في المائة في 
عام 2018. وعلى الرغم من االمتيازات القوية التي يحظى بها 

البنك في ُعمان وقدرته على استقطاب الودائع منخفضة 
التكلفة، انخفض صافي الهوامش بمقدار 20 نقطة أساس.

األولوية للربحية
يواصل البنك تركيزه على المدى القصير والمتوســط 

على نمو الهوامش مع زيادة بســيطة في محفظة 
القروض والتنويع المســتمر في إيرادات الرســوم والتي 

حققت اندفاعًا خالل العام 2018. كما ســاهمت المبادرات 
المســتمرة المتعلقة بإدارة التكاليف في اســتقرار معدالت 

زيادة التكاليف عند الحد األدنى وســيواصل البنك تركيزه 
الكبيــر علــى إدارة التكاليف خالل العام 2019 على الرغم من 
وجود اســتثمار كبير تمت الموافقة عليه لمجاالت التحويل 

الرقمي والتغيير. 

بلغ االنخفاض في قيمة القروض والسلفيات خالل العام 
7.4 مليون ريال ُعماني بانخفاض بلغت نسبته 54.8 في 

المائة مقارنة بنفس الفترة في العام 2017. ويعزي ذلك إلى 
حد كبير إلى انخفاض مستويات المخصصات في اإلمارات 

العربية المتحدة وارتفاع معدل التحصيل. ويواصل البنك توخي 
الحيطة والحذر في هذا الجانب من خالل مراقبة محفظته 

للقروض في كل من ُعمان واإلمارات العربية المتحدة.

 تم بنجاح تطبيق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية خالل العام 2018، كما أن البنك راٍض عن معيار 

التدرج الصارم المتبع إضافة إلى أن معدل خسائر االئتمان 
المتوقعة يبدو متحفظًا مقارنة بنظراء البنك من البنوك 

المساهمون األفاضل
يسعدني بالنيابة عن مجلس إدارة البنك الوطني الُعماني ش.م.ع.ع، أن أعلن لكم 

عن النتائج المالية للبنك والبيانات المالية المصاحبة لها وذلك لعام 2018.

والمؤسسات المالية في السلطنة وأماكن أخرى في دول 
مجلس التعاون الخليجي.

وحتى ديسمبر 2018، بلغ صافي القروض والسلفيات 2.8 
مليار ريال عماني مسجالً ارتفاعًا بنسبة 5.9 في المائة 

مقارنة بعام 2017 مدفوعة بالنمو الذي شهدته في الربع 
األخير من عام 2018. وقد بلغت ودائع العمالء حتى ديسمبر 

2018 ما قيمته 2.45 مليار ريال ُعماني خاصة مع احتفاظ 
البنك بمعدل صحي للتكلفة مقابل إجمالي االلتزامات 

بلغت نسبته 59.5 في المائة.

وفي شهر سبتمبر ، أصدر البنك الوطني العماني بنجاح كبير 
سندات اليورو متوسطة األجل )EMTN( بقيمة 500 مليون دوالر 
أمريكي للمستثمرين من أوروبا، والشرق األقصى، والشرق 

األوسط حيث تم االكتتاب بأكثر من الضعف مما يبرز ثقة 
المستثمرين في استراتيجية البنك، وتطبيقه وأدائه في ظل 

هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السوق. وقد حظي ذلك 
باستحسان وتقدير مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية.

استقرت نسبة كفاية رأس المال بالبنك كما في ديسمبر 
2018 عند 16.3 في المائة مقابل المتطلبات التنظيمية التي 
تبلغ نسبتها 13.5 في المائة مما يبرز الوضع المالي القوي 

للغاية للبنك.

وقد أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح على مستويات 
تتناسب مع النسب القوية لرأس المال طوال هذه الفترة 

والتي ستخضع للموافقات التنظيمية المطلوبة.

البنك المفضل في السلطنة
انطالقًا من كوننا أول بنك تجاري تم إنشاؤه بالسلطنة، فإننا 

ندرك المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا تجاه عمالئنا، 
وموظفينا، ومساهمينا والبيئة التي نمارس فيها نشاطنا. 

وطيلة العام 2018، واصلنا ترسيخ مكانتنا لنصبح "البنك 
المفضل" في السلطنة في مختلف الشرائح المصرفية من 

خالل توفير حلول مصرفية جّذابة، ومنتجات مبتكرة وخدمات 
على مستوى عالمي.

ومواصلة لعادتنا التي اتبعناها مرارًا وتكرارًا، قمنا بإرساء 
معاييٍر جديدة في القطاع المصرفي من خالل منتجاتنا، 

وخدماتنا المبتكرة ومنهجنا الذي يضع العميل دائمًا في 
المقدمة. وقد شملت أبرز إنجازاتنا خالل العام 2018 طرح 
 بطاقات "بديل" مسبقة الدفع والتي تم تزويدها بتقنية 

الدفع بالتمرير.

كما واصل البنك خالل العام تطوير وتحديث تطبيقه الرقمي 
الحائز على الجوائز، وهو التطبيق الخاص بالخدمات المصرفية 

عبر الهاتف الجوال بإضافة المزيد من التحديثات، والمزايا 
الجديدة واألدوات اإلضافية األخرى التي تمكن العمالء من إجراء 

معامالتهم المصرفية رقميًا. كما تم أيضًا تحديث منصة 
البنك للخدمات المصرفية عبر اإلنترنت لتصبح أكثر مرونة من 
أي وقت مضى للعمالء من الشركات واألفراد لتمكينهم من 

إنجاز معامالتهم المصرفية بسهولة وراحة تامة.

 اختتم البنك الوطني العماني العام 2018 بتقديم أكبر 
جوائز من نوعها ضمن السحب الكبير لحساب "الكنز" 

المجّدد، والتي استطاع البنك أن يبرهن من خاللها على 
كونها أداة فعالة لتشجيع العمالء على االدخار والتوفير 
للمستقبل في نفس الوقت الذي واصلت فيه سلسلة 

المتحدثين لوحدة األعمال الصغيرة والمتوسطة "تجارتي" 
تقديم الدعم والمساعدة لهذه الشريحة الناشئة من رواد 

األعمال والقادة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
إلتاحة الفرصة أمامهم لدعم نجاحاتهم وتطوير أعمالهم في 

هذا القطاع المتنامي بالسلطنة.

وظهر جليًا التزام البنك الوطني العماني بدعم المجتمع 
المحلي من خالل مبادرات المسؤولية االجتماعية التي 

استثمر فيها البنك حوالي 324،000 ريال ُعماني في برامج 
هادفة مختلفة من شأنها ترك أثر إيجابي في حياة األفراد 

بمختلف أنحاء السلطنة.

بناء شراكات مثمرة
واصل البنك الوطني الُعماني توطيد وتعزيز إطار التعاون 

المشترك مع عدٍد من مؤسسات القطاعين العام والخاص. 
فعلى سبيل المثال، وقع البنك اتفاقية شراكة مع الشركة 
الوطنية العمانية للهندسة واالستثمار من أجل تزويد عمالئه 

من الشركات بأداة سهلة وبسيطة لسداد اشتراكات 
الضمان االجتماعي الشهري إلى الهيئة العامة للتأمينات 
االجتماعية. كما قام البنك بتعزيز تعاونه مع الكثير من 
عمالئه من أصحاب العالمات التجارية البارزة مثل دار األوبرا 

السلطانية مسقط، واالتحاد للطيران، وبنك أكسس، أحد 
أكبر البنوك الخاصة في القطاع المصرفي بالهند.

كما حققت مزن للصيرفة اإلسالمية بالبنك الوطني 
العماني، وهي أول نافذة للصيرفة اإلسالمية في السلطنة، 

نموًا ُمرضيًا على صعيدي األصول واألرباح، فضالً عن تعزيز 
خدماتها المصرفية المميزة بما يلبي المتطلبات المصرفية 

واالستثمارية لعمالئها المميزين ويتماشى مع أنماط حياتهم.

نظرة مستقبلية
فــي بدايــة العام 2019، نجدد التزامنــا بقيادة القطاع المصرفي 

بالســلطنة من خالل مواصلة دعمنا ألول قيمنا األساســية 
"العميــل أوالً" وذلــك من خالل تزويــد عمالئنا بأفضل خدمة 

عمــالء على اإلطالق وبأحدث التقنيات المصرفية وبتشــكيلة 
واســعة من المنتجات والخدمــات والحلول المصرفية التي 

تلبي متطلباتهم.
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٪9.6

نمو صافي الربح

٪15

استثمر البنك حوالي 
3٢4،٠٠٠ ريال ُعماني في 

برامج هادفة مختلفة من 
شأنها ترك أثر إيجابي 

في حياة األفراد بمختلف 
أنحاء السلطنة.
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فهدفنا هو أن نصبح "البنك المفضل" لعمالئنا، وموظفينا، 
ومساهمينا والمجتمع ككل. ومن هنا أود أن أتقدم 

بالشكر إلى أعضاء أسرة البنك الوطني العماني الذين يفوق 
عددهم 1500 موظف، والذين يقومون بدوٍر فاعٍل في مسيرة 
نجاحاتنا وإنجازاتنا، حيث أننا سنقوم بصحبتهم ببناء "البنك 

المفضل" في السلطنة. إنني أتطلع إلى مواصلة العمل 
سوّيًا بكل جهد وتفاني من أجل تحقيق كافة أهدافنا خالل 

الشهور واألعوام المقبلة. 

وبالنيابة عن أسرة البنك الوطني الُعماني، أود أن أتقدم 
بجزيل الشكر والتقدير لعمالئنا األفاضل ومساهمينا 

الكرام، والجهات التنظيمية، وشركائنا والمجتمع ككل 
نظير دعمهم المتواصل لنا على مدار عام 2018. وقبل 

كل شيء، نتوجه بأسمى آيات الشكر واالمتنان للمقام 
السامي لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
المعظم ‐ حفظه اهلل ورعاه ‐ على قيادته الملهمة ورؤيته 

الثاقبة، والتي تحت مظلتها تمكنت السلطنة من شق 
طريقها بعزم وثبات نحو التنمية االقتصادية واالجتماعية 

الناجحة والمستدامة.

وفي الختام، ســنواصل فــي البنك الوطني الُعماني 
مســيرتنا نحــو االبتكار والتميــز لنثري تجربة كل عمالئنا 

بأفضــل الخدمات والمنتجــات والحلول بالقطاع المصرفي. 
وأؤكد أنني أتشــرف وافتخر كوني جزءًا من هذه المؤسســة 

الماليــة البــارزة التي تلعــب دورًا مهمًا في نمو وتطور هذا 
البلد المعطاء.

تقرير رئيس مجلس اإلدارة لعام ٢٠١8تقرير رئيس مجلس اإلدارة لعام ٢٠١8

نتوجه بأسمى آيات الشكر واالمتنان 
للمقام السامي لحضرة صاحب 

الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
المعظم ‐ حفظه اهلل ورعاه ‐ على 

قيادته الملهمة ورؤيته الثاقبة، والتي 
تحت مظلتها تمكنت السلطنة من 

شق طريقها بعزم وثبات نحو التنمية 
االقتصادية واالجتماعية الناجحة 

والمستدامة.

سنواصل مسيرتنا 
نحو االبتكار 

والتميز لنثري 
تجربة كل عمالئنا 

بأفضل الخدمات 
والمنتجات 

والحلول بالقطاع 
المصرفي.
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نبذة عن 
أعضاء 

مجلس 
اإلدارة
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 السيدة روان بنت أحمد آل سعيد 
رئيس مجلس اإلدارة

 رئيس اللجنة التنفيذية والترشيحات 
والمكافآت بالمجلس

تشغل الدكتورة السيدة روان بنت أحمد آل سعيد منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة تكافل عمان ش.م.ع.ع. وقبل 

التحاقها بشركة تكافل عمان، شغلت السيدة روان 
منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة 

الشركة العمانية الوطنية لالستثمار )أونك( القابضة 
ش.م.ع.ع. وقبل انتقالها إلى القطاع الخاص، شغلت 

السيدة روان منصب نائب الرئيس التنفيذي لالستثمار في 
صندوق االحتياطي العام للدولة بسلطنة عمان، حيث 
كانت على رأس تنفيذ العديد من االستثمارات الكبرى 

على نطاق العالم. تملك السيدة روان من الخبرة ما يقارب 
الثالثين عامًا في القطاع المالي، منها 20 عامًا في القطاع 

العام. السيدة روان ال تزال هي المرأة األولى والوحيدة التي 
شغلت منصب رئيس تنفيذي لشركة عامة مدرجة في 

سلطنة عمان. 

الدكتورة الســيدة روان عضو بمجالس إدارة العديد من 
الشــركات والمؤسســات المالية المرموقة في القطاعين 

العام والخاص بســلطنة عمان ومنطقة دول مجلس 
التعاون الخليجي. فهي تشــغل رئيس مجلس إدارة 

البنك الوطني العماني، ونائب رئيس مجلس إدارة شــركة 
النفــط العمانية للتســويق، كما أنها عضو بمجلس إدارة 
الشــركة العمانية لتنمية االســتثمارات الوطنية )تنمية( 
ورئيس لجنة صندوقي األســهم ودول مجلس التعاون 

الخليجي بالشــركة. وفي القطاع العام، شــغلت السيدة 
روان عضوية مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق بشــركة النفط 

العمانيــة ش.م.ع.م. وعضــو مجلس إدارة التأمين الدولي 
العــام باألردن، وبيت التمويــل الوطني بالبحرين. ونائب 

رئيس مجلس إدارة شــركة أوريكس للتمويل، والشــركة 

 سعادة الشيخ عبد اهلل بن 
 علي بن جبر آل ثاني 

نائب رئيس مجلس اإلدارة
 عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات 

والمكافآت بالمجلس

 سعادة الشيخ / عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني عضو 
 مجلس إدارة البنك منذ يوليو 2005؛ وهو أيضا عضو 

اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بالمجلس. يرأس 
سعادة الشيخ / عبد اهلل مجلس إدارة البنك التجاري بقطر 

وهو عضو مجلس إدارة البنك العربي المتحد باإلمارات 
العربية المتحدة، كما أنه يملك شركة فيستا للتجارة- قطر، 

 وشريك في شركة خدمات المعلومات المتكاملة - قطر 
.)Integrated Intelligence Services Company(

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

 أمل سهيل بهوان 
عضو مجلس اإلدارة

عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت وعضو 
لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة

تشغل الفاضلة / أمل سهيل بهوان منصب نائب رئيس 
مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان القابضة )ش.م.م.( 

وهي تتمتع بخبرات واسعة في إدارة الشركات على نطاق 
مجموعة شركات سهيل بهوان.

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.

الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م. وشــركة 
التأمين األهلية. 

السيدة روان عضو أيضًا بلجنة االستثمار بالهيئة العامة 
للتأمينات االجتماعية، وعضو بمجلس إدارة الهيئة العامة 
لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )ريادة(، ورئيس 

مجلس إدارة صندوق الكوثر )وهو صندوق متوافق 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية(، وعضو لجنة االستثمار 

بصناديق األيتام والمعاقين بوزارة العدل. تم مؤخرًا 
تعيينها عضوًا بمجلس جامعة السلطان قابوس. 

الجوائز والتقديرات:

في عام 2011، تم منح الدكتورة الســيدة روان جائزة رائدة 
األعمــال التجاريــة المهنية )BizPro(، وفي عام 2012 تم 

تصنيفها في المرتبة 14 من قبل فوربس الشــرق األوســط 
Forbes Middle East )ألقوى ســيدات األعمال العربيات في 

الشــركات المدرجة(. في عام 2014 تمت تســمية السيدة 
روان من بين أفضل الرؤســاء التنفيذيين بالمنطقة 

من قبل Trend بالتعاون مع INSEAD )مدرســة األعمال 
 العالمية(. حصلت الســيدة روان أيضًا على لقب
ز المرأة  "Hall of Fame" وذلــك خــالل "جوائز تميُّ

 MARA Excellence Awards. فــي عــام 2015، تم تكريم 
الســيدة روان بجائزتين مرموقتين: جائزة "قيادة المرأة 
اآلســيوية للعام" من مؤتمر القيادة العالمية ومنطقة 

الشــرق األوسط وشمال أفريقيا، وجائزة قيادية السنة 
في مجال األعمال من جوائز الشــرق األوســط للتميز في 

المحاســبة والتمويل لعام 2015.

الدكتورة السيدة روان حاصلة على درجة الماجستير 
في االقتصاد والتمويل من جامعة لوبروه بالمملكة 

المتحدة؛ كما أنها حاصلة على دبلوم عالي في تحليل 
االستثمار من جامعة ستيرلنج، المملكة المتحدة ودرجة 

البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من 
الجامعة األمريكية بالقاهرة.

في عام ٢٠١6، تم تكريم السيدة روان 
بمنحها الدكتوراه الفخرية من جامعة 

الكومونويلث بالمملكة المتحدة، 
كما تم منحها جائزة أفضل رئيس 

تنفيذي لتكافل من جوائز "جلوبال 
بزنس أوتلوك، المملكة المتحدة". 

تم تصنيف الدكتورة السيدة روان آل 
سعيد في المرتبة الثالثة في عمان 

من قبل فوربس ألفضل ١٠٠ من سيدات 
األعمال العربيات لعام ٢٠١7. في 

العامين ٢٠١7 و ٢٠١8، فازت الدكتورة 
السيدة روان بجائزة أفضل رئيس 
تنفيذي لتكافل عمان من مجلة 
"إنترناشونال فاينانس- المملكة 

المتحدة" وجائزة امرأة العام بعمان 
لعام ٢٠١8 لفئة النساء الملهمات. 

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارةنبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
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 محمد إسماعيل مندني العمادي 
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة وعضو لجنة 
التدقيق بالمجلس

الفاضل / محمد إسماعيل مندني العمادي عضو مجلس 
إدارة البنك منذ نوفمبر 2014. وهو أيضًا عضو مجلس إدارة 
البنك التجاري ، وعضو مجلس إدارة الترنتيف بنك إيه إس، 

تركيا ولديه خبرات مصرفية تزيد عن الـ 30 عامًا. شغل 
العمادي عددًا من األدوار الرئيسية في البنك التجاري حتى 

عام 2006، حيث تولى بعد ذلك منصب الرئيس التنفيذي 
لشركة قطر لالستثمار العقاري ذ.م.م. حتى عام 2011، كما 
كان أيضًا عضوًا بمجلس إدارة الشركة من عام 2003 وحتى 

عام 2005. 

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

 راهول كار 
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة

الفاضل / راهول كار عضو مجلس إدارة البنك منذ أبريل 
2016. الفاضل / كار محاسب قانوني وهو يشغل حاليًا 

منصب المستشار المالي لرئيس مجلس إدارة مجموعة 
شركات سهيل بهوان القابضة ش.م.م. 

يشغل الفاضل / كار أيضًا منصب عضو مجلس إدارة 
شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع. وعضو 

لجنة التدقيق بالشركة، كما أنه أيضًا عضو مجلس إدارة 
الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع. وعضو لجنة 

الترشيحات والمكافآت بالشركة.

 حمد محمد حمود الوهيبي 
عضو مجلس اإلدارة

رئيس لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة وعضو اللجنة 
التنفيذية والترشيحات والمكافآت بالمجلس

 الفاضل / حمد محمد حمود الوهيبي عضو مجلس 
 اإلدارة منذ مارس 2014. يملك الفاضل حمد خبرة عملية 
تمتد لعشرون عامًا في دول مجلس التعاون الخليجي. 
وقد عمل الوهيبي مديرًا لالستثمار في صندوق تقاعد 

وزارة الدفاع طوال فترة السنوات الست الماضية. الفاضل 
/ حمد عضو أيضًا بمجالس إدارة شركة فولتامب للطاقة، 

وشركة أكوا للطاقة. 

الوهيبي حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال، 
تخصص مالية، كما أن لديه شهادة محلل مالي معتمد 
)CFA( وشهادة محلل استثمارات بديلة )CAIA( باإلضافة 

.)CIPM( إلى شهادة في قياس أداء االستثمار

 فهد بادار 
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنتي االئتمان والمخاطر بمجلس اإلدارة

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

المتحد- اإلمارات العربية المتحدة منذ يوليو 2016. 

امتدت فترة عمل الفاضل / بادار بالبنك التجاري القطري 
ألكثر من 19 عامًا. وقبل توليه مهمته الحالية كمدير عام 

تنفيذي بمجموعة الخدمات المصرفية الدولية، شغل 
الفاضل / بادار عددا من المناصب الرئيسية بمجموعة 

الخدمات المصرفية الدولية، وإدارة العالقات الحكومية 
والقطاع العام وإدارات الخدمة المصرفية للمؤسسات 

الكبيرة والشركات. 

الفاضل / بادار حاصل على درجة الماجستير في 
إدارة األعمال من جامعة ديرهام، المملكة المتحدة، 

وبكالوريوس اآلداب في األعمال المصرفية والتمويل من 
جامعة ويلز.

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارةنبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
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 نجاة علي اللواتيا 
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة االئتمان بمجلس االدارة

تم انتخاب الفاضلة / نجاة علي اللواتيا عضوًا بمجلس 
إدارة البنك في شهر مارس 2017، وهي حاصلة على 

بكالوريوس التجارة ‐ تخصص محاسبة، وقد حضرت 
العديد من الدورات في مجاالت مختلفة في اإلدارة المالية، 

والتدقيق واالستثمار وغيرها. تشغل الفاضلة / نجاة 
منصب نائب المدير العام لخدمات الدعم بصندوق تقاعد 

موظفي الخدمة المدنية ولديها خبرات في هذا المجال 
تزيد عن 20 عاما.

الفاضلة / نجاة أيضًا عضو بمجلس إدارة شركة إسمنت 
عمان ش.م.ع.ع. ورئيس لجنة التدقيق بالشركة.

 جوزيف أبراهام 
عضو مجلس اإلدارة

عضو اللجنة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت 
بمجلس اإلدارة

تم تعيين الفاضل جوزيف أبراهام عضوًا بمجلس إدارة 
البنك في مايو 2018م.

يشغل الفاضل أبراهام منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة 
البنك التجاري باإلضافة إلى منصب نائب رئيس مجلس 
إدارة ألتيرناتيف بانك وعضو بمجلس إدارة البنك العربي 

المتحد باإلمارات العربية المتحدة. يتمتع أبراهام بخبرات 
مصرفية واسعة على نطاق األسواق المتقدمة والناشئة 

على حد سواء. وقبل انضمامه إلى البنك التجاري في 
يونيو 2016، شغل أبراهام منصب الرئيس التنفيذي 

لمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية في اندونيسيا، 
حيث استقر في هذه الوظيفة طيلة الفترة من عام 

2008 إلى عام 2016. الفاضل / أبراهام حاصل على درجة 
الماجستير من كلية الدراسات العليا لألعمال، جامعة 

ستانفورد، كاليفورنيا، كما عمل في كل من إندونيسيا، 
وسنغافورة، وهونغ كونغ، وغانا، والمملكة المتحدة 

والهند في مختلف األدوار المصرفية المحلية واإلقليمية 
بسجل ناجح، غطى اإلدارة العامة، وإدارة الخدمات 

المصرفية للشركات، واالستراتيجية، وإدارة المنتجات فضال 
عن عمليات االستحواذ والدمج. تم تعيين الفاضل/ أبراهام 

عضوًا بمجلس إدارة ألتيرناتيف بانك في ديسمبر عام 2016.

 الشيخ / راشد بن سيف السعدي 
عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنتي التدقيق واالئتمان بمجلس اإلدارة

يشغل الشيخ / راشد عضوية مجلس إدارة البنك منذ 
أغسطس 2017، وهو من الوجوه البارزة في عالم المال 

واالستثمار المصرفي، ومدير أعمال، وصاحب مشاريع كما 
أنه من أصحاب المبادرات الخيرية. يشغل الشيخ راشد 

أيضًا منصب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لتنمية 
االستثمارات الوطنية )ش.م.ع.م( "تنمية" والتي أسهمت 

بشكل فاعل في دعم التنمية االقتصادية في السلطنة. 

الشيخ / راشد حائز على درجة البكالوريوس في إدارة 
األعمال من كلية رولينز بالواليات المتحدة األمريكية، قبل 
أن يبدأ مسيرته المهنية الغنية بالخبرات واإلنجازات والتي 

كانت بدايتها في ديوان البالط السلطاني والتي شملت 
مهمة امتدت الثني عشر عامًا. 

يرأس الشيخ / راشد بعض مجالس إدارة شركات المساهمة 
العامة والمقفلة كما يشغل عضوية بعضها اآلخر، 

من ذلك فهو رئيس مجلس إدارة شركة تكافل ُعمان 
للتأمين ش.م.ع.ع وشركة الصفا لألغذية ش.م.ع.ع وعضو 
مجلس إدارة الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع.، وعضو 

مجلس إدارة شركة تنمية معادن عمان ش.م.ع.م.، وعضو 
مجلس إدارة شركة مسقط الوطنية للتطوير واالستثمار 

ش.م.ع.م.، وعضو مجلس إدارة الموج مسقط ومجلس 
إدارة الشركة العمانية للضيافة.

 غسان بن خميس الحشار 
عضو مجلس اإلدارة

 عضو لجنة التدقيق وعضو لجنة المخاطر 
بمجلس اإلدارة 

انضم الفاضل / غسان الحشار إلى مجلس إدارة البنك 
الوطني العماني كممثل للهيئة العامة للتأمينات 

االجتماعية في شهر مارس عام 2017، وهو يشغل اآلن 
منصب مدير دائرة االستثمار في الهيئة العامة للتأمينات 

االجتماعية، ولديه خبرة عملية تجاوزت العشرين عامًا 
في مجال إدارة التمويل واالستثمارات، وهو يمثل الهيئة 
في مجالس إدارة العديد من الشركات العامة والخاصة. 

وهو اآلن عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين 
على الحياة والعام ش.م.ع.ع. وعضو مجلس إدارة الشركة 

العمانية لتنمية االستثمارات الوطنية )تنمية( ش.م.ع.م.

الفاضل / غسان الحشار حاصل على درجة الماجستير في 
العلوم المالية وإدارة االستثمار.

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارةنبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
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 ناصر محمد الهاجري
المدير العام ورئيس مجموعة 

العمليات

 جون تشانغ
المدير العام ورئيس 

مجموعة الخدمات 
المصرفية لألفراد

 فيصل محمد اليداث
المدير العام ورئيس 

مجموعة التغيير

حسن عبد األمير 
 شعبان

المدير العام ورئيس 
مجموعة الخدمات 

المصرفية الحكومية

االدارة التنفيذيةاالدارة التنفيذية

السيد وصفي بن 
 جمشيد آل سعيد
الرئيس التنفيذي 

بالوكالة

 انانثرامان فينكات
المدير العام ورئيس 

اإلدارة المالية

سلمى سالم سعيد 
 الجعيدي

المدير العام ورئيس 
مجموعة إدارة المخاطر

 ناصر سالم الراشدي
المدير العام ورئيس 

 مجموعة الخدمات 
المصرفية التجارية
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رؤيتنا

أن نصبح 
البنك 

المفضل

رؤيتنارؤيتنا
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تقرير 
مناقشات 

وتحليل 
اإلدارة
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3،2203،2633،313

٪0.29٪0.46٪0.21

2،7702،940 2،768

3،5333،4703،573

٪1.61٪1.25٪1.44

٪60.6٪59.4٪59.3

64.561.7

36.6

2018

34.6

2017

34.5

2016

إيرادات رسوم متنوعة ومستدامة )مليون ريال(

2018 2017 2016

62.7

إدارة التكلفة بصورة مثلى وفّعالة )مليون ريال(

مالمح مالية بارزة

ارتفاع صافي 
األرباح بنسبة ١5٪ 50.6

تمويل ثابت )مليون ريال(

تحقيق عائدات ثابتة )مليون ريال(

محفظة نامية متنوعة )مليون ريال(

قروض

تكلفة االئتمان

التمويل

األصول

العائد على 
األصول

نسبة التكلفة 
المنخفضة

2018 2017 2016

2018 2017 2016

2018 2017 2016

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارةتقرير مناقشات وتحليل اإلدارة
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تقرير مناقشات وتحليل اإلدارةتقرير مناقشات وتحليل اإلدارة

السيد وصفي بن جمشيد آل سعيد
الرئيس التنفيذي بالوكالة 

"إن استراتيجيتنا 
تضع البنك في 

موضع يمّكنه من 
توفير تجربة رفيعة 
المستوى للعمالء 

وتزويدهم بعائدات 
مربحة ومستدامة" 
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تمكنا من تعزيز 
مستوى تجربة 

العمالء في مجال 
 التكنولوجيا 

الرقمية. 

اصدار سندات في 
٢٠١8 تم االكتتاب 

 فيهــا بما يقارب 
٢.5 مرة

زيادة في عدد معامالت 
التجزئة التي تمت 

باستخدام البطاقات

 زيادة في أعداد 
البطاقات

بناء بنك مالئم للمستقبل
لقد كان أداؤنا في عام 2018 واحًدا من اإلنجازات التي يحق ألي 

فرد بالبنك الوطني العماني أن يفخر بها. فقد أصبح البنك 
الوطني العماني اآلن أكثر ربحية، وأكثر استقراًرا وأمانًا عما 
كان عليه في عام 2017. فنتائجنا المالية المؤثرة تمثل دليالً 

ملموًسا على أن استراتيجيتنا المؤسسية المستقبلية 
تقودنا في االتجاه الصحيح. لقد كنا سريعي التكيف مع 

التغيرات التي طرأت على بيئة االقتصاد الكلي واالستجابة 
للتحديات اإلقليمية، وقد نجحنا في تصحيح وضع البنك 

الوطني العماني استعدادًا لموجة النمو المقبلة.

أما من الناحية المالية ، فقد أظهرنا انتعاشًا قويًا على مدى 
االثني عشر شهرا الماضية ، مع تحقيق نتائج تعتبر األكثر 

لمعانًا على مدى عدة سنوات. لقد استمتعنا بتحقيق نسبة 
نمو بلغت 15 في المائة في صافي األرباح مقارنة بعام 2017، 
حيث بلغت أرباحنا 50،6 مليون ريال، مع احتفاظنا بمقاييس 

رسملة قوية للغاية. لقد مّكن ذلك البنك الوطني العماني 
من التأكيد على سمعته كبنك يقوم باستمرار بإضافة 

ر لهم توزيعات أرباح جذابة  قيمة للمساهمين كما يوفِّ
)الرسم البياني يوضح توزيعات األرباح(. 

وبوصفنا أول بنك محلي تم تأسيسه في السلطنة في عام 
1973 بهدف دعم التنمية في البالد ‐ فقد وّفر لنا ذلك مكانة 

خاصة في السوق ومنبرًا فريدًا للوصول إلى المستثمرين 
ورجال األعمال والشركاء التجاريين. ويْنَصبُّ تركيزنا اآلن على 

بناء مستقبل أكثر إشراقا للسلطنة ومساعدة الشعب 
العماني في تحقيق المزيد من النمو واالزدهار، سواء داخل 
السلطنة أو خارجها. وقد نمونا معًا وسنقوم اآلن بتمكين 

الجيل القادم من العمانيين من تحقيق االزدهار واستنفاد 
كافة إمكانياتهم في عالم يتسم بالتغيير السريع. 

إن شبكة فروعنا التي تجاوزت الستين فرعًا والمقامة في 
مواقع استراتيجية رئيسية، باإلضافة إلى مقرنا الرئيسي 

الحائز على الجوائز والذي تم إنشاؤه على موقع متميز في 

الحي التجاري بمسقط، تؤكد أن بصمتنا وشخصيتنا التجارية 
القوية قد أصبحتا أكثر قوة من أي وقت مضى. لقد أصبح 
الناس ينظرون إلينا على أننا البنك "الوطني" بحق، كما 

أن عالمتنا التجارية تعطي إحساسًا باالستقرار، والمصداقية 
واالحترام ال يستطيع أي من نظرائنا مضاهاته. 

لقد ظهر االعتراف بالبنك الوطني العماني كبنك قوي 
ومستقر بكل وضوح وجالء من خالل قيامنا بنجاح بإصدار 

سندات بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي في سبتمبر 
2018، والتي تم االكتتاب فيها بما يقارب 2.5 مرة من قبل 

مؤسسات من مراكز مالية دولية رائدة. وقد ساعدنا ذلك 
في توسيع قاعدتنا من المستثمرين وإدماج رقعة جغرافية 

أوسع وأكثر تنوعًا من الرقعة التي تمكنا من الوصول إليها 
في الطرح السابق. كما أن ذلك يعتبر أيضًا عالمة على تنامي 

شهرتنا العالمية كجهة استثمارية آمنة تساعد على دفع 
عجلة التطور في السلطنة.

اســتراتجية مستدامة 
إن عملية إعادة تنظيم أعمالنا تتماشى مع استراتيجيتنا 
المستقبلية للتركيز على نمو انتقائي مربح ومستدام 

على المدى الطويل، إلى جانب تثبيت وضعنا على أننا "البنك 
المفضل" في السلطنة. 

هذا يعني أننا لم نعد أكثر تعرضًا لقطاعات مثل العقارات، 
والبناء والمقاوالت. بدالً عن ذلك، قمنا بوضع اللبنات األساسية 

لنموذج نمو أكثر استدامة ومواجهة للمستقبل، يقوم 
على تنويع مصادر الدخل من الرسوم، والتركيز المستمر 

على احتياجات عمالئنا وإدارة التكلفة بعناية تامة. 

تنويــع مصادر الدخل 
يعتبر التزامنا باالستثمار على المدى الطويل ركيزة أساسية 

الستراتيجيتنا الرامية إلى تنويع مصادر الدخل. وبدالً من 
االعتماد على اإليرادات المعتمدة على التمويل، اتخذنا قرارا 

استراتيجيا بتعزيز مصادر إيرادات أخرى أقل مخاطرة. فالبذور 
التي غرسناها خالل السنوات القليلة الماضية لتعزيز إيرادتنا 
من غير الرسوم بدأت تؤتي أكلها بصورة إيجابية للغاية في 

العام 2018. 

بالتحديد، ركزنا على مجاالت مثل إدارة الثروات، كما قمنا 
بزيادة عدد مستشاري الثروات المعتمدين بالبنك باإلضافة 

إلى قيامنا بنجاح بتنمية دخل االستثمار الخاص بنا، مع تزويد 
عمالئنا بعائدات محسنة على استثماراتهم على أساس 
سنوي. كذلك، ومن خالل عروض خدمتنا المصرفية إلدارة 

الثروات "الصدارة" المحّدثة، أصبح بإمكان عمالئنا من الدرجة 
األولى الرجوع إلينا لالستفادة من التشكيلة الكاملة من 

خدماتنا االستشارية في مجال االستثمار، وإدارة الثروات، 
واالحتياجات المصرفية الخاصة وذلك باالستفادة من شراكتنا 

الجديدة مع أحد البنوك السويسرية الخاصة.

كذلك قمنا بتعزيز عروض خدمتنا المصرفية المتميزة من 
"مزن" للصيرفة اإلسالمية، أول منصة للصيرفة اإلسالمية في 

السلطنة. وقد ساعدنا هذا اإلجراء على تحقيق نمو ُمْرض 
في األصول واألرباح، حيث أن هنالك أعدادًا متزايدة من العمالء 

من ذوي الدخل المرتفع قد تحولت إلى "مزن" للصيرفة 
اإلسالمية إلجراء معامالتها المصرفية اإلسالمية، واالستثمارية 

واالحتياجات المختلفة ألنماط حياتهم.

شهدت أعمالنا المصرفية للشركات نمّوًا متميزًا في عام 
2018، حيث تمكنا من تحقيق زيادة بلغت نسبتها 9.8 في 

المائة في أرباح التشغيل، شملت نموًا بنسبة 12.8 في 
المائة في األصول.

في بداية هذا العام، قمنا بتحديد أهدافنا ذات األولوية ‐ 
أسماء راسخة ومعامالت قوية-حيث قمنا بتكريس قدر كاٍف 

من الوقت والجهد لتحقيق هذه األهداف وبنجاح كبير. لقد 
نجحنا بصورة كبيرة في اطالع السوق على ما نود عرضه 

ولهذا نحن نعتبر شريكًا جيدًا.

لقد كان الفريق مشغوالً طوال العام في العمل على إعداد 
النوع الصحيح من الصفقات، وتطوير هذه العالقات وتعزيز 
الفرص المتاحة. لقد كان من المقبول للغاية رؤية العديد 

من هذه الفرص تؤتي ثمارها في الربع األخير، بأسعار الئقة، 
وهيكله جيدة وبعض األسماء عالية الجودة، بما في ذلك 
ثالث عمليات إعادة هيكلة كبيرة في قرض مشترك مع 

مصارف أخرى.

 كذلك ازداد الدخل من رسوم الهيكلة وعمليات 
االستشارة بشكل كبير، كما هو الحال مع مجموعة 

المؤسسات المالية بالبنك، والتي حققت نموًا في األرباح 
 بنسبة 9 في المائة، وكالهما ساهم بشكل كبير في 

تدفق اإليرادات المتنوعة. 

قمنا أيضًا وبشكل كبير بتوسعة أعمالنا الخاصة بنقاط 
البيع )POS( والتي تعتبر اآلن منشأة التحصيل األسرع نموًا في 
سلطنة عمان، بزيادة في عدد عمالء نقاط البيع بلغت نسبتها 

28 في المائة، موفرة بذلك زيادة بنسبة 44 في المائة في 
إيرادات رسوم نقاط البيع بالمقارنة مع عام 2017. أما أعمالنا 

في مجال التأمين المصرفي فقد نمت هي أيضا فيما يتعلق 
باألهمية االستراتيجية، مدفوعة بتعزيز عالقاتنا مع شركائنا 

في التحالف. وبفضل استمرار االستثمار في التدريب، ومراقبة 
الجودة ومبادرات المبيعات، تمكنا بنجاح من زيادة إيرادات 

التأمين المصرفي بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي.

في هذه األثناء، أضاف إطالقنا لبطاقة بديل المدفوعة مسبقًا 
خالل الربع األخير من العام دفعة أخرى لنمو أعمال بطاقاتنا 
بشكل عام. فقد تمكنا خالل هذه الفترة من تحقيق زيادة 

بلغت نسبتها 17 بالمائة في أعداد البطاقات مقارنة بعام 
2017، كما زاد العدد اإلجمالي لمعامالت الخدمات المصرفية 

لألفراد التي تمت باستخدام البطاقات من 37 في المائة إلى 
50 في المائة.

التركيــز علــى احتياجات العميل 
إن االبتعاد عن استخدام النقود والذي تظهره هذه األرقام 

قد استند على التطور المستمر في قنواتنا الرقمية بهدف 
توفير أفضل تجربة للمستخدم. لكي تصبح رقميًا بشكل 

حقيقي، فإن ذلك يعني أن عليك أن تتخطى الواجهات 
األمامية للعميل ، مثل التطبيقات الرقمية أو الخدمات 

المصرفية عبر الهاتف الجوال/ اإلنترنت، للتركيز أيضًا على 
الفعالية والعمليات الخلفية. لقد أمضينا في البنك الوطني 

العماني سنوات عديدة في إعادة هيكلة بنيتنا التحتية 
التكنولوجية لبناء نظام إيكولوجي مرن وقابل للتطوير 

لدعم طموحنا في تقديم المنتجات والخدمات التي تعيد 
تعريف التجربة المتفوقة للعمالء.

لقد اســتفدنا من اســتراتيجيتنا في مجال التكنولوجيا 
الرقمية والتي ســاعدتنا على إنشــاء مصادر دخل جديدة 

والحصــول على حصة في الســوق. فميزات تطبيقنا 
الخــاص بالخدمــة المصرفية عبــر الهاتف الجوال ال تقتصر 

علــى الموثوقيــة واألمان فقط، بل تتعدى ذلك إلى ســهولة 
اســتخدام هذا التطبيق وتصميمه االســتثنائي- ويتضح ذلك 
من حقيقة أنه يتمتع اآلن بأعلى نســبة من المســتخدمين 

المســجلين في الســوق كنســبة من إجمالي قاعدة العمالء 
النشــطين. هذا يعتبر أيضًا أحد األســباب الرئيســية التي 

جعلتنــا نقــدم من خالل هــذا التطبيق ضعف عدد المعامالت 

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارةتقرير مناقشات وتحليل اإلدارة

٪50 ٪17

2018

٪16.0

51

26

مع توفير قيمة مالئمة للمساهمين 

تتوافق مع النمو الثابت في األرباح النقدية على أساس سنوي وتوزيعات أرباح تتراوح ما بين 40% - 50%، يعتبر البنك 
الوطني العماني واحدًا من موزعي األرباح على األسهم الموثوق بهم في مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية.

2016

56

23

٪15.9

2017

44

٪15.0
23

نسبةتوزيعات األرباح صافي الربح
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المصرفيــة الشــهرية لألفراد التــي نقدمها في الفروع. لقد 
يّســرنا علــى عمالئنا التواصــل معنا بصورة رقمية. كذلك، 

وإلــى جانــب تركيزنا على طريقتنــا الذكية، وفهمنا لرحلة 
العميل بأكملها، تمكنا من تحســين نســبة الســرعة إلى 

الســوق وتعزيز مســتوى تجربة العمالء. إن هذا ال يفســر على 
أنــه مجــرد ازدياد في عدد العمــالء الذين يتعاملون بصورة 
 رقميــة فحســب، بل يعني أيضــًا تحقيق عائدات أعلى عن 

كل عميل. 

من األمثلة على ذلك عرضنا الخاص بالعمالء غير المقيمين، 
حيث قمنا بإطالق خدمة التحويل بضغطة واحدة على الزر 

وذلك بالشراكة مع بنك أكسيس، أحد أكبر بنوك القطاع 
الخاص في الهند. إن التنفيذ الناجح لهذا التسهيل كان نتيجة 
مباشرة لسعينا الثابت والتزامنا التام بتوفير خدمة متميزة 

للعمالء، وقد استطاع أن يحقق زيادة كبيرة من عائداتنا من 
الرسوم من تحويالت العمالء غير المقيمين. 

في هذه األثناء، ومن خالل تعزيز وتطوير بنيتنا التحتية 
الرقمية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا، تمكنا من 

تعزيز عالقاتنا مع عمالئنا من الشركات والهيئات الحكومية، 
والذين أصبحوا اآلن يستخدمون منصة الدفع الخاصة بالعالقة 

بين مؤسسات األعمال التجارية B2B إلجراء المزيد من 
أعمالهم المصرفية اليومية. باإلضافة إلى ذلك، فقد أتاح لنا 
عرض خدماتنا للحلول المالية المصممة خصيًصا لتمويل 

المشاريع واالستشارات االستثمارية والدفع الرقمي جذب 
عمالء جدد من القطاعين العام والخاص ، مما أدى إلى زيادة 

عائدات عملياتنا بشكل كبير في هذه المجاالت.

قــوة التخصيص 
إن نجاح استراتيجيتنا الرقمية كان مدعومًا بمدخلنا المبتكر 

لتكنولوجيا المعلومات. ففريق تكنولوجيا المعلومات 
لدينا يعمل بدرجة عالية من االستقاللية وذلك ضمن معايير 

الرؤية والقيم واألهداف المحددة للبنك الوطني العماني. 

هذه االستقاللية، باالقتران مع السرعة الفائقة واإلدارة 
الملتزمة، مّكنت الفريق من االستجابة الفورية الحتياجات 

وتوقعات العمالء. ال تقتصر فقط على إتاحة الفرصة لنا إلنشاء 
أنظمة مخصصة تتماشى مع متطلباتنا بدقة فحسب، بل 

تسمح لنا بمواصلة تخصيص منصاتنا وتهيئتها حسب التغير 
والتطور الذي يطرأ على احتياجات عمالئنا.

أما عروضنا المصرفية األساسية الثالثة لألفراد ‐ "الصدارة" 
و "ومزايا" والعرض الخاص بالعمالء غير المقيمين ‐ فقد 

قمنا بتصميمها بصورة خاصة لتلبية االحتياجات المختلفة 
جًدا لمجموعات عمالئنا من هذه الفئات. ويعكس نمونا 

القوي في سوق الخدمات المصرفية للشباب نجاح عرضنا 
التخصصي في هذا القطاع أيًضا، مدفوًعا بعوامل مثل 

االستثمار المستمر في فريق التسويق الشبابي لدينا ورواج 
برنامج المكافآت "نقاطي"، الذي يتمتع اآلن بأعلى صافي 

نسبة استرداد في السوق بلغت 63 في المائة.

لقد ظلت قيمنا األساسية 
المتمثلة في العميل أوالً، 
والبنك الواحد، والتنفيذ، 

والجودة والنزاهة تمثل المحرك 
األساسي ألعمال البنك. 

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارةتقرير مناقشات وتحليل اإلدارة
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إن حساب التوفير المنخفض التكلفة "الكنز" الذي تم 
تطويره، والذي يتضمن سحوبات منتظمة ألصحاب 

حسابات التوفير للفوز بجوائز نقدية كبيرة ، أثبت أيضًا 
أنه أداة قوية لتحفيز العمالء على بناء ثرواتهم من خالل 
االدخار، وذلك تماشيًا مع جهود الحكومة في هذا الشأن.

اإلدارة الحصيفة للتكلفة 
خالل رحلتنا على مدى الـ 12 إلى 18 شهًرا الماضية ، عملنا 

دون توقف على إبقاء تكاليفنا تحت السيطرة. فقد 
ة وحددنا الكفاءات  قمنا بمراجعة خط اإلنفاق لدينا بِدقَّ

في العديد من األماكن، مع المحافظة على التكاليف 
بمستوى مقبول استراتيجًيا. وقد قامت مجموعة 

العمليات لدينا بتنفيذ مراجعة للضوابط التشغيلية، 
وتحديد مجاالت ألداء األعمال بصورة آلية، والقيام بنجاح 

بزيادة كفاءة فرق التحصيل إلى الحد الذي مكننا من تجاوز 
أهداف التوفير المستهدفة في هذا المجال بصورة كبيرة.

في هذه األثناء، كنا حريصين للغاية على التأكد من أن 
إدارتنا الفعالة للتكاليف لم تؤثر على قدرتنا على توليد 

المزيد من اإليرادات أو تنفيذ خططنا االستثمارية.

جزء من ذلك يتعلق باالستفادة من قوتنا كبنك وطني 
حتى نضمن أننا نحصل على أفضل قيمة من شركائنا، مثل 
أصحاب العقارات أو الموردين. أما العنصر اآلخر فهو يتعلق 

باالستثمار في مجاالت مثل التكنولوجيا واالبتكار التي 
تمكننا من خلق كفاءات في مواضع أخرى من أعمالنا.

إن استثمارنا المستمر في منصاتنا المصرفية عبر اإلنترنت 
والهاتف الجوال، على سبيل المثال ، للتأكد من أنها آمنة 
وموثوقة وسهلة االستخدام قدر اإلمكان، يعني أن أكثر 

على أرباحنا في عامي 2016 و 2017. لذا فمن المقبول للغاية 
أن نشير إلى أن هذا الموقف قد تمت معالجته بنجاح وأن 

أعمالنا في اإلمارات العربية المتحدة قد تغيرت.

بحلول شهر يونيو 2018، وعقب تنفيذ مراجعة فّعالة لألصول 
واتخاذ بعض القرارات الصارمة بشأن محفظتنا، قمنا بوضع 

مخصصات كاملة ألصولنا الرديئة في اإلمارات العربية 
المتحدة. كذلك قمنا بتقليص المحفظة إلى المستوى 

 الذي نشعر معه بالراحة، مع التركيز على فئات أصول 
أكثر استقراًرا.

لقد أدى ذلك إلى بعض المعاناة لفترة قصيرة ، لكنه أصبح 
لدينا اآلن أساس جيد للنمو بحذر في اإلمارات العربية المتحدة 

والتركيز على تنفيذ استراتيجيتنا الجديدة. إن هذا يرتكز 
على دعم الممر التجاري بين سلطنة عمان واإلمارات العربية 

المتحدة، واالستفادة من مكانتنا الفريدة باعتبارنا البنك 
الوحيد الذي يستطيع تقديم معامالت مصرفية سلسة بين 

الدولتين، كما يضعنا في وضع مثالي لالستفادة من الفرص 
الكبيرة التي يوفرها هذا الوضع في عام 2019 وما بعده.

من 60 في المائة من كافة معامالتنا تتم اآلن خارج الفروع. 
هذا بدوره يحرر الموارد المتوفرة في الفروع بهدف التركيز 

على تقديم خدمات أكثر خصوصية وذات جودة عالية 
للعمالء تتجاوز توقعاتهم.

التوازن الدولي
باإلضافة إلى كوننا أول بنك تم إنشاؤه في سلطنة 

عمان، فإننا أيضًا البنك الوحيد الذي لديه رخصة لممارسة 
العمل المصرفي في اإلمارات العربية المتحدة، باإلضافة 

إلى ترخيص للعمل أيضا في جمهورية مصر العربية. ومع 
ذلك، فإن عملياتنا في اإلمارات العربية المتحدة عانت 

في السنوات القليلة الماضية من التباطؤ الذي شهدته 
األسواق وذلك على غرار البنوك األخرى مما أدى إلى حدوث 

بعض المشاكل المتعلقة بجودة األصول. كذلك، فإن 
حجمنا الصغير نسبًيا في السوق يعني أن تأثير مشاكل 

األصول من حيث محفظتنا العامة كان أعلى، مما أثر سلًبا

ولكي نعزز نمونا المستقبلي، 
قمنا بتمكين موظفينا لتطوير 
مستوى معرفتهم ومهاراتهم 

الوظيفية. 

تمكين موظفينا
بالطبع، نحن ندرك أنه ال يمكن ألي من هذه اإلنجازات أن 

يتحقق إال إذا كان هنالك عمل جاد، والتزام وتفاني من قبل 
موظفينا على كافة مستوياتهم بالمؤسسة.

إننا ندرك أن الفريق األقوى في العادة هو الذي يفوز في 
المباراة، كما أن نجاحنا يعتمد على حيازتنا ألفضل الالعبين 

عندما نكون "أفضل صاحب عمل" و "البنك المفضل في 
السلطنة". لكن عملية الحصول على موظفين جيدين من 

بنوك أخرى تعتبر عملية مكلفة، لذا فإن استراتيجيتنا ترتكز 
على توظيف أفضل األشخاص ومن ثم بعد ذلك بذل كل ما 

في وسعنا لالحتفاظ بهم. فمن خالل توجيه ودعم موظفينا 
وتشجيعهم على االستفادة التامة من إمكانياتهم الكاملة 

معنا، ومساعدتهم على تحديد وتوفير أدوار وفرص جديدة 
لهم، فإننا نكون قد بنينا قاعدة متينة من المواهب لدفع 

عجلة نمونا وتطورنا المستقبلي.

كان الهدف من إحدى الطرق التي اتبعناها في عام 2018 
هو تمكين موظفينا من تطوير معارفهم ومهاراتهم، 

وتطوير مساراتهم الوظيفية في البنك الوطني العماني، 
 واالستفادة من الفرص التي لن تتيسر لهم في أي 

مكان آخر.

كل فرد يدرك تمامًا ما هو مطلوب منه، وما هو نوع الفرص 
المتاحة أمامه، وما الذي ينبغي عليه أن يفعله إلعداد نفسه 

للوصول إلى مستويات أعلى داخل المؤسسة. بعد ذلك 
 سنتأكد أنه قد أصبحت لديه كافة الموارد وحصل على 

الدعم المطلوب الذي يمّكنه من القيام بمهامه، 
والمساهمة بفكره وإبداعاته من أجل تحقيق النجاح للبنك 

الوطني العماني.

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارةتقرير مناقشات وتحليل اإلدارة

نسبة استرداد عالية 
لبرنامج المكافآت 

بلغت 63 في المائة.

عالية
٪63
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االستثمار في االبتكار 
نحن نؤمن بأن االبتكار هو محور التنمية المستقبلية في 

سلطنة عمان، كما أننا ملتزمون بدعم األعمال التجارية 
الرائدة ومن يقفون وراءها.

خالل السنوات الخمس التي قمنا فيها بإدارة برنامج اإلبداع 
"ابتكار"، والذي تتنافس فيه مجموعات من الموظفين للفوز 

بتمويل لتنمية أفكارهم ونماذجهم األولية، استطاعت 
32 فكرة أن تؤتي أكلها. أحد أحدث هذه األفكار اطلق عليه 
اسم "السوق"، وهو يتيح لعمالئنا من التجار تقديم عروض 

وصفقات ذات صلة بعمالء التجزئة الذين يستخدمون بطاقات 
البنك الوطني العماني الخاصة بهم. إن هذه العملية 

تضيف قيمة على كال طرفي المعاملة حيث تجسد مزيًجا 
من التكنولوجيا الرقمية واالبتكار والتخصيص الذي كان 

يدفع أداءنا على مدى الـ 18 شهًرا الماضية. كما أنها تعمل 
على تمكين موظفينا من تقدير كيف يمكن ألفكارهم 

وابتكاراتهم المساهمة بشكل ملموس في أعمالنا.

في العام الماضي ، نظمت أكاديمية التميز بالبنك 439 
دورة تدريبية كما قدمت بصورة إجمالية أكثر من 10،000 يوم 

تدريب، بمعدل سبعة أيام تدريبية لكل موظف. كذلك قمنا 
بتوظيف العديد من الخريجين الجدد، مما ساهم في زيادة 
معدل التعمين والذي بلغت نسبته 93 في المائة. وتدعم 

عمليات التوظيف الجديدة تعهد الحكومة بتوفير 25،000 
فرصة عمل للمواطنين الُعمانيين، األمر الذي من شأنه أن 

يعزز من تطوير التنمية االقتصادية واالجتماعية في السلطنة 
بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية لرؤية 2040.

 بنفس الطريقة، حققت مسابقتنا السنوية "هاكاثون" 
والتي تستمر لمدة 24 ساعة، عامها الثاني من النجاح، 

حيث تنافس فيها أكثر من 500 من المطورين من الطالب، 
والمبرمجين، والمصممين إليجاد حلول لتعزيز مستقبل 

المعامالت المصرفية.

ويعتبــر هذا "الهاكاثون" جزًءا من التزامنا بتشــجيع 
االبتكار ودعم العقول الشــابة والموهوبة في الســلطنة. 

ويشــبه "الهاكاثون" جائزة "االبتكار في المشــاريع الصغيرة 
والمتوســطة"، والتي تهدف إلى التفاعل مع رواد األعمال 

المحليين والشــركات الصغيرة والمتوســطة ، لمساعدتهم 
علــى تحويــل أفكارهم التجاريــة الكبيرة القادمة إلى واقع 
تجاري حقيقي. قمنا أيًضا باســتحداث سلســلة المتحدثين 

لوحدة المؤسســات الصغيرة والمتوســطة "تجارتي"، 
حيث قمنا بحشــد مجموعة من الشــخصيات المؤثرة في 

مجــال ريادة األعمال وقادة الفكر لتشــجيع الحوار، والنقاش 
وتبــادل المعرفــة بين الشــركات الصغيرة في البالد وأصحاب 

الناشئة. المشاريع 

استراتيجية النجاح المستدام
نحن نقدر الدعم والتوجيه الذي نحظى به من الجهة 
المنظمة لقطاعنا، البنك المركزي العماني، والذي 

يحرص على استمرار كافة البنوك العاملة في السلطنة 
في االحتفاظ بأعلى معايير الحوكمة ، كما نشكر البنك 

المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة على دعمه 
المستمر لنا. نحن أيضًا مرتبطون بشكل وثيق مع أصحاب 

المصلحة في المواضيع المتعلقة بحوكمة الشركات 
وتضمن مراجعاتنا السنوية التزامنا باألنظمة وامتثالنا بكافة 

التغييرات التي يتم استحداثها لدعم البنوك في هذه البيئة 
الصعبة ، بما في ذلك تطبيقنا الناجح للمعيار رقم 9 من 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 

بالطبع، هنالك دائمًا المزيد من العمل الذي ينبغي علينا 
القيام به لضمان النجاح على المدى الطويل في عالم 

يتسم بسرعة التغيير. لكن تركيزنا المستمر على تقديم 
تجربة متفوقة للعمالء ، ومنح الربح أولوية على النمو، 

سيوفر لنا منصة قوية ومستقرة لتحقيق النجاح المستدام.

إلى جانب فريقنا من األفراد القادرين والمتفانين في العمل، 
فإن استراتيجيتنا التي تتطلع إلى مستقبل مشرق تدل 

على أننا نتمتع بوضع قوي لدفع البنك الوطني العماني إلى 
األمام خالل مرحلته التالية من النمو ، لدعم تطوير عمان 

وشعبها، وبناء بنك مالئم للمستقبل.

إننا نركز بشدة على توفير 
 تجربة رفيعة المستوى 

 لعمالئنا مع منح األولوية 
للربحية على النمو. 

43010،000

إلى جانب فريقنا من األفراد القادرين والمتفانين في العمل، فإن 
استراتيجيتنا التي تتطلع إلى مستقبل مشرق تدل على أننا 

نتمتع بوضع قوي لدفع البنك الوطني العماني إلى األمام خالل 
مرحلته التالية من النمو، لدعم تطوير عمان وشعبها، وبناء بنك 

مالئم للمستقبل.

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارةتقرير مناقشات وتحليل اإلدارة

استطاعت 3٢ نموذجًا من 
نماذج األفكار التي قدمها 
الموظفون أن تؤتي أكلها

تم تنظيم 
وإكمال 43٠ 

دورة تدريبية 

يوم تدريب 
في عام ٢٠١8
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تقرير 
حوكمة 
الشركة 

للعام ٢٠١8
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تقرير حوكمة الشركة للعام 2018
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تقرير حوكمة الشركة للعام ٢٠١8

 يناقش تقرير تنظيم وإدارة الشركات الطريقة التي تتم 
 من خاللها إدارة وقيادة الشركات، كما أنه يحدد مهام 

 أعضاء مجلس اإلدارة ويقوم بصياغة عملية الرقابة 
الداخلية بالمؤسسة.

يدعم مجلس إدارة البنك الوطني العماني )"البنك"( تبني 
ثقافة حوكمة سليمة بالبنك. بناء على ذلك، يقوم مجلس 

اإلدارة ولجانه المتخصصة، وبصورة مستمرة، بتقييم مدى 
التزامهم وتقيدهم بالممارسات والسياسات واإلجراءات 

المتعلقة بهذه الثقافة وسبل تطويرها والتأكد من قيام 
البنك بتطبيق المبادئ المنصوص عليها في ميثاق حوكمة 

شركات المساهمة العامة )"الميثاق"( وتعديالته الصادر عن 
الهيئة العامة لسوق المال )"الهيئة"(، والخاص بالشركات 
المدرجة بسوق مسقط لألوراق المالية )"سوق مسقط"(، 
باإلضافة إلى اللوائح المتعلقة بنظام حوكمة المصارف 

والمؤسسات المالية الصادر من البنك المركزي العماني. 

حصل البنك على الجوائز واألوسمة التالية خالل العام 2018: 

جائزة "أفضل جهة تمويلية" لعام 2018 خالل الدورة الثالثة   •
من جوائز ريادة األعمال بسلطنة عمان. 

جائزة "التميز في الخدمة المصرفية عبر الهاتف   • 
 الجوال" من جوائز عمان للقطاعين المصرفي 

 والمالي، والتي تنظمها مجلة عمان إكونومك 
 .Oman Economic Review ريفيو

جائزة "أفضل مشروع تجاري" لمبنى المكتب   • 
الرئيسي للبنك من جوائز ومؤتمر دوزيير للمباني 

والبنية التحتية. 
"جائزة الفخامة ألفخم 100 عالمة تجارية" المقدمة من   •
مجلة سجنيتشر للبنك تقديرًا للخدمات المصرفية 

المميزة التي قدمها في العام 2018. 
"جائزة التمّيز STP" المرموقة المقدمة للبنك من   • 

"سيتي بنك"، تقديرًا لتميزه في خدمة تحويل األموال 
بالدوالر األمريكي

ووفقا لتوجيهات الميثاق الصادر من الهيئة العامة لسوق 
المال يستمر البنك في تضمين تقرير منفصل عن تنظيم 

وإدارة البنك والذي تتم مراجعته واعتماده بالصورة المطلوبة 
من قبل المدققين الخارجيين للبنك ضمن التقرير السنوي. 

مجلس اإلدارة
مجلس اإلدارة هو الجهة المسؤولة عن التوجيه واإلشراف 

والرقابة الشاملة على البنك. تتضمن المسئوليات المحددة 
لمجلس اإلدارة اعتماد األهداف الخاصة بأعمال البنك، 

والموافقة على االستراتيجيات والسياسات التي ينبغي 
اتباعها من اجل تحقيق هذه األهداف، والمراجعة المستمرة 

ألداء البنك وذلك فيما يتعلق بأهدافه الموضوعة باإلضافة إلى 
التقيد بالسياسات.

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة
يتكون مجلس اإلدارة من أحد عشر عضوَا تم انتخابهم 

من قبل المساهمين في مارس 2017 لمدة ثالث سنوات. 
ستنتهي المدة الحالية لكافة األعضاء في نهاية مارس 2020.

إجراءات ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة
تخضــع عملية ترشــيح أعضاء مجلس اإلدارة إلى أحكام 

المواد من 29 إلى 34 من النظام األساســي للبنك كما 
أنهــا أيضــا تتم وفقا للوائح البنــك المركزي العماني، والهيئة 

العامة لســوق المال، ووزارة التجارة والصناعة وســوق 
مســقط لألوراق المالية. تقوم اللجنة التنفيذية والترشــيحات 

والمكافــآت بمجلــس اإلدارة بمراجعة المهارات والخواص 
الضروريــة المطلوبــة فــي عضو مجلس اإلدارة ومن ثم تقوم 

بتقديم توصية للمســاهمين تشــتمل على بعض األســماء 
المناســبة للقيام بانتخابهم. يتمتع المســاهمون بالحق 
في انتخاب أي مرشــح لمجلس اإلدارة بغض النظر عما إذا 

كان هــذا المرشــح قد تمت تزكيتــه أو التوصية عليه من قبل 
مجلــس اإلدارة أو خالفه. 

الخواص والمؤهالت األساسية ألعضاء 
مجلس اإلدارة

يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة ولجانه المتخصصة بالمعارف 
والخبرات المناسبة باإلضافة إلى األحكام المستقلة التي 

يقدمونها خالل اجتماعات مجلس اإلدارة وعند إصدار القرارات. 
كما يتمتع أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعين بالمعرفة 

المهنية، والخبرات التجارية، والمعارف المتعلقة بالقطاع 
والدراية المالية وذلك للقيام بمسئولياتهم اإلشرافية على 

اإلدارة التنفيذية واإلدارة العليا للبنك. 

 المعلومات التي ُيزّود بها أعضاء 
مجلس اإلدارة

يتم تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بمعلومات وافية وفي 
الوقت المناسب حتى يتمكنوا من السيطرة الكاملة 

والفعالة على األمور االستراتيجية، والمالية، والتشغيلية، 
والمخاطر وااللتزام واألمور المتعلقة بحوكمة الشركة. 

تكون المعلومات المقدمة لمجلس اإلدارة وفقا للتوجيهات 
المنصوص عليها في الميثاق. 

عنــد التعيين يتلقــى كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة 
معلومــات عــن البنك من خالل برامــج تعريفية كما يتم 

تزويده بالمشــورة القانونيــة، والرقابية وغيرها من االلتزامات 
الملقــاة علــى عاتــق أي عضو من أعضاء مجالس إدارة 

الشركات المدرجة.

تشكيلة مجلس اإلدارة 
ال يوجد من بين أعضاء مجلس اإلدارة من هو عضو في 

مجالس إدارة أكثر من أربع شركات مساهمة عامة أو بنوك 
مقر نشاطها الرئيسي بسلطنة عمان، أو رئيسا لمجالس 

إدارة أكثر من شركتين من هذه الشركات.

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

حسب الموجهات العامة للهيئة العامة لسوق المال يعتبر خمسة أعضاء حاليين في مجلس اإلدارة مستقلين )وهو ما يزيد 
عن ثلث أعضاء مجلس اإلدارة( حسب الحد األدنى المطلوب من األعضاء المستقلين كما ورد في النظام األساسي للبنك 

وقانون الشركات التجارية.

الجدول رقم )١(

تصنيف العضوالجهة التي يمثلهااسم عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذية - مستقلة نفسهاالسيدة / روان بنت أحمد آل سعيد - رئيس مجلس اإلدارة

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

غير تنفيذية - غير مستقلة مجموعة سهيل بهوان القابضة - مستثمر في األسهمالفاضلة / أمل سهيل بهوان - عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي - مستقلنفسهالفاضل / حمد محمد الوهيبي - عضو مجلس اإلدارة

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

غير تنفيذي - مستقلنفسهالفاضل / راهول كار - عضو مجلس اإلدارة

غير تنفيذي - غير مستقلنفسهالفاضل / فهد عبد الرحمن بادار - عضو مجلس اإلدارة

 الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية - الفاضل / غسان خميس علي الحشار - عضو مجلس اإلدارة 
غير تنفيذي - مستقلمستثمر في األسهم 

 صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية - الفاضلة / نجاة علي اللواتيا - عضو مجلس اإلدارة 
غير تنفيذية - غير مستقلةمستثمر في األسهم 

غير تنفيذي - مستقلنفسه الفاضل / راشد السعدي - عضو مجلس اإلدارة 

غير تنفيذي - غير مستقلنفسهالفاضل / جوزيف أبراهام - عضو مجلس اإلدارة 
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الجدول رقم )3(الجدول رقم )٢(

الجدول رقم )4(

اسم عضو مجلس اإلدارة
عضويته في 

اللجان األخرى 
لمجلس اإلدارة 

عضويته في 
مجالس 

إدارة شركات 
 المساهمة 

العامة األخرى

عدد اجتماعات 
المجلس التي 

حضرها

حضر الجمعية 
العمومية األخيرة 
المنعقدة في 25 

مارس 2018 

 السيدة / روان بنت أحمد آل سعيد- رئيسة 
مجلس اإلدارة 

اللجنة التنفيذية، 
والترشيحات 
والمكافآت 

نعم18

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

اللجنة التنفيذية، 
والترشيحات 
والمكافآت 

نعم10 )1 بالتفويض(ال توجد

الفاضلة / أمل سهيل بهوان 

اللجنة التنفيذية، 
والترشيحات 

والمكافآت، لجنة 
المخاطر

نعم9 )1 بالتفويض(2

جنة المخاطر، لجنة الفاضل / محمد إسماعيل مندني العمادي
نعم10 )2 بالتفويض(ال توجدالتدقيق

الفاضل / حمد محمد الوهيبي

لجنة االئتمان، 
اللجنة التنفيذية، 

والترشيحات 
والمكافآت 

نعم28

نعم210لجنة التدقيقالفاضل / راهول كار 

لجنة االئتمان / لجنة الفاضل / فهد بادار 
نعم10 )2 بالتفويض(ال توجدالمخاطر 

لجنة التدقيق، لجنة الفاضل / غسان الحشار
نعم110المخاطر 

نعم19لجنة االئتمان الفاضلة / نجاة اللواتيا

لجنة التدقيق، لجنة الفاضل / راشد السعدي
نعم10 )1 بالتفويض(2االئتمان 

 الفاضل / جوزيف أبراهام - 
)تم تعيينه بتاريخ 07 مايو 2018(

اللجنة التنفيذية، 
والترشيحات 

والمكافآت
ال5ال توجد

 معالي عبد الرحمن حمد العطية 
نعم3ال توجدلجنة المخاطر )استقال بتاريخ 18 أبريل 2018،

وائح النظامية الحالية. *المبلغ اإلجمالي ألتعاب حضور الجلسات التي يمكن دفعها لعضو مجلس اإلدارة خالل السنة هو 10،000 ريال عماني وفقا للّ

عدد وتواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة 
عقـد مجلس إدارة البنـك الوطني العماني عشرة اجتماعات 

خالل العام 2018 كانت بتواريخ 28 يناير، 21 فبراير، 25 مارس، 
و29 أبريل، و14 مايو، و29 يوليو، و12 سبتمبر، و29 أكتوبر، و16 
ديسمبر، و20 ديسمبر 2018. كانت أطول فترة بين اجتماعين 
76 يومًا وهو ما يتماشى مع اللوائح الحالية، والتي تتطلب 

أال تتجاوز الفترة بين االجتماعات أربعة أشهر كحد أقصى. 

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة 
العليا للبنك

بلغ مجموع المزايا )كالرواتب، والمخصصات، وحوافز األداء، 
والمكافآت، ورواتب التقاعد الخ( التي دفعت لخمسة أعضاء 
باإلدارة العليا للبنك 1،698،439/- رياالً وذلك خالل العام 2018. 

مدة عقد الخدمة بالنسبة للموظفين األجانب محددة 
بسنتين حسب قانون العمل العماني السائد. تتراوح مدة 

اإلنذار إلنهاء الخدمة بالنسبة للعقود الحالية ما بين شهر 
وثالثة أشهر. 

 وبما أن كافة أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء غير تنفيذيين، 
فإنه ال تنطبق عليهم مكافآت محددة أو حوافز مرتبطة 

باألداء. يتقاضى األعضاء غير التنفيذيين أتعاب حضور جلسات 
إضافة إلى المصروفات الخاصة بحضور جلسات لجان 

المجلس. وباإلضافة إلى أتعاب حضور الجلسـات التي تم 
دفعها، بلغ مجموع المكافآت التي سيتم دفعها ألعضـاء 

مجلس اإلدارة -/91،150 رياالً خالل العام 2018 خاضعة لموافقة 
الجمعية العمومية السنوية للبنك المزمع عقدها بتاريخ 25 

مارس 2019.

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

العام 2018:

بلغ إجمالي المصروفات ذات الصلة بأعضاء مجلس اإلدارة 
والتي تم دفعها للتدريب والفنادق والسفر 57،010 ريال خالل 

العام 2018.

لجان مجلس اإلدارة
كانت لمجلس اإلدارة كما في نهاية ديسمبر 2018 أربع 

لجان قائمة هي اللجنة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت 
بمجلس اإلدارة، ولجنة التدقيق بمجلس اإلدارة، ولجنة 

المخاطر بمجلس اإلدارة ولجنة االئتمان بمجلس اإلدارة.

لجنة التدقيق بالمجلس
تتكون لجنة التدقيق من أربعة أعضاء، ثالثة منهم مستقلون 

وواحد منهم غير مستقل. اجتمعت اللجنة 8 مرات خالل 
العام 2018.

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

 تحدد الئحة لجنة التدقيق صالحيات ومسئوليات لجنة 
التدقيق بالمجلس، وتتم إجازة هذه الالئحة سنويًا من قبل 

مجلس اإلدارة.

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

ال الحصر:

تقديم توصيات لمجلس اإلدارة لوضعها أمام اجتماع   •
الجمعية العامة لتعيين وعزل المدققين الخارجيين 

باإلضافة إلى تحديد الرسوم، واضعين في االعتبار 
استقاللية هؤالء المدققين. 

مناقشة المدققين الخارجيين حول خطة التدقيق الخاصة   •
بهم ونتائج عمليات التدقيق التي قاموا بها، بما في ذلك 

مدى حصولهم على وصول كامل لكافة المستندات 
ذات الصلة.

اعتماد الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق )الخدمات   •
القانونية( والتي تم إسنادها للمدققين الخارجيين وذلك 

قبل البدء في التعاقدات مع التأكد من عدم المساس 
باستقالليتهم بأي حال من األحوال. باإلضافة إلى ذلك فإن 
مثل هذه التعاقدات ينبغي أن تكون متوافقة مع لوائح 

الهيئة العامة لسوق المال. 
مراجعة واعتماد الئحة إدارة التدقيق الداخلي، والميزانية   •

السنوية والموظفين والتعويضات الخاصة بهم )بما في 
ذلك الحوافز( والهيكل التنظيمي إلدارة التدقيق الداخلي. 

مراجعة واعتماد تعيين، أو ترقية، أو استبدال، أو إعادة   •
تعيين أو إنهاء خدمة رئيس إدارة التدقيق الداخلي بالبنك. 

مجموع األتعاباسم عضو مجلس اإلدارة
مالحظات)ريال عماني(

10،000*السيدة / روان بنت احمد آل سعيد - رئيسة مجلس اإلدارة

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

*10،000

10،000*الفاضلة / أمل سهيل بهوان

10،000*الفاضل / محمد إسماعيل مندني العمادي

10،000*الفاضل / حمد محمد الوهيبي

10،000*الفاضل / راهول كار

10،000*الفاضل / فهد بادار

10،000*الفاضل / غسان خميس علي الحشار 

10،000*الفاضلة / نجاة علي اللواتيا 

10،000*الفاضل / راشد السعدي 

تم تعيينه بتاريخ 07 مايو 6،0002018الفاضل / جوزيف أبراهام 

استقال بتاريخ 9 أبريل 2،8502018معالي / عبد الرحمن حمد العطية

108،850المجموع

عدد االجتماعات المنصباالسم
مالحظاتالتي حضروها

8رئيس اللجنة الفاضل / راهول كار

7عضو اللجنةالفاضل / محمد إسماعيل مندني العمادي

8عضو اللجنةالفاضل / غسان خميس الحشار

7عضو اللجنة الفاضل / راشد السعدي
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مراجعة، ومناقشة واعتماد النطاق الشامل للخطة   •
السنوية للتدقيق الداخلي مع رئيس إدارة التدقيق 

الداخلي، بما في ذلك كفاءة عمليات التدقيق الفردية، 
والموظفين وإمكانية وصولهم إلى كافة المستندات 

ذات الصلة. 
مراجعة مدى فعالية وظيفة التدقيق الداخلي ويتضمن   •
ذلك مدى التزامها بتعريف التدقيق الداخلي الصادر عن 
معهد المدققين الداخليين والئحة السلوك والمعايير 

الدولية للسلوك المهني للتدقيق الداخلي.
مراجعة ومناقشة رئيس إدارة التدقيق الداخلي حول   •

النتائج البالغة األهمية الناشئة عن عمليات التدقيق 
الداخلي التي يتم إجراؤها بين فترات االجتماعات.

مراجعة استجابة المديرين لنتائج وتوصيات التدقيق   •
الداخلي وتقييم فعاليتها. 

مراجعة ومناقشة اإلدارة، والمدققين الداخليين   •
والمدققين الخارجيين حول مدى كفاية وفعالية نظام 

الرقابة الداخلية ويتضمن ذلك أمن تقنية المعلومات، 
والضوابط المحاسبية والمالية، ونظام البنك في رصد 
وإدارة مخاطر األعمال ومدى التزامه بالبرامج القانونية 

واألخالقية. يمكن للجنة تعيين استشاريين خارجيين لو 
رأت أن ذلك ضروريا. 

رفع محاضر كافة إجتماعات لجنة التدقيق إلى مجلس   •
اإلدارة أو مناقشة المواضيع التي تم تناولها خالل 

اجتماعات كل لجنة مع مجلس إدارة البنك. 
القيام بتقييم أدائها الذاتي بشكل دوري بمقارنته   •
بخطتها السنوية لألعمال ورفعه إلى مجلس اإلدارة، 

آخذة في االعتبار االستخدام الفّعال لوقت اللجنة، 
واالستجابة لمتطلبات الالئحة المجازة من قبل مجلس 
اإلدارة، وفعالية العالقات واالتصاالت مع اإلدارة، والمدققين 

ومجلس اإلدارة بأكمله. 
مراجعة وإعادة تقييم الالئحة على األقل مرة واحدة كل   •

سنة والحصول على موافقة مجلس اإلدارة. 
االجتماع مع المدققين الداخليين والخارجيين بصورة   •

منفصلة مرة واحدة على األقل كل سنة بدون مشاركة 
اإلدارة، لالستماع إلى آرائهم واستشارتهم من أجل تعزيز 

مستويات الحوكمة وااللتزام. 

العمل كقناة للتواصل بين المدققين الخارجيين   •
 ومجلس اإلدارة وأيضًا بين المدققين الداخليين 

ومجلس اإلدارة. 
اإلشراف على عملية تقديم التقارير المالية نيابة عن   •

المجلس بما في ذلك مراجعة البيانات المالية السنوية 
والفصلية قبل نشرها، ومراجعة المؤهالت/التحفظات 

المحاسبية على مسودة البيانات المالية ومناقشة 
المبادئ المحاسبية. بصورة خاصة، فإن أي تغييرات في 

السياسات والمبادئ المحاسبية، والتقديرات المحاسبية 
بالمقارنة مع السنة السابقة، وأي تبني لسياسات 

محاسبية، أو انحراف عن معايير التقارير المالية الدولية 
وعدم االلتزام بمتطلبات اإلفصاح التي توصي بها الجهات 

الرقابية مثل البنك المركزي العماني والهيئة العامة 
لسوق المال وخالفها ينبغي أن تراجع وتناقش بصورة 

دقيقة مع اإلدارة والمدققين. 
التأكد من أن إدارة البنك قد وضعت نظامًا مناسبًا لتبني   •

سياسات ومبادئ محاسبية ذات صلة تؤدي إلى صحة 
ونزاهة البيانات المالية. ينبغي على اللجنة أن تراجع 

مقابل هذا النظام البيانات المالية ألي محتوى ذو طبيعة 
وهمية أو احتيالية. 

مراجعة بيانات كافة المعامالت المقترحة لألطراف ذات   •
العالقة وذلك تماشيًا مع سياسة البنك )المتوافقة مع 
الئحة حوكمة الشركات الخاصة بالهيئة العامة لسوق 

المال(، وتقديم توصيات مناسبة للمجلس.
القيام بصورة منتظمة باستعراض نتائج المراجعة   •

الداخلية للقروض التي أعيدت هيكلتها وترقيتها إلى 
الفئة 'العادية' للحصول على المعلومات، وتوفير 

توجيهات مناسبة حولها لإلدارة.
مراجعة تفاصيل تقارير االحتيال التي يتم تقديمها   •
تماشيًا مع نظم ولوائح البنك المركزي العماني.

لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة 
تتكون لجنة االئتمان من أربعة أعضاء. عقدت اللجنة أحد عشر 
اجتماعات خالل العام 2018. يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء 

اللجنة، ومناصبهم وعدد االجتماعات التي حضروها:

لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة 
تتكون لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة من أربعة أعضاء. 

عقدت اللجنة سبعة اجتماعات خالل العام 2018. تشتمل 
المسئوليات الرئيسية للجنة المخاطر على تحديد المخاطر 
ومراجعتها، وإعداد سياسات المخاطر، وحدود وإدارة ومراقبة 

المخاطر، باإلضافة إلى مراجعة إدارة استراتيجيات التحصيل 
للقروض المتعثرة وكفاية المخصصات.

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المخاطر ومناصبهم 
وحضورهم لالجتماعات:

مسئوليات اللجنة المحددة في شروط المرجعية تتضمن 
على سبيل المثال ال الحصر ما يلي: 

تقوم اللجنة بوضع السياسة الخاصة بكافة األمور   .1
المتعلقة بالمخاطر واإلشراف المستمر على كافة 
مخاطر البنك وذلك من خالل لجنة المخاطر باإلدارة. 

 تتضمن المسئوليات الرئيسية للجنة على وجه 
التحديد ما يلي:

اعتماد السياسات الجديدة للبنك والمراجعة الدورية   أ( 
للسياسات القائمة 

تهيئة بيئة مناسبة إلدارة مخاطر االئتمان.   ب( 
تطوير إدارة مناسبة لمخاطر العمليات.  ج( 

دراسة المخاطر االستراتيجية التي تواجه البنك وإحالة   د( 
مقترحات تخفيف مثل تلك المخاطر إلى مجلس اإلدارة 

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

إدارة مخاطر السيولة   و( 
 ز(  إدارة كافة المخاطر األخرى للسوق بما في ذلك مخاطر 

العمالت األجنبية. 
اعتماد عمليات شطب خسائر االئتمان التي تزيد عن   ح( 

الحدود المحددة لإلدارة.
إدارة مخاطر الموظفين   ط( 

اإلشراف على مخاطر أمن المعلومات ومخاطر   ي( 
استمرارية األعمال.

مراجعة إدارة استراتيجيات تحصيل القروض المتعثرة   ك( 
وكفاية المخصصات. 

صياغة ومراجعة قابلية البنك للمخاطر الرئيسية   ل( 
تتضمن المسئوليات المحددة للجنة ما يلي:   )2

التوصية باستراتيجية المخاطر الخاصة بالبنك، والتي   أ( 
تتضمن على سبيل المثال ال الحصر استراتيجية االئتمان، 

وتقديمها للمجلس للموافقة عليها. 
التوصية بالئحة المخاطر للبنك، ورفعها للمجلس   ب( 

للموافقة عليها ومراجعة الالئحة سنويًا.
وضع إطار عالي المستوى لسياسة مخاطر البنك على   ج( 

نطاق البنك وذلك للمخاطر المتعلقة بقطاعات االئتمان، 

والسوق، والعمليات، والسمعة، والشئون القانونية، 
واالستراتيجية والمحاسبية.

تأسيس مستويات لتحمل المخاطر وحدود للمحفظة،   د( 
 بما في ذلك الحدود المرتبطة بقطاع األعمال، 

والحدود الجغرافية، ونوعية األصول وغيرها حسبما 
تقتضي الحاجة. 

مراقبة لوحة المخاطر على النطاق الشامل للبنك وذلك   ه(. 
من خالل لجنة المخاطر باإلدارة. 

مراجعة وتقييم أداء لجنة المخاطر باإلدارة ومجموعة   و( 
المخاطر ودورها في مراقبة كافة المخاطر والسيطرة 

عليها وذلك لضمان االلتزام باستراتيجيات وسياسات 
المخاطر المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة وتطبيقها. 

اإلشراف المباشر على االلتزام الرقابي والقانوني من خالل   ز( 
لجنة المخاطر باإلدارة. 

المراجعة المنتظمة لسيناريوهات اإلجهاد لقياس تأثير   ح( 
األحوال غير الطبيعية لألسواق ومراقبة التفاوت بين 

التقلبات الحقيقية في قيم المحفظة وتلك التي يتم 
التنبؤ بها من خالل مقاييس المخاطر. 

مراقبة التزام إدارات األعمال بمختلف معايير المخاطر.   ط( 
 ي(  اعتماد استراتيجيات كافة منتجات األصول وااللتزامات 
ومراجعتها سنويًا، ويتضمن ذلك على سبيل المثال ال 
الحصر كافة منتجات االئتمان واإليداع لألفراد، ومنتجات 

الخزينة واالستثمار وأية منتجات أخرى غير قياسية تتعلق 
بالخدمات المصرفية للمؤسسات. 

 ك(  اإلشراف المباشر على بعض المواضيع المحددة 
المتعلقة بسياسة االئتمان، والتي تتضمن على سبيل 

المثال ال الحصر: 

نماذج التصنيف االئتماني، وحدود الدولة، وقضايا   -
التركيز، وآلية مراجعة القروض، وسياسة تصنيف 

النتائج بالنسبة للقروض وسياسة المخصصات. 
الموافقة على استراتيجيات / مبادرات المنتجات   -

 الجديدة التي يكون لها انعكاسات ائتمانية 
على البنك. 

مراجعة مدى مالءمة الصالحيات االئتمانية   -
والتفويضات الممنوحة لإلدارة.

الجدول رقم )5(

عدد االجتماعات المنصباالسم
مالحظاتالتي حضرها

8رئيس اللجنةالفاضل / حمد محمد الوهيبي

7عضو الفاضل / فهد بادار

6عضوالفاضلة / نجاة علي اللواتيا

7عضوالفاضل / راشد السعدي

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

اعتماد وتجديد المعامالت االئتمانية ضمن الحدود   •
القانونية القصوى للبنك بما في ذلك مخاطر االلتزامات 

وبيع األصول المستهدفة.

مراجعة تقارير مخاطر األصول التي تغطي االتجاهات   •
الواسعة لمحفظة البنك بما في ذلك األصول والتسهيالت 
ذات المخاطر العالية باإلضافة إلى التقارير األخرى كل ثالثة 

أشهر على األقل. 

عدد االجتماعات المنصباالسم
مالحظاتالتي حضرها

6رئيس اللجنةالفاضل / محمد إسماعيل مندني العمادي

4عضوالفاضلة / أمل بهوان

6عضوالفاضل / غسان خميس الحشار 

انضم إلى اللجنة 5عضوالفاضل / فهد بادار 
بتاريخ 29 أبريل 2018

استقال من مجلس 1عضومعالي / عبد الرحمن حمد العطية 
اإلدارة بتاريخ 18 أبريل 2018

الجدول رقم )6(
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المراجعة الدورية لمنهجية تصنيف مخاطر االئتمان   -
بالبنك ومالئمة التصنيفات االئتمانية. 

المصادقة على مستند عملية تقييم مالءمة رأس المال   ل( 
ICAAP من أجل الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة. 

مراجعة تقرير الحوكمة الخاص بالبنك.  م( 

اللجنة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت بمجلس اإلدارة
تتكون اللجنة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت بمجلس اإلدارة من خمسة أعضاء وقد اجتمعت تسع مرات خالل العام 2018.

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة ومناصبهم وحضورهم لالجتماعات:

الجدول رقم )7(

عدد االجتماعات المنصباالسم
مالحظاتالتي حضرها

8رئيس اللجنة السيدة / روان بنت احمد آل سعيد

8عضوالشيخ / عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني- نائب رئيس مجلس اإلدارة

9عضوالفاضلة / أمل سهيل بهوان

7عضوالفاضل / حمد محمد الوهيبي

 انضم إلى اللجنة 5عضوالفاضل / جوزيف أبراهام 
في 02018/05/07

المسئوليات الرئيسية للجنة التنفيذية، والترشيحات 
والمكافآت بمجلس اإلدارة والمحددة في شروط المرجعية 

تتضمن على سبيل المثال ال الحصر: 

وضع االستراتيجية طويلة المدى للبنك بناًء على الظروف   •
االقتصادية وظروف السوق ورؤية المجلس وتقديم 

التوصية لمجلس اإلدارة العتمادها.
مراجعة االستراتيجية الكلية للبنك ورصد   • 

تطبيقها وتنفيذها.
مراجعة أداء البنك في مقابل االستراتيجية   • 

والموازنات المعتمدة.
مراجعة وتقديم التوصية لمجلس اإلدارة العتماد   •

الموازنات السنوية للبنك وخطط األعمال متضمنة جميع 
الموازنات التشغيلية وموازنات النفقات الرأسمالية 

للبنك بما يتماشى مع االستراتيجية طويلة األجل 
والتغيرات في البيئات االقتصادية والسوقية والتنظيمية.

مراجعة التقارير والتحاليل لألداء المالي والتشغيلي   •
للبنك وتقييم مؤشرات األداء الرئيسية في مقابل 

االستراتيجيات المصاحبة لها.
مراجعة أداء إدارة األعمال المصرفية االستثمارية متضمنة   •

جميع تقارير االستثمارات.
مراجعة وتقديم التوصية باالعتماد للمجلس فيما يتعلق   •

بمقترحات البنك الخاصة بخطة زيادة رأس المال. 
مراجعة واعتماد سياسة توزيعات األرباح للبنك وتقديم   •

 التوصية لمجلس اإلدارة عن مدفوعات توزيعات 
األرباح المقترحة.

مراجعة واعتماد رؤية العالمة التجارية للبنك   • 
الوطني العماني. 

مراجعة واعتماد كتيب وسياسة الموارد البشرية للبنك   •
وسياسة التعويضات لدى البنك وخطة الحوافز. 

اللجنة مسئولة أيضًا عن وضع إطار عمل المكافآت   •
إلدارة وموظفي البنك حسب سياسة التعويضات بالبنك 

وخطة الحوافز والتأكد من تنفيذها بشكل صحيح.
مراجعة المكافآت والمنافع السائدة وضمان االنسجام   •
مع اتجاهات السوق حسب سياسة التعويضات بالبنك 

وخطة الحوافز وفقا للموجهات التنظيمية.
مراجعة واعتماد وتعديل السياسات المتعلقة بمكافآت   •

الموظفين وخطط الحوافز ذات الصلة باألداء وتولي 
وظيفة ومسؤوليات لجنة التعويضات حسبما هو محدد 

في سياسة التعويضات بالبنك المعتمدة من قبل 
مجلس اإلدارة.

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

مراجعة واعتماد التغييرات الرئيسية في الهيكل   •
التنظيمي للبنك على مستوى رؤساء اإلدارات وما فوقه.
لديها مسؤولية محددة بتقديم التوصية لمجلس اإلدارة   •

حول االستراتيجية العامة وسياسات االقتناء والملكية 
والتطوير لممتلكات البنك العتمادها ومراجعتها 

وتحديثها حسب الضرورة.
اعتماد اقتناء وبيع أي من الممتلكات المطلوبة   • 

ألعمال البنك.
اعتماد تعيين شركات اإلنشاءات واالستشاريين للمكتب   •

الرئيسي للبنك واالتفاق على شروط أي عقد إنشاء 
)ويتضمن ذلك أوامر التغيير( واالستشارات أو عقد إدارة 

العقار أو المرافق ألي عقار يملكه البنك.

اإلشراف على أداء وتنفيذ أي مشاريع متعلقة بالعقارات.  •
اقتراح الموازنة السنوية للمسئولية االجتماعية للشركة   •

 واالستدامة لمجلس اإلدارة والذي سيقوم بطرحها 
على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية 

السنوية العتمادها.
تحديد طرق الدفع لمبادرات المسؤولية   • 

االجتماعية واالستدامة.
تقديم تقرير في نهاية السنة للجمعية العمومية   •

للمصادقة على المبالغ المدفوعة لمبادرات المسؤولية 
االجتماعية واالستدامة.

تبني طريقة شفافة في إعداد سياسة الترشيح والتي   •
تستهدف أعضاء مجلس اإلدارة من ذوي الكفاءة والمقدرة 

بدون المساس بحق أي من المساهمين في ترشيح 
نفسه لالنتخاب أو في ترشيح من يراه مناسبًا.

بذل قصارى الجهود في مساعدة البنك على صياغة   •
سياسات واضحة وصادقة ومتاحة الطالع المساهمين 

حول مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتنفيذيين.
إعداد مسميات وظيفية مفصلة لألدوار والمسئوليات   •

التي يقوم بها أعضاء مجلس اإلدارة بمن فيهم الرئيس. 
سيسهل هذا من تبصير أعضاء مجلس اإلدارة بمهامهم 

وأدوارهم كما سيقيم أدائهم.
البحث عن أشخاص مؤهلين وترشيحهم للعمل   •

 كأعضاء مؤقتين في مجلس اإلدارة في حال شغور 
أحد المقاعد.
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السيدة روان بنت أحمد آل سعيد رئيس مجلس اإلدارة
رئيس اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بالمجلس

تشغل الدكتورة السيدة روان بنت أحمد آل سعيد منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة تكافل عمان ش.م.ع.ع. وقبل 

التحاقها بشركة تكافل عمان، شغلت السيدة روان منصب 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة 

العمانية الوطنية لالستثمار )أونك( القابضة ش.م.ع.ع. وقبل 
انتقالها إلى القطاع الخاص، شغلت السيدة روان منصب نائب 

الرئيس التنفيذي لالستثمار في صندوق االحتياطي العام 
للدولة بسلطنة عمان، حيث كانت على رأس تنفيذ العديد 
من االستثمارات الكبرى على نطاق العالم. تملك السيدة 
روان من الخبرة ما يقارب الثالثين عامًا في القطاع المالي، 

منها 20 عامًا في القطاع العام. السيدة روان ال تزال هي 
المرأة األولى والوحيدة التي شغلت منصب رئيس تنفيذي 

لشركة عامة مدرجة في سلطنة عمان. 

الدكتورة السيدة روان عضو بمجالس إدارة العديد من 
الشركات والمؤسسات المالية المرموقة في القطاعين 

العام والخاص بسلطنة عمان ومنطقة دول مجلس التعاون 
الخليجي. فهي تشغل رئيس مجلس إدارة البنك الوطني 

العماني، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة النفط العمانية 
للتسويق، كما أنها عضو بمجلس إدارة الشركة العمانية 

لتنمية االستثمارات الوطنية )تنمية( ورئيس لجنة صندوقي 
األسهم ودول مجلس التعاون الخليجي بالشركة. وفي 
القطاع العام، شغلت السيدة روان عضوية مجلس اإلدارة 
ولجنة التدقيق بشركة النفط العمانية ش.م.ع.م. وعضو 
مجلس إدارة التأمين الدولي العام باألردن، وبيت التمويل 

الوطني بالبحرين. ونائب رئيس مجلس إدارة شركة 
أوريكس للتمويل، والشركة الوطنية للتأمين على الحياة 

والعام ش.م.ع.م. وشركة التأمين األهلية. 

السيدة روان عضو أيضًا بلجنة االستثمار بالهيئة العامة 
للتأمينات االجتماعية، وعضو بمجلس إدارة الهيئة العامة 

لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )ريادة(، ورئيس 
مجلس إدارة صندوق الكوثر )وهو صندوق متوافق مع 

أحكام الشريعة اإلسالمية(، وعضو لجنة االستثمار بصناديق 
األيتام والمعاقين بوزارة العدل. تم مؤخرًا تعيينها عضوًا 

بمجلس جامعة السلطان قابوس. 

الجوائز والتقديرات: 

في عام 2011، تم منح الدكتورة السيدة روان جائزة رائدة 
 األعمال التجارية المهنية )BizPro(، وفي عام 2012 تم 

تصنيفها في المرتبة 14 من قبل فوربس الشرق األوسط 
Forbes Middle East )ألقوى سيدات األعمال العربيات في 

الشركات المدرجة(. في عام 2014 تمت تسمية السيدة روان 
 Trend من بين أفضل الرؤساء التنفيذيين بالمنطقة من قبل

بالتعاون مع INSEAD )مدرسة األعمال العالمية(. حصلت 
 السيدة روان أيضًا على لقب "Hall of Fame" وذلك خالل 

ز المرأة MARA Excellence Awards. في عام 2015،  "جوائز تميُّ
 تم تكريم السيدة روان بجائزتين مرموقتين: جائزة 

"قيادة المرأة اآلسيوية للعام" من مؤتمر القيادة العالمية 
ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وجائزة قيادية 

السنة في مجال األعمال من جوائز الشرق األوسط للتميز 
في المحاسبة والتمويل لعام 2015. في عام 2016، تم 

تكريم السيدة روان بمنحها الدكتوراه الفخرية من جامعة 
الكومونويلث بالمملكة المتحدة، كما تم منحها جائزة 

أفضل رئيس تنفيذي لتكافل من جوائز "جلوبال بزنس 
أوتلوك، المملكة المتحدة". تم تصنيف الدكتورة السيدة 

روان آل سعيد في المرتبة الثالثة في عمان من قبل فوربس 
ألفضل 100 من سيدات األعمال العربيات لعام 2017. في العامين 

2017 و 2018، فازت الدكتورة السيدة روان بجائزة أفضل رئيس 
تنفيذي لتكافل عمان من مجلة "إنترناشونال فاينانس- 

المملكة المتحدة" وجائزة امرأة العام بعمان لعام 2018 لفئة 
النساء الملهمات.

الدكتورة الســيدة روان حاصلة على درجة الماجســتير في 
االقتصــاد والتمويل من جامعة لوبــروه بالمملكة المتحدة؛ 

 كمــا أنهــا حاصلة على دبلوم عالي في تحليل االســتثمار 
مــن جامعة ســتيرلنج، المملكة المتحدة ودرجة 

 البكالوريــوس في االقتصاد والعلوم السياســية من 
الجامعــة األمريكية بالقاهرة.

سعادة الشيخ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بالمجلس

سعادة الشيخ / عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني عضو 
مجلس إدارة البنك منذ يوليو 2005؛ وهو أيضا عضو اللجنة 

التنفيذية والترشيحات والمكافآت بالمجلس. يرأس سعادة 
الشيخ / عبد اهلل مجلس إدارة البنك التجاري بقطر وهو عضو 
مجلس إدارة البنك العربي المتحد باإلمارات العربية المتحدة، 

 كما أنه يملك شركة فيستا للتجارة- قطر، وشريك 
 في شركة خدمات المعلومات المتكاملة - قطر 

.)Integrated Intelligence Services Company(

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

حمد محمد حمود الوهيبي عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بالمجلس

الفاضل / حمد محمد حمود الوهيبي عضو مجلس اإلدارة 
منذ مارس 2014. يملك الفاضل حمد خبرة عملية تمتد 

لعشرون عاما في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد عمل 
الوهيبي مديرًا لالستثمار في صندوق تقاعد وزارة الدفاع 

طوال فترة السنوات الست الماضية. الفاضل / حمد عضو 
 أيضًا بمجالس إدارة شركة فولتامب للطاقة، وشركة 

أكوا للطاقة. 

الوهيبي حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال، 
تخصص مالية، كما أن لديه شهادة محلل مالي معتمد 

)CFA( وشهادة محلل استثمارات بديلة )CAIA( باإلضافة إلى 
 .)CIPM( شهادة في قياس أداء االستثمار

محمد إسماعيل مندني العمادي عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق بالمجلس

الفاضل / محمد إسماعيل مندني العمادي عضو مجلس 
إدارة البنك منذ نوفمبر 2014. وهو أيضًا عضو مجلس إدارة 
البنك التجاري ، وعضو مجلس إدارة الترنتيف بنك إيه إس، 

تركيا ولديه خبرات مصرفية تزيد عن الـ 30 عامًا. شغل 
العمادي عددًا من األدوار الرئيسية في البنك التجاري حتى 

عام 2006، حيث تولى بعد ذلك منصب الرئيس التنفيذي 

لشركة قطر لالستثمار العقاري ذ.م.م. حتى عام 2011، كما 
كان أيضًا عضوًا بمجلس إدارة الشركة من عام 2003 وحتى 

عام 2005. 

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

راهول كار عضو مجلس اإلدارة
رئيس لجنة التدقيق بمجلس اإلدارة

الفاضل / راهول كار عضو مجلس إدارة البنك منذ أبريل 2016. 
الفاضل / كار محاسب قانوني وهو يشغل حاليًا منصب 

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

يشغل الفاضل / كار أيضًا منصب عضو مجلس إدارة شركة 
الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع. وعضو لجنة التدقيق 

بالشركة، كما أنه أيضًا عضو مجلس إدارة الشركة العمانية 
المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع. وعضو لجنة الترشيحات 

والمكافآت بالشركة.

أمل سهيل بهوان عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة

تشغل الفاضلة / أمل سهيل بهوان منصب نائب رئيس 
مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان القابضة )ش.م.م.( 

وهي تتمتع بخبرات واسعة في إدارة الشركات على نطاق 
مجموعة شركات سهيل بهوان.

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. 
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غسان بن خميس الحشار عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنتي التدقيق والمخاطر بمجلس اإلدارة 

انضم الفاضل / غسان الحشار إلى مجلس إدارة البنك 
الوطني العماني كممثل للهيئة العامة للتأمينات 

االجتماعية في شهر مارس عام 2017، وهو يشغل اآلن منصب 
مدير دائرة االستثمار في الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية، 

ولديه خبرة عملية تجاوزت العشرين عامًا في مجال إدارة 
التمويل واالستثمارات، وهو يمثل الهيئة في مجالس إدارة 

العديد من الشركات العامة والخاصة. وهو اآلن عضو مجلس 

إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع. 
وعضو مجلس إدارة الشركة العمانية لتنمية االستثمارات 

الوطنية )تنمية( ش.م.ع.م.

الفاضل / غسان الحشار حاصل على درجة الماجستير في 
العلوم المالية وإدارة االستثمار. 

الشيخ / راشد بن سيف السعدي عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنتي التدقيق واالئتمان بمجلس اإلدارة 

يشغل الشيخ / راشد عضوية مجلس إدارة البنك منذ 
أغسطس 2017، وهو من الوجوه البارزة في عالم المال 

واالستثمار المصرفي، ومدير أعمال، وصاحب مشاريع 
كما أنه من أصحاب المبادرات الخيرية. يشغل الشيخ راشد 

أيضًا منصب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لتنمية 
االستثمارات الوطنية )ش.م.ع.م( "تنمية" والتي أسهمت 
بشكل فاعل في دعم التنمية االقتصادية في السلطنة. 

الشيخ / راشد حائز على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال 
من كلية رولينز بالواليات المتحدة األمريكية، قبل أن يبدأ 
مسيرته المهنية الغنية بالخبرات واإلنجازات والتي كانت 
بدايتها في ديوان البالط السلطاني والتي شملت مهمة 

امتدت الثني عشر عامًا.

وفي عام 2000 اتجه الشيخ راشد للعمل كرئيس تنفيذي في 
"تنمية"، في ذلك الوقت كانت الشركة قد أسست صندوقًا 

استثماريًا يستثمر في سوق مسقط لألوراق المالية ويدار 
من قبل شركة أجنبية متخصصة. وبمرور عام على تعيينه 

رئيسًا تنفيذيًا للشركة قام مجلس اإلدارة باتخاذ القرار 
بنقل مهام إدارة الصندوق إلى الشركة مباشرًة، تال ذلك 

تأسيس صندوقين جديدين أحدهما مخصص لالستثمار في 
التملك الخاص والثاني موجه لالستثمار في أسواق المال 

لدول مجلس التعاون الخليجي وصندوق استثماري إسالمي 
في 2013. إلى جانب تأسيس وإدارة الصناديق االستثمارية 

قاد الشيخ / راشد الشركة لالستثمار المباشر في عدد 
من المشاريع الحيوية في قطاعات مختلفة، وعلى سبيل 
المثال ال الحصر، في قطاع التطوير العقاري كان للشركة 
دور هام في تأسيس مشروع الموج مسقط، وفي قطاع 

السياحة كان للشركة دور ريادي في تأسيس مشروع فندق 
كمبينسكي مسقط، وفي الصناعة ساهمت بتأسيس 

شركة أوكتال القابضة عمالق الصناعة البتروكيميائية في 
الشرق األوسط، وقد امتد نشاط الشركة أيضًا إلى تجارة 

التجزئة من خالل المشاركة المثمرة مع شركة الميرة في 
مشاريعها التي أقامتها في السلطنة. 

إلى جانب مهامه التنفيذية، يرأس الشيخ / راشد بعض 
مجالس إدارة شركات المساهمة العامة والمقفلة كما 
يشغل عضوية بعضها اآلخر، من ذلك فهو رئيس مجلس 

إدارة شركة تكافل ُعمان للتأمين ش.م.ع.ع وشركة الصفا 
لألغذية ش.م.ع.ع وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية 
للتمويل ش.م.ع.ع.، وعضو مجلس إدارة شركة تنمية 

معادن عمان ش.م.ع.م.، وعضو مجلس إدارة شركة مسقط 
الوطنية للتطوير واالستثمار ش.م.ع.م.، وعضو مجلس إدارة 

الموج مسقط ومجلس إدارة الشركة العمانية للضيافة. 

جوزيف أبراهام عضو مجلس اإلدارة
عضو اللجنة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت بمجلس اإلدارة 

تم تعيين الفاضل جوزيف أبراهام عضوًا بمجلس إدارة البنك 
في مايو 2018م.

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

واسعة على نطاق األسواق المتقدمة والناشئة على حد 
سواء. وقبل انضمامه إلى البنك التجاري في يونيو 2016، 

شغل أبراهام منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا 
ونيوزيلندا المصرفية في اندونيسيا، حيث استقر في هذه 
الوظيفة طيلة الفترة من عام 2008 إلى عام 2016. الفاضل / 

أبراهام حاصل على درجة الماجستير من كلية الدراسات 
العليا لألعمال، جامعة ستانفورد، كاليفورنيا، كما عمل 

في كل من إندونيسيا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، وغانا، 
والمملكة المتحدة والهند في مختلف األدوار المصرفية 

المحلية واإلقليمية بسجل ناجح، غطى اإلدارة العامة، 
وإدارة الخدمات المصرفية للشركات، واالستراتيجية، وإدارة 

المنتجات فضال عن عمليات االستحواذ والدمج. تم تعيين 
الفاضل / أبراهام عضوًا بمجلس إدارة ألتيرناتيف بانك في 

ديسمبر عام 2016. 

نجاة علي اللواتيا عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنة االئتمان بمجلس االدارة 

تم انتخاب الفاضلة / نجاة علي اللواتيا عضوًا بمجلس إدارة 
البنك في شهر مارس 2017، وهي حاصلة على بكالوريوس 

التجارة، تخصص محاسبة، وقد حضرت العديد من الدورات 
في مجاالت مختلفة في اإلدارة المالية، والتدقيق واالستثمار 

وغيرها. تشغل الفاضلة / نجاة منصب نائب المدير العام 

لخدمات الدعم بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 
ولديها خبرات في هذا المجال تزيد عن 20 عاما.

الفاضلة / نجاة أيضًا عضو بمجلس إدارة شركة إسمنت عمان 
ش.م.ع.ع. ورئيس لجنة التدقيق بالشركة.

 تقرير حوكمة الشركة للعام ٢٠١8 
نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

 تقرير حوكمة الشركة للعام ٢٠١8 
نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

فهد بادار عضو مجلس اإلدارة
عضو لجنتي االئتمان والمخاطر بمجلس اإلدارة

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

اإلمارات العربية المتحدة منذ يوليو 2016. 

امتدت فترة عمل الفاضل / بادار بالبنك التجاري القطري ألكثر 
من 19 عامًا. وقبل توليه مهمته الحالية كمدير عام تنفيذي 
بمجموعة الخدمات المصرفية الدولية، شغل الفاضل / بادار 

عددا من المناصب الرئيسية بمجموعة الخدمات المصرفية 
الدولية، وإدارة العالقات الحكومية والقطاع العام وإدارات 

الخدمة المصرفية للمؤسسات الكبيرة والشركات. 

الفاضل / بادار حاصل على درجة الماجستير في إدارة األعمال 
من جامعة ديرهام، المملكة المتحدة، وبكالوريوس اآلداب 

في األعمال المصرفية والتمويل من جامعة ويلز.
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تقرير حوكمة الشركة للعام ٢٠١8

تشكيلة اإلدارة
يتكــون الهيــكل التنظيمــي إلدارة البنك من رئيس تنفيذي 

بالوكالة كأعلى ســلطة تنفيذية بالمؤسســة، يتم تعيينه، 
وتحديــد مهامــه وامتيازاته من قبل مجلس اإلدارة. كما 

يتــم تعيين مديري العموم لمســاعدة الرئيس التنفيذي 

بالوكالــة ولتولــي قيادة مجموعات العمل بالبنك. يشــتمل 
الهيكل التنظيمي أيضا على رؤســاء إدارات يشــكلون كافة 

المســاعدين المباشــرين للرئيس التنفيذي بالوكالة. الجدول 
التالــي يوضح أســماء أعلى ثمانيــة أعضاء في اإلدارة التنفيذية 

العليــا للبنك مع مناصبهم:

المنصباالسم

الرئيس التنفيذي بالوكالة السيد وصفي بن جمشيد آل سعيد

المدير العام ورئيس مجموعة العملياتناصر محمد الهاجري

المدير العام ورئيس اإلدارة الماليةانانثرامان فينكات

المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية حسن عبد األمير شعبان 

المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجاريةناصر سالم الراشدي

المدير العام ورئيس مجموعة إدارة المخاطرسلمى سالم سعيد الجعيدي

المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد جون تشانغ

المدير العام ورئيس مجموعة التغيير فيصل محمد اليداث

بيانات عن أسعار السوق:
يبين الجدول التالي أعلى، وأدنى ومتوســط أســعار أســهم البنك، كما يقدم مقارنة ألداء البنك مع المؤشــر الشــامل 

للبنوك وشــركات االستثمار خالل العام 2018:

الجدول رقم )9(
البنك الوطني العماني ومؤشر البنوك وشركات االستثمار بسوق مسقط لألوراق المالية - السنة المالية ٢٠١8

مؤشر البنوك واالستثمار 

البنك الوطني العماني 
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المسئولية االجتماعية للشركة

معامالت األطراف ذات العالقة
يتــم تقديــم تفاصيل كافــة المعامالت التي قد تنطوي على 

مصلحــة محتملــة لعضــو في مجلس اإلدارة و/ أو أطراف أخرى 
ذات عالقــة إلــى مجلــس اإلدارة لمراجعتها والموافقة عليها وال 

يحــق للعضــو المعني المشــاركة في النقاش أو التصويت 
الــذي يتــم على مثل هذه المعامالت.

يتم على أســاس نصف ســنوي، وكما في 30 يونيو و31 
ديســمبر من كل ســنة مالية، تقديم تفاصيل معامالت 

األطــراف ذات العالقة للبنــك المركزي والجهات الرقابية األخرى 
للعلم واإلفصاح حســب األصول.

يتــم تقديم التفاصيــل المتعلقة بكافة معامالت األطراف 
ذات العالقــة إلى المســاهمين كجــزء من البيانات المالية 

المقدمــة للجمعية العمومية الســنوية للموافقة عليها، 
مصحوبــة بالبيــان الذي يؤكــد أن تلك المعامالت قد تمت 
بدون محاباة وعلى أســاس تجاري حر وبشــكل معقول. 

مراجعة الرقابة الداخلية
يولــي مجلــس اإلدارة اهتماما كبيــرًا لموضوع االحتفاظ ببيئة 

رقابيــة قويــة، وقد غطت مراجعاته كافــة العمليات الرقابية، 
بمــا فيهــا الرقابة المالية، والرقابة على العمليات التشــغيلية، 

والرقابــة على االلتــزام، والرقابة على إدارة المخاطر.

تقــع علــى عاتق مجلس اإلدارة مســئولية جماعية لتوفير، 
وصــون ومراجعة نظام إدارة داخلــي يوفر ضمانات معقولة 

عــن فعالية وكفاءة العمليــات، وضوابط الرقابة المالية 
الداخليــة وااللتــزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة.

قام مجلس اإلدارة بإنشــاء هيكل إداري يحدد بشــكل واضح 
ج المســؤوليات بالبنك. كما وافق  األدوار والمســؤوليات وتدرُّ

على السياســات التي تم تحديثها بما في ذلك سياســة 
االئتمــان، والمصروفــات، واإلفصاح، والحوكمة وخالفها. 

يتــم بشــكل منتظــم تقديم تقارير إلى مجلس اإلدارة حول 
الوضع المالي للبنك واألداء التشــغيلي والتجاري ألنشــطته. 

كمــا تتــم مراقبة ومتابعــة األداء الفعلي المحقق بصورة 
وثيقة في مقابل الموازنات وأداء الفترة الســابقة.

يتم إعداد المعلومات المالية باســتخدام السياســات 

المحاســبية المناســبة والتي يتم تطبيقها بصورة منتظمة. 
وقــد تم وضع اإلجراءات والضوابــط الخاصة بالعمليات 

التشــغيلية من أجل تســهيل تنفيذ المعامالت بشــكل كامل 
ودقيــق وفــي وقتها المحدد وبمــا يضمن حماية األصول. يتم 
رصد ذلك من خالل االلتزام بكتيبات السياســات واإلجراءات، 

وتعليمــات األداء المكتبــي والتعميمات األخرى.

المساهمون
التواصل مع المساهمين والمستثمرين

يلتــزم مجلــس اإلدارة بالتأكد من أن كافة المعلومات 
الجوهريــة المتعلقــة بنشــاط البنك وعملياته يتم اإلبالغ 
عنهــا، وبصورة منتظمة، إلى المســاهمين ومجموعة 

المستثمرين.

للبنــك موقعــه الخاص على شــبكة اإلنترنت، حيث يقوم 
بنشــر المعلومات المتعلقة بالبنــك ومنتجاته وعملياته 

وبياناته المالية الســنوية وربع الســنوية على هذه الشــبكة. 
.www.nbo.om :عنوان موقع البنك على شــبكة اإلنترنت هو

يتم نشر النتائج ربع السنوية على:   • 
Investor Relations page/ Results & Reports page

يتم نشــر النتائج ربع الســنوية، ونصف الســنوية، والسنوية 
لعمليــات البنــك في الصحف العربية واإلنجليزية الرئيســية 

فــي ســلطنة عمان. بعــد االنتهاء من التدقيق الخارجي، 
يتم إرســال التقرير الســنوي مع ملخص البيانات المالية، 

عــن طريق البريد، إلى كافة المســاهمين، مع الدعوة 
الجتمــاع الجمعيــة العمومية القــادم للبنك. كذلك يتم إبالغ 

المســاهمين بإمكانيــة االتصــال بالبنك متى ما رغبوا في 
الحصــول علــى معلومات حديثــة حول البنك أو عملياته.

كما ينشــر البنك أيضًا اإلصدارات الرســمية الجديدة على 
موقعه على شــبكة اإلنترنت للمســاهمين والمحللين 

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

توزيع األرباح 
يوضــح الجدول التالي األربــاح التي وزعها البنك على 

المســاهمين خالل الخمس ســنوات الماضية:

الجدول رقم )١٠(

األسهم المجانيةاألرباح النقديةالسنة

 2014%17%10

 2015%17%10

 2016%15.92%5

 2017%15%5

0%16% )تمت التوصية بها من قبل مجلس اإلدارة وتخضع لموافقة المساهمين(2018

قام البنك خالل العام 2018، بتوزيع تبرعات للمؤسســات الخيرية وغيرها من المؤسســات غير الربحية كما شــارك في 
مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة بتبرعــات بلغت قيمتها اإلجمالية 323،901/824 ريال، وهــو مبلغ في حدود الميزانية 

المحــددة بمبلــغ 324،500 ريــال والتــي وافقت عليها الجمعية العامة الســنوية المنعقدة في 25 مارس 2018.

تفاصيــل التبرعــات الرئيســية التــي قدمها البنك الوطني العماني ومبادرات مســئوليته االجتماعية خالل العام 2018:

وزارة التنمية االجتماعية- اليوم   ١ 
العالمي للمعوقين 

خطــة وزارة التنمية االجتماعيــة لتنظيم احتفال باليوم 
للمعوقين.  العالمي 

 )إجمالــي المصروفات -/3000 ريال(

احتفاالت البنك الوطني العماني بالعيد   ٢
الوطني الـ 48 المجيدين 

احتفــل البنك الوطنــي العماني بتنظيم حفل خاص 
بمكتبه الرئيســي كما قام بتســجيل الحدث ونشره على 

 صفحات وســائط التواصل االجتماعي الخاصة بالبنك.
)إجمالــي المصروفات -/5.503 ريال(

برنامج المنح الدراسية المقدمة من البنك   3
الوطني العماني ين 

 احتفــااًل بالعيــد الوطني الـ 45 المجيد، أعلن رئيس 
مجلس إدارة البنك إطالق برنامج فريد للمنح الدراســية، 

يهدف إلى تمكين 15 طالبًا وطالبة من األســر ذات الدخل 
المحدود من إكمال دراســتهم الجامعية في أفضل 

البريطانية.  الجامعات 

تــم تقديــم اثنين مــن هذه المنح في عام 2018 الثنين من 
الطالب من األســر ذات الدخل المحدود، واللذين تخرجا من 

 مدرسة السلطان. 
)إجمالــي المصروفات 159.245/462 ريال( 

شهر العطاء  4
لالختالط بأفراد المجتمع ودعم األســر ذات الدخل 

المحدود قبل بداية شــهر رمضان المبارك، قام موظفو 
البنك الوطني العماني بتوزيع ســالل غذاء ألكثر من 1200 

 من هذه األســر عبر مختلف أنحاء الســلطنة.
)إجمالــي المصروفات - 24.311/465 ريال(
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هاكاثون البنك الوطني العماني   5
قمنا بإطالق أول هاكاثون من نوعه في السلطنة في عام 

2017 بهدف وضع البنك الوطني العماني كرائد للفكر إللهام 
الشباب العماني. لقد شهدت النسخة الثانية من هاكاثون 

البنك الوطني العماني لعام 2018 نجاحًا أكبر، بنسبة 
تسجيل فاقت الـ 450 من الطالب، والمهنيين والمخترعين من 

 مختلف أنحاء السلطنة.  
)إجمالي المصروفات 37.950/222 ريال( 

النساء بالبنك الوطني العماني  6 
 )Women@NBO(

الغرض من هذا البرنامج هو إلهام النساء بالبنك الوطني 
العماني لتلبية تطلعاتهن الشخصية والمهنية، ولتمكينهن 

من إطالق إمكانياتهن بصورة تامة. تم تجربة هذا الحدث 
 داخليًا وقد تم توسيعه ليشمل الجمهور.

)إجمالي المصروفات 10.808/875 ريال( 

تو واصل  7
تم إنشاء هذه السلسلة من قبل شباب عماني لمعالجة 
التحديات االجتماعية بطريقة مرحة وذات عالقة بالمجتمع. 

تم إطالق هذه السلسلة في فبراير 2017، وكانت تركز على 
مواضيع مرتبطة بوسائط التواصل االجتماعي، وقد اكتسبت 
منذ إطالقها شهرة واسعة النطاق حيث تمكنت حتى اآلن من 

تحقيق 2 مليون مشاهدة على الـ YouTube وأكثر من 200 
ألف مشاهدة على تلفزيون سلطنة عمان.

 في هذا العام، ركز منشئو العرض على 
تحديات اجتماعية مختلفة، وقد قاموا بتخصيص حلقة 

كاملة لتشجيع ثقافة مبنية على التوفير والتعامل 
 المصرفي المسئول.

)إجمالي المصروفات -/12.000 ريال(

معرض خرائط عمان التاريخية والعالمية   8
تم في هذا المعرض القيام بعضر ما بين 80 إلى 100 خارطة 
وذلك بهدف نشر العلم والمعرفة بتاريخ عمان الذي يتمتع 

 بجذور تاريخية ضاربة في الِقَدم.
)إجمالي المصروفات -/10.000 ريال( 

دعم الموهبة العماني أحمد الحارثي   ١٠
يواصل البنك الوطني العماني دعمه للمواهب العمانية 

 التي تروج السلطنة على نطاق العالم.
)إجمالي المصروفات -/10.000 ريال( 

مهرجان مسقط ومهرجان خريف صاللة   ١١
 يهدف المهرجان إلى ترويج السياحة بالسلطنة. قمنا 

 بدعم مهرجان مسقط في يناير 2018 ومهرجان الخريف 
 في يوليو 2018.

)إجمالي المصروفات -/15.000 ريال( 

أول مؤتمر لالستدامة   ١٢
يهدف المؤتمر إلى نشر وترويج فكرة وأهمية االستدامة في 
محيط األعمال التجارية باإلضافة إلى إبراز أهمية إعداد التقارير 

 وعمليات اإلفصاح تماشيًا مع الممارسات العالمية الجيدة.
)إجمالي المصروفات -/5.000 ريال(

 )BizPro( منتدى بزبرو  ١3
تم إطالق هذا المنتدى بهدف جمع قادة األعمال في القطاع 

الحكومي وقطاع األعمال معًا لمناقشة استراتيجيات 
 وسياسات ترمي إلى دعم نمو األعمال.

)إجمالي المصروفات -/5.000 ريال(

جائزة اإلبتكار في مجال المشاريع الصغيرة   ١4
والمتوسطة

لحث الشباب العمانيين على صياغة وتطوير أفكار تجارية 
جديدة وتشجيعهم على تحويل هذه األفكار إلى شركات/ 

مشاريع صغيرة ومتوسطة تتمتع باستراتيجيات وخطط 
عمل قوية ومستدامة.

قام خمسة من المرشحين بالقائمة المصغرة بعرض 
أفكارهم في شكل نماذج ألعمال تجارية على فريق مكون 

من أربعة محكمين. وقد تم اختيار األفكار الفائزة استنادًا 
إلى عدة معايير، هي: نوعية الفكرة/ خطة العمل التجاري 
وتفردها ونقاط ترويجها، واستدامتها، وجدواها االقتصادية 

وإمكانية نجاحها. 

تم منح جائزة نقدية بمبلغ 10 آالف ريال لفكرة األعمال الواعدة 
من الناحية التجارية واألكثر إبداعًا، كما تم منح جائزة نقدية 

بمبلغ 5 آالف ريال للفائزين بالمركز الثاني وجائزة نقدية 
بمبلغ 2.5 ألف ريال للفائزين بالمركز الثالث. سيتم إلحاق 

الفائزين بدورة تدريبية حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
بالبنك الوطني العماني كما سيمكنهم الوصول إلى 

أكاديمية التميز بالبنك الوطني العماني وشبكة البنك 
من العمالء من الشركات كما سيتم تقديرهم أمام المأل.  

)إجمالي المصروفات 24.082/800 ريال(

 تقرير حوكمة الشركة للعام ٢٠١8 
المسئولية االجتماعية للشركة

 تقرير حوكمة الشركة للعام ٢٠١8 
المسئولية االجتماعية للشركة

الحملة التوعوية لوزارة التعليم العالي حول   9
سرطان الثدي 

نظمت وزارة التعليم العالي حملة توعوية حول سرطان 
الثدي لطالبات المرحلة الثانوية لنشر المعرفة بين هذه 

 الطالبات والتعرف على كيفية االكتشاف المبكر 
 للمرض وعالجه.

)إجمالي المصروفات -/2.000 ريال(
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توزيع حصص المساهمة 
المساهمون الرئيسيون )١٪ فأكثر(: ٢٠١8

الجدول رقم )١٢(

صنــدوق االحتياطي العام للدولة 

مشــاريع رمال لالستثمار ش.م.م. 

حســاب بنك مســقط/ لصندوق النمو العماني/ 
شركة الرؤية إلدارة االصول 

صناديق األسهم الوطنية 

صندوق تقاعد الحرس الســلطاني العماني 

مساهمون آخرون

البنك التجاري

مجموعة ســهيل بهوان القابضة ش.م.م.

صندوق تقاعــد موظفي الخدمة المدنية

اتش اس بى سى حساب صندوق تقاعد وزارة الدفاع

الهيئة العامــة للتأمينات االجتماعية

صندوق التقاعد لشــرطة عمان السلطانية 

فيما يلي نمط حصص المســاهمة كما في 31 ديســمبر 2018:

الجدول رقم )١3(

تم توزيع نســخة من تقرير مناقشــة وتحليل أداء اإلدارة كجزء 
من التقرير الســنوي. 

ال توجــد إيصــاالت إيــداع عالمية / ضمانات أو أية أدوات قابلة 
للتحويل مستحقة.

تفاصيل عدم االلتزام
التعميــم رقــم بــي إم 1134 الصادر من البنك الوطني 

العمانــي والملحــق 4 من قانون حوكمة الشــركات يتطلبان 
مــن البنــك تقديم تفاصيل عن عدم االلتزام. تشــمل هذه 
التفاصيــل أيــة عقوبات أو قيود تــم فرضها على البنك من 

جانب ســوق مســقط لألوراق المالية / الهيئة العامة لســوق 
المــال أو أيــة جهة قانونية مثــل البنك المركزي العماني حول 

أي أمر يتعلق بأســواق المال خالل الســنوات الثالث الماضية 
)2016 و2017 و2018(. لقــد حــدد البنــك المبالغ التالية التي تم 

دفعها خالل الســنوات الثالث الماضية. 

كمــا في عام 2018، امتثل البنــك بكافة المتطلبات 
التنظيميــة ذات الصلة خالل الســنوات الثالث األخيرة مع 

االســتثناءات المذكورة أدناه، والتي تمت اإلشــارة إليها في 
تقريــر الفحص الصادر مــن البنك المركزي العماني: 

*فــي تقريــر الفحص لعــام 2017، تم فرض غرامة على البنك 
بمبلــغ 8،000 ريــال لعدم تقيده بالموافقة المســبقة من 

قبــل البنــك المركزي العماني علــى المنتجات المهيكلة 
وتوفيــر وصــول إلى بعض أنظمــة البنك لبعض العقود التي 
تمــت االســتعانة فيها بمصــادر خارجية. تم أيضًا فرض غرامة 

علــى البنــك بمبلغ 10،000 ريال بســبب تأخره في الرد على 

طلبــات بعــض العمالء ومبلغ 30،000 بســبب التأخر في الوفاء 
بمتطلبــات نظــام الدفع. كذلك، لــم يتقيد البنك بالمبادئ 
التوجيهيــة التنظيميــة المتعلقة بتحليل التأثير واســترداد 

الرســوم من بعض العمالء األفراد، وقد تســبب ذلك في 
فــرض غرامــة على البنك بمبلــغ 8،000 ريال. بلغ إجمالي قيمة 

الغرامات: 56.000 ريال.

*فــي تقريــر الفحص لعــام 2016، تم فرض غرامة على البنك 
بمبلــغ قيمتــه 20،000 ريال لعدم تقيــده بالمبادئ التوجيهية 

التنظيميــة للبنــك المركزي العماني عند قيامه باســترداد 
رســوم مــن بعض العمالء األفــراد وترقية وإزالة التصنيف عن 

بضــع الحــاالت القليلة للقــروض. كذلك، فرض البنك المركزي 
العمانــي غرامــة على البنك لعــدم تحديده ألي مبلغ مقطوع 
للمراجعــة ربع الســنوية للمخاطــر الخاصة بتصنيف القروض 

بمبلــغ 3،600 ريــال. كذلك، لــم يتقيد البنك بالموافقة 
المســبقة للبنــك المركزي العمانــي حول تعيين موظفين 

مــن مــوارد خارجية ممــا أدى إلى فرض غرامة على البنك 
بمبلــغ 10،000 ريــال. بلغ إجمالي الغرامات: 33،600 ريال.

*فــي تقريــر الفحص لعام 2015، لــم يتقيد البنك ببعض 
المبــادئ التوجيهيــة التنظيميــة للبنك المركزي العماني لذا 

تــم فرض غرامة عليــه بمبلغ قيمته 4،000 ريال.

المدققون 
يقــر مجلس اإلدارة بأن وجــود مدققين داخليين وخارجيين 

أكفــاء يعتبــر جزءًا من الحوكمة الســليمة، حيث أنهم 
يوفرون تقييمًا مســتقالً ومســتمرًا لكفاءة سياسات 

وإجــراءات البنك ومدى االلتزام بها.

النسبة المئوية من مجموع األسهمعدد المساهمينعدد األسهم
رأس المال

89.94%7،000،000161،462،339،345 فما فوق

2.38%3،000،0001038،703،003 الى 6،999،999

2.32%1،500،0001837،692،089 الى 2،999،999

2.87%500،0005446،684،813 الى 1،499،999

1.69%100،00011527،496،015 الى 499،999

0.80%97713،031،090أقل من 100،000

100٪1،1901،625،946،355المجموع

تقرير حوكمة الشركة للعام ٢٠١8  تقرير حوكمة الشركة للعام ٢٠١8 
المسئولية االجتماعية للشركة

٪34.90
567،452،883

٪10.80
175،586،123 

٪7.56
122،879،777

٪13.24
215،350،863

٪2.92
47،453،758

٪7.66
124،507،327

٪14.74
239،733،693 

٪2.73
44،444،414

٪2.01
32،737،376

٪1.45
23،613،304 

٪1.01
16،469،335

٪0.97
15،717،502 
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 تقرير حوكمة الشركة للعام ٢٠١8 
المسئولية االجتماعية للشركة

 تقرير حوكمة الشركة للعام ٢٠١8 

 روان بنت أحمد آل سعيد 
رئيسة مجلس اإلدارة

)E & Y( ارنست آند يونغ
 نبذة عن المدققين القانونيين 

)E & Y( ارنست آند يونغ
ارنســت آند يونغ )EY( هي شــركة عالمية رائدة في 

مجــال خدمات التدقيــق والضرائب والمعامالت والخدمات 
االستشــارية. تلتــزم EY بالقيــام بدورها في بناء عالٍم أفضل 
 EY للعمــل. إن الــرؤى والخدمــات عالية الجودة التي تقدمها

ُتســاعد في بناء الثقة في أســواق رأس المال واالقتصادات في 
جميــع أنحاء العالم.

تمارس EY الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا وآسيا أعمالها في 
المنطقــة منــذ ســنة 1923 وتوظف أكثر من 7.000 مهني. وقد 

بدأت ممارســة أعمالها في ســلطنة ُعمان منذ ســنة 1974 
وهــي شــركة رائدة في مجــال الخدمات المهنية في البالد. 

تشــكل EY MENA الشــرق األوســط وشمال أفريقيا وآسيا جزءًا 
من ممارســة EMEIA أوروبا والشــرق األوسط والهند وأفريقيا 

من EY، مع أكثر من 4.600 شــريك وما يقارب الـ 106،775 
مهنــي. علــى الصعيــد العالمي، تعمل EY في أكثر من 150 

ــف 261.559 مهنيــًا في 700 مكتب. لمزيد من  بلــدًا وُتوظِّ
 .ey.com يرجى التكرم بزيارة الموقع ،EY المعلومــات حــول

EY عمــان معتمــدة من قبل الهيئة العامة لســوق المال 
لتدقيق شــركات المســاهمة العامة ش.م.ع.ع. خالل عام 

2018، حصلــت EY علــى مبلــغ 185.668 ريال مقابل الخدمات 
المهنيــة المقدمــة للبنــك )166.000 ريال للتدقيق، 19.668 ريال 

مقابــل الضرائب والخدمات األخرى(

إقرار
يقــر مجلس اإلدارة بمســئوليته عــن إعداد البيانات المالية 

وفقــا للمعايير واللوائح المطبقة. 

خــالل الســنة قيد المراجعــة، قام مجلس اإلدارة بإجراء مراجعة 
لمــدى فعالية سياســات وإجــراءات الرقابة الداخلية في البنك، 

وهو راض عما لمســه من حســن تطبيق إجراءات الرقابة 
الداخليــة والتي تهدف إلى تطبيــق متطلبات الميثاق. 

ويؤكــد مجلــس اإلدارة بأنه ال توجد أي مســائل جوهرية يمكن 
أن تؤثــر على اســتمرارية البنك وقدرتــه على مواصلة عملياته 

خالل الســنة المالية القادمة.
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بازل ٢ و3 - 
المرتكز 3 

تقرير ٢٠١8
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هيكل رأس المال
كما في 31 ديسمبر 2018 كان رأس المال المصرح به للبنك 2،000،000،000 سهم بقيمة مائة بيسه )RO 0.100( لكل سهم،

 كما في 31 ديسمبر 2018 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 34،10 مليون ريال عماني و19،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 13،50 مليون ريال من رأس المال تجاه نافذة األعمال المصرفية اإلسالمية.

كان هيكل رأس المال الموحد للبنك كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018، استنادًا إلى الموجهات العامة للبنك المركزي العماني 
على النحو التالي:

كفاية رأس المال
اإلفصاحات النوعية:

تتكون األهداف الكلية إلدارة رأس المال من ثالثة جوانب:

ضمان استقرار البنك عن طريق االحتفاظ برأسماٍل كاٍف لتغطية الخسائر غير المتوقعة.  •
تعزيز كفاءة البنك بزيادة العائد المعدل بالمخاطر في مختلف مراحل التجميع )وبالتالي ضمان عدم االحتفاظ بـ "فائض"   •

غير ضروري من رأس المال(.
تشجيع اتخاذ القرارات المستنيرة وإدارة المخاطر بصورة استباقية عبر التخصيص الفعال والكفوء لرأس المال عبر جميع   •

قطاعات النشاط.

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

عليه من جانب البنك المركزي العماني.

المبلغ بآالف الرياالت عناصر رأس المال

 رأس المال من الطبقة 1 

 البنوك المحلية

 162،595 رأس المال المدفوع

 34،465 عالوة إصدار 

 54،198 احتياطي قانوني

 17،000 احتياطي ديون ثانوية
 127،176 أرباح محتجزة *

 395،434 رأسمال الطبقة 1 العام قبل التسويات التنظيمية

 مبالغ مخصومة

)734( أصل ضريبي مؤجل

)5،730( احتياطيات إعادة تقييم / خسائر القيمة العادلة التراكمية لألدوات المالية المتاحة للبيع

 388،970 رأسمال الطبقة 1 العام 

رأسمال إضافي للطبقة 1

115،500سندات مستمرة بالطبقة 1

504،470 رأسمال الطبقة 1 بعد جميع الخصومات

رأسمال الطبقة 2

 409 احتياطيات إعادة تقييم / مكاسب القيمة العادلة التراكمية لألدوات المالية المتاحة للبيع

35،830 مخصص خسائر قروض عامة / احتياطي خسائر قروض عامة

 36،239 إجمالي رأسمال الطبقة 2

 540،709 إجمالي رأس المال النظامي

* مالحظة: األرباح المحتجزة بعد خصم مبلغ 26.01 مليون ريال الذي يمثل توزيعات األرباح النقدية المقترحة، والتي تخضع لموافقات البنك المركزي 
العماني وموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية. 

كفاية رأس المال )يتبع(
تهدف سياسة إدارة رأس المال بالبنك لضمان أنه ووفقا للعائد 

على رأس المال المعدل بالمخاطر فإنه قد تم تخصيص 
مبلغ مناسب من رأس المال لخطوط األعمال الفردية. تم 

تنفيذ نموذج العائد على رأس المال المعدل بالمخاطر 
)RAROC( لكل المحفظة باستثناء الخدمات المصرفية لألفراد 

حيث حدد البنك المركزي العماني سقوفا لمعدالت الفائدة 
والتي تم االلتزام بها. 

في الوقت الحالي تقوم لجنة األصول وااللتزامات بمراجعة 
ورصد كفاية رأس المال واالشتراطات على أساس مستمر، 

يتم إعداد احتساب كفاية رأس المال وتقديمه للجنة األصول 
وااللتزامات بغرض المراجعة شهريا، تمت مراجعة مختلف 

سيناريوهات الجهد باألخذ في الحسبان تقلبات العائدات وأثر 
مخاطر االئتمان والسوق بجانب تخصيص رأس المال من قبل 

خط األعمال بما يتماشى مع األعمال في هذه االجتماعات.

اإلفصاحات النوعية 
تم اتباع مجموعة من المبادرات كجزء من إدارة رأس المال 

لتزويد البنك بنظام إنذار مبكر من حيث مستويات رأسماله 

لتمكينه من اتخاذ تدابير مناسبة في مرحلة مبكرة لمنع 
انخفاض رأس المال إلى ما دون الحدود المقبولة.

يقوم البنك بإعداد مستند )أسلوب إجراءات التقييم الداخلي 
لكفاية رأس المال( تماشيا مع موجهات بازل 2 بهدف تقييم 

كافة المخاطر على مستوى المؤسسة التي لم يتم 
تناولها بالكامل في مخاطر بازل 1، يعالج هذا المستند من 

خالل تقييم موضوعي وذاتي كفاية رأس المال بعد وضع 
اعتبار لتأثير المخاطر اإلضافية مثل مخاطر االئتمان الخفية، 
وعمليات تخفيف مخاطر االئتمان الخفية، ومخاطر االئتمان 

الخفية المتعلقة باألسهم، ومخاطر السوق الخفية المتعلقة 
بالعمالت، ومخاطر تركيز االئتمان، ومخاطر معدالت الفائدة 

بالدفاتر البنكية، ومخاطر التسوية، ومخاطر السمعة، 
والمخاطر اإلستراتيجية ومخاطر االلتزام باإلضافة إلى مختلف 
مستويات نتائج اختبارات الجهد، في أعقاب الموجهات الصادرة 

من البنك المركزي العماني في ديسمبر 2012 تم القيام 
بالتقييم بموجب أسلوب إجراءات التقييم الداخلي لكفاية 
رأس المال وتقديمه إلى البنك المركزي العماني حسبما 

هو موصى به في الموجهات، سيسعى البنك أيضا إلى 
تطبيق الموجهات التنظيمية، متى انطبق ذلك على بازل 3، 

عند قيامه بإجراء التقييم. 

المبلغ التفاصيل

504،470رأسمال الطبقة 1 )بعد الخصومات اإلشرافية(

36،239رأسمال الطبقة 2 )بعد الخصومات اإلشرافية وحتى الحدود المستوفاة(

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

-منها إجمالي حد رأسمال الطبقة 3 المستوفى

3،010،792األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك

248،285األصول المرجحة بالمخاطر - المخاطر التشغيلية

3،259،077إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك + المخاطر التشغيلية

419،606الحد األدنى لرأس المال المطلوب لدعم األصول المرجحة بالمخاطر لدفتر البنك والمخاطر التشغيلية

 يضم الحد األدنى لرأس المال المطلوب

383،367)1(    رأسمال الطبقة 1 

36،239)2(    رأسمال الطبقة 2 

121،103رأسمال الطبقة 1 المتاح لدعم دفتر المتاجرة 

-رأسمال الطبقة 2 المتاح لدعم دفتر المتاجرة

65،115األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر المتاجرة

8،384إجمالي رأس المال المطلوب لدعم دفتر المتاجرة

2،389الحد األدنى لرأسمال الطبقة 1 المطلوب لدعم دفتر المتاجرة

540،709إجمالي رأس المال النظامي

3،324،192إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - البنك بأكمله

16.3معدل كفاية رأس المال حسب بنك التسويات الدولية )بي آي إس(
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إجمالي الرصيد التفاصيل
)القيمة الدفترية(

 صافي الرصيد 
)القيمة الدفترية(

األصول المرجحة 
بالمخاطر

 2،761،395  3،532،342  3،675،289 بنود داخل الميزانية العمومية

 246،395  272،342  272،343 بنود خارج الميزانية العمومية

 3،002  3،002  3،002 مشتقات

 248،285  -  - مخاطر التشغيل

 65،115  -  - مخاطر السوق

 3،324،193  3،807،686  3،950،634 اإلجمالي

 388،970  -  - رأسمال الطبقة 1 العام

 115،500  -  - رأسمال إضافي للطبقة 1

 36،239  -  - رأسمال الطبقة 2

 540،709  -  - إجمالي رأس المال النظامي 

 427،990  -  - إجمالي رأس المال المطلوب * %12.875

 387،639  -  - متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان

 8،384  -  - متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

 31،967  -  - متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

 11.7 معدل حقوق ملكية الطبقة 1 العام

 15.2  -  - معدل الطبقة 1

 16.3- - إجمالي معدل رأس المال

)بآالف الرياالت(المركز كما في 31 ديسمبر 2018 

إفصاحات بازل 3
التزاما بالتعميم رقم ب م 1114 بتاريخ 17 نوفمبر 2013 والصادر عن البنك المركزي العماني، تم أدناه تقديم إفصاحات إلزامية 

معينة حول كفاية رأس المال:

التعرض للمخاطر والتقييم
إدارة المخاطر

الهدف األساسي إلدارة المخاطر هو حماية موارد البنك من 
مختلف المخاطر التي يواجهها البنك، تشتمل مجموعة 
إدارة المخاطر على مخاطر ائتمان المؤسسات، ومخاطر 

ائتمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومخاطر ائتمان 
األفراد، ومخاطر السوق، والمخاطر التشغيلية، ومخاطر أمن 
المعلومات واستمرارية األعمال، وآلية مراجعة القروض، تتبع 

كافة وحدات إدارة المخاطر لرئيس مجموعة إدارة المخاطر 
وهي مستقلة عن وحدات األعمال. 

تهدف إستراتيجية مخاطر االئتمان بالبنك إلى تبني منهج 
للنمو االئتماني وإلى عدم التركيز على مجاالت تعتبر نسبيا 

عالية المخاطر بناءا على األحوال السوقية السائدة والمتوقعة. 

اإلطار اإلداري والسياسات واإلجراءات المطبقة إلدارة المخاطر 
مبنية على أفضل الممارسات العالمية، وتوصيات لجنة بازل 

والموجهات الصادرة من البنك المركزي العماني. 

يتعرض البنك للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان
اإلفصاحات النوعية

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي يتكبدها 
البنك في حالة عجز عميل أو طرف مقابل في األداة المالية 

عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من 

القروض والسلف التي يقدمها البنك للعمالء والبنوك األخرى 
واألوراق المالية االستثمارية، ألغراض التقارير عن إدارة المخاطر 

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

يدير البنك مخاطر االئتمان ويسيطر عليها بوضع حدود داخلية 
لكمية المخاطر التي يرغب في قبولها من أطراف مقابلة 

فردية وجماعية )ملتزمين أفراد( وقطاعات صناعية تمشيا مع 
الموجهات الصادرة من البنك المركزي العماني، يقوم البنك 
بحساب الخسائر المتوقعة للتعرضات االئتمانية على أساس 
تصنيف المخاطر لكال نوعي القروض الممنوحة للشركات 

واألفراد بالفئة المتعثرة بناءا على الموجهات الصادرة من البنك 
المركزي العماني، يهدف البنك من إدارة مخاطر االئتمان 

إلى حماية جودة االئتمان في عملياته االئتمانية، تدار مخاطر 
االئتمان في إطار المتطلبات التنظيمية الصادرة عن البنك 

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

تتم مراجعة السياسات واإلجراءات من قبل اإلدارة ولجنة 
المخاطر بمجلس اإلدارة على نحو دوري للتأكد من أنها 
مالئمة ألفضل الممارسات السائدة، تتم الموافقة على 

التعرضات عن طريق صالحيات مفوضة بناءا على تفويض من 
مجلس اإلدارة ولجنة االئتمان بمجلس اإلدارة، يكون تفويض 

الصالحيات مبنيا على حجم تعرض الملتزم الفرد، ونوعية 
االئتمان )التقييم الداخلي والخارجي( باإلضافة إلى مستوى 

تخفيف مخاطر االئتمان )الضمان والكفالة الخ( للتعرضات 
 المقترحة، بالنسبة للتعرضات لمخاطر األفراد هناك تفويض 

مخاطر االئتمان )يتبع(
للصالحيات لمعالجة حاالت االستثناءات لبرنامج اإلقراض 

المعتمد، تتم عمليات السيطرة والرقابة على التعرضات 
االئتمانية وإدارتها بالتعاون مع وحدات األعمال المعنية وفقا 

لإلجراءات الموضوعة. 

لدى البنك هيكل إدارة مخاطر ائتمان قوي يشتمل على 
إدارات مخاطر ائتمان الشركات، ومخاطر ائتمان الشركات 

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومخاطر ائتمان األفراد، 
وآلية مراجعة القروض، وإدارة معالجة القروض المتعثرة 

وأقسام إدارة ومراقبة االئتمان. 

مخاطر ائتمان الشركات ومخاطر ائتمان المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة

إدارة مخاطر ائتمان الشركات مسئولة عن التقييم 
المستقل والرقابة على المخاطر ذات العالقة بجميع 

تعرضات األعمال البنكية للشركات والمؤسسات المالية 
بينما تقوم إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإجراء 

مراجعات مستقلة لألعمال المصرفية وتعرضات وحدة 
األعمال الصغيرة،تقوم كلتا اإلدارتين بمراجعة وتقييم 

مخاطر االئتمان لجميع التعرضات المقترحة قبل االلتزام 
بتقديم التسهيالت االئتمانية للعمالء من جانب وحدات العمل 

المعنية، تخضع عمليات التجديد والمراجعة للتسهيالت 
لنفس تلك اإلجراءات، يتم أيضا تقييم كل عرض فيما يخص 

حدود التركيز الموضوعة لكافة القطاعات االقتصادية، 
والدول، ودرجات المخاطر الخ، حيث يتم تسليط الضوء على 

أي مخالفات، إن وجدت، يتبع البنك التسعير المستند إلى 
المخاطر ويتم أيضا تقييم أي عرض ائتمان استنادا إلى 

مؤشرات داخلية للعائدات المعدلة بالمخاطر المطلوبة، قام 
البنك بتنفيذ نموذج مودي لتحليل المخاطر بغرض تصنيف 

مخاطر المقترضين من الشركات، تقوم إدارة مخاطر 
الشركات أيضا بتقديم المشورة والتوجيه لوحدات األعمال 

بغرض نشر أفضل الممارسات في البنك بأكمله في مجال 
إدارة مخاطر االئتمان.

باإلضافة إلى المراجعات السنوية الرسمية لمخاطر االئتمان 
لكل تسهيل ممنوح للشركات، يتم إجراء عدد أكبر 

من المراجعات على الحسابات قيد المالحظة وشركات 
المساهمة العامة والتعرضات الكبيرة، كما يستمر 

البنك في إجراء مراجعة ربع سنوية للمؤسسات المالية 
والمحفظة على مستوى البلد متضمنة اختبارات الجهد 

ومراجعة عمليات التصنيف والمالمح بما يتماشى مع أفضل 
الممارسات والتوجيهات النظامية.

مخاطر ائتمان األفراد

تقوم إدارة ائتمان األفراد بإدارة مخاطر االئتمان في محفظة 
األفراد، يتم منح تسهيالت االئتمان للعمالء األفراد استنادا إلى 
برامج المنتجات، يحتوي منهج اإلقراض المبرمج على معايير 

قياسية لقبول المخاطر وممارسات معالجة القروض بغرض 
الحصول على أفضل كفاءة ومخاطر/ حوافز لهذه المحافظ، 

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

نحو منتظم.

استنادا إلى الظروف السائدة بالسوق حافظ البنك على رصده 
المستمر للمحفظة وقام بالمراجعة الشاملة لسياسة 

االئتمان / برنامج المنتج، تتم مراجعة التسهيالت االئتمانية 
خارج سياسة االئتمان / برامج المنتج بصورة فردية وتقييمها 

من جانب إدارة الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة مخاطر 
ائتمان األفراد.

أدخلت العديد من التعزيزات على النظام والمعالجات 
الجديدة في مختلف األنشطة الحساسة بهدف تحسين جودة 

وكفاءة المعالجة وتعزيز منهجيات االسترداد في محفظة 
األفراد، نفذ البنك نظام آلي لتحصيل القروض بغرض تعزيز 
عمليات التحصيل واالسترداد كما نفذ نظامًا آليًا لتنظيم 

القروض إلدخال المزيد من التعزيزات على إطار عمل مخاطر 
ائتمان األفراد.

آلية مراجعة القروض

تقوم آلية مستقلة لمراجعة القروض بتقييم جودة دفتر 
البنك والموازنة بين المخاطر والحوافز حيث تقوم بإدخال 

تحسينات نوعية في إدارة االئتمان، تقوم اآللية بتقييم فعالية 
إدارة القرض وسالمة أسلوب تدرج االئتمان وتقييم خسائر 

االئتمان المتوقعة وجودة المحفظة وخالفه.

إدارة معالجة القروض المتعثرة 

إدارة معالجة القروض المتعثرة مسؤولة عن المتابعة 
المتواصلة لكل حساب متعثر باستخدام جميع التدابير 
المتاحة لتخفيض التعرض لمجموعات المخاطر العالية 

لمضاعفة حاالت االسترداد وإعادة تأهيل هذه العالقات بحيث 
يمكن إرجاعها مرة أخرى إلى خطوط أعمالها التجارية 

 كحسابات عاملة بشكل تام والتحسين المتواصل 
لمركز المحفظة.

قسم إدارة ومراقبة االئتمان

يضمن قسم إدارة ومراقبة االئتمان:

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

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

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

اإلبالغ عن المخالفات واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.  •
مراجعة عمليات طرح أي منتج جديد / قائم من جانب   •

البنك والمشاركة فيها.
إعداد مختلف التقارير الداخلية والخارجية على نحو دوري.  •

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

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

اإلبالغ عن الخطر وأنظمة القياس

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

اإلبالغ عن الخطر

يتم إجراء مراجعة شاملة لمحفظة ائتمان الشركات 
على نحو ربع سنوي وتقديم تقرير إلى اإلدارة العليا ولجنة 

المخاطر بالمجلس، تتضمن المجاالت البارزة في مراجعة 
المخاطر ما يلي:

حاالت التعرض المخفضة الدرجة / المرحلة سلبيًا.  •
ملمح درجة المتوسط المرجح لالئتمان  •

تركيز / أداء المحفظة  •
مركز المخاطر التي أعيد تنظيمها  •

مركز المخاطر التي تجاوزت موعد استحقاقها  •
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مخاطر االئتمان )يتبع(
المخاطر المضمونة بأسهم  •

مخاطر قطاعي العقارات والتأجير  •
المخاطر الجماعية  •

العالقات الجديدة  •
مخاطر التعامل مع المقترضين من كبار األعضاء وغير   •

المقيمين
مخاطر الدول / المؤسسات المالية  •

باإلضافة إلى ذلك يقوم البنك بإجراء دراسات صناعة في 
مختلف القطاعات التي يعتبر أن لها تأثير على جودة 

محفظة االئتمان مثل العقارات والتأجير والقطاعات المتأثرة 
بالتقلبات في أسعار السلع، بالنسبة للتعرضات لمجموعة 

المؤسسات المالية يقوم البنك بإجراء اختبارات جهد 
ومراجعات ربع سنوية للتصنيفات والمالمح المرحلة سلبيًا 

بما يتماشى مع أفضل الممارسات والموجهات التنظيمية، 
تتم مراجعة هذه التقارير بصورة دورية من جانب اإلدارة العليا 

ولجنة المخاطر بمجلس اإلدارة.

يتم إجراء مراجعة شهرية لمحفظة ائتمان األفراد ويتم 
تقديمها إلى اإلدارة العليا ولجنة المخاطر بمجلس اإلدارة 

وفي كل ربع سنة يتم عرض آخر تقرير على لجنة المخاطر 
بمجلس اإلدارة، المجاالت البارزة التي تغطيها المراجعة هي:

مراجعة المحفظة  •
ملخص اإلدارة واتجاهات التأخر في األداء واتجاهات التعثر   •
)متضمنة تحليل التأخر من حيث المنتج وتحليل فينيتج 

Vintage Analysis وحاالت التعثر في األداء عبر مختلف 
معايير االئتمان وخالفها(

المشاريع التي تتم مباشرتها/ الوفاء بها خالل الشهر  •
حاالت االسترداد  •

القياس
خسائر انخفاض القيمة على القروض والسلفيات 

يقوم البنك بمراجعة حسابات القروض والسلفيات الهامة 
فرديًا بتاريخ بيان المركز المالي لتقييم ماإذا كان يجب 
تسجيل خسارة إنخفاض قيمة القروض في بيان الدخل 
الشامل. يتطلب من اإلدارة على وجه التحديد، أن تتخذ 
قرار هام عند تقدير القيمة وتوقيت التدفقات النقدية 

المستقبلية عند تحديد خسارة إنخفاض القيمة. عند تقدير 
هذه التدفقات النقدية، يصدر البنك أحكام حول الوضع 
المالي للمقترضين وصافي القيمة القابلة لإلسترداد 

للضمانات. تستند هذه التقديرات على إفتراضات حول عدة 
ا ينتج في  عوامل كما يجوز أن تختلف النتائج الفعلية، ِممَّ

تغيرات مستقبلية للمخصص. 

القروض والسلفيات التي تم تقييمها بشكل فردي وتبين 
 أنه ال يجب تخفيض قيمتها وجميع القروض والسلفيات 

الغير الجوهرية بشكل فردي تم تقييمها بشكل جماعي، 
في مجموعة من األصول ذات خصائص مماثلة للمخاطر، 
لتحديد ما إذا كان ينبغي تكوين مخصص بسبب خسائر 

األحداث المتكبدة حيث يوجد دليل موضوعي ولكن آثارها 
ال تزال غير واضحة. يأخذ التقييم الجماعي في االعتبار من 
بيانات محفظة القروض )مثل جودة االئتمان، ومستويات 
المتأخرات، وإستخدام االئتمان، قرض لنسب الضمان الخ(، 

وتركيزات المخاطر.

تعريف التخلف عن السداد والعالج

يرى البنك أن أداة مالية تخلفت عن السداد، وبالتالي، المرحلة 
3 )إنخفاض قيمة اإلئتمان( إلحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة 

في جميع الحاالت عندما يصبح المقترض متأخرا 90 يوًما عن 
سداد مدفوعاته التعاقدية. یعتبر البنك أرصدة الخزینة والبنوك 

متخلفة عن السداد ویتخذ إجراء فوري عندما ال یتم سداد 
المدفوعات الداخلیة المطلوبة قبل إغالق األعمال كما هو مبین 

في االتفاقیات الفردیة.

كجزء من التقييم النوعي لما إذا كان العميل متخلًفا عن 
السداد، يأخذ البنك أيًضا في عين اإلعنبار مجموعة متنوعة 

من الحاالت التي قد تشير إلى عدم إحتمال الدفع. عندما 
تحدث مثل هذه األحداث، يدرس البنك بعناية ما إذا كان 

ينبغي أن يؤدي هذا الحدث إلى معاملة العميل على أنه 
متعثر، ومن ثم يتم تقييمه على أنه المرحلة 3 إلحتساب 

خسائر اإلئتمان المتوقعة أو ما إذا كانت المرحلة 2 مناسبة. 
مثل هذه األحداث تشمل: 

التقييم الداخلي للمقترض يشير إلى التقصير أو   • 
شبه التقصير

المقترض طلب التمويل في حاالت الطوارئ من البنك  •
المقترض الذي لديه التزامات مستحقة متأخرة للدائنين   •

العموميين أو الموظفين
المقترض المتوفى  •

انخفاض جوهري في قيمة الضمانات المتضمنة حيث   •
من المتوقع استرداد القرض من بيع الضمانات

انخفاض جوهري في مبيعات المقترض أو فقدان أحد   •
كبار العمالء

خرق إلتفاق ال يتنازل عنه البنك  •
المدين )أو أي منشأة قانونية داخل مجموعة المدين(   •

تقوم بتقديم طلب إعالن اإلفالس • تعليق ديون أو حقوق 
المساهمين المدرجة في البورصة بسبب الشائعات أو 

الحقائق المتعلقة بالصعوبات المالية.

إن سياسة البنك في إعتبار أداة مالية "قد تم عالجها"، 
وبالتالي إعادة تصنيفها خارج المرحلة 3 عندما ال يكون أي 

من معايير التخلف موجوًدا لمدة ستة أشهر متتالية على 
األقل. إن قرار تصنيف أصل ما في المرحلة 2 أو المرحلة 1 عند 

عالجه يعتمد على درجة االئتمان المحدثة، في وقت العالج، 
وما إذا كان هذا يشير إلى وجود زيادة كبيرة في مخاطر 

االئتمان مقارنة باإلدراج المبدئي.

تأسيس معلومات تطلعية

يقوم البنك بتأسيس معلومات تطلعية في كل من 
تقييمه لما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة قد ازدادت بشكل 

كبير منذ اإلدراج األولي وقياسه لخسائر اإلئتمان المتوقعة. 
وبناًء على إعتبار مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية 

والمتوقعة الخارجية، يقوم البنك بصياغة وجهة نظر أساسية 
لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلضافة 

إلى مجموعة معقولة من السيناريوهات المحتملة.

بالنظر إلى طبيعة مخاطر البنك وتوافر المعلومات 
الموثوقة إحصائيًا التاريخية، يستمد البنك احتمالية التقصير 

في فترة زمنية معينة باستخدام بيانات احتمالية التقصير 
من خالل دورة التي تنشرها Moody لكل فئة تصنيف.

مخاطر االئتمان )يتبع(
افتراضات اقتصادية متغيرة

إن الطريقة المطبقة لتحديد سيناريوهات االقتصاد الكلي 
واحتماالتها تعتمد على الطريقة المختلطة التي تجمع بين 

التوقعات الحتمية / إعداد النماذج مع تحليل التوزيع التراكمي 
لتحديد الظروف االقتصادية البديلة واحتماالت وقوعها. 

يمكن تلخيص االفتراضات واالختيارات المنهجية الرئيسية في 
الخطوات التالية: 

بالرغم من حقيقة عدم اختيار سعر النفط ضمن   .1
المتغيرات اإليضاحية خالل التفضيل االحصائي لالختيار 

المتنوع، يشير الحدس التجاري وكذلك التحليل المترابط 
الى أنه احد المحركات الرئيسية لتحديد الناتج اإلجمالي 

المحلي وسعر الفائدة الفعلي وفقا لتعريق البنك 
الدولي )مخفض الناتج اإلجمالي المحلي يتأثر بشدة 

بسعر النفط كما أن الصناعات النفطية مسئولة عن جزء 
كبير من الناتج اإلجمالي المحلي في سلطنة عمان(.

تم انشاء السيناريو الرئيسي بناءا على افتراض ان   .2
سعر النفط سوف يستقر عند مستوى 54 دوالر كويتي 

للبرميل من خام برنت. 
تم انشاء السيناريوهات البديلة بناءا على االنحرافات عن   .3

المسارات الرئيسية لسعر النفط اخذا في االعتبار ما يلي: 

التغيرات التاريخية في أسعار النفط )التغير القياسي   أ. 
بنسبة 28% في تغيرات األسعار النسبية السنوية(،

حجم االنفصال يساري زائد / تاقص 0.87 تغير قياسي   ب. 
عن السيناريو الرئيسي بنسبة تقارب %33،33 

 الحتمال وقوع السيناريوهات المحتملة 
)المعاكسة والمواتية(، 

المحركات الزمنية للمتغيرات استندت الى افتراض   ج. 
التوزيع الطبيعي للتغيرات السنوية في أسعار 

النفط وبعض خصائص االرجاع والقياس الزمني لها 
 )standard deviation times square root of time(

بعالمات )-/+( ونوعية السيناريو )معاكس/مواتي(.

تم تقدير الناتج اإلجمالي المحلي وسعر الفائدة بصورة   .4
رئيسية بناءا على التبعيات المتبادلة بينهما وعالقتهما 

)مع الفجوات الزمنية المناسبة( للتغيرات في سعر النفط 
بفرض األسعار الوسطية لخام برنت في ضوء سيناريو 

معين كما تم تحديده من خالل العملية الموضحة في 
البند رقم 3.

تم تقدير الناتج اإلجمالي المحلي للفرد من خالل قياس   .5
الركود مقابل التغيرات في الناتج اإلجمالي المحلي 

المقدرة في ضوء سيناريو معين وبفرض أن انخفاض 
وتيرة النمو السكاني ال يعتمد على ذلك السيناريو. 

الخزينة والتجارة والعالقات بين البنوك

إن الخزينة والتجارة والعالقات بين البنوك واألطراف المقابلة 
تشمل مؤسسات الخدمات المالية، والمصارف، وتجار 

السماسرة، وتجار صرف العمالت، ودور المقاصة. بالنسبة 
لهذه العالقات، يقوم قسم مخاطر االئتمان في البنك 

بتحليل المعلومات المتاحة للجمهور مثل المعلومات 
المالية والبيانات الخارجية األخرى، ويعين التصنيف الداخلي.

إقراض الشركات واألعمال التجارية الصغيرة

بالنسبة للقروض المصرفية للشركات واالستثمارات، 
يتم تقييم المقترضين من قبل موظفي مخاطر االئتمان 

المتخصصين في البنك. يستند تقييم مخاطر االئتمان على 
نموذج تقييم النقاط االئتمانية الذي يأخذ في االعتبار مختلف 

المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية مثل:

المعلومات المالية التاريخية مع التوقعات والموازنات   •
التي أعدها العميل. تشمل هذه المعلومات المالية 

النتائج المحققة والمتوقعة ونسب المالءة ونسب 
السيولة وأي نسب أخرى ذات صلة لقياس األداء المالي 

للعميل. يتم التقاط بعض هذه المؤشرات في اإلتفاقيات 
 المبرمة مع العمالء، وبالتالي، يتم قياسها بمزيد 

من االهتمام.
أي معلومات متاحة للجمهور حول العمالء من األطراف   •

الخارجية. وهذا يشمل درجات التصنيف الخارجية الصادرة 
عن وكاالت التصنيف، وتقارير المحللين المستقلين، 

وسندات متداولة عالنيًة أو أسعار مقايضة تقصير اإلئتمان 
أو البيانات الصحفية والمقاالت.

أي معلومات اقتصادية جغرافية أو جيوسياسية، على   •
سبيل المثال، نمو إجمالي الناتج المحلي المتعلق 

بقطاعات صناعية وجغرافية محددة حيث يعمل العميل.
أي معلومات داعمة أخرى موضوعية عن جودة وقدرات   •

إدارة العميل ذات الصلة بأداء الشركة.
يختلف مدى تعقيد وتقنيات التصنيف بناًء على تعرض   •

البنك وتعقيد وحجم العميل. يتم تصنيف بعض القروض 
التجارية الصغيرة األقل تعقيًدا ضمن نماذج البنك الخاصة 

بمنتجات التجزئة.

اإلقراض اإلستهالكي ورهونات التجزئة

يشمل اإلقراض االستهالكي قروض شخصية غير مضمونة 
وبطاقات ائتمان وسحب على المكشوف. يتم تصنيف 

هذه المنتجات مع رهون التجزئة وبعض عمليات اإلقراض 
الصغيرة لألعمال األقل تعقيداً من خالل أداة بطاقة األداء اآللي 

التي تعتمد في المقام األول على األيام التي فات موعد 
إستحقاقها. المدخالت الرئيسية األخرى في النماذج هي:

منتجات اإلقراض االستهالكي: استخدام السقوف   •
والتقلبات، ونمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت 
البطالة، التغيرات في مستويات الدخل / المرتبات 

الشخصية بناءًا على سجالت الحسابات الجارية 
والمديونية الشخصية وإعادة تسعير الفائدة المتوقعة.
رهون التجزئة: نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت   •

البطالة، والتغيرات في مستويات الدخل / المرتبات 
الشخصية استنادًا إلى سجالت الحسابات الجارية، 

والمديونية الشخصية، وإعادة تسعير الفائدة المتوقعة.

التعرض للمخاطر عند التقصير 

يمثل التعرض للمخاطر عند التقصير القيمة الدفترية 
اإلجمالية لألدوات المالية الخاضعة لحسابات انخفاض القيمة، 

مما يعالج قدرة العميل على زيادة التعرض للمخاطر مع 
االقتراب من التخلف عن الدفع والسداد المبكر المحتمل أيضًا.

لحساب التعرض للمخاطر عند التقصير لقرض المرحلة 1، 
يقوم البنك بتقييم أحداث التخلف المحتملة في غضون 12 
شهراً لحساب خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة 12 شهر ومع 

ذلك، إذا كان قرض المرحلة األولى متوقع التخلف في 12 
شهراً من تاريخ الميزانية العمومية ومن المتوقع أيًضا عالجه 

ثم التعثر مرة أخرى، عندئٍذ يتم أخذ جميع أحداث التخلف 
المرتبطة بعين االعتبار. بالنسبة للمرحلة 2 و 3 واألصول 

المالية المشتراة أصالً بإئتمان منخفض القيمة، فإن التعرض 
للمخاطر عند التقصير يعتبر لألحداث على مدى عمر األدوات.
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مخاطر االئتمان )يتبع(
يحــدد البنــك التعرض للمخاطــر عند التقصير عن طريق 

نمذجــة مجموعــة من نتائج التعــرض المحتملة في نقاط 
زمنيــة مختلفــة، المقابلة لســيناريوهات متعددة. يتم بعد 

ذلــك تعييــن إحتمالية التقصيــر بمقتضى معيار التقرير 
المالــي الدولــي 9 لكل ســيناريو اقتصادي بناءًا على نتائج 

نماذج البنك.

الخسارة الناشئة من التقصير

بالنسبة لألدوات المالية المصرفية للشركات واالستثمار، 
يتم تقييم قيم الخسائر الناشئة من التقصير على األقل 

كل 12 شهراً من قبل مديري الحسابات وتتم مراجعتها 
والموافقة عليها من قبل قسم مخاطر االئتمان المتخصصة 

للبنك. يعتمد تقييم مخاطر االئتمان على إطار تقييم 
موحد للخسارة الناشئة من التقصير ينتج عنه معدل معين 

للخسارة الناشئة من التقصير. تأخذ هذه المعدالت الخاصة 
بالخسارة الناشئة من التقصيرفي الحسبان التعرض 

للمخاطرعند التقصير المتوقع مقارنة بالمبلغ المتوقع 
استرداده أو تحقيقه من أي ضمانات محتفظ بها.

يقوم البنك بتقسيم منتجات اإلقراض بالتجزئة إلى 
محافظ أصغر متجانسة، بناءًا على الخصائص األساسية 

ذات الصلة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية. تعتمد 
البيانات المطبقة على بيانات الخسارة المجمعة تاريخيا 
وتتضمن مجموعة أوسع من خصائص المعامالت )على 

سبيل المثال، نوع المنتج، نطاق أوسع من أنواع الضمانات( 
باإلضافة إلى خصائص المقترض. كما یتم استخدام البیانات 

األخیرة والسیناریوهات االقتصادیة المستقبلیة من أجل تحدید 
معدل الخسارة الناشئة من التقصير بمقتضى معيار التقرير 
المالي الدولي 9 لكل مجموعة من األدوات المالیة. عند تقييم 

المعلومات التطلعية، يستند التوقع على سيناريوهات 
متعددة. تتضمن أمثلة المدخالت الرئيسية تغييرات في 

قيم الضمانات بما في ذلك أسعار العقارات الخاصة بالرهون 
العقارية وأسعار السلع وحالة الدفع أو عوامل أخرى تدل على 

خسائر في البنك.

یقوم البنك بتقدیر القواعد التنظیمیة والخسارة الناشئة من 
التقصير بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9 على أساس 

مختلف. وفقًا لمعيار التقرير المالي الدولي 9، يتم تقدير 
معدالت الخسارة الناشئة من التقصير للمرحلة 1، والمرحلة 
2، والمرحلة 3، والقطاعات المشتراة أصالً بإئتمان منخفض 

القيمة بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9 لكل فئة 
من فئات األصول. يتم تقدير مدخالت هذه المعدالت الخاصة 

بالخسارة الناشئة من التقصير، إن أمكن، من خالل اختبار 
المستردات األخيرة. يتم تكرار هذه لكل سيناريو اقتصادي 

حسب االقتضاء.

يراقب البنك باستمرار جميع األصول الخاضعة لخسائر 
اإلئتمان المتوقعة من أجل تحديد ما إذا كانت أداة أو محفظة 

من األدوات تخضع إلى خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة 12 شهر 
أو خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، 

يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في 
مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.

يطبق البنك أيضًا طريقة نوعية ثانوية لتحفيز زيادة ملحوظة 
في مخاطر االئتمان ألحد األصول، مثل نقل العميل / المنشأة 
إلى قائمة المراقبة، أو حساب يصبح متعثر. في بعض الحاالت، 

قد یعتبر البنك أیضا أن األحداث المذكورة فيما يلي هي زیادة 
كبيرة في مخاطر االئتمان مقارنة بالتقصير. بغض النظر عن 

التغير في الدرجات االئتمانية، إذا تجاوزت المدفوعات التعاقدية 

أكثر من 30 يومًا من موعد سدادها، يعتبر أن مخاطر 
االئتمان قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي.

عدم كفاية أو عدم موثوقية المعلومات المالية أو  أ( 
غيرها مثل عدم توفر البيانات المالية المدققة خالل 120 

يومًا من نهاية الفترة المحاسبية.
التأخير في تنفيذ الوثائق خالل 35 يوًما من الحد الذي تم  ب( 

إعداده بسبب النزاعات مع العمالء.
يخضع المقترض للتقاضي من قبل أطراف ثالثة قد يكون  ج( 

لها تأثير كبير على مركزه المالي.
تغييرات متكررة في كبار موظفي اإلدارة العليا دون  د( 

خلفاء أو إدارة مهنية مقبولة.
تحويل األموال بين المجموعة بدون معامالت متضمنة  ه( 

تتجاوز 50% من صافي القيمة الملموسة.
التأجيل / التأخير في تاريخ بدء العمليات التجارية بأكثر  و( 

من عام واحد ما عدا في المشروعات الحكومية أو 
التأخير يرجع إلى الموافقات الحكومية.

تعديالت على البنود تؤدي إلى تنازالت تمنح للمقترض  ز( 
)بعد فحص التدفقات النقدية للمقترض / المركز المالي 
/ القدرة على السداد( بما في ذلك تمديد الوقف االختياري 

وتأجيل السداد والتنازل عن اإلتفاقيات وما إلى ذلك. 
يجب أن يكون هذا المطلب متوافقًا مع إرشادات إعادة 

 الهيكلة الصادرة عن البنك المركزي العماني من 
وقت آلخر.

هبوط بنسبة 25% أو أكثر في المبيعات أو في األرباح  ح( 
قبل ضريبة الدخل مقارنة بالسنة السابقة باستثناء حالة 

التغيير في نموذج األعمال / أحد األحداث الجوهرية.
انخفاض في نسبة تغطية خدمة الدين إلى أقل من 1  ط( 

 باستثناء الحاالت التي تتمتع بدعم ائتماني 
خارجي مقبول.

تخفيض تقييم التصنيف 3 درجات للتصنيف من R1 إلى  ي( 
.R 6و R 5 والتخفيض درجتين إلى R4

التآكل في القيمة الصافية بأكثر من 20% مقارنة   ك( 
بالسنة السابقة إلى جانب الزيادة في الرافعة المالية 

بمقدار 1.5 مرة.

إدارة المخاطر النموذجية

استخدم البنك نماذج في العديد من أنشطته المالية 
والتجارية من االكتتاب في تسهيل ائتماني لإلبالغ عن الخسارة 

المتوقعة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9.

إلدارة المخاطر النموذجية، قام البنك بتطبيق إطار الحوكمة 
)اإلطار( بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9. اإلطار هو 

سياسة البنك الشاملة وينطبق على جميع نماذج البنك. 
ووفًقا لإلطار، فإن جميع نماذج قياس المخاطر المطورة 

داخليًا او خارجيًا )المتعلقة بالموردين( التي تؤثر بشكل 
مباشر على إعداد التقارير المالية عن الخسارة المتوقعة 
وخسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة 

تتطلب التحقق من صحتها بشكل مستقل.

يحدد إطار العمل منهجية منظمة إلدارة التطوير والتحقق 
والموافقة والتطبيق واالستخدام المستمر للنماذج. كما 
يتضمن بنية إدارية فعالة ذات أدوار ومسؤوليات وسياسات 

وضوابط رقابية محددة بوضوح إلدارة مخاطر النموذج. 
تتم مراجعة اإلطار على أساس منتظم لضمان استيفائه 

للمعايير التنظيمية والممارسات الدولية. يجب اعتماد أي 
تغيير جوهري في اإلطار من قبل مجلس اإلدارة أو لجنة 

المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

مخاطر االئتمان )يتبع(
يقوم البنك بإجراء تدقيق مستقل للنموذج يصدر من خالله 

التوصية بالموافقة على استخدام نماذج جديدة لقياس 
/ تقييم المخاطر الجديدة. باإلضافة إلى التحقق من صحة 

النموذج الجديد، فإن هذه العملية تعمل أيضا على تقييم 
أداء النماذج الحالية من خالل عملية التحقق السنوية. 

وستكون استقاللية الفريق بمثابة خط دفاع ثاني فعال للبنك 
فيما يتعلق باستخدام النماذج.

سياسة إدارة مخاطر االئتمان

دليل شامل لسياسات وإجراءات مخاطر ائتمان الشركات 
يقدم موجهات مفصلة تتضمن الحدود التنظيمية / 

الداخلية، كما يوفر دليل اإلجراءات موجهات مفصلة لإلجراءات 
عن أسلوب االئتمان والصيغ التي يجب استخدامها لمعالجة 
طلبات االئتمان الفردية، تتم إدارة تعرضات االئتمان المقدم 

لمجموعة المؤسسات المالية حسب موجهات سياسة 
المؤسسات المالية، تورد سياسة االئتمان لألفراد الخطوط 

العريضة لموجهات السياسة ذات الصلة باألعمال المصرفية 
لألفراد وهي تغطي برامج المنتجات والمعايير ذات الصلة 
بالقروض المضمونة بالرواتب، والرهون وبطاقات االئتمان 

وبرامج منتجات األفراد األخرى، تتم مراجعة سياسات وإجراءات 
االئتمان بصفة دورية للتأكد من أنها تتماشى مع موجهات 

السوق والموجهات التنظيمية.

اإلفصاح الكمي

إجمالي مجموع تعرضات االئتمان مضافًا إليها المتوسط اليومي إلجمالي التعرض للمخاطر على مدى الفترة المقسمة   )1(
حسب األنواع الرئيسية لمخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2018:

التوزيع الجغرافي لتعرضات االئتمان مقسـمة حسب المنطقة المهمـة وفًقا ألنواع التعرض لمخاطر االئتمان كما في 31   )2(
ديسمبر 2018: 

)بآالف الرياالت( 

نوع التعرض لمخاطر االئتمانم
 اإلجمالي الكلي للتعرض متوسط اإلجمالي للتعرض للمخاطر

للمخاطر كما في

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018 السنة الماضيةالسنة الحالية 

97،55973،21499،72499،990سحوبات على المكشوف1

1،370،0081،305،3171،401،8901،360،285قروض شخصية2

62،821112،65049،22758،830قروض مقابل إيصاالت أمانة3

1،217،7631،241،2571،363،3211،210،774قروض أخرى4

29،60965،08525،92340،523كمبياالت مشتراة / مخصومة5

2،777،7602،797،5232،940،0852،770،402اإلجمالي

)بآالف الرياالت( 

دول مجلس عماننوع التعرض لمخاطر االئتمانم
المجموعأخرىالتعاون األخرى

84،70115،014999،724سحوبات على المكشوف1

 1،401،890 1،401،203548139قروض شخصية2

 49،227 -47،7181،509قروض مقابل إيصاالت أمانة3

 1،363،321 1،255،756101،4026،163قروض أخرى4

 25،923 -23،7872،136كمبياالت مشتراة/ مخصومة5

2،813،165120،6096،3112،940،085اإلجمالي
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)بآالف الرياالت( 
)بآالف الرياالت( 

)بآالف الرياالت( 

)بآالف الرياالت( 

مخاطر االئتمان )يتبع(
التوزيع حسب نوع مجال النشاط أو الطرف المقابل للمخاطر مقسما حسب األنواع الرئيسية لمخاطر االئتمان كما في 31   )3(

ديسمبر 2018: 

مخاطر االئتمان )يتبع(
إجمالي القروض موزعة حسب نوع المجال الرئيسي أو الطرف المقابل كما في 31 ديسمبر 2018:   )5(

القيمة التعاقدية الباقية كما في 31 ديسمبر 2018 لمحفظة القروض بكاملها، موزعة حسب األنواع الرئيسية لمخاطر   )4(
االئتمان على النحو التالي: 

مبلغ القروض التي انخفضت قيمتها كما في 31 ديسمبر 2018 موزعة حسب نوع المناطق الجغرافية المهمة متضمنة   )6(
مبالغ المخصصات الخاصة والعامة المتعلقة بكل منطقة جغرافية: 

السحب على القطاع االقتصاديم
القروضالمكشوف

كمبياالت 
مشتراة/ 
مخصومة

المجموع أخرى
الكلي

المخاطر خارج 
الميزانية 
العمومية

-35،30248،049-12،747-تجارة االستيراد1

------تجارة التصدير2

16،987168،5414،7843،821194،13361،405تجارة الجملة واألفراد3

75،7553،078-1،37470،7623،619التعدين والمحاجر4

31،219136،61812،4668،763189،066192،743اإلنشاءات5

11،384197،8782،223432211،91750،018التصنيع6

120،657617-667119،879111الكهرباء والغاز والماء7

1،38993،1439945295،08330،091النقل واالتصاالت8

8257،43152،480-3،066254،357المؤسسات المالية9

11،497214،2091،696414227،81616،375الخدمات10

1،401،890250--1،401،890-القروض الشخصية11

8384،27883355،234101الزراعة واألنشطة التابعة12

-199---199الحكومة13

-17،189--17،189-القروض غير المقيمة14

95،66662،544-21،10473،720842جميع األخرى15

99،7242،765،21125،92349،2272،940،085469،701اإلجمالي

سحب على الفترة الزمنيةم
قروض المكشوف

كمبياالت 
مشتراة/ 
مخصومة

المجموعأخرى
المخاطر خارج 

الميزانية 
العمومية

4،986136،35712،24319،231172،817100،593حتى شهر واحد1

34،986235،61710،22016،079266،902174،948-1 شهور2

64،98667،1383،46013،28688،87041،191-3 شهور3

63150،62447،475-94،98645،007-6 شهور4

193،03031،923--124،987188،043-9 شهرًا5

354،76970،651--324،931329،838-1 سنوات6

284،7182،645--524،931259،787-3 سنوات7

1،528،355277--24،9311،503،424أكثر من 5 سنوات8

99،7242،765،21125،92349،2272،940،085469،701اإلجمالي

إجمالي القطاع االقتصاديم
القروض

منها: القروض 
غير العاملة 

وفقا للمعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية 9 

المرحلة 1 
والمرحلة 2 

المخصصات 
المحتفظ بها 
وفقا للمعيار 

الدولي 
للتقارير 
المالية 9

المرحلة 3 
المخصصات 

المحتفظ بها 
وفقا للمعيار 

الدولي 
للتقارير 

المالية 9 

مخصصات 
مكونة خالل 

السنة

سلف 
مشطوبة 

خالل السنة

---1،641-48،049تجارة االستيراد1

------تجارة التصدير2

-194،13330،2623،11821،5532،978تجارة الجملة والتجزئة3

75،7553532،21035322574التعدين والمعادن4

189،0669،21911،61012،93011،04210اإلنشاءات5

211،91621،9752،85812،64424016،700التصنيع6

-120،657563605660الكهرباء والغاز والماء7

-95،0833،5951،4283،484612النقل واالتصاالت8

--368-257،431المؤسسات المالية9

227،81635،4943،40719،29065923الخدمات10

1،401،88333،16017،84412،7312،5206،291القروض الشخصية11

-5،2341،369361،14017الزراعة واألنشطة ذات الصلة12

---15-199الحكومة13

---49-17،189القروض غير المقيمة14

95،6745،0365،6485،7981321األخرى جميعا15

2،940،085140،51950،59189،97918،35623،419اإلجمالي

إجمالي المنطقة الجغرافيةم
القروض

منها: القروض 
غير العاملة 

وفقا للمعيار 
الدولي 
للتقارير 

المالية 9 

المرحلة 1 
والمرحلة 2 

المخصصات 
المحتفظ بها 
وفقا للمعيار 

الدولي 
للتقارير 
المالية 9

المرحلة 3 
المخصصات 

المحتفظ بها 
وفقا للمعيار 

الدولي 
للتقارير 

المالية 9 

مخصصات 
مكونة خالل 

السنة

سلف 
مشطوبة 

خالل السنة

2،813،16582،38749،90644،6778،75321،822عمان1

120،60957،98368345،1569،6031،598دول مجلس التعاون األخرى2

--147 2 6،311148أخرى3

2،940،085140،51950،59189،97918،35623،419المجموع
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)بآالف الرياالت( 

)بآالف الرياالت( 

مخاطر االئتمان )يتبع(
الحركة في إجمالي القروض   )7(

مخاطر االئتمان )يتبع(
اإلفصاح الكمي

إجمالي مبلغ التعرضات كما في 31 ديسمبر 2018، وفقًا للمنهج القياسي كما يلي: 

تخفيف مخاطر االئتمان
اإلفصاح النوعي

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

على قيمة الضمان اإلضافي المقيم على نحو مستمر. 

تبنى البنك المنهج البسيط بالنسبة للضمانات اإلضافية.

اإلفصاح الكمي

كما في 31 ديسمبر 2018 كانت اشتراطات رأس المال على مخاطر االئتمان 387،639 ألف ريال عماني

إجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1التفاصيلم

 2،770،402 112،929 802،331 1،855،142رصيد افتتاحي1

 - 52،798)59،799(7،001الترحيل/ التغيرات )+/-(2

6،703847،402)23،857(864،556قروض جديدة3

462،364183،4448،492654،300استرداد قروض4

23،41923،419--قروض مشطوبة5

2،940،085 2،264،335535،231140،519رصيد اإلقفال6

16،94733،64689،979140،573اجمالي المخصصات 7

مخاطر االئتمان – اإلفصاح عن المحافظ الخاضعة للمنهج القياسي
اإلفصاح النوعي

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

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

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

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

مصنفة 

445،305-1،979---443،326سيادية 1

101،106-32،11724،103-44،887-بنوك2

-----غير مصنفة 

1،243،506-1،233،928--9،578-الشركات1

942،718-942،718----األفراد2

426،013-102،105-323،907--مطالبات مضمونة بعقارات سكنية3

185،200-185،200----مطالبات مضمونة بعقارات تجارية4

139،266-139،266----قروض تجاوزت موعد استحقاقها5

133،476410191،880--57،039956أصول أخرى6

استثمارات في مشروعات مشتركة 7
295295----وأسهم خاصة

275،343-16،177239،503-10،6369،028بنود خارج الميزانية العمومية8

511،00164،449323،90748،2943،002،2787053،950،633إجمالي دفتر البنك

المبلغالتفاصيلم

52،968ضمان نقدي من الشركات1

89،979مخصصات محددة لقروض وسلف ومستحقات من بنوك2

142،947اإلجمالي
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مخاطر السوق
إن الهدف من إدارة مخاطر السوق للبنك هو إدارة ومراقبة 

التعرض لمخاطر السوق التي من التقلبات في أسعار الفائدة 
وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم، قام مجلس 

اإلدارة بوضع حدود للمستويات المقبولة من مخاطر السوق، 
ترصد لجنة األصول وااللتزامات هذه الحدود على نحو منتظم، 

تدار مخاطر السوق استنادا إلى موجهات البنك المركزي 
العماني وسياسة مخاطر السوق المعتمدة والتي تتم 

مراجعتها بصورة دورية من جانب لجنة المخاطر بمجلس 
اإلدارة، توجد سياسات مخاطر سوق منفصلة للعمليات 

التشغيلية للبنك في مصر واإلمارات العربية المتحدة بغرض 
جعلها تتماشى مع التشريعات وبيئات التشغيل المحلية، 
يتم إجراء اختبارات الجهد على نحو دوري لتحليل أثر األزمات 

المحددة للبنك والسوق على عائدات ورأس مال البنك، 
تتضمن المتغيرات تحركات في سعر األسهم وصرف العمالت 

األجنبية وخالفها، تتم مراجعة النتائج من جانب لجنة األصول 
وااللتزامات ولجنة المخاطر باإلدارة ولجنة المخاطر بمجلس 

اإلدارة. 

يوفر قسم مخاطر السوق ترجيحات للمخاطر لمنتجات 
الخزينة بما يتماشى مع أفضل الممارسات استنادا إلى 

 المخاطر المستقبلية، يقوم المكتب األوسط بجانب 
الخزينة واألعمال المصرفية االستثمارية برصد مراكز مخاطر 

السوق بالبنك.

دفتر المتاجرة
مخاطر تحويل العمالت األجنبية هي مخاطر تعرض البنك 

لخسائر نتيجة لتحركات أسعار الصرف السلبية. تتضمن 
المخاطر في دفتر المتاجرة مخاطر صغيرة نسبيا لصرف 
العمالت األجنبية تنشأ أساسا من االحتفاظ بمراكز نهاية 

اليوم للعمالت في الليل واألدوات ذات الصلة بمعدالت الفائدة. 
تتم مراقبة المراكز على أساس يومي لضمان االحتفاظ 

بمركز العمالت المفتوحة ضمن الحدود التنظيمية البالغة 
40% من صافي القيمة.

يتم استخدام قيمة الخطر لتقدير الخسائر المحتملة 
لمراكز المخاطر نتيجة للتغيرات في أسعار السوق والقيم. 

يتم احتساب قيمة الخطر كل شهر لجميع العمالت غير 
المربوطة التي يزيد فيها مركز البنك في نهاية اليوم عن 

السقف األدنى، تتم مراجعة قيمة الخطر من جانب لجنة 
األصول وااللتزامات ولجنة المخاطر باإلدارة ولجنة المخاطر 

بمجلس اإلدارة.

لدى البنك استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
او الخسائر يشتمل على االستثمارات في محافظ األسهم 

وصناديق وهو يدار من قبل إدارة أعمال االستثمار المصرفي، 
يتم رصد المخاطر على نحو يومي من قبل المكتب األوسط 

حسب حدود إيقاف الخسائر وحدود المخاطر المعتمدة من 
خالل تقارير أحدث تقييمات السوق. 

لغرض تكاليف رأس المال يتم أخذ متوسط ثالثة أشهر 
لمبلغ صافي المراكز القصيرة أو صافي المراكز الطويلة، 

أيهما أعلى، يتم احتساب المتوسط استنادًا إلى أساس 
المراكز الفعلية التي يتم الحصول عليها في جميع أيام 

العمل خالل فترة األشهر الثالثة التي تسبق تاريخ التقرير 

مباشرة، يتم احتساب تكاليف رأس المال بنسبة %12.825 
لتعكس مخاطر السوق العامة.

 رأس المال المطلوب لدفتر المتاجرة كما 
في 31 ديسمبر 2018:

مخاطر العمالت األجنبية 8،384 ألف ريال.  •

دفتر البنك
مخاطر سعر السهم

يتم االحتفاظ بمراكز حقوق ملكية األسهم في فئة "القيمة 
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة االخرى" كجزء من مخاطر 

دفتر البنك وليس في فئة "القيمة العادلة من خالل األرباح 
او الخسائر"، لذا ال يتم احتساب قيمة الخطر على محفظة 
القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، يتم رصد 

مخاطر السوق من خالل تقارير السوق اليومية التي يتم 
توزيعها على اإلدارة ويتم اتخاذ اإلجراءات، إن وجدت، على 

نحو عاجل حسب سياسة االستثمار، والتي توفر، ضمن أمور 
أخرى، حدودا لتركيز القطاع ومستويات اإلطالق وموجهات 

أخرى لإلدارة الحصيفة للمحفظة.

مخاطر معدالت الفائدة 

تتعرض المحفظة لغير المتاجرة للخطر السوقي األساسي 
المتمثل في خطر الخسارة الناتجة عن التقلبات في 

التدفقات النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات 
المالية بسبب التغيرات في معدالت الفائدة بالسوق، مخاطر 

أسعار الفائدة تنشأ من احتمال تأثير التغييرات في سعر 
الفائدة على الربحية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات 

المالية. نتيجة للفجوة في إعادة تسعير أسعار الفائدة 
 بالنسبة لألصول وااللتزامات يتعرض البنك لمخاطر 

أسعار العمالت. 

مخاطر أسعار الفائدة تتم إدارتها برصد حساسية األصول 
وااللتزامات المالية للبنك لمختلف السيناريوهات القياسية 

ألسعار الفائدة، تتضمن السيناريوهات القياسية التي تتم 
دراستها على نحو شهري انخفاض أو ارتفاع متوازي بـ 200 

نقطة أساس في منحنيات العائدات لمراجعة األثر على 
القيمة االقتصادية لألصول وااللتزامات وحقوق ملكية البنك 

وأثرها على عائدات البنك لفترة زمنية قد تصل لسنة واحدة.

قام البنك بوضع حدود داخلية فيما يتعلق برصد أثر التغيرات 
في أسعار الفائدة للبنك، يتم رصد المراكز على نحو 

شهري ويتم استخدام استراتيجيات تحوط )تغطية( لضمان 
المحافظة على المراكز في إطار الحدود الموضوعة.

طرق تحليل حساسية سعر الفائدة هي تحليل فجوة 
 االستحقاق التقليدي )لقياس حساسية سعر الفائدة 

بالنسبة للعائدات(، والفترة )لقياس حساسية سعر الفائدة 
بالنسبة لرأس المال( وفقًا للمنهج المقدم من لجنة بازل في 

عام 2004.

مخاطر معدالت الفائدة )يتبع(
اإلفصاح الكمي

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

ظل البنك يقوم وبثبات باستخدام الطرق / االفتراضات 
أعاله إلجراء تحليل حساسية سعر الفائدة. يتم إجراء تحليل 

الحساسية على فترات شهرية ويتم رصد نتائجه في مقابل 
الحدود الموضوعة داخليًا كما تتم مناقشة النتائج بصورة 

نشطة في اجتماعات لجنة األصول وااللتزامات. لم تكن هناك 
أية تغييرات جوهرية في أسلوب إدارة مخاطر أسعار الفائدة 

بالبنك خالل السنة. 

 200 نقطة كما في 31 ديسمبر 2018 
أساس زيادة

 200 نقطة 
أساس نقصان

)8،121(8،121أثر العائدات - ألف ريال 

)21،094(21،094أثر العائدات - ألف دوالر أمريكي

كان مركز حساسية الفائدة بالبنك، بما يتماشى مع الموجهات الصادرة عن البنك المركزي العماني، استنادًا إلى ترتيبات 
إعادة التسعير التعاقدية في 31 ديسمبر 2018 على النحو التالي:

متوسط 
معدل سعر 

الفائدة 
الفعلي

عند الطلب 
خالل 3 أشهر

ألف ر،ع

من 3 إلى 12 
شهرًا

ألف ر،ع

ما بين 
سنة إلي 5 

سنوات
ألف ر،ع

أكثر من 5 
سنوات

غير حساس 
لسعر 
الفائدة
ألف ر،ع

اإلجمالي
ألف ر،ع

315،055315،055----ال ينطبق نقــد وأرصدة لدى بنوك مركزية

مســتحقات من بنوك وودائع أسواق 
28،04598،064--2.9351،73218،287%مالية أخرى )بالصافي(

قروض وسلف وأنشطة تمويل 
5.50913،367634،858644،981614،1412،3602،809،707%للعمالء )بالصافي(

71،727105،17328،288231،149-4.5025،961%استثمارات مالية

64،36064،360----ال ينطبق منشآت ومعدات

54،58754،587----ال ينطبق أصول أخرى

991،060653،145716،708719،314492،6953،572،922إجمالي األصول

مستحقات لبنوك وودائع أسواق 
 155،949  5،563  -  -  3،850  146،536 8.34%مالية أخرى

 ودائع عمالء وحسابات استثمار 
 2،452،382  779،691  4،000  277،510  1،185،145  206،036 1.84%غير مقيدة

 307،148  -  -  307،148  -  - 4.30%سندات اليورو متوسطة األجل 

 93،534  92،425  -  -  -  1،109 ال ينطبق التزامات أخرى

 10،419  10،419  -  -  -  - ال ينطبق ضريبة

 17،000  -  -  -  17،000  - 4.94%ديون ثانوية

 420،990  420،990  -  -  -  - ال ينطبق حقوق ملكية المساهمين

 115،500  -  -  115،500  -  - 7.88%سندات الطبقة 1 المستمرة

 إجمالي االلتزامات وحقوق 
353،6811،205،995700،1584،0001،309،0883،572،922ملكية المساهمين

 إجمالي فجوة حساسية 
 - )816،393(  715،314  16،550 )552،850(  637،379 سعر الفائدة

 فجوة حساسية سعر 
-  -  816،393  101،079  84،529  637،379 الفائدة التراكمية
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مخاطر السيولة
اإلفصاح النوعي

يمكن تعريف السيولة بأنها مقدرة البنك على ضمان توفر 
األموال للوفاء بجميع االرتباطات داخل الميزانية العمومية 

وخارج الميزانية العمومية بسعر معقول، كما يمكن 
تعريف مخاطر السيولة بدورها بأنها المخاطر على العائدات 

ورأس المال الناشئة من احتمال عدم مقدرة البنك على 
الوفاء بالتزاماته عندما تصبح مستحقة، وبصورة مقابلة فإن 

مخاطر السيولة تبرز في شكل فقدان الفرص الناتجة عن 
االحتفاظ بسيولة فائضة بالمقارنة مع االلتزامات.

استراتيجية البنك في إدارة مخاطر السيولة هي تقليص 
األثر الناتج على عائدات البنك، منهج البنك في إدارة مخاطر 

السيولة هو أن يتأكد، ما أمكن ذلك، من أنه سيكون لديه 
على الدوام سيولة كافية لمقابلة التزاماته عند حلول موعد 

استحقاقها في ظل كل من الظروف العادية والصعبة بدون 
تكبد خسائر غير مقبولة أو اإلضرار بسمعة البنك، يقوم 
البنك بإدارة مخاطر السيولة استنادا إلى موجهات البنك 

المركزي العماني وسياسة مخاطر السيولة وسياسة 
مخاطر السيولة الطارئة.

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

إدارة مخاطر السيولة على أساس مبدأ االستمرار: إدارة 
مركز السيولة في إطار المعايير المحددة لضمان أنه يمكن 

مقابلة جميع االلتزامات في وقتها.

إدارة مخاطر السيولة الطارئة: التأكد من مقدرة البنك، في 
حالة الحدث الذي يكون إما خاصًا بمؤسسة معينة أو حدث 
عام بالسوق، على الحصول على سيولة كافية لمواجهة 

أية أزمة سيولة لفترة قصيرة، تتضمن إدارة مخاطر السيولة 
الطارئة األدوات التالية:

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

منظم السيولة: يتم تخفيف خطر حدث ما عبر تقديم   •
سيولة بديلة جاهزة من البنك المركزي في شكل 

ضمانات إضافية غير مثقلة بأعباء ومستوفية لشروط 
البنك المركزي وخطوط بديلة جاهزة.

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

تتم المحافظة على المخاطر الكلية للسيولة في ذلك 
المستوى الذي يكون فيه البنك الوطني العماني قادرًا على 

معاودة نشاطه بعد أزمة محددة.

تتلقى إدارة الخزينة بالبنك المعلومات من وحدات العمل 
األخرى بخصوص ملمح السيولة ألصولها والتزاماتها المالية 

وتفاصيل التدفقات النقدية المتوقعة األخرى الناشئة من 
النشاط التجاري المستقبلي، تحتفظ إدارة الخزينة بمحفظة 

 من األصول السائلة قصيرة األجل مكونة على نحو واسع 
من أوراق مالية استثمارية سائلة قصيرة األجل وتسهيالت 

فيما بين البنوك لضمان المحافظة على سيولة كافية 
بالبنك ككل.

يخضع البنك لحدود السيولة التي نص عليها البنك المركزي 
العماني، باإلضافة إلى ذلك قام البنك بوضع حدود للفجوة 

الداخلية بالعملة والحدود لضمان كفاية السيولة للوفاء 
باستحقاقات االلتزامات قصيرة األجل. 

يتم رصد قائمة مركز السيولة الشهرية من خالل قائمة 

استحقاقات األصول وااللتزامات للتأكد من أن الفجوات تقع 
ع والحدود الموضوعة  في إطار الحدود التي نص عليها المشرِّ

داخليا، يقوم البنك أيضا بصورة دورية بإجراء اختبارات الجهد 
على السيولة استنادا إلى كل من األحداث بالسوق وتلك 

الخاصة بالبنك.

تقوم اإلدارة وعلى نحو دوري بمراجعة اإلستراتيجية 
والسياسات المتعلقة بإدارة السيولة والتأكد من تنفيذ 

الخطوات الضرورية لرصد مخاطر السيولة والسيطرة عليها. 

لدى البنك هيكل فعال إلدارة مخاطر السيولة يشتمل على 
لجنة أصول والتزامات نشطة تجتمع شهريًا وفي أي وقت 

عند الحاجة لذلك، يتم إطالع لجنة األصول وااللتزامات بانتظام 
عن وضع السيولة بالبنك وإطالعها على الفور إذا كانت هناك 

أية تغييرات جوهرية في المركز الحالي أو المستقبلي 
للسيولة بالبنك.

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

يتم إعداد استحقاقات األصول وااللتزامات على نحو شهري 
أو أكثر تكرارا، حسب مقتضى الحال، وهي تحتوي على 

ملمح االستحقاق لمختلف األصول وااللتزامات والبنود خارج 
الميزانية العمومية، تحتوي القائمة على تقرير عن الفجوات 

التراكمية في مواجهة االلتزامات التراكمية لكل نطاق 
زمني منصوص عليه ومركز هذه الفجوات في مواجهة 

الحدود التنظيمية والموضوعة داخليًا، تقدم هذه القائمة 
إلى لجنة األصول وااللتزامات أثناء اجتماعاتها وفي حالة 

تجاوز أي حد موضوع لفجوة يتم رفع ذلك إلى لجنة األصول 
وااللتزامات بجانب تقديم تحليل ويتم التخطيط للمزيد من 

اإلجراءات بغرض إرجاع المركز إلى الحدود الموضوعة. 

كما يتم أيضا إعداد قائمة خطوط سيولة استنادا إلى 
االفتراضات الواردة في سياسة السيولة لتقييم مقدرة البنك 

على الوفاء بالتزاماته التي تستحق خالل فترة زمنية لشهر 
واحد، كما أنه يتم تقييم السيولة لدى البنك في ظل 

سيناريوهات الجهد الخاصة بالبنك وتلك الخاصة بالسوق 
ويتم تقييم األثر على مراكز الفجوة وخطوط السيولة، يتم 

استخدام تقرير مخاطر يومي لرصد المعدالت والفجوات 
اليومية ومؤشرات اإلنذار المبكر لتقييم أي أثر محتمل 

للسيولة من المؤشرات الرائدة، تتم مراجعة تلك التقارير 
على نحو منتظم من جانب لجنة األصول وااللتزامات ولجنة 

المخاطر باإلدارة ومجلس اإلدارة. 

القياس

يتم القيام برصد مخاطر السيولة ومراقبتها على نحو 
مستمر، يستخدم البنك منهج سلم االستحقاق الذي 

يحتسب الفائض أو العجز التراكمي لألموال في نطاقات 
 زمنية مختارة، يتم وضع التدفقات النقدية في نطاقات 
زمنية مختلفة استنادًا للسلوك المستقبلي لألصول 

وااللتزامات والمراكز خارج الميزانية العمومية، ولضمان 
االتساق في معالجة األنماط السلوكية لألصول وااللتزامات، 

والمراكز خارج الميزانية العمومية، قام البنك المركزي 
بتطوير إطار عمل واسع يشارك فيه البنك، باإلضافة إلى ذلك، 

يقوم البنك وبصورة منتظمة بتقييم مركز السيولة لديه 
فيما يتعلق بمعدالت السيولة المنصوص عليها في سياسة 

مخاطر السيولة.

قام البنك بوضع "سياسة لمخاطر السيولة" و "خطة 
للمخاطر الطارئة للسيولة" معتمدة بالصورة المطلوبة 

من جانب لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة وهي توفر الخطوط 
اإلرشادية المفصلة لتخفيف المخاطر، في أية حالة طارئة توفر 

السياسة مخططًا لمبيعات األصول والوصول إلى السوق 
وإعادة هيكلة االستحقاق وتركيبة األصول وااللتزامات.

كمخففات مستمرة تتوفر لدى البنك السيولة في شكل 
خطوط ائتمان وترتيبات متبادلة مخصصة لهذا الغرض، يعتبر 

استمرار توفر نافذة السيولة من البنك المركزي العماني 
والتي تم إدخالها في ذروة األزمة المالية العالمية أيضا إحدى 

المخففات لمخاطر السيولة، باإلضافة إلى ذلك يضمن البنك 
سيولة بعض األصول حسب خطة المخاطر الطارئة للسيولة 

كمانع أو جبهة صد ألحداث السيولة. 

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

عبر الحدود.

إطار السيولة - بازل 3

أصدر البنك المركزي العماني توجيهات حول تطبيق إطار السيولة الخاص ببازل 3 وهي نسبة تغطية السيولة )LCR( ونسبة 
)NSFR( صافي التمويل المستقر

نسبة تغطية السيولة

نسبة تغطية السيولة هي نسبة لمدة قصيرة تهدف إلى زيادة القدرة على الصمود مقابل نقص السيولة لمدة تصل إلى 30 
يوما. يتم احتساب نسبة تغطية السيولة وفقا لمتطلبات البنك المركزي العماني بموجب التعميم BM1127 )بازل -3 : إطار 
نسبة تغطية السيولة ومعايير إفصاح نسبة تغطية السيولة (. يطبق هذا اعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2015، وحدد المتطلب ليكون 
بنسبة 60% كحد أدنى، ويزيد بنسبة 10% كل سنة بعد ذلك ليصل إلى النسبة الدنيا المطلوبة وهي 100% وذلك بتاريخ 1 يناير 2019، 

وذلك وفقًا للجدول الزمني الموضح أدناه:

نسبة تغطية السيولة وفقًا لبازل 3 بناًء على قيمة المتوسط المرجح هي %262.2

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

100%90%80%70%60%الحد األدنى لنســبة التغطية السائلة
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القيمة الغير بند
المرجحة

القيمة 
المرجحة

التمويل المستقر المتوفر

540،709540،709رأس المال التنظيمي

498،116498،116التزامات ذات اآلجال المتبقية الفعلية لمده ســنه واحده أو أكثر

عمالء التجزئة واالعمال الصغيرة

654،007621،307ودائع مستقره

155،057139،551ودائع اقل استقرارا

التمويل بالجملة

1،377،288688،644التمويل التشغيلي والقصير األجل

755،036271،577تمويل الجملة األخرى

2،759،904إجمالي التمويل المســتقر المتاح

التمويل الثابت المطلوب

أصول سائله عاليه الجودة

 CBO 312،862العمــالت المعدنية واألوراق النقدية واالحتياطيات مع-

185،2929،265أصول أخرى من المســتوي 1

تمويل المؤسســات المالية ذات أجال االســتحقاق المتبقية التي تقل عن ســته أشــهر غير المدرجة في الفئات 
84،00712،601المذكورة أعاله

التمويل غير المدرج في الفئات المذكورة أعاله مع النضج المتبقي اقل من ســنه واحده ، بما في ذلك القروض 
560،000279،062لعمالء الشــركات غير المالية ، والقروض للعمالء التجزئة واالعمال التجارية الصغيرة ، والقروض إلى ســيادية

الرهونات الســكنية غير المربوطة التي تؤهل للحصول علي وزن المخاطر بنســبه 35 % أو اقل في اطار نهج 
327،674212،988بــازل II الموحد لمخاطر االئتمان

جميــع األصــول األخــرى غيــر المدرجة في الفئات المذكورة أعاله ، بما في ذلك القروض غير المنفذة ، والقروض 
للمؤسســات المالية ذات النضج المتبقي لمده ســنه أو أكثر ، واألســهم غير المتداولة في البورصة ، واألصول 

الثابتــة ، والبنــود المخصومــة مــن راس المال التنظيمي فوائد وأصول التامين والمصالح الفرعية واألوراق المالية 
المتعثرة

2،074،8132،074،813

مخاطــر خارج الميزانية العمومية

89،6564،483تســهيالت ائتمانية قابله لإللغاء والسيولة ألي عميل

التزامات التمويل الطارئة األخرى ، بما في ذلك المنتجات واالداات مثل الضمانات وخطابات االعتماد وتســهيالت 
497،64024،882االئتمان والســيولة القابلة لإللغاء بدون شروط

2،618،093مجمــوع التمويل الثابت المطلوب

NSFR )Basel III 105.4٪ )100٪ - ألحــد األدنــى

)NSFR( نسبة صافي التمويل المستقر
معيار نســبة صافي التمويل المســتقر )NSFR( هو نســبة هيكلية طويلة األجل مصممة لمعالجة عدم تطابق الســيولة 

 وتقليــل مخاطــر التمويــل علــى مــدى ســنة واحدة. وهي تنطبق اعبارا من يناير 2018، ونســبة الحد األدنى هي 100% وفقا 
التنظيمي. للتوجيه 

إطار عمل معدل الرفع ومتطلبات اإلفصاح وفقا لبازل 3

معدل الرفع 
يتعامل معدل الرفع مع مخاطر تراكم المخاطر المتزايدة للبنود داخل وخارج الميزانية. ينطبق الحد األدنى لمعدل الرفع 

القياسي على جميع البنوك اعتبارا من 31 ديسمبر 2018. 

جدول 1: ملخص مقارنة المحاســبة عن قياس المخاطر لألصول مقابل معدل الرفع 

)راجــع الفقــرة 52 مــن بــازل 3 إطــار عمل معدل الرفع ومتطلبات اإلفصاح BCBS الصادرة في يناير 2014(

31 ديسمبر 2018البند

3،572،922اجمالــي األصول الموحدة وفقا للبيانات المالية المعلنة 1

تعديل االســتثمارات في البنوك والمنشــآت المالية او شــركات التأمين او الشركات التجارية الموحدة ألغراض 2
 -المحاســبة ولكن خارج نطاق التجميع االلزامي. 

تعديل أصول األمانة المدرجة في الميزانية العمومية وفقا إلطار المحاســبة التشــغيلي ولكن مســتبعدة من قياس 3
 -مخاطر معدل الرفع

3،002تعديالت األدوات المالية المشتقة 4

 -تعديــل معامــالت تمويل األوراق المالية )ريبو والقروض المضمونة المماثلة(5

 241،268تعديــل البنــود خــارج الميزانية )مثل تحويل المبالغ المقابلة لالئتمان لمخاطر البنود خارج الميزانية(6

 -تعديالت أخرى 7

3،817،192مخاطر معدل الرفع 8

جــدول 2: نموذج المخاطر العامة لمعدل الرفع 

)راجــع الفقــرة 53 مــن بــازل 3 إطــار عمل معدل الرفع ومتطلبات اإلفصاح BCBS الصادرة في يناير 2014(

البند

 3،572،922البنود المدرجة في الميزانية )مع اســتبعاد المشــتقات و SFT وإضافة الضمانات( 1

 -)مبالــغ األصــول المخصومــة لتحديد الفئة 1 من رأس المال وفقا لبازل 3(2

 3،572،922إجمالي التعرضات في الميزانية )مع اســتبعاد المشــتقات و SFT( )مجموع البنود 1 و 2(3

-التعرضات المشتقة  

 3،002تكلفة االســتبدال المرتبطة بكافة معامالت المشــتقات )أي صافي هامش الفرق النقدي المؤهل( 4

 -المبالغ اإلضافية لـ BFE المرتبطة بكافة معامالت المشــتقات 5

مجموع ضمانات المشــتقات التي تم انشــاء مخصص لها وتم خصمها من أصول الميزانية العمومية وفقا إلطار 6
 -المحاسبة التشغيلي 

-)الخصومات من األصول المســتحقة لهامش الفروق النقدية المحتســبة في معامالت المشتقات( 7

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

-المبلغ االســمي الفعلي المعدل للمشتفات االئتمانية المكتتبة9

-المبادالت االســمية الفعلية المعدلة والخصومات اإلضافية للمشــتقات االئتمانية المكتتبة10

 3،002اجمالي االنكشــافات المتعلقة بالمشــتقات )مجموع البنود 4 الى 10(11

التعرضات المشتقة  

-مجمل أصول SFT )دون االعتراف بالمقاصة( بعد تعديل معامالت البيع المحاســبية 12

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

14SFT تعــرض األطراف المقابلة ألصول-

-التعرضات لمعامالت الوكالء 15

-اجملــي التعرضــات لمعامــالت تمويل األوراق المالية )مجموع البنود 12 الى 15(16

-التعرضــات األخرى للبنود خارج الميزانية  

497،640التعرض للبنود خارج الميزانية مقابل مجمل المبلغ االســمي 17

)256،372()تعديــالت للتحول الى المبالغ المقابلة لالئتمان(18

241،268البنــود خــارج الميزانية )مجموع البنود 17 و 18( 19

-رأس المال واجمالي التعرضات  

505،356الفئــة 1 من رأس المال 20

3،817،193اجمالــي التعرضــات )مجمــوع البنود 3 و 11 و 16 و 19(21

معدل الرفع  

13.2معــدل الرفع وفقا لبازل 3 22
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عند الطلب 
 خالل 3 أشهر

ألف ر،ع

 12-3 شهرًا
ألف ر،ع

مجموع 
فرعي اقل 
 من 12 شهر

ألف ر،ع

 5-1 سنوات
ألف ر،ع

أكثر من 5 
 سنوات
ألف ر،ع

مجموع 
فرعي أكثر 
 من 12 شهر

ألف ر،ع

 المجموع
ألف ر،ع

250،98829،343280،33117،87916،84534،724315،055نقــد وأرصدة لدى بنوك مركزية

مســتحقات من بنوك وودائع بأسواق 
9،6259،62598،064-78،23710،20288،439مالية أخرى )بالصافي(

قروض وسلف وأنشطة تمويل 
439،718234،739674،457639،4871،495،7632،135،2502،809،707العمالء )بالصافي(

112،4702،030114،50033،56983،080116،649231،149استثمارات مالية 

64،36064،36064،360----منشآت ومعدات

37054،587-47،3086،90954،217370أصول أخرى

928،721283،2231،211،944691،3051،669،6732،360،9783،572،922إجمالي األصول

مستحقات لبنوك وودائع لدى 
7،700155،949-132،84915،400148،2497،700أسواق مالية أخرى

ودائع عمالء وحســابات استثمار غير 
596،509839،1171،435،626546،048470،7081،016،7562،452،382مقيدة

192،500307،148-114،648114،648192،500-سندات اليورو متوسطة األجل 

85،8415،06990،9102،62222،62493،534التزامات أخرى

10،419---10،419-10،419ضريبة

17،000---17،000-17،000ديون ثانوية

420،990420،990420،990----حقوق ملكية المساهمين

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

 إجمالي االلتزامات وحقوق 
842،618974،2341،816،852748،8701،007،2001،756،0703،572،922ملكية المساهمين

اإلفصاح الكمي 

ملمح استحقاق األصول وااللتزامات التي تتماشى مع الخطوط اإلرشادية الصادرة عن البنك المركزي العماني كما في 31 
ديسمبر 2018 كما يلي:

مخاطر التشغيل 
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل 

األنظمة أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارجية، في 
حالة فشل الضوابط في العمل يمكن لمخاطر التشغيل 
أن تتسبب في إضرار بالسمعة وقد يكون لها آثار قانونية 

وتنظيمية أو قد تؤدي إلى خسارة مالية، ال يتوقع البنك إزالة 
جميع المخاطر التشغيلية ، لكن، ومن خالل إطار عمل رقابة 

وبرصد ومواجهة المخاطر المحتملة ، يمكن للبنك إدارة 
المخاطر، تتضمن الضوابط الفصل الفعال للمهام والواجبات 

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

يتبع البنك منهج المؤشر األساسي لتحديد مخاطر التشغيل.

يتم احتساب تكلفة رأس المال لمخاطر التشغيل تحت 
منهج المؤشر األساسي بأخذ متوسط إجمالي الدخل 

مضروبًا في نسبة 15% لكل سنة من السنوات المالية الثالث 
السابقة، باستثناء السنوات التي يكون دخلها اإلجمالي 

سلبيًا أو صفرُا، الدخل اإلجمالي هو صافي إيراد الفوائد )+( 
الدخل بخالف الفوائد )+( المخصصات للفوائد غير المدفوعة 

)-( الربح المحقق من بيع استثمارات محتفظ بها لتاريخ 
االستحقاق واستثمارات متاحة للبيع )-( بنود الدخل غير 

االعتيادية / غير المنتظمة.

متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل حسب بازل 2 هي 
31،967 ألف ريال.

التأمين هو أحد األدوات األخرى المستخدمة من قبل البنك 
كمخفف للمخاطر التشغيلية، يحصل البنك على أنواع 

التغطية التأمينية مثل الضمان العام للممولين والجرائم 
اإللكترونية وعن طريق الكمبيوتر وضمان التعويض المهني 
والمعامالت غير المكتملة وخالفها بغرض حماية نفسه من 

المخاطر بالغة الخطورة بتخفيف أثرها المالي.

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله وبغرض الرقابة على األحداث 
/ الخسائر التشغيلية فقد قام البنك بوضع حد معين 

للمخاطر التشغيلية يتم في مقابله رصد األحداث / الخسائر 
التشغيلية بانتظام للوقوف على جميع حاالت الخرق 

المحتملة ووضع المخففات المناسبة لذلك.

بازل 3: إفصاح مرحلي
إلحاقا للموجهات حول مكونات متطلبات اإلفصاح عن رأس المال )الطبقة 1 والطبقة 2( الصادر عن البنك المركزي العماني، 

فيما يلي اإلفصاحات اإللزامية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

تم إعداده وفقا لالرشادات المتعلقة بتكوين متطلبات افصاحات رأس المال

الميزانية العمومية 
كما هي منشورة في 

البيانات المالية 

31 ديسمبر 2018 

أصـول

315،055نقــد وأرصدة لدى البنك المركزي 

- شهادات اإليداع 

85،353مستحق من البنوك

12،711قروض وسلف الى البنوك 

2،809،707قروض وسلف

231،149استثمارات في أوراق مالية 

64،360معدات ومباني

734أصول ضرائب مؤجلة 

53،853اصول اخرى

3،572،922مجموع األصول

االلتزامات

155،949 مستحق الى البنوك

2،452،382 ايداعات العمالء

307،148 ســندات متوسطة األجل بعملة اليورو

103،953التزامات اخرى

17،000سندات ثانوية 

3،036،432مجموع األصول

حقوق المساهمين

162،595راس المال

34،465عالوة اصدار األسهم

54،198احتياطي قانوني

- احتياطي عام 

153،191أرباح محتجزة 

16،541احتياطيات أخرى 

- التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة الســتثمارات 

- احتياطي ديون ثانوية 

115،500الفئة 1 سندات دائمة

536،490حقوق المساهمين اإلجمالية

3،572،922مجموع االلتزامات وحقوق المســاهمين

)بآالف الرياالت(الجدول 2 أ
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بازل 3: إفصاح مرحلي
تم إعداده وفقا لالرشادات المتعلقة بتكوين متطلبات افصاحات رأس المال 

بازل 3: إفصاح مرحلي 

الميزانية العمومية 
كما هي منشورة 

في البيانات المالية 
مرجع

31 ديسمبر 2018 

الموجودات

  315،055 نقــد وأرصدة لدى البنك المركزي 

  - شهادات االيداع

  85،353 ارصــدة لــدى البنوك واموال تحت الطلب وباخطارات قصيرة االجل 

  231،149 استثمارات في أوراق مالية 

قروض وسلف منها: 

  13،090 قروض الى البنوك- باالجمالي 
A1  2 379( مخصصــات عامة مخصصة للطبقة(

 12،711 صافي القروض الى البنوك 

2،923،361قروض الى العمالء- باالجمالي 

A1
)76،493(مخصصات خاصة 

)37،161(مخصصــات عامة مخصصة للطبقة 2 

2،809،707صافي القروض الى العمالء 

64،360أصول ثابتة 

A2

53،853أصول أخرى منها: 

734أصول ضريبية مؤجلة 

)734(مبلــغ مخصص لرأس المال الطبقة 1 

-مخصص الســنة الحالية- غير مؤهل 

 3،572،922مجموع األصول 

راس المال وااللتزامات 

 
 

C1
 
 

 197،060 رأس المال المدفوع 

 يتضمن: 

CET1 1 197،060 المبلــغ المؤهــل من راس المال العام الطبقة 

AT1 1 المبلــغ المؤهــل من راس المال اإلضافي الطبقة - 

 153،191 احتياطيات وفائض 

 CET1 1 يتضمــن: المبلــغ المؤهل من راس المال العام الطبقة 

C2

 153،191 أرباح محتجزة مرحلة 

 - ربح الســنة الحالية غير مؤهل 

 54،198 احتياطي قانوني 

 - احتياطي عام 

 17،000 احتياطي ديون ثانوية 

 - توزيعات أرباح اسهم مقترحة 

 C3  71،198 اجمالــي المبلغ المؤهل من الطبقة 1 

الميزانية العمومية 
كما هي منشورة 

في البيانات المالية 
مرجع

31 ديسمبر 2018 

 C7  115،500 الفئة 1 سندات دائمة

 26،015 توزيعات أرباح نقدية مقترحة 
 
 

A2
 

 4،844 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة الســتثمارات 

)4،844( المبلــغ المؤهل من الطبقة 1 

 16،541 احتياطي إعادة تقييم 

  553،490 مجموع راس المال 

 ايداعات من بينها: 

 155،949 ايداعات من بنوك 

 2،338،150ايداعات العمالء 

 114،232 ايداعات من نافذة بنكية إســالمية 

 307،148ســندات متوسطة األجل بعملة اليورو

 -إيداعات أخرى )ديون ثانوية( 

 103،953التزامات ومخصصات أخرى، منها: 

  3،572،922 المجموع 

)بآالف الرياالت(الجدول 2 ب

)ألف ريال(الجدول 2 ب
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جدول االفصاحات العامة لبازل 3 التي ســيتم اســتخدامها خالل التســويات التنظيمية المرحلية                                        )الف ريال(

بند رأس المال 
االلزامي المبلغ من 

قبل البنك 

المصدر بناءا على 
األرقام/ الحروف 
المرجعية في 

الميزانية العمومية 
وفقا للنطاق 

الرقابي للتوحيد 
من المرحلة 2 

رأس المــال العام الطبقة 1: األدوات واالحتياطيات

رأس المال العام المؤهل المصدر مباشــرة )وما يعادله بالنســبة لغير شــركات المساهمة 
197،060C1العامة( مضافا إليه فائض األســهم ذات الصلة

127،176C2أرباح محتجزة 

71،198C3الدخل الشــامل اآلخر التراكمي )واالحتياطيات األخرى(

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

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

395،434رأس المال العام من الطبقة 1 قبل التســويات التنظيمية 

 رأس المال العام من الطبقة 1: التســويات التنظيمية 
A2

)734(أصول ضريبية مؤجلة ناشــئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(

)5،730(أرباح او خســائر القيمة العادلة المتراكمة لالدوات المتاحة للبيع 
 A2 

)6،464(إجمالي التســويات التنظيمية لرأس المال العام من الطبقة 1

)CET1( 1 388،970رأس المــال العام من الطبقة 

115،500C7رأســمال إضافي للطبقة 1: أدوات )الفئة 1 ســندات دائمة( 

رأســمال إضافي للطبقة 1: تســويات تنظيمية ال يوجد

504،470رأس المال الطبقة 1 )الطبقة 1= راس المال العام الطبقة 1 + راســمال إضافي الطبقة 1(

جدول 4 
جدول 4 )يتبع(

تم إعداده وفقا لالرشادات المتعلقة بتكوين متطلبات افصاحات رأس المال 
تم إعداده وفقا لالرشادات المتعلقة بتكوين متطلبات افصاحات رأس المال )يتبع( 

االفصاحات العامة بازل 3   

بند رأس المال 
االلزامي المبلغ من 

قبل البنك 

المصدر بناءا على 
األرقام/ الحروف 
المرجعية في 

الميزانية العمومية 
وفقا للنطاق 

الرقابي للتوحيد 
من المرحلة 2 

الطبقة 2: األدوات والمخصصات

C6-C4

 - أدوات الفئة 2 المؤهلة الصادرة مباشــرة الفئة 2 مضافا إليه فائض األســهم ذات الصلة 

 -أدوات رأس مال مصدرة مباشــرة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الطبقة 2

 أدوات الطبقــة 2 )وأدوات CET1 و AT1 غيــر المضمنــة في الصفين 5 أو 34( 
 المصدرة من قبل الشــركات التابعة والمحتفظ بها من قبل أطراف ثالثة 

)المبلغ المســموح به بموجب مجموعة الطبقة 2(
- 

 - منها: أدوات مصدرة من قبل شــركات تابعة خاضعة لإللغاء التدريجي
A1

C5
 35،830 مخصصات عامة 

409أرباح او خســائر القيمة العادلة المتراكمة لالدوات المتاحة للبيع 

36،239رأس المال الطبقة 2 قبل التســويات التنظيمية

 رأســمال الطبقة 2: التسويات التنظيمية

 - التسويات التنظيمية المحلية المحددة 

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

 - منها: أرباح او خســائر القيمة العادلة المتراكمة لالدوات المتاحة للبيع 

 - اجمالي التســويات التنظيمية لراس المال الطبقة 2 

36،239رأس المال الطبقة 2

 )TC = T1 + T2( 540،709مجمــوع راس المــال

المبالغ )الف ريال(

رأس المــال العــام من الطبقة 1: األدوات واالحتياطيات

 رأس المال العام المؤهل المصدر مباشــرة )وما يعادله بالنســبة لغير شــركات المساهمة العامة( 
197،060مضافا إليه فائض األســهم ذات الصلة

127،176أرباح محتجزة

71،198الدخل الشــامل اآلخر التراكمي )واالحتياطيات األخرى(

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

 رأس المال العام المصدر من قبل الشــركات التابعة والذي تحتفظ به أطراف ثالثة 
)CET1( المبلغ المســموح به بالمجموعة( -

395،434رأس المال العام من الطبقة 1 قبل التســويات التنظيمية 

 رأس المال العام من الطبقة 1: التســويات التنظيمية 

)734(أصول ضريبية مؤجلة ناشــئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(

)5،730(األرباح او الخســائر الناتجة من التغيرات في مخاطر االئتمان على االلتزامات المدرجة بالقيمة العادلة

)6،464(إجمالي التســويات التنظيمية لرأس المال العام من الطبقة 1

)CET1( 1 388،970رأس المــال العام من الطبقة

115،500رأســمال إضافي للطبقة 1: أدوات 

 رأســمال إضافي للطبقة 1: تســويات تنظيمية ال يوجد

504،470رأس المال الطبقة 1 
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تم إعداده وفقا لالرشادات المتعلقة بتكوين متطلبات افصاحات رأس المال )يتبع(

المبالغ 

 الطبقة 2: األدوات والمخصصات 

- أدوات الطبقة 2 المؤهلة المصدرة مباشــرة مضافا إليها فائض األســهم ذات الصلة

 - أدوات رأس مال مصدرة مباشــرة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الطبقة 2

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

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

36،239مخصصات

36،239رأس مال الطبقة 2 قبل التســويات التنظيمية

 رأس مال الطبقة 2 : التســويات التنظيمية

- تسويات تنظيمية محددة محلية

- تســويات تنظيمية مطبقة على الطبقة 2 فيما يتعلق بالمبلغ الخاضع للمعالجة الســابقة لبازل 3

- منها: المكاســب أو الخســائر التراكمية للقيمة العادلة عن األدوات المتاحة للبيع

- إجمالي التســويات التنظيمية لرأس مال الطبقة 2

)T2( 2 36،239رأس مــال الطبقة

540،709إجمالي رأس المال

3،324،192إجمالــي األصول المرجحة بالمخاطر

3،010،792منهــا: أصول مرجحة بمخاطر االئتمان

65،115منها: أصول مرجحة بمخاطر الســوق

248،285منها: أصول مرجحة بمخاطر التشــغيل

نسب رأس المال

11.7 حقوق الملكية العامة بالطبقة 1 )كنســبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

 15.2 الطبقة 1 )كنســبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

 16.3 إجمالي رأس المال )كنســبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

الحد األدنى للمتطلبات المنظمة المخصصة للمؤسســة )الحد األدنى لمتطلبات CET1 مضافا إليها احتياطي تســوية 
رأس المال مضافا إليها متطلبات مواجهة التقلبات الدورية مضافا إليها متطلبات تســوية G-SIB / D-SIB معبر عنها 

كنســبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(
 -

- منها: متطلبات احتياطي تســوية رأس المال

- منهــا: متطلبات مواجهة التقلبات الدورية المحددة للبنك

SIB G-SIB / D-منها: متطلبات تســوية -

 3.520إجمالي حقوق الملكية العام للطبقة 1 المتاح للوفاء بالتســويات )كنســبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(

الحــد األدنــى المحلي )لو كان مختلفا عن بازل 3(

 8.875الحــد األدنــى لمعــدل حقــوق الملكيــة العامة المحلي للطبقة 1 )لو كان مختلفا من الحد األدنى لبازل 3(

 10.875 الحــد األدنــى لمعــدل الطبقــة 1 المحلي )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(

 12.875الحــد األدنــى لمعــدل إجمالــي رأس المال )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(

البنك الوطني العمانيالبنك الوطني العماني-المصدر1

المحدد الفريد )مثل ســي يو إس آي بي، آي إس آي إن أو 2
تشتمل الودائع الخاصة على XS 1321921899-بلومبيرج بالنسبة للودائع الخاصة(

إصدارين

سلطنة عماناإلنجليزية-القوانين المنظمة لألداة3

الطبقة 2الطبقة 1 اإلضافية-قواعد بازل 3 االنتقالية4

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

مســتوفية للشروط )مقبولة( كمنفردة/ مجموعة/ 6
منفردةمنفردة-مجموعة ومنفردة

ديون ثانوية الطبقة 1 اإلضافية-نوع األداة7

 ال شيء مليون ريال 115،5 مليون ريال عماني-المبلــغ المعترف به في رأس المال النظامي8
)مجموع إصدارين(

17.0 مليــون ريال )مجموع إصدارين(115،5 مليون ريال عماني-القيمة االسمية لألداة 9

التزام - التكلفة المطفأةحقوق ملكية-التصنيف المحاسبي10

ما بين يناير ديســمبر 2013 إلى 18 نوفمبر 2015-التاريخ األصلي لإلصدار11
مارس 2013

لها تاريخ محدددائمة-دائمــة أم لها تاريخ محدد12

 ديسمبر 2018 حتى ال ينطبق-التاريخ األصلي لالستحقاق13
مارس 2019

 اســتدعاء من قبل المصدر شريطة الموافقة 14
صفــر إصدار - نعم إصدارين - النعم-التنظيمية المسبقة

 تاريخ االســتدعاء االختياري، تواريخ االستدعاء االحتمالي 15
ال ينطبق18 نوفمبر 2020-ومبلغ االسترداد

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

قسائم / توزيعات أرباح

ثابتةثابتة-قســيمة / توزيعات أرباح ثابتة أم متغيرة17

4.50 % إلــى 5.25 %7،875 %-معدل القســيمة وأي مؤشر ذو صلة18

النعم-وجود مانع لتوزيع األرباح19

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

الال-وجود ترفيع أو أي حافز آخر لالســترداد21

ال ينطبقغير تراكمي-غير تراكمي أم تراكمي؟22

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

ال ينطبقال ينطبق-لــو كان قابــال للتحويل، ما هي بواعث التحويل؟24

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

ال ينطبقال ينطبق-لــو كان قابــال للتحويل، ما هو معدل التحويل؟26

ال ينطبقال ينطبق-لــو كان قابــال للتحويل، هل هو تحويل إلزامي أم اختياري؟27

 لــو كان قابال للتحويل، حدد نوع األداة التي 28
ال ينطبقال ينطبق-سيتم تحويله إليها

نموذج إفصاح للمزايا الرئيسية لجميع أدوات رأس المال التنظيمية 
حقوق الملكية العامة  )١(

تشتمل حقوق الملكية العامة على عدد 1،625،946،355 سهم بقيمة 0,100 ريال للسهم الواحد وهي مدفوعة بالكامل 
ومصدرة وتنظمها قوانين سلطنة عمان.

جميع أدوات رأس المال التنظيمية األخرى  )٢(
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 لو كان قابال للتحويل، حدد مصدر األداة التي ســيتم 29
ال ينطبقال ينطبق-تحويله إليها

النعم-مزايا التخفيض30

الحادثة عدم القابلية للنمو-لــو كان هنــاك تخفيض، ما هي بواعث التخفيض؟31

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

الدائم-لــو كان هنــاك تخفيض هل هو دائم أم مؤقت؟33

الال ينطبق-لــو كان تخفيضــا مؤقتا، تقديم وصف آلية إعادة تقييمه34

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

تابع اللتزامات رئيسيةالطبقة 2 الثانوية

الال-مزايا انتقالية غير ملتزمة36

ال ينطبقال ينطبق-لــو كانــت اإلجابة بنعم، حدد المزايا غير الملتزمة37

إيضاح: يمكن إلغاء األوراق المالية برأس المال )في حالة التخفيض الكلي( أو تخفيضها جزئيا على أساس تناسبي )في حالة 
التخفيض الجزئي( حسبما يحدده البنك باالتفاق مع الجهات التنظيمية وفقا للوائح المنظمة لذلك.

تم التصريح بنشر هذا التقرير عن إفصاحات بازل 2 و3 من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ 29 يناير 2019.

نموذج إفصاح للمزايا الرئيسية لجميع أدوات رأس المال التنظيمية )يتبع(
جميع أدوات رأس المال التنظيمية األخرى )يتبع(  )٢(

 السيدة روان السعيد 
رئيس مجلس اإلدارة
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البيانات 
المالية

3١ ديسمبر 
٢٠١8
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إيضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بيان المركز المالي
 كما في 31 ديسمبر 2018

2017
ألف ر،ع

2018
2018إيضاحألف ر،ع

ألف دوالر امريكي
2017

ألف دوالر امريكي

أصول

 995،094  818،325نقد و أرصدة لدى البنك المركزي 383،111315،0554

مستحق من البنوك و ايداعات اسواق المال 138،67098،0645
 360،182  254،712األخرى ) بالصافي(

 صافي القروض والسلف واالنشطة 2،653،8712،809،7076
 6،893،171  7،297،940التمويلية للعمالء 

 475،636  600،387استثمارات مالية183،120231،1497

 170،896  167،169معدات ومباني65،79564،3608

 118،922  141،783اصول اخرى45،78554،5879

 9،013،901  9،280،316مجموع األصول3،470،3523،572،922

التزامات وحقوق المساهمين

االلتزامات

405،062326،642مستحق الى البنوك وايداعات اسواق المال األخرى 125،757155،94910

 ايداعات العمالء وحسابات االستثمارات 2،461،2672،452،38211
6،369،8236،392،901غير المقيدة

797،787599،756سندات متوسطة األجل بعملة اليورو12 307،148  230،906

242،945190،512التزامات اخرى73،34793،53413

27،06220،301الضريبة7،81610،41914

44،15664،935ديون ثانوية25،00017،00015

7،886،8357،595،047مجموع اإللتزامات2،924،0933،036،432

حقوق المساهمين

422،325402،213رأس المال154،852162،59516

89،51989،519عالوة اصدار األسهم34،46534،46517

140،774134،070احتياطي قانوني51،61754،19818

42،96461،010احتياطيات اخرى غير قابلة للتوزيع23،48916،54119

67،57160،332توزيعات ارباح نقدية مقترحة23،22826،01521

20،112-توزيعات أرباح اسهم منحة مقترحة7،743-21

330،328351،598ارباح محتجزة135،365127،176

 حقوق المســاهمين اإلجمالية المنسوبة 420،990 430،759
1،093،4811،118،854إلى مساهمي البنك

300،000300،000المستوى 1 سندات دائمة115،500115،50020

1،393،4811،418،854مجموع حقوق المساهمين 546،259536،490

9،280،3169،013،901 مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين3،470،3523،572،922

رئيس مجلس اإلدارة

اعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ 29 يناير 2019 ووقعها بالنيابة عنهم كل من: 

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

الرئيس التنفيذي بالوكالة
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بيان الدخل الشامل 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

2017
ألف ر،ع

2018
2018إيضاحألف ر،ع

ألف دوالر امريكي
2017

ألف دوالر امريكي

 389،288  396،506 إيرادات فوائد23 152،655  149،876 

)143،145( )163،810( مصروفات الفوائد24)63،067( )55،111( 

 246،143  232،696 صافي ايرادات الفوائد 89،588  94،765 

 15،138  16،296 ايرادات من التمويل االسالمي وانشطة االستثمار  6،274  5،828 

 حصة اصحاب حسابات االستثمار غير المقيد )3،483( )3،061( 
)7،951( )9،047( من الربح

 صافي إيرادات التمويل االسالمي  2،791  2،767 
 7،187  7،249 وانشطة االستثمار 

صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من 97،53292،379
239،945253،330األنشطة االستثمارية والتمويل اإلسالمي

 89،862 95،158 إيرادات تشغيل أخرى34،59736،63625

 343،193 335،103 ايرادات التشغيل132،129129،015

)98،125( )99،886( تكاليف الموظفين )38،456( )37،778(

)58،514( )48،906( مصروفات تشغيل اخرى 26)18،829( )22،528( 

)10،940( )11،577( استهالك8)4،457( )4،212( 

)167،579( )160،369( مجموع مصروفات التشغيل)61،742( )64،518( 

 ربح التشغيل قبل خسائر إنخفاض 67،61167،273
174،734175،614القيمة والضريبة

)65،229( )48،021(مصاريف خسارة ائتمان ‐ قروض العمالء6)18،488()25،113(

 7،810 11،751 استردادات وافراج من مخصص خسائر ائتمان 6 4،524 3،007

16،805 17،075 استردادات من قروض وسلف مشطوبة 6،574 6،470

-)231(خسائر إئتمان من إستثمارات)89(-

)1،787(-خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع -)688(

خسارة االئتمان استيرداد / )مصروف( المستحق 82)26(
)68(213من البنوك

)42،469()19،213(صافي إجمالي خسائر إنخفاض القيمة )7،397()16،350(

155،521133،145الربح قبل الضريبة51،26159،876

)18،792()24،073(الضريبة 14)9،268()7،235(

131،448114،353ربح السنة44،02650،608

2017
ألف ر،ع

2018
2018إيضاحألف ر،ع

ألف دوالر امريكي
2017

ألف دوالر امريكي

مصروفات شاملة أخرى

-)1،691(

 بنود سوف لن يتم إعادة تصنيفها الحقًا 
 إلى الربح أو الخسارة

 إعادة تقييم )خسائر( / أرباح من إستثمارات 
أسهم بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر 

)4،392(-

أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل )493(-
-)1،281(الشامل االخر

)11،473(-صافي الحركة لالستثمارات المتاحة للبيع7-)4،417(

خسائر إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع -688
1،787-تم إدراجها في الدخل الشامل

122)94(
اثــر الضريبة على االســتثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشــامل اآلخر / اإلســتثمارات 
للبيع المتاحة 

)244(317

)9،369()5،917(المصروفات الشاملة االخرى للسنة)2،278()3،607(

125،531104،984مجموع اإليرادات الشاملة للسنة40،41948،330

العائد االساسي والمخفف للسهم الواحد 0.0210.02428
0.060.06)ريال عماني( )دوالر أمريكي(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءًا من هذه البيانات المالية.  تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءًا من هذه البيانات المالية. 
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

المنسوبة إلى مساهمي البنكالمنسوبة إلى مساهمي البنك

رأس)ألف ريال عماني(
المال

عالوة
احتياطي قانونيإصدار أسهم

احتياطيات أخرى 
غير قابلة للتوزيع

)إيضاح 19(

توزيعات أرباح نقدية 
ُمقترحة

)إيضاح 21(

توزيعات أرباح أسهم
 منحة ُمقترحة

)إيضاح 21(

أرباح
المستوى 1 سندات المجموعمحتجزة

المجموعدائمة

 546،259 115،500 430،759 135،365 7،743  23،228  51،61723،489 34،465 154،852الرصيد في 1 يناير 2018

)23،754(–)23،754()23،684(––)70(–––أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9 )إيضاح 5-2 أ(

الرصيد اإلفتاحي معاد بيانه بموجب معيار التقرير 
 522،205 115،500 407،005 111،681 7،743 23،228 51،61723،419 34،465 154،852المالي الدولي 9

48،330–50،60848،330––)2،278(–––مجموع اإليرادات الشاملة للسنة

––––)7،743( –––– 7،743 إصدار أسهم منحة )إيضاح 28(

)23،228( –)23،228( ––)23،228( ––––توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 21(

)9،096( –)9،096( )9،096( ––––––فائدة على المستوى 1 السندات الدائمة

مخصص الضريبة الُمقتطعة من المنبع على 
)2،021( –)2،021( )2،021( ––––––المستوى 1 السندات الدائمة

––– 8،000 ––)8،000( –––المحول إلى أرباح محتجزة

–––)3،400( –– 3،400 –––المحول إلى إحتياطي األموال الثانوية )إيضاح 19(

––– )2،581(–––2،581––محول الى االحتياطي القانوني )إيضاح 18(

–––)26،015(– 26،015––––توزيعات أرباح مقترحة

127،176420،990115،500536،490–162،59534،46554،19816،54126،015الرصيد في 31 ديسمبر 2018 

330،3281،093،481300،0001،393،481–422،32589،519140،77442،96467،571رصيد في 31 ديسمبر 2018 ‐ بألف الدوالر األمريكي

147،47834،46549،15946،19623،4787،374114،764422،914115،500538،414الرصيد في 1 يناير 2017

40،419-44،02640،419--)3،607(---مجموع اإليرادات الشاملة للسنة

----)7،374(----7،374إصدار أسهم منحة )إيضاح 21(

)23،478(-)23،478(--)23،478(----توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 21(

)9،096(-)9،096()9،096(------فائدة على المستوى 1 السندات الدائمة

---24،100--)24،100(---المحول إلى أرباح محتجزة

---)5،000(--5،000---المحول إلى إحتياطي األموال الثانوية )إيضاح 15(

---)2،458(---2،458--محول الى االحتياطي القانوني )إيضاح 18(

---)30،971(23،2287،743----توزيعات أرباح مقترحة

154،85234،46551،61723،48923،2287،743135،365430،759115،500546،259الرصيد في 31 ديسمبر 2017

 1،418،854  300،000  1،118،854 351،598 20،112  60،332  61،010 134،070  89،519  402،213 رصيد في 31 ديسمبر 2017 ‐ بألف الدوالر األمريكي

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءًا من هذه البيانات المالية. 
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بيان التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

بيان التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

2017
ألف ر،ع

2018
2018إيضاحألف ر،ع

ألف دوالر امريكي
2017

ألف دوالر امريكي

  أنشطة التشغيل  

الربح قبل الضريبة51،26159،876
155،521133،145تعديالت للبنود التالية : 

811،57710،940االستهالك4،457 4،212 

48،02165،229مخصص خسائر اإلئتمان – قروض العمالء25،11318،488

مخصص خسائر االئتمان / عكس قيد – )82( 26
68)213(مستحق من بنوك 

72311،787خسائر إنخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 89 688

)3(-أرباح بيع معدات )بالصافي(-)1( 

)4،829()306(25أرباح بيع استثمارات)118( )1،859(

)3،488()3،268(إيرادات استثمارات)1،258()1،343( 

 أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول و 78،09781،452
211،563202،849التزامات التشغيل

17،12229،104مستحق من بنوك وإيداعات نقدية أخرى 11،2056،592 

)263،694()50،138(مستحق الى بنوك و ودائع نقدية أخرى)19،303()101،522( 

)22،605()487،748(صافي قروض وسلفيات وأنشطة تمويل للعمالء )187،783()8،703( 

40،766)25،003(أصول أخرى )9،626( 15،695 

160،795)23،078(ودائع العمالء)8،885( 61،906 

-198،031سندات متوسطة األجل بعملة اليورو76،242–

)23،156(605 ،27التزامات أخرى10،628)8،915( 

124،059)131،646(نقد )مستخدم في( من عمليات التشغيل)50،683( 47،763 

)19،319()15،408(ضريبة مدفوعة)5،932()7،438( 

 صافي النقد )مستخدم في( )56،615( 40،325
104،740)147،054(من أنشطة التشغيل

  أنشطة االستثمار  

)246،810()151،696(شراء استثمارات )58،403()95،022( 

6،63440،940متحصالت بيع استثمارات 15،7622،554

14،28557،143متحصالت إستحقاق سندات تنمية حكومية22،0005،500

)61،506()7،906(8شراء أبنية و معدات)3،044()23،680( 

5255بيع أبنية و معدات20 21 

253،2683،488إيرادات توزيعات أرباح 1،258 1،343

 فروق تبادل عمالت أجنبية للمباني - )5( 
)13(-والمعدات والضريبة 

 صافي النقد )المستخدم في( )52،115()79،581( 
)206،703()135،363( أنشطة االستثمار

  أنشطة التمويل   

)60،982()60،332(توزيعات أرباح مدفوعة )23،228()23،478( 

)62،597()20،779(15صافي حركة الديون الثانوية)8،000()24،100( 

)23،626()28،875(فوائد من المستوى 1 السندات الدائمة)11،117()9،096( 

 صافي النقد المستخدم في )42،345()56،674(
)147،205()109،986( أنشطة التمويل

2017
ألف ر،ع

2018
2018إيضاحألف ر،ع

ألف دوالر امريكي
2017

ألف دوالر امريكي

)249،168()392،403(الزيادة في النقد و ما في حكم النقد)151،075()95،930(

1،056،0091،305،177نقد و ما في حكم النقد في بداية السنة502،493406،563

663،6061،056،009نقد و ما في حكم النقد في نهاية السنة406،563255،488

ممثل فيما يلي: 

4817،026993،795نقد و أرصدة لدى البنوك المركزية 382،611314،555

191،701278،782المستحق من بنوك بإستحقاق ثالثة أشهر73،805 107،331 

)216،568()345،121(المستحق إلى بنوك بإستحقاق ثالثة أشهر)132،872()83،379(

406،563255،488663،6061،056،009

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



التقرير السنوي 2018 | 111  110 | البنك الوطني العماني 
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ايضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية   ١
تأسس البنك الوطني العماني )ش،م،ع،ع( )البنك( في 

سلطنة عمان سنة 1973 كشركة مساهمة عامة، ويقوم 
البنك بشكل رئيسي بتقديم خدمات التجزئة والجملة 

المصرفية وخدمات اإلستثمار الصيرفه األسالمية في سلطنة 
عمان وله فروع بكل من دولة اإلمارات العربية المتحدة 

وجمهورية مصر العربية، يمارس البنك أعماله بترخيص 
من البنك المركزي العماني، وهو عضو في نظام تأمين 

الودائع المصرفية لدى البنك المركزي العماني، عنوان البنك 
الُمسجل هو صندوق بريد 751، روي، رمز بريدي 112، مسقط، 

سلطنة عمان، إن أسهم البنك من األسهم الرئيسية الُمدرجة 
في سوق مسقط لألوراق المالية.

يعمل لدى البنك 1563 موظف كما في 31 ديسمبر 2018 
)مقابل 1.501 موظف في 31 ديسمبر 2017(.

أسس اإلعداد  ٢
 ُأعدت البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية 

بإستثناء التالي:

يتم قياس األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة؛  •
األدوات المالية المصنفة كمتاجرة وبالقيمة العادلة من   •

خالل الربح أو الخسارة يتم قياسها بالقيمة العادلة؛
يتم قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة   •

العادلة )قبل 1 يناير 2018(؛
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   •

اآلخر )سارية من 1 يناير 2018(؛
یتم قیاس الموجودات والمطلوبات المعترف بها والتي   • 

 یتم تحوطها بالقیمة العادلة بالنسبة للمخاطر التي 
یتم تحوطها.

يتطلب إعداد البيانات المالية وفًقا لمعايير التقارير المالية 
الدولية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة. كما 

يتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها في عملية تطبيق 
السياسات المحاسبية للبنك. إن المجاالت التي تنطوي على 

درجة أعلى من التقدير أو التعقيد، أو المجاالت التي تكون 
فيها االفتراضات والتقديرات مهمة للبيانات المالية، يتم 

اإلفصاح عنها في اإليضاح 4-2. 

٢-٢ عملة العرض و التشغيل
تم عرض هذه القوائم المالية بالريال العماني المقربة ألقرب 
الف ، ما عدا مايذكر خالف ذلك، العمالت التشغيلية لعمليات 

البنك كما يلي:

سلطنة عمان: الريال العماني  •
دولة اإلمارات العربية المتحدة: الدرهم اإلماراتي  •

جمهورية مصر العربية : الدوالر األمريكي،  •

المبالغ الموضحة بعملة الدوالر األمريكي في القوائم 
المالية قد تم تحويلها من الريال العماني بسعر صرف قدره 

0،385 ريال عماني لكل دوالر أمريكي واحد، ويتم عرضها 
بنية التيسير على القارئ فقط.

٢-3  فقرة اإللتزام
أعدت البيانات المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية 

)IFRS( ولوائح البنك المركزي العماني المطبقة ومتطلبات 
قانون الشركات التجارية والهيئة العامة لسوق المال في 

سلطنة ُعمان.

يعد البنك أيضًا مجموعة منفصلة من البيانات المالية لنافذة 

الخدمات المصرفية اإلسالمية وفقًا لمتطلبات القسم 2-1 
من العنوان 3 من اإلطار التنظيمي للمصارف اإلسالمية 

الصادر عن البنك المركزي العماني. يتم إعداد مجموعة 
منفصلة من البيانات المالية لنافذة الخدمات المصرفية 

اإلسالمية وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة 
المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، وقواعد 

ومبادئ الشريعة اإلسالمية كما تم تحديدها من قبل 
الهيئة العليا للرقابة الشرعية لنافذة الخدمات المصرفية 

اإلسالمية والمتطلبات المنطبقة األخرى المعمول بها في 
البنك المركزي العماني. ثم يتم تحويل البيانات المالية 

لنافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية وفقًا لمعايير التقارير 
المالية الدولية متوافقة ومدرجة في هذه البيانات المالية. 

لقد تم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت بين البنك ونافذة 
الخدمات المصرفية اإلسالمية.

 يعرض البنك بيان مركزه المالي بشكل عام ُمرتبًا 
بحسب السيولة.

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  4-٢
عند إعداد البيانات المالية للبنك، تطلب اإلدارة وضع بعض 

التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبلغ الُمعلن 
للموجودات والمطلوبات المالية والمخصصات الناتجة 

عن انخفاض القيمة والقيمة العادلة. على وجه الخصوص، 
هناك حاجة إلى حكم كبير من قبل اإلدارة في تقدير مبلغ 
وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى 

المخصصات الالزمة للقروض والمديونيات المنخفضة 
القيمة باإلضافة إلى مخصصات انخفاض قيمة األوراق المالية 

االستثمارية غير المدرجة. یتم تقییم التقدیرات واألحكام بشكل 
مستمر وتستند إلى الخبرة التاریخیة والعوامل األخرى بما في 

ذلك توقعات األحداث المستقبلیة التي ُیعتقد أنها معقولة تحت 
 الظروف. االستخدام الكبير لألحكام والتقديرات هي 

كما يلي:

٢-4-١ فرضية إستمرارية البنك
لقد قامت إدارة البنك بإجراء تقييم لقدرة البنك على البقاء 
كمؤسسة مستمرة وهي مقتنعة بأن البنك لديه الموارد 

لإلستمرار في األعمال للمستقبل المنظور. عالوًة على ذلك، 
د جوهرية  فإن اإلدارة ليست على علم بأية حاالت عدم تأكُّ

التي قد تلقي شكوكًا كبيرة في قدرة البنك على البقاء 
كمؤسسة مستمرة. لذلك، فيستمر إعداد البيانات المالية 

على أساس فرضية إستمرارية البنك.

 ٢-4-٢ األدوات المالية 
)السارية من ١ يناير ٢٠١8(

إن األحكام الصادرة في تطبيق السياسات المحاسبية والتي 
لها أكبر األثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 تتعلق بالتغييرات 
التي تم إدخالها نتيجة تبني معيار التقرير المالي الدولي 9: 

األدوات المالية التي تؤثر على:

تصنيف الموجودات المالية: تقييم نموذج األعمال الذي   •
يتم فيه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا كانت 

الشروط التعاقدية للموجودات المالية هي فقط دفع 
أصل وفائدة أصل المبلغ غير المدفوع.

إحتساب خسارة اإلئتمان المتوقعة: التغييرات في   •
اإلفتراضات والتقديرات بشأن الشكوك التي لها تأثير 

جوهري على خسارة اإلئتمان المتوقعة للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018 تتعلق بالتغييرات التي تم إدخالها 

نتيجة تبني معيار التقرير المالي الدولي 9: األدوات المالية.

أسس اإلعداد )يتبع(  ٢

 ٢-4-٢ األدوات المالية 
)السارية من ١ يناير ٢٠١8( )يتبع(

ويرجع هذا األثر بشكل رئيسي إلى المدخالت واالفتراضات   
والتقنيات المستخدمة في إحتساب خسارة اإلئتمان 

المتوقعة بموجب منهجية معيار التقرير المالي الدولي 9.

المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة في 
إحتساب خسارة اإلئتمان المتوقعة بموجب منهجية 

معيار التقرير المالي الدولي 9

إن المفاهيم األساسية في معيار التقرير المالي الدولي 9 
والتي لها التأثير األكثر أهمية والتي تتطلب درجة عالية من 

 التقدير، كما يراها البنك أثناء تحديد تقييم األثر، تتمثل 
فيما يلي:

تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

يتم إجراء تقييم للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان على 
أساس نسبي. لتقييم ما إذا كانت مخاطر اإلئتمان على 

الموجودات المالية قد زادت بشكل كبير منذ نشأتها، يقارن 
البنك مخاطر التقصير التي تحدث على مدى العمر المتوقع 
لألصل المالي في تاريخ التقرير إلى مخاطر التقصير المقابلة 

عند اإلنشاء، باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التي 
تستخدم في عمليات إدارة المخاطر الحالية للبنك.

يجري تقييم البنك للزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان كل 
ثالثة أشهر على األقل لكل التعرض الفردي على أساس ثالثة 

عوامل. إذا كان أي من العوامل التالية يشير إلى حدوث زيادة 
كبيرة في مخاطر االئتمان، فسيتم نقل األداة من المرحلة 

األولى إلى المرحلة الثانية:

وضع البنك عتبات لزيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان   .1
على أساس الحركة في احتمال التقصير نسبة إلى 

االعتراف األولي.
تم إجراء مراجعات نوعية إضافية لتقييم نتائج المراحل   .2

وإجراء التعديالت، حسب الضرورة، لتعكس المواقف التي 
زادت بشكل كبير في المخاطر.

یشتمل معيار التقرير المالي الدولي 9 على افتراض   .3
قابل للدحض بأن األدوات التي تجاوزت فترة 30 یوًما من 

إستحقاقها قد شهدت زیادة كبيرة في مخاطر االئتمان.

تستند الحركات بين المرحلة 2 والمرحلة 3 على ما إذا كانت 
الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية كما في 

تاريخ التقارير المالية. سيكون تحديد انخفاض قيمة االئتمان 
بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9 مماثالً للتقييم 

الفردي للموجودات المالية للدليل الموضوعي النخفاض 
القيمة بموجب معيار المحاسبة الدولي 39.

عوامل االقتصاد الكلي، والمعلومات المستقبلة 
والسيناريوهات المتعددة

إن قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة لكل مرحلة وتقييم 
الزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان تعتبر المعلومات حول 

األحداث الماضية والظروف الحالية باإلضافة إلى التوقعات 
المعقولة والداعمة لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية. 
يتطلب تقدير وتطبيق المعلومات المستقبلية حكًما هاًما.

إن مدخالت احتمالية التقصير وخسائر التقصير الُمعطاة 
والتعرض للمخاطر عند التقصير تستخدم لتقدير مخصصات 
خسائر االئتمان من المرحلة 1 والمرحلة 2 بناءًا على متغيرات 

االقتصاد الكلي )أو التغيرات في متغيرات االقتصاد الكلي(، 
المرتبطة بشكل وثيق مع خسائر االئتمان في المحفظة ذات 

الصلة. سيكون لكل سيناريو اقتصادي كلي المستخدم 
في إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة للمجموعة تنبؤات 

لمتغيرات االقتصاد الكلي ذات الصلة.

إن تقدير البنك لخسائر اإلئتمان المتوقعة في المرحلة 1 
والمرحلة 2 هو تقدير مخصوم مرجحًا محتمالً والذي يأخذ 

في االعتبار الحد األدنى من ثالثة سيناريوهات لالقتصاد الكلي 
في المستقبل.

إن السيناريوهات هي ترجيحات محتملة حسب أفضل تقدير 
البنك إلحتمالياته بناءًا على التكرار التاريخي واإلتجاهات 

والظروف الحالية. يتم تحديث الترجيحات المحتملة 
على أساس ربع سنوي )إذا لزم األمر(. يتم تطبيق جميع 

السيناريوهات التي تم أخذها في عين اإلعتبار على 
جميع الحافظات الخاضعة لخسائر اإلئتمان المتوقعة بذات 

االحتماالت.

يقوم البنك بشكل دوري بتقييم تقدير الحساسية بسبب 
الحركة في كل متغير اقتصادي كلي والترجيحات ذات 

الصلة في إطار السيناريوهات الثالثة.

في بعض الحاالت، قد ال تحتفظ المدخالت والنماذج 
المستخدمة إلحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة دائمًا 

بجميع خصائص السوق في تاريخ البيانات المالية. ولعكس 
ذلك، يتم إجراء تعديالت أو تراكبات نوعية في بعض األحيان 

كتعديالت مؤقتة عندما تكون تلك الفروقات كبيرة جوهريًا. 
تخضع مثل هذه الحاالت لعملية حوكمة البنك للمراقبة.

تعريف التقصير

إن تعريف التقصير المســتخدم في قياس خســائر اإلئتمان 
المتوقعــة والتقييــم لتحديد الحركة بين المراحل يتماشــى 

 مــع تعريف التقصير المســتخدم ألغراض إدارة مخاطر 
ف معيــار التقرير المالي الدولي 9  االئتمــان الداخليــة. ال ُيعرِّ

التقصيــر، ولكنــه يحتــوي على افتراض قابل للدحض بأن 
التقصيــر قــد حدث عندما يزيــد التعرض للمخاطر عن 90 يومًا 

من موعد السداد.

العمر المتوقع

عند قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة، ينبغي على البنك األخذ 
في عين اإلعتبار الحد األقصى للفترة التعاقدية التي يتعرض 

لها البنك لمخاطر االئتمان. يتم أخذ جميع الشروط التعاقدية 
السارية في االعتبار عند تحديد العمر المتوقع، بما في ذلك 
خيارات الدفع المسبق وخيارات التمديد والتحويل. بالنسبة 
لبعض التسهيالت االئتمانية المتجددة التي ليس لها تاريخ 

استحقاق ثابت، يتم تقدير العمر المتوقع بناءًا على الفترة 
التي يتعرض فيها البنك لمخاطر االئتمان وحيث ال يمكن 

تخفيف خسائر االئتمان من خالل إجراءات اإلدارة. 

الحوكمة

باإلضافة إلى إطار إدارة المخاطر القائم، أنشأ البنك لجنة 
داخلية لتوفير الرقابة على عملية انخفاض القيمة الواردة في 

معيار التقرير المالي الدولي 9. تتألف اللجنة من ممثلين 
كبار من المالية وإدارة المخاطر وستكون مسؤولة عن 

مراجعة واعتماد المدخالت الرئيسية واالفتراضات المستخدمة 
في تقديرات خسائر اإلئتمان المتوقعة للبنك. كما تقوم 

بتقييم مدى مالءمة نتائج المخصص اإلجمالية التي سيتم 
إدراجها في البيانات المالية للبنك.
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أسس اإلعداد )يتبع(  ٢
٢-4-3 خسائر إنخفاض قيمة القروض والسلفيات 

)السارية قبل ١ يناير ٢٠١8( 
يقوم البنك بمراجعة حسابات القروض والسلفيات الهامة 

فرديًا بتاريخ بيان المركز المالي لتقييم ما إذا كان يجب 
تسجيل خسارة إنخفاض قيمة القروض في بيان الدخل 

الشامل للسنة. يتطلب من اإلدارة على وجه التحديد، أن 
تتخذ قرار هام عند تقدير القيمة وتوقيت التدفقات النقدية 

المستقبلية من تلك القروض وذلك عند تحديد خسارة 
إنخفاض القيمة. عند تقدير هذه التدفقات النقدية، يصدر 

البنك أحكام حول الوضع المالي للمقترضين وصافي 
القيمة القابلة لإلسترداد للضمانات. تستند هذه التقديرات 

على إفتراضات حول عدة عوامل كما يجوز أن تختلف النتائج 
ا ينتج في تغيرات مستقبلية للمخصص.  الفعلية، ِممَّ

 القروض والسلفيات التي تم تقييمها بشكل فردي 
وتبين أنه ال يجب تخفيض قيمتها وجميع القروض 

والسلفيات الغير الجوهرية بشكل فردي تم تقييمها 
بشكل جماعي، في مجموعة من األصول ذات خصائص 

مماثلة للمخاطر، لتحديد ما إذا كان ينبغي تكوين مخصص 
بسبب خسائر األحداث المتكبدة حيث يوجد دليل موضوعي 

ولكن آثارها ال تزال غير واضحة. يأخذ التقييم الجماعي في 
االعتبار من قوائم محفظة القروض )مثل جودة االئتمان، 
ومستويات المتأخرات، وإستخدام االئتمان، قرض لنسب 

الضمان الخ(، وتركيزات المخاطر.

٢-4-4 إنخفاض قيمة اإلستثمارات في األسهم 
)الساري قبل ١ يناير ٢٠١8(

يعامل البنك إستثمارات األسهم المتاحة للبيع كمنخفضة 
قيمتها عندما يكون هناك إنخفاض جوهري أو ممدد في 

القيمة العادلة أقل من تكلفتها أو في حال وجود دليل 
موضوعي آخر إلنخفاض القيمة. إن تحديد ما هو »جوهري« 

أو »ممدد« يتطلب تقديرات. 

٢-4-5 القيمة العادلة لألدوات المالية
حينما يتعذر اشتقاق القيم العادلة لالصول وااللتزامات المالية 
المسجلة في بيان المركز المالي من األسواق النشطة، يتم 

تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات التقييم 
التي تشمل استخدام النماذج الرياضية. تستمد مدخالت 

هذه النماذج من بيانات السوق ممكنة اإلطالع حيثما كان 
ذلك ممكنا، ولكن حيث أن القوائم التي يمكن مالحظتها 

 في السوق غير متوفرة، يتطلب إصدار حكم لتحديد 
القيم العادلة.

٢-4-6 اصول الضريبة المؤجلة
تدرج اصول الضريبة المؤجلة لكافة الخسائر الضريبية غير 

المستخدمة إلى المدى الذي يحتمل معه توفر األرباح 
الخاضعة للضريبة التي يمكن إستخدام الخسائر مقابلها. 

يطلب من اإلدارة القيام بوضع تقديرات هامة من أجل تحديد 
قيمة اصول الضريبة المؤجلة التي يمكن إدراجها على 

أساس التوقيت المحتمل ومستوى األرباح المستقبلية 
 الخاضعة للضريبة إلى جانب إستراتيجات التخطيط 

الضريبية المستقبلية.

٢-4-7  صناديق االستثمار
يعمل البنك بمثابة مدير و مستشار استثمار لصناديق 

االستثمار. و بالنسبة لكافة الصناديق التي يديرها البنك 

فان المستثمرين )و يتراوح عددهم من 30 الى 100 مستثمر( 
بإمكانهم التصويت باألغلبية البسيطة على إزاحة البنك 

كمدير صناديق بدون إبداء أسباب و الفائدة المجمعة للبنك 
في كل حالة تقل عن 5% وبالنتيجة فقد انتهى البنك الى انه 

يعمل بمثابة وكيل عن المستثمرين في كافة الحاالت و 
لذلك لم يقم البنك بتوحيد تلك الصناديق. 

٢-5 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة على 
معايير التقارير المالية الدولية السارية في سنة 

٢٠١8 والمتعلقة بعمليات البنك 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، لقد تبنى البنك كافة 
المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس 

معايير المحاسبة الدولية ولجنة تفسيرات التقارير المالية 
 الدولية التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية التي 

هي ذات صلة بعملياته والسارية للفترات التي تبدأ في 1 
يناير 2018.

معيار التقرير المالي الدولي 9؛

معيار التقرير المالي الدولي 15 اإليرادات من العقود المبرمة 
مع العمالء؛

تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية 22 
معامالت العمالت األجنبية واإلعتبار المسبق.

إن تطبيق ما ورد أعاله لم ينتج عنه أي تغييرات في صافي 
الربح أو حقوق مساهمي البنك المعلن عنها سابقًا باستثناء 

ما هو مذكور فيما يلي.

أ معيار التقرير المالي الدولي 9 األدوات المالية 

إن لدى معيار التقرير المالي الدولي 9 تأثيرًا كبيرًا على 
البيانات المالية للبنك ويتم توضيح التفاصيل فيما يلي:

قام البنك بتبني معيار التقرير المالي الدولي 9 الصادر 
عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 2014 بتاريخ 

اإلنتقال في 1 يناير 2018، الذي نتج عنه تغييرات في السياسات 
المحاسبية وتعديالت على المبالغ المدرجة سابًقا في 

البيانات المالية. لم یقم البنك بتبني معيار التقرير المالي 
الدولي 9 في أٍي من الفترات السابقة.

كما هو مسموح من قبل األحكام اإلنتقالية لمعيار التقرير 
المالي الدولي 9، اختار البنك عدم إعادة بيان أرقام المقارنة. 

تم إدراج أي تعديالت على القيم الدفترية للموجودات 
والمطلوبات المالية في تاريخ االنتقال في الرصيد اإلفتتاحي 

لألرباح غير الموزعة واالحتياطات األخرى للسنة الحالية. 
بالتالي، بالنسبة إلفصاحات اإليضاحات، والتعديالت الالحقة 

على إفصاحات معيار التقرير المالي الدولي 7 قد تم 
تطبيقها فقط على السنة الحالية. إن افصاحات إيضاحات سنة 

المقارنة تكرر تلك اإلفصاحات التي تمت في السنة السابقة.

لقد أدى تبني معيار التقرير المالي الدولي 9 إلى تغييرات 
في السياسات المحاسبية للبنك من أجل إدراج وتصنيف 
وقياس الموجودات والمطلوبات المالية وانخفاض قيمة 

 الموجودات المالية. كما يقوم معيار التقرير المالي 
الدولي 9 بتعديل جوهري للمعايير األخرى التي تتناول 

 األدوات المالية مثل معيار التقرير المالي الدولي 7 
»األدوات المالية: اإلفصاحات«.

إن التغييرات الرئيسية في السياسات المحاسبية للبنك 
الناتجة عن تبنيه لمعيار التقرير المالي الدولي 9 يتم 

تلخيصها فيما يلي:

أسس اإلعداد )يتبع(  ٢
٢-5 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة على 
معايير التقارير المالية الدولية السارية في سنة 

٢٠١8 والمتعلقة بعمليات البنك )يتبع( 
تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية 

یتضمن معيار التقرير المالي الدولي 9 ثالث فئات تصنیف رئیسیة 
للموجودات المالیة: یتم قياسها بالتكلفة المطفأة والقیمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقیمة العادلة من خالل 
األرباح أو الخسائر. یستند تصنيف معيار التقرير المالي الدولي 9 

للموجودات المالیة بشكل عام على نموذج األعمال الذي یتم 
فيه إدارة الموجودات المالیة وتدفقاتها النقدیة التعاقدیة. يزيل 

المعيار فئات معيار المحاسبة الدولي 39 الحالية للمحتفظ 
بها حتى االستحقاق والقروض والمديونيات والمتاحة للبيع. 

بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9، فإن المشتقات 
المضمنة في العقود التي يكون فيها المضيف هو أصل 

مالي في نطاق المعيار ال يتم تشعبها أبدًا. بدال من ذلك، يتم 
تقييم أداة هجينة بأكملها للتصنيف.

یحتفظ معيار التقرير المالي الدولي 9 بشكل كبير 
بالمتطلبات الحالیة في معیار المحاسبة الدولي 39 لتصنیف 

المطلوبات المالیة ومع ذلك، على الرغم من أنه وفًقا لمعيار 
المحاسبة الدولي 39، فإن جميع التغيرات في القيمة العادلة 

للمطلوبات المحددة تحت خيار القيمة العادلة تم إدراجها 
في الربح أو الخسارة، وفًقا لمعيار التقرير المالي الدولي 9 

 يتم عرض تغييرات القيمة العادلة بشكل عام على 
النحو التالي:

يتم عرض مبلغ التغير في القيمة العادلة المنسوب   • 
إلى التغيرات في مخاطر االئتمان لاللتزام في الدخل 

الشامل اآلخر؛ و
يتم عرض المبلغ المتبقي من التغيرات في القيمة   •

العادلة في الربح أو الخسارة.

لم تطرأ أي تغييرات على تصنيف وقياس المطلوبات المالية.

انخفاض قيمة الموجودات المالية

يستبدل معيار التقرير المالي الدولي 9 نموذج »الخسارة 
المتكبدة« في معيار المحاسبة الدولي 39 مع نموذج 

»خسارة اإلئتمان المتوقعة«. ينطبق نموذج إنخفاض القيمة 
الجديد أيًضا على بعض التزامات القروض وعقود الضمان 

المالي ولكن ليس على استثمارات حقوق الملكية.

محاسبة التحوط

 أدِخل معيار التقرير المالي الدولي 9 نموذًجا جديًدا 
لمحاسبة التحوط من أجل تبسيط نتائج محاسبة التحوط 

وتوفير ارتباط أفضل بين استراتيجية إدارة المخاطر في 
 الكيان، والسند المنطقي للتحوط وأثر التحوط على 

 البيانات المالية. بعض التحسينات الرئيسية في المعيار 
الذي يؤثر على البنك تشمل:

فعاليــة التحوط. يتطلب معيــار التقرير المالي الدولي   .1
9 أن يكــون تقييــم فعالية التحوط مســتقبلًيا وال يصف 

معاييــر الفعالية المحددة. بموجب معيار المحاســبة 
الدولــي 39، كان علــى المنشــأة أن تختبر الفعالية بأثر 

رجعي ومســتقبلي وتخضــع لمتطلبات الفعالية من 80 
إلى 125 بالمائة.

وقف التحوط. ینص معيار التقرير المالي الدولي 9 على   .2
أن إیقاف محاسبة التحوط یحدث فقط في ظل ظروف معینة. 

بموجب معيار المحاسبة الدولي 39، يجوز للبنك إلغاء 
عالقة التحوط إذا بدا مناسًبا.

لم يكن لهذه التغييرات أي تأثير جوهري على بيان الدخل 
الشامل للبنك. باإلضافة إلى ذلك، ال تتغیر بعض أساسیات 

محاسبة التحوط التي تنطبق على البنك بموجب معیار المحاسبة 
الدولي 39 نتیجة لتبني معيار التقرير المالي الدولي 9.

انتقال

تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن 
تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9 بأثر رجعي، باستثناء 

ما هو موضح فيما يلي:

لم يتم إعادة بيان فترات المقارنة. يتم إدراج الفروق في   •
القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية 

الناتجة عن تبني معيار التقرير المالي الدولي 9 في 
األرباح غير الموزعة واالحتياطيات كما في 1 يناير 2018. 

بالتالي، فإن المعلومات المقدمة لسنة 2017 ال تعكس 
متطلبات معيار التقرير المالي الدولي 9 لذلك فهي غير 
قابلة للمقارنة بالمعلومات المقدمة لسنة 2018 بموجب 

معيار التقرير المالي الدولي 9.
أجريت التقييمات التالية على أساس الحقائق والظروف   •

التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق األولي.
تحديــد نموذج األعمال الــذي يتم بموجبه االحتفاظ   •

بموجود مالي؛
تعيين وإلغاء التســميات الســابقة لبعض األصول المالية   •

كمــا تــم قياســها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة؛

بالنسبة لعالقات التحوط بموجب معیار المحاسبة الدولي 39،   •
یعتبر تحدید ما إذا كانت هذه المؤهالت المؤهلة لمحاسبة 

التحوط وفًقا لمعاییر معيار التقرير المالي الدولي 9 بعد 
األخذ في االعتبار أي إعادة توازن لعالقة التحوط عند االنتقال، 

عالقات تحوط مستمرة.

أصدر البنك المركزي العماني مبادئ توجيهية تتعلق 
بتنفيذ معيار التقرير المالي الدولي 9. يتم إيضاح فيما يلي 

المتطلبات ذات الصلة باالنتقال:

إذا كان االنخفاض الحالي في قيمة خسائر القروض   •
المحسوب وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 

39 والمبادئ التوجيهية للبنك المركزي العماني أعلى 
من مخصص انخفاض القيمة المحسوب بموجب معيار 

التقرير المالي الدولي 9، فيتم تحويل الفرق ذي الصلة 
)بعد خصم الضريبة( إلى احتياطي انخفاض قيمة خسائر 

القروض من األرباح غير الموزعة كما في 1 يناير 2018.
في السنوات الالحقة، حيث يكون مخصص انخفاض   •

قيمة خسائر القروض المحسوب وفقًا لمتطلبات البنك 
المركزي العماني أعلى من مخصص انخفاض قيمة 

خسائر القروض المحسوب وفقًا لمعيار التقرير المالي 
الدولي 9، فينبغي تحويل الفرق )بعد خصم الضريبة( إلى 

احتياطي انخفاض قيمة خسائر القروض من األرباح غير 
الموزعة المذكورة أعاله. لن يكون احتياطي انخفاض 

 القيمة ذا الصلة متاًحا لتوزيع األرباح أو إلدراجها في 
رأس المال التنظيمي. إن أي استخدام الحق إلحتياطي 

انخفاض القيمة يتطلب موافقة مسبقة من البنك 
المركزي العماني.
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خسائر اإلئتمان المتوقعة / مخصصات إنخفاض القيمة 

يطابق الجدول التالي بين مخصص إنخفاض القيمة الختامي للموجودات المالية وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي 39 كما في 
31 ديسمبر 2017 إلى مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة اإلفتتاحي الذي تم تحديده وفًقا لمعيار التقرير المالي الدولي 9 كما 

في 1 يناير 2018:

أسس اإلعداد )يتبع(  ٢
٢-5 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة على معايير التقارير المالية الدولية السارية في سنة ٢٠١8 

والمتعلقة بعمليات البنك )يتبع( 
أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 9 

فيما يلي تأثير التطبيق المبدئي لمعيار التقرير المالي الدولي 9 على البيانات المالية للبنك:

أسس اإلعداد )يتبع(  ٢
٢-5 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة على معايير التقارير المالية الدولية السارية في سنة ٢٠١8 

والمتعلقة بعمليات البنك )يتبع( 
تصنيف وقياس األدوات المالية

قام البنك بتحليل مفصل لنماذج أعماله إلدارة الموجودات المالية باإلضافة إلى تحليل خصائص تدفقاتها النقدية. يتطابق 
الجدول أدناه مع فئات القياس األصلية والقيم الدفترية للموجودات المالية وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي 39 وفئات القياس 

الجديدة بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9 كما في 31 ديسمبر 2017.

تأثير معيار التقرير المالي الدولي 9

التصنيف األصلي 
وفقًا لمعيار 

المحاسبة الدولي 39

التصنيف 
الجديد وفقًا 

لمعيار التقرير 
المالي الدولي 

9

القيمة 
الدفترية 

 األصلية
ألف ر ع

 إعادة القياس
ألف ر ع

إعادة 
 التصنيف

ألف ر ع

القيمة 
الدفترية 
 الجديدة
ألف ر ع

الموجودات المالية

 النقدية واألرصدة لدى 
التكلفة القروض والمديونيات البنوك المركزية 

 383،111 -- 383،111المطفأة

التكلفة القروض والمديونياتمستحق من بنوك
 138،303 -)367( 138،670المطفأة

التكلفة القروض والمديونياتقروض وسلف من عمالء
 2،640،080 -)13،791( 2،653،871المطفأة

األوراق المالية االستثمارية ‐ 
متاحة للبيعالديون

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
3،895 -- 3،895 

األوراق المالية االستثمارية ‐ 
متاحة للبيعالديون

القيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

الخسائر
7،767 -- 7،767 

األوراق المالية االستثمارية ‐ 
التكلفة محتفظ بها للمتاجرة الديون

 55،673 -)98( 55،771المطفأة

األوراق المالية االستثمارية ‐ 
الديون

محتفظ بها لتاريخ 
اإلستحقاق

التكلفة 
 89،385 -)404( 89،789المطفأة 

األوراق المالية االستثمارية ‐ 
متاحة للبيعاألسهم

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
25،898 --25،898

المبالغ بألف ريال عماني

أحتياطي القيمة 
العادلة

ألف دوالر أمريكي

األرباح غير 
الموزعة

ألف دوالر أمريكي

األرباح غير 
الموزعة

ألف ريال عماني

إحتياطي القيمة 
العادلة

ألف ريال عماني

)2،496(135،365 التأثير على إعادة التصنيف وإعادة القياس: 351،598  )6،483( 

حاسبة الدو

 717  )717(
األوراق المالية االستثمارية )أدوات الدين واألدوات القابلة 

للتسعير( من الموجودات المتوفرة للبيع إلى تلك 
المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)276(276 

 )899(899 
األوراق المالية االستثمارية )حقوق الملكية( من الموجودات 

المتوفرة للبيع إلى تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

346 )346(

التأثير على إدراج خسائر اإلئتمان المتوقعة

-)367(مستحق من بنوك)953( -

- )59،442(
خسائر االئتمان المتوقعة بموجب معيار التقرير المالي 

الدولي 9 للقروض والسلف بالتكلفة المطفأة بما في ذلك 
التزامات القروض والضمانات المالیة

)22،885(-

- )1،304(
خسائر االئتمان المتوقعة بموجب معيار التقرير المالي 

الدولي 9 لسندات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
اآلخر والتكلفة المطفأة

)502(-

 )6،665( 290،081 
الرصيد االفتتاحي المعدل المقدر بموجب معيار 

التقرير المالي الدولي 9 في تاريخ التطبيق المبدئي 
في 1 يناير 2018

111،681)2،566(

1 يناير 2018 
ألف دوالر 
أمريكي

الُمعاد 
قياسها 

ألف دوالر 
أمريكي

31 ديسمبر 
2017

ألف دوالر 
أمريكي

31 ديسمبر 
2017

ألف ريال 
عماني

الُمعاد 
قياسها ألف 
ريال عماني 

1 يناير 2018 
ألف ريال 

عماني

116،53113،791130،322القروض والسلف إلى العمالء 302،678  35،821  338،499

367367-مستحق من بنوك- 953  953

1،304  1،304 -

سندات استثمار الدين المتاحة للبيع 
بموجب معيار المحاسبة الدولي 

39 / األصول المالية للدين بالقيمة 
الدفترية من خالل الدخل الشامل 

اآلخر بموجب معيار التقرير المالي 
الدولي 9

-502502

9،0949،094-التزامات القروض والضمانات المالية- 23،620  23،620

364،376 61،698 302،678 116،53123،754140،285
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المطلوبات المالية

لم تطرأ أي تغييرات على تصنيف وقياس المطلوبات المالية.

ب معيار التقرير المالي الدولي ١5 اإليرادات من العقود 
المبرمة مع العمالء

يستبدل هذا المعيار بشأن االعتراف باإليراد معيار المحاسبة 
الدولي 11، »عقود اإلنشاء«، ومعيار المحاسبة الدولي 18، 

»اإليرادات« والتفسيرات ذات الصلة.

یعتبر معيار التقرير المالي الدولي 15 أكثر توجيهًا ویوفر 
إرشادات مفصلة حول االعتراف باإليرادات ویقلل من استخدام 

األحكام في تطبیق سیاسات وممارسات االعتراف باإلیرادات مقارنة 
بمعايير التقارير المالية الدولية المستبدلة والتفسیرات ذات الصلة.

يتم االعتراف باإليرادات عندما يحصل العميل على السيطرة 
على سلعة أو خدمة. يحصل العميل على السيطرة عندما 

يكون لديه القدرة على توجيه استخدام والحصول على 
المنافع من السلعة أو الخدمة.

كما يقوم البنك بتشغيل برنامج مكافآت يتيح للعمالء 
تجميع النقاط عند شراء المنتجات على بطاقات ائتمان 

المجموعة. ويمكن بعد ذلك استبدال النقاط للحصول على 
مكافآت التسوق، والعودة النقدية أو األميال الجوية، مع 
مراعاة الحد األدنى من النقاط التي يتم الحصول عليها.

يتمثل المبدأ األساســي لمعيــار التقرير المالي الدولي 
15 فــي أن المنشــأة تعترف باإليــرادات عندما تقوم بتحويل 

الســلع أو الخدمــات الموعودة إلــى العمالء بمبالغ تعكس 
العــوض الــذي تتوقع المنشــأة أن تحصل عليه مقابل هذه 

السلع أو الخدمات.

كمــا يتضمــن معيار التقريــر المالي الدولي 15 مجموعة 
شــاملة من متطلبات اإلفصاح التي ســتؤدي إلى قيام 

المنشــأة بتوفير لمســتخدمي البيانات المالية بمعلومات 
شــاملة عن طبيعــة ومبلغ وتوقيت وعدم التأكد من 

اإليرادات والتدفقات النقدية الناشــئة عن عقود المنشــأة 
المبرمــة مع العمالء.

قّيم البنك بأن تأثير معيار التقرير المالي الدولي 15 ليس 
جوهريًا على البيانات المالية للبنك كما في تاريخ التبني 

 وتاريخ التقرير.

أسس اإلعداد )يتبع(  ٢
المعايير والتعديالت عليها والتفسيرات التي    6-٢

لم تصبح سارية والتي لم يتبناها البنك مبكرًا
معيار التقرير المالي الدولي ١6 عقود اإليجار

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقرير المالي 
الدولي 16 عقود اإليجار الذي يتطلب من المستأجرين إدراج 

الموجودات والمطلوبات لمعظم عقود اإليجار. يشمل 
المعيار إعفاءين من اإلدراج للمستأجرين - عقود إيجار لألصول 

»ذات القيمة المنخفضة« )مثل الحواسيب الشخصية( وعقود 
إيجار قصيرة األجل )أي عقود إيجار ذات فترة إيجار مدتها 12 

شهرا أو أقل(. بالنسبة للمؤجرين، هناك تغيير طفيف في 
المحاسبة الحالية في معيار المحاسبة الدولي 17 عقود 

اإليجار. سيقوم البنك بإجراء تقييم مفصل في المستقبل 
لتحديد المدى. سوف يسري المعيار الجديد للفترات السنوية 
التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. يتطلب معيار التقرير المالي 
الدولي 16 أيضا من المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات 
أكثر شموال من المعيار المحاسبي الدولي 17. إن البنك في 

صدد تقييم تأثير المعيار المذكور أعاله. استناًدا إلى التقييم 
المبدئي، ليس للمعيار أعاله تأثير جوهري على البيانات 

المالية للبنك كما في تاريخ التقرير.

قام البنك بثبات بتطبيق السياسات المحاسبية التالية على 
جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية، باستثناء 

التغييرات المتعلقة بمعيار التقرير المالي الدولي 9 كما هو 
موضح في اإليضاح 2-5 )أ(.

األدوات المالية ‐ اإلعتراف األولي  ١-3
أ تاريخ اإلعتراف والقياس األولي

يعترف البنك مبدئيًا بالقروض والسلف والودائع وأوراق 
الدين المصدرة والمطلوبات الثانوية في التاريخ الذي نشأت 

فيه. يتم إثبات جميع األدوات المالية األخرى )بما في ذلك 
المشتريات العادية ومبيعات الموجودات المالية( في تاريخ 

المتاجرة، وهو التاريخ الذي يصبح فيه البنك طرًفا في األحكام 
التعاقدية لألداة.

يتم قياس األصل المالي أو االلتزام المالي مبدئيًا بالقيمة 
العادلة زائدًا، بالنسبة لبند ليس بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرًة إلى 
اكتسابها أو إصدارها. عندما تختلف القيمة العادلة لألدوات 

المالية عند اإلثبات المبدئي عن سعر المعاملة، يقوم البنك 
بحساب ربح أو خسارة اليوم األول كما هو موضح فيما يلي.

ب اليوم األول الربح أو الخسارة

عندما يختلف سعر المعاملة لألداة عن القيمة العادلة عند 
اإلنشاء والقيمة العادلة بناءًا على أسلوب التقييم باستخدام 

مدخالت فقط يمكن مالحظتها في معامالت السوق، يدرج 
البنك الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة في صافي 

دخل المتاجرة. في تلك الحاالت التي تستند فيها القيمة 
العادلة إلى نماذج ال يمكن مالحظة بعض مدخالتها، يتم 

تأجيل الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة ويتم 
االعتراف بها فقط في الربح أو الخسارة عندما تصبح المدخالت 

قابلة للمالحظة أو عندما يتم استبعاد األداة.

ج فئات القياس للموجودات والمطلوبات المالية

اعتباًرا من 1 يناير 2018، قام البنك بتطبيق معيار التقرير 
المالي الدولي 9 ويقوم بتصنيف جميع موجوداته المالية 

وفًقا لنموذج األعمال إلدارة الموجودات والشروط التعاقدية 
لألصل، والتي تم قياسها إما:

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة؛  •
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو  •

التكلفة المطفأة.  •

قبل 1 يناير 2018، قام البنك بتصنيف موجوداته المالية 
كقروض ومديونيات )تكلفة مطفأة( أو القيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة أو متاحة للبيع أو محتفظ بها حتى 
االستحقاق )التكلفة المطفأة(.

يتم قياس المطلوبات المالية، بخالف التزامات القروض 
والضمانات المالية، بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو الخسارة عند االحتفاظ بها للمتاجرة واألدوات 
المالية المشتقة عند تحديد القيمة العادلة.

الموجودات والمطلوبات المالية  ٢-3

مستحق من بنوك والقروض والسلف إلى   ٢-١-3
العمالء واألدوات المالية بالتكلفة المطفأة

قبل 1 يناير 2018، المستحق من بنوك والقروض والسلف 
إلى العمالء، شملت الموجودات المالية غير المشتقة ذات 
الدفعات الثابتة أو القابلة للتحديد التي لم يتم إدراجها في 

سوق نشط، بخالف تلك:

أن البنك يعتزم البيع فورًا أو على المدى القريب.  •
أن البنك، عند اإلعتراف المبدئي، تم تصنيفها على أساس   •

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو على أنها 
متاحة للبيع.

أال يجوز للبنك أن يسترد بشكل جوهري جميع   •
استثماراته األولية، بخالف التدهور اإلئتماني، الذي تم 

تحديده كمتاحة للبيع.

اعتبارًا من 1 يناير 2018، يقوم البنك فقط بقياس المستحق 
من البنوك والقروض والسلف إلى العمالء واالستثمارات 

المالية األخرى بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء 
الشرطين التاليين:

يتم اإلحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال بهدف   •
االحتفاظ بالموجودات المالية من أجل تحصيل التدفقات 

النقدية التعاقدية.
الشروط التعاقدية للموجودات المالية تنشأ في تواريخ   •

محددة للتدفقات النقدية التي تكون فقط مدفوعات 
أصل وفائدة على المبلغ األصلي غير المدفوع.

تفاصيل هذه الشروط مبينة فيما يلي.

عند اإلعتراف المبدئي باستثمار في أسهم غير محتفظ به 
للمتاجرة، قد يختار البنك بشكل غير قابل للنقض عرض 

التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في دخل شامل آخر. يتم 
إجراء هذا الخيار على أساس إستثمار بإستثمار. یتم تصنیف 

جمیع الموجودات المالیة األخرى كمقاسة بالقیمة العادلة من 
خالل األرباح أو الخسائر.

باإلضافة إلى ذلك، عند االعتراف المبدئي، قد یقوم البنك بتصنیف 
أصل مالي بشكل غير قابل للنقض یحقق متطلبات قياسه 

بالتكلفة المطفأة أو عند بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر كما هو الحال بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 
الخسائر عند القیام بذلك يحذف أو یقلل بشكل كبيرر من عدم 

التطابق المحاسبي الذي قد ینشأ بخالف ذلك.

إن الرصيد اإلفتتاحي لمخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة المحدد وفقًا لمعيار التقرير المالي الدولي 9 إللتزامات القروض 
والضمانات المالية بلغ 9.094 ألف ريال عماني. يبلغ إجمالي مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة االفتتاحي بما في ذلك التمويل 

الممول وغير الممول 23.754 ألف ريال عماني.

المبالغ بألف دوالر أمريكي

تأثير معيار التقرير المالي الدولي 9

التصنيف األصلي 
وفقًا لمعيار 

المحاسبة الدولي 39

التصنيف 
الجديد وفقًا 

لمعيار التقرير 
المالي الدولي 

9

القيمة 
الدفترية 

 األصلية
ألف د أ

 إعادة القياس
ألف د أ

إعادة 
 التصنيف

ألف د أ

القيمة 
الدفترية 
 الجديدة

ألف د أ

الموجودات المالية

 النقدية واألرصدة لدى 
التكلفة القروض والمديونيات البنوك المركزية 

 995،094 –– 995،094 المطفأة

التكلفة القروض والمديونياتمستحق من بنوك
 359،229 –)953(  360،182 المطفأة

التكلفة القروض والمديونياتقروض وسلف من عمالء
 6،857،351 –)35،821(  6،893،171 المطفأة

األوراق المالية االستثمارية ‐ 
متاحة للبيعالديون

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
 10،116 –– 10،116 

األوراق المالية االستثمارية ‐ 
متاحة للبيعالديون

القيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

الخسائر
 20،174 –– 20،174 

األوراق المالية االستثمارية ‐ 
التكلفة محتفظ بها للمتاجرة الديون

 144،605 –)255(  144،860 المطفأة

األوراق المالية االستثمارية ‐ 
الديون

محتفظ بها لتاريخ 
اإلستحقاق

التكلفة 
 232،169 –)1،049(  233،218 المطفأة 

األوراق المالية االستثمارية ‐ 
متاحة للبيعاألسهم

القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

الشامل اآلخر
 67،268 –– 67،268 

أسس اإلعداد )يتبع(  ٢
٢-5 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة على معايير التقارير المالية الدولية السارية في سنة ٢٠١8 

والمتعلقة بعمليات البنك )يتبع( 
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السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  3
الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(  ٢-3

3-٢-١ مستحق من بنوك والقروض والسلف إلى 
العمالء واألدوات المالية بالتكلفة المطفأة )يتبع(

تقييم نموذج األعمال

يقوم البنك بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يتم فيه 
االحتفاظ بموجودات على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس 

أفضل وجه طريقة إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى 
اإلدارة. المعلومات التي يتم النظر فيها تشمل:

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتشغيل تلك   •
السياسات في الممارسة. وعلى وجه الخصوص، ما 
إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على كسب إيرادات 

الفوائد التعاقدية، أو االحتفاظ بمظهر خاص بسعر الفائدة، 
ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات 
التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية 

من خالل بيع الموجودات؛
كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة البنك بها؛  •

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات   •
المالية المحتفظ بها في ذلك نموذج األعمال( وكيفية 

إدارة هذه المخاطر؛
كيفية تعويض مديري النشاط التجاري -على سبيل   •

المثال، ما إذا كان التعويض مستندا إلى القيمة العادلة 
للموجودات المدارة أو التدفقات النقدية التعاقدية 

المحصلة؛ و
وتيــرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات ســابقة،    •

وأســباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشــأن نشاط 
المبيعــات فــي المســتقبل. ومع ذلك، ال يتم النظر في 

المعلومات المتعلقة بنشــاط المبيعات بشــكل منعزل، 
ولكــن كجــزء من تقييم شــامل لكيفية تحقيق الهدف 

المعلــن للبنك إلدارة الموجــودات المالية وكيفية تحقيق 
النقدية. التدفقات 

يعتمد تقييم نموذج األعمال على سيناريوهات متوقعة 
بشكل معقول دون وضع سيناريوهات »الحالة األسوأ« أو 

»حالة الضغط« بعين االعتبار. إذا تم تحقيق التدفقات النقدية 
بعد اإلدراج األولي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للبنك، 

ال يغير البنك تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ 
بها في ذلك نموذج األعمال، ولكنه يتضمن هذه المعلومات 

عند تقييم الموجودات المالية حديثة اإلنشاء أو المشتراة 
حديًثا للمضي قدما.

یتم قیاس الموجودات المالیة المحتفظ بها للمتاجرة أو المدارة 
والتي یتم تقییم أداؤها على أساس القیمة العادلة بالقیمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسائر ألنها غیر محتفظ بها لتحصیل 

التدفقات النقدیة التعاقدیة وغير محتفظ بها لتحصیل التدفقات 
النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي 
فقط مدفوعات أصل وفائدة 

ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف »األصل« على أنه القيمة 
العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. يتم تعريف 

»الفائدة« على أنها العوض للقيمة الزمنية للنقود 
وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي غير المدفوع 

خالل فترة زمنية معينة ولمخاطر وتكاليف اإلقراض األساسية 
األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، وكذلك 

هامش الربح.

في تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط 
مدفوعات أصل وفائدة، يأخذ البنك في عين اإلعتبار الشروط 

التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي 
يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار 
التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط. 

عند إجراء التقييم، يأخذ البنك في االعتبار:

أحداث إحتمالية طارئة من شأنها تغيير مقدار وتوقيت    •
التدفقات النقدية؛

ميزات اإلقتراض؛   •
شروط الدفع المسبق واالمتداد؛   •

الشروط التي تحد من مطالبة البنك بالتدفقات النقدية    •
من األصول المحددة )على سبيل المثال ترتيبات أصول 

غير محصلة(؛ و
الميزات التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للنقود -    •
على سبيل المثال ، إعادة تعيين دورية ألسعار الفائدة.

يمتلك البنك محفظة قروض طويلة األجل بفائدة ثابتة 
يكون للبنك فيها خيار اقتراح تعديل سعر الفائدة في تواريخ 
إعادة التعيين الدورية. تقتصر حقوق إعادة التعيين هذه على 

سعر السوق في وقت التعديل. لدى المقترضين خيار إما 
قبول السعر المعدل أو استرداد القرض على قدم المساواة 

دون جزاء. لقد قرر البنك أن التدفقات النقدية التعاقدية 
لهذه القروض هي فقط مدفوعات أصل وفائدة ألن الخيار 

يختلف من سعر الفائدة بطريقة نظًرا للقيمة الزمنية 
للنقود ومخاطر االئتمان ومخاطر اإلقراض األساسية األخرى 

والتكاليف المرتبطة المبلغ األساسي غير المدفوع.

إن الشروط التعاقدية التي تفرض أكثر من مجرد الحد األدنى 
من المخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية غير 

المرتبطة بترتيب اإلقراض األساسي ال تؤدي إلى التدفقات 
النقدية التعاقدية التي تكون فقط مدفوعات أصل وفائدة على 
المبلغ غير المسدد. في مثل هذه الحاالت، يتعين قياس األصل 

المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

3-٢-٢ الموجودات المالية أو المطلوبات 
المالية المحتفظ بها للمتاجرة

يصنف البنك الموجودات المالية أو المطلوبات المالية 
كمحتفظ بها للمتاجرة عندما تم شراؤها أو إصدارها في 

المقام األول لتحقيق أرباح قصيرة األجل من خالل األنشطة 
التجارية أو تشكل جزًءا من محفظة األدوات المالية التي تدار 

معًا، والتي يوجد دليل على النمط األخير من جني األرباح 
على المدى القصير. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات 

المحتفظ بها للمتاجرة في بيان المركز المالي بالقيمة 
العادلة. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة في صافي 

دخل المتاجرة. تسجل الفوائد وإيرادات أو مصروفات توزيعات 
األرباح في صافي دخل المتاجرة وفقًا لشروط العقد، أو عندما 

يتم تحديد الحق في السداد.

3-٢-3 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر )السياسة تنطبق من ١ 

يناير ٢٠١8(
يطبق البنك الفئة الجديدة بموجب معيار التقرير المالي 

الدولي 9 الخاص بأدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر عند استيفاء الشرطين التاليين:

يتم اإلحتفاظ باألدوات ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق   •
هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع 

الموجودات المالية؛

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  3
الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(  ٢-3

 3-٢-3 أدوات الدين بالقيمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر )السياسة تنطبق 

من ١ يناير ٢٠١8( )يتبع(
الشروط التعاقدية لألصل المالي تفي باختبار فقط   •

مدفوعات أصل وفائدة المبلغ األصلي.

تشتمل هذه األدوات إلى حد كبير على موجودات تم 
تصنيفها في السابق كاستثمارات مالية متاحة للبيع 

بموجب معيار المحاسبة الدولي 39.

بالنسبة لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات األرباح والخسائر في الدخل 

الشامل اآلخر، باستثناء ما يلي ، والتي يتم إثباتها في الربح 
أو الخسارة بذات الطريقة كما في الموجودات المالية التي 

يتم قياسها بالتكلفة المطفأة:

إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية؛  •
خسائر اإلئتمان المتوقعة والقيود العكسية؛ و  •

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية.  •

عندما یتم إلغاء إدراج أدوات الدين المقاسة بالقیمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر 
المتراكمة المدرجة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر من حقوق 

الملكية إلى األرباح أو الخسائر.

3-٢-4 أدوات حقوق الملكية بالقیمة العادلة من 
 خالل الدخل الشامل اآلخر 

)السياسة تنطبق من ١ يناير ٢٠١8(
عند االعتراف المبدئي، یختار البنك أحیانًا بطريقة غير قابلة للنقض 

تصنیف بعض استثماراته األسهم كأدوات حقوق ملكية 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تفي 

بتعریف حقوق الملكية بموجب معیار المحاسبة الدولي 32 
األدوات المالیة: العرض ولیس محتفظ بها للمتاجرة. يتم تحديد 

هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

األرباح والخسائر من أدوات حقوق الملكية هذه ال يتم إعادة 
تدويرها أبدًا إلى الربح. يتم إثبات توزيعات األرباح في الربح أو 

الخسارة كإيرادات تشغيلية أخرى عند إثبات حق الدفع، إال 
عندما يستفيد البنك من هذه المحصالت كاسترداد جزء من 

تكلفة األداة، وفي هذه الحالة، يتم تسجيل هذه األرباح في 
الدخل الشامل اآلخر. أدوات األسهم بالقیمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقدير انخفاض القيمة.

3-٢-6 الموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

3-٢-5 الديون الصادرة واألموال المقترضة األخرى
بعد القياس األولي، يتم بعد ذلك قياس الديون الصادرة 

واألموال المقترضة األخرى بالتكلفة المطفأة. يتم احتساب 
التكلفة المطفأة من خالل األخذ في اإلعتبار أي خصم أو عالوة 

على األموال الصادرة والتكاليف التي تشكل جزًءا ال يتجزأ 
من سعر الفائدة الفعلي. يتم فصل األداة المالية المركبة 

 التي تحتوي على عنصر اإللتزام وحقوق الملكية في 
تاريخ اإلصدار.

الموجودات والمطلوبات المالیة في هذه الفئة هي الموجودات 
غیر المحتفظ بها للمتاجرة والتي تم تصنيفها من قبل اإلدارة عند 

االعتراف المبدئي أو ينبغي قياسها بصفة إلزامیة وفقًا للقیمة 
العادلة بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9. تقوم اإلدارة 

فقط بتصنيف أداة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
عند اإلدراج األولي عندما يتم استيفاء أحد المعايير التالية. 

يتم تحديد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة:

يزيل التصنيف، أو يقلل بشكل كبير، المعاملة غير 
المتسقة التي قد تنشأ من قياس الموجودات أو المطلوبات 

أو االعتراف باألرباح أو الخسائر عليها على أساس مختلف

أو

تمثل المطلوبات )والموجودات حتى 1 يناير 2018 بموجب 
معيار المحاسبة الدولي 39( جزًءا من مجموعة من 

المطلوبات المالية )أو الموجودات المالية، أو كالهما بموجب 
معيار المحاسبة الدولي 39(، التي تتم إدارتها ويتم تقييم 
أدائها على أساس القيمة العادلة، وفًقا استراتيجية موثقة 

إلدارة المخاطر أو االستثمار

أو

المطلوبات )والموجودات حتى 1 يناير 2018 بموجب المعيار 
المحاسبة الدولي 39( التي تحتوي على واحد أو أكثر من 

المشتقات المتضمنة، ما لم تقم جوهريًا بتعديل التدفقات 
النقدية التي كان من الممكن أن يتطلبها العقد، أو كان 

واضًحا مع القليل من التحليل أو ال، يعتبر أداة مشابهة ألول 
مرة أن فصل المشتق المضّمن محظور.

يتم تسجيل الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان المركز 

المالي بالقيمة العادلة. تسجل التغيرات في القيمة العادلة 
في الربح والخسارة باستثناء الحركات في القيمة العادلة 

للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
أو الخسائر بسبب التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة 

بالبنك. يتم تسجيل هذه التغيرات في القيمة العادلة في 
إحتياطي اإلئتماني الخاص من خالل الدخل الشامل اآلخر 

وال تتم إعادة تدويرها إلى الربح أو الخسارة. تستحق الفائدة 
المكتسبة أو المتكبدة من األدوات المصنفة بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح أو الخسائر في إيرادات الفوائد أو مصروفات 
الفوائد، على التوالي، باستخدام سعر الفائدة الفعلي، مع 

األخذ في اإلعتبار أي خصومات / عالوات وتكاليف معامالت 
مؤهلة تشكل جزًءا ال يتجزأ من األدوات. يتم تسجيل الفائدة 

المكتسبة من الموجودات المطلوبة إلزامًيا والتي يتم 
قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بإستخدام 

سعر الفائدة التعاقدية. يتم تسجيل إيرادات توزيعات األرباح 
من أدوات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

 الربح أو الخسارة كإيرادات تشغيلية أخرى عند إثبات الحق 
في السداد.

3-٢-7 الضمانات المالية وخطابات االعتماد 
والتزامات القروض غير المسحوبة

 يصدر البنك ضمانات مالية وخطابات ائتمانية 
والتزامات القروض.

يتم إدراج الضمانات المالية مبدئًيا في البيانات المالية )ضمن 
المخصصات( بالقيمة العادلة، كونها العالوة المستلمة. 

الحقًا لإلدراج المبدئي، يتم قياس التزام البنك بموجب كل 
ضمان بالقيمة األعلى للمبلغ المدرج مبدئيًا، ناقًصا اإلطفاء 
المتراكم المدرج في بيان الدخل، ووفًقا لمعيار المحاسبة 

الدولي 39 أفضل تقدير للمصروفات المطلوبة لسداد أي 
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السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  3
الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(  ٢-3

3-٢-7 الضمانات المالية وخطابات االعتماد 
والتزامات القروض غير المسحوبة )يتبع(

التزام مالي ناجم عن نتيجة للضمان، أو بموجب معيار 
التقرير المالي الدولي 9 مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة.

3-٢-8 المطلوبات المالية
يتم إدراج العالوة المستلمة في بيان الدخل بصافي إيرادات 
الرسوم والعموالت على أساس القسط الثابت على مدى 

فترة الضمان.

التزامات القروض غير المسحوبة وخطابات االعتماد هي 
التزامات يلتزم بموجبها البنك، خالل مدة االلتزام، بتقديم 

قرض بشروط محددة سلفًا للعميل. على غرار عقود 
الضمانات المالية، وبموجب معيار المحاسبة الدولي 39، 

تم تكوين مخصص إذا كان عقًدا مرهًقا، ولكن اعتباًرا من 
1 يناير 2018، تقع هذه العقود في نطاق متطلبات خسائر 

اإلئتمان المتوقعة.

إن القيمة التعاقدية االسمية للضمانات للضمانات المالية 
وخطالبات االعتماد وإلتزامات القروض غير المسحوبة، حيث 

يتم الموافقة على تقديم القروض على أساس السوق، ال 
يتم إدراجها في بيان المركز المالي. يتم اإلفصاح عن القيم 
اإلسمية لهذه األدوات مع خسائر اإلئتمان المتوقعة المقابلة 

في إيضاح 6.

یحتفظ معيار التقرير المالي الدولي 9 بشكل كبير 
بالمتطلبات الحالیة في معیار المحاسبة الدولي 39 لتصنیف 

المطلوبات المالیة ومع ذلك، فعلى الرغم من أنه وفًقا لمعيار 
المحاسبة الدولي 39، فقد تم إدراج جميع التغيرات في 

القيمة العادلة للمطلوبات المحددة تحت خيار القيمة العادلة 
في الربح أو الخسارة، وفًقا معيار التقرير المالي الدولي 9 

، يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة بشكل عام على 
النحو التالي:

مبلغ التغیر في القیمة العادلة المنسوب إلى التغیرات في   •
مخاطر االئتمان المتعلقة بالمطلوبات یتم عرضه الدخل 

الشامل اآلخر. و
یتم عرض القیمة المتبقیة من التغیر في القیمة العادلة في   •

الربح أو الخسارة.

إن المبلغ الوارد بشكل منفصل في الدخل الشامل اآلخر 
المتعلق بالتغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوبات 
المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

ال يتم إعادة تدويره إلى الربح أو الخسارة، حتى لو تم إلغاء 
إدراج المطلوبات وتم دفع المبالغ. بدالً من ذلك، ينبغي إعادة 

تصنيف األرباح والخسائر االئتمانية إلى األرباح غير الموزعة 
ضمن حقوق الملكية عند عدم االعتراف بااللتزام ذي الصلة.

3-٢-9 مشتقات األدوات المالية وأنشطة التحوط
يتم إدراج المشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام 

عقد المشتقات ويعاد قياسها بالقيمة العادلة. طريقة 
االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة يعتمد على ما إذا تم تعيين 

مشتق كأداة تحوط، وإذا كان األمر كذلك، طبيعة البند الذي 
يتم تغطيته. يعين البنك بعض المشتقات إما:

تحوطات القيمة العادلة للموجودات أو مطلوبات معترف   )I(
بها أو االلتزام الثابت )تغطية القيمة العادلة(؛

تحوط من مخاطر محددة مرتبطة بأصل أو التزام أو   )II(
صفقة متوقعة للغاية )تغطية التدفق النقدي(؛ أو

تحوطات صافي االستثمار في عمليات أجنبية )صافي   )III(
تغطية االستثمارية(.

يجعل البنك من استخدام األدوات المالية المشتقة إلدارة 
التعرض لسعر الفائدة، والعمالت األجنبية ومخاطر االئتمان، 

بما في ذلك التعرضات الناشئة عن المعامالت متوقعة 
للغاية وااللتزامات القوية. من أجل إدارة مخاطر معينة، 

والبنك بتطبيق محاسبة التحوط للمعامالت التي تلبي 
المعايير المحددة. بعض األدوات المشتقة غير مؤهلة 

لمحاسبة التحوط. يتم إثبات التغيرات في القيمة العادلة ألي 
من تلك األدوات المالية المشتقة مباشرة في بيان الدخل 

الشامل ضمن »إيرادات تشغيلية أخرى«.

تم تقدیم توثیق التحوط وتقییم الفعالیة واإلفصاحات لمحاسبة 
التوقف في اإلیضاح 10-3.

تحوطات القيمة العادلة

لتغطية القيمة العادلة المعينة وتأهيل، يتم إدراج التغير 
المتراكم في القيمة العادلة لمشتقات التحوط في الربح 

أو الخسارة في اإليرادات التشغيلية األخرى. وفي الوقت 
نفسه، يتم تسجيل التغير المتراكم في القيمة العادلة 

لبند التحوط التي تعزى إلى مخاطر التحوط كجزء من 
القيمة الدفترية للبند التحوط في بيان المركز المالي 

الموحد ومعترف بها أيضا في الربح أو الخسارة في اإليرادات 
التشغيلية األخرى . في حال انتهاء صالحية أداة التحوط أو 

بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها، أو حيث لم يعد التحوط يفي 
بمعايير محاسبة التحوط، وتوقف عالقة التحوط بأثر رجعي. 

لبنود التحوط المسجلة بالتكلفة المطفأة، يتم إطفاء 
الفرق بين القيمة الدفترية للبند التحوط عند اإلنهاء والقيمة 

االسمية على مدى الفترة المتبقية من التحوط األصلي 
باستخدام طريقة إعادة إحتساب سعر الفائدة الفعلي. إذا تم 

استبعاد بند التحوط، فإنه يتم إثبات تعديل القيمة العادلة 
غير المطفأة مباشرة في الربح أو الخسارة.

تحوطات التدفقات النقدية

بالنسبة للتدفقات النقدية المحددة والمؤهلة، إن الجزء 
الفعال من األرباح أو الخسائر المتراكمة من األداة المحوطة 
يتم مبدئيًا إدراجها مباشرًة في حقوق المساهمين ضمن 
احتياطي تحوط التدفقات النقدية. إن الجزء غير الفعال من 

الربح أو الخسارة من األداة المحوطة يتم إدراجها مباشرًة في 
إيرادات التشغيل األخرى في الربح أو الخسارة.

عندمــا تؤثــر التدفقــات النقدية المحوطة على الربح أو 
الخســارة، يتم تســجيل األرباح أو الخســائر من األداة المحوطة 

في اإليرادات أو الخســائر المقابلة من الربح أو الخســارة، 
عندمــا تنتــج معاملــة التوقعات الحقًا في إدراج أصل غير مالي 

أو إلتزام غير مالي، فإن األرباح والخســائر المســجلة ســابقًا 
فــي الدخل الشــامل اآلخر يتــم إلغاؤها من االحتياطي وتدرج 

فــي التكلفــة المبدئيــة لألصل أو اإللتزام. عند انتهاء األداة 
المحوطــة أو بيعهــا أو إنهاؤها، أو ممارســتها، أو عندما لم 

يعــد التحــوط يلبي معايير محاســبة التحوط، فإن أي أرباح أو 
خســائر متراكمة التي تم إدراجها في الدخل الشــامل اآلخر 

فــي ذلــك الوقت تبقى في الدخل الشــامل اآلخر ويتم إدراجها 
عندمــا يتــم إدراج معاملــة التوقعات المحوطة في نهاية 

المطــاف فــي الربح أو الخســارة. عندما لم يعد من المتوقع أن 
تحــدث معاملــة التوقعات، فإن األرباح أو الخســائر المتراكمة 
التــي تــم إدراجها في الدخل الشــامل اآلخر يتم تحويلها فورًا 

إلى الربح أو الخســارة.

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  3
3-3 إعادة التصنيف

اعتباًرا من 1 يناير 2018، ال يعيد البنك تصنيف موجوداته المالية 
بعد إدراجها األولي، باستثناء الفترة التي تلي تغيير البنك 

لنموذج أعماله إلدارة الموجودات المالية. ال يتم إعادة تصنيف 
المطلوبات المالية أبدا. لم يقم البنك بإعادة تصنيف أي من 

موجوداته أو مطلوباته المالية في سنة 2017.

3-4 إلغاء اإلعتراف باالصول واإللتزامات المالية
االصول المالية:

يتــم إلغــاء اإلعتراف باألصــل المالي )أو حيث يكون منطبق 
جــزء مــن األصل المالي أو جــزء من مجموعة أصول مالية 

مشابهة( عندما:

ينتهي الحق في إستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو  •
يقوم البنك بتحويل حقوقه إلستالم التدفقات النقدية من   •

ل إلتزام دفع التدفقات النقدية المستلمة  األصل أو تحمَّ
بالكامل دون أي تأخير جوهري إلى طرف ثالث بمقتضى 

ترتيبات »من خالل تمرير«؛ و
إماَّ )أ( لقد قام البنك بتحويل كافة مخاطر ومنافع   •

الملكية بشكل جوهري، أو )ب( لم يقم البنك بتحويل 
كما لم يحتفظ جوهريًا بكافة المخاطر ومنافع ملكية 

األصول ولكن قام بتحويل الرقابة والسيطرة على األصول 
الى حد كبير.

عندما قام البنك بنقل حقوقه في الحصول على التدفقات 
النقدية من األصول أو إبرم ترتيبات تمرير، ولم يقم بتحويل 

أو االحتفاظ جوهريًا بجميع المخاطر ومنافع االصول أو 

نقل السيطرة على االصول، ُتدرج االصول إلى مدى استمرار 
البنك في المشاركة في االصول. وفي هذه الحالة، يقوم 

البنك أيضًا في إدراج اإللتزامات المرتبطة. إن االصول المنقولة 
واإللتزامات المرتبطة تقاس على أساس أن تعكس الحقوق 

واإللتزامات التي يحتفظ بها البنك. المشاركة المستمرة 
التي تأخذ شكل ضمان على االصول المنقولة يتم قياسها 

بالمبلغ األقل بين القيمة الدفترية األساسية لألصول والحد 
األقصى للمقابل الذي قد يطلب من البنك سداده.

اإللتزامات المالية

يتم إلغاء اإللتزام المالي عندما يتم إستيفاء اإللتزام 
التعاقدي أو إلغاؤه أو تنتهي مدته. عندما يتم إستبدال 

إلتزام مالي بإلتزام آخر من نفس المقرض بشروط مختلفة 
جوهريًا، أو بشروط اإللتزام الحالي ويتم تعديله جوهريًا، 

إن ذلك اإلستبدال أو التعديل يتم معاملته كإلغاء لإللتزام 
األصلي وإعتراف باإللتزام الجديد، ويتم ادراج الفرق في القيم 

الدفترية في بيان الدخل للسنة.

3-5 تعديالت على األصول المالية واإللتزامات 
المالية

األصول المالية

إذا تم تعديل شروط األصل المالي، يقوم البنك بتقييم 
ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجود المعدل مختلفة 

بشكل جوهري. إذا آانت التدفقات النقدية مختلفة بشكل 
كبير، يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي األصلي ويتم االعتراف 
باألصل المالي الجديد بالقيمة العادلة. إذا لم تكن التدفقات 

النقدية مختلفة بشكل كبير، فإن التعديل ال يؤدي إلى إلغاء 
االعتراف باألصل المالي. في هذه الحالة، فإن البنك يقوم 

بإعادة حساب إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية 
ويعترف بالقيمة الناجمة عن تعديل القيمة الدفترية اإلجمالي 

باعتبارها ربح أو خسارة تعديل في بيان الدخل. إذا تم تنفيذ 
مثل هذا التعديل بسبب الصعوبات المالية للمقترض، 

فسيتم عرض الربح أو الخسارة مع خسائر انخفاض القيمة. 
في حاالت أخرى، يتم إدراجها كدخل الفائدة.

إذا تم تعديل شروط الموجودات المالية بسبب الصعوبات 
المالية للمقترض ولم يتم إلغاء اإلعتراف باألصول، فيتم قياس 

انخفاض قيمة األصول باستخدام سعر الفائدة قبل التعديل.

التزامات مالية

يلغي البنك اإلعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم تعديل 
شروطها وتختلف التدفقات النقدية للمطلوب المعدل 

بشكل جوهري. في هذه الحالة، يتم إثبات التزام مالي 
جديد على أساس الشروط المعدلة إما بالتكلفة المطفأة 

أو بالقيمة العادلة. إن الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات 
المالية الملغاة واإللتزام المالي الجديد مع البنود المعدلة 

يتم إدراجه في بيان الدخل.

3-6 انخفاض قيمة األصول المالية )السياسة 
منطبقة من ١ يناير ٢٠١8(

يقوم البنك بإثبات مخصصات خسارة اإلئتمان المتوقعة على 
األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو الخسارة:

األصول المالية التي هي أدوات الدين؛  •
عقود الضمان المالي الصادرة؛ و  •

التزامات القروض الصادرة.  •

ال يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة في استثمارات األسهم. 
يقيس البنك مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسارة 

اإلئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، باستثناء 
األدوات المالية األخرى التي لم تزداد فيها مخاطر االئتمان 
بشكل كبير منذ االعتراف األولي الذي يتم قياسها على 

أساس خسارة اإلئتمان المتوقعة لمدة 12 شهر.

تعتبر خسارة اإلئتمان المتوقعة لمدة 12 شهر جزءًا من 
خسارة اإلئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث تقصير سداد 

أداة مالية ممكنة خالل 12 شهرًا بعد تاريخ التقرير.

3-6-١ قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة
خسائر اإلئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح محتمل لخسائر 

االئتمان. تقاس على النحو التالي:

األصول المالية التي ال تنخفض فيها قيمة االئتمان في   •
تاريخ التقرير: كالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي 

)أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة 
وفقًا للعقد والتدفقات النقدية التي يتوقع البنك 

استالمها(؛
األصول المالية التي انخفضت قيمة االئتمان في تاريخ   •

التقرير: بالفرق بين القيمة الدفترية اإلجمالية والقيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة؛

التزامات القروض غير المسحوبة: كالقيمة الحالية   •
للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للبنك 

في حالة سحب االلتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع 
المجموعة استالمها؛ و

عقود الضمانات المالية: المدفوعات المتوقعة لتعويض   •
الحامل عن المبالغ التي تتوقع المجموعة استردادها.
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السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  3
3-6 انخفاض قيمة األصول المالية )السياسة 

منطبقة من ١ يناير ٢٠١8( )يتبع(

 3-6-٢ نظرة عامة على مبادئ خسائر 
اإلئتمان المتوقعة

لقد أدى تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9 إلى تغيير 
طريقة إنخفاض قيمة خسارة التمويل الخاصة بالبنك بشكل 

جوهري عن طريق استبدال منهج الخسارة المتكبدة مع 
نهج التطلع المتقدم في خسائر اإلئتمان المتوقعة منذ 1 

يناير 2018، يقوم البنك بتسجيل مخصصات خسائر االئتمان 
المتوقعة لكافة مخاطر التعرضات المالية واألصول المالية 

للديون األخرى غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل 
األرباح والخسائر، إلى جانب التزامات التمويل وعقود الضمان 

المالي. أدوات حقوق الملكية ال تخضع النخفاض القيمة 
بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9.

يستند مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على خسائر 
االئتمان المتوقع حدوثها على مدى عمر األصل )خسائر 

االئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة(، ما لم 
تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلنشاء، 
وفي هذه الحالة، يستند المخصص على خسارة االئتمان 

المتوقعة لمدة 12 شهًرا.

تمثل خسارة االئتمان المتوقعة لمدة 12 شهًرا جزًءا من 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، 

التي تمثل خسارة االئتمان المتوقعة الناتجة عن أحداث 
 تقصير سداد أداة مالية ممكنة خالل 12 شهرًا بعد 

تاريخ التقرير.

يتم إحتساب كل من خسائر االئتمان المتوقعة على مدى 
أعمارها المحتملة، وخسارة االئتمان المتوقعة لمدة 12 شهًرا 

إما على أساس فردي أو على أساس جماعي، اعتماًدا على 
طبيعة المحفظة المتضمنة لألدوات المالية.

وضع البنك سياسة إلجراء تقييم، في نهاية كل فترة تقرير، 
حول ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت 
بشكل كبير منذ االعتراف األولي، وذلك من خالل األخذ في 
االعتبار التغير في مخاطر التقصير الذي يحدث على مدى 

العمر المتبقي لألداة المالية.

بناءًا على العملية المذكورة أعاله، يقوم البنك بتجميع 
تعرضه لمخاطر التمويل في المرحلة األولى، والمرحلة 

الثانية، والمرحلة الثالثة، كما هو موضح فيما يلي:

المرحلة األولى

عندما يتم إدراج التمويل ألول مرة، يقوم البنك بإدراج 
مخصص على أساس خسارة اإلئتمان المتوقعة لمدة 12 

شهًرا. يشمل التعرض لمخاطر تمويل المرحلة األولى أيضًا 
التسهيالت التي تحسنت فيها مخاطر اإلئتمان وتم إعادة 

تصنيف التعرض لمخاطر التمويل من المرحلة الثانية.

المرحلة الثانية

عندما يظهر التعرض لمخاطر التمويل زيادة كبيرة في 
مخاطر اإلئتمان منذ نشأتها، يقوم البنك بتسجيل مخصص 

لخسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، 
يشمل التعرض لمخاطر تمويل المرحلة الثانية أيضًا 

التسهيالت التي تحسنت فيها مخاطر اإلئتمان وتم إعادة 
تصنيف التعرض لمخاطر التمويل من المرحلة الثالثة.

المرحلة الثالثة

تعتبر التعرض لمخاطر التمويل إنخفاض قيمة اإلئتمان. 
يقوم البنك بتسجيل مخصص لخسائر اإلئتمان المتوقعة 

على مدى أعمارها المحتملة.

عند اإلدراج المبدئي ألصل مالي، يقوم البنك بإدراج مخصص 
خسارة يعادل خسائر ائتمانية متوقعة لمدة 12 شهًرا. بعد 
اإلدراج األولي، سيتم تطبيق المراحل الثالث في المقترحات 

على النحو التالي:

المرحلة األولى

لم تزداد مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ اإلدراج المبدئي - 
تدرج خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة 12 شهًرا.

المرحلة الثانية

ازدادت مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ اإلدراج األولي - تدرج 
أعمار الخسائر المتوقعة )هذا يدرج مخصص أقدم من معيار 
المحاسبة الدولي 39 الموجودات المالية: االعتراف والقياس( 

مع احتساب إيرادات على أساس المبلغ اإلجمالي لألصل.

المرحلة الثالثة

يوجد دليل موضوعي على انخفاض القيمة كما في 
تاريخ التقرير إلدراج الخسائر المتوقعة على مدى أعمارها 

المحتملة، مع إدراج إيرادات إستنادًا إلى المبلغ الصافي لألصل 
)أي استناًدا إلى القيمة المنخفضة لألصل(.

3-6-3 إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة
يقوم البنك بإحتســاب خســائر اإلئتمان المتوقعة اســتنادًا إلى 

ســيناريوهات مرجحــة محتملة ثالثــة لقياس النقص النقدي 
المتوقع، مخصوًما بســعر تقريبي لســعر الفائدة الفعلي. 

النقــص النقــدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المســتحقة 
لمنشــأة وفًقا للعقد والتدفقــات النقدية التي تتوقع 

المنشأة استالمها.

يتم توضيح آليات إحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة فيما 
يلي والعناصر الرئيسية، على النحو التالي:

إحتمال التقصير هو تقدير الحتمال التخلف عن السداد خالل 
أفق زمني معين. قد یحدث التخلف عن السداد فقط في وقت 

معین خالل الفترة المقدرة، إذا لم یتم استبعاد التسهيل مسبقًا 
وال یزال في المحفظة.

التعرض للمخاطر عند التقصير هو تقدير التعرض 
للمخاطر في تاريخ تقصير مستقبلي، مع األخذ في االعتبار 

التغييرات المتوقعة في التعرض للمخاطر بعد تاريخ التقرير، 
بما في ذلك تسديد األصل والربح، سواء كان مقررًا بالعقد أو 

غير ذلك، والسحوبات المتوقعة على التسهيالت الملتزم 
بها، واألرباح المستحقة من المدفوعات غير المسددة.

الخسارة الناشئة من التقصير هي تقدير الخسارة الناتجة 
في الحالة التي يحدث فيها تخلف عن السداد في وقت 

معين. ويستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية 
المستحقة وتلك التي يتوقع البنك إستالمها، بما في ذلك 

من تحقيق أية ضمانات، إن وجدت. يتم التعبير عنها عادة 
كنسبة مئوية من التعرض للمخاطر عند التقصير.

3-6-4 عرض مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة في 
بيان المركز المالي

يتم عرض مخصصات خسائر اإلئتمان المتوقعة في بيان 
المركز المالي كما يلي:

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  3
3-6 انخفاض قيمة األصول المالية )السياسة 

منطبقة من ١ يناير ٢٠١8( )يتبع(

3-6-4 عرض مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة في 
بيان المركز المالي )يتبع(

األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: كاستقطاع   •
من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول؛

التزامات القروض وعقود الضمان المالي: بصفة   • 
عامة، كمخصص؛

حيث تشتمل األداة المالية على عنصر مسحوب وغير   •
مسحوب، وال يستطيع البنك تحديد خسائر اإلئتمان 

المتوقعة على عنصر االلتزام بالقرض بشكل منفصل 
عن المكون الخاص بالمكون المسحوب: يقدم البنك 

مخصص خسارة مجمعة لكال المكونين. يتم عرض 
المبلغ المجمع كخصم من القيمة الدفترية اإلجمالية 
للمكون المسحوب. يتم عرض أي زيادة في مخصص 

الخسارة عن المبلغ اإلجمالي للعنصر المسحوب 
كمخصص؛ و

أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل   •
الشامل اآلخر: ال يتم إثبات مخصص خسارة في بيان 

المركز المالي ألن القيمة الدفترية لهذه األصول هي 
قيمتها العادلة. ومع ذلك، يتم اإلفصاح عن مخصص 

الخسارة ويتم إدراجه في احتياطي القيمة العادلة.

3-6-5 أدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر

إن خسائر اإلئتمان المتوقعة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تقلل من القيمة 

الدفترية لهذه األصول المالية في بيان المركز المالي، والتي 
تظل عند القيمة العادلة. بداًل من ذلك، یتم إدراج مبلغ مساوي 
للمخصص الذي ینشأ عند قیاس الموجودات بالتكلفة المطفأة 

في الدخل الشامل اآلخر كمبلغ انخفاض في القیمة المتراكم، 
مع تحميل مصروف مقابل على الربح أو الخسارة. يتم إعادة 
تدوير الخسائر المتراكمة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر 

إلى األرباح والخسائر عند استبعاد الموجودات.

3-6-6 الموجودات المالية المنخفضة القيمة 
اإلئتمانية المشتراة أو الناشئة 

بالنسبة للموجودات المالية المنخفضة القيمة اإلئتمانية 
المشتراة أو الناشئة، يدرج البنك فقط التغييرات المتراكمة 

في أعمار خسائر اإلئتمان المتوقعة منذ اإلدراج األولي في 
مخصص الخسارة.

 3-6-7 بطاقات االئتمان والتسهيالت 
المتجددة األخرى

يتضمــن عرض منتجات البنــك مجموعة متنوعة من 
تســهيالت الســحب على المكشوف للشركات وتجارة 

التجزئــة وبطاقــات االئتمــان، والتي يحــق للبنك فيها إلغاء و / أو 
تقليل التســهيالت بإشــعار يوم واحد. ال يحد البنك من تعرضه 

لمخاطر خســائر اإلئتمان لفترة اإلشــعار التعاقدي، ولكنه 
يقوم بدالً من ذلك بإحتســاب خســائر اإلئتمان المتوقعة 

على مدى فترة تعكس توقعات البنك بشــأن ســلوك 
العميل، واحتمال حدوث التخلف عن الســداد، وإجراءات 

البنــك المســتقبلية للتخفيف مــن المخاطر، التي يمكن أن 
تتضمن خفًضا أو إلغاء التســهيالت. بناءًا على الخبرة الســابقة 

وتوقعات البنك، فإن الفترة التي يحســب فيها البنك خســائر 
اإلئتمــان المتوقعة لهذه المنتجات، هي خمس ســنوات 

للشــركات وسبع ســنوات لمنتجات تجارة التجزئة.

3-7 األصول المالية المعاد هيكلتها
في حالة إعادة التفاوض على شروط األصل المالي أو تعديلها 

أو استبدال أحد األصول المالية الحالية بأصل جديد بسبب 
الصعوبات المالية للمقترض، يتم إجراء تقييم ما إذا كان 

يجب استبعاد األصل المالي وقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة 
على النحو التالي.

إذا لم تؤدي إعادة الهيكلة المتوقعة إلى إلغاء االعتراف   •
باألصل الموجود، فإن التدفقات النقدية المتوقعة الناتجة 

عن األصل المالي المعدل يتم إدراجها في إحتساب العجز 
النقدي من األصل الموجود.

إذا أدت إعادة الهيكلة المتوقعة إلى إلغاء اإلعتراف باألصل   •
الموجود، عندئذ يتم التعامل مع القيمة العادلة المطفأة 

المتوقعة للموجودات الجديدة على أنها التدفق النقدي 
النهائي من األصل المالي الموجود في وقت استبعاده. 

يتم تضمين هذا المبلغ في احتساب عجز النقدية من 
الموجودات المالية الموجودة التي تم خصمها من التاريخ 

المتوقع إللغاء إدراجها إلى تاريخ التقرير باستخدام سعر 
الفائدة الفعلي األصلي لألصل المالي الحالي.

 3-8 موجودات مالية منخفضة 
القيمة إئتمانية

في تاريخ كل تقرير، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت 
الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والموجودات 

المالية للديون المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل اآلخر هي منخفضة القيمة ائتمانية. األصل المالي هو 

»منخفض القيمة االئتمانية« عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير 
ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

إن األدلة على أن األصل المالي هو منخفض القيمة االئتمانية 
تتضمن البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:

صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛

خرق للعقد مثل حدث التقصير أو التأخر عن الدفع؛

إعادة هيكلة قرض أو سلفة من البنك بشروط ال يعتبرها 
البنك غير ذلك؛

أصبح من المحتمل أن المقترض سيدخل في اإلفالس أو أية 
عملية إعادة تنظيم مالي أخرى؛ أو

اختفاء سوق نشط لألوراق المالية بسبب الصعوبات المالية.

إن القرض الذي تم إعادة التفاوض عليه بسبب تدهور 
حالة المقترض عادة يعتبر إئتمان منخفض القيمة ما لم 

يكن هناك دليل على أن مخاطر عدم إستالم التدفقات 
النقدية التعاقدية قد انخفضت بشكل ملحوظ وليس هناك 

مؤشرات أخرى إلنخفاض القيمة. باإلضافة إلى ذلك، يعتبر 
قرض تجارة التجزئة المتأخر عن الدفع لمدة 90 يوًما أو أكثر 

منخفض القيمة.

عند إجراء تقييم ما إذا كان االستثمار من الديون السيادية 
هو إئتمان منخفض القيمة، فإن البنك يأخذ بعين االعتبار 

العوامل التالية:

تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موضح في   •
عوائد السندات.
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السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  3
 3-8 موجودات مالية منخفضة 

القيمة إئتمانية )يتبع(
تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية.  •

قدرة البلد على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار   •
سندات جديدة.

احتمالية إعادة هيكلة الديون، مما يؤدي إلى   • 
تكبد أصحابها خسائر من خالل اإلعفاء الطوعي أو 

اإللزامي للديون.
آليات الدعم الدولية القائمة لتوفير الدعم الالزم   •

»كمقرض المالذ األخير« لذلك البلد، وكذلك النية، 
التي تعكسها البيانات العامة للحكومات والوكاالت 

الستخدام هذه اآلليات. ويشمل ذلك تقييمًا لعمق تلك 
اآلليات، وبغض النظر عن النية السياسية، سواء كانت 

هناك القدرة على الوفاء بالمعايير المطلوبة.

3-9  الشطب
ال تزال السياسة المحاسبية للبنك بموجب معيار التقرير 

المالي الدولي 9 كما هي بموجب معيار المحاسبة الدولي 
39. يتم شطب القروض وأوراق الدين )إما جزئيًا أو كليًا( 

عندما ال يكون هناك احتمال واقعي الستردادها. وهذا هو 
الحال عمومًا عندما يقرر البنك أن المقترض ليس لديه أصول 

أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد 
المبالغ الخاضعة للشطب. ومع ذلك، قد تظل األصول المالية 

المشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ من أجل االمتثال إلجراءات 
البنك السترداد المبالغ المستحقة.

 3-١٠ توثيق التحوط وتقييم 
الفعالية والتوقف

في بداية عملية التحوط، يقوم البنك رسميًا بتصنيف وتوثيق 
عالقة التحوط التي يرغب البنك في تطبيق محاسبة التحوط 

عليها، وهدف إدارة المخاطر واستراتيجية القيام بالتحوط. 
يجب أن تشتمل تلك الوثائق على تحديد أداة التحوط، 

والبند المتحوط له، وطبيعة المخاطر التي يتم تحوطها 
وكيفية تقييم المنشأة ما إذا كانت عالقة التحوط تستوفي 

متطلبات فعالية التحوط )بما في ذلك تحليل مصادر عدم 
التحوط وكيفية تحديده نسبة التحوط(. من المتوقع أن 
تكون هذه التحوطات فعالة للغاية في تحقيق تغييرات 

التقاص في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ويتم تقييمها 
على أساس مستمر في تاريخ كل تقرير أو عند حدوث تغيير 
كبير في الظروف التي تؤثر على متطلبات فعالية التحوط، 

أيهما يأتي أوالً. يتعلق التقييم بالتوقعات حول فعالية 
التحوط، وبالتالي فهو يتطلع إلى المستقبل فقط.

تؤهل عالقة التحوط لمحاسبة التحوط إذا استوفت جميع 
متطلبات الفعالية التالية:

وجود »عالقة اقتصادية« بين البند المحوط واألداة التحوطية؛  •
إن تأثير مخاطر االئتمان ال »يهيمن على تغيرات القيمة«   •

الناتجة عن تلك العالقة االقتصادية؛ و
نسبة التحوط لعالقة التحوط هي ذاتها الناتجة عن   •

كمية البند المحوط التي تقوم المنشأة بتحوطه فعلًيا 
وكمية أداة التحوط التي تستخدمها المنشأة فعلًيا 

لتحوط تلك الكمية من البند المحوط.

عندما يتم بيع أو إنهاء أداة التحوط أو األدوات، أو عندما 
لم تعد عالقة التحوط تفي بهدف إدارة المخاطر أو معايير 

محاسبة التحوط، فإن أي ربح أو خسارة متراكمة تم إدراجها 
في الدخل الشامل األخر في ذلك الوقت تبقى في الدخل 

الشامل األخر ويتم إدراجها عندما يتم إثبات معاملة 
التحوط المتحقق في النهاية في الربح أو الخسارة. عندما ال 
يتوقع حدوث معاملة التوقع، يتم تحويل الربح أو الخسارة 

المتراكمة التي تم تسجيلها في الدخل الشامل اآلخر على 
الفور إلى الربح أو الخسارة.

يقوم البنك بإجراء تقييم لفعالية التحوط بطريقة مماثلة 
عند بداية عالقة التحوط وبعد ذلك في كل فترة تقرير.

یتم إیقاف عالقة التحوط ببكاملها عندما تتوقف عن الوفاء 
بالمعاییر المؤهلة لعالقة التحوط. ممنوع التوقف االختياري 

عندما يتم استيفاء معايير التأهيل. في حالة التوقف، يتم 
إدراج أي تغيرات الحقة في القيمة العادلة ألداة التحوط في 

الربح أو الخسارة. بالنسبة لتحوطات القيمة العادلة الفعالة 
لألدوات المالية ذات إستحقاقات ثابتة، يتم إطفاء أي تعديل 

ناتج عن محاسبة التحوط على المدى المتبقي لتاريخ 
اإلستحقاق. بالنسبة للتحوطات الفعالة للتدفقات النقدية، 
يظل أي ربح أو خسارة متراكمة على أداة التحوط المدرجة 

في حقوق المساهمين في حقوق المساهمين حتى تحصل 
معاملة التحوط. إذا لم يعد من المتوقع حدوث معاملة 
التحوط، يتم تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة 

المسجلة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.

3-١١ النقد وما في حكم النقد 
يشتمل النقد وما في حكم النقد على النقدية في 

الصندوق واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى 
وودائع وإيداعات في أسواق المال وسندات الخزينة وشهادات 
اإليداع التي تستحق خالل ثالثة أشهر من تاريخ االستحواذ. تدرج 

مبالغ النقد وما في حكم النقد بالتكلفة المطفأة ببيان 
المركز المالي.

 3-١٢ االصول وااللتزامات المالية المدرجة 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة 

)تنطبق قبل ١ يناير ٢٠١8(
 االصول وااللتزامات المالية يتم تصنيفها من قبل اإلدارة 

 في هذا النوع في اإلثبات األولي عندما يتم إستيفاء 
المعايير التالية:

التصنيف يلغي أو يقلل إلى حد كبير عدم الثبات في   •
المعالجة التي قد ينجم منها قياس االصول أو االلتزامات 

أو اإلعتراف ب الربح أو الخسارة.على أسس مختلفة؛ أو 
االصول وااللتزامات هي جزء من مجموعة االصول المالية،   •

االلتزامات المالية أو كليهما التي يتم إدارتها وتقييم 
أداؤها على أساس القيمة العادلة، وفقًا إلدارة مخاطر أو 

إستراتيجية إستثمار موثقة. 
تحتوي األدوات المالية مشتقات مالية ضمنية، إال في   •

حال المشتقات المالية ال تعدل جوهريًا التدفقات النقدية 
أو تبدو جلية مع قليل من التحليل أو بدونه، وال يتم 

تسجيلها بشكل منفصل.

االصول وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة يتم تسجيلها في قائمة المركز المالي بالقيمة 

العادلة، التغيرات في القيمة العادلة يتم تسجيلها في 
'إيرادات التشغيل األخرى'. الفائدة المكتسبة أو المتكبدة 
يتم تخصيصها في 'إيرادات الفوائد' أو 'مصروفات الفوائد'، 
على التوالي، وذلك باستخدام سعر الفائدة الفعلي، في 

حين إيرادات توزيعات أرباح يتم تسجيلها في إيرادات التشغيل 
األخرى: عندما ينشأ الحق لإلستالم.

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  3
3-١3 اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق 

)تنطبق قبل ١ يناير ٢٠١8(
إن اإلستثمارات المحتفظ بها لإلستحقاق هي تلك 

اإلستثمارات التي لديها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد 
وإستحقاق ثابت التي ينوي البنك ولديه القدرة لإلحتفاظ 
بها حتى اإلستحقاق. بعد القياس المبدئي ، يتم قياس 
اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق الحقًا 

بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة 
السائدناقصًا مخصص إنخفاض القيمة. يتم إحتساب 

التكلفة المطفأة بعد األخذ في الحسبان أي خصم أو عالوة 
إصدار من التملك ورسوم التي تمثل جزءا ال يتجزء من سعر 

الفائدة السائد. يدرج اإلطفاء ضمن »إيرادات الفوائد« في قائمة 
الدخل للسنة. الخسائر الناشئة من إنخفاض القيمة لتلك 

اإلستثمارات يتم إدراجها في قائمة الدخل للسنة.

إذا كان على البنك بيع أو إعادة تصنيف أكثر من قدر ضئيل 
من االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق قبل اإلستحقاق 

)ما عدا في ظروف معينة(، فإن فئة كاملة سيتم معاقبتها 
ويجب أن يعاد تصنيفها كاستثمارات متوفرة للبيع. وعالوة 

على ذلك، سيحظر على البنك تصنيف أي أصل مالي 
كمحتفظ به لالستحقاق خالل السنتين التاليتين.

 3-١4  اإلستثمارات المتاحة للبيع 
)تنطبق قبل ١ يناير ٢٠١8(

تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع األسهم واألوراق المالية 
للدين. استثمارات األسهم المصنفة على أنها متاحة للبيع 

هي االستثمارات التي ال تصنف على أنها محتفظ بها لغرض 
المتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. سندات 

الدين في هذه الفئة هي تلك التي ينوى البنك اإلحتفاظ 
بها لفترة غير محددة من الزمن والتي يمكن بيعها في 

استجابة الحتياجات السيولة أو للتغيرات في ظروف السوق.

لم يحدد البنك أي قروض أو مدينين كمتوفرة للبيع.

بعد القياس المبدئي، يتم قياس اإلستثمارات المالية 
المتاحة للبيع الحقًا بالقيمة العادلة، ما لم يتعذر تحديدا 

القيمة العادلة بشكل موثوق في هذه الحالة يتم قياسها 
بالتكلفة ناقصًا إنخفاض القيمة. التغيرات في القيمة 

العادلة، يتم التقرير عن القيمة العادلة للتغيرات كعنصر 
منفصل من حقوق المساهمين حتى يتم إلغاء االستثمار 

أو يتقرر بأنه منخفض القيمه. عند اإللغاء أو اإلنخفاض 
في القيمة، الربح أو الخسارة.المتراكمة المدرجة سابقا 

»كالتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة« ضمن حقوق 
المساهمين، يتم إدراجها في الربح أو الخسارة.للسنة. 
الفوائد المكتسبة أثناء اإلحتفاظ باإلستثمارات المالية 

المتاحة للبيع يتم التقرير عنها كإيرادات فوائد بإستخدام 
سعر الفائدة الفعلي. توزيعات األرباح المكتسبة أثناء 

اإلحتفاظ باإلستثمارات المالية المتاحة للبيع يتم إدراجها في 
الربح أو الخسارة.للسنة »كإيرادات التشغيل األخرى« عندما 

يتم إنشاء الحق في الدفع. الخسائر الناجمة عن انخفاض 
قيمة هذه االستثمارات يتم إدراجها في الربح أو الخسارة.

للسنة في 'خسائر إنخفاض قيمة االستثمارات المالية' ويتم 
تحويلها من »إحتياطي اإلستثمارات المتاحة للبيع«.

3-١5 المستحق من البنوك والقروض والسلف إلى 
العمالء )تنطبق قبل ١ يناير ٢٠١8(

إن »المستحق من البنوك« و »القروض والسلف إلى العمالء« 
هي أصول مالية بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وإستحقاق 

ثابت التي ال تدرج في سوق نشط. ال تبرم بقصد إعادة بيعها 
على الفور أو بشروط قصيرة األجل. بعد القياس األولي، 

»المستحق من البنوك« و »القروض والسلف إلى العمالء« 
يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة 

سعر الفائدة السائدة ناقصًا مخصص إنخفاض القيمة. يتم 
إحتساب التكلفة المطفأة آخذين في الحسبان أي خصم 
أو عالوة إصدار من التملك ورسوم التي هي جزء ال يتجزء 

من سعر الفائدة السائد. يدرج اإلطفاء ضمن »إيرادات الفوائد 
واإليرادات المماثلة« في قائمة الدخل. الخسائر الناشئة 

من إنخفاض القيمة يتم إدراجها في قائمة الدخل تحت بند 
»مصروفات خسائر إئتمانية«.

3-١6 تحديد القيم العادلة
يتطلب عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للبنك 
تحديد القيمة العادلة لكل من االصول واإللتزامات المالية 

وغير المالية. يتم تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و/أو 
ألغراض اإلفصاح وفقًا لعدد من السياسات والطرق المحاسبية. 

وعندما ينطبق، يتم اإلفصاح عن معلومات حول اإلفتراضات 
التي بني عليها تحديد القيم العادلة في اإليضاحات الخاصة 

بذلك األصل أو اإللتزام. )راجع إيضاح 33(.

إن القيمة العادلة هو السعر الذي سوف يستلم لبيع أحد 
األصول أو المدفوعة لتحويل إلتزام في معاملة منظمة بين 

المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس 
القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع األصل أو 

تحويل اإللتزام يقام إما:

في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو  •
في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر   •

فائدة لألصل أو إلتزام.

يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في 
متناول البنك.

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام 
االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند 

تسعير األصل أو اإللتزام، على افتراض أن المشاركين في 
السوق سيتصرفون بناءًا على أفضل مصلحة إقتصادية.

إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في 
االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع 

اقتصادية باستخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها 
أو عن طريق بيعها إلى المشاركين اآلخرين في السوق من 

شأنه استخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لها.

يستخدم البنك أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف 
حيث تتوفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واستخدام 

المدخالت ذات الصلة القابلة للمالحظة إلى أقصى حد 
والتقليل من استخدام المدخالت غير قابلة للمالحظة إلى 

أدنى حد.

يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم 
قياسها بالقيمة العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في البيانات 

المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، يتم 
وصفها على النحو التالي، بناءًا على مدخالت أقل مستوى 

الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى 1 - مدرجة )غير معدلة( في أسعار السوق في   •
األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ 

المستوى 2 - تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى   •
مستوى هام لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها 

مباشرة أو غير مباشرة؛
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المستوى 3 - تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى   •
مستوى هام لقياس القيمة العادلة ال يمكن مالحظتها.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إدراجها في 
البيانات المالية على أساس متكرر، يحدد البنك سواء 

التحويالت قد وقعت بين المستويات في التسلسل الهرمي 
من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناءًا على مدخالت أقل 

مستوى هام لقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية كل 
فترة مشمولة بالتقرير.

في تاريخ كل تقرير، يقوم البنك بتحليل الحركات في قيم 
الموجودات والمطلوبات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة 
تقييمها وفقًا للسياسات المحاسبية للبنك. لهذا التحليل، 
يقوم البنك بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في 

آخر تقييم بموافقة المعلومات في حساب التقييم مع 
العقود والوثائق ذات الصلة األخرى.

يقوم البنك أيضًا، بمقارنة كل التغيرات في القيمة العادلة 
لكل الموجودات والمطلوبات مع مصادر خارجية ذات الصلة 

لتحديد ما إذا كان التغيير هو معقول.

لغرض اإلفصاحات عن القيمة العادلة، قام البنك بتحديد فئات 
الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص 

ومخاطر الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل 
الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

3-١7 المباني والمعدات 
يتم قيد المباني والمعدات مبدئيا بالتكلفة أو بالتكلفة 

المطفئة. يجري تقييم المباني من قبل مثمن مستقل كل 
خمس سنوات وفقا ألسعار السوق على أساس االستعمال 

الحالي لها. يقيد صافي الفائض الناشيء عن اعادة التقييم 
بالجانب الدائن من حساب اإلحتياطي الرأسمالي باستثناء أنه 

يتم إثبات تلك الزيادة الناتجة عن اعادة التقييم كإيراد الى 
الحد الذي تعكس فيه خسارة نتجت عن تقييم األصول التي 

حملت سابقا كمصروف في قائمة الدخل. 

أما بالنسبة لالنخفاض الناتج عن اعادة التقييم فانه يعترف 
به كمصروف باستثناء ما حمل مباشرة على أي فائض في 
اعادة التقييم الخاص به الى الحد الذي ال يزيد هذا االنخفاض 

عن المبلغ المحتفظ به في فائض اعادة التقييم بالنسبة 
لنفس األصل. وعند التصرف باألصول المعنية يحول فائض 

اعادة التقييم الخاص بتلك األصول الى األرباح المحتجزة.

تدرج األرض واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة واختبار 
انخفاض القيمة، إن وجد. يتم احتساب االستهالك بالقسط 
الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لجميع المباني 

والمعدات بخالف األرض المملوكة للبنك والتي ليس لها عمر 
محدد، واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

تم تقدير معدالت اإلستهالك على األعمار اإلنتاجية كالتالي: 

من 25 إلى 40 سنة مباني على أراضي بالملك الحر للبنك  

من 3 إلى 10 سنوات مباني على عقارات مستأجرة 

4 سنوات السيارات  

من 3 إلى 10 سنوات األثاث  

من 5 إلى 20 سنة المعدات  

تتم مراجعة وتعديل القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي 
لألصول إذا اقتضت الحاجة في تاريخ كل بيان مركز مالي.

3-١8 ضمانات بصدد البيع
يقتني البنك من حين آلخر عقارات كتسوية لبعض القروض 

والسلفيات. تظهر العقارات على أساس صافي القيمة 
القابلة للتحقق للقروض والسلفيات المتعلقة أو القيمة 

العادلة الحالية لتلك األصول، أيهما أقل. الربح أو الخسارة.
الناتجة من اإلستبعاد، والخسائر غير المحققة من إعادة 

التقييم، يتم اإلعتراف بها في الربح أو الخسارة للسنة.

3-١9 الودائع 
يتم إدراج جميع ودائع أسواق المال والعمالء بالتكلفة 

المطفئة بإستخدام سعر الفائدة الفعلي.

3-٢٠ أموال مقترضة أخرى
تــدرج اإلقتراضات األخرى متضمنــًة اإليداعات الثانوية الخاصة 

بشــكل مبدئي بمتحصالت إصدارها. وتدرج اإلقتراضات 
الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة، ويدرج أي فرق بين المتحصالت، 

مخصومــًا منهــا تكاليف المعاملة، وقيمة اإلســترداد ب الربح 
أو الخسارة.للســنة على مدار فترة اإلقتراضات بإســتخدام 

ســعر الفائدة الفعلي.

3-٢١ الضرائب الحالية والمؤجلة
يتم تكوين مخصص للضرائب وفقا لقوانين الضريبة 

المعمول بها في كل بلد يمارس فيه البنك أعماله. 

تشتمل الضريبة على أرباح أو خسائر السنة على ضريبة 
حالية وضريبة مؤجلة. يتم إثبات ضريبة الدخل في قائمة 

الدخل فيما عدا القدر الذي تتعلق فيه ببنود يتم اثباتها 
بشكل مباشر في حقوق الملكية عندها يتم إثباتها في 

حقوق الملكية. 

تشتمل الضريبة الحالية على اإللتزام الضريبي المحتسب 
على أساس الدخل المتوقع الخاضع للضريبة للسنة 

باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي يتم تطبيقها 
 على نحو واسع في تاريخ قائمة المركز المالي وأية 

تعديالت أخرى على اإللتزام الضريبي المستحق الدفع عن 
السنوات السابقة.

يتم إحتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام 
بقائمة المركز المالي على جميع الفروق المؤقتة بين 

المبالغ المثبة بالدفاتر لألصول و اإللتزامات ألغراض التقارير 
المالية و بين المبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة. يستند 

إحتساب مبلغ مخصص الضريبة المؤجلة على النسق 
المتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات 

بإستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي ستطبق 
بشكل واسع في تاريخ قائمة المركز المالي.

يتم إثبات أصل الضريبة المؤجلة فقط بالمقدار الذي تتوافر 
معه أرباح ضريبية مستقبلية يمكن إستغالل األصل في 

مقابلها. يتم تخفيض األصول الضريبية المؤجلة بالقدر الذي ال 
يمكن معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة. 

3-٢٢ االصول االئتمانية 
األصول التي يحتفظ بها البنك بصفة عهدة أو أمانة ال ُتعامل 

على أنها أصول للبنك، و بالتالي فهي ال تدخل ضمن هذه 
القوائم المالية.

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  3
3-٢3 المخصصات

 يتم إثبات المخصصات إذا كان على البنك أي التزام )قانوني 
أو متوقع( ناتج عن حدث سابق وإن تكلفة تسوية اإللتزام 

محتملة ويمكن قياسها بموثوقية.

 3-٢4 إنخفاض قيمة االصول المالية 
)تنطبق قبل ١ يناير ٢٠١8(

يقيم البنك بتاريخ كل ميزانية عمومية لمعرفة مدى 
وجود دليل موضوعي بأن أصل مالي أو مجموعة أصول 

مالية قد انخفضت قيمتها. يعتبر األصل المالي أو مجموعة 
األصول المالية منخفضة القيمة في حال، وفقط إن وجد ، 

دليل موضوعي على اإلنخفاض القيمة نتيجًة لحدث واحد أو 
أكثر وقع بعد اإلدراج المبدئي لألصل )تكبد »خسارة حدث«( 

وإن خسارة حدث )أو أحداث( له تأثير على التدفقات النقدية 
المستقبلية التقديرية لألصل المالي أو مجموعة األصول 

المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق. يجوز أن يتضمن 
دليل اإلنخفاض في القيمة مؤشرات بأن المقترض أو مجموعة 
المقترضين يواجهون صعوبة مالية هامة، تقصير أو تأخير في 

دفعات الفائدة أو أصل القرض، ويحتمل أن يواجهوا اإلفالس أو 
عملية إعادة تنظيم مالية أخرى وحيث تدل القوائم المالحظة 

بأنه يوجد هناك إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية 
المستقبلية التقديرية، مثل التغيرات في متأخرات الدفع أو 

الظروف اإلقتصادية المرتبطة بالتخلف عن الدفع، يتم إدراج 
خسائر إنخفاض القيمة في الربح أو الخسارة للسنة.

المستحق من البنوك والقروض والسلف إلى العمالء

بالنسبة للمبالغ المستحقة من البنوك والقروض والسلف 
إلى العمالء المدرجة بالتكلفة المطفأة، يقوم البنك أوالً 
بتقييم ما إذا كان يوجد دليل موضوعي على إنخفاض 
القيمة بشكل منفرد لألصول المالية التي تعتبر هامة 

بشكل منفرد، وبشكل منفرد أو جماعي لألصول المالية 
التي ال تعتبر هامة بشكل منفرد. وإذا حدد البنك عدم 

وجود دليل موضوعي على إنخفاض القيمة ألصل مالي 
يتم تقييمه بشكل منفرد، سواء كان كبيرًا أم ال، يقوم 

بتضمين األصل في مجموعة من األصول المالية ذات سمات 
مهم بشكل جماعي  مشابهة لمخاطر اإلئتمان وُيقيِّ

إلنخفاض القيمة. ال ُتشمل األصول التي يتم تقييمها بشكل 
منفرد إلنخفاض القيمة والتي يتم أو يستمر اإلعتراف 

بخسائر اإلنخفاض القيمة الخاصة بها في التقييم الجماعي 
إلنخفاض القيمة. 

في حال يوجد هناك دليل موضوعي بأن خسارة إنخفاض 
القيمة قد تم تكبدها، يتم قياس قيمة الخسارة على أنها 
الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية التقديرية )بإستئناء الخسائر اإلئتمانية 

المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد(. يتم 
تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل إستخدام حساب 

مخصص وتدرج قيمة الخسارة في قائمة الدخل. يستمر 
تكوين مخصص إليرادات الفوائد على القيمة الدفترية 

المنخفضة على أساس سعر الفائدة األصلية السائدة لألصل. 
يتم شطب القروض مع المخصص المتعلق عندما ال يوجد 

هناك تطور واقعي بشأن التحصيل المستقبلي وكافة 
الضمانات قد تم تحقيقها أو قد تم تحويلها إلى البنك. 

في حال في سنة الحقة، خسارة إنخفاض القيمة التقديرية 
تزداد أو تنقص بسبب وقوع حدث بعد إدراج إنخفاض القيمة، 

فإن خسارة إنخفاض القيمة المدرجة سابقًا يتم زيادتها أو 
تخفيضها وذلك بتعديل حساب المخصص. في حال يتم 

الحقًا إسترداد مبلغ مشطوب في المستقبل، فيتم قيد 
المبلغ المسترد إلى الجانب الدائن »المستردات من القروض 

والسلف المشطوبة«.

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية يتم 
خصمها بسعر الفائدة السائد األصلي لألصل المالي. في حال 

لدى القرض سعر فائدة متغير، فإن معدل الخصم لقياس 
أية خسائر إنخفاض قيمة هو سعر الفائدة السائد الحالي. 

إحتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
التقديرية لألصل المالي المضمون يعكس التدفقات النقدية 

التي يجوز أن تنتج من غلق الرهن ناقصًا تكاليف الحصول 
على الضمان وبيعه، سواء كان غلق الرهن ممكنًا أم ال.

لغرض التقييم الجماعي إلنخفاض القيمة، يتم جمع األصول 
المالية على أساس نظام البنك الداخلي لتصنيف اإلئتمان 

الذي يعتبر الخصائص المتشابهة لمخاطر اإلئتمان مثل 
نوع األصل والقطاع والموقع الجغرافي ونوع الضمان ووضع 

إستحقاق الدفع سابقًا والعوامل األخرى ذات الصلة.

يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية في مجموعة 
األصول المالية التي يتم تقييمها بشكل جماعي على 
أساس تاريخ الخسائر لألصول التي لها خصائص مخاطر 

إئتمان مشابهة لتلك التي في المجموعة. يتم تعديل تاريخ 
الخسائر على أساس القوائم المالية الملحوظة الحالية 

لتعكس آثار الظروف الحالية التي لم تؤثر على السنة التي 
يستند إليها تاريخ الخسائر وإلغاء آثار الظروف في الفترة 

التاريخية التي ال توجد حاليًا. تعكس تقديرات التغيرات في 
التدفقات النقدية المستقبلية، وتنسجم من حيث اإلتجاهات 

مع، التغيرات في القوائم الملحوظة ذات العالقة من سنة 
إلى أخرى )مثل التغيرات في معدالت البطالة وأسعار 

الممتلكات وحالة الدفع والعوامل األخرى التي تشير إلى 
الخسائر المتكبدة في المجموعة وأهميتها(. تتم مراجعة 
المنهجية واإلفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية 
المستقبلية بشكل منتظم لتقليل اإلختالفات بين تقديرات 

الخسائر وتجارب الخسارة الفعلية.

القروض المعاد التفاوض بشأنها 

يسعى البنك حيث أمكن بإعادة هيكلة القروض بدالً من 
الحصول على الضمانات. يجوز أن يشمل هذا تمديد ترتيبات 

الدفع وإبرام إتفاقية بشروط قرض جديدة. حينما يتم إعادة 
التفاوض بشأن الشروط، سوف لن ُيعتبر القرض على أنه 
مستحق ومتأخر عن الدفع. تقوم اإلدارة بصورة مستمرة 

بمراجعة القروض المعاد التفاوض بشأنها للتأكد بأن كافة 
المعايير قد تم إستيفاؤها وأن الدفعات المستقبلية يحتمل 

حدوثها. تستمر القروض بالخضوع إلى التقييم الفردي أو 
الجماعي إلنخفاض القيمة، ويتم إحتسابه بإستخدام سعر 

الفائدة السائد األصلي للقرض.

اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق

بالنسبة لإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق 
يقوم البنك بشكل منفرد بتقييم ما إذا كان يوجد دليل 

موضوعي على إنخفاض القيمة. في حال يوجد هناك دليل 
موضوعي بأن خسارة إنخفاض القيمة قد تم تكبدها، يتم 

قياس قيمة الخسارة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية 
لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

التقديرية. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل وتدرج قيمة 
الخسارة في الربح أو الخسارة للسنة.

في حال خســارة اإلنخفاض في القيمة التقديرية في ســنة 
 الحقة، بســبب وقوع حدث بعد إدراج اإلنخفاض في القيمة، 

فإن خســارة اإلنخفاض في القيمة المدرجة ســابقًا يتم 
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السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  3
 3-٢4 إنخفاض قيمة االصول المالية 

)تنطبق قبل ١ يناير ٢٠١8( )يتبع(
قيدهــا إلى الجانب الدائــن »لمصروفات إنخفاض قيمة 

المالية« اإلستثمارات 

اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع

بالنسبة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع، يجري البنك 
بتاريخ كل مركز مالي تقييما لمعرفة مدى وجود دليل 

موضوعي يشير الى االنخفاض في قيمة اإلستثمار أو 
مجموعة اإلستثمارات.

في حالة اإلســتثمارات في األســهم المصنفة كمتوفرة 
للبيــع، يتضمن الدليــل الموضوعي إنخفاض جوهري أو 

ممــدد فــي القيمة العادلة لإلســتثمار الى أقل من تكلفته. 
يعنــي لفــظ الجوهري لهــذا الغرض 35% أقل من التكلفة 

ويعنــي لفــظ ممدد األســعار المدرجة الباقية أو أقل من 
التكلفة لفترة 12 شــهر مســتمرة. في حال توفر دليل على 

اإلنخفاض في القيمة، فإن الخســارة المتراكمة يتم قياســها 
علــى أنهــا الفرق بين تكلفة التملــك والقيمة العادلة الحالية، 

ناقصًا أية خســائر إنخفاض قيمة لذلك اإلســتثمار التي 
تم إدراجها ســابقًا في قائمة الدخل، يتم إســتبعادها من 

حقوق المســاهمين وإدراجها في الربح أو الخســارة للســنة 
. ال يتم عكس قيد خســائر إنخفاض قيمة اإلســتثمارات في 

األســهم في الربح او الخســارة للســنة ، الزيادة في قيمها 
العادلــة بعــد إنخفاض القيمة يتم إدراجها مباشــرًة في حقوق 

المساهمين.

في حالة أدوات الدين المصنفة كمتوفرة للبيع، يقيم 
إنخفاض القيمة على أساس نفس معيار االصول المالية 

المدرجة بالتكلفة المطفأة. يستمر بتكوين مخصص 
للفوائد على أساس سعر الفائدة السائد األصلي على 

القيمة الدفترية المنخفضة لألصل ويتم إدراجه كجزء من 
»إيرادات الفوائد واإليرادات المماثلة«. في حال في سنة الحقة، 

زادت القيمة العادلة ألداة الدين ويمكن ربط الزيادة بشكل 
موضوعي بحادث وقع بعد إدراج خسارة إنخفاض القيمة في 
الربح أو الخسارة.للسنة ، فيتم عكس قيد خسارة إنخفاض 

القيمة من خالل الربح او الخسارة للسنة.

3-٢5 سندات دائمة 
يقوم البنك بتصنيف األدوات الرأسمالية كإلتزامات مالية 

أو أدوات أسهم وفقًا لموضوع شروط تعاقد األداة. السندات 
الدائمة للبنك ليست قابلة لالسترداد من قبل مالكيها 

وتحمل الحق في الحصول على التوزيع التي هي غير 
تراكمية وبناءًا على تقدير مجلس اإلدارة. وفقا لذلك، يتم 

عرضها على أنها عنصر ضمن حقوق المساهمين. 

3-٢6 المقاصة
تتم مقاصة األصول واإللتزامات المالية ويتم التقرير عن 
الصافي في قائمة المركز المالي فقط إذا كانت هناك 

حقوق قانونية قابلة التنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها 
وينوي البنك إما أن يسدد على أساس صافي المبلغ أو أن 

يتم تحقق األصل وسداد اإللتزام في نفس الوقت.

3-٢7 االعتراف باإليرادات
يدرج اإليراد إلى الحد الذي يحتمل معه تدفق منافع اقتصادية 

الى البنك واإليرادات يمكن قياسها بصورة موثوقة. وال بد من 
إستيفاء المعايير التالية المحددة قبل إدراج اإليراد.

الفوائد واإليرادات والمصروفات المماثلة

بموجــب معيــار التقرير المالي الدولي 9 ومعيار المحاســبة 
الدولي 39، يتم تســجيل إيرادات الفوائد باســتخدام طريقة 

ســعر الفائدة الفعلي لكافة األدوات المالية المقاســة 
بالتكلفــة المطفأة واألدوات الماليــة المصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل الربح أو الخســارة. يتم تســجيل إيرادات 

الفوائــد علــى الموجــودات المالية التي تحمل فائدة والتي تم 
تصنيفهــا بالقيمــة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر وفًقا 

لمعيــار التقرير المالي الدولــي 9، والمماثلة للموجودات 
الماليــة التــي تحمل فائدة كمتاحــة للبيع أو المحتفظ بها 

لإلســتحقاق بموجب معيار المحاســبة الدولي 39، باستخدام 
طريقة ســعر الفائدة الفعلي. إن ســعر الفائدة الفعلي هو 
الســعر الــذي يقوم بالضبــط بخصم المدفوعات النقدية أو 

اإليصاالت المســتقبلية المقــدرة من خالل العمر المتوقع 
لــألداة الماليــة أو فترة أقصر، عنــد االقتضاء، إلى صافي القيمة 
الدفتريــة لألصــل المالي أو المطلوبات المالية. يأخذ الحســاب 

بعين االعتبار جميع الشــروط التعاقدية لألداة المالية ويشــمل 
أية رســوم أو تكاليف إضافية منســوبة مباشــرة إلى األداة 

وهي جزء ال يتجزأ من ســعر الفائدة الفعلي وليس خســائر 
المستقبلية. االئتمان 

إن القيم الدفترية لألصول أو اإللتزامات المالية يتم تعديلها إذا 
قام البنك بتعديل تقديراته للمدفوعات أو المقبوضات. ويتم 

إحتساب القيمة الدفترية المعدلة على أساس أصل سعر 
الفائدة الفعلي، والتغير في القيمة الدفترية يتم تسجيله 

'كإيرادات تشغيل أخرى'.

إيرادات الرسوم والعموالت

يحقق البنك إيرادات رسوم وعموالت من مجموعة متنوعة 
من الخدمات التي يقدمها لعمالئه. اإليرادات من الرسوم، 

والتي ال تشكل جزًءا ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي لألداة 
المالية، يتم الحصول عليها من مجموعة متنوعة من 

الخدمات التي يقدمها البنك إلى عمالئها، ويتم محاسبتها 
وفًقا لمعيار التقرير المالي الدولي 15 »اإليرادات من العقود 

المبرمة مع العمالء«. بموجب معيار التقرير المالي الدولي 15 
، يتم قياس إيرادات الرسوم من قبل البنك بناًء على المقابل 

المحدد في العقد المبرم مع العميل ويستثني المبالغ 
التي يتم تحصيلها نيابة عن أطراف ثالثة. يدرج البنك اإليرادات 

عندما ينقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى عميل. يمكن 
تقسيم إيرادات الرسوم إلى الفئتين التاليتين:

إيرادات الرسوم المحققة من الخدمات التي يتم 
تقديمها على مدى فترة معينة من الزمن

الرسوم المحققة من تقديم خدمات على مدى فترة معينة 
من الزمن وتستحق خالل تلك الفترة، و تشمل هذه الرسوم 

إيرادات العموالت وإدارة األصول، وإدارة صناديق األمانة وغيرها و 
رسوم الخدمات االستشارية.

رسوم التزام قرض للقروض التي من المحتمل أن يكون 
سحب القروض والرسوم األخرى ذات الصلة باإلئتمان هي 

مؤجلة )جنبا إلى جنب مع أي تكاليف إضافية( ويتم إدراجها 
كتعديل لسعر الفائدة الفعلي على القرض. عندما يكون من 

غير المرجح أن القرض سيتم سحبه، يتم إدراج رسوم التزام 
القرض على مدى فترة االلتزام على أساس القسط الثابت.

إيرادات الرسوم من تقديم خدمات المعامالت

الرسوم الناشئة عن التفاوض أو المشاركة في التفاوض 
على الصفقة لصالح طرف ثالث، مثل هذا الترتيب من اقتناء 
أسهم أو غيرها من األوراق المالية أو شراء أو بيع الشركات، 

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(  3
3-٢7 االعتراف باإليرادات )يتبع(

وبيع منتجات التأمين يتم إدراجها عند إتمام الصفقة ذات 
الصلة. رسوم أو مكونات الرسوم التي ترتبط على أداء 

معين يتم إدراجها بعد الوفاء بالمعايير ذات الصلة.

إيرادات توزيعات أرباح

  يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ حق البنك 
في إستالمها.

3-٢8 عقود إعادة الشراء والبيع 
يتم إدراج األصول المباعة مع التعهد بإعادة شرائها في تاريخ 

مستقبلي محدد )repos( في قائمة المركز الماليويتم 
تقييمها وفقًا للسياسات المحاسبية المتعلقة باألوراق 

المالية للتداول أو األوراق المالية لالستثمار. تدرج اإللتزامات 
المتعلقة بالمبالغ المستلمة لهذه العقود ضمن 

األرصدة المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية األخرى. 
يتم معالجـة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء 
كمصروفات فوائد ويتم قيدها على مدى فترة العقد. 
أما األصول المشتراه مع التعهد بإعادة بيعها في تاريخ 

مستقبلي محدد )reverse repo( فال يتم إدراجها في قائمة 
المركز الماليوتدرج المبالغ المدفوعة المتعلقة بهذه العقود 

ضمن الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية األخرى. يتم 
معالجة الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع كإيرادات 

فوائد ويتم قيد استحقاقها على مدى فترة العقد.

3-٢9 عقود اإليجار
ُتحتسب مدفوعات اإليجارات التشغيلية كمصروف ضمن 

قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى 
فترة اإليجار. 

3-3٠ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تدرج مكافأة نهاية الخدمة للموظفين العمانيين وفقًا 

لقانون التأمينات االجتماعية العماني. بالنسبة للموظفين 
في دولة اإلمارات يتم تحتسب مكافأة نهاية الخدمة وفقا 
لعقود الموظفين وطبقا لقوانين العمل المطبقة بدولة 

االمارات. وبالنسبة للموظفين المصريين تحتسب مكافأة 
نهاية الخدمة طبقًا لقانون التأمينات االجتماعية في 

جمهورية مصر العربية.

3-3١ التقارير القطاعية
تستند التقارير القطاعية للبنك إلى قطاعات التشغيل التالية: 

الخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات المصرفية للشركات، 
الخدمات المصرفية االستثمارية، و الخزينة واالنشطة المصرفية 

الدولية والتمويل المركزي. يتم التقرير عن نتائج قطاعات 
التشغيل الى الرئيس التنفيذي للبنك )وهو متخذ قرار 

التشغيل الرئيسي( وتتضمن بنودا تتعلق مباشرة بالقطاعات 
و تلك التي يمكن توزيعها على اسس مناسبة.

3-3٢ توزيعات األرباح من األسهم العادية
 تدرج توزيعات األرباح من األسهم العادية كإلتزامات وتخصم 

من حقوق المساهمين عند إعتمادها من مساهمي 
الشركة. تخصم توزيعات األرباح المرحلية من حقوق 

المساهمين عند دفعها. 

توزيعات األرباح للسنة التي يتم إعتمادها بعد تاريخ قائمة 
المركز المالي و يتم معاملتها كحدث بعد تاريخ قائمة 

المركز المالي.

3-33 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 يتم تكوين مخصص لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

ضمن السقف المقرر من قبل الهيئة العامة لسوق المال 
ومتطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة ُعمان. 

3-34 االنخفاض في قيمة االصول غير المالية
يجري البنك مراجعة للقيم الدفترية الصوله غير المالية خالفا 
للممتلكات االستثمارية واصول الضريبة المؤجلة بتاريخ كل 

تقرير لتحديد مدى وجود اي مؤشرات على االنخفاض في 
القيمة. وتدرج خسائر االنخفاض في القيمة فقط الحد الذي 
ال تتجاوز فية االرصدة الدفترية لالصول االرصدة الدفترية التي 
يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك او اإلطفاء إذا لم تدرج 

خسارة االنخفاض في القيمة.

3-35 ربحية السهم الواحد
يقوم البنك بعرض ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة 
ألسهمه العادية. يتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية 

بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة إلى المساهمين 
العاديين للبنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

القائمة خالل الفترة. يتم تحديد ربحية السهم الواحد المعدلة 
بتعديل الربح أو الخسارة المنسوبة إلى المساهمين 

العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
بآثار جميع األسهم العادية المخففة المحتملة والتي 

تشتمل على سندات قابلة للتحويل.

3-36 تحويل العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال   )1(

 الُعماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة 
بتاريخ المعاملة.

يتم تحويل األصول وااللتزامات النقدية المسجلة بالعمالت   )2(
األجنبية إلى الريال الُعماني وفقا ألسعار الصرف السائدة 

في تاريخ التقرير. أرباح أو خسائر العمالت األجنبية في البنود 
المالية هي الفرق بين التكاليف المهلكة بالريال الُعماني 
في بداية الفترة والتي تتم تسويتها بمعدل الفائدة الفعال 

والدفعات خالل الفترة والتكاليف المهلكة بالعمالت 
األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية الفترة. تدرج أرباح 

وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة من تسوية هذه 
المعامالت وتلك الناتجة من تحويل العمالت بمعدالت 

الصرف السائدة في نهاية العام لألصول وااللتزامات النقدية 
بالعمالت األجنبية في قائمة الدخل الشامل، باستثناء إذا 

ما تم تأجيلها في دخل شامل آخر كأدوات تغطية تدفقات 
نقدية مؤهلة وأدوات تغطية صافي االستثمار.

يتم تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت   )3(
األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة إلى الريال 

العماني بسعر الصرف في تاريخ تحديد القيمة العادلة. 
تدرج الفروق الناشئة من تحويل األصول وااللتزامات غير 

النقدية مثل حقوق المساهمين المحتفظ بها بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في الربح أو الخسارة 

كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة. تدرج فروق 
تحويل األصول المالية غير النقدية مثل األسهم المصنفة 

كمتاحة للبيع في دخل شامل آخر.

3-37 أوراق القبول
يتم اإلفصاح عن أوراق القبول في بيان المركز المالي تحت 

بند موجودات أخرى مع اإلفصاح عن اإللتزامات المقابلة ضمن 
المطلوبات األخرى. لذلك، ال يوجد التزام خارج الميزانية 

العمومية ألوراق القبول.
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التصنيف وفقًا لمعيار  
التقرير المالي الدولي 9

القيمة الدفترية كما في 
 31 ديسمبر 2018

ألف ريال عماني

القيمة الدفترية كما في 
 31 ديسمبر 2017

ألف ريال عماني

 الموجودات المالية

 383،111  315،055 تكلفه االستهالكالموجودات المالية

 138،670  98،064 تكلفه االستهالكالنقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 2،653،871  2،809،707 تكلفه االستهالكمستحق من بنوك

 تكلفه االستهالكقروض وسلف إلى عمالء
FVTPL و ، FVOCI

198،764 157،222 

 FVOCI & FVTPL 32،385  25،898األوراق المالية االستثمارية ‐ الديون

 43،084  54،137 تكلفه االستهالكأصول أخرى

 FVTPL 450  2،701المشتقات بقيمة عادلة موجبة

المطلوبات المالية

 125،757  155،949 تكلفه االستهالكمستحق إلى بنوك

 2،461،267  2،452،382 تكلفه االستهالكودائع العمالء

307،148230،906تكلفه االستهالكسندات يورو متوسطة األجل

 25،000  17،000 تكلفه االستهالكدين ثانوي

 FVTPL 1،271  2،974المشتقات بقيمة عادلة سالبة

 70،373  92،263 تكلفه االستهالكمطلوبات أخرى

التصنيف وفقًا لمعيار  
التقرير المالي الدولي 9

القيمة الدفترية كما في 
 31 ديسمبر 2018

ألف دوالر أمريكي

القيمة الدفترية كما في 
 31 ديسمبر 2017

ألف دوالر أمريكي

الموجودات المالية

 995،094  818،325 تكلفه االستهالكالنقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 360،182  254،712 تكلفه االستهالكمستحق من بنوك

 6،893،171  7،297،940 تكلفه االستهالكقروض وسلف إلى عمالء

 تكلفه االستهالك األوراق المالية االستثمارية ‐ الديون
FVTPL و ، FVOCI

516،270 408،368 

 FVOCI & FVTPL84،117 67،268األوراق المالية االستثمارية ‐ األسهم

 111،906  140،616تكلفه االستهالكموجودات أخرى

 FVTPL 1،169  7،016المشتقات بقيمة عادلة موجبة

الموجودات المالية

 326،642  405،062 تكلفه االستهالكمستحق إلى بنوك

 6،392،901  6،369،823 تكلفه االستهالكودائع العمالء

797،787599،756تكلفه االستهالكسندات يورو متوسطة األجل

 64،935  44،156 تكلفه االستهالكدين ثانوي

 FVTPL 3،301  7،725المشتقات بقيمة عادلة سالبة

 182،787  239،644 تكلفه االستهالكمطلوبات أخرى

تصنيف الموجودات والمطلوبات
إن تصنيف الموجودات والمطلوبات حسب الفئات المحاسبية كانت كالتالي:

يتضمن النقد وأرصدة لدى البنك المركزي كما في 31 ديسمبر 2018 أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني بمبلغ 500.000 ريال   )1(
ُعماني )2017 ‐ 500.000 ريال عماني( كوديعة رأسمالية. ال يمكن سحبها دون موافقة البنك المركزي العماني. 

الحد األدنى لإلحتياطي النقدي الذي ينبغي اإلحتفاظ به لدى البنك المركزي العماني كما في 31 ديسمبر 2018 يبلغ 77   )2(
مليون ريال عماني )2017: 76 مليون ريال عماني(.

خسائر اإلئتمان المتوقعة على النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية ليست جوهرية وبالتالي لم يقم البنك بإجراء   )3( 
أية تعديالت.

لم تكن هناك تغييرات كبيرة في المستحق من البنوك وإجمالي أرصدة إيداعات أخرى في أسواق المال، التي ساهمت في 
تغييرات كبيرة في خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدار السنة.

إن الجودة االئتمانية والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان المستندة إلى نظام التصنيف االئتماني الداخلي للبنك وتصنيف 
المراحل في نهاية السنة مبينة في اإليضاح 30-1 حول البيانات المالية.

الحركة في مخصصات خسائر اإلئتمان هي كالتالي:

النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية   4

صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  5

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

133،449  148،153 النقدية 57،039 51،378

621 اذون الخزانة لدى البنك المركزية 5،696  2،193 239

20،418 شهادات إيداع لدى البنوك المركزية - - 7،861

839،307 األرصدة األخرى لدى البنوك المركزية 663،177  255،323  323،133 

993،795 النقد وما في حكم النقد  817،026 314،555 382،611 

1،299 وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني 1،299  500  500

995،094 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 818،325  315،055  383،111

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

49،000 34،000 القروض والسلفيات للبنوك  13،090 18،865

193،260 133،854 إيداعات لدى البنوك األخرى 51،534 74،405

118،166 87،842 أرصدة تحت الطلب  33،819 45،494

360،426 255،696  المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في 
أسواق المال 98،443 138،764

)244( )984(  ناقص: مخصص خسائر اإلئتمان )الرجاء الرجوع إلى 
اإليضاح أدناه( )379( )94(

 360،182  254،712 صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في 
أسواق المال  98،064  138،670

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

177 244 الرصيد في بداية السنة 94 68

- 953 أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9 )إيضاح 2 - 5- أ( 367 -

177 1،197 إعادة بيان الرصيد اإلفتتاحي وفق معيار التقرير 
المالي الدولي 9 461 68

67 )213( المفرج / المخصص خالل السنة )82( 26

244 984 الرصيد في نهاية السنة  379 94
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صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء   6

صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء   6
إن حركة مخصص إنخفاض قيمة القروض والسلف وأنشطة التمويل إلى العمالء هي كالتالي:

إجمالي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء تشمل 115 مليون ريال عماني مستحق من أطراف ذات عالقة في 31 
ديسمبر 2018 )31 ديسمبر 2017: 139 مليون ريال عماني( )الرجوع إلى إيضاح 27(. 

يشمل المخصص خالل السنة فوائد تعاقدية محفوظة بمقدار 9.342 ألف ريال عماني.

يشمل انتفت الحاجة إليها / المستردة خالل السنة المسترد من الفوائد المحفوظة بمقدار 1.654 ألف ريال عماني.

تتطلب جميع القروض والسلف دفع الفائدة على أساس فترات زمنية متفق عليها، بعضها بأسعار ثابتة وغيرها بسعر فائدة 
يعاد تسعيره قبل االستحقاق. تظهر الفوائد التعاقدية المحفوظة والمستردة ضمن صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من 

التمويل اإلسالمي في بيان الدخل الشامل المرحلي المكثف.

كما في 31 ديسمبر 2018، بلغت القروض والسلف التي ال يتم استحقاق الفوائد عليها أو التي تم حفظ فوائدها بمقدار 141 
مليون ريال عماني )31 ديسمبر 2017 - 113 مليون ريال عماني(.

إن الجودة االئتمانية والحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان المستندة إلى نظام التصنيف االئتماني الداخلي للبنك وتصنيف 
المراحل في نهاية السنة مبينة في اإليضاح 30-1 حول البيانات المالية.

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

 259،714 259،023 حسابات السحب على المكشوف  99،724 99،990

 3،533،208 3،641،273 القروض الشخصية 1،401،890 1،360،285

 152،805 127،862 قروض مقابل إيصاالت األمانة  49،227 58،830

 105،254 67،332 سندات مخصومة  25،923 40،523

 3،144،868 3،541،094 قروض أخرى  1،363،321 1،210،774

 إجمالي القروض والسلف واألنشطة  7،636،584  7،195،849 
التمويلية للعمالء 2،940،085 2،770،402

 )302،678(  )338،644( مخصص خسائر اإلئتمان  )130،378( )116،531(

 6،893،171 7،297،940 صافي القروض والسلف 2،809،707 2،653،871

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

254،584 302،678 الرصيد في بداية السنة  116،531 98،015

- 35،821 أثرتبني معيار التقرير المالي الدولي 9 13،791 -

254،584 338،499 إعادة بيان الرصيد اإلفتتاحي وفق المعيار 9 130،322 98،015

80،221 71،950 المخصص خالل السنة 27،701 30،885

)7،810( )11،751( انتفت الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة )4،524( )3،007(

)24،322( )60،044( المشطوب خالل السنة )23،117( )9،364(

5 )10( فروقات تحويل العملة األجنبية  )4( 2

302،678 338،644 الرصيد في نهاية السنة  130،378 116،531

صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء )يتبع(  6
فيما يلي تحليل القروض والسلفيات طبقا للقطاعات المختلفة:

التوزيع الجغرافي للقروض والسلفيات للعمالء، إستنادًا إلى موقع المقترض والقطاع الصناعي يمكن تحليله كالتالي:

2017
ألف دوالر أمريكي

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

6,802,374 سلطنة عمان 7,306,925   2,813,166 2,618,914

369,969 دولة اإلمارات العربية المتحدة 313,268   120,608 142,438

392 جمهورية مصر العربية 384   148 151

23,114 أخرى 16,007   6,163 8,899

7,195,849 المجموع  7,636,584   2,940,085 2,770,402

2017
ألف ر.ع

2018
ألف ر.ع

2018
ألف دوالر أمريكي

2017
ألف دوالر أمريكي

3،533،208 3،641،273 شخصية 1،401،890 1،360،285

490،504 668،652 المؤسسات المالية 257،431 188،844

690،314 591،730 خدمية 227،816 265،771

496،579 550،434 صناعية 211،917 191،183

379،699 504،242 تجارة جملة و مفرق 194،133 146،184

502،174 491،081 إنشائية 189،066 193،337

431،816 313،395 الكهرباء والغاز المياه 120،657 166،249

275،624 293،129 أخرى 112،855 106،115

30،166 246،969 نقل و اتصاالت 95،083 11،614

199،455 196،765 تعدين و محاجر 75،755 76،790

148،865 124،802 تجارة الواردات 48،049 57،313

14،901 13،595 زراعة 5،234 5،737

2،544 517 حكومية 199 980

 7،195،849  7،636،584 مجموع القروض والسلف 2،940،085  2،770،402 
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صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء )يتبع(   6

6-١ مصروف إنخفاض القيمة ومخصص قائم كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8

صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء )يتبع(   6
6-٢ مقارنة مخصصات إنخفاض القيمة وفق معيار التقرير المالي الدولي 9 واألحكام التنظيمية وفق 

متطلبات البنك المركزي العماني كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8:
األرقام بألف ريال عماني

ألف ريال عماني

األرقام بألف دوالر أمريكي

وفق معايير 
البنك 

المركزي 
العماني

وفق معيار 
التقرير 
المالي 

الدولي 9 

الفرق

 - 13،971 13،971خسارة إنخفاض القيمة محملة إلى الربح والخسارة

مخصصات مطلوبة وفق معايير البنك المركزي العماني / محتفظ بها وفق معيار التقرير 
المالي الدولي 9

114،163* 140،571 26،408

 - 3.36 3.36إجمالي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة

)0.38( 1.01 1.39صافي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة

وفق معايير 
البنك 

المركزي 
العماني

وفق معيار 
التقرير 
المالي 

الدولي 9 

الفرق

 - 36،288 36،288خسارة إنخفاض القيمة محملة إلى الربح والخسارة

مخصصات مطلوبة وفق معايير البنك المركزي العماني / محتفظ بها وفق معيار التقرير 
المالي الدولي 9

296،528* 365،119 68،591 

 - 3.36 3.36إجمالي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة

)0.38( 1.01 1.39صافي معدل )نسبة( القروض غير المنتظمة

* ال تشمل الفوائد التعاقدية المحفوظة بمقدار 16.724 ألف ريال عماني )43.440 ألف دوالر أمريكي(.

تصنيف البنك 
المركزي 
العماني

تصنيف معيار 
التقرير المالي 

الدولي 9 

إجمالي القيمة 
الدفترية 

مخصص البنك 
المركزي 
العماني

مخصص معيار 
التقرير المالي 

الدولي 9

الفرق بين 
البنك المركزي 

العماني 
ومعيار التقرير 

المالي الدولي 
9

صافي القيمة 
وفق معيار 

التقرير المالي 
الدولي 9 

إحتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
العماني 

)1()2()3()4()5()6( = )4(+)8(-)5()7( = )3(-)5()8(

معياري

-2،249،856 17،593 14،480 32،073 2،264،336المرحلة 1

-385،093)8،083( 12،557 4،474 397،651المرحلة 2

-- ----المرحلة 3

 - 2،634،949 9،510 27،038 36،547 2،661،987 مجموع فرعي

إشارة خاصة

-- ----المرحلة 1

-124،787)11،271( 14،824 3،553 137،580المرحلة 2

-- ----المرحلة 3

 - 124،787)11،271( 14،824 3،553 129،060 مجموع فرعي

دون المعيار

-- ----المرحلة 1

-- ----المرحلة 2

 7،625228)1،619( 4،076 2،230 11،701المرحلة 3

 228 7،625)1،619( 4،076 2،230 11،701 مجموع فرعي

مشكوك في
تحصيلها 

-- ----المرحلة 1

-- ----المرحلة 2

 17،140831)1،663( 15،234 12،740 32،374المرحلة 3

 831 17،140)1،663( 15،234 12،740 32،374 مجموع فرعي

خسارة

-- ----المرحلة 1

-- ----المرحلة 2

 27،80515،665 6،120 68،639 59،094 96،444المرحلة 3

 15،665 27،805 6،120 68،639 59،094 96،444 مجموع فرعي

بنود أخرى غير 
مغطاة وفق 

تعميم البنك 
المركزي 

العماني ب م 
 977

والتعليمات ذات 
الصلة

-602،517)2،466( 2،466- 604،983المرحلة 1

-151،097)8،294( 8،294- 159،391المرحلة 2

-- ----المرحلة 3

 - 753،615)10،759( 10،759 - 764،374 مجموع فرعي

المجموع

 -2،852،374 15،128 16،945 32،073 2،869،319المرحلة 1

 -660،978)25،617( 33،644 8،027 694،622المرحلة 2

 80550،53616،724 89،982 74،063 140،519المرحلة 3

 3،563،88816،724)9،684( 140،571 114،163 3،704،459اإلجمالي
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صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء)يتبع(    6
6-٢ مقارنة مخصصات إنخفاض القيمة وفق معيار التقرير المالي الدولي 9 واألحكام التنظيمية وفق 

متطلبات البنك المركزي العماني كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8 )يتبع(:

صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء )يتبع(    6
6-3 قروض معاد هيكلتها

ألف دوالر أمريكي

ألف ريال عماني

ألف دوالر أمريكي

تصنيف البنك 
المركزي 
العماني

تصنيف معيار 
التقرير المالي 

الدولي 9 

إجمالي القيمة 
الدفترية 

مخصص البنك 
المركزي 
العماني

مخصص معيار 
التقرير المالي 

الدولي 9

الفرق بين 
البنك المركزي 

العماني 
ومعيار التقرير 

المالي الدولي 
9

صافي القيمة 
وفق معيار 

التقرير المالي 
الدولي 9 

إحتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
العماني 

)1()2()3()4()5()6( = )4(+)8(-)5()7( = )3(-)5()8(

معياري

 - 5،843،783  45،698  37،609  83،307  5،881،392 المرحلة 1

 - 1،000،243 )20،995(  32،616  11،621  1،032،859 المرحلة 2

 ------المرحلة 3

 - 6،844،026  24،703  70،225  94،928  6،914،251  مجموع فرعي

إشارة خاصة

 ------المرحلة 1

 - 324،122 )24،001(  33،230  9،228  357،352 المرحلة 2

 ------المرحلة 3

 - 324،122 )24،001(  33،230  9،228  357،352  مجموع فرعي

دون المعيار

------المرحلة 1

 ------المرحلة 2

 592 19،805 )3،301(  10،587  6،695  30،392 المرحلة 3

 592 19،805 )3،301(  10،587  6،695  30،392  مجموع فرعي

مشكوك في
تحصيلها 

 ------المرحلة 1

 ------المرحلة 2

 2،159 44،519 )4،319(  39،569  33،090  84،088 المرحلة 3

 2،159 44،519 )4،319(  39،569  33،090  84،088  مجموع فرعي

خسارة

 ------المرحلة 1

 ------المرحلة 2

 40،689 66،939  9،711  183،565  152،586  250،504 المرحلة 3

 40،689 66،939  9،711  183،565  152،586  250،504  مجموع فرعي

بنود أخرى غير 
مغطاة وفق 

تعميم البنك 
المركزي 

العماني ب م 
 977

والتعليمات ذات 
الصلة

 - 1،564،980 )6،404(  6،404 - 1،571،384 المرحلة 1

 - 392،460 )21،542(  21،542 - 414،002 المرحلة 2

------المرحلة 3

 - 1،957،440 )27،946(  27،946 - 1،985،386 -مجموع فرعي

المجموع

 - 7،408،763  39،294  44،013  83،307  7،452،776 المرحلة 1

 - 1،716،825 )66،538(  87،388  20،849  1،804،213 المرحلة 2

 43،440 131،263  2،091  233،721  192،371  364،983 المرحلة 3

 43،440 9،256،851 )25،154(  365،121  296،528  9،621،973 اإلجمالي

أصول مصنفة 
وفق البنك 

المركزي 
العماني

أصول مصنفة 
معيار التقرير 

المالي الدولي 
 9

إجمالي القيمة 
الدفترية 

مخصص البنك 
المركزي 
العماني

مخصص معيار 
التقرير المالي 

الدولي 9

الفرق بين 
مخصص البنك 

المركزي 
العماني 

ومخصص 
معيار التقرير 

المالي الدولي 
9

صافي القيمة 
الدفترية وفق 
معيار التقرير 

المالي الدولي 
 9

إحتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
العماني 

)1()2()3()4()5()6( = )4(+)8(-)5()7( = )3(-)5()8(

مصنفة
كمنتظمة

- 75،261 )247( 1،227 980 76،488المرحلة 1

- 15،400 )2،815( 5،325 2،510 20،725المرحلة 2

 ------المرحلة 3

- 90،661 )3،062( 6،552 3،490 97،213 مجموع فرعي

مصنفة 
كمتعثرة

 ------المرحلة 1

 ------المرحلة 2

2،959 19،067 )905( 15،635 11،771 34،702المرحلة 3

2،959 19،067 )905( 15،635 11،771 34،702 مجموع فرعي

المجموع

- 75،261 )247( 1،227 980 76،488المرحلة 1

- 15،400 )2،815( 5،325 2،510 20،725المرحلة 2

2،959 19،067 )905( 15،635 11،771 34،702المرحلة 3

2،959 109،728 )3،967( 22،187 15،261 131،915اإلجمالي

أصول مصنفة 
وفق البنك 

المركزي 
العماني

أصول مصنفة 
معيار التقرير 

المالي الدولي 
 9

إجمالي القيمة 
الدفترية 

مخصص البنك 
المركزي 
العماني

مخصص معيار 
التقرير المالي 

الدولي 9

الفرق بين 
مخصص البنك 

المركزي 
العماني 

ومخصص 
معيار التقرير 

المالي الدولي 
9

صافي القيمة 
الدفترية وفق 
معيار التقرير 

المالي الدولي 
 9

إحتياطي 
الفائدة وفق 

البنك المركزي 
العماني 

)1()2()3()4()5()6( = )4(+)8(-)5()7( = )3(-)5()8(

مصنفة
كمنتظمة

 - 195،483 )642( 3،187 2،545 198،670المرحلة 1

 - 40،000 )7،312( 13،831 6،519 53،831المرحلة 2

 ------المرحلة 3

 - 235،483 )7،953( 17،018 9،065 252،501 مجموع فرعي

مصنفة 
كمتعثرة

 ------المرحلة 1

 ------المرحلة 2

 7،686  49،525 )2،351( 40،610 30،574 90،135المرحلة 3

 7،686  49،525 )2،351( 40،610 30،574 90،135 مجموع فرعي

المجموع

 - 195،483 )642( 3،187 2،545 198،670المرحلة 1

 - 40،000 )7،312( 13،831 6،519 53،831المرحلة 2

 7،686  49،525 )2،351( 40،610 30،574 90،135المرحلة 3

 7،686  285،008 )10،304( 57،629 39،639 342،636اإلجمالي
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صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء )يتبع(    6
6-4 الحركة في خسائر اإلئتمان المتوقعة

صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء )يتبع(    6
6-5 الحركة في خسائر اإلئتمان المتوقعة 

 المرحلة 1
ألف ر ع 

 المرحلة 2
ألف ر ع 

 المرحلة 3
ألف ر ع 

 المجموع
ألف ر ع 

التعرض للمخاطر الخاضع لخسائر اإلئتمان المتوقعة

2،264،335535،231140،5192،940،085- قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء

 231،741-- 231،741- أوراق مالية إستثمارية )الديون(

 589،320- 159،391 429،929- إلتزامات قروض وضمانات مالية 

98،443--98،443- مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى

 3،024،448 694،622 140،519 3،859،589 

الرصيد اإلفتتاحي كما في 1 يناير 2018

12،47444،39473،454130،322- قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء

 502-- 502- أوراق مالية إستثمارية )الديون(

 9،094- 7،671 1،423- إلتزامات قروض وضمانات مالية 

 461-- 461- مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى

14،860 52،065 73،454 140،379 

صافي المحول بين المراحل

 -6،445)10،677(4،232- قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء

 ----- أوراق مالية إستثمارية )الديون(

 -- 1،198)1،198(- إلتزامات قروض وضمانات مالية 

 ----- مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى

 3،034 )9،479(6،445 - 

صافي المحمل للفترة 

33،20023،173)7،864()2،163(- قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء

 89 - - 89- أوراق مالية إستثمارية )الديون(

 129 -)1،078( 1،207- إلتزامات قروض وضمانات مالية 

)82(--)82(- مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى

)949()8،942(33،200 23،309 

المشطوب للفترة

)23،117()23،117( - -- قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء

- - )23،117()23،117(

الرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2018 

14،54325،85389،982130،378- قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء

 591 - - 591- أوراق مالية إستثمارية )الديون(

 9،223 - 7،791 1،432- إلتزامات قروض وضمانات مالية 

 379 - - 379- مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى

16،945 33،644 89،982 140،571 

 المرحلة 1
ألف د أ 

 المرحلة 2
ألف د أ 

 المرحلة 3
ألف د أ 

 المجموع
ألف د أ 

التعرض للمخاطر الخاضع لخسائر اإلئتمان المتوقعة

 7،636،584  364،984  1،390،211  5،881،389 - قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء

 601،925 -- 601،925 - أوراق مالية إستثمارية )الديون(

 1،530،701 - 414،002  1،116،699 - إلتزامات قروض وضمانات مالية 

 255،696 -- 255،696 - مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى

  7،855،709  1،804،213  364،984  10،024،906 

الرصيد اإلفتتاحي كما في 1 يناير 2018

 338،499  190،790  115،309  32،400 - قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء

 1،304 -- 1،304 - أوراق مالية إستثمارية )الديون(

 23،621 - 19،925  3،696 - إلتزامات قروض وضمانات مالية 

 1،197 -- 1،197 - مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى

 38،597  135،234  190،790  364،621 

صافي المحول بين المراحل

- 16،740 )27،732(  10،992 - قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء

----- أوراق مالية إستثمارية )الديون(

-- 3،112 )3،112( - إلتزامات قروض وضمانات مالية 

----- مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى

  7،880  )24،620( 16،740 -

صافي المحمل للفترة

 60،189  86،233 )20،426( )5،618( - قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء

 231 -- 231 - أوراق مالية إستثمارية )الديون(

 334 -)2،801(  3،135 - إلتزامات قروض وضمانات مالية 

)213( --)213( - مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى

 )2،465( )23،227( 86،233  60،541 

المشطوب للفترة

)60،044( )60،044( --- قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء

-- )60،044( )60،044(

الرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2018 

 338،644  233،719  67،151  37،774 - قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء

 1،535 -- 1،535 - أوراق مالية إستثمارية )الديون(

 23،955 - 20،236  3،719 - إلتزامات قروض وضمانات مالية 

 984 -- 984 - مستحق من بنوك والبنوك المركزية وأصول مالية أخرى

 44،012  87،387  233،719  365،118 



ايضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

ايضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

التقرير السنوي 2018 | 141  140 | البنك الوطني العماني 

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

إستثمارات مدرجة في ُعمان بالقيمة العادلة 
من خالل الربح والخسارة

- 12،660 قطاع البنوك واالستثمار 4،874 -

- 12،660 4،874 -

االستثمارات المدرجة - أجنبية

- 1،044 قطاع البنوك واالستثمار 402 -

- 1،044 402 -

االستثمارات غير المدرجة

- 5،626 قطاع البنوك واالستثمار 2،166 -

- 647 قطاع الخدمات 249 -

- 6،273 2،415 -

- 19،977 مجموع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 
والخسارة 7،691 -

اإلستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة
اإلستثمارات المدرجة - ُعمان 

143،431 - - سندات التنمية الحكومية 55،221

1،429 - قطاع البنوك واإلستثمار - 550

144،860 - مجموع اإلستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة - 55،771 

مجموع إستثمارات األسهم بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر مدرجة في ُعمان 

- 5،280 قطاع الصناعة 2،033 -

- 51،590 قطاع الخدمات 19،862 -

- 56،870 21،895 -

االستثمارات المدرجة - أجنبية

- 7،945 قطاع البنوك واإلستثمار 3،059 -

- 7،945 3،059 -

إستثمارات غير مدرجة

- 766 قطاع البنوك واإلستثمار 295 -

- 94 قطاع الخدمات 36 -

- 860 331 -

- 65،675 مجموع بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر- 
صكوك األسهم 25،285 -

أدوات الديون المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
دخل شامل آخر

االستثمارات المدرجة - عمان

- 8،808 سندات التنمية الحكومية 3،391 -

- 8،808 مجموع بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر - 
أدوات الديون 3،391 -

االستثمارات المالية االستثمارات المالية )يتبع(7         7

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

اإلستثمارات المتاحة للبيع
اإلستثمارات المدرجة - ُعمان

 5،904 - قطاع الصناعة -  2،273 

 54،704 - قطاع الخدمات -  21،061 

10،117 - سندات التنمية الحكومية - 3،895

 70،725 - - 27،229

اإلستثمارات المدرجة - أجنبي

 6،602 - قطاع البنوك واالستثمار - 2،542

 6،602 - - 2،542

اإلستثمارات غير المدرجة 

19،345 - قطاع البنوك واالستثمار - 7،448

 886 - قطاع الخدمات - 341

 20،231 - - 7،789

97،558 - مجموع اإلستثمارات المتاحة للبيع - 37،560

االستثمار المقاس بالتكلفه المطفأة
اإلستثمارات المدرجة - ُعمان 

- 436،270 سندات التنمية الحكومية 167،964 -

- 7،792 الصكوك الحكومية 3،000 -

- 11،272 قطاع البنوك واالستثمار 4،340 -

- 15،000 قطاع الصناعة 5،775 -

- 24،260 قطاع الخدمات 9،340 -

- 494،594 190،419 -

اإلستثمارات المدرجة - أجنبية

- 12،868 سندات التنمية الحكومية 4،954 -

- 12،868 4،954 -

- 507،462 مجموع التكلفة المطفأة 195،373  -

 اإلستثمارات المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق 
اإلستثمارات المدرجة - ُعمان

 199،963 - سندات التنمية الحكومية -  76،986 

 15،000 - قطاع الصناعة -  5،775 

 214،963 - -  82،761 

استثمارات خارجية مدرجة

 5،112 - قطاع البنوك - 1،968 

13،143 - سندات التنمية الحكومية - 5،060 

 18،255 - - 7،028 

 233،218 - مجموع االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق -  89،789 

ال ينطبق )1،535( خصم: اثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 9  )591( ال ينطبق

 475،636 600،387 مجموع االستثمارات المالية 231،149  183،120
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8  المباني والمعدات االستثمارات المالية )يتبع(  7
الحركة في مخصصات خسائر اإلئتمان لألوراق المالية للديوون بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر والتكلفة المطفأة 

هي كالتالي:

تفاصيل االستثمارات الهامة
افيما يلي نورد تفاصيل االستثمارات التي تزيد عن 10% من القيمة الدفترية لمحفظة استثمارات البنك:

في سنة 2018، استلم البنك توزيعات أرباح بقيمة 1.25 مليون ريال عماني من أسهمه بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر 
)2017: 1.34 مليون ريال عماني لألوراق المالية المتاحة للبيع(، مسجلة كإيرادات تشغيلية أخرى.

قام البنك بتصنیف استثماراستثماراتها األسهم المصنفة مسبقًا كإستثمارات متاحة للبیع باعتبارها استثمارات في األسهم بالقيمة 
العادلة من خالل دخل شامل آخر على أساس أنها غیر محتفظ بها للمتاجرة.

لم تطرأ تغييرات جوهرية على أدوات الدين التي تم قياسها باالرصدة االجمالية بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر، التي 
ساهمت في حدوث تغييرات كبيرة في خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى السنة.

إن القيمة العادلة ألدوات الدين الخاصة بالبنك التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر وفق مخاطر االئتمان، 
بناءًا على نظام التصنيف االئتماني الداخلي للبنك وتصنيف المرحلة في نهاية السنة، يتم اإلفصاح عنها في اإليضاح 30-1 حول 

البيانات المالية.

فيما يلي بيان التصنيف االئتماني لسندات دين االستثمار، بناءًا على أدنى تصنيف تم تحديده من قبل وكاالت التصنيف الدولية 
الرئيسية:

إن األراضي والمباني أعاله تشمل أراضي ومباني مملوكة بصافي قيمة دفترية بمقدار 48،66 مليون ريال عماني ‐ 126،39 
مليون دوالر أمريكي( )2017: 49،77 مليون ريال عماني - 129.27 مليون دوالر أمريكي( منها أرض مملوكة بتكلفة 8،56 

مليون ريال عماني - 22،22 مليون دوالر أمريكي )2017: 8،56 مليون ريال عماني ‐ 22،22 مليون دوالر أمريكي( لم يتم 
إستهالكها كما لم يتم إعادة تقييمها.

إن لدى البنك سياسة إلعادة تقييم مبانيه في نهاية كل خمس سنوات. وفقًا لسياسة البنك، تم إعادة تقييم ثالثة مباني 
على أرض مملوكة بالكامل بقيمة سوقية مفتوحة من قبل مقيم مهني مستقل خالل سنة 2015. في حال إدراج المباني 

على أرض مملوكة بالكامل بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك، فإن صافي القيمة الدفترية كانت ستكون 38،33 مليون ريال 
عماني 99،56 مليون دوالر أمريكي )2017 - 39،32 مليون ريال عماني - 102،13 مليون دوالر أمريكي(

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

ال ينطبق ال ينطبق الرصيد في بداية السنة ال ينطبق ال ينطبق

ال ينطبق 1،304 أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9 502 ال ينطبق

ال ينطبق 1،304 إعادة بيان الرصيد اإلفتتاحي وفق معيار التقرير 
المالي الدولي 9  502 ال ينطبق

ال ينطبق 231 مخصص خالل السنة  89 ال ينطبق

ال ينطبق 1،535 الرصيد في نهاية السنة  591 ال ينطبق

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

مصنفة 24،260  5،112   9،340  1،968 

غير مصنفة 16،429 29،571 6،325  11،385 

 353،511  475،584 سيادية  183،100  136،102

388،194 516،273  198،765 149،455

 محفظة البنك
٪

 القيمة الدفترية
ألف دوالر أمريكي

 محفظة البنك
٪

 القيمة الدفترية
ألف ر.ع

2018

%79.2 475،584 سندات التنمية الحكومية العمانية  %79.2 183،100

2017

%74.3 353،511 سندات التنمية الحكومية العمانية  %74.3 136،102

اراضي ومباني 
 مملوكة للبنك

وتحسينات 
على أمالك 

 مستأجرة
ألف ر.ع

السيارات 
واألثــاث 

 والمعدات
ألف ر.ع

أعمال رأسماليه
 قيد التنفيذ

ألف ر.ع

 المجموع
ألف ر.ع

تسوية القيمة الدفترية:

51،24912،4862،06065،795الرصيد في 1 يناير 2018 بعد خصم اإلستهالك المتراكم

141،1751،8553،044األضافات

)20()4()12()4(المستبعدات

-)1،645(6131،032المحول

)2(--)2(فروقات تحويل العملة األجنبية 

)4،457( -)2،641( )1،816(اإلستهالك

50،05412،0402،26664،360الرصيد في 31 ديسمبر 87 بعد خصم اإلستهالك المتراكم

62،08741،6332،266105،986بالتكلفة

4،385--4،385بإعادة التقييم 

)46،011(-)29،593()16،418(اإلستهالك المتراكم 

50،05412،0402،26664،360صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2018

 31،2735،886167،169 130،010صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2018 ‐ ألف دوالر أمريكي

62،35341،4202،060105،833بالتكلفة

4،385 - -4،385بإعادة التقييم 

)44،423(-)28،934( )15،489(اإلستهالك المتراكم 

51،24912،4862،06065،795صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2017

133،11432،4315،351170،896صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2017 ‐ ألف دوالر أمريكي
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األصول األخرى ١3    اإللتزامات األخرى9 

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال    ١٠

ودائع العمالء وحسابات استثمار غير مقيدة   ١١

الضرائب    ١4

١٢   سندات متوسطة األجل بعملة اليورو
اصدر البنك سندات مدتها 5 سنوات بمقدار 600 مليون دوالر امريكي الالئحة S في أكتوبر 2014. إن هذه السندات تستحق في 

أكتوبر 2019. 

وفي وقت الحق خالل سنة 2018، أبرم البنك إصدارًا إضافيًا بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي وزاد في الوقت ذاته حجم البرنامج إلى 
1.500 مليون دوالر أمريكي. كما قام البنك بإعادة شراء 300 مليون دوالر أمريكي من اإلصدار الذي تم إصداره في سنة 2014.

نتيجة لإلصدار الجديد وإعادة الشراء المذكورة أعاله، تشتمل المبالغ المفصح عنها في الميزانية العمومية على ما يلي:

إن السندات مدرجة في بورصة أيرلندا و ينظمها القانون اإلنجليزي، القيمة الدفترية للسندات مثبوتة بعد ادخال مبلغ تحوط 
القيمة العادلة )أنظر إيضاح 34(.

البنك ملزم بمصروفات ضريبية للدخل حسب النسب التالية:

15% )2017: 15%( من إجمالي الدخل المجمع • سلطنة عمان: 

20% من الدخل الخاضع للضريبة  • دولة اإلمارات العربية المتحدة: 

22.50% من الدخل الخاضع للضريبة • مصر: 

الحركة في مخصص خسائر االئتمان للقروض والسلف وأنشطة التمويل غير الممولة للعمالء:

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

42،475 ذمم فوائد مدينة وذمم أخرى مستحقة القبض  66،138   25،464 16،353

7،016 صافي القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية )إيضاح 34 ( 1،169   450 2،701

65،384 مستحق من العمالء مقابل أوراق القبول  72،570   27،939 25،173

4،047 ضريبة مؤجلة )إيضاح 14( 1،906   734  1،558 

118،922  141،783 المجموع   54،587 45،785

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

الحسابات الجارية 2،262،068  2،281،309   870،896  878،304 

حسابات التوفير 1،515،555  1،513،041   583،489  582،521 

الودائع ألجل 2،592،200  2،598،551   997،997  1،000،442 

 6،392،901  6،369،823 المجموع   2،452،382  2،461،267 

المبلغالتفاصيل 

300 مليوناإلصدار الذي تم في سنة 2014 المستحق في سنة 2019

500 مليوناإلصدار الذي تم في سنة 2018 المستحق في سنة 2023

800 مليونالمجموع

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

317،073 390،610 قروض  150،385 122،073

9،569 14،452 أرصدة أخرى 5،564 3،684

326،642 405،062 المجموع  155،949 125،757

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

112،647 137،826 فوائد مستحقة الدفع وأخرى 53،063 43،369

 4،756  5،294 حقوق الموظفين 2،038 1،831

65،384 إلتزامات اوراق القبول  72،567  27،939 25،173

- 23،957  مخصصات خسائر االئتمان لإللتزامات القروض 
والضمانات المالية 9،223 -

7،725 القيمة العادلة السالبة للمشتقات ) إيضاح 34( 3،301  1،271 2،974

190،512 242،945 المجموع 93،534 73،347

حقوق الموظفين كما يلي:

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  4،580  4،073  1،763  1،568 

اإللتزامات األخرى 714  683  275  263 

 4،756  5،294 المجموع 2،038  1،831 

لقد كانت الحركة في إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة 
خالل السنة كما يلي:

3،956 اإللتزامات كما في 1 يناير 4،073  1،568  1،523 

1،353 مصروف مدرج في األرباح أو الخسائر للسنة  1،496  576 521

)1،236(  )989( مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة  )381(  )476(

4،073 المجموع  4،580  1،763  1،568 

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

مصروف الضريبية الحالية:

20،371 السنة الحالية 22،176  8،538 7،843

 )1،579( تعديل الضريبة المؤجلة 1،897  730 )608(

18،792 المجموع 24،073  9،268 7،235

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

ال ينطبق NA الرصيد في بداية السنة ال ينطبق ال ينطبق

ال ينطبق   23،620 أثر تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9  9،094 ال ينطبق

ال ينطبق   23،620 إعادة بيان الرصيد اإلفتتاحي وفق معيار التقرير المالي الدولي 9 9،094 ال ينطبق

ال ينطبق المخصص خالل السنة 14،435  ال ينطبق 5،557 

ال ينطبق  )14،098( المسترد / المفرج خالل السنة  )5،428( ال ينطبق

ال ينطبق الرصيد في نهاية السنة 23،957  9،223 ال ينطبق
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اإللتزامات الضريبية للبنك في سلطنة ُعمان قد تم ربطها حتى العام المنتهي في 31 ديسمبر 2013. 

إن الربوط الضريبية لعمليات جمهورية مصر العربية الخاصة بالضرائب المختلفة المطبقة هي في مراحل مختلفة من 
اإلكمال لدى السلطات الضريبية المعنية، إن إلتزام البنك بشأن فرعه في أبو ظبي قد تم اإلتفاق عليه مع السلطات الضريبية 

حتى 31 ديسمبر 2017.

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

133،146 155،522 الربح المحاسبي 59،876 51،261 

19،972 الضريبة حسب النسبة المقررة في عمان 23،328  8،981 7،689 

1،962 مصروفات غير قابلة للخصم 1،787  688 755 

 )4،025(  )2،542( إيرادات معفاة من الضريبة  )979( )1،549(

2،462  )397( أخرى )152(  948 

20،371  7،843 8،538 المجموع 22،176 

االلتزام الضريبي

األصول الضريبية المؤجلة المعترف بها

رأس المال   ١6
رأس المال المرخص به للبنك هو 2،000،000،000 سهم و القيمة األسمية للسهم الواحد 100 بيسة ) مقابل 2،000،000،000 سهم و القيمة 

األسمية للسهم الواحد 100 بيسة لعام 2017( و في 31 ديسمبر 2018 أصدر البنك 1.625.946.355 سهم بقيمة أسمية للسهم 
الواحد 100 بيسة مدفوعة بالكامل ) مقابل 1.548.520.338 سهم في عام 2017 بقيمة أسمية 100 بيسة للسهم الواحد(.

في 31 ديسمبر 2018 كان المساهمين الذين يملكون 10% أو أكثر من رأس مال البنك كما يلي:

عالوة إصدار   ١7
تمثل عالوة إصدار األسهم البالغة 34،5 مليون ريال عماني )89،5 مليون دوالر أمريكي( العالوة المحصلة من إصدار 10 ماليين 

سهم من قبل البنك من خالل طرح خاص بسعر 4،45 ريال عماني )11،56 دوالر أمريكي( للسهم، الذي تمت الموافقة عليه من 
قبل مساهمي البنك أثناء جمعيتهم السنوية غير العادية المنعقدة في سنة 2005، وفي ذلك الوقت بلغت القيمة اإلسمية 

لسهم البنك قدرها 1 ريال عماني.

االحتياطي القانوني  ١8
يدرج االحتياطي القانوني الغير قابل للتوزيع وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان ووفقا للقانون االتحادي 

رقم 10 في أبوظبي، يجب تحويل سنويا ما ال يقل عن 10% من األرباح السنوية للبنك حتى يبلغ االحتياطي القانوني ما مقداره 
ثلث رأس المال على األقل في سلطنة عمان ونصف رأس مال الفرع في أبوظبي، في 31 ديسمبر 2018 وصل اإلحتياطي 

القانوني في سلطنة ُعمان ثلث رأس المال المصدر.

النسبة المئوية للتملك محسوبة على أساس مجموع أسهم البنك الموجودة في تاريخ بيان المركز المالي. 

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

20،371 ضريبة الدخل و ضرائب أخرى ‐ السنة الحالية 22،176  8،538 7،843 

 )70( ضريبة الدخل و ضرائب أخرى ‐ سنوات سابقة 4،886  1،881 )27(

20،291 المجموع  27،062  10،419 7،816 

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

3،843  فروقات مؤقتة قابلة للخصم متعلقة في 1،948
750 مخصصات وإعادة تقييم المباني 1،480

204  )42( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر  )16( 78 

4،047 المجموع  1،906  734 1،558 

الضرائب )يتبع(  ١4
حركة األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة:

الضرائب )يتبع(  ١4
أدناه شرح للتسوية بين ضريبية الدخل حسب الربح المحاسبي ومصروف ضريبة الدخل للسنة:

دين ثانوي   ١5

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

2،151 4،047 الرصيد في بداية السنة 1،558 828

1،579 )1،897( المكون خالل السنة  )730( 608

317 )244( األثر الضريبي لحركة اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
دخل شامل آخر )94( 122

4،047 1،906 المجموع  734 1،558 

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

127،532 64،935 في 1 يناير 25،000 49،100

)62،597( )20،779( مدفوعة خالل السنة )8،000( )24،100(

64،935 44،156 المجموع  17،000 25،000

عدد األسهم 
باأللف سهم

النسبة المئوية 
للتملك

34.90%567،453البنك التجاري القطري 

14.74%239،734مجموعة سهيل بهوان )القابضة( ش م م 

11.31%183،917صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 
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إحتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع    ١9
إحتياطي 

اإلستثمارات 
المتاحة للبيع 

ألف ر ع 

إحتياطي إعادة 
التقييم 

ألف ر ع

إحتياطي الدين 
الثانوي 
ألف ر ع

المجموع
ألف ر ع

4،38521،60023،419)2،496(في 1 يناير 2018

أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 9

األوراق المالية االستثمارية )أدوات الدين واألدوات القابلة للتسعير( من 
 األصول المتوفرة للبيع إلى تلك المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة
276--276

األوراق المالية االستثمارية )األسهم( من األصول المتوفرة للبيع إلى تلك 
)346(-- )346( المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

4،38521،60023،419)2،566(الرصيد اإلفتتاحي المعاد بيانه وفق معيار التقرير المالي الدولي 9

)2،184( --)2،184( صافي حركة قيود إستثمارات متوفرة للبيع 

)94( --)94( تأثير ضريبة صافي الخسائر على اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع 

)8،000(  )8،000(--محول الى األرباح المحتجزة

 3،400  3،400  - -الُمحول إلى إحتياطي الدين الثانوي 

 16،541  17،000  4،385 )4،844( في 31 ديسمبر 2018 

11،39044،15642،964)12،582(في 31 ديسمبر 2018 )ألف دوالر أمريكي(

يمثل اإلحتياطي الفائض من إعادة تقييم األراضي والمباني وهو غير قابل للتوزيع لحين بيع أو إستخدام األصول المتعلقة.   )1(
يمثل إحتياطي الدين الثانوي تحويل سنوي مقابل الدين الثانوية الذي يستحق خالل فترة الخمس سنوات التالية )إيضاح 15(.   )2(

اإلحتياطي متوفر إلعادة تحويله إلى األرباح المحتجزة عند إستحقاق اإليداع الخاص.

يوضح الجدول التالي تركيز االلتزامات اإلحتمالية الطارئة طبقا للقطاع االقتصادي:

تشتمل الضمانات على مبلغ 1.58 مليون ريال عماني ‐ 4.1 مليون دوالر أمريكي )2017: 0،29 مليون ريال عماني ‐ 0.75 مليون 
دوالر أمريكي( متعلقة بقروض متعثرة.

اإلرتباطات

المستوى ١ سندات دائمة  ٢٠
في سنة 2015، أصدر البنك سندات دائمة 1 لتداول االوراق 

)سندات المستوى 1( والبالغة 115 مليون ريال عماني )300 
مليون دوالر أمريكي(.

سندات المستوى 1 تشكل التزامات مباشرة وغير 
مشروطة، وغير مضمونة تابعة للبنك ويتم تصنيفها 

ضمن حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
32: األدوات المالية - تصنيف. ال يوجد موعد استحقاق ثابت 

أو نهائي للسندات الدائمة من المستوى 1. يوجد من قبل 
البنك في تقديرها موعد استرداد على 18 نوفمبر 2020 )»تاريخ 

الدعوة األولى«( أو في أي تاريخ دفع الفائدة و يخضع عد ذلك 
لموافقة مسبقة من البنك المركزي العماني.

السندات من المستوى 1 تحمل الفائدة على القيمة االسمية 
لها من تاريخ التسجيل االول بمعدل سنوي ثابت قدره 

7.875%. بعد ذلك سيتم إعادة تعيين سعر الفائدة على 
فترات لمدة خمس سنوات. سوف يتم دفع الفائدة على 

أساس نصف سنوي في المتأخرات وتعامل على أنها خصم 
من حقوق المساهمين. الفائدة هي غير تراكمية وتدفع 

وفقا لتقدير البنك. 

وتشكل هذه األوراق جزء من رأس المال الفئة 1 من البنك 
 وتتوافق مع بازل 3 وانضمة البنك المركزي العماني 

.)BM 1114(

توزيع األرباح المدفوعة والمقترحة     ٢١
إقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.016 ريال 
عماني لكل سهم تبلغ في مجموعها 26 مليون ريال 

 عماني ) مقابل 0.042 دوالر أمريكي للسهم الواحد 
وباجمالي 67.5 مليون دوالر أمريكي( عن السنة المنتهية 

في 31 ديسمبر 2018 وهي خاضعة لموافقة المساهمين 
في الجمعية العمومية السنوية العادية المقرر عقدها في 

مارس 2019. 

تم في إجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقد في مارس 
2018 الموافقة ودفعت الحقًا، توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.015 

ريال عماني للسهم مجموعها 23.2 مليون ريال عماني 
)0.039 دوالر أمريكي للسهم مجموعها 60.3 مليون دوالر 

أمريكي( و توزيعات أرباح أسهم منحة بقيمة اسمية 0.005 
ريال عماني للسهم الواحد باجمالي 7.7 مليون ريال عماني 

)0.013 دوالر أمريكي للسهم الواحد و باجمالي 20.1 مليون 
دوالر أمريكي ( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

االرتباطات وااللتزامات االحتمالية   ٢٢
الطارئة

قام البنك، من أجل تلبية اإلحتياجات المالية للعمالء ، بإبرام 
إرتباطات مختلفة غير قابلة لإللغاء وإلتزامات إحتمالية 

طارئة. بالرغم من أن هذه اإللتزامات ال يجوز إدراجها في قائمة 
المركز المالي، فإنها تتضمن على مخاطر إئتمانية وبالتالي 

فهي جزء من إجمالي مخاطر البنك. 

تشتمل االرتباطات المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية على 
االرتباطات الخاصة بتقديم التسهيالت االئتمانية واالعتمادات 
المستندية تحت الطلب وخطابات الضمان لتلبية احتياجات 

عمالء البنك.

تمثل االرتباطات بتقديم تسهيالت إئتمانية االرتباطات 
التعاقدية لتقديم قروض وتسهيالت تجدد تلقائيًا. وعادة ما 

يكون لهذه االرتباطات تواريخ صالحية محددة، أو تشتمل على 
شروط اللغائها، وتتطلب دفع رسـوم. ونظرًا المكانية انتهاء 

صالحية هذه العقود دون القيام بسحب التسهيالت، فإن 

االرتباطات وااللتزامات االحتمالية الطارئة )يتبع(  ٢٢
القيـم التعاقدية ال تمثل بالضرورة التزامات مالية مستقبلية. 

يلتزم البنك بموجب االعتمادات المستندية تحت الطلب وخطابات الضمان القائمة بالدفع نـيابة عن عمالئه في حالة عدم قيام 
العميل بالوفاء بالتزاماته وفقًا لشروط العقد.

٢٢-١  االلتزامات االحتمالية الطارئة واإلرتباطات
بلغت التزامات البنك بالنيابة عن العمالء التي لها مقابل من التزامات العمالء بتاريخ قائمة المركز المالي كالتالي:

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

947،844 958،090 ضمانات 368،865 364،920

213،473 261،913 اعتمادات مستندية 100،836 82،187

1،161،317 1،220،003  469،701 447،107

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

إنشاءات 500،629  563،143   192،742  216،810 

أخرى  162،452  113،205   62،544  43،584 

تجارة جملة و بالتجزئة 159،494  191،104   61،405  73،575 

مؤسسات مالية 136،312  91،525   52،480  35،237 

صناعة  129،918  111،610   50،018  42،970 

نقل و اتصاالت 78،159  23،421   30،091  9،017 

خدمات  42،531  53،457   16،375  20،581 

تعدين و محاجر 7،994  9،335   3،078  3،594 

كهرباء، غاز و مياه 1،602  3،270   617  1،259 

شخصية  649  699   250  269 

زراعة 263  548   101  211 

 1،161،317 1،220،003  469،701  447،107 

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

422،927 310،699 إرتباطات غير مسحوبة  119،619 162،827

5،062 2،894 المصروفات الرأسمالية 1،114 1،949

8،894 4،701 إلتزامات عقود اإليجار التشغيلية  1،810 3،424

الحد األدنى لمدفوعات عقود اإليجار المستقبلية: 

3،340 2،135 أقل من سنة واحدة  822 1،286

5،554 2،566 من سنة إلى خمس سنوات  988 2،138

8،894 4،701  1،810 3،424
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االرتباطات وااللتزامات االحتمالية الطارئة )يتبع(  ٢٢
الفروع

قام البنك بإيداع رأس المال الالزم في البلدان التالية وذلك لدعم فروعه في الخارج، هذه المبالغ ال يمكن سحبها بدون موافقة 
من البنوك المركزية للبلدان المعنية:

المطالبات القانونية 
حسب طبيعة القطاع المصرفي، والتقاضي سواء من قبل أو ضد البنك هو متوقع، من أجل إدارة هذا التقاضي بشكل صحيح، 

يوجد لدى البنك آلية وضوابط رقابة فعالة، ليس لدى البنك أي إجراءات قانونية رئيسية / جوهرية معلقة لدى المحاكم في 
سلطنة ُعمان أو خارجها سواء رفعت من قبل البنك أو ضده، غير الدعاوي العادية المقدمة من قبل العمالء في سياق األعمال 

االعتيادية، ومع ذلك، يوجد هناك بعض المطالبات القانونية العالقة المرفوعة ضد البنك والتي ال يتوقع أن يكون لها أي أثر 
جوهري على البيانات المالية للبنك، وبالمثل، يوجد هناك بعض القضايا الجارية التي رفعها البنك ضد المقترضين ضمن سياق 

ممارسة النشاط العادي.

األصول اإلئتمانية
القيمة العادلة لألوراق المالية كما في 31 ديسمبر 2018 المحتفظ بها كأمانة للعمالء تبلغ قدرها 46.8 مليون ريال عماني ‐ 

121.6 مليون دوالر أمريكي )2017 - 47.8 مليون ريال عماني ‐ 124.2 مليون دوالر أمريكي(.

إيرادات الفوائد:-  ٢3

األصول التي تحتسب لها فوائد، بخالف االستثمارات، حققت فوائد إجمالية بمعدل فائدة فعلي سنوي يبلغ 5.29% للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018 )مقارنة بنسبة 5.13 % للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017(.

مصروفات الفوائد:-  ٢4

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

366،971 الفائدة من العمالء  363،569   139،974 141،284

9،096 الفائدة من البنوك  13،034   5،018 3،502

إستثمارات 19،903  13،221   7،663 5،090

389،288 المجموع 396،506   152،655 149،876

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

88،584 88،584 فرع أبوظبي  34،105 34،105

50،000 50،000 فروع جمهورية مصر العربية  19،250 19،250

138،584 138،584 المجموع 53،355 53،355

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

107،327 الفائدة للعمالء  115،270   44،379 41،321

17،688 الفائدة للبنوك  20،480   7،885 6،810

18،130 سندات متوسطة األجل بعملة اليورو 28،060   10،803 6،980

143،145 المجموع 163،810   63،067 55،111

بلغ المتوسط الفعلي اإلجمالي التكلفة السنوية لألموال بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 نسبة 2.32% )مقارنة 
بنسبة 1.97% للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017(. 

إيرادات التشغيل األخرى   ٢5

مصروفات التشغيل األخرى    ٢6

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

 50،647 58،127 إيرادات الرسوم والعموالت  22،379  19،499 

 )18( )18( مصروفات الرسوم والعموالت  )7(  )7( 

 50،629 58،109 صافي الرسوم والعموالت  22،372 19،492

 13،122 14،316 رسوم الخدمات 5،512  5،052

 4،829 306 أرباح بيع استثمارات   118  1،859 

 14،630 16،185 صافي األرباح من عمليات صرف العملة األجنبية  6،231  5،633 

 3،488 3،268 توزيعات األرباح   1،258 1،343

3،164 2،974 إيرادات متنوعة  1،145  1،218 

المجموع 95،158  89،862  36،636 34،597

2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

15،953 13،901 مصروفات التأسيس  5،352  6،142

41،691 34،213 مصروفات التشغيل والمصروفات اإلدارية  13،172  16،051

870 792 مكافآت مجلس اإلدارة   305  335

58،514 48،906 المجموع 18،829 22،528
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20182017

مساهم 
رئيسي
ألف ر ع 

أخرى 
ألف ر ع 

المجموع 
ألف ر ع 

مساهم 
رئيسي
ألف ر ع 

أخرى
ألف ر ع

المجموع 
ألف ر ع

138،697138،697- 115،139  115،139 -القروض والسلف

2،73038،54841،278 85،020  52،757  32،263 ودائع العمالء

1569،6259،781 9،709  9،625  84 المستحق من البنوك

427-427 109 - 109 المستحق للبنوك

14،5003،00017،500 14،500 - 14،500 دين ثانوي 

3،0578،76511،822 45،675  45،152  523 خطابات مستندية، ضمانات وأوراق قبول 

 77،000 -77،000  77،000 - 77،000 تسهيالت إئتمانية متجددة حسب الطلب 

 1،981 -1،981  2،031 - 2،031 اإلستثمار

يتضمن األرباح أو الخسائر للسنة المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:

 6،315  6،275  40  7،210  7،177  33 إيرادات الفوائد

 975  895  80  304  228  76 إيرادات العمولة 

 4،043  1،096  2،947  3،240  1،190  2،050 مصروفات الفوائد 

 445  445 - 600  600 -مصروفات أخرى 

20182017

مساهم 
رئيسي

ألف دوالر 
أمريكي 

أخرى 
ألف دوالر 
أمريكي

المجموع 
ألف دوالر 
أمريكي

مساهم 
رئيسي

ألف دوالر 
أمريكي 

أخرى
ألف دوالر 
أمريكي

المجموع 
ألف دوالر 
أمريكي

 360،252 360،252 - 299،062  299،062 -القروض والسلف

 107،216 100،125 7،091  220،831  137،031  83،800 ودائع العمالء

 25،405  25،000  405  25،218  25،000  218 المستحق من البنوك

 1،109 - 1،109  283 - 283 المستحق للبنوك

 45،454  7،792  37،662  37،662 - 37،662 دين ثانوي 

 30،706  22،766  7،940  118،636  117،278  1،358 خطابات مستندية، ضمانات وأوراق قبول 

 200،000- 200،000  200،000 - 200،000 تسهيالت إئتمانية متجددة حسب الطلب 

 5،145 - 5،145  5،275 - 5،275 اإلستثمارات

يتضمن األرباح أو الخسائر للسنة المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:

 16،403  16،299  104  18،728  18،642 86إيرادات الفوائد

 2،531  2،325  208  789  592  197 إيرادات العمولة 

 10،502  2،847  7،655  8،416  3،091  5،325 مصروفات الفوائد 

 1،156 1،156 - 1،558  1،558 -مصروفات أخرى 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة   ٢7
يقوم البنك بإجراء معامالت في ظل ظروف تجارية إعتيادية مع بعض المدراء التنفيذيين أو المساهمين أو أعضاء مجلس 

اإلدارة أو الشركات التي لهم فيها نفوذ قوي، إن إجمالي مبالغ األرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة هي كالتالي:

العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد   ٢8
يحتسب عائد السهم الواحد بتقسيم ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:

خالل العام 2018، أصدر البنك توزيعات أرباح أسهم منحة 0،005 
 ريال عماني للسهم الواحد بإجمالي 7.7 مليون ريال عماني 

) 0،019 دوالر امريكي للسهم الواحد بإجمالي 20 مليون دوالر 
امريكي( إلى المساهمين الحاليين، كما كانت الطرح دون 

أي اعتبار، ويتم تعديل عدد األسهم العادية القائمة قبل الطرح 
للتغيير النسبي في عدد األسهم العادية القائمة كما لو أن 

الطرح قد وقع في بداية الفترة المبكرة المعروضة.

 لم يتم عرض العائد االساسي للسهم الواحد المخفف، 
 حيث لم يصدر البنك أي ادوات مالية قد تؤثر على العائد 

عند ممارسته.

كفاية رأس المال  ٢9
يحتفظ البنك بقاعدة رأس مال ُتدار بشــكل نشــط لتغطية 

المخاطــر المتأصلــة في األعمــال، كما تتم مراقبة كفاية 
رأســمال البنك بإســتخدام، ضمن مقاييس أخرى، القوانين 

والنســب التي أصدرتها لجنة بازل حول اإلشــراف على 
المصــارف والتــي قام بتبنيهــا البنك المركزي العماني في 

إشرافه على البنك. 

إلتزم البنك خالل السنة الماضية بالكامل بكافة المتطلبات 
الخارجية المفروضة على البنك و المتعلقة برأس المال. 

إدارة رأس المال
إن الغرض الرئيسي إلدارة رأس مال البنك هو التأكد بأن 

البنك يتقيد بمتطلبات رأس المال الخارجية المفروضة وإن 
البنك يحتفظ بدرجات إئتمان قوية ونسبة رأس مال جيدة من 

أجل دعم أعماله ورفع قيمة المساهمين إلى الحد األقصى.

 يقــوم البنك بإدارة هيكلية رأســماله وإجراء التعديالت 
عليهــا، على ضــوء التغييرات في الظروف اإلقتصادية 

وخصائــص مخاطر أنشــطته، من أجل الحفاظ أو تعديل 
هيكليــة رأس المــال، يجوز للبنــك أن يقوم بتعديل قيمة 

توزيعــات األرباح المدفوعة إلى المســاهمين أو إصدار، عائد 
رأس مال إلى المســاهمين أو إصدار أوراق مالية رأســمالية، 

تم تعديل سياســة إدارة رأس المال خالل الســنة لتشــمل 
التنظيمية. التغييرات 

إن المعيــار الدولــي لتقييــم كفاية رأس المال هو معدل 
مخاطــر األصول الــذي يقارن رأس المال باألصول المدرجة 

والغيــر مدرجــة في قائمة المركــز المالي المرجحة لفئات 
عريضــة من المخاطر.

لقد تم إحتساب معدل مخاطر األصول وفقًا إلرشادات كفاية 
رأس المال الصادرة من بنك التسويات الدولية كما يلي:

تفاصيل مزايا اإلدارة العليا هي كالتالي:

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

 44،026  50،608 صافي ربح بعد الضريبة 

)9،096( )9،096( ناقص : الفائدة على السندات المستدامة المستوى 1

-)2،021(ناقص: مخصص الضريبة الُمقتطعة من المنبع على السندات المستدامة المستوى 1

 34،930  39،491 الربح العائد للمساهمين 

1،625،9461،625،946المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )االف ر،ع(

 0.021  0.024 العائد األساسي للسهم الواحد )ر،ع(

2018
ألف دوالر أمريكي

2017
ألف دوالر أمريكي

131،448114،353صافي ربح بعد الضريبة

)23،626()23،626( ناقص : الفائدة على السندات مستدامة المستوى 1

- )5،249( ناقص: مخصص الضريبة الُمقتطعة من المنبع على السندات المستدامة المستوى 1

102،57390،727الربح العائد للمساهمين 

1،625،9461،625،946المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )باأللف الدوالر األمريكي(

 0.06  0.06 العائد األساسي للسهم الواحد ) بالدوالر األمريكي(

2017
ألف ر،ع

2018
ألف ر،ع

2018
ألف دوالر أمريكي

2017
ألف دوالر أمريكي

رواتب ومزايا قصيرة االجل أخرى 

8.309 7،322 - ثابتة 2،819 3.199

3.894 4،008 - غير ثابتة 1،543 1.499

11،33012.203المجموع 4.6984،362
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2017
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف دوالر أمريكي

2018
ألف ر.ع

2017
ألف ر.ع

قاعدة رأس المال

1،043،086 فئة 1 ‐ أموال المساهمين  1،010،312 388،970 401،588

300،000 اضافة راس المال من المستوى 1  300،000 115،500 115،500

101،896 فئة 2 ‐ الدين الثانوي و اإليداع الخاص والمخصصات  93،065
المجمعة لخسائر اإلنخفاض في القيمة 36،239 39،230

1،444،982 إجمالي قاعدة رأس المال 1،404،439 540،709 556،318

مرجح التعرض لمخاطر األصول

7،445،255 مخاطر األئتمان 7،820،239 3،010،792  2،866،423 

655،779 مخاطر التشغيل 644،896 248،285  252،475 

228،543 مخاطر السوق 169،130 65،115  87،989 

8،329،577 إجمالي مرجح التعرض لمخاطر األصول 8،634،265 3،324،192  3،206،887 

%12.5 ٪11.7 نسبة رأس المال / نسبة المستوى االول ٪11.7 %12.5

%16.1 ٪15.2 نسبة المستوى 1 ٪15.2 %16.1

%17.3 ٪16.3 معدل مخاطر األصول )معايير بازل 2( ٪16.3 %17.3

إدارة المخاطر  3٠
اإلدارة الفعالة للمخاطر هي ذات أهمية قصوى بالنسبة 

للبنك، تقوم عملية إدارة المخاطر في البنك بتقييم، 
ومراقبة وإدارة المخاطر المرتبطة بأنشطة البنك التي يقوم 

بها تمشيًا مع سقوف مخاطر محددة، المخاطر الرئيسية 
للبنك هي مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والمخاطر 
التشغيلية والمخاطر اإلستراتيجية، يعمل البنك على 

المبادئ التوجيهية لثالثة خطوط دفاع أي األعمال، ووظائف 
ضوابط الرقابة المستقلة والتدقيق الداخلي، يرأس وظيفة 

إدارة المخاطر من قبل الرئيس التنفيذي للمخاطر مع فريق 
من مهنيي المخاطر إلدارة وظائف مخاطر محددة.

مخاطر االئتمان  ١-3٠
تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر الخسارة المالية للبنك 

في حالة فشل العميل أو طرف مماثل في أداة مالية في 
الوفاء بالتزاماته التعاقدية، يقوم البنك بإدارة والرقابة على 
مخاطر اإلئتمان بوضع سقوف داخلية على مبالغ المخاطر 

التي سيقبلها لألفراد والمجموعات والقطاعات الصناعية 
تمشيًا مع إرشادات البنك المركزي العماني، يقوم البنك 

بإحتساب الخسائر المتوقعة من مخاطر اإلئتمان على 
أساس مخاطر التصنيف لقروض الشركات واألفراد في الفئة 

المتعثرة على أساس إرشادات البنك المركزي العماني.

إدارة مخاطر اإلئتمان

تدار مخاطر االئتمان ضمن المتطلبات التنظيمية للبنك 
المركزي العماني، وإطار المخاطر المنصوص عليه في 

ميثاق المخاطر المعتمد من مجلس االدارة وسياسات 
وإجراءات اإلئتمان المعتمدة من المجلس، السياسات 

واإلجراءات تتم مراجعتها دوريا من قبل لجنة اإلدارة والمخاطر 
التابعة للمجلس للتأكد من توافقها مع أفضل الممارسات 
الحالية، مخاطر اإلئتمان يتم الموافقة عليها من السلطات 

المفوضة على أساس تفويض من لجنة المخاطر التابعة 
للمجلس، تفويض السلطات يقوم على أساس حجم 

مخاطر اإللتزام الفردي، وجودة االئتمان )التقييم الداخلي 
والخارجي(، وكذلك مستوى تخفيف مخاطر االئتمان 

)ضمانات ، وكفاالت ، وغيرها( لحاالت المخاطر المقترحة، 
بالنسبة لمخاطر تجارة التجزئة، يوجد هناك تفويض 

السلطة للتعامل مع استثناءات برنامج اإلقراض المعتمدة، 
الرقابة والرصد وإدارة المخاطر االئتمانية تتم بالتنسيق مع 

وحدات األعمال حسب اإلجراءات الموضوعة، يشمل إطار إدارة 
المخاطر أيضا السياسات فيما يتعلق باالعتراف بالمشكلة، 

وقوائم اإلنذار المبكر، ومشاهدة القوائم، وتصنيف المعايير 
وتعديالت تقييم المخاطر، يتوقع البنك نظام زناد اإلنذار 

المبكر استنادا إلى معايير إئتمان محددة مسبقا ومحاسبة 
السلوك، كما يقوم البنك باختبار الضغط من محفظته 

وتكاليف االئتمان المحتملة في حالة حدوث خفض أو تقصير 
من جانب عمالئه.

اإلئتمان للشركات

قسم مخاطر االئتمان للشركات مسؤول عن التقييم 
المستقل والرقابة للمخاطر المتعلقة بجميع الشركات، 

والشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية، 
يقوم القسم بمراجعة وتقييم مخاطر االئتمان للتعرضات 
المقترحة قبل اإللتزام بالتسهيالت للعمالء من خالل وحدات 

األعمال المعنية، التجديدات ومراجعة التسهيالت تخضع 
لنفس العملية، كل عرض إئتماني هو أيضا يتم تقييمه 

فيما يتعلق بسقوف التركيزات المقررة لمختلف القطاعات 
االقتصادية، والبلدان ، ودرجات المخاطر، وغيرها، واالنحراف، 
إن وجد، يتم تسليط الضوء عليه، لقد قدم البنك سياسة 

تسعير على أساس المخاطر، كما أن كل عرض إئتمان 
يتم تقييمه على أساس المعايير الداخلية للعوائد المعدلة 

المطلوبة للمخاطر، كما قام البنك خالل السنة بمالءمة 
النموذج موديز محلل المخاطر مع متطلبات البنك 

وقام بالتغير إلى هذا النموذج لمخاطر تصنيف الشركات 
المقترضة، يقدم قسم االئتمان للشركات المشورة لتوجيه 

وحدات األعمال لتعزيز أفضل الممارسات في مختلف أنحاء 
البنك في إدارة مخاطر االئتمان.

إدارة المخاطر )يتبع(  3٠
مخاطر االئتمان )يتبع(  ١-3٠

باإلضافة إلى مراجعات مخاطر االئتمان السنوية الرسمية 
لتسهيالت كل شركة، يتم أيضًا مراجعات متكررة لحسابات 

قائمة المراقبة، والشركات المساهمة العامة والمخاطر 

الكبيرة، كذلك، قام البنك بإدخال اختبارات التحمل الجديدة 
والمراجعة الربع سنوية لتغيرات التصنيف السلبية وتوقعات 

مخاطر مجموعة المؤسسة المالية تمشيًا مع أفضل 
الممارسات وإرشادات اللوائح التنظيمية. كما قام البنك 

بمراجعة أسبوعية في جميع قطاعات أعماله لحسابات اإلنذار 
المبكر، والتي أظهرت عالمات اإلجهاد، وتم وصف اإلجراءات 

العالجية عند الضرورة. قام البنك بإجراء مراجعة قطاعية 
لتعرضه للعقارات والبناء والصلب والرعاية الصحية واإلقراض 

مقابل األسهم.

يتم إجراء مراجعة مفصلة شاملة لمحفظة التسهيالت 
االئتمانية للشركات كل ثالثة أشهر ويتم تقديم التقرير إلى 

اإلدارة العليا ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة، تتمثل 
مجاالت مراجعة المخاطر في اآلتي: 

تخفيض المخاطر / نقلها بشكل سلبي   •
•  ملمح المتوسط المرجح لدرجة االئتمان 

تركيز / أداء المحفظة  •
وضع المخاطر المتعلقة بالديون المتأخرة  •

المخاطر المضمونة باألسهم المدرجة في سوق مسقط   •
لألوراق المالية

مخاطر قطاع العقارات وقطاع التأجير  •
المخاطر المشتركة  •

العالقات الجديدة  •
تعرضات مخاطر كبار األعضاء والمقرضين غير المقيمين  •

تعرضات مخاطر البلدان / المؤسسات المالية،  •

إقراض بدون ضمان ومخاطر اإلقراض على أساس   • 
إسم المقترض  

قام البنك بتطبيق إجراءات رقابة حذرة لعملياته في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع بيئة العمل 

المتغيرة المفصلة فيما يلي:

تركيز األعمال المعدلة على ممر األعمال العماني   •
واإلماراتي مع التركيز على األعمال التجارية التي يرعاها 

المواطنون العمانيون أو المواطنون اإلماراتيون ذوي 
السمعة الطيبة.

تعزيز اإلجتهاد الالزم وتقوية عمليات اعرف عميلك  •
إجراءات التشغيل المعيارية المعدلة بما يتماشى مع   •

احتياجات األعمال المتغيرة.

إئتمان تجارة التجزئة

يدير قسم إئتمان تجارة التجزئة مخاطر االئتمان في محفظة 
التجزئة، التسهيالت االئتمانية يتم تقديمها بشكل رئيسي 
لعمالء التجزئة على أساس برامج المنتج الموافق عليها من 
قبل لجنة المخاطر التابعة للمجلس، معايير اإلقراض لهذه 
البرامج يتم مراجعتها وتعديلها دوريًا، إذا لزم األمر، استنادا 

إلى تحليل مستمر ألداء المنتج وجودة محفظة اإلئتمان 
والمخاطر المتوقعة، التسهيالت االئتمانية خارج برامج المنتج 

يتم تقييمها بشكل فردي من قبل قسم مخاطر االئتمان 
اإلستهالكي وتعتمدها السلطات المفوضة.

تتــم مراجعــة لمحفظة إئتمان تجارة التجزئة على أســاس 
شــهري، وتقدم إلى لجنــة إدارة المخاطر التابعة، ويرفع 

التقرير ربع الســنوي عن الشــهر الســابق إلى لجنة المخاطر 
التابعــة للمجلس، تشــمل النقــاط الهامة التي تغطيها 

المراجعة ما يلي:

مراجعة المحفظة  •
موجز اإلدارة لإلنحراف وإتجاهات تعثر االداء )الذي يتضمن   •
تحليل االنحراف حسب المنتج، وتحليل النتائج ، والتاخير 

عبر معايير االئتمان المختلفة، الخ،(
المشــاريع المتعهــد القيــام بها / والتي تم الوفاء بها   • 

خالل الشهر.

أدخلت تحسينات عدة للنظام وتم إدخال عمليات جديدة 
في جميع األنشطة الهامة لتحسين جودة محفظة التجزئة، 
لقد قام البنك بإعادة صياغة استراتيجيته بشأن اإلقراض من 

خالل اعتماد معايير إقراض أكثر صرامة والرصد المستمر 
للمحفظة وهو بصدد تنفيذ نظام نشأة القرض، ونموذج 

تقييم االئتمان وحلول التحصيالت لتعزيز إطار عمل مخاطر 
االئتمان اإلستهالكي.

آلية مراجعة القروض

لقد أنشأ البنك قسم مستقل آللية مراجعة القروض مع 
تشريع للتقييم المستمر لجودة محفظة القروض؛ والتوازن 

بين المخاطر والمكافأة، وإحداث تحسينات نوعية في إدارة 
االئتمان، يقوم القسم بتقييم فعالية إدارة القروض، ونزاهة 

عملية التصنيف اإلئتمانية، وتقييم مخصصات خسائر 
القروض العامة والخاصة، وجودة المحفظة، الخ، باإلضافة إلى 

ما سبق يقوم فريق آلية مراجعة القروض بمراجعة فعالية 
البنك من ضوابط الرقابة الداخلية واإلجراءات المعتمدة 
لضمان أن يتم إتباع ممارسات قوية وسليمة من قبل 

جميع المساهمين، تقوم آلية مراجعة القروض أيضا بإجراء 
مراجعات متخصصة مستقلة، وإجراء التحقيقات والتقييمات 

وفقا لتوجيهات اإلدارة حول مجاالت االهتمام المتعلقة 
بعملية الموافقة االئتمانية و / أو عمليات التحليل داخل 

البنك، ويتم رفع تقرير بالنتائج الهامة إلى الرئيس التنفيذي 
إلدارة المخاطر، ولجنة إدارة المخاطر ويحتمل إلى لجنة 

المخاطر التابعة للمجلس إذا استدعى األمر.

سياسات تخفيف المخاطر

يدير البنك ويراقب ويحد من تركيزات مخاطر اإلئتمان بشكل 
معين لألفراد والمجموعات والقطاعات الصناعية والبلدان، 

يقوم البنك بتحديد مستويات مخاطر اإلئتمان وذلك بوضع 
سقوف على مستويات المخاطر المقبولة المتعلقة 

بمقترض واحد، أو مجموعة من المقترضين، والقطاعات 
الجغرافية واإلقتصادية، يتم التحكم بتلك المخاطر 

ومراجعتها دوريًا من قبل لجنة إدارة اإلئتمان، ولجنة المخاطر 
التابعة لمجلس اإلدارة.

كفاية رأس المال )يتبع(  ٢9
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إجمالي الحد 
األقصى للمخاطر

2017
ألف دوالر أمريكي

إجمالي الحد 
األقصى للمخاطر

2018
ألف دوالر أمريكي

إجمالي الحد 
األقصى للمخاطر

2018
ألف ر.ع 

إجمالي الحد 
األقصى للمخاطر

2017
ألف ر.ع 

861،644 684،877 أرصدة لدى البنوك المركزية 258،016 331،733

360،182 254،712 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  98،064 138،670

6،893،171 7،297،940 صافي القروض والسلفيات إلى العمالء 2،809،707 2،653،871

378،075 600،387 اإلستثمارات المالية المحتفظ بها ألغراض  202،473 145،559

111،906 140،614 غير المتاجرة  54،137 43،084

7،016 1،169 األصول األخرى 450 2،701

8،611،994 8،979،699 إجمالي المخاطر لبنود داخل قائمة المركز المالي 3،422،847 3،315،618

947،844 958،088 خطابات الضمان 368،864 364،920

213،473 261،912 خطابات اإلعتماد 100،836 82،187

422،927 310،699 إلتزامات غير مسحوبة 119،619 162،827

1،584،244 1،530،699 إجمالي المخاطر لبنود خارج قائمة المركز المالي 589،319 609،934

قروض متأخرة 
عن الدفع من 1 

إلى 30 يوم
ألف ر.ع

قروض متأخرة 
عن الدفع من 31 

إلى 60 يوم
ألف ر.ع

قروض متأخرة 
عن الدفع من 61 

إلى 89 يوم
ألف ر.ع

المجموع 
ألف ر.ع

صافي القروض والسلفيات إلى العمالء في 

 116،102 23،810 31،600 3160،692 ديسمبر 2018

 301،564 61،844 82،078 31157،642 ديسمبر 2018 بالدوالر االمريكي

 132،880 40،415 55،612 3136،853 ديسمبر 2017

 345،143 104،974 144،447 3195،722 ديسمبر 2017 بالدوالر االمريكي

يمثل الجدول أعاله السيناريو األسوأ لمخاطر اإلئتمان الذي يتعرض له البنك في 31 ديسمبر 2018 و 31 ديسمبر 2017 غير آخذين 
في الحسبان الضمانات المحتفظ بها أو التعزيزات اإلئتمانية األخرى، إن اإلدارة على ثقة بأن البنك لديه السياسة المالئمة 

للقياس والتحكم بمخاطر اإلئتمان، باإلضافة إلى ذلك، يتم تخفيف مخاطر اإلئتمان من خالل الضمانات بشكل رهونات 
وكفاالت حيث يتطلب ذلك.

 إجمالي القروض و السلف غير المضمونة هي أقل في قيمها من القيمة اإلجمالية للضمانات المحتفظ بها كما هو 
موضح أعاله.

إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
مخاطر االئتمان )يتبع(  ١-3٠

إجمالي الحد األقصى للمخاطر

إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
مخاطر االئتمان )يتبع(  ١-3٠

تتمثل سياسة البنك في بيع الممتلكات المحتفظ بها بشكل منتظم، يتم إستخدام حصيلة البيع لتخفيض أو سداد 
المطالبة غير المدفوعة. عامًة، ال يقتني البنك الممتلكات المحتفظ بها إلستخدامها الغراض األعمال. 

تحليل الضمانات والتعزيزات اإلئتمانية األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات الممنوحة هي كالتالي:

الضمانات والتعزيزات اإلئتمانية األخرى

يقوم البنك بوضع عدة سياسات وممارسات من أجل تخفيف 
مخاطر اإلئتمان، إن الممارسة التقليدية هي الحصول على 

ضمان لألموال المقدمة، وهي ممارسة شائعة، يقوم البنك 
بتطبيق اإلرشادات حول قبول أنواع محددة من الضمانات أو 
تخفيف مخاطر اإلئتمان، أنواع الضمانات الرئيسية للقروض 

والسلفيات هي كالتالي:

الرهونــات علــى أصول األعمال مثل العقارات   • 
والمخزون والمدينين؛

حجز الودائع الثابتة؛  •
هوامش نقدية؛  •

الرهونات على الممتلكات السكنية والتجارية؛  •
رهن األسهم واألوراق المالية المتداولة،  •

يتم ضمان القروض اإلسكانية برهن الممتلكات السكنية،

تتحكم اإلدارة بالقيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات 
إضافية وفقًا لإلتفاقية المعنية، وتتحكم بالقيمة السوقية 
للضمانات التي تم الحصول عليها خالل مراجعتها لكفاية 

مخصص خسائر إنخفاض القيمة.

قروض متأخرة 
عن الدفع من 1 

 إلى 30 يوم
ألف ر.ع

قروض متأخرة 
عن الدفع من 31 

 إلى 60 يوم
ألف ر.ع

قروض متأخرة 
عن الدفع من 61 

 إلى 89 يوم
ألف ر.ع

 المجموع
ألف ر.ع

1،258،105153،36754،7171،466،189الضمانات المتاحة
1،2532،682 -1،429قروض حكومية ميسرة *

1،259،534153،36755،9701،468،871الرصيد في 31 ديسمبر 2018

3،271،517398،356145،3773،815،250الرصيد في 31 ديسمبر 2018 ‐ ألف دوالر أمريكي 

1،329،95796،56621،2531،447،776الرصيد في 31 ديسمبر 2017

3،454،434250،82155،2033،760،458الرصيد في 31 ديسمبر 2017 ‐ ألف دوالر أمريكي 

* تضمن الحكومة القروض الميسرة بمقدار مبلغ األصل غير المدفوع، 

تحليل أعمار قروض البنك المتأخرة عن الدفع ولم يتم تخفيض قيمتها يتم إظهارها فيما يلي:
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إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
مخاطر االئتمان )يتبع(  ١-3٠

يوضح الجدول التالي معلومات حول جودة االئتمان للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. ما لم يتم تحديده 
بشكل محدد، بالنسبة للموجودات المالية، تمثل المبالغ في الجدول إجمالي المبالغ الدفترية.

إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
مخاطر االئتمان )يتبع(  ١-3٠

خسائر اإلئتمان 
المتوقعة لمدة 

 12 شهر
ألف ر ع

خسائر اإلئتمان 
المتوقعة على 

مدى أعمارها 
المحتملة 

غير منخفضة 
القيمة
ألف ر ع

خسائر اإلئتمان 
المتوقعة على 

مدى أعمارها 
المحتملة 
منخفضة 

القيمة
ألف ر ع

المجموع
ألف ر ع

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

 1،074،280 - 309،420 764،860القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 5(

 245،446 - 41،172 204،274القروض الفاعلة )درجات 6(

 111،110 - 111،110 -القروض الفاعلة )درجات 7(

 107،359 107،359 - -القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية 
 1،538،195 107،359 461،702 969،134للشركات

 97،261 74،707 17،724 4،830مخصص خسارة القيمة الدفترية

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

 1،368،730 - 62،737 1،305،993القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 7(

 33،160 33،160 - -القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

 1،401،890 33،160 62،737 1،305،993إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

 33،116 15،272 8،132 9،712مخصص خسارة القيمة الدفترية

 2،940،085 140،519 524،439 2،275،127مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

البنود اإلحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

 341،164 - 95،839 245،325القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 5(

 63،307 - 40،971 22،336القروض الفاعلة )درجات 6(

 22،581 - 22،581 -القروض الفاعلة )درجات 7(

 1،572 1،572 - -القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

 428،624 1،572 159،391 267،661مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

 9،224 - 7،791 1،433مخصص خسارة القيمة الدفترية

)Baa3 إلى Aa1( 71،158--71،158بنوك فاعلة

)Ba2 إلى B1( 13،288--13،288بنوك فاعلة

13،996--13،996بنوك فاعلة )غير مصنفة(

 98،443 - - 98،443مستحق من البنوك و ايداعات اسواق المال

 379 - - 379مخصص خسارة القيمة الدفترية

 198،765 - - 198،765أوراق مالية إستثمارية

 591 - - 591مخصص خسارة القيمة الدفترية

خسائر اإلئتمان 
المتوقعة لمدة 

 12 شهر
ألف دوالر 
أمريكي

خسائر اإلئتمان 
المتوقعة على 

مدى أعمارها 
المحتملة 

غير منخفضة 
 القيمة

ألف دوالر 
أمريكي

خسائر اإلئتمان 
المتوقعة على 

مدى أعمارها 
المحتملة 
منخفضة 

 القيمة
ألف دوالر 
أمريكي

المجموع
ألف دوالر 
أمريكي

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية للشركات

 2،790،337 - 803،688 1،986،649القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 5(

 637،522 - 106،940 530،582القروض الفاعلة )درجات 6(

 288،597 - 288،597 -القروض الفاعلة )درجات 7(

 278،855 278،855 - -القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية 
 3،995،311 278،855 1،199،225 2،517،231للشركات

 252،625 194،044 46،036 12،545مخصص خسارة القيمة الدفترية

القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

 3،555،142 - 162،953 3،392،189القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 7(

 86،129 86،129 - -القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

 3،641،271 86،129 162،953 3،392،189إجمالي القروض والسلف للعمالء - الخدمات المصرفية لألفراد

 86،016 39،668 21،122 25،226مخصص خسارة القيمة الدفترية

 7،636،582 364،984 1،362،178 5،909،420مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

البنود اإلحتمالية الطارئة المتعلقة باالئتمان

 886،140 - 248،932 637،208القروض الفاعلة )درجات من 1 إلى 5(

 164،434 - 106،418 58،016القروض الفاعلة )درجات 6(

 58،652 - 58،652 -القروض الفاعلة )درجات 7(

 4،083 4،083 - -القروض غير الفاعلة )درجات من 8 إلى 10(

 1،113،309 4،083 414،002 695،224مجموع إجمالي القروض والسلف للعمالء

 23،958 - 20،236 3،722مخصص خسارة القيمة الدفترية

)Baa3 إلى Aa1( 184،828--184،828بنوك فاعلة

)Ba2 إلى B1( 34،515--34،515بنوك فاعلة

36،353--36،353بنوك فاعلة )غير مصنفة(

 255،696 - - 255،696مستحق من البنوك و ايداعات اسواق المال

 984 - - 984مخصص خسارة القيمة الدفترية

 516،273 - - 516،273أوراق مالية إستثمارية

 1،535 - - 1،535مخصص خسارة القيمة الدفترية
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إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
مخاطر االئتمان )يتبع(  ١-3٠

 تقييم إنخفاض القيمة )السياسة المنطبقة 
من ١ يناير ٢٠١8(

تعريف التخلف عن السداد والعالج
يرى البنك أن أداة مالية تخلفت عن السداد، وبالتالي، المرحلة 
3 )إنخفاض قيمة اإلئتمان( إلحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة 

في جميع الحاالت عندما يصبح المقترض متأخرا 90 يوًما عن 
سداد مدفوعاته التعاقدية. یعتبر البنك أرصدة الخزینة والبنوك 

متخلفة عن السداد ویتخذ إجراء فوري عندما ال یتم سداد 
المدفوعات الداخلیة المطلوبة قبل إغالق األعمال كما هو مبین 

في االتفاقیات الفردیة.

كجزء من التقييم النوعي لما إذا كان العميل متخلًفا عن 
السداد، يأخذ البنك أيًضا في عين اإلعنبار مجموعة متنوعة 

من الحاالت التي قد تشير إلى عدم إحتمال الدفع. عندما 
تحدث مثل هذه األحداث، يدرس البنك بعناية ما إذا كان 

ينبغي أن يؤدي هذا الحدث إلى معاملة العميل على أنه 
متعثر، ومن ثم يتم تقييمه على أنه المرحلة 3 إلحتساب 

خسائر اإلئتمان المتوقعة أو ما إذا كانت المرحلة 2 مناسبة. 
مثل هذه األحداث تشمل:

التقييم الداخلي للمقترض يشير إلى التقصير أو   • 
شبه التقصير

المقترض طلب التمويل في حاالت الطوارئ من البنك  •
المقترض الذي لديه التزامات مستحقة متأخرة للدائنين   •

العموميين أو الموظفين
المقترض المتوفى  •

انخفاض جوهري في قيمة الضمانات المتضمنة حيث   •
من المتوقع استرداد القرض من بيع الضمانات

انخفاض جوهري في مبيعات المقترض أو فقدان أحد   •
كبار العمالء

خرق إلتفاق ال يتنازل عنه البنك  •
المدين )أو أي منشأة قانونية داخل مجموعة المدين(   •

تقوم بتقديم طلب إعالن اإلفالس • تعليق ديون أو حقوق 
المساهمين المدرجة في البورصة بسبب الشائعات أو 

الحقائق المتعلقة بالصعوبات المالية.

إن سياسة البنك في إعتبار أداة مالية "قد تم عالجها"، 
وبالتالي إعادة تصنيفها خارج المرحلة 3 عندما ال يكون أي 

من معايير التخلف موجوًدا لمدة ستة أشهر متتالية على 
األقل. إن قرار تصنيف أصل ما في المرحلة 2 أو المرحلة 1 عند 

عالجه يعتمد على درجة االئتمان المحدثة، في وقت العالج، 
وما إذا كان هذا يشير إلى وجود زيادة كبيرة في مخاطر 

االئتمان مقارنة باإلدراج المبدئي.

تأسيس معلومات تطلعية
يقوم البنك بتأسيس معلومات تطلعية في كل من 

تقييمه لما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة قد ازدادت بشكل 
كبير منذ اإلدراج األولي وقياسه لخسائر اإلئتمان المتوقعة. 

وبناًء على إعتبار مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية 
والمتوقعة الخارجية، يقوم البنك بصياغة وجهة نظر أساسية 
لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات الصلة باإلضافة 

إلى مجموعة معقولة من السيناريوهات المحتملة.

بالنظــر إلى طبيعة مخاطــر البنك وتوافر المعلومات 
الموثوقــة إحصائيًا التاريخية، يســتمد البنك احتمالية 

 Moody التقصير باســتخدام بيانات خالل دورة التي تنشــرها
لــكل فئة تصنيف. 

إن درجات التصنيف االئتماني الداخلي للبنك مع إحتمالية 
التقصير لكل من قروض الشركات والشركات الصغيرة 

والمتوسطة هي كما يلي:

افتراضات اقتصادية متغيرة
إن الطريقة المطبقة لتحديد سيناريوهات االقتصاد الكلي 
واحتماالتها هي نهج هجين يجمع بين التنبؤات / النمذجة 

الحتمية مع تحليل التوزيع العشوائي للحصول على 
الظروف االقتصادية البديلة واحتماالتها.

يمكن تلخيص االفتراضات الرئيسية والخيارات المنهجية في 
مجموعة من الخطوات التالية:

على الرغم من حقيقة أن سعر النفط لم يتم اختياره    .1
كمتغير توضيحي خالل التحسين اإلحصائي لالختيار 

المتغير، فإن فطنة األعمال باإلضافة إلى تحليل االرتباطات 
تشير إلى أنها قوة دافعة رئيسية في تحديد الناتج 

المحلي اإلجمالي ومعدل الفائدة الحقيقي على النحو 
المحدد في البنك الدولي )يتأثر معامل انكماش الناتج 

المحلي اإلجمالي بشدة بأسعار النفط حيث أن صناعة 
النفط مسؤولة عن جزء كبير من حجم الناتج المحلي 

اإلجمالي في ُعمان(.
تم إنشاء السيناريو األساسي على افتراض استقرار سعر    .2

النفط عند مستوى 54 دوالر لبرميل النفط برنت.
تم بناء السيناريوهات البديلة بناًء على االنحرافات عن    .3

المسار األساسي لسعر النفط مع األخذ بعين االعتبار:

التقلبات التاريخية للتغيرات في أسعار النفط   ا.  
 )28 % االنحراف المعياري للتغيرات السعرية 

النسبية السنوية(،
حجم االنفصال يساوي زائد / ناقص 0.87 االنحراف  ب.  

المعياري من السيناريو األساسي كتمثيل تقريبي 
الحتمال 33،33% من السيناريوهات البديلة )السلبية 

والمواتية(،
استندت ديناميكيات الوقت للمتغير على افتراض  ج.  

التوزيع الطبيعي للتغيرات السنوية في أسعار 
النفط مع بعض خصائص عكس المتوسط وقياس 

الزمن المعين )زمن االنحراف المعياري مرات الجذر 
 التربيعي للوقت( مع عالمات 

 )- / +( بما يتماشى مع خصائص السيناريو 
)سلبي / مواتية(.

كان من المتوقع أن يكون الناتج المحلي اإلجمالي    .4
ومعدل الفائدة الحقيقي يستند إلى اعتماديات التبادل 

وعالقاتهما )مع تأخر الوقت المناسب( لتغيرات أسعار 
النفط مع افتراض منتصف أسعار نفط برنت في إطار 

سيناريو محدد كما تم الحصول عليه من خالل العملية 
الموضحة في 3.

تم التنبؤ بالناتج المحلي اإلجمالي للفرد من خالل االنحدار    .5
إلى التغيرات في الناتج المحلي اإلجمالي المقابلة على 

النحو المقدر لسيناريو معين ويفترض خفض وتيرة 
النمو السكاني ال يعتمد على السيناريو المعني.

إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
مخاطر االئتمان )يتبع(  ١-3٠

تقييم إنخفاض القيمة )السياسة المنطبقة من ١ يناير ٢٠١8(

يوضح الجدول التالي مقارنة بين مخصصات البنك لخسائر االئتمان لألصول المالية غير منخفضة القيمة )المرحلتين 1 و 2( 
بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9 كما في 31 ديسمبر 2018 بناءًا على ترجيح احتمال ثالثة سيناريوهات مع مخصصات 

خسائر االئتمان الناتجة عن عمليات المحاكاة لكل سيناريو مرجح بنسبة %100.

إلحتساب خسائر اإلئتمان المتوقعة، يأخذ البنك في االعتبار ثالثة سيناريوهات بمعنى سيناريو األساسي والصعود والهبوط مع 
الترجيح بنسبة 33.33% لكل منهم.

 سيناريو خسائر اإلئتمان المحركين الرئيسيين
2019202020212022المتوقعة والوزن المعين 

7.6%7.6%7.6%7.6%السيناريو األساسيسعر الفائدة الحقيقي 

6.8%6.3%5.5%3.7%سيناريو الصعود

9.4%10.4%11.8%13.9%سيناريو الهبوط

4.3%4.3%4.3%5.1%السيناريو األساسيالناتج المحلي اإلجمالي

6.7%6.7%7.2%6.8%سيناريو الصعود

1.7%1.7%1.4%3.3%سيناريو الهبوط

0.7%0.2%-0.3%0.1%السيناريو األساسيالناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد

3.7%3.2%3.2%2.3%سيناريو الصعود

-2.3%-2.9%-3.7%-2.0%سيناريو الهبوط

خسائر اإلئتمان 
 المتوقعة

ألف ر ع

التأثير على 
خسائر اإلئتمان 

 المتوقعة
ألف ر ع 

حساسية تقديرات إنخفاض قيمة 
خسائر اإلئتمان 

 المتوقعة
ألف د أ

التأثير على 
خسائر اإلئتمان 

 المتوقعة
ألف د أ 

خسائر اإلئتمان المتوقعة على قروض غير منخفضة القيمة -50،591.28
-131.406وفق معيار التقرير المالي الدولي 9

11637915027سيناريو الصعود44،805.785،785.50

130505901السيناريو األساسي 50،244.41346.87

15928-147334سيناريو الهبوط 56،723.64-6،132.36
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إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
مخاطر االئتمان )يتبع(  ١-3٠

 تقييم إنخفاض القيمة )السياسة المنطبقة 
من ١ يناير ٢٠١8( )يتبع(

الخزينة والتجارة والعالقات بين البنوك
إن الخزينة والتجارة والعالقات بين البنوك واألطراف المقابلة 

تشمل مؤسسات الخدمات المالية، والمصارف، وتجار 
السماسرة، وتجار صرف العمالت، ودور المقاصة. بالنسبة 

لهذه العالقات، يقوم قسم مخاطر االئتمان في البنك 
بتحليل المعلومات المتاحة للجمهور مثل المعلومات 

المالية والبيانات الخارجية األخرى، على سبيل المثال، تصنيف 
وكالة التقييم الجيد، ويعين التصنيف الداخلي.

إقراض الشركات واألعمال التجارية الصغيرة
بالنسبة للقروض المصرفية للشركات واالستثمارات، 

يتم تقييم المقترضين من قبل موظفي مخاطر االئتمان 
المتخصصين في البنك. يستند تقييم مخاطر االئتمان على 
نموذج تقييم النقاط االئتمانية الذي يأخذ في االعتبار مختلف 

المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية مثل:

المعلومات المالية التاريخية مع التوقعات والموازنات   •
التي أعدها العميل. تشمل هذه المعلومات المالية 

النتائج المحققة والمتوقعة ونسب المالءة ونسب 
السيولة وأي نسب أخرى ذات صلة لقياس األداء المالي 

للعميل. يتم التقاط بعض هذه المؤشرات في اإلتفاقيات 
المبرمة مع العمالء، وبالتالي، يتم قياسها بمزيد من 

االهتمام.
أي معلومات متاحة للجمهور حول العمالء من األطراف   •

الخارجية. وهذا يشمل درجات التصنيف الخارجية الصادرة 
عن وكاالت التصنيف، وتقارير المحللين المستقلين، 

وسندات متداولة عالنيًة أو أسعار مقايضة تقصير اإلئتمان 
أو البيانات الصحفية والمقاالت.

أي معلومات اقتصادية جغرافية أو جيوسياسية، على   •
سبيل المثال، نمو إجمالي الناتج المحلي المتعلق 

بقطاعات صناعية وجغرافية محددة حيث يعمل العميل.
أي معلومات داعمة أخرى موضوعية عن جودة وقدرات   •

إدارة العميل ذات الصلة بأداء الشركة.
يختلف مدى تعقيد وتقنيات التصنيف بناًء على تعرض   •

البنك وتعقيد وحجم العميل. يتم تصنيف بعض القروض 
التجارية الصغيرة األقل تعقيًدا ضمن نماذج البنك الخاصة 

بمنتجات التجزئة.

اإلقراض اإلستهالكي ورهونات التجزئة
يشمل اإلقراض االستهالكي قروض شخصية غير مضمونة 

وبطاقات ائتمان وسحب على المكشوف. يتم تصنيف 
هذه المنتجات مع رهون التجزئة وبعض عمليات اإلقراض 

الصغيرة لألعمال األقل تعقيًدا من خالل أداة بطاقة األداء اآللي 
التي تعتمد في المقام األول على األيام التي فات موعد 
إستحقاقها. المدخالت الرئيسية األخرى في النماذج هي:

منتجات اإلقراض االستهالكي: استخدام السقوف   –
والتقلبات، زونمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت 

البطالة، التغيرات في مستويات الدخل / المرتبات 
الشخصية بناءًا على سجالت الحسابات الجارية 

والمديونية الشخصية وإعادة تسعير الفائدة المتوقعة.

رهون التجزئة: نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت   –
البطالة، والتغيرات في مستويات الدخل / المرتبات 

الشخصية استنادًا إلى سجالت الحسابات الجارية، 
والمديونية الشخصية، وإعادة تسعير الفائدة المتوقعة.

تحليل الحساسية
تتمثل أهم االفتراضات التي تؤثر على مخصص خسائر 

اإلئتمان المتوقعة على النحو التالي:

سعر الفائدة، نظرًا لتأثيره على احتمال تقصير الشركات؛ و  •
الناتج المحلي اإلجمالي، بالنظر إلى التأثير الكبير على   •

أداء الشركات وتقييمات الضمانات؛
معــدل البطالة، نظرًا لتأثيــره على قدرة المقترضين   •

 المضمونين وغير المضمونين على ســداد 
التعاقدية. أقساطهم 

التعرض للمخاطر عند التقصير 
يمثل التعرض للمخاطر عند التقصير القيمة الدفترية 

اإلجمالية لألدوات المالية الخاضعة لحسابات انخفاض القيمة، 
مما يعالج قدرة العميل على زيادة التعرض للمخاطر مع 

االقتراب من التخلف عن الدفع والسداد المبكر المحتمل أيًضا 
لبطاقات االئتمان والتسهيالت المتجددة األخرى مبينة في 

اإليضاح 5-6-2.

لحساب التعرض للمخاطر عند التقصير لقرض المرحلة 1، 
يقوم البنك بتقييم أحداث التخلف المحتملة في غضون 12 
شهًرا لحساب خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة 12 شهر ومع 

ذلك، إذا كان قرض المرحلة األولى متوقع التخلف في 12 
شهًرا من تاريخ الميزانية العمومية ومن المتوقع أيًضا عالجه 

ثم التعثر مرة أخرى، عندئٍذ يتم أخذ جميع أحداث التخلف 
المرتبطة بعين االعتبار. بالنسبة للمرحلة 2 و 3 واألصول 

المالية المشتراة أصالً بإئتمان منخفض القيمة، فإن التعرض 
للمخاطر عند التقصير يعتبر لألحداث على مدى عمر األدوات.

يحــدد البنــك التعرض للمخاطــر عند التقصير عن طريق 
نمذجــة مجموعــة من نتائج التعــرض المحتملة في نقاط 

زمنيــة مختلفــة، المقابلة لســيناريوهات متعددة. يتم بعد 
ذلــك تعييــن إحتمالية التقصيــر بمقتضى معيار التقرير 

المالــي الدولــي 9 لكل ســيناريو اقتصادي بناءًا على نتائج 
نماذج البنك.

الخسارة الناشئة من التقصير
بالنسبة لألدوات المالية المصرفية للشركات واالستثمار، 
يتم تقييم قيم الخسائر الناشئة من التقصير على األقل 

كل 12 شهًرا من قبل مديري الحسابات وتتم مراجعتها 
والموافقة عليها من قبل قسم مخاطر االئتمان المتخصصة 

للبنك. يعتمد تقييم مخاطر االئتمان على إطار تقييم 
موحد للخسارة الناشئة من التقصير ينتج عنه معدل معين 

للخسارة الناشئة من التقصير. تأخذ هذه المعدالت الخاصة 
بالخسارة الناشئة من التقصيرفي الحسبان التعرض 

للمخاطرعند التقصير المتوقع مقارنة بالمبلغ المتوقع 
استرداده أو تحقيقه من أي ضمانات محتفظ بها.

 يقــوم البنك بتقســيم منتجات اإلقراض بالتجزئة إلى 
 محافظ أصغر متجانســة، بناءًا على الخصائص األساســية 

ذات الصلــة بتقديــر التدفقات النقدية المســتقبلية. تعتمد 
 البيانــات المطبقة على بيانات الخســارة المجمعة 

تاريخيا وتتضمن 

إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
مخاطر االئتمان )يتبع(  ١-3٠

مجموعة أوسع من خصائص المعامالت )على سبيل المثال، 
نوع المنتج، نطاق أوسع من أنواع الضمانات( باإلضافة إلى 

خصائص المقترض.

افتراضات اقتصادية متغيرة

یتم استخدام البیانات األخیرة والسيناريوهات االقتصادیة 
المستقبلیة من أجل تحدید معدل الخسارة الناشئة من التقصير 
بمقتضى معيار التقرير المالي الدولي 9 لكل مجموعة من 

األدوات المالیة. عند تقييم المعلومات التطلعية، يستند 
التوقع على سيناريوهات متعددة. تتضمن أمثلة المدخالت 

الرئيسية تغييرات في قيم الضمانات بما في ذلك أسعار 
العقارات الخاصة بالرهون العقارية و أسعار السلع وحالة الدفع 

أو عوامل أخرى تدل على خسائر في البنك.

یقوم البنك بتقدیر القواعد التنظیمیة والخسارة الناشئة من 
التقصير بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9 على أساس 

مختلف. وفًقا لمعيار التقرير المالي الدولي 9، يتم تقدير 
معدالت الخسارة الناشئة من التقصير للمرحلة 1، والمرحلة 
2، والمرحلة 3، والقطاعات المشتراة أصالً بإئتمان منخفض 

القيمة بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9 لكل فئة 
من فئات األصول. يتم تقدير مدخالت هذه المعدالت الخاصة 

بالخسارة الناشئة من التقصير، إن أمكن، من خالل اختبار 
المستردات األخيرة. يتم تكرار هذه لكل سيناريو اقتصادي 

حسب االقتضاء.

الزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمان

يراقب البنك باستمرار جميع األصول الخاضعة لخسائر 
اإلئتمان المتوقعة من أجل تحديد ما إذا كانت أداة أو محفظة 

من األدوات تخضع إلى خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة 12 شهر 
أو خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، 

يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في 
مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.

يطبق البنك أيًضا طريقة نوعية ثانوية لتحفيز زيادة ملحوظة 
في مخاطر االئتمان ألحد األصول، مثل نقل العميل / المنشأة 
إلى قائمة المراقبة، أو حساب يصبح متعثر. في بعض الحاالت، 

قد یعتبر البنك أیضا أن األحداث المذالمذكورة فيما يلي هي زیادة 
كبيرة في مخاطر االئتمان مقارنة بالتقصير. بغض النظر عن 

التغير في الدرجات االئتمانية، إذا تجاوزت المدفوعات التعاقدية 
أكثر من 30 يوًما من موعد سدادها، يعتبر أن مخاطر 

االئتمان قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي.

عدم كفاية أو عدم موثوقية المعلومات المالية أو  أ( 
غيرها مثل عدم توفر البيانات المالية المدققة خالل 120 

يوًما من نهاية الفترة المحاسبية.
التأخير في تنفيذ الوثائق خالل 35 يوًما من الحد الذي تم  ب( 

إعداده بسبب النزاعات مع العمالء.
يخضع المقترض للتقاضي من قبل أطراف ثالثة قد يكون  ج( 

لها تأثير كبير على مركزه المالي.
تغييرات متكررة في كبار موظفي اإلدارة العليا دون  د( 

خلفاء أو إدارة مهنية مقبولة.
تحويل األموال بين المجموعة بدون معامالت متضمنة  ه( 

تتجاوز 50% من صافي القيمة الملموسة.
التأجيل / التأخير في تاريخ بدء العمليات التجارية بأكثر  و( 

من عام واحد ما عدا في المشروعات الحكومية أو 
التأخير يرجع إلى الموافقات الحكومية.

تعديالت على المصطلحات تؤدي إلى تنازالت تمنح  ز( 
للمقترض )بعد فحص التدفقات النقدية للمقترض / 

المركز المالي / القدرة على السداد( بما في ذلك تمديد 
الوقف االختياري وتأجيل السداد والتنازل عن اإلتفاقيات 

وما إلى ذلك. يجب أن يكون هذا المطلب متوافقًا مع 
إرشادات إعادة الهيكلة الصادرة عن البنك المركزي 

العماني من وقت آلخر.
هبوط بنسبة 25% أو أكثر في المبيعات أو في األرباح  ح( 

قبل ضريبة الدخل مقارنة بالسنة السابقة باستثناء حالة 
التغيير في نموذج األعمال/ أحد األحداث الجوهرية.
انخفاض في نســبة تغطية خدمة الدين إلى أقل   ط( 

 مــن 1 باســتثناء الحاالت التــي تتمتع بدعم ائتماني 
خارجي مقبول.

 R1 تخفيض تقييم الرتبة من خالل 3 درجات للتصنيف من ي( 
. R 6 و R 5 و 2 من الشقوق تم تخفيضها إلى R4 إلى

التآكل في القيمة الصافية بأكثر من 20% مقارنة   ك( 
بالسنة السابقة إلى جانب الزيادة في الرافعة المالية 

بمقدار 1.5 مرة.
الزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمان

إدارة مخاطر النموذج

استخدم البنك نماذج في العديد من أنشطته المالية 
والتجارية من االكتتاب في تسهيل ائتماني لإلبالغ عن 

الخسارة المتوقعة بموجب معيار القرير المالي الدولي 9.

إلدارة المخاطر النموذجية، قام البنك بتطبيق إطار الحوكمة 
بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9. اإلطار هو سياسة 

البنك واسعة وينطبق على جميع نماذج البنك. ووفًقا 
لإلطار، فإن جميع النماذج الداخلية والخارجية )القائمة على 
الموردين( طورت نماذج قياس المخاطر التي تؤثر بشكل 
مباشر على إعداد التقارير المالية عن الخسارة المتوقعة 
وخسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة 

التي تتطلب التحقق من الصحة بشكل مستقل.

يحدد إطار العمل منهجية منظمة إلدارة التطوير والتحقق 
والموافقة والتطبيق واالستخدام المستمر للنماذج. وهو 

يحدد بنية إدارية فعالة ذات أدوار ومسؤوليات وسياسات 
وضوابط رقابة محددة بوضوح إلدارة مخاطر النموذج. تتم 

مراجعة اإلطار على أساس منتظم لضمان استيفائه 
للمعايير التنظيمية والممارسات الدولية. يجب اعتماد 
أي تغيير كبير في اإلطار من قبل مجلس اإلدارة أو لجنة 

المخاطر التابعة للمجلس.

لدى البنك ممارسة للقيام بتدقيق مستقل للنموذج الذي 
يقدم توصية للموافقة على استخدام نماذج تقدير / تقييم 

المخاطر الجديدة. باإلضافة إلى التحقق من صحة النموذج 
الجديد، فإنه يقّيم أيًضا أداء النماذج الحالية من خالل عملية 

التحقق السنوية. وسيكون استقاللية الفريق بمثابة خط دفاع 
ثاني فعال للبنك فيما يتعلق باستخدام النماذج.

مخاطر السيولة هي المخاطر حيث ال يتمكن البنك من 
تلبية إلتزامات الدفع عند إستحقاقها تحت الظروف العادية 

والضاغطة، من أجل الحد من هذه المخاطر، قامت اإلدارة 
بإجراء ترتيبات تمويل من مصادر متنوعة باإلضافة إلى 

القاعدة األساسية لإليداع، وإدارة األصول آخذة السيولة في عين 
اإلعتبار، والتحكم بالتدفقات النقدية المستقبلية والسيولة 
على أساس يومي، إن هذا يتضمن تقييم للتدفقات النقدية 

المتوقعة وتوافر درجة عاليه من الضمان التي يمكن 
إستخدامها لضمان تمويل إضافي عند الطلب. 
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إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
3٠-٢  مخاطر السيولة

يحتفظ البنك بالسيولة بأن يقوم بصورة مستمرة بتقييم 
وتحديد والتحكم بتغيرات حاجات التمويل المطلوبة لتلبية 

األهداف اإلستراتيجية بالنسبة لإلستراتيجية اإلجمالية، باإلضافة 
إلى ذلك، يحتفظ البنك ببعض األصول السائلة كجزء من 

إستراتيجيته إلدارة مخاطر السيولة.

يدير البنك مخاطر السيولة بناءًا على إرشادات البنك 
المركزي العماني والسيولة وسياسات طوارئ السيولة، 
التي يتم الموافقة عليها ومراجعتها دوريا من قبل لجنة 

المخاطر التابعة للمجلس، يتم رصد موقف مخاطر السيولة 
دوريًا من خالل تحليل لتقارير مختلفة، مثل، إستحقاقات 

األصول واإللتزامات، وخطوط السيولة، ومؤشرات لإلنذار 
المبكر، ونسب األسهم، كذلك، يجري البنك أيضا بصورة 

دورية اختبارات الضغط على السيولة النقدية على أساس 
السوق وأحداث محددة للبنك تمشيا مع توصيات لجنة بازل، 

وضع السيولة في البنك وسيناريوهات اختبار الضغط يتم 
مراجعتها دوريًا من قبل اإلدارة وكذلك يتم مناقشتها في 

قبل لجنة المخاطر التابعة للمجلس.

أصدر البنك المركزي العماني إرشادات بشأن تطبيق إطار 
عمل بازل 3 للسيولة وهو نسبة تغطية السيولة و صافي 

التمويل المستقر.

نسبة صافي التمويل المستقر هي نسبة هيكلية طويلة 
األجل تهدف إلى معالجة عدم التطابق في السيولة وتقليل 

مخاطر التمويل على مدى سنة واحدة. ويسري مفعوله 
اعتبارا من يناير 2018، بنسبة حد أدنى قدرها 100% وفقًا 

للتوجيهات التنظيمية.

تحت الطلب
حتى 3 

أشهر
ألف ر،ع

3 إلى 12 
شهر

ألف ر،ع

المجموع 
الفرعي أقل 
من 12 شهر

ألف ر،ع

من سنة 
إلى 5 

سنوات
ألف ر،ع

أكثر من 5 
سنوات 
ألف ر،ع

المجموع 
الفرعي 

أكثر من 12 
شهر

ألف ر،ع

المجموع
ألف ر،ع

 315،055  34،724  16،845  17،879  280،331  29،343  250،988 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

صافي المستحق من البنوك 
 98،064  9،625  9،625 - 88،439  10،202  78،237 وإيداعات أخرى بأسواق المال

 2،809،707  2،135،250  1،495،763  639،487  674،457  234،739  439،718 صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات بادوات مالية لغير اغراض 
 231،149  116،649  83،080  33،569  114،500  2،030  112،470 المتاجرة

 64،360  64،360  64،360 ----المباني والمعدات

 54،587  370 - 370  54،217  6،909  47،308 األصول األخرى 

 3،572،922  2،360،978  1،669،673  691،305  1،211،944  283،223  928،721 مجموع األصول 

صافي المستحق للبنوك وإيداعات 
7،700155،949-132،84915،400148،2497،700أخرى بأسواق المال

ودائع العمالء واإلستثمارات غير 
596،509839،1171،435،626546،048470،7081،016،7562،452،382المشروطه

 307،148  192،500 - 192،500  114،648  114،648 -سندات متوسطة االجل باليورو

85،8415،06990،9102،62222،62493،534اإللتزامات األخرى 

10،419---10،419-10،419الضرائب

 17،000 --- 17،000 - 17،000 الدين الثانوي

 420،990  420،990  420،990 ----حقوق المساهمين

115،500115،500115،500----السندات الدائمة )المستوى 1(

مجموع اإللتزامات وحقوق 
842،618974،2341،816،852748،8701،007،2001،756،0703،572،922المساهمين 

تحت الطلب 
حتى 3 

أشهر 
ألف د،أم

3 إلى 12 
شهر

ألف د،أم

المجموع 
الفرعي أقل 
من 12 شهر

ألف د،أم

من سنة 
إلى 5 

سنوات
ألف د،أم

أكثر من 5 
سنوات 
ألف د،أم

المجموع 
الفرعي 

أكثر من 12 
شهر

ألف د،أم

المجموع
ألف د،أم

651،91776،216728،13346،43943،75390،192818،325النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى 
25،00025،000254،712-203،21326،499229،712في أسواق المال

1،142،125609،7121،751،8371،661،0053،885،0985،546،1037،297،940صافي القروض والسلفيات 

292،1305،273297،40387،192215،792302،984600،387اإلستثمارات المالية

167،169167،169167،169----الممتلكات والمعدات

961141،783-122،87717،945140،822961األصول األخرى 

2،412،262735،6453،147،9071،795،5974،336،8126،132،4099،280،316األصول اإلجمالية

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من 
20،000405،062-345،06240،000385،06220،000أسواق المال

ودائع العمالء واإلستثمارات غير 
1،549،3742،179،5253،728،8991،418،3061،222،6182،640،9246،369،823المشروطه

500،000797،787-297،787297،787500،000-سندات متوسطة االجل باليورو

222،96413،166236،1306،81056،815242،945اإللتزامات األخرى

27،062---27،062-27،062الضرائب

44،156---44،156-44،156الدين الثانوي

1،093،4811،093،4811،093،481----حقوق المساهمين

300،000300،000300،000----السندات الدائمة )المستوى 1(

اإللتزامات اإلجمالية وحقوق 
2،188،6182،530،4784،719،0961،945،1162،616،1044،561،2209،280،316المساهمين 

إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
3٠-٢   مخاطر السيولة )يتبع(

فيما يلي موجز االستحقاق لألصول وااللتزامات كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8:
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إدارة المخاطر )يتبع(  3٠
3٠-٢ مخاطر السيولة )يتبع( 

موجز االستحقاق لألصول وااللتزامات كما في 31 ديسمبر 2017:

تحت 
الطلب 
حتى 3 

أشهر 
ألف د،أم

3 إلى 12 
شهر

ألف د،أم

المجموع 
الفرعي 

أقل من 12 
شهر

ألف د،أم

من سنة 
إلى 5 

سنوات
ألف د،أم

أكثر من 5 
سنوات 
ألف د،أم

المجموع 
الفرعي 

أكثر من 12 
شهر

ألف د،أم

المجموع
ألف د،أم

840،47366،169906،64246،51241،94088،452995،094النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية
المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في 

278،78252،400331،1824،00025،00029،000360،182أسواق المال

950،909767،4231،718،3321،633،5843،541،2555،174،8396،893،171صافي القروض والسلفيات 
246،9355،122252،05741،727181،852223،579475،636اإلستثمارات المالية

170،896170،896170،896----الممتلكات والمعدات
2،231118،922-104،86211،829116،6912،231األصول األخرى 

2،421،961902،9433،324،9041،728،0543،960،9435،688،9979،013،901األصول اإلجمالية

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق 
100،000326،642-216،56910،073226،642100،000المال

1،803،1301،991،6653،794،7951،404،5791،193،5272،598،1066،392،901ودائع العمالء واإلستثمارات غير المشروطه
599،756599،756-599،756---سندات متوسطة االجل باليورو

2،358190،512-178،3319،823188،1542،358اإللتزامات األخرى
20،301---20،301-20،301الضرائب

46،75364،935-18،18218،18246،753-الدين الثانوي
1،118،8541،118،8541،118،854----حقوق المساهمين

300،000300،000300،000----السندات الدائمة )المستوى 1(

2،218،3312،029،7434،248،0742،153،4462،612،3814،765،8279،013،901اإللتزامات اإلجمالية وحقوق المساهمين 

تحت 
الطلب

حتى 3 
أشهر

 ألف ر،ع

3 إلى 12 
شهر

ألف ر،ع

المجموع 
الفرعي 

أقل من 12 
شهر

ألف ر،ع

من سنة 
إلى 5 

سنوات
ألف ر،ع

أكثر من 5 
سنوات 
ألف ر،ع

المجموع 
الفرعي 

أكثر من 12 
شهر

ألف ر،ع

المجموع
ألف ر،ع

323،58225،475349،05717،90716،14734،054383،111النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 
صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى 

107،33120،174127،5051،5409،62511،165138،670بأسواق المال

366،100295،458661،558628،9301،363،3831،992،3132،653،871صافي القروض والسلفيات 
95،0701،97297،04216،06570،01386،078183،120اإلستثمارات بادوات مالية لغير اغراض المتاجرة

65،79565،79565،795----المباني والمعدات
85945،785-40،3724،55444،926859األصول األخرى 

932،455347،6331،280،088665،3011،524،9632،190،2643،470،352مجموع األصول 

صافي المستحق للبنوك وإيداعات أخرى 
38،500125،757-83،3793،87887،25738،500بأسواق المال

694،205766،7911،460،996540،763459،5081،000،2712،461،267ودائع العمالء واإلستثمارات غير المشروطه
230،906 230،906 - 230،906 ---سندات متوسطة االجل باليورو

90873،347-68،6573،78272،439908اإللتزامات األخرى 
7،816---7،816-7،816الضرائب

18،00025،000-7،0007،00018،000-الدين الثانوي
 430،759  430،759  430،759 ----حقوق المساهمين

115،500115،500115،500----السندات الدائمة )المستوى 1(

854،057781،4511،635،508829،0771،005،7671،834،8443،470،352مجموع اإللتزامات وحقوق المساهمين 

موجز االستحقاق لألصول وااللتزامات كما في 31 ديسمبر 2017:

إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
3٠-٢ مخاطر السيولة )يتبع(  

نسبة تغطية السيوله

نسبة تغطية السيولة هي نسبة زمنية قصيرة األجل تهدف إلى زيادة القدرة على الصمود مقابل نقص السيولة لمدة تصل 
إلى 30 يوما. يتم احتساب نسبة تغطية السيولة وفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني بموجب التعميم BM1127 )بازل 3: 
إطار عمل حول نسبة تغطية السيولة ومعايير إفصاح نسبة تغطية السيولة(. يطبق هذا القانون اعتبارا من 1 يناير 2015 بنسبة 

ال تقل عن 60% وتزيد بنسبة 10% كل سنة بعد ذلك حتى تصل إلى الحد األدنى المطلوب وقدره 100% في 1 يناير 2019.

3٠-3 مخاطر السوق
يتعرض البنك لمخاطر السوق، وهي المخاطر حيث أن 

القيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها البنك سوف 
تتقلب بسبب التغييرات في أسعار السوق، تنشأ مخاطر 

السوق من تغيرات في القيمة العادلة للمراكز المفتوحة 
المحتفظ بها في النقد األجنبي، وسعر الفائدة ، وأسعار 

صرف العمالت األجنبية، وأسعار األسهم، وهوامش االئتمان، 
إلخ، تدار مخاطر السوق على أساس إرشادات البنك المركزي 

العماني و سياسة مخاطر السوق، التي يتم الموافقة عليها 
و مراجعتها دوريا من قبل لجنة المخاطر التابعة للمجلس 

و اختبارات الضغط بإدماج الحركات السلبية في قيمة 
األسهم، والعمالت األجنبية، إلخ يتم أيضا بشكل دوري إجراؤها 

ومراجعتها من قبل اإلدارة ولجنة المخاطر التابعة للمجلس.

يقدم البنك منتجات التغطية لعمالئه لتغطية مخاطرهم 
الحقيقية، المتعلقة بمخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر الصرف 

األجنبي ومخاطر السلع، يتم تقييم مخاطر االئتمان المقابل 
لمثل هذه المعامالت )مقايضة سعر الفائدة وعقود السلع 
والعمالت اآلجلة والخيارات، إلخ( على أساس القيم الموجبة 

الملحوظة في السوق للعقود وحاالت المخاطر المستقبلية 

المحتملة، لقد قدم البنك أوزان مخاطر جديدة تتماشى مع 
أفضل الممارسات المتبعة من قبل البنوك األخرى لتغطية 

مخاطر االئتمان المتعلقة بهذه المخاطر الواردة خارج قائمة 
المركز المالي.

مخاطر سعر السهم

أوضاع ملكية األسهم يحتفظ بها في فئة "متوفرة للبيع"، 
يتم رصد مخاطر السوق من خالل أسعار السوق اليومية 
و تقارير السوق التي يتم توزيعها على اإلدارة واإلجراءات 

المطلوبة، إن وجدت، التي يتم إتخاذها على وجه السرعة، 
كذلك ترصد وتدار المحفظة وفقا لسياسة االستثمار الموافق 

عليها من قبل لجنة المخاطر التابعة للمجلس.

مخاطر سعر الفائدة 

مخاطر السوق الرئيسية التي تتعرض لها المحفظة غير 
المتداولة هي مخاطر الخسارة من التقلب في التدفقات 

النقدية المستقبلية أو القيم العادلة لألدوات المالية بسبب 
التغييرات في أسعار الفائدة بالسوق.

تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمال أن تؤثر تلك 
التغييرات في سعر الفائدة الربحية المستقبلية أو القيمة 

إجمالي القيمة 
المرجحة 

ألف ريال عماني

إجمالي القيمة 
غير المرجحة

ألف ريال عماني

إجمالي القيمة 
المرجحة 

ألف دوالر أمريكي

إجمالي القيمة 
غير المرجحة

ألف دوالر أمريكي

 -1،230،668الموجودات السائلة عالية الجودة-473،807

473،807-)HQLA( 1،230،668مجموع األصول السائلة عالية الجودة-

التدفقات النقدية الخارجة

 الودائع ودائع التجزئة من عمالء من الشركات 40،768701،671
105،8901،822،522الصغيرة، ومنها 

76،3581،527،190ودائع مستقرة 587،968 29،398

29،532295،332الودائع األقل استقرارا 113،703 11،370

 التمويل غير المضمونة للشركات منها: 328،076911،248
852،1452،366،878متطلبات إضافية، منها

5،26852،673االئتمان والسيولة2،02820،279

72،1381،275،314التزامات التمويل الطارئة األخرى27،773490،996

 -1،035،442اجمالي التدفقات النقدية-398،645

التدفقات النقدية

540،452787،616التدفقات من التعرض االضطالع على نحو كامل 303،232 208،074

25،63125،631تدفقات نقدية أخرى 9،868 9،868

566،083813،247التدفقات النقدية اإلجمالية 313،100 217،942

473،807 -HQLA 1،230،668المجموع - 

 - 469،358مجموع صافي التدفقات النقدية الخارجة- 180،703

 - 262.20نسبة تغطية السيولة )٪(- 262.20
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باإلضافة إلى ذلك، يتم تحليل السيناريوهات للحاالت الطارئة على أساس أحداث محددة أو إضطرابات السوق كما يتم عرض 
التحليل في اإلجتماعات الشهرية للجنة إدارة األصول واإللتزامات من أجل تقدير تأثيره على السيولة والعائدات. 

يقوم البنك بثبات بإستخدام الطرق / اإلفتراضات أعاله إلجراء تحليل حساسية أسعار الفائدة، يتم إجراء تحليل الحساسية أعاله 
على اساس شهري ويتم مراقبة النتائج مقابل السقوف المحددة داخليًا، كذلك يتم تداول النتائج بشكل نشط في إجتماعات 

لجنة إدارة األصول واإللتزامات.

العادلة لألدوات المالية، البنك معرض لمخاطر أسعار الفائدة 
نتيجة الختالف إعادة تسعير أسعار الفائدة لألصول وااللتزامات.

تستخدم الطرق واالفتراضات في إعداد تحليل الحساسية: 
فيما يلي طرق تحليل حساسية أسعار الفائدة: تحليل فجوة 

االستحقاق التقليدي )لقياس عائدات حساسية أسعار الفائدة(، 
والمدة )لقياس رأسمال حساسية أسعار الفائدة(: قدمت 

الطريقة ورقة بنك التسويات الدولي)BIS( حول "مبادئ إدارة 
واإلشراف على مخاطر أسعار الفائدة" الصادرة في يوليو 2004. 

مخاطر أسعار الفائدة تدار عن طريق رصد حساسية األصول 
وااللتزامات المالية للبنك تجاه صدمات أسعار الفائدة 

القياسية، معيار الصدمات تشمل 100 نقطة أساس و 200 
نقطة أساس تحوالت موازية في منحنيات العائد، وأثر هذه 

الصدمات يتم تحليلها في سياق تأثيرها على األرباح والقيمة 
االقتصادية، األثر يتم مقارنته مع السقوف الداخلية التي 

صيغت وفقا إلرشادات البنك المركزي العماني و لجان بازل، 
يتم دوريًا بصورة منتظمة مراجعة التحليل من قبل اإلدارة 

ولجنة المخاطر التابعة للمجلس.

أثر عائد 200 نقطة أساس تحول مواز في أسعار الفائدة مبين 
فيما يلي:

كما في ديسمبر 2018
200 اساس لقياس

 حساسية الفائدة 
- الزيادة

200 اساس لقياس 
حساسية الفائدة 

- االنخفاض

)8،121(8،121تأثير اإليرادات - ألف ريال عماني 

)21،094(21،094تأثير اإليرادات - ألف دوالر أمريكي

إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
3٠-3 مخاطر السوق )يتبع( 

إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
3٠-3 مخاطر السوق )يتبع( 

ال يوجد هناك تغييرات جوهرية في عملية إدارة مخاطر أسعار الفائدة في البنك خالل السنة، فيما يلي وضع حساسية الفائدة 
البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها في 31 ديسمبر 2018:

متوسط 
نسبة 

الفائدة 
السارية

عند الطلب 
خالل 3 
شهور

)ألف ر،ع(

12-3 شهر
)ألف ر،ع(

من سنة 
واحد إلى 5 

سنوات
)ألف ر،ع(

أكثر من 5 
سنوات

)ألف ر،ع(

غير حساسة 
للفائدة

)ألف ر،ع(

المجموع
)ألف ر،ع(

315،055315،055----ال ينطبقالنقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى 
28،04598،064--2.9351،73218،287%في أسواق المال )صافي(

5.50913،367634،858644،981614،1412،3602،809،707%صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير 
71،727105،17328،288231،149-4.5025،961%المتاجرة

64،36064،360----ال ينطبقالممتلكات والمعدات 

54،58754،587----ال ينطبقاألصول األخرى 

991،060653،145716،708719،314492،6953،572،922 إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من 
 155،949  5،563 -- 3،850  146،536 8.34%أسواق المال

 2،452،382  779،691  4،000  277،510  1،185،145  206،036 1.84%ودائع العمالء

 307،148 -- 307،148 --4.30%سندات متوسطة االجل باليورو

 93،534  92،425 --- 1،109 ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

 10،419  10،419 ----ال ينطبقالضرائب

 115،500 -- 115،500 --7.88%السندات الدائمة المستوى 1

 17،000 --- 17،000 -4.94%الدين الثانوي

 420،990  420،990 ----ال ينطبقحقوق المساهمين

 إجمالي االلتزامات 
353،6811،205،995700،1584،0001،309،0883،572،922وحقوق المساهمين

 إجمالي فرق حساسية 
-)816،393(  715،314  16،550 )552،850(  637،379 سعر الفائدة

 الفرق التراكمي لحساسية 
-- 816،393  101،079  84،529  637،379 سعر الفائدة
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إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
3٠-3 مخاطر السوق )يتبع( 

فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها في 31 ديسمبر 2018:

متوسط 
نسبة 

الفائدة 
السارية

عند الطلب 
خالل 3 
شهور

)ألف د،أم(

12-3 شهر
)ألف د،أم(

من سنة 
واحد إلى 5 

سنوات
)ألف د،أم(

أكثر من 5 
سنوات

)ألف د،أم(

غير حساسة 
للفائدة

)ألف د،أم(

المجموع
)ألف د،أم(

818،325818،325----ال ينطبقالنقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى 
72،844254،712--2.93134،36947،499%في أسواق المال )صافي(

5.502،372،3821،648،9821،675،2751،595،1716،1307،297،940%صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير 
186،304273،17773،475600،387-4.5067،431%المتاجرة

167،169167،169----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

141،783141،783----ال ينطبقاألصول األخرى 

2،574،1821،696،4811،861،5791،868،3481،279،7269،280،316 إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من 
14،449405،062--8.34380،61310،000%أسواق المال

1.84535،1583،078،299720،80510،3902،025،1716،369،823%ودائع العمالء

797،787--797،787--4.30%سندات متوسطة االجل باليورو

240،064242،945---2،881ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

27،06227،062----ال ينطبقالضرائب

300،000--300،000--7.88%السندات الدائمة المستوى 1

44،156---44،156-4.94%الدين الثانوي

1،093،4811،093،481----ال ينطبقحقوق المساهمين

 إجمالي االلتزامات 
918،6523،132،4551،818،59210،3903،400،2279،280،316وحقوق المساهمين

 إجمالي فرق حساسية 
-)2،120،502(42،9871،857،958)1،435،974(1،655،530سعر الفائدة

 الفرق التراكمي لحساسية 
-1،655،530219،556262،5432،120،501سعر الفائدة

إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
3٠-3 مخاطر السوق )يتبع( 

فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها في 31 ديسمبر 2017:

متوسط 
نسبة 

الفائدة 
السارية

عند الطلب 
خالل 3 
شهور

)ألف ر،ع(

12-3 شهر
)ألف ر،ع(

من سنة 
واحدة إلى 5 

سنوات
)ألف ر،ع(

أكثر من 5 
سنوات

)ألف ر،ع(

غير حساسة 
للفائدة

)ألف ر،ع(

 المجموع
)ألف ر،ع( 

383،111383،111----ال ينطبقالنقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى 
42،490138،670--2.3774،08122،099%في أسواق المال )صافي(

2،653،871-5.36859،385600،778664،225529،483%صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير 
3.458،9557،51054،34474،24738،064183،120%المتاجرة

65،79565،795----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

45،78545،785----ال ينطبقاألصول األخرى 

942،421630،387718،569603،730515،8453،470،352 إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من 
3،489125،757--5.22118،3903،878%أسواق المال

772،0262،461،267-1.64315،2161،100،687273،338%ودائع العمالء

230،906--230،906--3.02%سندات متوسطة االجل باليورو

71،56573،347---1،782ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

7،8167،816----ال ينطبقالضرائب

115،500--115،500--7.88%السندات الدائمة المستوى 1

25،000--7،00018،000-5.09%الدين الثانوي 

430،759430،759----ال ينطبقحقوق المساهمين

 إجمالي االلتزامات 
1،285،6553،470،352-435،3881،111،565637،744وحقوق المساهمين

 إجمالي فرق حساسية 
-)710،410(  603،730  80،825 )481،178(  507،033 سعر الفائدة

 الفرق التراكمي لحساسية 
-- 710،410  106،680  25،855  507،033 سعر الفائدة
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إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
3٠-4 مخاطر التشغيل 

مخاطر التشغيل هي مخاطر خسارة ناشئة من إخفاق 
األنظمة والخطأ البشري واإلحتيال أو أحداث خارجية، عند عجز 

ضوابط الرقابة من األداء، فإن مخاطر التشغيل يمكن أن 
تسبب ضرر للسمعة، وبالتالي يكون لديها آثار قانونية أو 

رقابية، أو تؤدي إلى خسارة مالية، ال يمكن للبنك توقع حذف 
كافة المخاطر التشغيلية، ولكن من خالل إطار عمل رقابي 
وبالرقابة واإلستجابة للمخاطر المحتملة، يتمكن البنك من 

إدارة المخاطر، تتضمن ضوابط الرقابة على فصل الواجبات 
وأحقية الوصول والتفويض وإجراءات التسوية، وعمليات 

تدريب وتقييم العاملين، متضمنًا إستخدام التدقيق 
الداخلي، كذلك أنشأ البنك اآلن قائمة بتوقعات الخسارة 

التشغيلية لرصد الخسائر التشغيلية تحت فئات مختلفة 
وأي انتهاكات للسقوف المحددة سيتم اإلبالغ عنها الى لجنة 

المخاطر التابعة الى مجلس اإلدارة، وباإلضافة إلى ذلك، فإن 
البنك لديه قاعدة بيانات لإلبالغ عن الخسارة التشغيلية.

أمن المعلومات عنصرا أساسيا من إدارة المخاطر 
التشغيلية، قام البنك بتنفيذ أحدث البنية األساسية لألمن 

مثل الجدران النارية وأنظمة منع االختراق، ومكافحة فيروس 
التركيبات الناعمة، وما إلى ذلك تجري عمليات تقييم دورية 

الضعف لضمان أمن النظم.

كجزء من مبادرات إدارة استمرارية األعمال، اتخذ البنك 
اإلجراءات الالزمة لضمان اتخاذ تدابير فعالة في حالة وجود 

أزمة، على سبيل المثال، تدريبات اإلخالء، واختبار النظم 
والتطبيقات الهامة من موقع التعافي من الكوارث، البنك 
لديه القدرة على ضمان أن يتم اختبار العمليات المصرفية 

الحرجة للتأكد من توافر خالل مثل هذه الحاالت.

مخاطر اإلحتيال

لقد اعتمد البنك الوطني العماني سياسة "عدم التسامح" 
تجاه االحتيال والفساد، وعلى هذا النحو سوف يسعى 

إلى اتخاذ إجراءات تأديبية و / أو القانونية ضد أولئك الذين 
يرتكبون، ويشاركون في، أو يساعدون في أنشطة احتيالية 

أو غير الئقة، تقوم وحدة إدارة مخاطر االحتيال )FRM( بإدارة 
مخاطر االحتيال للبنك على مستوى المؤسسة، تراقب 
الوحدة المعامالت التي تنشأ من البطاقات، ونقاط البيع 

والقنوات الرقمية األخرى، الى جانب ذلك، تجري الوحدة 
تقييم مخاطر االحتيال لتقييم مخاطر االحتيال على أساس 

استباقي، والتحقق من ضوابط الرقابة الموجودة وتقترح 
ضوابط رقابة جديدة، إذا لزم األمر.

إن الوحدة مسؤولة أيضا عن إدارة الحوادث عبر البنك وصيانة 
قاعدة بيانات الخسائر التشغيلية.

3٠-5   مخاطر االستراتيجية
يراقب البنك المخاطر اإلستراتيجية من خالل التقييم الربع 
سنوي الدوري ورفع التقارير على مستوى لجنة المخاطر 

التابعة للمجلس، وهذا يشمل مراجعة الموارد البشرية 
واالقتصادية )سواء على المستوى الكلي والجزئي(، 

والتنظيمي / واالمتثال، وتكنولوجيا المعلومات وأمن 
المعلومات والمخاطر القانونية والسمعة ذات الصلة، 

ورصد مخاطر المشروع االستراتيجي الناشئة من المبادرات 
المتخذة من قبل البنك، وعالوة على ذلك، فإن البنك حاليا 

 )ICAAP( بصدد عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية
لتحقيق المواءمة بين استراتيجية األعمال وعمليات إدارة رأس 
المال، قام البنك خالل سنة 2016 بمشاركة استشاري مشهور 

دوليا لمراجعة عملية كفاية رأس المال الداخلية الحالية 
من أجل تقديم توصية بالتحسينات التي من شأنها، عند 

تطبيقها، تتصاعد عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية 
وتوثيق ألفضل الممارسات الدولية، اقترح هذه المبادرة وتمت 

تحت رعاية أعلى مستوى من قبل لجنة المخاطر التابعة 
للمجلس، وسوف يتم طرحها في سنة 2018 واستكمالها 

تدريجيا للسنوات 2-3 المقبلة.

مخاطر العمالت

تتمثل مخاطر العمالت في مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغييرات في أسعار الصرف األجنبي، حدد مجلس اإلدارة حدود 
بشأن األوضاع حسب العملة، تتم مراقبة األوضاع بشكل يومي حيث تستخدم إستراتيجيات التحوط لضمان المحافظة على 

األوضاع ضمن الحدود الموضوعة. 

يتم االحتفاظ بأوضاع الصرف األجنبي في دفاتر البنك بشكل رئيسي بسبب العمالء والذين يتحملون أي اختالفات في أسعار 
الصرف األجنبي.

تحسب مبالغ العمالت األجنبية المعرضة للمخاطر شهريًا لجميع العمالت غير الثابتة على مستوى ثقة بمقدار 99 % وفترة 
إحتفاظ قدرها 10 أيام، باإلضافة إلى ذلك، تأثير أرباح قدرها 15% لحركة معاكسة في أسعار الصرف لجميع المراكز المفتوحة يتم 

إحتسابها في اختبارات الضغط الشهرية.

كان للبنك المخاطر الصافية الهامة التالية معّبر عنها بالعمالت األجنبية:

2017
ألف ر،ع

2018
ألف ر،ع

2018
ألف د،أ

2017
ألف د،أ

166.571 169،366 دوالر أمريكي64.13065،206

78.753 82،436 درهم إماراتي30.32031،738

7.369 3،387 أخرى 2.8371،304

 متوسط
 نسبة

 الفائدة
السارية

 عند الطلب
 خالل 3
شهور

)ألف د،أ(

3-١٢ شهر
)ألف د،أ(

 من سنة
 واحدة إلى 5

سنوات
)ألف د،أ(

 أكثر من 5
سنوات

)ألف د،أ(

 غير حساسة
للفائدة
)ألف د،أ(

 المجموع

995.094995.094----ال ينطبق النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

  المستحق من البنوك وإيداعات
110.364360.182--2.37192.41857.400%أخرى في أسواق المال )صافي( 

6.893.171-5.362.232.1681.560.4621.725.2601.375.281% صافي القروض والسلفيات

  اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض
3.4523.26019.506141.153192.84998.868475.636%غير المتاجرة

170.896170.896----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

118.922118.922----ال ينطبق األصول األخرى

٢.447.846١.637.368١.866.4١3١.568.١3٠١.494.١3٠9.٠١3.9٠١ إجمالي األصول

 المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من
9.062326.642--5.22307.50710.073%أسواق المال

2.005.2626.392.901-1.64818.7432.858.927709.969%ودائع العمالء

599.756--599.756--3.02%سندات متوسطة االجل باليورو

185.883190.512---4.629ال ينطبق اإللتزامات األخرى

20.30120.301----ال ينطبقالضرائب

300،000--300،000--7،88%السندات الدائمة المستوى 1

64.935--18.18246.753-5.09% الدين الثانوي

1.118.8541.118.854----ال ينطبقحقوق المساهمين

 إجمالي االلتزامات وحقوق
3.339.36٢9.٠١3.9٠١-١.١3٠.879٢.887.١8٢١.656.478 المساهمين

  إجمالي فرق حساسية
-)١.845.٢١8(٢٠9.935١.568.١3٠)١.٢49.8١4(١.3١6.967 سعر الفائدة

  الفرق التراكمي لحساسية
--١.3١6.96767.١53٢77.٠88١.845.٢١8 سعر الفائدة

إدارة المخاطر )يتبع(   3٠
مخاطر السوق )يتبع(  3-3٠

فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها في 31 ديسمبر 2017:
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التركيزات    3١
في إدارته لمخاطر اإلئتمان يسعى البنك لتنويع أنشطته اإلئتمانيه لتفادي التركيز غير المرغوب فيه للمخاطر في أفراد أو 

مجموعات من العمالء في منطقة أو تجارة معينة، كما تؤخذ الضمانات كلما كان ذلك ضروريا.

فيما يلي التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018

فيما يلي التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز الماليكما في 31 ديسمبر 2017: 

التركيزات )يتبع(   3١

سلطنة عمان
ألف ر،ع

دولة اإلمارات 
العربية 

المتحدة
ألف ر،ع

جمهورية 
مصر العربية

ألف ر،ع

أخرى
ألف ر،ع

المجموع
ألف ر،ع

 315،055 - 2،505 12،463 300،087النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 98،064 80،039 2،024 6،959 9،042المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال

 2،809،707 8،899 1 68،192 2،732،615صافي القروض والسلفيات 

 231،149 2،433 - 8،013 220،703اإلستثمارات المالية

 64،360 - 141 709 63،510المباني والمعدات 

 54،587 - 480 10،553 43،554األصول األخرى 

 3،572،922 91،371 5،151 106،889 3،369،511إجمالي األصول

 155،949 113،799 19،250 16،430 6،470المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

 2،452،382 - 1،198 47،707 2،403،477ودائع العمالء

 307،148 - - - 307،148سندات متوسطة االجل باليورو

 93،534 - 370 3،708 89،456اإللتزامات األخرى 

 10،419 - 52 591 9،776الضرائب

 17،000 - - - 17،000الدين الثانوي

 420،990 - 2،058)8،530( 427،462حقوق المساهمين

 115،500 - - - 115،500السندات الدائمة المستوى 1

 3،572،922 113،799 22،928 59،906 3،376،289اإللتزامات وحقوق المساهمين 

 469،701 30،905 6،935 43،256 388،605 اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة 

سلطنة عمان 

دولة اإلمارات 
العربية 

 المتحدة
ألف د،أم 

جمهورية 
 مصر العربية

ألف د،أم

 أخرى
ألف د،أم

 المجموع
ألف د،أم

 818،325 - 6،506 32،371 779،448النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 254،712 207،894 5،257 18،075 23،486المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال

 7،297،940 23،114 3 177،122 7،097،701صافي القروض والسلفيات 

 600،387 6،319 - 20،813 573،255اإلستثمارات المالية

 167،169- 366 1،842 164،961المباني والمعدات 

 141،783- 1،247 27،410 113،126األصول األخرى 

 9،280،316 237،327 13،379 277،633 8،751،977إجمالي األصول

 405،062 295،582 50،000 42،675 16،805المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

 6،369،823- 3،112 123،914 6،242،797ودائع العمالء

 797،787--- 797،787سندات متوسطة االجل باليورو

 242،945- 961 9،631 232،353اإللتزامات األخرى 

 27،062- 135 1،535 25،392الضرائب

 44،156--- 44،156الدين الثانوي

 1،093،481- 5،345)22،156( 1،110،292حقوق المساهمين

 300،000--- 300،000السندات الدائمة المستوى 1

 9،280،316 295،582 59،553 155،599 8،769،582اإللتزامات وحقوق المساهمين 

 1،220،003 80،273 18،013 112،354 1،009،363اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  

سلطنة عمان
ألف ر،ع

دولة اإلمارات 
العربية 

المتحدة
ألف ر،ع

جمهورية 
مصر العربية

ألف ر،ع

أخرى
ألف ر،ع

المجموع
ألف ر،ع

 383،111 - 2،510  19،182  361،419 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 138،670  98،057  1  14،255  26،357 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال

 2،653،871  8،899  3  107،724  2،537،245 صافي القروض والسلفيات 

 183،120  2،157 - 9،252  171،711 اإلستثمارات المالية

 65،795 - 143  556  65،096 المباني والمعدات 

 45،785 - 503  10،394  34،888 األصول األخرى 

 3،470،352  109،113  3،160  161،363  3،196،716 إجمالي األصول

 125،757  99،101  13  26،135  508 المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

 2،461،267 - 1،177  41،488  2،418،602 ودائع العمالء

 230،906 --- 230،906 سندات متوسطة االجل باليورو

 73،347 - 312  5،764  67،271 اإللتزامات األخرى 

 7،816 - 111  1،032  6،673 الضرائب

 25،000 --- 25،000 الدين الثانوي

 430،759 - 1،993 )1،213(  429،979 حقوق المساهمين

 115،500 --- 115،500 السندات الدائمة المستوى 1

 3،470،352  99،101  3،606  73،206  3،294،439 اإللتزامات وحقوق المساهمين 

 447،107  24،307  10  26،304  396،486 اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة 
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التركيزات )يتبع(   3١
فيما يلي التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2017: 

التحليل القطاعي )يتبع(   3٢
التحليل القطاعي حسب التالي :-

التحليل القطاعي   3٢
ألغراض اإلدارة ينظم البنك الى أربع أقسام تبعا لوحدات 

العمل على النحو التالي:

يقوم قسم الخدمات المصرفية االستهالكية بعروض   •
ائتمانية لالفراد لتلبية االحتياجات المصرفية اليومية
يقوم قسم الخدمات المصرفية للشركات بتوفير    •

مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء من 
الشركات التي تشمل القروض وقبول الودائع والتجارة 

المالية والعمالت االجنبية.
يقوم قســم االســتثمار بتقديم المنتجات االستثمارية    •

مثل ادارة االصول واالستشــارات وخدمات الوساطة 
 للعمــالء مــن االفراد وكذلك من أصحاب الثروات 

وعمالء المؤسسات.
يقوم قســم الخزانــة بتقديم مجموعة كاملة من   •

منتجــات وخدمات الخزينة بما فيها اســواق المال 
والعمــالت االجنبية لعمالئها باالضافة الى ادارة الســيولة 

ومخاطر السوق.
يقوم قسم الخدمات المصرفية الدولية بخدمات مثل   •

اصدار ضمان المخاطر و المشاركة والقروض الخ.

تقوم االدارة بحساب نتائج التشغيل للقطاعات التي تعمل 
بشكل منفصل من اجل اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص 

الموارد وتقييم االداء، يتم تقييم أداء القطاع على أساس 
الربح أو الخسارة التشغيلية التي في بعض النواحي تقاس 

بطريقة مختلفة عن الربح أو الخسارة التشغيلية في القوائم 
المالية، التكاليف التي تتكبدها المهام المركزية يتم 

إدارتها على أساس مجموعة وال تخصص لقطاعات التشغيل.

ألغراض اإلدارة يقوم البنك بإعداد تقاريره عن التحليل القطاعي الرئيسي لعملياته 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 على أساس تجاري ضمن سياق األعمال العادية للبنك. 

سلطنة عمان 
ألف د،أم

دولة اإلمارات 
العربية 

 المتحدة
ألف د،أم 

جمهورية 
 مصر العربية

ألف د،أم

 أخرى
ألف د،أم

 المجموع
ألف د،أم

 995،094 - 6،519  49،823  938،752 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 360،182  254،693  3  37،026  68،460 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال

 6،893،171  23،114  8  279،803  6،590،246 صافي القروض والسلفيات 

 475،636  5،603 - 24،031  446،002 اإلستثمارات المالية

 170،896 - 371  1،444  169،081 المباني والمعدات 

 118،922 - 1،306  26،998  90،618 األصول األخرى 

 9،013،901  283،410  8،207  419،125  8،303،159 إجمالي األصول

 326،642  257،406  34  67،883  1،319 المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

 6،392،901 - 3،057  107،761  6،282،083 ودائع العمالء

 599،756 --- 599،756 سندات متوسطة االجل باليورو

 190،512 - 810  14،971  174،731 اإللتزامات األخرى 

 20،301 - 288  2،681  17،332 الضرائب

 64،935 --- 64،935 الدين الثانوي

 1،118،854 - 5،177 )3،151(  1،116،828 حقوق المساهمين

 300،000 --- 300،000 السندات الدائمة المستوى 1

 9،013،901  257،406  9،366  190،145  8،556،984 اإللتزامات وحقوق المساهمين 

 1،161،317  63،135  26  68،322  1،029،834 اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 

قسم تجارة 
التجزئة 

المصرفية 
الف ريال 

عماني

قسم 
الخدمات 

المصرفية 
للشركات

الف ريال 
عماني

قسم التجاري
الف ريال 

عماني

التمويل 
المركزي
الف ريال 

عماني

المجموع
الف ريال 

عماني

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي 
 92،379  4،060  12،183  33،177  42،959 واألنشطة اإلستثمارية 

 36،636 )54(  3،758  18،643  14،289 إيرادات أخرى

 129،015  4،006  15،941  51،820  57،248 إجمالي اإليرادات 

 61،742  27،744  7،641  5،503  20،854 مصروفات التشغيل 

 67،273  4،005  2،107  39،371  21،790 ربح التشغيل 

)7،397(  194 )7،718(  929 )802( إنخفاض القيمة القروض

 59،876  4،199 )5،611(  40،300  20،988 صافي الربح قبل الضريبة 

)9،268( )626(  488 )6،004( )3،126( الضريبة

 50،608  3،573 )5،123(  34،296 17،862 صافي الربح بعد الضريبة 

 3،572،922 570،920 402،491 1،288،051 1،311،460إجمالي األصول

3،572،922 988،216 387،227 1،381،208 816،271إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 

قسم تجارة 
التجزئة 

المصرفية 
الف دوالر 
أمريكي

قسم 
الخدمات 

المصرفية 
للشركات
الف دوالر 
أمريكي

قسم التجاري
الف دوالر 
أمريكي

التمويل 
المركزي
الف دوالر 
أمريكي

المجموع
الف دوالر 
أمريكي

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي 
 239،945 10،545 31،644 86،174 111،582واألنشطة اإلستثمارية

 95،158)140( 9،761 48،423 37،114إيرادات أخرى

 335،103 10،405 41،405 134،597 148،696إجمالي اإليرادات

 160،369 72،062 19،847 14،294 54،166مصروفات التشغيل

 174،734 10،403 5،473 102،262 56،596ربح التشغيل 

)19،213( 504)20،047( 2،413)2،083(إنخفاض القيمة القروض

 155،521 10،907)14،574( 104،675 54،513صافي الربح قبل الضريبة

)24،073()1،624( 1،268)15،595()8،122(الضريبة

 131،448 9،283)13،306( 89،080 46،391صافي الربح بعد الضريبة

9،280،316 1،482،909 1،045،430 3،345،586 3،406،391إجمالي األصول

9،280،316 2،566،795 1،005،783 3،587،552 2،120،186إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين
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ايضاحات حول البيانات المالية 
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التحليل القطاعي )يتبع(   3٢
التحليل القطاعي حسب التالي :-

التحليل القطاعي )يتبع(    3٢
المعلومات القطاعية كما يلي: للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

قسم تجارة 
التجزئة 

المصرفية 
الف ريال 

عماني

قسم 
الخدمات 

المصرفية 
للشركات

الف ريال 
عماني

قسم التجاري
الف ريال 

عماني

التمويل 
المركزي
الف ريال 

عماني

المجموع
الف ريال 

عماني

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي 
 97،532  7،477  15،650  31،977  42،428 واألنشطة اإلستثمارية 

 34،597  5  3،709  17،046  13،837 إيرادات أخرى

 132،129  7،482  19،359  49،023  56،265 إجمالي اإليرادات 

 64،518  26،715  8،601  5،179  24،023 مصروفات التشغيل 

 67،611  7،463  4،897  37،153  18،098 ربح التشغيل 

)16،351(  311 )14،546(  426 )2،542( إنخفاض القيمة القروض

 51،261  7،774 )9،648(  37،579  15،556 صافي الربح قبل الضريبة 

)7،235( )1،219(  2،319 )5،895( )2،440( الضريبة

 44،026  6،555 )7،329(  31،684  13،116 صافي الربح بعد الضريبة 

 3،470،351  612،232  449،745  1،152،081  1،256،293 إجمالي األصول

 3،470،351  860،446  426،059  1،369،017  814،829 إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 

قسم تجارة 
التجزئة 

المصرفية 
الف دوالر 
أمريكي

قسم 
الخدمات 

المصرفية 
للشركات
الف دوالر 
أمريكي

قسم التجاري
الف دوالر 
أمريكي

التمويل 
المركزي
الف دوالر 
أمريكي

المجموع
الف دوالر 
أمريكي

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي 
 253،330  19،421  40،649  83،057  110،203 واألنشطة اإلستثمارية

 89،863  13  9،634  44،275  35،941 إيرادات أخرى

 343،193  19،434  50،283  127،332  146،144 إجمالي اإليرادات

 167،579  69،390  22،340  13،452  62،397 مصروفات التشغيل

175،614  19،384  12،719  96،501 47،010 ربح التشغيل 

)42،469(  808 )37،782(  1،106 )6،601( إنخفاض القيمة القروض

 133،145  20،192 )25،063(  97،607  40،409 صافي الربح قبل الضريبة

)18،792( )3،166(  6،023 )15،312( )6،337( الضريبة

 114،353  17،026 )19،040(  82،295  34،072 صافي الربح بعد الضريبة

 9،013،901  1،590،213  1،168،169  2،992،418  3،263،101 إجمالي األصول

 9،013،901  2،234،925  1،106،647  3،555،888  2،116،441 إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

سلطنة عمان السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 
ألف ر،ع

دولة اإلمارات 
العربية المتحدة 

ألف ر،ع

جمهورية مصر 
العربية 
ألف ر،ع

المجموع 
ألف ر،ع

 صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي 
158،929  560  3،931  154،438  واألنشطة اإلستثمارية

36،636  2  1،006  35،628  إيرادات التشغيل األخرى

١95،565 ١9٠،٠664،93756٢ المجموع

مصروفات القطاع تكاليف الفائدة وحصة حقوق أصحاب حسابات 
1،1876366،550 65،300 االستثمار المطلق من الربح

57،285  425  3،646  53،214  مصروفات أخرى للتشغيل 

4،457  -  118  4،339  اإلستهالك

18،488  -  10،756  7،732  خسائر اإلئتمان- قروض عمالء

)11،098( -  )1،021( )10،077( مبالغ مستردة 

89  - 4 85  خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع

)82(2-)84(خسائر االئتمان ‐ قروض بنكية 

9،268  7  )1،796( 11،057  ضريبة

١3١،566١٢،894497١44،957المجموع

655٠،6٠8)7،957(58،5٠٠ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

٢٠،٠563،57٢،9٢٢ ١٠6،459 3،446،4٠7 أصول القطاع 

3،٠43- ٢75 ٢،768 مصروفات القطاع الرأسمالية 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
سلطنة عمان 

الف دوالر 
أمريكي

دولة اإلمارات 
العربية المتحدة 

الف دوالر 
أمريكي

جمهورية مصر 
العربية 

الف دوالر 
أمريكي

المجموع 
الف دوالر 
أمريكي

 صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي 
401،13710،2101،455412،802واألنشطة اإلستثمارية

92،5402،613595،158إيرادات التشغيل االخرى

493،67712،8231،460507،960المجموع

مصروفات القطاع تكاليف الفائدة وحصة حقوق أصحاب حسابات 
169،6113،083163172،857االستثمار المطلق من الربح

138،2189،4701،104148،792مصروفات أخرى للتشغيل 

11،577-11،271306اإلستهالك

48،021-  27،938  20،083خسائر اإلئتمان- قروض عمالء

)28،826(-)2،652( )26،174(مبالغ مستردة 

231-  10  221خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع

)213(5- )218(خسائر االئتمان ‐ قروض بنكية 

1824،073)4،665( 28،720ضريبة

341،73233،4901،290376،512المجموع

170131،448)20،667(151،945ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

9،280،316  52،094  276،517 8،951،705  أصول القطاع 

7،904  -  714  7،190  مصروفات القطاع الرأسمالية 
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سلطنة عمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017
ألف ر،ع

دولة اإلمارات 
العربية المتحدة 

ألف ر،ع

جمهورية مصر 
العربية 
ألف ر،ع

المجموع 
ألف ر،ع

 صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي 
 155،704  422  8،396  146،886 واألنشطة اإلستثمارية

 34،597  8  1،365  33،224 إيرادات التشغيل األخرى

 190،301  430  9،761  180،110 المجموع

مصروفات القطاع تكاليف الفائدة وحصة حقوق أصحاب حسابات 
 58،172  56  2،531  55،585 االستثمار المطلق من الربح 

 60،306  216  4،624  55،466 مصروفات أخرى للتشغيل

 4،212 - 132  4،080 اإلستهالك

 25،113 - 13،972  11،141 خسائر اإلئتمان- قروض عمالء

)9،477( )75( )1،604( )7،798( مبالغ مستردة 

 688 -- 688 خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع

 26 -- 26 خسائر االئتمان – قروض بنكية 

 7،235  9 )2،736(  9،962 ضريبة

 146،275  206  16،919  129،150 المجموع

 44،026  224 )7،158(  50،960 ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

 3،296،610153،73220،0103،470،352أصول القطاع 

 23،680 - 201  23،479 مصروفات القطاع الرأسمالية 

سلطنة عمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 
ألف د،أم

دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

ألف د،أم

جمهورية مصر 
العربية

ألف د،أم

المجموع 
ألف د،أم

 صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل اإلسالمي 
 404،426  1،096  21،808  381،522 واألنشطة اإلستثمارية

 89،862  21  3،545  86،296 إيرادات التشغيل االخرى

 494،288  1،117  25،353  467،818 المجموع

مصروفات القطاع تكاليف الفائدة وحصة حقوق أصحاب حسابات 
 151،096  145  6،574  144،377 االستثمار المطلق من الربح

 156،639  561  12،010  144،068 مصروفات أخرى للتشغيل

 10،940 - 343  10،597 اإلستهالك

 65،229 - 36،291  28،938 خسائر اإلئتمان- قروض عمالء

)24،615( )195( )4،166( )20،254( مبالغ مستردة 

 1،787 -- 1،787 خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع

 68 -- 68 خسائر االئتمان – قروض بنكية 

 18،792  23 )7،106(  25،875 ضريبة

 379،936  534  43،946  335،456 المجموع

583114،352)18،593(132،362ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

8،562،623399،30451،9749،013،901أصول القطاع 

61،506-60،984522مصروفات القطاع الرأسمالية 

التحليل القطاعي )يتبع(   3٢
التحليل القطاعي حسب التالي :-

القيمة العادلة لألدوات المالية   33
إستنادًا إلى طريقة التقييم الموضحة أدناه، تعتبر اإلدارة أن 

القيم العادلة لكافة األدوات المالية كما في 31 ديسمبر 2018 
ال تختلف إختالفًا جوهريًا عن قيمها الدفترية.

تقدير القيم العادلة
يلخص اإليضاح التالي الطـرق الرئيسية واالفتراضات 

المستخدمـة فـي تقديـر القيـم العادلـة لألصول واإللتزامات:

القروض والسلف
تم حساب القيمة العادلة باالستناد إلى التدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقعة المخصومة لألصل والفوائد لهذه 

التدفقات، تم إفتراض حدوث سداد القروض في تواريخ السداد 
التعاقدية متى انطبق ذلك، بالنسبة للقروض التي ليس لها 

فترات سداد محددة أو تلك التي تخضع لمخاطر التحصيل 
يتم تقدير السداد على أساس الخبرة في الفترات السابقة 

عندما كانت معدالت الفائدة بمستويات مماثلة للمستويات 
الحالية، بعد تعديلها بأي فروق في توقعات معدل الفائدة، 

يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية بوضع مخاطر 
االئتمان وأي مؤشر على اإلنخفاض في القيمة في اإلعتبار، 

يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية ألي تصنيفات 
قروض متجانسة على أساس المحفظة ويتم خصمها 

بالمعدالت الحالية للقروض المماثلة المقدمة للمقترضين 
الجدد ذوي مالمح االئتمان المماثلة، تعكس القيم العادلة 

المقدرة التغييرات في مركز االئتمان منذ تاريخ تقديم 
القروض كما تعكس التغييرات في معدالت الفائدة في حالة 

القروض ذات معدالت الفائدة الثابتة.

اإلستثمارات 
تستند القيمة العادلة على األسعار المدرجة بالسوق في 

تاريخ قائمة المركز المالي مع عدم وجود أي خصم لتكاليف 
المعاملة في حالة عدم وجود سعر مدرج للسوق يتم 

تقدير القيمة العادلة باستخدام أساليب التدفقات النقدية 
المخصومة وأية طرق أخرى للتقييم.

عند استخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة تستند 
التدفقات النقدية المستقبلية على أفضل تقديرات اإلدارة 

ومعدل الخصم هو معدل سائد بالسوق بالنسبة ألداة مالية 
مماثلة في تاريخ بيان المركز المالي.

أرصدة الحسابات الجارية المستحقة لصالح البنك/
من البنوك

تم إعتبار أن القيمة الدفترية ألرصدة الحسابات الجارية 
المستحقة لصالح / من البنوك، تعد بمثابة تقدير مناسب 

للقيمة العادلة نظرًا لطبيعتها قصيرة األجل.

الودائع البنكية وودائع العمالء 
بالنسبة للودائع تحت الطلب والودائع التي ليس لها فترات 
استحقاق محددة يتم اعتبار أن القيمة العادلة هي المبلغ 

المستحق السداد عند الطلب في تاريخ قائمة المركز 
المالي، تستند القيمة العادلة المقدرة للودائع ذات فترات 

االستحقاق الثابتة، متضمنة شهادات اإليداع، على التدفقات 
النقدية المخصومة بإستخدام معدالت الفائدة المعروضة 

حاليًا للودائع ذات فترات االستحقاق الباقية المماثلة، ال يتم 
أخذ قيمة العالقات طويلة األجل مع المودعين في اإلعتبار عند 

تقدير القيم العادلة.

أدوات مالية أخرى 
ال يتم إجراء تسويات للقيمة العادلة لألدوات المالية خارج 

قائمة المركز المالي والمتعلقة باإلئتمان، والتي تتضمن 
ارتباطات لتقديم االئتمان واإلعتمادات المستندية تحت 
الطلب وخطابات الضمانات سارية المفعول ألن اإليرادات 

المستقبلية المرتبطة بها تعكس جوهريًا األتعاب 
والعموالت التعاقدية المحملة بالفعل في تاريخ قائمة 

المركز المالي إلتفاقيات ذات إئتمان وإستحقاق مماثلين.

يتم تقييم عقود صرف العمالت األجنبية إستنادًا إلى أسعار 
السوق، تم إدراج تعديالت القيم السوقية لتلك العقود 

للعمالت األجنبية في األصول واإللتزامات األخرى.

القيم العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في أسواق 
نشطة ُتحتسب على أساس أسعار السوق المعلنة أو عروض 

أسعار السماسرة، اما األسهم األخرى غير المدرجة فإنه 
يتم تقييمها على أساس المعلومات التي يوفرها مدراء 

الصناديق و المعلومات المالية للجهات المستثمر فيها 
و أسعار الشراء المتداولة، و يحتسب البنك القيم العادلة 
باستخدام التسلسل الموضح أدناه و هو يعكس أهمية 

المعطيات المستخدمة في إجراء تلك االحتسابات.

نماذج التقييم
المستوى ١ : معطيات تتعلق بأسعار األسهم المدرجة 
في أسواق نشطة )بدون تعديل( و ذلك بالنسبة لألدوات 

المتشابهة. 

المستوى ٢ : معطيات - خالفا لألسعار المدرجة المذكورة 
بالمستوى 1 - و هي معطيات يمكن مالحظتها إما مباشرة 

)مثل أسعار األسهم( أو بطريق غير مباشر )مثل معطيات 
مشتقة من األسعار( و تشمل هذه الفئة األدوات التي تم 

تقييمها باستخدام: أسعار السوق المعلنة في أسواق 
نشطة بالنسبة لألدوات المتشابهة ، أو األسعار المعلنة ألدوات 

مماثلة أو مشابهة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أساليب 
تقييم أخرى يتم فيها مالحظة كافة المعطيات الهامة سواء 

بطريق مباشر أو غير مباشر من خالل بيانات السوق. 

المستوى 3 : معطيات ليس باإلمكان مالحظتها، و تشمل 
هذه الفئة كافة األدوات التي تشمل أساليب تقييمها 

معطيات ال تستند الى بيانات يمكن مالحظتها و يكون 
للمعطيات التي ال يمكن مالحظتها تأثير جوهري على 

تقييم تلك األدوات، و تشمل هذه الفئة األدوات التي يتم 
تقييمها على أساس األسعار المعلنة ألدوات مشابهة تتطلب 

تعديالت أو افتراضات جوهرية غير ممكن مالحظتها حتى 
تعكس الفروق بين األدوات.
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القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع(   33
و يوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية - بخالف األدوات المشتقة المسجلة بقيمتها العادلة - و ذلك حسب ترتيب مستوى 

القيمة العادلة: 

المشتقات   34
يدخل البنك من خالل أعماله اإلعتيادية في معامالت 

متنوعة يستخدم فيها األدوات المالية المشتقة، األداة 
المالية المشتقة هي عقد مالي بين طرفين حيث تعتمد 

المدفوعات على تحركات األسعار في واحدة أو أكثر من 
األدوات المالية، باإلشارة إلى السعر أو المؤشر، يستخدم 

البنك األدوات المالية المشتقة التالية:

أنواع المشتقات المالية
العقود اآلجلة والمستقبلية هي ترتيبات تعاقدية إما لشراء 

أو بيع عمالت محددة، سلع أو أدوات مالية بأسعار محددة في 
تاريخ مستقبلي، أن العقود اآلجلة معدة للتعامل بها في 

السوق الفوري.

عقود مقايضات هي إتفاقيات تعاقدية تتم بين طرفين 
لتبادل حركة أسعار الفائدة أو العمالت األجنبية ومؤشرات 

األسهم، )وفي حالة عجز مقايضات اإلئتمان( من أداء الدفعات 
بشأن أحداث إئتمانية معينة على أساس مبالغ إعتبارية 

محددة.

عقود الخيارات هي اتفاقيات تعاقدية تعطي الحق وليس 
االلتزام لشراء أو بيع مبلغ محدد من السلع، العمالت األجنبية 

أو األدوات المالية بسعر ثابت بتاريخ مستقبلي معلوم أو 
ضمن فترة زمنية مستقبلية محددة، يقوم البنك بمعامالت 

في عقود خيارات العمالت لعمالئه فقط.

 مشتقات مالية محتفظ بها أو مصدرة 
ألغراض التغطية 

كجزء من عملية إدارة األصول واإللتزامات يستخدم البنك 
المشتقات المالية ألغراض التحوط لتقليل تعرضه لمخاطر 

العملة وأسعار الفائدة، يتحقق هذا من خالل تغطية أدوات 
مالية محددة ومعامالت معينة باإلضافة إلى التغطية 
االستراتيجي ضد مخاطر قائمة المركز المالي ككل.

يستخدم البنك عقود صرف العملة األجنبية باألجل وعقود 
خيارات عمالت أجنبية ومقايضات العمالت للتحوط ضد 

مخاطر عملة معروفة ومحددة، باإلضافة إلى ذلك، يستخدم 
البنك عقود مقايضات أسعار الفائدة للتحوط ضد التغيرات 

في القيمة العادلة الناشئة من بعض القروض والودائع ذات 
أسعار الفائدة الثابتة.

يتم التحوط االستراتيجي لمخاطر أسعار الفائدة بالرقابة 
على إعادة تسعير األصول واإللتزامات المالية والدخول 

بعقود مقايضات أسعار الفائدة لتحويط جزء من مخاطر 
أسعار الفائدة، بما أن التحوط االستراتيجي غير مؤهل بأن 

يكون تحوط خاص للمحاسبة ، لذلك فإن المشتقات المالية 
المتعلقة يتم إحتسابها كأدوات مالية للمتاجرة.

أبرم البنك عقد مبادلة أسعار الفائدة و هو عقد يوصف بأنه 
تحوط للقيمة العادلة بغرض التحوط من مخاطر أسعار فائدة 
السندات متوسطة األجل بعملة اليورو، التغييرات المتراكمة 

في القيمة العادلة لتلك السندات )موضع التحوط( - و هي 
تغييرات ناتجة عن المخاطر التي تم التحوط منها - ُتسجل 

كجزء من القيمة الدفترية لتلك السندات و بالتالي ُتذكر 
بقائمة المركز المالي. 

المجموع
ألف ر ع

المستوى 2
ألف ر ع

المستوى 1
المستوى 1للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 ألف ر ع

ألف د،أم
المستوى 2

ألف د،أم
المجموع
ألف د،أم

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة

13،704-13،704أسهم مدرجة5،276-5،276

6،2736،273-أسهم غير مدرجة-2،4152،415

13،7046،27319،977المجموع7،6912،4155،276

استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
دخل شامل آخر

73،623-73،623أسهم مدرجة28،345-28،345

860860.00-أسهم غير مدرجة-331331

73،62386074،483المجموع28،67633128،345

87،3277،13394،460مجموع األصول المالية36،3672،74633،621

المجموع
ألف ر ع

المستوى 2
ألف ر ع

المستوى 1
المستوى 311 ديسمبر 2017ألف ر ع

ألف د،أم
المستوى 2

ألف د،أم
المجموع
ألف د،أم

استثمارات محتفظ بها للتداول 

143.431-143.431سندات التنمية الحكومية55.221-55.221

1.429-1.429أسهم مدرجة550-550

144.860-144.860المجموع55.771-55.771

إستثمارات متاحة للبيع:

10.117-10.117سندات التنمية الحكومية3.895-3.895

67.210-67.210أسهم مدرجة25.876-25.876

20.23120.231-أسهم غير مدرجة أخرى-7.7897.789

77.32720.23197.558المجموع37.5607.78929.771

222.18720.231242.418مجموع الموجودات المالية93.3317.78985.542

ان االلتزامات المالية الرئيسية للبنك المتوسطة وطويلة االجل هي االموال المفترضة وااللتزامات الثانوية. ان القيم العادلة 
لهده االلتزامات المالية ال تختلف جوهريا عن قيمها الدفترية، الن هده االلتزامات يتم اعادة تسعيرها على فترات من ثالثة او 

ستة اشهر، وهذا يتوقف على شروط واحكام االداة والهوامش المطبقة الناتجة تقارب االمتدادات الحالية التي ستطبق على 
قروض ذات لستحقاقات مماثلة.

األدوات المالية المشتقة بالمستوى 2 يتم تقييمها على أساس تقييم الطرف المقابل و األسعار اآلجلة المعلنة و منحنيات 
العائد )أنظر إيضاح 34(.
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ايضاحات حول البيانات المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018
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القيمة االعتبارية وفقًا لشروط االستحقاق

31 ديسمبر 2017

القيمة 
العادلة 

الموجبة 
ألف ر،ع

)إيضاح 9(

القيمة 
العادلة 

السالبة 
ألف ر،ع

)إيضاح 13(

إجمالي 
القيمة 

االعتبارية
ألف ر،ع

القيمة خالل 
 3 اشهر
ألف ر،ع 

من 3 إلى 12 
 شهر

ألف ر،ع

من سنة 
واحدة إلى 5 

 سنوات 
ألف ر،ع

 - 115،500  - 115،500)852(  -تحوط القيمة العادلة

 19،860 12،280 6،998 39،138)126(  126 مبادالت أسعار الفائدة

 221  36،408 144،358 180،987)224(  101 عقود شراء عملة أجنبية آجلة

 363  36،375 144،249 180،987)65(  219 عقود بيع عملة أجنبية آجلة 

 327  - 206  533 )4(  4 خيارات العمالت 

 20،771 200،563 295،811 517،145)1،271( 450المجموع

 53،951  520،943  768،340  1،343،234 )3،301(  1،169 المجموع - ألف دوالر أمريكي

القيمة االعتبارية وفقًا لشروط االستحقاق

31 ديسمبر 2017:

القيمة 
العادلة 

الموجبة 
ألف ر،ع

)إيضاح 9(

القيمة 
العادلة 

السالبة 
ألف ر،ع

)إيضاح 13(

إجمالي 
القيمة 

االعتبارية
ألف ر،ع

القيمة خالل 
3 اشهر 

من 3 إلى 12 
شهر ألف ر،ع

من سنة 
واحدة إلى 5 

سنوات 

192،500--192،500)94(-تحوط القيمة العادلة

95،2386،28513،97174،982)1،842(1،842مبادالت أسعار الفائدة

212،849175،50813،87923،462)122(508عقود شراء عملة أجنبية آجلة

212،849168،62320،71023،516)910(345عقود بيع عملة أجنبية آجلة 

-13،1938،5794،614)6(6خيارات العمالت 

726،629358،99553،174314،460)2،974(2،701المجموع

1،887،348932،455138،114816،779)7،725(7،016المجموع - ألف دوالر أمريكي

35  أرقام المقارنة 
قام البنك خالل السنة الحالية بإعادة تصنيف الدخل من االستثمارات ذات الدخل الثابت من إيرادات االستثمار إلى إيرادات الفوائد. 

باإلضافة إلى ذلك، تم إعادة تجميع التكاليف لبعض مقايضات العمالت التي هي في طبيعة تكاليف الفائدة من ربح صرف 
العمالت األجنبية إلى مصروفات الفائدة. أدت عمليات إعادة التصنيف المذكورة أعاله إلى إجراء تغييرات كما هو موضح أدناه 

بالنسبة لألرقام المقارنة لسنة 2017 للحفاظ على الثبات.

المشتقات )يتبع(    34
يبين الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، التي تساوي القيم السوقية مع القيمة االعتبارية 

محللة وفقًا لفترة شروط االستحقاق، إن القيمة االعتبارية هي قيمة األصل المتعلقة بالمشتقات المالية باإلشارة إلى أسعار 
السوق أو المؤشر وهو األساس الذي يتم بموجبه قياس التغيرات في قيمة المشتقات المالية.

31 ديسمبر 2017 
)كما تم بيانه 
سابقًا( ألف ر ع

 إعادة التصنيف
ألف ر ع

31 ديسمبر 2017 
 )كما تم بيانه(

ألف ر ع

 150،3875،317155،704إيرادات الفوائد

)58،172()715()57،457(مصروفات الفوائد

34،597)4،602(39،199إيرادات تشغيل أخرى

132،129-132،129المجموع

31 ديسمبر 2017 
)كما تم بيانه 
سابقًا( ألف د أ

إعادة التصنيف 
ألف د أ

31 ديسمبر 2017 
)كما تم بيانه( 

ألف د أ

 404،426  13،810  390،616 إيرادات الفوائد

)151،096( )1،857( )149،239( مصروفات الفوائد

 89،862 )11،953(  101،816 إيرادات تشغيل أخرى

 343،192  -  343،192 المجموع
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مزن للصيرفة 
االسالمية
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بازل ٢ - 
المرتكز 3 و 
بازل 3 تقرير 

٢٠١8



بازل 2 - المرتكز 3 و بازل 3 تقرير 2018 بازل 2 - المرتكز 3 و بازل 3 تقرير 2018

مزن للصيرفة اإلسالمية
المقدمة 

تم تأسيس مزن للصيرفة اإلسالمية، وهي نافذة مصرفية 
إسالمية للبنك الوطني العماني ش.م.ع.ع في سلطنة 

عمان بهدف القيام بمزاولة أنشطة األعمال المصرفية 
وأنشطة التمويل األخرى الملتزمة بمبادئ وقواعد الشريعة 

اإلسالمية. تعمل مزن بموجب ترخيص مزاول األعمال 
المصرفية اإلسالمية الصادر من البنك المركزي العماني 

بتاريخ 17 يناير 2013. يعهد إلى مجلس الرقابة الشرعية بمزن 
التأكد من االلتزام بقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية في 

تعامالتها وأنشطتها. يتم إدراج مجموعة كاملة من القوائم 
المالية لمزن في القوائم المالية الموحدة للبنك. يقدم هذا 
المستند إفصاحات بازل 2 المرتكز 3 المتعلقة بمزن بصورة 
منفصلة. ليست هناك قيود على تحويل األموال من البنك 

لمزن. برغم ذلك وبموجب إطار العمل التنظيمي للصيرفة 
اإلسالمية ال يمكن لمزن إيداع أموال لدى البنك. ال تملك مزن 

أي مساهمة مسيطرة في أي كيان آخر.

كفاية رأس المال
اإلفصاحات النوعية

تتكون األهداف الكلية إلدارة رأس المال من ثالثة جوانب:

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

تعزيز كفاءة البنك بزيادة العائد المعدل بالمخاطر في   •
 مختلف مراحل التجميع )وبالتالي ضمان عدم االحتفاظ 

بـ "فائض" غير ضروري من رأس المال(.
اتخاذ القرار التشجيعي المطلع وإدارة المخاطر بصورة   •
 استباقية عبر التخصيص الفعال والكفوء لرأس المال 

عبر جميع قطاعات النشاط.

تســتند خطة إدارة رأس المال لمزن الواردة في التصور 
علــى إطــار العمــل التنظيمي لمخاطر رأس المال من بازل 

2 وباســتخدام منهج قياســي الحتساب كل من مخاطر 
االئتمان ومخاطر الســوق ومنهج المؤشــر األساسي لمخاطر 

التشــغيل حســبما هو منصوص عليه من جانب البنك 
المركزي العماني.

تمت مواءمة سياسة إدارة رأس المال مع سياسة البنك 
وهي تهدف لضمان أنه ووفقا للعائد على رأس المال المعدل 

بالمخاطر فإنه قد تم تخصيص مبلغ مناسب من رأس 
المال لمزن. تم تنفيذ نموذج العائد على رأس المال المعدل 

بالمخاطر )RAROC( لكل المحفظة باستثناء الخدمات 
المصرفية لألفراد حيث حدد البنك المركزي العماني سقوفا 

لمعدالت الربح ينبغي االلتزام بها. 

فــي الوقت الحالي تقــوم لجنة األصول وااللتزامات بمراجعة 
ورصد كفاية واشــتراطات رأس المال على نحو مســتمر 

لــكل مــن البنك ونافذة مزن واألقســام التي تتطلب تخصيص 
رأســمال بصفة منفصلة لهــا. يتم تخصيص ترجيحات 

المخاطــر علــى األصول وفقــًا للمتطلبات التنظيمية من 
البنــك المركزي العمانــي. كما يتم تخصيص نفس 

ترجيحات المخاطر لألصول الممولة بواســطة حســابات 
االســتثمار بنفس طريقــة ترجيحات مخاطر األصول الممولة 

بواســطة البنك نفسه.

اإلفصاحات النوعية
تم إتباع مجموعة من الترتيبات كجزء من إدارة رأس المال 

لتزويد البنك بنظام إنذار مبكر من حيث مستويات رأسماله 
لتمكينه من اتخاذ تدابير مناسبة في مرحلة مبكرة لمنع 

انخفاض رأس المال إلى ما دون الحدود المقبولة. لهذا الغرض 
قررت لجنة األصول وااللتزامات أن الترتيبات الموضوعة للبنك 

ستصبح قابلة للتطبيق على مزن أيضا. 

يقوم البنك بإعداد مستند )أسلوب إجراءات التقييم الداخلي 
لكفاية رأس المال( تماشيا مع موجهات بازل 2 بهدف تقييم 

كافة المخاطر على مستوى المؤسسة التي لم يتم تناولها 
بالكامل في مخاطر بازل 1. في أعقاب الموجهات الصادرة 
من البنك المركزي العماني في ديسمبر 2012 تم القيام 

بالتقييم بموجب أسلوب إجراءات التقييم الداخلي لكفاية 
رأس المال وتقديمه إلى البنك المركزي العماني حسب 

الموجهات المنصوص عليها. سيسعى البنك أيضا إلى تطبيق 
الموجهات التنظيمية، متى انطبق ذلك على بازل 3، عند 

قيامه بإجراء التقييم. في الوقت الحالي لم يتم إعداد تقييم 
داخلي لكفاية رأس المال لمزن بصورة منفصلة.

اإلفصاحات الكمية

هيكل رأس المال
كما في 31 ديسمبر 2018 بلغ رأس المال المخصص لمزن للصيرفة اإلسالمية 13،500،000 ريال. استنادا إلى توجيهات البنك 

المركزي العماني، كان هيكل رأس مال مزن كما في تاريخ اإلقفال في 31 ديسمبر 2018 كما يلي: 

بآالف الرياالتالمركز كما في 31 ديسمبر 2018

المبلغ بآالف الرياالتعناصر رأس المال

 رأسمال الطبقة 1

 البنوك المحلية

13،500رأس المال المدفوع

-عالوة إصدار 

-احتياطي قانوني

-احتياطي عام

-احتياطي قروض ثانوية

-توزيعات أرباح أسهم )مقترحة(

)1،731(أرباح مدورة / )خسارة( *

11،769أسهم عادية الطبقة 1 قبل التعديالت التنظيمية

 مبالغ مخصومة

-أصل ضريبي مؤجل

11،769أسهم عادية الطبقة 1

11،769رأسمال الطبقة 1 بعد المبالغ المخصومة أعاله

رأسمال الطبقة 2

-احتياطيات إعادة تقييم / مكاسب أو خسائر القيمة العادلة التراكمية عن أدوات متاحة للبيع 

601 مخصص خسائر قروض عامة / احتياطي خسائر قروض عامة

-دين ثانوي )بعد اإلطفاء(

601إجمالي رأسمال الطبقة 2

12،370إجمالي رأس المال التنظيمي

 4،772 أموال أصحاب حسابات اإلستثمار

 310إحتياطي موازنة األرباح

 118 إحتياطي مخاطر اإلستثمار

5،200إجمالي أصحاب حسابات اإلستثمار

المبلغالتفاصيل

11،769رأسمال الطبقة 1 )بعد الخصومات اإلشرافية(

 601 رأسمال الطبقة 2 )بعد الخصومات اإلشرافية وحتى الحدود المستوفاة(

92،479األصول المرجحة بالمخاطر – دفتر البنك

4،988 األصول المرجحة بالمخاطر - المخاطر التشغيلية

97،467إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك + المخاطر التشغيلية

10،721الحد األدنى لرأس المال المطلوب لدعم األصول المرجحة بالمخاطر لدفتر البنك والمخاطر التشغيلية

الحد األدنى المطلوب لرأسمال يشمل:

11،769)1(   رأس المال الطبقة 1

601)2(  رأس المال الطبقة 2

1،649رصيد رأسمال الطبقة 1 المتاح لدعم دفتر المتاجرة

-رصيد رأسمال الطبقة 2 المتاح لدعم دفتر المتاجرة

4األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر المتاجرة

 0.4 إجمالي رأس المال المطلوب لدعم دفتر المتاجرة

 0.1 الحد األدنى لرأسمال الطبقة 1 المطلوب لدعم دفتر المتاجرة

12،370إجمالي رأس المال النظامي

97،471إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - النافذة اإلسالمية

 12.7 معدل كفاية رأس المال حسب بنك التسويات الدولية )بي آي إس(
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إفصاحات بازل 3
التزاما بالتعميم رقم ب م 1114 بتاريخ 17 نوفمبر 2013 والصادر عن البنك المركزي العماني، تم تقديم إفصاحات إلزامية في 

هذا التقرير.

تم تقديم بعض اإلفصاحات اإلضافية عن كفاية رأس المال كما هو وارد أدناه:

النسب والعائدات

إفصاحات ألصحاب حسابات االستثمار:
تقبل مزن األموال من أصحاب حسابات االستثمار بموجب 

عقود مضاربة واتفاقيات وكالة ملتزمة بأحكام الشريعة 
اإلسالمية. هذه األموال غير مقيدة بطبيعتها، أي أنه يمكن 

لمزن استثمارها حسب تقديرها في أي أصول ملتزمة 
بالشريعة. ليست هناك حدود الستثمار أموال أصحاب 

حسابات االستثمار في أي أصل محدد.

في الوقت الحالي توفر مزن األنواع الثالثة التالية من حسابات 
االستثمار:

حسابات توفير  •
ودائع ألجل ذات استحقاقات مختلفة من شهر واحد وحتى   •

خمس سنوات )الوكالة لالستثمار(.
وكالة مرنة.   •

يتم تجميع استثمارات أصحاب حسابات االستثمار مع أموال 
مزن. يتم تحميل مصروفات المضارب )مدير األصول( على 

محفظة تتضمن جميع المصروفات المباشرة التي يتم 
تكبدها وتشمل مخصصات انخفاض القيمة. ال يتم تخصيص 

اإليراد المبني على الرسوم على المحفظة المشتركة. 
يتم التخصيص من األرباح القابلة للتوزيع التي تجنيها أصول 

المحفظة، وبعد تحميل مصروفات المضارب، فيما بين أموال 
المساهمين وأموال أصحاب حسابات االستثمار.

وبموجب الترتيب الوكالة لالستثمار، يصبح العميل الرئيسي 
)موكل(، ومزن يصبح "عامل االستثمار" )وكيل( لألموال 

المستثمرة من قبل العميل. مزن سوف تقبل الودائع من 
أصحاب "وكالة االستثمار" وبموجب اتفاق وكالة وتخصيص 

هذه األموال لتجمع استثمار. رغم قبول الودائع من الزبائن، 
يبلغ المصرف "المتوقع استهداف معدل الربح" باإليداع. 

ستستخدم األموال من هذا المجمع االستثماري لتوفير 
التمويل للعمالء تحت أوضاع اإلسالمية واالستثمار في 

فرص االستثمارات المتوافقة مع الشريعة. األرباح المتأتية 
من االستثمار وتمويل األنشطة من تجمع االستثمار، يدفع 

للمستثمرين )موكل( استنادًا إلى الوزن المحدد مسبقًا أقل 
رسوم األداء والرسوم الثابتة المستحقة للبنك )كوكيل(. 

تعاد حصة المستثمر من الربح للمستثمرين إلى جانب 
الرئيسية في تاريخ االستحقاق.

تقوم مزن بتوزيع المبلغ الذي يزيد عن الربح الذي سيتم 
توزيعه على أصحاب حسابات االستثمار قبل وضع اعتبار 

لحصة المضارب )مدير األصول( من الدخل. يسمى هذا 
االحتياطي احتياطي موازنة الربح. إضافة إلى ذلك يتم 

االحتفاظ أيضا باحتياطي مخاطر استثمار من إيراد حقوق 
ملكية أصحاب حسابات االستثمار، بعد تخصيص حصة 

المضارب، بغرض مقابلة الخسائر المستقبلية التي تتعرض 
لها حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار.

معدل الربح الموزع إلى حساب االستثمار المشارك في الربح حسب نوع أصحاب حسابات 
االستثمار و حسابات الوكالة 

كما في تاريخ التقرير كان لدى مزن أصحاب حسابات استثمار غير مقيدة و حسابات الوكالة وقد تم توزيع ربح بمبلغ 3،352،000 
ريال خالل السنة.

آخر معدالت الربح المدفوعة إلى أصحاب حسابات اإلستثمار لربع السنة المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

إجمالي الرصيد التفاصيل
)القيمة الدفترية(

 صافي الرصيد 
)القيمة الدفترية(

األصول المرجحة 
بالمخاطر

91،361 141،131 142،457بنود داخل الميزانية العمومية

 1،118  1،206  1،206 بنود خارج الميزانية العمومية

---مشتقات

4،988--مخاطر التشغيل

4--مخاطر السوق

97،471 142،337 143،663اإلجمالي

--11،769رأسمال الطبقة 1 أسهم عادية

--601رأسمال الطبقة 2

---رأسمال الطبقة 3

--12،370إجمالي رأس المال النظامي

--10،721إجمالي رأس المال المطلوب

--10،173متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان

---متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

--549متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

-- 12.1 معدل الطبقة 1 أسهم عادية

-- 12.1 معدل الطبقة 1

--12.7إجمالي معدل رأس المال

بآالف الرياالتالمركز كما في 31 ديسمبر 2018

احتياطي مخاطر االستثمار إلى حساب االستثمار المشارك في الربح

20182017التفاصيل )آالف الرياالت(

 93 118إجمالي مبلغ احتياطي مخاطر االستثمار

 4،600 4،772مبلغ حساب االستثمار المشارك في الربح إلى صاحب حساب االستثمار

2.02%2.47%معدل احتياطي مخاطر االستثمار إلى حساب االستثمار المشارك في الربح

احتياطي موازنة الربح إلى حساب االستثمار المشارك في الربح 

20182017التفاصيل )آالف الرياالت(

 310254إجمالي مبلغ احتياطي موازنة الربح

 4،7724،600مبلغ حساب االستثمار المشارك في الربح إلى صاحب حساب االستثمار

5.53%6.50%معدل احتياطي موازنة الربح إلى حساب االستثمار المشارك في الربح

العائد على األصول

20182017التفاصيل )آالف الرياالت(

 6،1115،240مبلغ إجمالي صافي الدخل )قبل توزيع الربح إلى أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة(

 141،131134،304إجمالي مبلغ األصول

3.90%4.33%العائد على األصول

العائد على حقوق الملكية 

20182017التفاصيل )آالف الرياالت(

 2،098  2،547 مبلغ إجمالي صافي الدخل )بعد توزيع الربح إلى أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة(

 11،091 11،769مبلغ حقوق الملكية

18.92%21.65%العائد على األصول

معدل الربح المعلنالمتوسط

0.77% 20 حسابات توفير )مضاربة(

0.10% 40 وكالة مرنة

2.25% 50 وكالة مرنة - النخبة

1.75% 25 وكالة مرنة - الممتازة

0.25% – 0.10% 30 وكالة حتى 6 أشهر

0.75% – 0.40% 50 وكالة أكثر من 6 أشهر إلى سنة

2.50% – 1.75%80وكالة أكثر من سنة إلى 3 سنوات

3.50%– 3.00%100وكالة أكثر من 3 سنوات

501.00وكالة مرنة حكومية
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األصول المشتركة التمويل و حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار

31 ديسمبر 312018 ديسمبر 2017

 األصول

 1،665  1،569 ذمم مدينة من بيع مؤجل تحت المرابحة

 85،452  84،163 إجارة منتهية بالتمليك

 11،008  26،125 مشاركة متناقصة

 4،656  4،697 إجارة مستقبلية

 - 11 إجارة الخدمات

 102،781  116،565 إجمالي المبلغ المستثمر 

 حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار قبل احتياطي موازنة الربح واحتياطي مخاطر 
 3،142  3،433 االستثمار للسنة

تحويالت لـ:

)56( )56( احتياطي موازنة الربح

)25( )25( احتياطي مخاطر االستثمار

حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار بعد احتياطي موازنة الربح واحتياطي مخاطر 
 3،061  3،352 االستثمار للسنة

التعرض للمخاطر والتقييم
إدارة المخاطر

الهدف األساســي إلدارة المخاطر هو حماية موارد البنك من 
مختلــف المخاطــر التي يواجههــا البنك. تتضمن إدارة مخاطر 

مزن نفس المبادئ والممارســات األساســية التي تحكم 
إدارة مخاطــر البنــك والتــي وردت تفاصيلها في إفصاحات بازل 

2 للبنك.

أظهرت عمليات إدارة المخاطر بالبنك أنها فعالة لمزن طوال 
السنة الحالية. ظل مجلس إدارة البنك مشاركا على نحو 

لصيق في مبادرات إدارة المخاطر الرئيسية والتأكد من إدارة 
مخاطر مزن بصورة مناسبة وأنه يتم االحتفاظ برأسمال 

مناسب بما يتماشى مع المتطلبات. تم اإلفصاح عن هيكل 
ضوابط رقابة مخاطر مناسب للبنك وهو مطبق أيضا على 

مزن في مستند المركز 3 للبنك. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم 
تكوين هيئة متفرغة للرقابة الشرعية تقدم تقاريرها إلى 

مجلس اإلدارة والبنك لضمان االلتزام بالشريعة اإلسالمية في 
عمليات البنك.

تتعرض مزن بصفة خاصة للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان  •
مخاطر السيولة  •

مخاطر السوق  •
المخاطر التشغيلية  •

مخاطر معدل العائد، و  •
والمخاطر التجارية المرحلة.  •

مخاطر االئتمان
مخاطــر االئتمــان هي مخاطر الخســارة المالية التي تتكبدها 

مــزن فــي حالة عجز عميــل أو طرف مقابل في األداة المالية 
عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية وهي تنشــأ بصفة أساســية 

 من التمويالت والســلف التــي تقدمها مزن للعمالء 
والبنوك األخرى.

االئتمان للشركات

تدير مزن مخاطر االئتمان وتسيطر عليها بوضع حدود داخلية 
لكمية المخاطر التي يرغب في قبولها من أطراف مقابلة 
فردية وجماعية )ملتزمين أفراد( وقطاعات صناعية تمشيا 

مع الموجهات الصادرة من البنك المركزي العماني. 

لدى مزن سياسة وضع مخصصات متحفظة لتمويالتها ويتم 
وضع المخصصات بوضع كل من معايير البنك المركزي 

العماني والمعايير المالية العالمية في االعتبار.

ألغراض التقارير عن إدارة المخاطر لمحفظة الشركات تدرس 
مزن وتقوم بتوحيد جميع بنود التعرض لمخاطر االئتمان 

)مثل مخاطر االخالل من جانب ملتزم فردي ومخاطر الدولة 
ومخاطر القطاع(. 

االئتمان للتجزئة

تقوم إدارة ائتمان األفراد بإدارة مخاطر االئتمان في محفظة 
مزن ألفراد. تركز محفظة ائتمان األفراد الصغيرة على برامج 

منتجات اإلجارة والمرابحة والمشاركة المتناقصة التي 
تعتمدها لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة بالبنك. يتم رصد كل 

من محفظتي ائتمان الشركات واألفراد من قبل اإلدارة من 
خالل تقارير األداء الدورية والتي يتم عرضها على لجنة االئتمان 

بمجلس اإلدارة.

سياسة انخفاض القيمة

يتم رصد جميع عقود التمويل التي توفرها مزن بصورة 
منتظمة للتأكد من التزامها بشروط السداد المنصوص 
عليها. يتم تصنيف هذه التمويالت في واحد من خمسة 
تصنيفات للمخاطر: منتظمة؛ مؤشرة؛ دون المستوى؛ 

مشكوك في تحصيلها ورديئة أو خسارة حسبما هو 
منصوص عليه في لوائح وموجهات البنك المركزي العماني. 

تقوم مزن بوضع مخصص للديون غير المنتظمة، متى 
وكيفما طلب ذلك، بما يتماشى مع معايير المخصصات 
المتحفظة التي وضعتها لنفسها وتتوصل إلى متطلبات 

المخصصات في ظل كل من إطار عمل التقارير المالية 
وموجهات البنك المركزي العماني وتحتفظ بالمخصص 

األعلى منهما. إضافة إلى ما ذكر أعاله تقوم مزن بتكوين 
مخصص خسارة تمويل عام في المحفظة القياسية بما 
يعادل نسبة 2% من محفظة تمويل التجزئة ونسبة 1% من 

محفظة تمويل الشركات.

أ( تعريف التخلف عن السداد والعالج

ترى النافذة أن أداة مالية تخلفت عن السداد، وبالتالي، تندرج 
ضمن المرحلة 3 )انخفاض قيمة االئتمان( الحتساب خسائر 

االئتمان المتوقعة في جميع الحاالت عندما يصبح المقترض 
متأخرا 90 يوًما عن سداد مدفوعاته التعاقدية. تعتبر النافذة 

أرصدة الخزینة واألرصدة ما بين البنوك متخلفة عن السداد ویتخذ 
إجراء فوري عندما ال یتم سداد المدفوعات الداخلیة المطلوبة قبل 

إغالق األعمال ما هو مبین في االتفاقیات الفردیة.

كجزء من التقييم النوعي لما إذا كان العميل متخلًفا 
عن السداد، تأخذ النافذة أيًضا في عين االعتبار مجموعة 

متنوعة من الحاالت التي قد تشير إلى عدم احتمال الدفع. 
عندما تحدث مثل هذه األحداث، يدرس البنك بعناية ما إذا 

كان ينبغي أن يؤدي هذا الحدث إلى معاملة العميل على 
أنه متعثر، ومن ثم يتم تقييمه بحيث يتم إدراجه ضمن 

المرحلة 3 الحتساب خسائر االئتمان المتوقعة أو ما إذا كان 
من المالئم إدراجه ضمن المرحلة 2.  وتشمل مثل هذه 

األحداث ما يلي:

التقييم الداخلي للمقترض والذي يشير إلى التقصير أو   •
شبه التقصير

قيام المقترض بطلب التمويل في حاالت الطوارئ من   •
النافذة

لدى المقترض التزامات مستحقة متأخرة للدائنين   •
العموميين أو الموظفين

وفاة المقترض   •
حدوث انخفاض جوهري في قيمة الضمانات األساسي   •

حيث من المتوقع استرداد التمويل من بيع الضمان
حدوث انخفاض جوهري في مبيعات المقترض أو خسارة   •

أحد كبار العمالء
خرق التفاق ال تتنازل عنه النافذة  •

قيام المدين )أو أي منشأة قانونية داخل مجموعة   •
المدين( بتقديم طلب إعالن اإلفالس/الحماية 

تعليق ديون أو أسهم المدين المدرجة في البورصة بسبب   •
الشائعات أو الحقائق المتعلقة بمواجهة صعوبات مالية.

إن سياسة النافذة تكمن في اعتبار أداة مالية "قد تم عالجها"، 
وبالتالي إعادة تصنيفها خارج المرحلة 3 عندما ال يكون أي 

من معايير التخلف قائمًا لمدة ستة أشهر متتالية على 
األقل.  إن قرار تصنيف أصل ما كمندرج ضمن المرحلة 2 أو 

المرحلة 1 عند عالجه يعتمد على درجة االئتمان المحدثة، في 
وقت العالج، وما إذا كان هذا يشير إلى وجود زيادة كبيرة في 

مخاطر االئتمان مقارنة باإلدراج المبدئي.

ب( تأسيس معلومات تطلعية

تقوم النافذة بتأسيس معلومات تطلعية في كل من 
تقييمها لما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة قد ازدادت بشكل 

كبير منذ اإلدراج األولي وقياسها لخسائر االئتمان المتوقعة. 
وبناًء على اعتبار مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية 

 والمتوقعة الخارجية، تقوم النافذة بصياغة وجهة 
 نظر أساسية لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية 

 ذات الصلة باإلضافة إلى مجموعة معقولة من 
السيناريوهات المحتملة.

بالنظر إلى طبيعة مخاطر النافذة وتوافر المعلومات 
التاريخية الموثوقة إحصائيًا، تستمد النافذة احتمالية 

 Moody التقصير باستخدام البيانات خالل دورة التي تنشرها
لكل فئة تصنيف.

ج( افتراضات اقتصادية متغيرة

إن الطريقة المطبقة لتحديد سيناريوهات االقتصاد الكلي 
واحتماالتها هي نهج هجين يجمع بين التنبؤات / النمذجة 

الحتمية مع تحليل التوزيع العشوائي للوصول على الظروف 
االقتصادية البديلة واحتماالتها.

يمكن تلخيص االفتراضات الرئيسية والخيارات المنهجية في 
مجموعة من الخطوات التالية:

على الرغم من حقيقة أن سعر النفط لم يتم اختياره    .1
كمتغير توضيحي خالل التحسين اإلحصائي لالختيار 

المتغير، فإن فطنة األعمال باإلضافة إلى تحليل االرتباطات 
يشيران إلى أنه قوة دافعة رئيسية في تحديد الناتج 

المحلي اإلجمالي ومعدل الفائدة الحقيقي على النحو 
المحدد من قبل البنك الدولي )يتأثر معامل انكماش 

الناتج المحلي اإلجمالي بشدة بأسعار النفط حيث أن 
صناعة النفط مسؤولة عن جزء كبير من حجم الناتج 

المحلي اإلجمالي في ُعمان(.
تم وضع السيناريو األساسي على افتراض استقرار سعر    .2
النفط عند مستوى 54 دوالر أمريكي للبرميل بالنسبة 

لنفط برنت.
تم وضع السيناريوهات البديلة بناًء على االنحرافات عن    .3

المسار األساسي لسعر النفط مع األخذ بعين االعتبار:
ا.  التقلبات التاريخية للتغيرات في أسعار النفط    

)28 % االنحراف المعياري للتغيرات السعرية النسبية 
السنوية(،

ب.   حجم االنفصال يساوي زائد / ناقص 0،87 لالنحراف   
المعياري عن السيناريو األساسي كتمثيل تقريبي 

الحتمال بنسبة 33،33% للسيناريوهات البديلة 
)السلبية والمواتية(،

ج.  استندت ديناميكيات الوقت للمتغير على افتراض   
التوزيع الطبيعي للتغيرات السنوية في أسعار النفط 

مع بعض خصائص عكس المتوسط وسبل قياس 
الزمن ذي الصلة )االنحراف المعياري مضروبًا في الجذر 
التربيعي للوقت( مع عالمات )- / +( بما يتماشى مع 

خصائص السيناريو )سلبي / مواتية(.
تم المتوقع بالناتج المحلي اإلجمالي ومعدل الفائدة    .4

الحقيقي بشكل قاطع استنادًا إلى التبعية المتبادلة 
وعالقاتهما )مع مراعاة الفجوات الزمنية المناسبة( 

بالتغيرات في أسعار النفط بافتراض أسعار المنتصف 
لنفط برنت في إطار سيناريو محدد كما تم الحصول 

عليه من خالل العملية الموضحة في 3.
تم التنبؤ بالناتج المحلي اإلجمالي للفرد من خالل االنحدار    .5

 إلى التغيرات المقابلة في الناتج المحلي اإلجمالي 
 على النحو المقدر لسيناريو معين كما تم االفتراض 

بأن انخفاض وتيرة النمو السكاني ال يعتمد على 
السيناريو المعني.

د( إقراض الشركات واألعمال التجارية الصغيرة

بالنسبة للقروض المصرفية للشركات واالستثمارات، 
يتم تقييم المقترضين من قبل موظفي مخاطر االئتمان 

المتخصصين في البنك. يستند تقييم مخاطر االئتمان إلى 
نموذج تقييم النقاط االئتمانية الذي يأخذ في االعتبار مختلف 
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المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية مثل:

المعلومات المالية التاريخية مع التوقعات والموازنات   •
التي أعدها العميل. تشمل هذه المعلومات المالية 

النتائج المحققة والمتوقعة ونسب المالءة ونسب 
السيولة وأي نسب أخرى ذات صلة لقياس األداء المالي 

للعميل. يتم تسجيل بعض هذه المؤشرات في 
االتفاقيات المبرمة مع العمالء، وبالتالي، يتم قياسها 

بمزيد من االهتمام.
أي معلومات متاحة علنًا حول العمالء من األطراف   •

الخارجية. وهذا يشمل درجات التصنيف الخارجية الصادرة 
عن وكاالت التصنيف، وتقارير المحللين المستقلين، 

والسندات المتداولة عالنيًة أو أسعار مبادالت التخلف 
االئتماني أو البيانات الصحفية والمقاالت.

أي معلومات اقتصادية جغرافية أو جيوسياسية، على   •
سبيل المثال، معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 

المتعلق بالقطاع المحدد والقطاعات الجغرافية التي 
يعمل بها العميل.

أي معلومات داعمة أخرى موضوعية عن جودة وقدرات   •
إدارة العميل ذات الصلة بأداء الشركة.

يختلف مدى تعقيد ودقة تقنيات التصنيف بناًء على   •
تعرض البنك للمخاطر ودرجة تعقيد وحجم العميل. 

يتم تصنيف بعض القروض التجارية الصغيرة األقل تعقيًدا 
ضمن نماذج البنك الخاصة بمنتجات التجزئة.

اإلقراض االستهالكي ورهونات التجزئة

يشمل اإلقراض االستهالكي التمويالت الشخصية المضمونة 
والسحب على المكشوف. يتم تصنيف هذه المنتجات مع 

رهون التجزئة وبعض عمليات اإلقراض لألعمال الصغيرة األقل 
تعقيًدا من خالل أداة بطاقة األداء اآللية التي تعتمد في المقام 

األول على األيام التي فات موعد استحقاقها. المدخالت 
الرئيسية األخرى في النماذج هي:

منتجات اإلقراض االستهالكي: استخدام السقوف   •
والتقلبات، ونمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت 
البطالة، التغيرات في مستويات الدخل / المرتبات 

الشخصية بناءًا على سجالت الحسابات الجارية 
والمديونية الشخصية وإعادة تسعير الفائدة المتوقعة.
رهون التجزئة: نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت   •

البطالة، والتغيرات في مستويات الدخل / المرتبات 
الشخصية استنادًا إلى سجالت الحسابات الجارية، 

والمديونية الشخصية، وإعادة تسعير الفائدة المتوقعة.

ه( التعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد 

يمثل التعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد القيمة 
الدفترية اإلجمالية لألدوات المالية الخاضعة لحسابات انخفاض 

القيمة، مما يتناول قدرة العميل على زيادة التعرض 
للمخاطر مع التطرق لمسألة التخلف عن الدفع والسداد 

المبكر المحتمل أيًضا.

لغرض حساب التعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد 
بالنسبة للتمويل ضمن المرحلة 1، تقوم النافذة بتقييم 

أحداث التخلف المحتملة في غضون 12 شهًرا لحساب 
خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 12 شهرًا. ومع ذلك، إذا كان 
من المتوقع للتمويل ضمن المرحلة 1 أن يقع التخلف في 

غضون 12 شهًرا من تاريخ الميزانية العمومية ومن المتوقع 
أيًضا عالجه ثم حدوث التخلف عن السداد مرة أخرى الحقًا، 

عندئٍذ يتم أخذ جميع أحداث التخلف المرتبطة بعين االعتبار. 

بالنسبة للمرحلة 2 و 3 واألصول المالية منخفضة القيمة 
االئتمانية المشتراة أو المستحدثة، فإن التعرض للمخاطر 

عند التخلف عن السداد يتم مراعاته بالنسبة لألحداث على 
مدى عمر األدوات.

تحدد النافذة التعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد 
عن طريق نمذجة مجموعة من نتائج التعرض للمخاطر 

المحتملة في نقاط زمنية مختلفة مقابلة لسيناريوهات 
متعددة. يتم بعد ذلك تعيين احتمالية التعرض للمخاطر 

عند التخلف عن السداد بمقتضى معيار التقرير المالي 
الدولي 9 لكل سيناريو اقتصادي حسب نتائج نماذج النافذة.

و( الخسارة الناشئة من التقصير

بالنسبة لألدوات المالية المرتبطة بخدمات الشركات 
والخدمات المصرفية االستثمارية، يتم تقييم قيم الخسائر 
الناشئة من التخلف عن السداد على األقل كل 12 شهًرا من 

قبل مديري الحسابات وتتم مراجعتها والموافقة عليها من 
قبل قسم مخاطر االئتمان المتخصصة لدى النافذة. يعتمد 

تقييم مخاطر االئتمان على إطار تقييم موحد للخسارة 
الناشئة من التخلف عن السداد والذي ينتج عنه معدل معين 

للخسارة الناشئة من التخلف. تأخذ هذه المعدالت الخاصة 
بالخسارة الناشئة من التخلف عن السداد في الحسبان 

المعدل المتوقع للتعرض للمخاطر عند التخلف عن السداد 
مقارنة بالمبلغ المتوقع استرداده أو تحقيقه من أي ضمانات 

حتفظ بها.

تقوم النافذة بتقسيم منتجات اإلقراض بالتجزئة إلى محافظ 
متجانسة أصغر حجمًا، استنادًا إلى الخصائص األساسية ذات 
الصلة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية. تعتمد البيانات 

المطبقة على بيانات الخسارة المجمعة تاريخيا وتتضمن 
مجموعة أوسع من خصائص المعامالت )على سبيل المثال، 

نوع المنتج، نطاق أوسع من أنواع الضمانات( باإلضافة إلى 
خصائص المقترض. یتم استخدام البیانات الحديثة اإلضافية 

والسیناریوهات االقتصادیة المستقبلیة من أجل تحدید معدل 
الخسارة الناشئة من التخلف عن السداد بمقتضى معيار 
التقرير المالي الدولي 9 لكل مجموعة من األدوات المالیة. 

عند تقييم المعلومات التطلعية، يستند التوقع على 
سيناريوهات متعددة. تتضمن أمثلة المدخالت الرئيسية 

التغييرات في الضمانات وقيم الضمانات بما في ذلك أسعار 
العقارات الخاصة بالرهون العقارية وأسعار السلع أو حالة 

الدفع أو العوامل األخرى التي تدل على الخسائر في البنك.

تقوم النافذة بتقدیر معدل الخسارة الناشئة عن التخلف عن 
السداد طبقا للقواعد التنظیمیة وطبقًا لمعيار التقرير المالي 

الدولي 9 على أساس مختلف. وفًقا لمعيار التقرير المالي 
الدولي 9، يتم تقدير معدالت الخسارة الناشئة من التخلف 
عن السداد طبقا لمعيار التقرير المالي الدولي 9 للمرحلة 

1، والمرحلة 2، والمرحلة 3، واألصول المالية المشتراة أو 
المستحدثة منخفضة القيمة االئتمانية لكل فئة من فئات 

األصول.  يتم تقدير مدخالت هذه المعدالت الخاصة بالخسارة 
الناشئة من التخلف عن السداد، إن أمكن، وتقييمها من خالل 
إعادة االختبار مقابل االستردادات األخيرة.  يتم تكرار هذا اإلجراء 

لكل سيناريو اقتصادي حسبما هو مالئم.

ز( الزيادة الهامة في مخاطر االئتمان

تراقب النافذة باستمرار جميع األصول الخاضعة لخسائر 
االئتمان المتوقعة. ومن أجل تحديد ما إذا كانت أداة أو 

محفظة من األدوات تخضع لخسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
12 شهر أو خسائر االئتمان المتوقعة على مدى أعمارها 

المحتملة، تقوم النافذة بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة 
كبيرة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.

تطبق النافذة أيًضا طريقة نوعية ثانوية لتحفيز زيادة 
ملحوظة في مخاطر االئتمان ألحد األصول، مثل نقل العميل 

/ التسهيل إلى قائمة المراقبة، أو أن يتم تصنيف الحساب 
كحساب مقدم له تنازالت. في بعض الحاالت، قد تعتبر النافذة 

أیضا أن األحداث المذكورة فيما يلي تمثل زیادة كبيرة في 
مخاطر االئتمان مقارنة بالتخلف عن السداد. بغض النظر عن 

التغير في الدرجات االئتمانية، إذا تجاوزت المدفوعات التعاقدية 
أكثر من 30 يوًما من موعد سدادها، تعتبر مخاطر االئتمان 

قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي.

عدم كفاية أو عدم موثوقية المعلومات المالية أو   أ( 
غيرها مثل عدم توفر البيانات المالية المدققة خالل 120 

يوًما من نهاية الفترة المحاسبية.
التأخير في تنفيذ الوثائق خالل 35 يوًما اعتبارًا من الحد   ب( 

الذي تم إقراره بسبب النزاعات مع العمالء.
يخضع المقترض للتقاضي من قبل أطراف ثالثة قد يكون   ج( 

لها تأثير كبير على مركزه المالي.
تغييرات متكررة في كبار موظفي اإلدارة العليا دون   د( 

خلفاء مقبولين أو إدارة مهنية مقبولة.
تحويل األموال بين شركات المجموعة بدون معامالت   ه( 

متضمنة تتجاوز 50% من صافي القيمة الملموسة.
التأجيل / التأخير في تاريخ بدء العمليات التجارية بأكثر   و( 

من عام واحد ما عدا في المشروعات الحكومية أو حاالت 
التأخير التي ترجع إلى الموافقات الحكومية.

تعديالت على الشروط والتي تؤدي إلى تنازالت تمنح   ز( 
للمقترض )بعد فحص التدفقات النقدية للمقترض / 

المركز المالي / القدرة على السداد( بما في ذلك تمديد 
أجل السداد وتأجيل السداد والتنازل عن االتفاقيات وما إلى 

ذلك. يجب أن يكون هذا المتطلب متوافقًا مع إرشادات 
إعادة الهيكلة الصادرة عن البنك المركزي العماني من 

وقت آلخر.
هبوط بنسبة 25% أو أكثر في المبيعات أو في األرباح قبل   ح( 

الفوائد والضرائب مقارنة بالسنة السابقة باستثناء في 
حالة التغيير في نموذج األعمال/ أحد األحداث الجوهرية.

انخفاض في نســبة تغطية خدمة الدين إلى أقل من 1   ط( 

باســتثناء الحاالت التي تتمتع بدعم ائتماني خارجي 
مقبول.

 R4 إلى R1 تخفيض التصنيف بعدد 3 درجات للتصنيف من  ي( 
.R 6 و R 5 وبعدد درجتين بالنسبة للتصنيف

التآكل في القيمة الصافية بأكثر من 20% مقارنة بالسنة   ك( 
 السابقة إلى جانب الزيادة في الرافعة المالية بمقدار 

1.5 مرة.

ح( إدارة مخاطر النماذج

استخدمت النافذة نماذج في العديد من أنشطتها المالية 
والتجارية بدءا من االكتتاب في تسهيل ائتماني إلى اإلبالغ عن 
الخسارة المتوقعة بموجب المعايير المحاسبية ضمن معيار 

التقرير المالي الدولي 9.

إلدارة مخاطر النماذج، قامت النافذة بتطبيق إطار الحوكمة 
بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9 )"اإلطار"(. واإلطار 
هو سياسة واسعة على مستوى البنك وينطبق على 

جميع النماذج الخاصة بالبنك. ووفًقا لإلطار، فإن جميع نماذج 
التقييم الكمي للمخاطر المعدة داخليًا أو خارجيًا )القائمة 

على الموردين( التي تؤثر بشكل مباشر على إعداد التقارير 
المالية حول الخسارة المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة 

على مدى أعمارها تتطلب التحقق المستقل لها.

يحدد إطار العمل منهجية منظمة إلدارة التطوير والتحقق 
والموافقة والتطبيق واالستخدام المستمر للنماذج. وهو 

يحدد بنية إدارية فعالة ذات أدوار ومسؤوليات وسياسات 
وضوابط رقابة محددة بوضوح إلدارة مخاطر النموذج. تتم 

مراجعة اإلطار على أساس منتظم لضمان استيفائه 
للمعايير التنظيمية والممارسات الدولية. يجب اعتماد 

أي تغيير رئيسي في اإلطار من قبل مجلس اإلدارة أو لجنة 
المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

تتبع النافذة ممارسة التدقيق المستقل للنماذج والذي 
ينتج عنه تقديم التوصيات بالموافقة على استخدام نماذج 

التقدير الكمي / التقييم المخاطر الجديدة. باإلضافة إلى 
التحقق من صحة النماذج الجديدة، تقوم النافذة أيًضا بتقييم 

أداء النماذج الحالية من خالل عملية التحقق السنوية. 
وسيكون استقاللية الفريق بمثابة خط دفاع ثاني فعال 

للنافذة فيما يتعلق باستخدام النماذج.
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إجمالي مخاطر االئتمان على مدى الفترة المقسمة حسب األنواع الرئيسية للتعرض للمخاطر  )١(

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسـمة حسب الفئة الرئيسية لمخاطر االئتمان كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8:   )٢(

كما في 31 ديسمبر 2018 كانت جميع مخاطر االئتمان داخل عمان فقط )جميع مخاطر االئتمان داخل عمان في سنة 2017(

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسمة حسب المنطقة المهمة وفًقا ألنواع مخاطر االئتمان كما في   )3( 
3١ ديسمبر ٢٠١8:

كما في 31 ديســمبر 2018 كانت نســبة األصول الممولة من قبل أصحاب حســابات االســتثمار و حســابات الوكالة والمســاهمين 
كما يلي:

)ألف ريال(

بآالف الرياالت

نوع التعرض لمخاطر االئتمانم
إجمالي التعرض للمخاطر كما في

31 ديسمبر 312017 ديسمبر 2018

1،5771،696ذمم مدينة من بيع مؤجل تحت المرابحة1

85،29186،596إجارة منتهية بالتمليك2

26،23511،119مشاركة متناقصة3

4،7214،703إجارة مستقبلية4

-11إجارة الخدمات5

117،835104،114اإلجمالي

القطاع م
االقتصادي

مبيعات 
مؤجلة 

بموجب 
المرابحة

إجارة 
منتهية 

بالتمليك

مشاركة 
متناقصة

إجارة 
مستقبلية

إجارة 
اإلجماليالخدمات

تركيب 
النسبة 
المئوية

المخاطر 
خارج 

الميزانية 
العمومية**

591،855%68،556 11  3،813  1،770 61،708 1،254 شخصية1

24514%27،855- 884  11،631 15،319 21 إنشاءات2

-10%11،420-- 10،029 1،313 78 تصنيع3

-0%461-- 342  38  81 تجارة4

-7%8،273-- 2،353 5،785 135 خدمات5

0176%------أخرى6

1002،544٪1،56984،16326،1254،69711116،565لمخاطر

** المخاطر خارج الميزانية العمومية تتعلق باالرتباطات وفقا لمعايير األعمال التجارية االعتيادية وخطابات اعتماد وخطابات ضمان. 

77% أصحاب حسابات االستثمار و حسابات الوكالة 

23% المساهمين

القيمة التعاقدية الباقية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8 لمحفظة التمويل بكاملها، موزعة حسب األنواع الرئيسية   )4(
لمخاطر االئتمان:

الحركة في إجمالي التمويالت   )5(

الحركة في المخصصات وربح االحتياطيات  )6(

بآالف الرياالت 

بآالف الرياالت

بآالف الرياالت

الفترة الزمنيةم

مبيعات
مؤجلة 

بموجب 
مرابحة

إجارة منتهية 
بالتمليك

مشاركة 
متناقصة

إجارة 
مستقبلية

إجارة 
اإلجماليالخدمات

 1،702 - 601  222  724  155 حتى شهر واحد1

 8،167  1  287  2،367  5،118  394 1-6 شهور2

 8،341  1  546  2،432  5،135  227 6-12 شهر3

 32،165  4  3،263  11،854  16،437  607 5-1 سنوات4

 66،190  5 - 9،250  56،749  186 أكثر من 5 سنوات5

 116،565 11 4،697 26،125 84،163 1،569 إلجمالي

الحركة في إجمالي التمويالت خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 

إجماليالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1التفاصيلم

 1،04،114 794 42،776 60،544رصيد افتتاحي1

- 1،389)8،614(7،226التحويل االنتقالي/ التغييرات )+/-(2

 6823،728 18،088 5،573تمويالت جديدة3

)10،008(--)10،008( استرداد التمويل4

 117،835 2،251 52،250 63،333رصيد اإلقفال5

1،269  668 295306إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة

2017 2018 التفاصيل

 1،333  1،333 المخصص في بداية الفترة

)33( )168( المحمل / )المفرج عنه( للفترة

 33  104 ربح االحتياطيات للفترة

 1،333  1،269 المخصص في نهاية الفترة
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مخاطر اإلئتمان ‐ إفصاحات للمحافظ تخضع إلى نهج معياري
اإلفصاحات النوعية

يقوم البنك بإتباع تصنيف وكالة موديز لكال التعرضات السيادية وبين البنوك ويعامل الرصيد كغير مصنف في المخاطر   •
بنسبة %100.

بموافقة البنك المركزي العماني، يستخدم البنك وفقا لتقديره بمعاملة القروض والسلفيات كغير مصنفة في   •
المخاطر بنسبة 100%، باستثناء القروض السكنية التي هي بمخاطر مرجحة بنسبة 35% على أساس المتطلبات 

المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية الصادرة عن البنك المركزي العماني.
وبالمثل، مع موافقة البنك المركزي العماني، يستخدم البنك وفقا لتقديره النهج البسيط إلدراج الضمانات.   •

اإلفصاحات الكمية:

فيما يلي إجمالي مبلغ التعرض كما في 31 ديسمبر 2018 بما يخضع لنهج معياري:

تخفيف مخاطر االئتمان
يشير تخفيف مخاطر االئتمان إلى استخدام عدد من 

التقنيات مثل الضمانات اإلضافية والضمانات لتخفيف مخاطر 
االئتمان التي تتعرض لها مزن. يؤدي تخفيف مخاطر االئتمان 
إلى تخفيض مخاطر االئتمان بالسماح لمزن بالحصول على 

الحماية ضد تعثر األطراف المقابلة في عقود االئتمان من خالل 
الضمانات اإلضافية واتفاقيات المقاصة والضمانات.

اإلفصاحات النوعية

يضع البنك اعتبارا فقط للضمانات اإلضافية والضمانات التي 
تقرها الشريعة اإلسالمية لتخفيف مخاطر االئتمان. يجب أن 

تلبي األصول التي يقدمها العميل المعايير التالية لتصبح 
مقبولة كضمان إضافي:

يجب أن تحافظ األصول على قيمتها وفقا للمستوى السائد   •
عند اإلنشاء وحتى تاريخ استحقاق التسهيل المعتمد؛

يجب أن تكون هذه األصول سهلة التسييل لنقد،   • 
إن طلب ذلك؛

يجب أن تكون هناك سوق معقولة لهذه األصول؛  •
يجب أن تكون مزن قادرة على إنفاذ حقها على األصول؛ إن   •

كان ذلك ضروريا.

تقوم مزن حاليا بتولي الملكية / الملكية المشتركة 
لألصول التي يقدمها العمالء. 

إدارة الضمانات

تستخدم مزن مجموعة من السياسات واإلجراءات لتخفيف 
مخاطر االئتمان. تتضمن مخففات مخاطر االئتمان ضمانات 

إضافية مثل:

عقارات  •
ملكية مشتركة  •

تتم ممارسة إدارة الضمان اإلضافي على مستوى مركزي. 
هناك نظام إدارة ضمانات إضافي قوي لتخفيف أية مخاطر 
إئتمان. لدى البنك أسلوب إدارة ائتمان قوي يضمن االلتزام 
بشروط الموافقة والتوثيق والمراجعة المستمرة لضمان 

جودة االئتمان والضمانات اإلضافية.

بالنسبة للضمانات التي يتم الحصول عليها عن طريق 
الرهن القانوني على عقار يتم تقييمها مرة واحدة كل ثالث 

سنوات، أو أكثر في الحالة التي يتطلب فيها الوضع ذلك. 

الدفترية الدفترية 20٪الدفترية 0٪المنتج / التصنيفم
٪35

الدفترية 
٪50

 الدفترية
٪100

الدفترية 
المجموع٪150

       المصنفة

 15،839  -  -  -  -  -  15،839 سيادة1

 5،335  -  -  -  -  5،335  - بنوك2

       غير مصنفة

 -  -  -  -  -  -  - شركات1

 1،272  -  1،272  -  -  -  - التجزئه2

 المطالبات المضمونة 3
 68،834  -  23،815  176  44،842  -  - بالعقارات السكنية

 المطالبات المضمونة 4
 46،683  -  46،683  -  -  -  - بالعقارات التجارية

 1،582  -  1،582  -  -  -  - التمويل المتاخر السداد5

 3،449  -  2،276  -  -  -  1،173 أصول أخرى6

7
االستثمارات في رؤوس أموال 

مشتركة واالستشارات في 
األسهم الخاصة

 -  -  -  -  -  -  - 

 -  -  -  -  -  -  - البنود خارج الميزانية العمومية8

مجموعة القيمة المدرجة 
142،994 - 17،0125،33544،84217675،629بدفاتر البنك

مخاطر السيولة
اإلفصاحات النوعية

يمكن تعريف السيولة بأنها مقدرة مزن على ضمان توفر 
األموال للوفاء بجميع االرتباطات داخل الميزانية العمومية 

وخارج الميزانية العمومية بسعر معقول. كما يمكن 
تعريف مخاطر السيولة أيضا بأنها المخاطر على العائدات 

ورأس المال الناشئة من احتمال عدم مقدرة مزن على الوفاء 
بالتزاماتها عندما تصبح مستحقة. 

بجانب موارد التمويل لديها، تتمتع مزن بالدعم من 
مصرفها األم في الوفاء ببعض احتياجات السيولة لديها. 
يتم رصد مخاطر السيولة في مزن من خالل آلية تقديم 

التقارير المنتظمة إلى لجنة األصول وااللتزامات. بغرض 
التأكد من ان مزن تلبي التزاماتها المالية متى أصبحت 
مستحقة يتم رصد مراكز النقد بصورة لصيقة. ويتعين 
على البنوك االحتفاظ بسيولة كافية ليس فقط لضمان 

استمرار العمليات، بل أيضا لتوليد االصول المكتسبة وسداد 
االلتزامات القائمة.

إن معدالت السيولة لدى مزن )أي صافي األصول إلى إجمالي 
األصول( يتم رصدها بصورة منتظمة. متوسط معدل األصول 

السائلة إلجمالي األصول لدى مزن خالل السنة كان بنسبة 
16.87% )أنظر أدناه(. باإلضافة إلى ذلك، يتم مراقبة الفجوات 
التراكمية فيما يتعلق بااللتزامات التراكمية التي يحددها 

المنظمون / السياسات الداخلية.

ترصد مزن مخاطر السيولة لديها على التمويل ذي الصلة 
بالحسابات الجارية وحقوق الملكية األخرى مع أصحاب 

حسابات االستثمار على أساس فردي إضافة إلى األساس 
المجمع من خالل منهج التدفق النقدي والمخزون.

تقوم إدارة الخزينة بنافذة مزن ولجنة األصول وااللتزامات 
بالرقابة على ورصد السيولة والتأكد من أن النافذة غير 
معرضة لمخاطر سيولة غير ضرورية وفي نفس الوقت 
االستفادة ألقصى حد من األموال لديها من خالل التمويل 

وأنشطة االستثمار الملتزمة بالشريعة.

بآالف الرياالتالتفاصيل

36،674األصول قصيرة األجل

102،451االلتزامات قصيرة األجل

35.80%األصول قصيرة األجل لاللتزامات قصيرة األجل

بآالف الرياالتالتفاصيل

23،803األصول السائلة

141،131إجمالي األصول

102،451االلتزامات قصيرة األجل

129،362إجمالي االلتزامات

16.87٪األصول السائلة إلجمالي األصول 

23.23٪األصول السائلة لألصول قصيرة األجل

18.40٪األصول السائلة إلجمالي االلتزامات

مؤشرات التعرض لمخاطر السيولة - األصول قصيرة األجل لاللتزامات قصيرة األجل

مؤشرات التعرض لمخاطر السيولة - معدل األصول السائلة
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اإلفصاحات الكمية

فيما يلي استحقاق األصول وااللتزامات بما يتماشى مع التوجيهات المصدرة من البنك المركزي العماني في 31 ديسمبر 
2018 كانت كما يلي:

31 ديسمبر2017

عند الطلب 
وحتى 30 

يوما
ألف ر.ع

أكثر من 
شهر وحتى 6 

شهور
ألف ر.ع

أكثر من 6 
شهور وحتى 

12 شهرا
ألف ر.ع

أكثر من 
سنة وحتى 5 

سنوات
ألف ر.ع

أكثر من 5 
سنوات
ألف ر.ع

المجموع
ألف ر.ع

 10،220  618  365  548  1،553  7،136 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

 5،335 --- -  5،335 مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية 

 8،248  3،735  963 -- 3،550 أصول مالية بالتكلفة المهلكة

 1،569  186  607  227  394  155 مبيعات مؤجلة مدينة بموجب المرابحة

 84،163  56،749  16،437  5،135  5،118  724 إجارة منتهية بالتمليك )بالصافي(

 26،125  9،250  11،854  2،432  2،367  222 مشاركة متناقصة

 4،697 - 3،263  546  287  601 إجارة مستقبلية

 11  5  4  1  1 -إجارة الخدمات

 421  421 -- - -ممتلكات ومعدات )بالصافي(

 342 --- -  342 أصول أخرى

 141،131  70،964  33،493  8،889  9،720  18،065 إجمالي األصول

 5،945  1،485  -  1،190  2،081  1،189 حسابات جارية

 103،516  18،004  4،607  17،634  51،819  11،452 حسابات الوكالة

 10،060  - --- 10،060 مستحقات الى بنوك ومؤسسات مالية

 4،641  - --- 4،641 التزامات أخرى

 5،200  1،384  1،431  954  954  477 أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

 11،769  11،769 ----حقوق ملكية البنك

إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية 
أصحاب حسابات االستثمار غير 
المقيدة وحقوق ملكية البنك

27،81954،85419،7786،03832،642141،131

مخاطر السوق
اإلفصاحات النوعية:

مخاطر السوق هي مخاطر التغير في قيمة السوق وعائدات 
المحفظة الفعلية بسبب التحركات السلبية في متغيرات 
السوق. تتضمن متغيرات السوق، ضمن أشياء أخرى، أسعار 

األسهم وأسعار السندات وأسعار السلع ومعدالت صرف 
العمالت األجنبية. الهدف من إدارة مخاطر السوق هو تسهيل 

نمو األعمال التجارية والتشغيل في أفضل مستويات مخاطر 
في نفس الوقت. 

كما في 31 ديسمبر 2018 كان لمزن أدنى حد من التعرض 
لمخاطر السوق حيث أنه:

ليس لدى مزن تعرض هام لعمالت أجنبية بخالف   • 
الريال العماني.

ال تحتفظ مزن بمراكز متاجرة في أسهم.  •
ليس لدى مزن مراكز سلع.  •

تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في أسعار الربح. ليست 
هناك مراكز متاجرة في األسهم أو المشتقات. وتدار مخاطر 

السوق استنادًا إلى توجيهات البنك المركزي العماني. 
وتقوم لجنة األصول وااللتزامات بمزن بالرصد المنتظم 

لألصول وااللتزامات في دفاتر البنك للوقوف على أي مخاطر 
معدالت فائدة. كما يتم إجراء اختبار الضغط بصفة دورية 
لتحليل تأثير العوامل المتعلقة بالبنك وعوامل الضغط 

المرتبطة بالسوق على ربحية ورأسمال البنك. وتتم مراجعة 
النتائج من قبل لجنة األصول وااللتزامات واإلدارة واللجنة 

المنبثقة عن مجلس اإلدارة. 

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي مخطر عدم القدرة على بيع األصول 

والوفاء بااللتزامات على النحو المالئم عند استحقاقها 
وتعتبر جوهرية لضمان استمرارية المؤسسة المصرفية. 

ولهذا السبب، يتطلب تحليل السيولة من إدارة البنك عدم 
القيام فقط بقياس مركز السيولة للبنك بصور منتظمة 

ولكن ينبغي أيضًا التحقق من التطور المحتمل ألي 
متطلبات تمويل في ضوء مختلف السيناريوهات. تدير 

مزن السيولة بصورة يومية من خالل إدارة الخزينة. وفي إطار 
إدارة مخاطر السيولة، تأخذ مزن في اعتبارها المتطلبات 

التنظيمية المختلفة.

تضمن إدارة الخزينة لدى مزن االمتثال لمعدالت السيولة 
وفجوات االستحقاق مقابل الحدود/القيم القصوى 

التنظيمية/الداخلية. تعمل إدارة الخزينة لدى مزن باإلضافة 

إلى عملية إدارة مخاطر السوق على تقييم السيولة لدى 
البنك بصورة منتظمة استنادا إلى ظروف السوق المتغيرة. 

ويتم تقدير السيولة استنادا إلى سيناريوهات األزمات 
المرتبطة بالبنك وسيناريوهات أزمات السوق مع وضع 

االفتراضات المناسبة لكل سيناريو.

مخاطر التشغيل
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل 

األنظمة أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارجية. في 
حالة فشل الضوابط في العمل يمكن للمخاطر التشغيلية 

أن تتسبب في إضرار بالسمعة وقد يكون لها آثار قانونية 
وتنظيمية أو قد تؤدي إلى خسارة مالية. ال تتوقع مزن 

إزالة جميع المخاطر التشغيلية ولكن يمكن لمزن إدارة 
المخاطر من خالل إطار عمل رقابة وبرصد ومواجهة المخاطر 

المحتملة. تتضمن الضوابط الفصل الفعال للمهام والوصول 
والتفويض وإجراءات التسوية وتدريب الموظفين وعمليات 

تقييم العمليات متضمنة استخدام التدقيق الداخلي.

يتبع البنك منهج المؤشر األساسي لتحديد مخاطر التشغيل.

يتم احتســاب تكاليف رأس المال للمخاطر التشــغيلية 
تحت منهج المؤشــر األساســي بأخذ متوســط الدخل اإلجمالي 
وتضاعفت بنســبة 15% لكل ســنة من الســنوات المالية الثالث 

الماضية، باســتثناء ســنوات من الدخل اإلجمالي ســلبي أو 
صفــر. الدخــل اإلجمالي هو صافي الدخل ربح )+( اإليرادات 

األخــرى )+( مخصصــات الربح غيــر المدفوع )-( الربح المحقق من 
بيــع اســتثمارات متاحــة للبيع )-( / البنــود غير النظامية / غير 

عادية للدخل.

يقدر مخصص رأس المال لمخاطر التشــغيل حســب منهج 
المؤشــرات األساســية طبقًا لمرتكز بازل 2 بمبلغ 399 ألف 

ريــال عمانــي، بينما تقدر األصول المرجحة بالمخاطر بالنســبة 
لمخاطــر التشــغيل طبقــًا لمرتكز بازل 2 بمبلغ 4،988 ألف 

ريال عماني.

التأمين هو أحد األدوات المستخدمة من قبل البنك كمخفف 
للمخاطر التشغيلية. يحصل البنك على أنواع التغطية 

التأمينية مثل الضمان العام للمصرفيين، والجرائم 
اإللكترونية وعن طريق الكمبيوتر، وضمان التعويض 

المهني والمعامالت غير المكتملة وخالفها بغرض حماية 
نفسه من المخاطر بالغة الخطورة بتخفيف أثرها المالي.

مخاطر معدل العائد
إفصاحات نوعية:

تشير مخاطر معدل العائد إلى األثر المحتمل على صافي 
دخل مزن والناشئ من أثر التغيرات في معدالت السوق 

والمعدالت القياسية ذات الصلة على العائدات على األصول 
وعلى العائدات المستحقة الدفع على التمويل. قد ينتج عن 

الزيادة في المعدالت القياسية أن يكون ألصحاب حسابات 
االستثمار توقعات بمعدالت عائد عالية بينما قد تكون تسوية 

العائدات على األصول بطيئة بسبب طول فترات االستحقاق 
مما يؤثر بالتالي على صافي دخل مزن.

يستند توزيع الربح إلى أصحاب حسابات االستثمار إلى اتفاقية 
مشاركة األرباح. وبالتالي، ال تتعرض مزن ألي مخاطر جوهرية 

لمعدالت الربح. ومع ذلك، قد تؤدي اتفاقيات مشاركة األرباح 
إلى المخاطر التجارية المرحلة عندما ال تسمح نتائج مزن 
بتوزيع األرباح بما يتفق مع معدالت السوق. وللحماية ضد 
المخاطر التجارية المرحلة، تنشئ مزن احتياطي موازنة 

األرباح.

تتم إدارة مخاطر معدالت الربح من خالل مراقبة حساسية 
األصول وااللتزامات المالية للبنك للتغيرات الجذرية المعيارية 
المختلفة في معدالت الربح. وتشمل هذه التغيرات الجذرية 

المعيارية التغيرات المتوازية بعدد 100 نقطة أساسية و 200 نقطة 
أساسية في منحنيات العائد التي يتم مراعاتها على أساس 

شهري. يتم تحليل تأثير هذه التغيرات الجذرية في سياق 
تأثيرها على األرباح والقيمة االقتصادية. تتم مقارنة التأثير 

بالحدود الداخلية التي تمت صياغتها تماشيا مع توجيهات 
البنك المركزي العماني ولجنة بازل. يتم مراجعة التحليل 

بانتظام من قبل اإلدارة ولجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس 
اإلدارة.

اإلفصاحات الكمية:

تتمثل االفتراضات المستخدمة لقياس الحساسية في 
التغيرات المتوازية في سعر الفائدة بعدد 200 نقطة أساسية 

لقياس حساسية الربحية لمعدالت الربح وحساسية رأس المال 
لمعدالت الربح. 

كما في ديسمبر 2018
الزيادة بعدد 

200 نقطة 
أساسية 

النقص بعدد 
200 نقطة 
أساسية

)500(500التأثير على الربحية- ألف ريال عماني
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المخاطر التجارية المرحلة
تشير المخاطر التجارية المرحلة إلى حجم المخاطر التي 

يتم تحويلها إلى مساهمي مزن بغرض حماية أصحاب 
حسابات االستثمار من تحمل بعض من أو جميع المخاطر 

التي يتعرضون لها تعاقديا في عقود تمويل المضاربة. تقوم 
مزن بوضع وإدارة احتياطي موازنة للربح واحتياطي مخاطر 
لالستثمار لتسوية عائدات أصحاب حسابات االستثمار. كما 

تقوم مزن أيضا بتسوية حصة المضارب لديها من أجل تسوية 
العائدات على أصحاب حسابات االستثمار.

إفصاحات نوعية:

يضع البنك حساب احتياطي تحوطي للحد من التأثير   •
السلبي لدخل حساب إستثمار مشاركة األرباح على 

عوائد مساهميه ولتلبية الخسائر المحتملة ولكن غير 
المتوقعة التي سوف يتحملها أصحاب حسابات االستثمار 
على االستثمارات الممولة من حساب إستثمار مشاركة 

األرباح، وهي:

إحتياطي موازنة األرباح  •
يشمل إحتياطي موازنة األرباح المبالغ المعتمدة من   

إجمالي الدخل من المضاربة لتكون متاحة لدعم العوائد 
المدفوعة ألصحاب حسابات االستثمار والمساهمين، 

ويتكون من جزء من حساب إستثمار مشاركة األرباح 
وجزء المساهمين.

احتياطي مخاطر االستثمار  •
يشمل احتياطي مخاطر االستثمار المبالغ المعتمدة    

من دخل أصحاب حسابات االستثمار بعد خصم حصة 
 المضارب من الدخل، لمواجهة أي خسائر مستقبلية 

 على االستثمارات الممولة من حساب إستثمار 
مشاركة األرباح.

31 ديسمبر 2018

متوسط 
معدل الربح 

الفعلي
%

مستحق 
تحت 

الطلب 
وخالل 6 

أشهر
ألف ر.ع

مستحق 
خالل 7-12 

شهرا
ألف ر.ع

مستحق 
خالل 1-5 
سنوات
ألف ر.ع

مستحق 
بعد 5 

سنوات
ألف ر.ع

ال تحتسب 
عنه أرباح

ألف ر.ع

اإلجمالي
ألف ر.ع

 10،220  10،220 --- - ال تنطبقنقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

 مستحقات من بنوك ومؤسسات 
 5،335  335 --- 5،000 2.4%مالية أخرى

 موجودات مالية محتفظ 
 8،248 - 3،735  4،513 --5.1%بتكلفة االستهالك

 ذمم مبيعات مؤجلة مدينة 
 1،569 - 186  607  227  549 5.1%تحت المرابحة

 84،163 - 56،749  16،437  5،135  5،842 5.3%إجارة منتهية بالتمليك، بالصافي

 26،125 - 9،250  11،854  2،432  2،589 5.8%مشاركة متناقصة

 4،697  4،697 ----ال ينطبقإجارة مستقبلية

 11 - 5  4  1  1 6.0%إجارة الخدمات

 421  421 ----ال تنطبقممتلكات ومعدات، بالصافي

 342  342 ----ال تنطبقأصول أخرى

 141،131 16،015  69،925  33،415  7،795  13،981  إجمالي األصول

 5،945  5،945  - ---ال تنطبقحسابات جارية

 103،516- 18،004  4،607  17،634  63،271 2.3%حسابات الوكالة

 10،060 ---- 10،060 2.3%مستحقات الى بنوك ومؤسسات مالية

 4،641  4،641 ----ال تنطبقالتزامات أخرى

 5،200 - 1،384  1،431  954  1،431 0.7%أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

 11،769  11،769 ----ال تنطبقحقوق ملكية 

 141،131 22،355  19،388  6،038  18،588  74،762 إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية 

-)6،340(  50،537  27،377 )10،793( )60،781( الفجوة بالميزانية العمومية

-- 6،340 )44،197( )71،574( )60،781( فجوة حساسية سعر الربح التراكمي

فيما يلي مركز الحساسية لألرباح الخاص بمزن بما يتفق مع التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي العماني استنادًا إلى 
اتفاقيات إعادة التسعير التعاقدية في 31 ديسمبر 2018:

فيما يلي تحليل للتوزيعات خالل السنة من جانب مزن ألصحاب حسابات االستثمار:

ألف ر. عالتفاصيل

 5،634 إجمالي األرباح المتاحة للتوزيع

 مشاركة الربح

 2،070 -  حصة مزن كمقدمة التمويل

 3،433 -  أصحاب حسابات االستثمار 

  

 3،433 األرباح ألصحاب حسابات االستثمار قبل التسوية

 التسوية

)56( -  احتياطي موازنة الربح

)25( -  احتياطي مخاطر االستثمار 

 3،352 األرباح ألصحاب حسابات االستثمار بعد التسوية

خالل فترة إستخدم البنك صفر ريال عماني )2018: صفر( من احتياطي موازنة الربح لغرض تعزيز   • 
العوائد للمودعين.

يقوم البنك باتخاذ جميع األصول المرجحة بالمخاطر التي يمولها أصحاب حسابات االستثمار لغرض التوصل إلى مجموع   •
األصول المرجحة بالمخاطر ومتطلبات رأس المال يتم احتسابها وفقا لذلك.

اإلفصاحات الكمية
معدل العائد التاريخي ألصحاب حسابات االستثمار:

فيما يلي مقارنة على مدار خمس سنوات لمعدالت األرباح التاريخية ألصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة:

 20178معدل العائد التاريخي ألصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة:
ألف ر ع

2017 
ألف ر ع

2016 
ألف ر ع

2015 
ألف ر ع

2014 
ألف ر ع

1،349405 3،674  4،512  5،634 أرباح متاحة للتوزيع

269 591  1،536  3،061  3،352 أرباح موزعة

      

 67،543  96،787  105،099  102،781  116،565 أوال مستثمرة

0.40%0.61%1.46%2.98%2.88%المعدل كنسبة مئوية من األموال المستثمرة 

 20182017201620152014

%0.90%%0.79%0.73%0.70%0.77%حساب التوفير )المضاربة(

%0.10%%0.10%0.10%0.10%0.10%وكالة مرنة

-%2.25%2.25%2.25%2.25%وكالة مرنة - النخبة

 ---1.75%1.75%وكالة مرنة - الممتازة

0.25% - 0.10%0.25% - 0.10%0.25% - 0.10%0.25% - 0.10%0.25% - 0.10%وكالة لغاية 6 شهور

0.50% - 0.35%0.55% - 0.40%0.75% - 0.40%0.75% - 0.40%0.75% - 0.40%وكالة من 6 شهور الى سنة

1.60% - 0.70%1.75% - 0.75%2.50% - 1.75%2.50% - 1.75%2.50% - 1.75%وكالة من سنة الى 3 سنوات

 2.00% - 1.80% 2.25% - 2.00%3.50% - 3.00%3.50% - 3.00%3.50% - 3.00%وكالة اعلى من 3 سنوات

0.50%0.50%0.50%1.00%1.00%وكالة حكومية مرنة
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المخاطر المرتبطة بالعقود
لقد قدمت وثيقة القابلية للتعرض للمخاطرة االئتمانية لمزن سقوف لغرض التمويل، وتعرف ذلك في إطار الغرض من 

التمويل لمختلف عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية التي يمكن استخدامها. إن متطلبات ترجيح المخاطر لكل 
عقد من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، تستند إلى بيان مخاطر العميل على النحو المنصوص عليه في 

معايير الشريعة اإلسالمية وتؤخذ بعين االعتبار ألغراض احتساب نسبة كفاية رأس المال لمزن.

اإلفصاحات الكمية:

فيما يلي األصول المرجحة بمخاطر االئتمان حسب نوع عقود التمويل:

إفصاحات الحوكمة العامة

إن ميثاق الحوكمة لشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال وموجهات البنك المركزي العماني 
حسب ضوابط حوكمة الشركات الصادر بموجب إطار العمل التنظيمي للصيرفة اإلسالمية للبنوك والمؤسسات المالية هي 

اللوائح األساسية ومحركات ممارسات حوكمة الشركات في سلطنة عمان. تلتزم مزن بجميع نصوص تلك الضوابط. 

يلخص اإلفصاح التالي إفصاحات األطراف ذات العالقة:

االصول المرجحة المخاطرعقود التمويل
ألف ريال

1،576المبيعات المؤجلة المدينة بموجب المرابحة 

58،833اجارة منتهية بالتمليك

25،092مشاركة متناقضة

2،506اجارة مستقبلية

11إجارة الخدمات

88خطابات الضمانات

-خطابات االعتماد

88،١٠6إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر لعقود التمويل

2017 2018الودائع والحسابات األخرى

 6،940  8،548 أعضاء مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية والمساهمين الذين يملكون أقل من 10% في مزن.

  التمويالت

104120أعضاء مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية والمساهمين الذين يملكون أقل من 10% في مزن.

2017 2018المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية

  رئيس مجلس اإلدارة

 8  8 -  المكافآت المقترحة

 3  3 -  أتعاب حضور جلسات مدفوعة

 3  3 -  مصروفات أخرى مدفوعة

  أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين

1719-  المكافآت المقترحة

 12  11 -  أتعاب حضور جلسات مدفوعة

 8  6-  مصروفات أخرى مدفوعة

 60  60 أتعاب إدارة مستحقة الدفع لألعمال المصرفية التقليدية

)بآالف الرياالت(

)بآالف الرياالت(

تحتفظ مزن بإجراء رســمي للتعامل مع شــكاوى العمالء. 
يتم التعامل مع الشــكاوى المتعلقة بمزن بواســطة مركز 

االتصــال من جانب األعمال المصرفيــة التقليدية المجهزة 
بالمــوارد المطلوبة لالســتجابة التصاالت العمالء بصورة 

مهنيــة. يقوم فريق إدارة الشــكاوى باألعمال المصرفية 
التقليدية بجزء نشــط في حل شــكاوى العمالء ويدرس 

المعلومات المســتلمة مــن العمالء حول المنتجات 
والخدمات. يتم تســجيل جميع الشــكاوى والتحقيق فيها 

من قبل أشــخاص ليســت لهم عالقة مباشرة بموضوع 
الشكوى.

إفصاحات الحوكمة الشرعية
هيئة الرقابة الشرعية

هيئة الرقابة الشرعية في مزن هي لجنة شرعية خارجية 
تضم أعضاء من علماء شرعيين معروفين يقومون بالتوجيه 
والتأكد من أن العمليات والخدمات والمنتجات المقدمة من 

قبل مزن تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

في الحالة التي تفتي فيها هيئة الرقابة الشرعية بأن أي 
عائدات ال تتوافق مع مباديء الشريعة اإلسالمية، يتم تحويل 

هذا الدخل إلى حساب أعمال خيرية وصرفها للمنظمات 
الخيرية. الدخل المحقق من رسوم التأخر في الدفع )التي 

يقوم فيها العميل بالتعهد بدفع مبلغ محدد في حالة التأخر 
في سداد األقساط( ومتى ما تم تحديد معاملة من جانب 

وحدة التدقيق الشرعي أنها غير ملتزمة بالشريعة وتتم 
المصادقة على ذلك من قبل هيئة الرقابة الشرعية، يصبح 

هذا الدخل من هذا الحساب غير الملتزم بالشريعة جزءا من 
حساب األعمال الخيرية.

يقوم المراجع الشرعي الداخلي بأداء الوظائف استنادا 
إلى الموجهات الشرعية المنصوص عليها من قبل البنك 
المركزي العماني في إطار العمل التنظيمي للصيرفة 

اإلسالمية واألحكام والقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة 
الشرعية. يتضمن التدقيق الشرعي التدقيق المستمر 
لمعامالت جميع اإلدارات. يتم تقديم تقرير بالمالحظات 

 والنتائج التي يتوصل إليها التدقيق إلى هيئة الرقابة 
 الشرعية ويتم تحويلها أيضا ومناقشتها مع اإلدارة مع 

 توثيق ردود اإلدارة باإلضافة إلى التوصية بخطة عمل على 
هذه المالحظات.

حسب إطار العمل التنظيمي للصيرفة اإلسالمية يطلب من 
البنوك اإلسالمية تطبيق معايير المحاسبة )فقط وليست 

المعايير الشرعية( الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية وأن تلتزم بإطار العمل 

والموجهات الشاملة الواردة في إطار العمل التنظيمي 
للصيرفة اإلسالمية.

تضم هيئة الرقابة الشرعية في مزن األعضاء اآلتية أسماؤهم:

الشيخ الدكتور محمد بن علي القري، وهو بروفيسور 
في االقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبد العزيز 

بالمملكة العربية السعودية. الدكتور محمد خبير في 

أكاديمية الفقه اإلسالمي في منظمة التعاون اإلسالمي 
وأكاديمية الفقه اإلسالمي في رابطة العالم اإلسالمي. كما 

أن الشيخ القري عضو أيضا في هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية ورئيس مجلس الرقابة 

الشرعية في مزن للصيرفة اإلسالمية وعضو هيئة الرقابة 
الشرعية في عدد من البنوك اإلسالمية المشهورة وشركات 

التكافل عبر العالم.

الشيخ داتوك الدكتور محمد داؤود بكر وهو عالم 
شرعي ماليزي ورئيس مجلس إدارة مفوضية االستشارات 

الشرعية المركزية في البنك المركزي الماليزي ومفوضية 
األوراق المالية في ماليزيا. مجال تخصص الشيخ بكر يتضمن 

النظرية القانونية اإلسالمية، والصيرفة والتمويل اإلسالمي 
والقانون اإلسالمي للزكاة. قام الدكتور بكر بنشر أكثر من 

30 مادة في المجالت األكاديمية وهو أيضا عضو في العديد 
من الهيئات الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية 

على نطاق العالم.

 الشيخ صالح الخروصي، هو مدير كاتب العدل وزارة 
مكتب العدل ومحاضر بدوام جزئي في العلوم الشرعية. 
الشيخ صالح حاصل على درجة البكالوريوس في الشريعة 
اإلسالمية من معهد العلوم الشرعية في سلطنة عمان 

ودرجة الماجستير في المعامالت المالية من جامعة 
السلطان قابوس.

الدكتور خالد سعيد العامري أستاذ مساعد في جامعة 
السلطان قابوس. يعمل الدكتور العامري كمستشار 

في مجلس إدارة شركة المدينة للتكافل وعضو في لجنة 
التدقيق. قام الدكتور خالد بإجراء بحث موسع في مجال 
المالية والتأمين التكافلي وإدارة المخاطر المالية. يركز 

بحثه على المالية وضوابط الرقابة والتأمين التكافلي وإدارة 
المخاطر. كما يعمل الدكتور خالد أيضا كمحكم للمجالت 
األكاديمية العالمية. يقوم دكتور خالد أيضا بالنشر في عدد 

من مجالت التحكيم العالمية وقدم محاضرات في مؤتمرات 
عالمية مشهورة. كما تم منحه أيضا جائزة أفضل ورقة في 

المخاطر الغربية والتأمين من الواليات المتحدة األمريكية. 
الدكتور خالد عضو في جمعية المخاطر والتأمين األمريكية.

سمو السيد الدكتور أدهم بن طارق آل سعيد أستاذ 
مساعد لالقتصاد في جامعة السلطان قابوس بسلطنة 

عمان. دكتور أدهم رئيس مجلس أمناء الكلية العلمية 
للتصميم. كما أنه عضو أيضا في عدد من المؤسسات 

الحكومية والخاصة كشريك على سبيل المثال في 
مؤسسة استشارات األعمال واالقتصاد وقدم مقترحا حول 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس الشورى 
في عام 2014. يحمل سمو السيد الدكتور أدهم شهادة 
الدكتوراه في االقتصاد من جامعة أستراليا الغربية في 

أستراليا - 2011.

عقدت هيئة الرقابة الشرعية 4 اجتماعات خالل سنة 2018. 
تواريخ االجتماعات وحضور كل عضو من أعضاء هيئة الرقابة 

الشرعية في هذه االجتماعات كان كما يلي:
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اسم عضو المجلس
تاريخ االجتماع والحضور

٢٠/٠3/٢٠١8١١/٠7/٢٠١8١١/١٠/٢٠١8١6/١٢/٢٠١8

√√√√الشيخ الدكتور محمد بن علي القري

√√√√الشيخ داتوك الدكتور محمد داؤود بكر

√√√√الشيخ صالح الخروصي

√√√√سمو السيد الدكتور أدهم آل سعيد، عضو غير مصوت

--√√الشيخ الدكتور خالد سعيد العامري، عضو غير مصوت

مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في سنة ٢٠١8

إجمالي المكافآت المدفوعة لثالثة من العلماء عن سنة 2018 كانت بمبلغ 38،885.000 ريال وتوزيعها كما يلي:

إجمالي األتعاب )ريال( 

10،780.000الشيخ الدكتور محمد بن علي القري

8،855.000الشيخ داتوك الدكتور محمد داؤود بكر

8،855.000الشيخ صالح الخروصي

6،930.000سمو السيد الدكتور أدهم آل سعيد، عضو غير مصوت

3،465.000الشيخ الدكتور خالد سعيد العامري، عضو غير مصوت

الضوابط الرئيسية لاللتزام بمبادئ الشريعة

يتم التأكد من االلتزام بمبادئ الشريعة في األعمال اليومية 
لمزن من خالل الضوابط الرئيسية التالية:

يتم اعتماد جميع المنتجات التي تقدمها مزن من جانب   •
هيئة الرقابة الشرعية؛

جميع االستثمارات التي تقوم بها مزن يتم اعتمادها من   •
جانب هيئة الرقابة الشرعية؛

الفتاوى التي تبيح مثل هذه المنتجات متاحة على موقع   •
مزن على شبكة االنترنت؛

المسؤولية عن دفع الزكاة تقع على المساهمين   •
وأصحاب حسابات االستثمار كأفراد؛ 

لم تكن هناك حاالت عدم التزام بقواعد ومبادئ   •
الشريعة اإلسالمية خالل السنة؛

لدى مزن وحدة التزام شرعي تسهل لإلدارة عملية   •
التأكد من االلتزام بالشريعة )حسبما هو مفسر في 

الموجهات والفتاوى الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية( 
ونصوص لوائح الصيرفة اإلسالمية الصادرة عن البنك 

المركزي العماني على أساس يومي في جميع أنشطة 
األعمال والعمليات والمعامالت. يتم تحقيق ذلك من 
خالل مراجعة واعتماد العقود واالتفاقيات والسياسات 

واإلجراءات والمنتجات وتدفق العمليات والتعامالت 
والتقارير )احتساب توزيع األرباح( وغيرها؛

يتم اعتماد مسودات االتفاقيات المستخدمة من قبل   •
مزن من جانب هيئة الرقابة الشرعية؛

المعرفة بالصيرفة اإلسالمية والخبرة تعتبر اشتراطا   •
الزاميا لتوظيف موظفين لمعالجة الوظائف األساسية 
لمزن ويتم تزويد الموظفين بتدريب طوال السنة عن 

جميع المواضيع اإلسالمية.

اإلفصاح عن طبيعة وحجم وعدد المخالفات لمبادئ 
الشريعة اإلسالمية خالل السنة:

لم يكن هناك أية مخالفات لمبادئ الشريعة اإلسالمية التي 
أقرتها هيئة الرقابة الشرعية اإلسالمية وهيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية خالل السنة.

اإلفصاح عن مساهمات الزكاة السنوية للمرخص له، 
عند االقتضاء، وفقا للدستور، والجمعية العمومية أو 

المتطلبات الوطنية أو على النحو المطلوب من قبل 
هيئة الرقابة الشرعية اإلسالمية

تصدر هيئة الرقابة الشرعية شهادة االمتثال للشريعة 
االسالمية حيث يعرف هذا توافق مع الشريعة وقد لوحظ في 

معامالت البنك والعقود، وفي حال وجود أي مخالفة، يتم 
إدراج المالحظة في التقرير. وباإلضافة إلى ذلك، وحسب قرار 

اإلدارة، وتنص شهادة هيئة الرقابة الشرعية اإلسالمية أيضا أن 
إحتساب ودفع الزكاة تقع على عاتق المساهمين.

الخدمات االجتماعية وتعليم العمالء

تعمل "مزن للخدمات المصرفية اإلسالمية" باستمرار على 
نشر المعرفة بكل ما يتعلق بمجال الصيرفة االسالمية، 

وكذلك المشاركة في أنشطة الخدمات اإلجتماعية. ففي 
العامين الماضيين، عقدت مزن ندوات توعوية وتعريفية 

بالصيرفة االسالمية تضمنتها الجوانب الشرعية في 
المعامالت المصرفية االسالمية وذلك في صاللة وصور 

ومسقط تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية لخلق الوعي في 
المجتمع المحلي. ويحتوي الموقع االلكتروني لمزن على 
أقسام متنوعة تحتوي على تفاصيل موجزة عن المنتجات 
واألسئلة الشائعة حول الخدمات المصرفية اإلسالمية لنقل 

المعرفة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية اإلسالمية. إن 
موظفي مزن مدربون تدريبا جيدا في مجال الخدمات 

المصرفية اإلسالمية ويقوموا باالجابة على استفسارات 
العمالء حول الصيرفة اإلسالمية والمنتجات المتوافقة مع 

الشريعة اإلسالمية بالتفصيل.

بازل 3: إفصاح مرحلي

إلحاقا للموجهات حول مكونات متطلبات اإلفصاح عن رأس المال )الطبقة 1 والطبقة 2( الصادر عن البنك المركزي العماني، 
فيما يلي إفصاحات إضافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

نموذج اإلفصاح العام لبازل 3 الذي ينبغي استخدامه خالل الفترة االنتقالية للتسويات التنظيمية )أي من ١ يناير 
٢٠١3 وحتى ١ يناير ٢٠١8( )ألف ريال(

تقوم مزن المصرفية اإلسالمية كجزء من البنك الوطني العماني بتوزيع المواد الغذائية واالستهالكية لألسر المحتاجة وذات 
الدخل المحدود وذلك في شهر رمضان المبارك. حيث قام فريق من المتطوعين، بما في ذلك فريق اإلدارة العليا، بتسليم 

العديد من المواد الغذائية لألسر ذات الدخل المنخفض في محافظة مسقط للمساهمة في هذه المبادرة.

المبالغ الخاضعة 
للمعالجة السابقة 

لبازل 3 

 رأس المال العام من الطبقة 1: األدوات واالحتياطيات

 رأس المال العام المؤهل المصدر مباشرة )وما يعادله بالنسبة لغير شركات المساهمة العامة( مضافا 
13،500إليه فائض األسهم ذات الصلة

)1،731(أرباح مدورة

الدخل الشامل اآلخر التراكمي )واالحتياطيات األخرى(

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

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

11،769رأس المال العام من الطبقة 1 قبل التسويات التنظيمية

رأس المال العام من الطبقة 1: التسويات التنظيمية

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

-تسويات تنظيمية محددة محلية 

منها: النقص في الحد األدنى لمتطلبات رأس المال من نافذة الصيرفة اإلسالمية والفروع األجنبية للبنك

11،769إجمالي التسويات النظامية لرأس المال العام من الطبقة 1

)CET1( 1 رأس المال العام من الطبقة 

 رأسمال إضافي للطبقة 1: أدوات - ال توجد

-رأسمال إضافي للطبقة 1: تسويات تنظيمية

إجمالي التسويات التنظيمية على رأس المال اإلضافي للطبقة 1 

)T1 = CET1 + AT1( 1 11،769رأسمال الطبقة

 رأسمال الطبقة 2: األدوات والمخصصات

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

-أدوات رأس مال مصدرة مباشرة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الطبقة 2

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

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

601مخصصات عامة

601رأس مال الطبقة 2 قبل التسويات التنظيمية

 رأس مال الطبقة 2: التسويات التنظيمية

-تسويات تنظيمية محددة محلية

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

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

-إجمالي التسويات النظامية لرأس مال الطبقة 2

)T2( 2 601رأس مال الطبقة

)TC=T1+T2( )2 12،370إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال = الطبقة +1 الطبقة

97،471إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
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أعدت بموجب المبادئ التوجيهية بشأن تكوين متطلبات اإلفصاح الرأسمالي
المبالغ الخاضعة 

للمعالجة السابقة 
لبازل 3 

 92،479 منها: أصول مرجحة بمخاطر االئتمان

 4منها: أصول مرجحة بمخاطر السوق

 4،988 منها: أصول مرجحة بمخاطر التشغيل

 نسب رأس المال

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

12.07 الطبقة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

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

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

مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(
 

 منها: احتياطي تسوية رأس المال

 منها: متطلبات مواجهة التقلبات الدورية المحلية المحددة للبنك

SIB G-SIB/D-منها: متطلبات تسوية 

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

الحد األدنى المحلي )لو كان مختلفا عن بازل 3(

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

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

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

إجمالي حساب أصحاب حسابات اإلستثمار

 4،772 قيمة أموال أصحاب حسابات اإلستثمار

310 إحتياطي موازنة األرباح

 118 إحتياطي مخاطر اإلستثمار

5،200 إجمالي أصحاب حسابات اإلستثمار

المركز المالي كما 
في البيانات المالية 
المنشورة )الف ريال(

 أصـول

 10،220نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

-شهادات اإليداع

 5،335مستحقات من بنوك

-تمويل الى البنوك

 116،565تمويل إلى عمالء

 8،248استثمارات 

421ممتلكات ومعدات

-األصول الضريبية المؤجلة

 342أصول أخرى

 141،131إجمالي األصول

 االلتزامات

 10،060مستحقات لبنوك

 114،661ودائع عمالء

-سندات اليورو متوسطة األجل

 4،641التزامات أخرى

-ديون ثانوية

 129،362إجمالي االلتزامات

 حقوق المساهمين

 13،500رأس المال المدفوع

-عالوة اصدار األسهم

-احتياطي قانوني

-االحتياطي العام

)1،731(ارباح محتجزة

-احتياطيات أخرى

-التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لالستثمارات

-احتياطي الديون الثانوية

-الطبقة 1 سندات دائمة

 11،769مجموع حقوق المساهمين

 141،131مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين
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بازل 2 - المرتكز 3 و بازل 3 تقرير 2018 بازل 2 - المرتكز 3 و بازل 3 تقرير 2018

المركز المالي كما 
في البيانات المالية 

المنشورة
31 ديسمبر 2018

مرجع

 األصول
 10،220نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

-شهادات إيداع
 5،335أرصدة لدى البنوك واألموال تحت الطلب وباخطارات قصيرة

 8،248استثمارات 
تمويالت تتضمن:

-التمويالت للبنوك - اإلجمالي
-مخصصات عامة ضمن الطبقة 2

-صافي التمويالت للبنوك
 117،835التمويل للعمالء - اإلجمالي

A1
A1 

 

)295(خسائر ائتمانية متوقعة  - المرحلة 1
)306( خسائر ائتمانية متوقعة  - المرحلة 2
)669(خسائر ائتمانية متوقعة  - المرحلة 3

 116،565صافي التمويل للعمالء
 421أصول ثابتة

 
 
 

342اصول اخرى تتضمن:
-األصول الضريبية المؤجلة

 المبلغ ضمن طبقة حقوق المساهمين العامة 1
 -تخصيص السنة الحالية - غير مؤهلة

  141،131مجموع األصول

رأس المال وااللتزامات
-رأس المال المدفوع متضمنا:

C1 
 

C2

 13،500المبلغ المؤهل لطبقة حقوق المساهمين العامة 1
-المبلغ المؤهل للطبقة اإلضافية 1

)1،731(عكس وفائض
منها: المبلغ المؤهل لطبقة حقوق المساهمين العامة 1

)1،731(ارباح محتجزة مرحلة
-ربح السنة الحالية غير المؤهل

-احتياطي قانوني
-االحتياطي العام

-احتياطي الديون الثانوية
-توزيعات أرباح أسهم مقترحة

-مجموع المبلغ المؤهل لطبقة حقوق المساهمين العامة 1
-الطبقة 1 سندات دائمة

-توزيعات ارباح نقدية مقترحة
-التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لالستثمارات

-المبلغ المؤهل للطبقة 2
-احتياطي إعادة التقييم 

 11،769إجمالي رأس المال

-الودائع منها:
 10،060الودائع من البنوك

 114،661ايداعات عمالء
-سندات متوسطة األجل بعملة اليورو

-ودائع أخرى )ديون ثانوية(
 4،641التزامات أخرى ومخصصات لها:

  141،131المجموع

مكون رأس المال 
التنظيمي المبلغ 
عنه من قبل البنك

مصدر يستند إلى 
أرقام / خطابات 

مرجعية في الميزانية 
العمومية بموجب 
النطاق التنظيمي 
لعملية الدمج من 

الخطوة ٢

رأس المال المشترك لألسهم من المستوى األول: األدوات واالحتياطيات

 
C1 

C2

رأس المال المشترك المؤهل المصدر مباشرة )والمكافئ لشركات األسهم غير المشتركة( 
 13،500باإلضافة إلى فائض المخزون المرتبط به

)1،731(األرباح المحتجزة

-الدخل الشامل اآلخر المتراكم )واالحتياطيات األخرى(

-ضخ رأس المال في القطاع العام المعفيين حتى 1 يناير 2018
رأس المال المشترك الصادر من الشركات التابعة والمحتفظ به من قبل أطراف ثالثة )المبلغ 

-المسموح به في شريحة حقوق المساهمين العامة 1 للمجموعة(

 11،769رأس المال العام لألسهم العادية الطبقة ١ قبل إجراء التعديالت التنظيمية

رأس المال المشترك لألسهم الطبقة ١: تعديالت تنظيمية أصول ضريبية مؤجلة ناشئة 
 عن فروق مؤقتة )بالصافي بعد االلتزامات الضريبية ذات الصلة(

-أصول ضريبية مؤجلة ناشئة عن فروق مؤقتة )بالصافي بعد االلتزامات الضريبية ذات الصلة( 

-إجمالي التعديالت التنظيمية على األسهم العادية الطبقة ١

 11،769رأس المال المشترك لألسهم الطبقة ١ )شريحة حقوق المساهمين العامة ١(

 -رأس مال إضافي بالمستوى ١: األدوات )السندات الدائمة من الطبقة ١(

  رأس مال إضافي من الطبقة ١: تعديالت تنظيمية - ال شيء

  11،769رأس المال من الطبقة ١ )الطبقة ١ =الطبقة اإلضافية ١ + حقوق المساهمين العامة ١(

  رأس المال من الطبقة ٢: األدوات والمخصصات

 -األدوات المؤهلة المصدرة مباشرة ضمن الطبقة 2 زائدًا فائض األسهم ذي الصلة

 
 
 
 

A1

 - أدوات رأس المال المصدرة مباشرًة بما يخضع لالستبعاد التدريجي من الطبقة 2
أدوات الطبقة 2 )وأدوات شريحة حقوق المساهمين العامة والطبقة اإلضافية غير المدرجة في 

الصفوف 5 أو 34( الصادرة عن الشركات التابعة والمحتفظ بها من قبل أطراف ثالثة )المبلغ 
المسموح به في الطبقة 2 للمجموع(

- 

 -منها: األدوات التي تصدرها الشركات التابعة الخاضعة لالستبعاد التدريجي

 601مخصصات  عامة

أرباح أو خسائر القيمة العادلة التراكمية ألدوات متاحة للبيع

 601رأس المال من الطبقة ٢ قبل التعديالت التنظيمية

رأس المال من الطبقة 2: تعديالت تنظيمية

 

 -تعديالت تنظيمية وطنية 

التعديالت التنظيمية المطبقة على الطبقة 2 فيما يتعلق بالمبالغ الخاضعة للمعالجة لما 
-قبل بازل 3.

 -منها: أرباح أو خسائر القيمة العادلة التراكمية لألدوات المتاحة للبيع

-إجمالي التعديالت التنظيمية لرأس المال من الطبقة ٢

)T6٠١رأس المال من الطبقة ٢ )٢

١٢،37٠إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال = الطبقة ١ + الطبقة ٢(

نموذج اإلفصاحات المشتركة طبقا لمرتكز بازل 3 والذي أعد خالل تطبيق التعديالت التنظيمية )باالف الرياالت( المركز المالي كما في البيانات المالية المنشورة - موسع
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نموذج إفصاح للمزايا الرئيسية لجميع أدوات رأس المال النظامية
حقوق الملكية العامة  )١(

تشتمل حقوق الملكية العامة على رأس مال مخصص بمبلغ 13.500.000 ريال محول من البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع   

جميع أدوات رأس المال النظامية األخرى: ال توجد  )٢(

تم التصريح بنشر هذا التقرير عن إفصاحات بازل 2 و3 الواردة على الصفحات من 1 إلى 24 بتاريخ 28 يناير 2018.  

 السيدة روان السعيد
رئيسة مجلس اإلدارة 
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٢٠١8إيضاح
ألف ريال 

٢٠١7
ألف ريال 

االصول

١٠،٢٢٠5،269  5نقد وارصدة لدى البنك المركزي العماني

19،932  5،335  6مستحقات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

8،٢485،476  7أصول مالية بالتكلفة المطفأة

١،5691،665  8ذمم مبيعات مؤجلة تحت المرابحة

84،١6385،452  9صافي اإلجارة المنتهية بالتمليك

11،008  ٢6،١٢5  10المشاركة المتناقصة

4،6974،656  11إجارة معجلة

-١١  12خدمات إجارة

4٢١599  13صافي الممتلكات والمعدات

34٢247  14أصول أخرى

134،304 ١4١،١3١  مجموع االصول

االلتزامات وحقوق أصحاب حسابات االستثمارات غير المقيدة وحقوق المساهمين

االلتزامات

5،276  5،945   الحسابات الجارية

١٠3،5١6109،509 15حسابات وكالة

-١٠،٠6٠  16مستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية

3،481  4،64١ 17مطلوبات أخرى

118،266  ١٢4،١6٢  مجموع االلتزامات

4،947 5،٢٠٠ 19حقوق أصحاب حسابات االستثمارات غير المقيدة

حقوق المساهمين

13،500  ١3،5٠٠  20راس المال المخصص

)2،409( )١،73١(  خسائر متراكمة

11،091 ١١،769 مجموع حقوق المساهمين

مجموع االلتزامات وحقوق أصحاب حسابات االستثمارات غير المقيدة وحقوق 
١34،3٠4 ١4١،١3١ المساهمين

إعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية بتاريخ 29 يناير 2019 ووقعها بالنيابة عنه:

بيان المركز المالي 
كما في 31 ديسمبر 2018 

الرئيس التنفيذي رئيس مجلس االدارة

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءا من هذه البيانات المالية
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بيان الدخل الشامل 
كما في 31 ديسمبر 2018

٢٠١8إيضاح
ألف ريال 

٢٠١7
ألف ريال 

الدخل

86 8٢ 21مبيعات آجلة تحت المرابحة

4،125 4،5٢١ 22إجارة منتهية بالتمليك

661 793 23المشاركة المتناقصة

141 34٢ وكاالت بنكية

227 373 إيرادات االستثمار

5،240 6،١١١ الدخل من التمويل المشترك االصول

ناقصُا:

)33()33(24العائد ألصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

)3،028()3،3١9(25العائد ألصحاب حسابات الوكالة

- )١3١(العائد على قبول الوكالة بين البنوك

)56()56(احتياطي موازنة االرباح

)25()٢5( احتياطي مخاطر االستثمار

)3،564()3،142(

2،098 ٢،547 حصة مزن من عائد االستثمار كمضارب ورب المال

184 ٢85 إيرادات خدمات بنكية

38 47 صافي أرباح تبادل عمالت

2،320 ٢،879 مجموع الدخل من التشغيل

)2،135()٢،٠85(26مصروفات إدارية وعمومية

)9()٢36(18مخصصات خسائر االئتمان

42 18١5المبالغ المستردة و اإلفراج عن مخصصات االئتمان

)275()١9١(13استهالكات

)2،377()٢،497(مجموع مصاريف التشغيل

)57(38٢ ربح )خسارة( السنة 

المجموعخسائر متراكمةرأس المال )الف ريال(

11،091)2،409(13،500رصيد في 1 يناير 2018

296296-أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 9 * 

11،387)2،113(13،500الرصيد اإلفتتاحي المعاد بيانه وفق معيار التقرير المالي الدولي 9 

382382-ربح السنة

11،769)1،731(13،500رصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١8

11،148)2،352(13،500رصيد في 1 يناير 2017

)57()57(-خسارة السنة

11،091)2،409(13،500رصيد في 31 ديسمبر 2017

* إن الفارق ذو الصلة )صافي الضريبة( بين االنخفاض الحالي في خسائر التمويل المحسوب وفقًا لمتطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية والبنك المركزي العماني ومخصص االنخفاض في القيمة المحسوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9، لم يتم تحويله إلى 

احتياطي انخفاض قيمة التمويل من الخسائر المتراكمة اعتبارًا من 1 يناير 2018 و 31 ديسمبر 2018، حيث أن النافذة ليست كيانًا قانونًيا منفصالً ويتم 
تقييم المتطلبات على مستوى البنك ككل.

بيان التغيرات في حقوق المالك 
كما في 31 ديسمبر 2018

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءا من هذه البيانات المالية تشكل االيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءا من هذه البيانات المالية
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 ٢٠١8 ألف ريال
عماني

٢٠١7  ألف ريال 
عماني

  أنشطة التشغيل

)57(38٢صافي ارباح السنة 

  تعديالت لما يلي:

١9١275استهالكات

٢369مخصصات خسائر االئتمان

)42()١5(المبالغ المستردة و اإلفراج عن مخصصات االئتمان

5656احتياطي موازنة األرباح

٢525احتياطي مخاطر االستثمار

875266تدفق نقدي من التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات التشغيل

  التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيلية

9566ذمم المبيعات اآلجلة تحت المرابحة

)1،441(١،٢88اصول اإلجارة المنتهية بالتمليك

1،075)١5،١١8(اصول المشاركة المتناقصة

2،571)4٢(اصول اإلجارة المعجلة

-)١٢(أصول إجارة الخدمات

13)96(انخفاض في االصول االخرى

669406 الزيادة في حسابات جاري العمالء 

)4،609()5،993(حسابات وكالة العميل 

١،١6٠1،304  الزيادة في االلتزامات االخرى

)349()١7،١74(صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل

  أنشطة االستثمار

)486()١3(شراء ممتلكات ومعدات

)1،513()٢،77٢(استثمار في الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

)1،999()٢،785النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

  أنشطة التمويل

٢53682الزيادة في أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

--راس مال مخصص

٢53682صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل

)1،666( )١9،7٠6( النقص في النقد وما في حكم النقد 

٢5،٢٠١26،867 نقد وما في حكم النقد في بداية السنة

5،49525،201نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة

 وهو عبارة عن:

١٠،٢٢٠5،269نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني

5،33519،932 مستحق من بنوك ومؤسسات مالية

-)١٠،٠6٠(مستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية

  5،495 25،201

تشكل االيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءا من هذه البيانات المالية تشكل االيضاحات المرفقة من 1 إلى 32 جزءا من هذه البيانات المالية

٢٠١8
ر.ع

٢٠١7
ر.ع

--رصيد في 1 يناير

إيرادات غير شرعية للسنة / الفترة:
٢،٢٢51،923رسوم السداد المتأخرة

٢،٢٢51،923 مجموع المصادر

  استخدامات أموال الصندوق:

)641()74٢(الجمعية العمانية للمعاقين

)641()74٢(صدف - جمعية دعم فئة الصم

)641()74٢(الجمعية العمانية لألصدقاء المسنين

--أموال الصندوق غير الموزعة

بيان التدفقات النقدية  
كما في 31 ديسمبر 2018

بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق الخيرات 
كما في 31 ديسمبر 2018



إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31  ديسمبر 2018

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في 31  ديسمبر 2018
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الشكل القانوني واالنشطة الرئيسية   ١
مزن للصيرفة االسالمية "مزن" – هي نافذة للبنك الوطني 

العماني ش م ع ع تم تأسيسها في سلطنة ًعمان كنافذة 
للبنك الوطني العماني ش م ع ع . المقر الرئيسي العمال 

مزن هو مسقط، سلطنة عمان.

 بدأت مزن مزاولة نشاطها بتاريخ 17 يناير 2013 و يعمل حاليا 
من خالل أربعة فروع بموجب ترخيص مصرفي صادر عن البنك 

المركزي العماني بتاريخ 15 يناير 2013.

أنشطة مزن الرئيسية هي فتح الحسابات تحت الطلب و 
التوفير و الودائع، و تقديم تمويل المرابحة و تمويل اإلجاره و 
التمويالت األخرى المتوافقة مع الشريعة اإلسالميه، و كذلك 

إدارة أموال المستثمرين على أساس المضاربه أو الوكالة 
مقابل عمولة و توفير الخدمات البنكية التجارية و أنشطة 

االستثمار األخرى. 

يخضع البنك في عملياته لمراقبه من قبل البنك المركزي 
العماني و يشرف عليه هيئة رقابه شرعيه وتتكون من ثالثة 

أعضاء.

 عنوان مزن، صندوق بريد 751، رمز بريدي 112، مسقط، 
سلطنه ُعمان.

عدد الموظفين 62 موظفا كما في 31 ديسمبر 2018 )مقابل 
66 موظف في عام 2017(

اساس االعداد  ٢
١/٢ فقرة االلتزام

تم إعداد القوائم المالية المرفقة لنافذة مزن للصيرفة 
االسالمية وفقا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة 

المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية والعمل 
وفقا لقواعد الشريعة والمبادئ التي يحددها مجلس الرقابة 
الشرعية بالبنك والقوانين السائدة والنظم و اللوائح الصادرة 

عن البنك المركزي العماني. و في االمور المحاسبية التي 
ال تغطيها هيئة معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 

المالية اإلسالمية تلجأ مزن الى معايير التقارير المالية 
الدولية ذات الصلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة 

الدولية. 

هذه القوائم المالية خاصة فقط بعمليات تشغيل النافذة 
اإلسالمية وال تشمل النتائج المالية للبنك، إذ أن القوائم 

المالية الكاملة للبنك ُتعرض بشكل منفصل. 

وفًقا لمتطلبات التعميم الصادر عن البنك المركزي 
العماني )BM 1149( بتاريخ 13 أبريل 2017، اعتمدت النافذة 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9. وهذه هي 
المجموعة األولى من البيانات المالية السنوية التي طبق 

فيها المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9. مبين في 
اإليضاح 3-24 وصف للتغييرات في السياسات المحاسبية 

الهامة وترد اآلثار االنتقالية ذات الصلة في اإليضاح 25-3.

ال تتوافر قوائم بأصحاب حسابات االستثمار المقيد وصندوق 
القرض والزكاة ألنها قوائم غير مطبقة أو ال عالقة لها 

بعمليات التشغيل في مزن. 

اساس القياس  ٢/٢
تم إعداد البيانات المالية على أساس التكلفة التاريخية 

بإستثناء قياس بعض األدوات يالقيمة العادلة.

3/٢ عملة العرض والتشغيل
تم عرض البيانات المالية بالريال الُعماني وهي العملة 

الرئيسية لمزن .. ما عدا ما ذكر خالفا لذلك، فإن المعلومات 
المالية المعروضة مقربة الى اقرب الف ريال)ر.ع(.

4/٢ إستخدام األحكام و التقديرات 
إن عملية اعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الصادرة عن 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
يتطلب من االدارة استخدام أحكامها وتقديراتها التي تؤثر 
على تطبيق السياسات المحاسبية و المبالغ المقرر عنها 

من االصول وااللتزامات، االيرادات والمصروفات . قد تختلف 
النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات و االفتراضات المتصلة بها بإستمرار. 
و يتم ادارج مراجعات التقديرات بالفترة التي تمت فيها 

المراجعة و أي فترات مستقبلية متأثرة بها.

المعلومات المتعلقة بأهم مواقع التقديرات التي تنطوي 
على درجة كبيرة من عدم التأكد واألحكام الهامة في 

تطبيق السياسات المحاسبية والتي لها األثر الهام على 
المبالغ المدرجة بالقوائم المالية واردة باإليضاح رقم 4. 

السياسات المحاسبية الرئيسية   3
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة ادناه في تناول 

البنود التي تعتبر هامة فيما يتعلق بالقوائم المالية لنافذة 
مزن عن الفترة المقرر عنها . 

١/3 المعامالت بعمالت اجنبية 
المعامالت بالعمالت األجنبية تحول قيمتها إلى العملة 

التشغيلية بإستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ 
المعامالت. تدرج أرباح وخسائر صرف العملة األجنبية الناتجة 
عن تسوية تلك المعامالت وعن تحويل األصول واإللتزامات 

النقدية المنفذة بعمالت أجنبية بمعدالت صرف نهاية الفترة 
يتم ادراجها بقائمة الدخل. 

كما تم عرض االرقام ايضا بالدوالر االمريكي لقائمة المركز 
المالي، قائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية 

وقائمة التدفق النقدي والتي تم تحويلها من الريال العماني 
بمعدل صرف 0.385 ريال عماني لكل دوالر امريكي.

االدوات المالية   ٢/3 
)السياسة سارية حتى 3١ ديسمبر ٢٠١7( 

١/٢/3 اإلدراج
تدرج األصول وااللتزامات المالية اإلسالمية في تواريخ نشأتها 

. و يتم إثبات المشتريات والمبيعات العادية لالصول المالية 
في تاريخ المتاجرة الذي تلتزم فيه مزن فيه بشراء وبيع االصل 
. يتم التعرف على جميع االصول االلتزامات المالية األخرى )بما 

في ذلك االصول وااللتزامات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة ( مبدئيا في تاريخ المتاجرة الذي تصبح مزن طرفا 

في األحكام التعاقدية لألداة.

يتم قياس االصول المالية أو االلتزامات المالية مبدئيا بالقيمة 
العادلة زائدا بالنسبة الى البنود بغير القيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة، وتكاليف المعامالت التي تعزى مباشرة 
إلى استحواذها أو اصدارها.

٢/٢/3 شطب األصول و االلتزامات المالية 
ُيشطب األصل المالي )أو بحسب األحوال جزء من أحد األصول 
المالية أو من مجموعة أصول متماثلة( في األحوال التالية: 

انقضاء الحق في الحصول على تدفقات نقدية من   )I 
ذلك األصل

قيام مزن بنقل حقوقها في الحصول على تدفقات نقدية   )II
من األصل عن طريق ) أ ( نقل جزءا كبيرا من مخاطر و 
عوائد األصل أو )ب( عدم نقل جزءا كبيرا من مخاطر و 

عوائد األصل و ال االحتفاظ بها و لكن نقل حقوق السيطرة 
على ذلك األصل. 

كما ُيشطب االلتزام المالي المحدد بالعقد عند الوفاء به أو 
إلغائه أو انتهاء صالحيته. 

3/٢/3 القياس 
يتم قياس االصول المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا 

إليها تكاليف المعامالت لجميع االصول المالية غير المدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

الحقا لالعتراف المبدئي يتم قياس جميع االصول المالية 
بالقيمة العادلة، باستثناء أدوات حقوق الملكية التي ال يكون 

لها سعر في سوق نشط و ال يمكن قياس قيمها العادلة 
بشكل موثوق به فيتم إدراجها بالتكلفة، بما في ذلك 

تكاليف المعاملة، ناقصا خسائر انخفاض القيمة. 

يتم قياس جميع اااللتزامات المالية غير المتداولة بالتكلفة 
المطفأة ناقصا خسائر انخفاض القيمة. يتم احتساب 

التكلفة المطفأة على طريقة معدل الربح الفعلي. يتم 
تضمين عالوات االصدار والخصومات، بما في ذلك التكاليف 

المبدئية للمعاملة، في القيمة الدفترية لألداة ذات الصلة 
وتطفأ على أساس معدل الربح الفعلي لألداة.

3/3 النقد وما في حكم النقد
الغراض قائمة التدفق النقدي، يشتمل النقد وما في حكم 
النقد على االرصدة ذات االستحقاق الذي يقل عن ثالث اشهر 

من تاريخ الحيازة، متضمنة : النقد بالصندوق وااليداعات 
النقدية غير المقيدة لدى البنك المركزي العماني والمبالغ 

المستحقة الى / من البنوك االخرى.

4/3 المقاصة 
يتم إجراء مقاصة بين األصول المالية واإللتزامات المالية 

والتقرير عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما 
يوجد حق قانوني يوجب إجراء المقاصة بين المبالغ المتحققة 
وتوجد نية للسداد على أساس الصافي، أو عندما يتم تحقق 
األصل وسداد اإللتزام آنيًا. كما يطلب ان تتم هذه المعامالت 

وفقا الحكام الشريعة االسالمية وارشاداتها.

يتم عرض االيرادات والمصروفات على اساس صافي القيمة 
بالنسبة للمعامالت المسموح بها فقط.

الذمم المدينة عن المبيعات اآلجلة تحت   5/3
المرابحة

تدرج الذمم المدينة عن المبيعات اآلجلة بالصافي بعد خصم 
األرباح اآلجلة ومخصصات االنخفاض في القيمة. 

وتعتبر مزن أن الوعود المعطاة لطالبي الشراء في 
المبيعات اآلجلة إنما هي إلزامية. 

اإلجارة المنتهية بتمليك و اإلجارة اآلجلة  6/3
تدرج اإليجارات التي تنتهي بتمليك االصول مبدئيا بالتكلفة 

. وتمثل اإليجارات التي تنتهي بتمليك االصول ايجارا بحيث 
 تحول الملكية القانونية لألصول المؤجرة الى المستاجر 

 في نهاية االيجار )فترة االيجار(، بشرط ان تسدد كافة 
اقساط االيجار.

يحتسب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت على 
كافة اصول االيجارات التي تنتهي بالتمليك، بمعدالت 
استهالك لشطب تكلفة كل أصل على مدى عمرها 

االنتاجي.

واإليجارة المعجلة يتم إدارجها على سبيل األصول، وتكون 
بالتكلفة خالل فترة إنشاء األصول.

المشاركة المتناقصة  7/3
يمثل عقد الشاركة المتناقصة ان يكون شراكة بين 

البنك والعميل حيث يساهم كل طرف من أطراف رأس 
المال بنسب متساوية أو متفاوتة لتطوير أصول جديدة أو 

مشاركة في احد االصول المتواجدة، وحيث كل من الطرف 
يصبح صاحب رأس المال على أساس دائم أو تراجع نسبة من 

االساس و لديه حصة من األرباح أو الخسائر.

تدرج هذه بالقيمة العادلة للمقابل المدفوع بعد خصم أية 
مبالغ تم شطبها ومخصص انخفاض القيمة، إن وجدت. 

في المعامالت على أساس المشاركة المتناقصة، ويدخل 
البنك في شراكة على أساس شراكة الملك لتمويل 

حصته المتفق عليه من األصول الثابتة )مثل منزل أو أرض( 
مع عمالئها ويدخل في اتفاق دفع األرباح على أساس اإلجارة 
لالستخدام اسهم المشاركة لدى البنك من قبل العميل.

خالل االستحقاق واالستثمار شريك واحد في الشراكة يتراجع 
بسبب زيادة الشريك اآلخر في استثمار الشراكة من خالل 

سداد حصة الشريك السابق.

8/3 خدمة إجارة
تدرج العقود المؤجلة وفقا لخدمة اإلجارة صافیة من األرباح 

المؤجلة ومخصصات انخفاض القیمة. تعتبر مزن المدفوعات 
التي يجب القيام بها بموجب عقود اإلجارة المؤجلة إلزامية.

الممتلكات والمعدات  9/3
تدرج بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك 

المتراكم وخسائر اإلنخفاض في القيمة. يحتسب اإلستهالك 
لشطب تكلفة الممتلكات والمعدات بأقساط متساوية 
على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر من تاريخ بدء استخدام 

األصل كما يلي:

عدد السنوات

10أثاث وتركيبات

20-5 معدات

4سيارات

10-3 تحسين ممتلكات مستاجرة
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تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية 
المقدرة، وتتم تسويتها عند الضرورة، بتاريخ كل تقرير. 

يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل فورًا إلى قيمته القابلة 
لإلستفادة منها إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من 

قيمته القابلة لإلستفادة منها. القيمة القابلة لإلسترداد هي 
القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة في 

اإلستخدام أيهما أعلى.

يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن التخلص من 
الممتلكات والمعدات بالرجوع إلى قيمتها الدفترية وتؤخذ 

في االعتبار عند تحديد أرباح التشغيل. يتم احتساب مصاريف 
الصيانة والتجديدات ضمن قائمة الدخل الشامل عند تكبد 
المصروفات. تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما 

تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المضمنة في 
 الممتلكات والمعدات. يتم إثبات كل المصروفات األخرى 

في قائمة الدخل الشامل كمصروف عند تكبدها.

حقوق ملكية اصحاب حسابات االستثمار   ١٠/3 
غير المقيدة

تدرج كافة حسابات اصحاب االستثمار غير المقيدة بالتكلفة 
مضافا اليها االرباح واالحتياطيات ذات الصلة مخصوما منها 

المبالغ المسددة. 

تحتسب انصبة اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 
استنادا على االيرادات المحققة من حسابات االستثمار بعد 

خصم حصة المضارب. تخصم مصروفات التشغيل على 
اموال المساهمين وال تضمن في االحتساب.

إن االسس المطبقة بنافذة مزن في الوصول الى حصة 
اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة هي مجموع االيرادات 

من االصول االسالمية الممولة بشكل جماعي مخصوما 
منها ايرادات المساهمين.

 تخصم حصة ارباح المساهمين المحققة من حسابات 
االستثمار غير المقيدة و المتفق عليها سابقا كحصة 

المضارب بعد خصم احتياطي موازنة االرباح ويوزع المبلغ 
المتبقي على اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة. 

١١/3  إستثمارات )سارية من ١ يناير ٢٠١8(
تتكون االستثمارات من أدوات دین مدرجة بالتكلفة المطفأة 

وأدوات حقوق الملكية المدرجة بالقیمة العادلة من خالل أدوات 
 حقوق الملكية واألسهم المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 

بیان الدخل.

يتم إثبات جميع االستثمارات مبدئًيا بالتكلفة، وهي القيمة 
العادلة للمقابل المدفوع بما في ذلك مصاريف الشراء 

المرتبطة باالستثمار، باستثناء في حالة االستثمارات المدرجة 
بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

أدوات الدين المدرج بالتكلفة المطفأة )يسري على ٢٠١7(

یتم تصنیف االستثمارات التي لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید 
وعندما یكون لدى النافذة كالً من القصد والقدرة على االحتفاظ 

بها حتى تاریخ االستحقاق كأدوات من نوع الدین المدرجة 
بالتكلفة المطفأة. تدرج هذه اإلستثمارات بالتكلفة المطفأة، 

ناقًصا مخصص انخفاض القيمة. يتم احتساب التكلفة 
المطفأة عن طريق أخذ أي عالوة أو خصم عند الشراء في 

الحسبان. يتم إثبات أي مكسب أو خسارة على هذه األدوات 
 في بيان الدخل الشامل عندما يتم إلغاء تسجيل الصكوك 

أو انخفاض قيمتها.

 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
الملكية FVTE )المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم FVOCI :9( )السياسة المطبقة من ١ يناير ٢٠١8( 

تطبق النافذة الفئة الجديدة بموجب المعيار الدولي إلعداد 
 التقارير المالية رقم 9 الخاص بأدوات الدين المقاسة 

بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية عند استيفاء 
الشرطين التاليين:

يتم االحتفاظ باألدوات ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق   -
هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع 

الموجودات المالية
الشروط التعاقدية لألصل المالي تفي باختبار فقط   -

مدفوعات األصل والفوائد

بالنسبة لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من 
خالل بيان الدخل، يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر في حقوق 

الملكية والبيع المحقق من خالل الربح والخسارة.

عندما یتم عدم تحقق سعر الدین المقیاس بالقیمة العادلة 
من خالل األرباح أو الخسائر، یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر 
المتراكمة المسجلة سابقا في احتیاطي القیمة العادلة من 

حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر.

أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
حقوق الملكية )ينطبق على ٢٠١7(

بعد االستحواذ، یتم إعادة قیاس أدوات حقوق الملكية بالقیمة 
العادلة، مع االعتراف بأرباح وخسائر غیر محققة في مكون 

منفصل من حقوق الملكية حتى یتم استبعاد االستثمار أو یتم 
تحدید انخفاض قيمته. عند استبعاد أو انخفاض القيمة، يتم 
اإلعتراف باألرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابًقا في 

حقوق الملكية في بيان الدخل الشامل للسنة.

ال یتم عكس خسائر االنخفاض في القیمة على أدوات حقوق 
الملكية المدرجة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكية من 
خالل بیان الدخل الشامل والزیادة في القیمة العادلة بعد انخفاض 

القیمة مباشرًة في حقوق الملكية.

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
 الملكية )المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

FVOCI:9( )السياسة المطبقة من ١ يناير ٢٠١8

عند التحقق المبدئي، تختار النافذة في بعض األحیان تصنیف بعض 
استثماراتها في األسهم كأدوات حقوق ملكية بالقيمة 

العادلة من خالل حقوق الملكية عندما تفي بتعریف تعریف 
حقوق الملكية بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 32 األدوات 

المالیة: العرض ولیس محتفظ به للتداول. يتم تحديد هذا 
التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

المكاسب والخسائر على أدوات حقوق الملكية هذه ال يتم 
إعادة تدويرها أبدًا إلى الربح. يتم إثبات توزيعات األرباح في الربح 

أو الخسارة كإيرادات تشغيلية أخرى عند إثبات حق الدفع، إال 
عندما تستفيد النافذة من هذه العائدات كاسترداد جزء من 
تكلفة األداة، وفي هذه الحالة، يتم تسجيل هذه المكاسب 
في القيمة المالية. أدوات األسهم بالقيمة العادلة من خالل 

دخل شامل آخر ال تخضع لتقدير انخفاض القيمة. يعاد قياسها 
الحقًا بالقيمة العادلة تدرج جميع األرباح أو الخسائر المحققة 

وغير المحققة في بيان الدخل الشامل.

١١/3 احتياطي مخاطر االستثمار 
يمثل احتياطي مخاطر االستثمار المبالغ التي تم توزيعها 

من ايرادات اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة، بعد 
تقسيم حصة المضارب من االيرادات تحسبا من الخسائر 

المستقبلية الصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة.

١٢/3 احتياطي توازن االرباح
تقوم نافذة مزن بتوزيع مبلغ معين باإلضافة الى االرباح التي 

ستوزع الى اصحاب حسابات االستثمار غير المحددة، قبل 
اخذ نصيب المضارب من االيرادات. ويستخدم هذا المبلغ في 

المحافظة على مستوى العائد على استثمارات اصحاب 
حسابات االستثمار غير المقيدة.

١3/3 المخصصات
تدرج المخصصات عندما يكون لدى نافذة مزن التزام حالي 

)قانوني او استداللي( ناشئ عن حدث سابق وتصبح التكلفة 
المطلوبة لسداد ذلك االلتزام محتملة ويمكن قياسها 

بشكل موثوق.

ووفقا للوائح البنك المركزي العماني، يطلب من البنوك 
تكوين مخصص عام لخسائر االئتمان، بما ال يقل عن %1 

من مجموع مبالغ التمويل و 0.5 % للمعامالت بين البنوك 
المصنف كمعياري او مذكور بشكل خاص. غير انه الغراض 
التمويل الشخصي يطلب تكوين مخصص خسائر االئتمان 

ال يقل عن 2% من تلك المصنفة ضمن التمويل المعياري 
او المذكور بشكل خاص لمقابلة المخاطر المرتفعة 

والكامنة.

١4/3 توزيعات االرباح
تدرج توزيعات االرباح كإلتزام في السنة التي تعلن فيها.

١5/3 االيرادات المخالفة للشريعة
تلتزم مزن بتفادي اي ايرادات من مصادر غير اسالمية. 

وبالتالي، تدرج كافة األموال الواردة من المصادر غير االسالمية 
الى حساب االعمال الخيرية لتستخدمها مزن طبقا لتعليمات 

و اشراف المجلس الشرعي.

١6/3 الزكاة
تقع مسؤوليه دفع الزكاة على المساهمين و أصحاب 

حسابات االستثمار.

١7/3 التضامني والممول ذاتيا 
االستثمارات والتمويل والذمم المدينة التي تملكها مزن 

واصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة تضامنيا، تصنف 
تحت بند الممولة تضامنيا بالقوائم المالية . االستثمارات 
والتمويل والذمم المدينة التي تمولها نافذة مزن تصنف 

على انها »ممولة ذاتيا«.

١8/3 اموال مزن 
تتعامل مزن مع الصناديق المتوفرة على وجه الخصوص 

للمعامالت المصرفية االسالمية وال يتم خلط االموال باموال 
المتحصل عليها من المعامالت المالية المصرفية التقليدية.

١9/3 ادراج االيرادات

 ١/١9/3 الذمم المدينة عن المبيعات اآلجلة 
تحت المرابحة

حينما يصبح تحديد حجم االيراد ممكنا و تم التحديد تعاقديا 
عند بدء التعاقد، يتم ادراج االيراد وفقا للتوزيع الزمني خالل 

فترة العقد، استنادا على المبالغ االساسية المتبقية. وحينما 
ال يمكن تحديد حجم االيراد من العقد، يدرج االيراد عندما 

يتحقق. االيراد المتعلق بالحسابات غير النشطة ال تضمن 
بقائمة الدخل الشامل اآلخر.

٢/١9/3 المشاركة المتناقصة
من المعترف الدخل من المشاركة عند االتفاق في الحصول 

على الدفع أو عندما يتم التوزيع.

3/١9/3 االيجارة المنتهية بالتمليك 
االيجارات الناتجة من ايجار االصول المنتهي بتمليكها تدرج 

وفقا للزمن خالل فترة االيجار بعد خصم االستهالك. االيراد 
المتعلق بالحسابات غير النشطة ال تضمن بقائمة الدخل.

4/١9/3 خدمة إيجارة
عندما يكون الدخل قابالً للقياس الكمي ويتم تحديده 

تعاقديًا عند بدء العقد، يتم إثبات الدخل على أساس توزيع 
زمني على مدار فترة العقد بناًء على المبالغ األصلية 

القائمة. عندما يكون الدخل من العقد غير قابل للقياس 
الكمي أو يمكن تحديده تعاقديا، سيتم االعتراف به عند 
تحقيقه. سيتم استبعاد الدخل المتعلق بالحسابات غير 

المنتظمة من بيان الدخل.

5/١9/3 توزيعات االرباح 
يتم اإلعتراف بتوزيعات االرباح عندما ينشأ الحق في إستالمها.

6/١9/3 ايرادات االتعاب والعموالت
تدرج ايرادات االتعاب والعموالت عند تحققها.

حصة مزن كمضارب  7/١9/3
تستحق حصة نافذة مزن كمضارب مقابل إدارة حسابات 

االستثمار غير المقيدة استنادا على بنود وشروط اتفاقيات 
المضاربة ذات الصلة.

8/١9/3 توزيع االيرادات
االيرادات المحققة من االنشطة الممولة تضامنيا تتوزع 

بالتناسب بين حسابات االستثمار غير المقيدة وفقا الوزانها 
المحددة المتفق عليها والمساهمين استنادا على متوسط 

ارصدتها المتبقية خالل السنة.

٢٠/3  الضرائب
إن مزن هي نافذة خدمات مصرفية اسالمية وبالتالي فهي 

ليست خاضعة للضريبة بصفة مستقلة وفقا لقوانين 
الضريبة السارية. 

يخضع البنك الوطني العماني ش م ع ع، للضريبة على 
النتائج الموحدة أي متضمنة القوائم المالية لنافذة مزن 
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والمحتسبة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية. وعليه، لم 
تحتسب أي ضريبة حالية او مؤجلة بهذه القوائم المالية.

٢١/3  منافع الموظفين
تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقًا لشروط تعاقد 

 الموظفين مع نافذة مزن في تاريخ قائمة المركز المالي 
 مع مراعاة متطلبات قانون العمل الُعماني. تدرج 

مستحقات اإلجازة السنوية وبدل السفر عند إستحقاقها 
للموظفين ويكون إستحقاق لإللتزام المقدر الناشئ مقابل 

الخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ قائمة 
المركز المالي.

تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة 
والتأمين ضد إصابات العمل، بالنسبة للموظفين الُعمانيين 
وفقًا لقانون التأمينات اإلجتماعية لعام 1991، وتدرج تعديالتها 

الالحقة كمصروف بقائمة الدخل الشامل عند تكبدها. 

٢٢/3 اعداد التقارير حسب القطاعات
يعتبر قطاع األعمال هو أحد قطاعات مزن ويقوم بنشاطه 
بما يعود عليه بإيراداته ويتحمل بمصروفاته بما في ذلك 

إيرادات ومصروفات المعامالت مع أي من بقية قطاعات 
مزن األخرى وهي قطاعات تقوم اإلدارة دوريًا بمراجعة نتائج 

عملياتها التخاذ القرارات المتعلقة بالموارد المخصصة لكل 
قطاع وأصوله وأدائه وتوفير معلوماته المالية الخاصة به. 

ويعتبر قطاع األعمال هو الشكل الرئيسي لدى مزن إلعداد 
تقارير حول معلومات قطاعات العمليات طبقا لهيكل 

التبليغ اإلداري الداخلي. ويتكون قطاع العمليات الرئيسية 
 لدى مزن من: قطاع عمليات األفراد، قطاع الشركات 

وقطاع الخزانة. 

٢3/3 مجلس الرقابة الشرعية
تخضع كافة انشطة االعمال والمنتجات والمعامالت 

واالتفاقيات والتعاقدات والمستندات االخرى ذات الصلة 
لمراقبة مجلس الرقابة الشرعية لنافذة مزن، ويجتمع 
المجلس كل ثالثة اشهر ويتكون من اثنين من علماء 

 الشريعة البارزين كأعضاء التصويت وعضوان ليس لهم 
حق التصويت وهم :

الشيخ الدكتور/ محمد بن على الجاري – الرئيس  •
الدكتور/ محمد داؤود باقر – عضو   •

صاحب السمو السيد الدكتور /   • 
أدهم آل سعيد – عضو 

الشيخ الكتور / خالد العامري – عضو   •
الشيخ / صالح الخروصي – عضو  •

 ٢4/3 معيار التقرير المالي الدولي 
9 األدوات المالية

وفًقا لمتطلبات التعميم الصادر عن البنك المركزي العماني 
)BM 1149( بتاريخ 13 أبريل 2017، اعتمدت النافذة المعيار الدولي 

إلعداد التقارير المالية رقم 9 الصادر عن مجلس معايير 
المحاسبة الدولية في يوليو 2014 مع تاريخ انتقال 1 يناير 2018، 

والذي أدى إلى تغييرات في السياسات المحاسبية و تعديالت 
على المبالغ المعترف بها سابًقا في البيانات المالية اعتباًرا 

من السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وكما سمحت به البنود االنتقالية في المعيار الدولي 
للتقارير المالية 9، فإن النافذة انتخبت عدم إعادة ذكر 

األرقام المقارنة. تم إدراج أي تعديالت على القيم الدفترية 
للموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ االنتقال في األرباح 
االفتتاحية المحتفظ بها والرصيد االفتتاحي الحتياطي القيمة 

العادلة للفترة الحالية.

نتــج عــن اعتماد المعيار الدولي إلعــداد التقارير المالية رقم 
9 تغييرات في السياســات المحاســبية لتحديد وتصنيف 

وقيــاس الموجــودات والمطلوبات المالية واإلنخفاض في 
قيمــة الموجــودات المالية. یقوم المعیار الدولي للتقاریر 

 المالیة رقم 9 بتعدیل المعاییر األخرى التي تتعامل مع 
األدوات المالیة مثل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 7 

»األدوات المالیة: اإلفصاحات«

تم تطبيق التغييرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن 
تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بأثر رجعي، 

باستثناء ما هو موضح أدناه:

لم يتم تكرار الفترات المقارنة. يتم اإلعتراف بالفرق في   -
القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية الناتجة 
عن اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 

في األرباح واالحتياطيات المحتفظ بها حتى 1 يناير 2018. 
وبناًء على ذلك، فإن المعلومات المقدمة لعام 2017 ال 

تعكس متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 
وبالتالي فهي ليست مقارنة بالمعلومات المقدمة لعام 

2018 بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 9.
تم إجراء التقييمات التالية على أساس الحقائق والظروف   -

التي كانت موجودة في تاريخ التطبيق األولي.

تحديد نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ  أ(    
بموجود مالي.   

تحديد وإلغاء التسميات السابقة لبعض األصول المالية ب(    
والمطلوبات المالية كما تم قياسها بالقيمة العادلة    

من خالل الربح أو الخسارة   

ج(  تحديد بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية   
غير المحتفظ بها للمتاجرة في بالقيمة العادلة من 
خالل حقوق الملكبة )المعيار الدولي إلعداد التقارير 

 المالية رقم 9: القيمة العادلة من خالل دخل 
شامل آخر(.

إذا كان لضمان الدين مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ 
التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية 9، فقد 
افترضت النافذة أن مخاطر االئتمان على األصل لم ترتفع 

بشكل ملحوظ منذ االعتراف األولي.

فيما يلي موجز للتغييرات الرئيسية للسياسات المحاسبية 
الخاصة بالنافذة الناتجة عن اعتماد المعيار الدولي للتقارير 

المالية 9:

3-٢4-١ تصنيف األصول المالية
من 1 يناير 2018، قامت النافذة بتطبيق المعيار الدولي 

 للتقارير المالية 9 وتصنيف أصولها المالية في فئات 
القياس التالية:

القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية )FVTE( وهي  أ( 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9: القيمة 

العادلة من خالل دخل شامل آخر ؛ أو
التكلفة المطفأة. ب( 

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )FVTPL( ؛ ج( 

يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى 
 الشرطين التاليين ولم يتم تسميتهما بالقيمة العادلة 

من خالل الربح أو الخسارة:

يحتفظ األصل ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ  أ( 
بموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ؛ و

الشروط التعاقدية لألصل المالي تؤدي في تواريخ محددة  ب( 
 إلى التدفقات النقدية التي هي مجرد مدفوعات من 

أصل والربح.

ال يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة المضافة )FVTE( إال إذا 
استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تسميتهما بالقيمة 

:)FVTPL( العادلة من خالل الربح أو الخسارة

يحتفظ األصل ضمن نموذج عمل يتم تحقيق هدفه من  أ( 
خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية. 

الشروط التعاقدية لألصل المالي تؤدي في تواريخ محددة  ب( 
 إلى التدفقات النقدية التي هي مجرد مدفوعات من 

أصل والربح.

عند اإلعتراف المبدئي باستثمار في األسهم غير محتفظ به 
للمتاجرة، قد تختار النافذة بشكل غير قابل للنقض تقديم 
تغييرات الحقة في القيمة العادلة في دخل شامل آخر. يتم 
إجراء هذه القرارات على أساس كل إستثمار على حدة. یتم 

تصنیف جمیع الموجودات المالیة األخرى كمقاسة بالقیمة العادلة 
من خالل األرباح أو الخسائر.

باإلضافة إلى ذلك، عند اإلدراج المبدئي، يمكن للنافذة أن تحدد 
أصاًل مالیًا یلزم بشكل غیر قابل للمقاصة التي تتوافق مع 

المتطلبات التي یجب قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة 
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

أو الخسائر عندما یقضي ذلك أو یقلل بشكل كبير من عدم 
التطابق المحاسبي الذي ینشأ خالف ذلك.

3-٢4-٢ تقييم نموذج األعمال
تقوم النافذة بتقييم هدف نموذج األعمال الذي يتم فيه 

االحتفاظ بموجودات على مستوى المحفظة ألن هذا يعكس 
أفضل وجه طريقة إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى 

اإلدارة. المعلومات التي يتم النظر فيها تشمل:

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتشغيل تلك   •
السياسات في الممارسة. وعلى وجه الخصوص، ما 
إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على كسب إيرادات 

الفوائد التعاقدية، أو االحتفاظ بمظهر خاص بسعر الفائدة، 
ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات 
التي تمول تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية 

من خالل بيع الموجودات؛
كيفية تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة البنك بها؛  •

المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات   •
المالية المحتفظ بها في ذلك نموذج األعمال( وكيفية 

إدارة هذه المخاطر؛

كيفية تعويض مديري النشــاط التجاري -على ســبيل   •
 المثــال، ما إذا كان التعويض مســتندا إلى القيمة 

العادلــة للموجــودات المدارة أو التدفقات النقدية 
المحصلة؛ التعاقدية 

وتيــرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات ســابقة،   •
وأســباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشــأن نشاط 

المبيعــات فــي المســتقبل. ومع ذلك، ال يتم النظر في 
المعلومات المتعلقة بنشــاط المبيعات بشــكل منعزل، 

ولكــن كجــزء من تقييم شــامل لكيفية تحقيق الهدف 
المعلــن للبنك إلدارة الموجــودات المالية وكيفية تحقيق 

النقدية. التدفقات 

يعتمد تقييم نموذج األعمال على سيناريوهات متوقعة 
بشكل معقول دون وضع سيناريوهات »الحالة األسوأ« أو 

»حالة الضغط« بعين االعتبار. إذا تم تحقيق التدفقات النقدية 
بعد اإلدراج األولي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية 

للنافذة، ال تغير النافذة تصنيف الموجودات المالية المتبقية 
المحتفظ بها في ذلك نموذج األعمال، ولكنه يتضمن هذه 

المعلومات عند تقييم الموجودات المالية حديثة اإلنشاء أو 
المشتراة حديًثا للمضي قدما.

یتم قیاس الموجودات المالیة المحتفظ بها للمتاجرة أو المدارة 
والتي یتم تقییم أداؤها على أساس القیمة العادلة بالقیمة 
العادلة من خالل الربح أو الخسائر ألنها غیر محتفظ بها لتحصیل 

التدفقات النقدیة التعاقدیة وغير محتفظ بها لتحصیل التدفقات 
النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات المالیة.

3-٢4-3 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية 
التعاقدية هي فقط مدفوعات أصل وفائدة 

في تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط 
مدفوعات أصل وفائدة، تأخذ النافذة في عين اإلعتبار الشروط 

التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي 
يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار 
التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط. 

عند إجراء التقييم، تأخذ النافذة في االعتبار:

أحداث إحتمالية طارئة من شأنها تغيير مقدار وتوقيت   •
التدفقات النقدية؛

ميزات اإلقتراض؛  •
شروط الدفع المسبق واالمتداد؛  •

الشروط التي تحد من مطالبة البنك بالتدفقات النقدية   •
من األصول المحددة )على سبيل المثال ترتيبات أصول 

غير محصلة(؛
الميزات التي تعدل النظر في القيمة الزمنية للنقود -   •

على سبيل المثال، إعادة تعيين دورية ألسعار الفائدة.

إن الشروط التعاقدية التي تفرض أكثر من مجرد الحد األدنى 
 من المخاطر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقدية 

 غير المرتبطة بترتيب اإلقراض األساسي ال تؤدي إلى 
التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون فقط مدفوعات أصل 

وفائدة على المبلغ غير المسدد. في مثل هذه الحاالت، 
 يتعين قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

أو الخسائر.

 يشمل تعليق »األوراق المالية االستثمارية« في بيان 
المركز المالي:
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األوراق المالية الستثمارات الديون المقاسة بالتكلفة  أ(  
المطفأة ؛ يتم قياسها مبدئًيا بالقيمة العادلة زائدًا 

تكاليف المعاملة المباشرة المتزايدة، وبالتالي على 
التكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي.

األوراق المالية الخاصة باالستثمارات في الديون واألسهم  ب(  
المقيسة ب FVPL أو تم تعيينها كـ FVTPL ؛ هذه هي 

بالقيمة العادلة مع التغيرات المعترف بها مباشرة في 
الربح أو الخسارة ؛

سندات الدين المقاسة على أساس FVTE ؛ و ج(  
FVTE األوراق المالية االستثمارية لألسهم المحددة في د(  

بالنسبة لسندات الدين المقاسة FVTE، يتم إثبات األرباح 
والخسائر في حقوق الملكية، باستثناء ما يلي، والتي يتم 
إثباتها في الربح أو الخسارة بالطريقة نفسها المطبقة على 

األصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة:

األرباح من األصول المالية أ( 
ECL )واالنعكاسات( ؛ ب( 

مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية. ج( 

عندما یتم عدم تحقق قیمة الدیون المدرجة بالقیمة العادلة 
من خالل األرباح أو الخسائر، یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر 

 المتراكمة المسجلة سابقًا في قائمة األسهم المالیة من 
حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. 

تختار النافذة تقدیمه في التغییرات في OCI بالقیمة العادلة 
لبعض االستثمارات في أدوات حقوق ملكية غیر محتفظ بها 

للمتاجرة. يتم إجراء االختيار كل أداة على أساس االدوات عند 
االعتراف المبدئي وهو غير قابل للنقض.

ال یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر من أدوات الملكية إلى ربح 
أو خسارة، وال یتم االعتراف بخسارة القیمة في الربح أو الخسارة. 
يتم إثبات توزيعات األرباح في األرباح أو الخسائر ما لم تمثل 

بوضوح استرداد جزء من تكلفة اإلستثمار، وفي هذه الحالة 
يتم اإلعتراف بها في احتياطي القيمة العادلة. يتم تحويل 

األرباح والخسائر التراكمية المحتسبة في احتياطي القيمة 
العادلة إلى األرباح المحتجزة عند التخلص من االستثمار.

3-٢4-4 إعادة التصنيف
ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة بعد التقدير المبدئي، 

باستثناء الفترة التي تلي تغییر البنك لنموذج أعماله إلدارة 
الموجودات المالیة.

3-٢4-5 انخفاض القيمة
السياسات المطبقة من ١ يناير ٢٠١8

تعترف النافذة بدفعات خسائر مخصصات ECL على األدوات 
المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة:

األصول المالية التي هي أدوات دين ؛ أ( 
عقود الضمان المالي الصادرة. و ب( 

التزامات التمويل الصادرة. ج( 

ال يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة في استثمارات األسهم. 
تقيس النافذة مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي ECL مدى 

 ECL الحياة، باستثناء ما يلي، والتي يتم قياسها كرسوم
لمدة 12 شهرًا:

األوراق المالية االستثمارية للديون التي تم تحديد أن لديها  أ( 
مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير المالي. و
األدوات المالية األخرى )بخالف مستحقات اإليجار( التي   ب( 

لم تزداد فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف 
األولي بها.

االصول الماليه المتدنية إئتمانيًا

في تاريخ كل تقرير، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت 
الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والموجودات 

المالية للديون المشتراة ب FVTE من خالل بيان الدخل. يعد 
األصل المالي هو »ضعيف ائتمانيا » عند وقوع حدث أو أكثر 

له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
لألصل المالي. تتضمن األدلة على أن األصل المالي ذو قيمة 

إئتمانية االئتمان البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:

صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر ؛ أ(  
كسر للعقد لسبب التعثر أو التأخر ؛ ب(  

إعادة هيكلة التمويل أو سلفة من قبل البنك بشروط   ج(  
ال يعتبرها البنك غير ذلك ؛

من المحتمل أن المقترض سيدخل في اإلفالس أو أي  د(  
إعادة تنظيم مالي أخرى ؛ أو

اختفاء نشاط سوق االوراق المالية بسبب الصعوبات  ه(  
المالية.

عادة ما يعتبر التمويل الذي أعيد التفاوض بشأنه بسبب 
تدهور حالة المقترض معنًيا بضعف االئتمان ما لم يكن 
هناك دليل على أن مخاطر عدم تلقي التدفقات النقدية 

التعاقدية قد انخفضت بشكل ملحوظ وال توجد مؤشرات 
أخرى لالنخفاض. باإلضافة إلى ذلك، يعتبر تعرض تمويل 
التجزئة المتأخر لمدة 90 يوًما أو أكثر منخفض القيمة.

عند إجراء تقييم لما إذا كان االستثمار في الديون السيادية 
ضعيًفا، فإن البنك يأخذ بعين االعتبار العوامل التالية.

تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موضح في  أ( 
عوائد الصكوك.

تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية. ب( 
قدرة البلد على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار  ج( 

سندات جديدة.
احتمال إعادة هيكلة الديون، مما يؤدي إلى تكبد  د( 

 أصحابها خسائر من خالل اإلعفاء الطوعي أو 
اإللزامي للديون.

آليات الدعم الدولية الموجودة لتوفير الدعم الالزم  ه( 
 »كمقرض المالذ األخير« لذلك البلد، وكذلك النية، 

التي تعكسها البيانات العامة للحكومات والوكاالت 
 ويشمل ذلك تقييمًا لعمق تلك اآلليات، وبغض النظر 

عن النية السياسية، سواء كانت هناك القدرة على الوفاء 
بالمعايير المطلوبة.

 ECL إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

إن التغيرات في االفتراضات والتقديرات الخاصة بأوجه عدم 
اليقين التي لها تأثير كبير على ECL للسنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2018 تتعلق بالتغييرات التي تم إدخالها نتيجة 

اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9: األدوات 
المالية. ويرجع هذا األثر بشكل رئيسي إلى المدخالت 

ECL المحتسبة حسب معيار .IFRS9 واالفتراضات والتقنيات
المستخدمة في لــ 

المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة إلحتساب 
  IFRS9 – ECL

تتمثل المفاهيم األساسية في المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم 9 والتي لها التأثير األكثر أهمية وتتطلب درجة 

عالية من الحكم، كما تراها النافذة أثناء تحديد تقييم األثر، 
كما يلي:

تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

يتم إجراء تقييم للزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان على 
أساس نسبي. لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على 
الموجودات المالية قد ارتفعت بشكل كبير منذ نشأتها، 

تقارن النافذة مخاطر التخلف عن الدفع التي تحدث على 
مدى العمر المتوقع لالصل المالي في تاريخ التقرير إلى 

المخاطر المقابلة للتخلف عن الدفع منذ البداية، باستخدام 
مؤشرات المخاطر الرئيسية التي تستخدم في عمليات إدارة 

المخاطر الحالية للنافذة

يجري تقييم النافذة للزيادات الكبيرة في مخاطر االئتمان 
كل ثالثة أشهر على األقل لكل تعرض فردي على أساس أحد 

عشر عامالً إذا كان أي من العوامل التالية يشير إلى حدوث 
زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان، فسيتم نقل األداة من 

المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية

ستنظر النافذة في األصل المالي الذي شهد زيادة كبيرة 
في مخاطر االئتمان عند استيفاء واحد أو أكثر من المعايير 

الكمية أو النوعية أو االحتياطية التالية:

في تاريخ التقارير نتيجة لتخفيض التصنيف الداخلي  أ( 
بمقدار درجتين Lifetime PDأ( المتبقي من 

عدم كفاية أو عدم موثوقية المعلومات المالية وغيرها،  ب( 
مثل عدم توفر البيانات المالية المدققة

عدم تعاون الطرف المقابل في المادة المتعلقة بالوثائق ج( 
النظير المقابل هو موضوع التقاضي من قبل أطراف  د( 

ثالثة قد يكون له تأثير كبير على مركزه المالي
التغييرات المتكررة في اإلدارة العليا ه( 

تحويل األموال داخل شركات تابعه بدون معامالت  و( 
أساسية

التأجيل / التأخير في تاريخ بدء العمليات التجارية   ز( 
بأكثر من عام

تعديل الشروط الناتجة عن منح االمتيازات الممنوحة  ح( 
للطرف المقابل بما في ذلك تمديد فتره السماح، تأجيل 

الدفع، التنازل عن العهود، إلخ. في تطبيق هذا المطلب، 
يسترشد البنك بالتعليمات الموجودة من البنك 

المركزي العماني فيما يتعلق بمعالجة الحساب الذي 
تمت إعادة هيكلته.

انخفاض بنسبة 25 في المائة أو أكثر في المبيعات أو  خ( 
في األرباح قبل الفوائد والضرائب مقارنة بالسنة السابقة

التآكل في القيمة الصافية بأكثر من 20 في المائة  ي( 
مقارنة بالعام السابق ومقترن بزيادة في االقتراض 

انخفاض في نسبة العبى المالي ك( 

یشتمل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9 على افتراض قابل 
للدحض بأن األدوات التي تجاوزت مدتها 30 یوًما قد شهدت زیادة 

كبيرة في مخاطر االئتمان.

تستند التحركات بين المرحلة 2 والمرحلة 3 على ما إذا 
كانت الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية كما 
في تاريخ التقارير المالية. إن تحديد انخفاض قيمة االئتمان 
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 سيكون 

مماثالً للتقييم الفردي للموجودات المالية للدليل 
الموضوعي النخفاض القيمة بموجب معيار المحاسبة 

الدولي رقم 39.

 )FLI( عوامل االقتصاد الكلي، المعلومات المستقبلة
والسيناريوهات المتعددة

يدرس قياس ECL لكل مرحلة وتقييم الزيادات الكبيرة في 
مخاطر االئتمان المعلومات حول األحداث الماضية والظروف 

الحالية باإلضافة إلى التنبؤات المعقولة والداعمة لألحداث 
المستقبلية والظروف االقتصادية. يتطلب تقدير وتطبيق 

المعلومات التطلعية حكًما وتقديرا هاًما.

يتم تحديد احتمالية التقصير )PD( أحتماالت التعثر المعطاة 
من الخسارة )LGD( االرصدة عند التخلف )EAD( المستخدمة 

 في تقدير بدالت خسائر االئتمان من المرحلة 1 والمرحلة 
2 بناًء على متغيرات االقتصاد الكلي )أو التغيرات في 

متغيرات االقتصاد الكلي( مرتبطة مع خسائر االئتمان في 
المحفظة ذات الصلة

يستند سيناريو حالة النافذة األساسي إلى توقعات االقتصاد 
الكلي باستخدام معلومات تاريخية من مصادر خارجية بما 

في ذلك تأثير المحفظة والمعلومات ذات الصلة بالقطاع. 
حيث يتم تطوير السيناريو األسوأ مع أخذ المعلومات 

التاريخية عن التخلف عن السداد ويتم التراجع للوصول إلى 
نتائج مستقبلية.

يتم ترجيح االحتماالت بحسب افضل تقدير للنافذة المكانية 
الحدوث طبقا للتكرار التاريخي واالتجاهات واألحوال الحالية. 

األحتماالت يتم وزنها بشكل سنوي )إذا لزم األمر(

تعريف التخلف عن السداد

 ECL إن تعريف التخلف عن السداد المستخدم في قياس
والتقييم لتحديد الحركة بين المراحل يتوافق مع تعريف 

التخلف عن السداد المستخدم ألغراض إدارة مخاطر االئتمان 
الداخلية. ال يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية 9 التخلف 

عن السداد، ولكنه يحتوي على افتراض قابل للدحض أن 
التخلف عن السداد قد حدث عندما يتجاوز90 يوًما.

العمر المتوقع

عند قياس ECL، يجب على النافذة النظر في الحد األقصى 
للفترة التعاقدية التي يتعرض لها البنك لمخاطر االئتمان. 
يتم أخذ جميع الشروط التعاقدية السارية في االعتبار عند 
تحديد العمر المتوقع، بما في ذلك خيارات الدفع المسبق 
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وخيارات اإلضافة والتدوير. بالنسبة لبعض التسهيالت 
االئتمانية الدوارة التي ليس لها تاريخ استحقاق ثابت، يتم 
تقدير العمر المتوقع بناًء على الفترة التي يتعرض فيها 

البنك لمخاطر االئتمان وحيث ال يمكن تخفيف خسائر 
االئتمان من خالل إجراءات اإلدارة.

ECL نظرة عامة على مبادئ

لقد أدى تطبيق المعيار رقم 9 من معايير التقارير المالية 
الدولية إلى تغيير أسلوب خسارة التمويل الخاص بالنافذة 

بشكل أساسي عن طريق استبدال منهج الخسارة المتكبدة 
من خالل نهج التطلع المستقبلي. منذ 1 يناير 2018، تقوم 

النافذة بتسجيل مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة لكافة 
التمويالت والموجودات المالية للديون االخرى غير المحتفظ 
بها لدى FVTPL، إلى جانب التزامات التمويل وعقود الضمان 

المالي. أدوات الملكية ال تخضع النخفاض القيمة بموجب 
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9

يستند مخصص ECL على خسائر االئتمان المتوقع حدوثها 
على مدى عمر األصل )خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة 

)LTECL(، ما لم تكن هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان 
منذ اإلنشاء، وفي هذه الحالة، يستند البدل على الخسارة 

)ECL االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهًرا ) 12 شهر

تمثل ECL البالغ مدته 12 شهًرا جزًءا من LTECLs التي تمثل 
ECLs الناتجة عن األحداث االفتراضية على األدوات المالية التي 

يمكن تحقيقها في غضون 12 شهًرا بعد تاريخ اإلبالغ.

يتم حساب كل من LTECLs و mECLs 12 إما على أساس 
فردي أو على أساس جماعي، اعتماًدا على طبيعة المحفظة 

األساسية لألدوات المالية.

قامت النافذة بوضع سياسة ألداء تقييم في نهاية كل فترة 
تقرير حول ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد 
زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي، وذلك من خالل األخذ 
في االعتبار التغير في مخاطر التخلف عن الدفع الذي يحدث 

على مدى العمر المتبقي لالداه المالية

بناًء على العملية المذكورة أعاله، يقوم البنك بتجميع 
تعرضه للتمويل في المرحلة 1، والمرحلة 2، والمرحلة الثالثة، 

كما هو موضح أدناه:

المرحلة ١

عندما يتم التعرف على التمويل ألول مرة، تعترف النافذة 
بعالوة على أساس ECL لمدة 12 شهًرا. يشمل المبالغ 

لمرحلة التمويل االول أيضًا التسهيالت التي تحسنت فيها 
مخاطر االئتمان وتم إعادة تصنيف التمويل التمويل من 

المرحلة الثانية.

المرحلة ٢

عندما يظهر للتمويل زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان 
منذ نشأتها، تسجل النافذة مخصصات LTECLs. كما یتضمن 

التعرض للتمویل بالمرحلة 2 المرافق، حیث قد تحسنت مخاطر 
االئتمان وأعید تصنیف التعرض للتمویل من المرحلة الثالثة

المرحلة 3

تعتبر التعرض للمخاطر اعتبارا ضعيفا. تسجل النافذة عالوة 
.LTECLs على

عند االعتراف المبدئي بأصل مالي، تعترف النافذة بدفع خسارة 
يعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 12 شهًرا. بعد االعتراف 

األولي، سيتم تطبيق المراحل الثالث في المقترحات على 
النحو التالي:

المرحلة ١

لم تزداد مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ التقدير المبدئي 
- إدراك خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة 12 شهًرا

المرحلة ٢

ازدادت مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ التقدير األولي 
- إدراك الخسائر المتوقعة على مدى العمر )هذا يعترف 

بمخصصات أقدم من المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 
األصول المالية: االعتراف والقياس( مع احتساب اإليرادات على 

أساس المبلغ اإلجمالي لألصل

المرحلة 3

 يوجد دليل موضوعي على انخفاض القيمة كما في تاريخ 
 التقرير لالعتراف بالخسائر المتوقعة على مدى العمر، 

 مع استناد االيرادات إلى المبلغ الصافي لالصل )أي استناًدا 
إلى القيمة الضعيفة لالصل(.

 )POCI( الموجودات المشتراة أو الناشئة إئتمان متدني
هي عبارة عن موجودات مالية التي لديها تدني إئتمان في 

 POCI قيمتها عند االعتراف المبدئي. يتم تسجيل موجودات
بالقيمة العادلة عند االعتراف االصلي ويتم تسجيل االرباح بعد 
ذلك على أساس معدل ربح فعال معّدل باالئتمان )EPR(. يتم 

إثبات )ECLs( أو يتم إصداره فقط إلى الحد الذي يحدث فيه تغير 
الحق في خسائر االئتمان المتوقعة.

بالنسبة لألصول المالیة التي لیس للنافذة توقعات معقولة 
السترداد أي من المبلغ القائم بالكامل، أو نسبته، یتم خفض 

القیمة الدفتریة اإلجمالیة لألصل المالي. يعتبر هذا بمثابة 
استبعاد )جزئي( لألصل المالي.

ECLs إحتساب

تقوم النافذة بحساب ECL استناًدا إلى سيناريوهين 
مرجعيين محتملين لقياس النقص النقدي المتوقع، 

مخصوًما بسعر تقريبي لـ EPR النقص النقدي هو الفرق 
بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفًقا للعقد 

والتدفقات النقدية التي تتوقع الجهة استالمها.

يتم توضيح آليات حسابات ECL أدناه والعناصر الرئيسية، على 
النحو التالي:

PD - االحتمال االفتراضي هو تقدير الحتمال التخلف عن   •
السداد من خالل أفق زمني معين. قد یحدث التخلف عن 

السداد فقط في وقت معین خالل الفترة المقدرة، إذا لم یتم 
استبعاد التسهيل مسبقًا وال یزال في المحفظة.

EAD - التعــرض االفتراضــي عند التقديرات هو تقدير   •
للتعــرض في تاريخ افتراضي مســتقبلي، مع األخذ في 

االعتبــار التغييــرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ 
التقرير، بما في ذلك تســديد األصل والربح، ســواء كان 

مقــررًا بالعقــد أو غير ذلك، التوقــع المتوقع للمبالغ 
المســتحقة المرافق، واألرباح المســتحقة من المدفوعات 
المفقــودة. كسياســة متحفظــة، لم يتخذ البنك أي دفع 
مســبق لمخاطر االئتمان. لو طبق البنك تســوية مبكرة 

أو دفعة مســبقة، لكان من المتوقع انخفاض خســائر 
)ECL( االئتمــان المتوقعة

LGD - الخسارة االفتراضية المعطاة هي تقدير للخسارة 
الناشئة في الحالة التي يحدث فيها تقصير في وقت 

معين. ويستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية 
المستحقة وتلك التي يتوقع البنك أن يتلقاها، بما في 
ذلك من تحقيق أي ضمانات، إن وجدت. يتم التعبير عنها 

عادة كنسبة مئوية من EAD. حاليا، قام البنك بتطبيق %45 
 LGD لجميع التعرضات االئتمانية التي تعادل الـ LGD كقيمة

للتمويل غير المضمون لتكون على الجانب المحافظ.

الخسائر 
المتراكمة

الف ر ع

)2،409(الرصيد الختامي )3١ ديسمبر ٢٠١7(

 أثر تبني خسائر اإلئتمان المتوقعة

خسائر اإلئتمان المتوقعة وفق المعيار 9 لتمويل العقود بالتكلفة المطفأة متضمنة سحب جزء من 
)365(تمويل العقود

-خسائر اإلئتمان المتوقعة وفق المعيار 9 للمستحق من البنوك *

-خسائر اإلئتمان المتوقعة وفق المعيار 9 لسحب جزء من تمويل العقود *

69خسائر اإلئتمان المتوقعة وفق المعيار 9 لألوراق المالية اإلستثمارية بالتكلفة المطفأة

)٢،١١3( رصيد إفتتاحي تقديري معدل بتاريخ التطبيق المبدئي في ١ يناير ٢٠١8

3-٢5 أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 9
أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 9 كما في 1 يناير 2018 تخفيض الخسائر المتراكمة بمقدار 296.000 ريال عماني
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3١ ديسمبر ٢٠١7
الف ر ع

إعادة القياس
الف ر ع

١ يناير ٢٠١8
الف ر ع

967  )365( 1،332 تمويل العقود لدى العمالء

أوراق مالية إستثمارية للدين متاحة للبيع وفق معيار المحاسبة الدولي 
69  69 -39بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر وفق المعيار 9

  ١،33٢( ٢96(  ١،٠36

التصنيف األصلي 
وفق معيار المحاسبة 

الدولي 39

التصنيف 
الجديد وفق 

المعيار 9

القيمة 
الدفترية 

 األصلية
ألف ر ع

 إعادة القياس
ألف ر ع

إعادة القياس 
وفق المعيار 

9 ألف ر ع

القيمة 
الدفترية 

الجديدة وفق 
المعيار 9

ألف ر ع

األصول المالية

النقد واألرصدة لدى البنك 
المركزي العماني

التمويل والمبالغ 
المستحقة القبض

التكلفة 
5،269 --5،269 المطفأة

التمويل والمبالغ مستحق من بنوك
المستحقة القبض

التكلفة 
19،932 --19،932 المطفأة

التمويل والمبالغ تمويل العقود لدى العمالء
المستحقة القبض

التكلفة 
103،146 -365 102،781 المطفأة

أصول مالية محتفظ بها 
التكلفة محتفظ بها للمتاجرةللمتاجرة

3،481 - )69(3،550 المطفأة

أصول مالية محتفظ بها لتاريخ 
اإلستحقاق

محتفظ بها لتاريخ 
اإلستحقاق

التكلفة 
1،926 --1،926 المطفأة

التكلفة قروض ومديونيات أصول أخرى
247 --247 المطفأة

مخصصات خسائر اإلئتمان المتوقعة / إنخفاض القيمة

يتولى الجدول التالي التوفيق بين المخصص الختامي إلنخفاض قيمة الموجودات المالية وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي 39 
كما في 31 ديسمبر 2017 إلى المخصص اإلفتتاحي لخسائر اإلئتمان المتوقعة الذي تم تحديده وفًقا للمعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم 9 بتاريخ 1 يناير 2018:

* استناًدا إلى نموذج ECL IFRS9، فإن خسائر االئتمان المتوقعة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 للمستحق من البنوك والجزء غير 
المسحوب من عقود التمويل والضمانات المالية ليست جوهرية، وبالتالي لم يتم تسجيل أي تأثير على اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 

في 1 يناير 2018 بواسطة النافذة.

أثر تبني معيار التقرير المالي الدولي 9

قام النافذة بتحليل مفصل لنماذج أعمالها إلدارة األصول المالية باإلضافة إلى تحليل خصائص التدفق النقدي الخاصة به. يتطابق 
الجدول أدناه مع فئات القياس األصلية والقيم الدفترية لألصول المالية وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي 39 وفئات القياس 

الجديدة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 في 31 ديسمبر 2017.

إن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 لم ينتج عنه أي تغيير في التصنيف أو قياس المطلوبات المالية.

3-٢6 معايير جديدة وتعديالت وتفسيرات

3-٢6-١ معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة نافذة 
اعتباًرا من ١ يناير ٢٠١8

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، تبنت النافذة جميع 
التعديالت في المعايير التي أصدرتها هيئة المحاسبة 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ذات الصلة التي 
كانت سارية المفعول للفترة التي تبدأ في 1 يناير 2018.

 معيار المحاسبة المالية )٢8( المرابحة وبيوع 
الدفعات المؤجلة

قامت هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية 
اإلسالمية بإصدار المعيار المحاسبي رقم 28 »المرابحة 

وبيوع الدفعات المؤجلة« في 2017 والذي يحل بدالً من العيار 
السبق رقم 2 »المرابحة والمرابحة لآل مر بالشراء« و المعيار 

المحاسبي رقم 20 »بيوع الدفعات المؤجلة«. إن الهدف من 
هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية و مبادئ إعداد 

التقارير لالعتراف والقياس واالفصاحات المتعلقة في عمليات 
المرابحة وبيوع الدفعات المؤجلة للبائع والمشتري لمثل 

هذه العمليات. يطبق هذا المعيار إعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2019 
مع السماح في اإلعتراف المبدئي.

تقوم النافذة حاليًا في تقييم أثر هذا المعيار.

معيار المحاسبة المالية )3١( وكالة باإلستثمار

قامت هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية 
اإلسالمية بإصدار المعيار المحاسبي رقم 31 » وكالة 

باإلستثمار« في 2018 ». إن الهدف من هذا المعيار هو وصف 
المعالجة المحاسبية و مبادئ إعداد التقارير سندات وكالة 

باإلستثمار واالصول وااللتزامات المتعلقة في المستثمر 
والوكيل. يطبق هذا المعيار إعتبارًا من تاريخ 1 يناير 2020 مع 

السماح في اإلعتراف المبدئي.

تقوم النافذة حاليًا في تقييم أثر هذا المعيار.

معيار المحاسبة المالية )35( إحتياطيات المخاطر

قامت هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية 
اإلسالمية بإصدار المعيار المحاسبي رقم 31 »إحتياطيات 

المخاطرفي 2018«. إن هذا المعيار باإلضافة إلى المعيار 
المحاسبي رقم 30 »التدني والخسائر المتوقعة والعقود 
المرهقة« والذي يحل بدالً من المعيار المحاسبي السابق 

رقم 11 »المخصصات واإلحتياطيات«.

إن الهدف من هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية 
و مبادئ إعداد التقارير الحتياطيات المخاطر وتخفيض 
المخطر المتعددة التي تواجهة األطراف ذات المصلحة 

وبشكل رئيسي االرباح والخسائر المتعلقة بالمشتثمرين 
في المؤسسات المالية. هذا المعيار إعتبارًا من تاريخ 1 يناير 

2021 مع السماح في اإلعتراف المبدئي فقط في اذا كانت 
المجموعة تطبيق المعيار رقم 30 » تدني القيمة، خسائر 

اإلئتمان و اإللتزامات ».

تقوم النافذة حاليًا في تقييم أثر هذا المعيار.

معيار المحاسبة المالية )3٠( تدني القيمة، خسائر 
اإلئتمان و اإللتزامات 

في نوفمبر 2017، قامت هيئة المحاسبة و المراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية بإصدار المعيار المحاسبي 

رقم 30 » تدني القيمة، خسائر اإلئتمان و اإللتزامات« تدني 
القيمة، خسائر اإلئتمان و اإللتزامات« و الذي يحل بدل المعيار 

المحاسبي السابق رقم 11 »المخصصات و اإلحتياطيات« و 
 الذي يسري اعتبارا من الفترة المالية التي تبدا في 1 يناير 

2020 مع السماح بالتطبيق المبكر.

ومع ذلك أصدر البنك المركزي العماني خالل العام تعميم 
1149 بتاريخ 13 ابريل 2017 بتطبيق المعيار الدولي رقم )9( 

اإلدوات المالية لجميع البنوك و الذي ينطبق ايضا على 
البنوك/النوافذ األسالمية الخاضعة لتعليمات محددة من قبل 

البنك المركزي للمؤسسات المالية وفقا للمعيار الدولي 
)IFRS9(، عندما يتم إصدار التعليمات.

قامت النافذة بإعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقم 9 في 1 يناير 2018 ولن يقوم بإعداد بيانات مقارنة وفقا 
لمتطلبات ذات الصلة للمعيار الدولي. سوف يحل المعيار 

 )IAS39( محل المعيار المحاسبي الدولي )IFRS9( الدولي
األدوات المالية: االعتراف و القياس، ويقدم متطلبات جديدة 
لتصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية، 

وهو نموذج جديد يستند إلى خسائر ائتمان المتوقعة 
لإلعتراف بمخصصات خسائر التمويالت، ويوفر محاسبة 

 مبسطة للتحوط من خالل مواءمة محاسبة التحوط 
بشكل أوثق مع منهجية إدارة المخاطر للمؤسسة.

يتم تلخيص فيما يلي التغييرات الرئيسية للسياسات 
المحاسبية للنافذة نتيجة تبنيها لمعيار التقرير المالي 

الدولي 9:

التصنيف و القياس:  )١(

يتضمن المعيار الدولي )IFRS9( طريقة تصنيف وقياس جديدة 
للموجودات المالية و التي تعكس نموذع العمل الذي تدار 

فيه الموجودات المالية و خصائص التدفقات المالية. يضم 
المعيار الدولي )IFRS9( ثالث تصنيفات رئيسية للموجودات 

المالية: أ( القيمة المطفأة ب( القيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل جـ( القيمة العادلة من خالل قائمة األرباح 

والخسائر. وفقا للمعيار الدولي )IFRS9( تكون المشتقات 
المتضمنة في العقود التي يكون فيها موجودات مالية ال 

يتم تقسيمها ابدًا. بدالً من ذلك، يتم تقييم األدوات المالية 
الهجينة يتم تقييمها كاملة لتصنفيها.

خسائر اإلئتمان المتوقعة:  )٢(

يحل المعيار الدولي )IFRS9( محل نموذج الخسائر المتكبدة 
في المعيار المحاسبي )IAS 39( مع النموذج خسارة اإلئتمان 
المتوقعة. ينطبق النموذج الجديد للتدني على الموجودات 

المالية المقاسة بالقيمة المطفاة أو بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل الشامل بإستثناء اإلستثمارات في إدوات 
الملكية، وهناك عدد من األحكام الهامة مطلوبة ايضا 

في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسارة اإلئتمان 
المتفوقعة مثل:
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)SICR( تحديد معايير الزيادة في مخاطر اإلئتمان  •
إختيار النماذج واإلفتراضات المناسبة لقياس الخسائر   •

)ECL( المتكبدة
تحديد عدد والوزن الترجيحي للسيناريوهات التطلعية   •
لكل نوع من المنتجات / السوق و الخسائر المتكبدة 

المرتبطة بها؛ و
إنشاء مجموعات من األصول المالية المماثلة ألغراض   •

قياس الخسائر المتكبدة 

أصدر البنك المركزي العماني مبادئ توجيهية تتعلق بتنفيذ 
المعيار الدولي )IFRS9(. فيما يلي المتطلبات ذات الصلة 

بالمرحلة االنتقالية:

في حال كان خسارة تدني التمويالت القائمة وفقا   •
لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي )IAS 39( والمبادئ 

التوجيهية للبنك المركزي العماني أعلى من مخصص 
تدني القيمة حسب المعيار الدولي )IFRS9( يتم تحويل 

الفرق بعد خصم الضريبة إلى احتياطي تدني قيمة 
خسائر التمويالت من األرباح المرحلة كما في 1 يناير 2018.

في السنوات الالحقة حيث يكون مخصص تدني قيمة   •
التمويالت المحسوبة وفقا لمتطلبات البنك المركزي 

الُعماني أعلى من مخصص خسائر تدني قيمة 
التمويالت المحسوبة بموجب المعيار الدولي )IFRS9( يتم 

تحويل الفرق )صافي من الضرائب( الى إحتياطي تدني 
قيمة خسائر التمويالت المذكورة اعاله من األرباح المدورة.

لن يكون إحتياطي تدني القيمة متاحا لتوزيع األرباح   •
أو إدراجه في رأس المال القانوني، إن أي استخدام الحق 

إلحتياطي تدني القيمة يتطلب موافقة البنك المركزي 
الُعماني.

)3( المطلوبات المالية:
 )39 IAS( تم ترحيل معظم المتطلبات في معيار المحاسبة
لتصنيف وقياس المطلوبات المالية دون تغيير على المعيار 

الدولي)IFRS9(، التغيير الرئيسي هو أنه سيكون مطلوبا 
من المنشأة عرض آثار التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة 
بالمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

أو الخسارة في الدخل الشامل.

بما أن المعيار رقم 9 من معايير التقارير المالية الدولية ال 
يغير المبادئ العامة لكيفية محاسبة الكيان للتحوطات 

الفعالة، فإن البنك ال يتوقع تأثيًرا كبيًرا نتيجة لتطبيق المعيار 
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9.

)4( اإلفصاح:
كما يقدم المعيار الدولي )IFRS9( متطلبات اإلفصاح 

الموسعة والتغيرات في العرض. ومن المتوقع أن تغير 
طبيعة ومدى إفصاحات البنك حول أدواته المالية خاصة في 

.)IFRS9( سنة اعتماد المعيار الدولي

االحكام المحاسبية الهامة ومصادر  4 
عدم التأكد في التقديرات  

4-١ األدوات المالية )يطبق إعتبارًا من ١ يناير ٢٠١8 (
إن األحكام الصادرة في تطبيق السياسات المحاسبية والتي 

لها أكبر أثر على المبالغ المدرجة في البيانات المالية للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتي تتعلق بالتغييرات 

التي تم إدخالها نتيجة إعتماد المعيار الدوليه إلعداد التقارير 
 المالية رقم 9: األدوات المالية التي 

تؤثر على:

تصنيف الموجودات المالية: تقييم نموذج العمل الذي   •
يتم فيه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا كانت 

الشروط التعاقدية لألصول المالية هي فقط دفع االصل 
مع الربح على المبلغ األصلي القائم.

حساب الخسارة االئتمانية المحتملة )ECL(: التغييرات   •
في اإلفتراضات والتقديرات الغير مؤكده التي لها تأثير 

جوهري على الخساره االئتمانية المحتملة للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتي تتعلق بالتغييرات 

التي تم إدخالها نتيجة اعتماد المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم 9: االدوات المالية. ويرجع هذا التاثير 

بشكل رئيسي إلى المدخالت واالفتراضات والتقنيات 
المستخدمة في حساب ECL الخسارة االئتمانيه 

المحتمله بموجب منهجية المعايير الدولية للتقارير 
المالية 9.

المدخالت واإلفتراضات والتقنيات المستخدمة لحساب 
المنهجية الدولية العداد التقارير المالية رقم 9 

تتمثل المفاهيم األساسية في المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم 9 والتي لها التأثير األكثر أهمية وتتطلب درجة 

عالية من الحكم كما يراها البنك أثناء تحديد تقييم التاثير 
والتي تشتمل في: 

تقييم الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان  •
عوامل االقتصاد الكلي ومعلومات تطلعية   •

وسيناريوهات متعددة
تعريف التعثر  •

العمر المتوقع  •

معلومات مفصله لمعايير الزيادة الكبيرة في مخاطر 
االئتمان، عوامل االقتصاد الكلي، المعلومات المستقبلية 

وعوامل متعددة وتعريف العمر االفتراضي والمتوقع يرد في 
اإلشارة المرجعية رقم 2-6-5 من البيان المالي.

حسابات ECL النافذة هي نواتج من النماذج المعقدة مع 
عدد من االفتراضات األساسية فيما يتعلق باختيار المدخالت 

 ECL المتغيرة واعتمادها المتبادل. تتضمن عناصر نماذج
التي تعتبر األحكام والتقديرات المحاسبية ما يلي:

نموذج تصنيف الدرجات الداخلية للنافذة  -
معايير النافذة لتقييم ما إذا كانت هناك زيادة ملحوظة   -
في مخاطر االئتمان، ومن ثم ينبغي قياس المخصصات 

للموجودات المالية على أساس خسائر االئتمان 
المتوقعة على أساس العمر )LTECL( والتقييم النوعي

تقسيم األصول المالية عندما يتم تقييم ECL على   -
أساس جماعي

تطوير نماذج ECL، بما في ذلك الصيغ المختلفة   - 
واختيار المدخالت

تحديد االرتباطات بين سيناريوهات االقتصاد الكلي   -
والمدخالت االقتصادية، مثل مستويات البطالة وقيم 

 ،)PD( الضمانات، وتأثير ذلك على احتمالية التقصير
والتعرض عند التخلف عن السداد )EAD( والخسارة 

)LGD( المعطاة للخسارة
اختيار سيناريوهات االقتصاد الكلي التطلعية وأوزانها   -

 .ECL االحتمالية، الشتقاق المدخالت االقتصادية في نماذج
 

4-٢ خسائر تدني القيمة في التمويل )السياسة 
سارية حتى 3١ ديسمبر ٢٠١7(

تقوم االدارة بتاريخ كل تقرير بمراجعة محفظة التمويل 
لتقييم اإلنخفاض بالقيمة كل ثالثة اشهرعلى االقل. لتحديد 

فيما إذا كان يجب إدراج خسارة إنخفاض القيمة في قائمة 
الربح والخسارة والدخل الشامل، تجري اإلدارة تقديرات فيما 

إذا كانت هناك أية بيانات قابلة للمراقبة تشير إلى وجود 
إنخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية 

المتوقعة من محفظة التمويل قبل تحديد اإلنخفاض لكل 
مديونية بتلك المحفظة. و قد يتضمن هذا الدليل بيانات 
قابلة للمراقبة تشير إلى أنه كان هناك تغير سلبي في 

وضع الدفع للمقترضين في مجموعة أو ظروف إقتصادية 
وطنية أو محلية ترتبط مع عجز الدفع على األصول في 
المجموعة. تستخدم اإلدارة تقديرات ترتكز على خبرة 

الخسائر التاريخية ألصول ذات صفات مخاطر إئتمان ودليل 
موضوعي إلنخفاض بالقيمة مشابه لتلك الصفات في 

المحفظة عند جدولة تدفقاتها النقدية المستقبلية. تتم 
مراجعة المنهجية واإلفتراضات المستخدمة لتقدير قيمة 
وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم 

لتقليل أية فروقات بين تقديرات الخسارة والخسارة الفعلية.

4-3 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 
يتم إحتساب اإلستهالك لتنزيل تكلفة األصول على أساس 

العمر اإلنتاجي المقدر. يتم إحتساب العمر اإلنتاجي 
المقدر وفقًا لتقييم إدارة الشركة بناء على عدة عوامل 

منها الدورات التشغيلية وبرامج الصيانة و التآكل والتلف 
الطبيعيين وذلك بإستخدام أفضل التقديرات. 

٢٠١8
الف ريال

٢٠١7
الف ريال

 1،085  1،172 النقد بالصندوق

 4،184  9،048 ارصدة لدى البنك المركزي العماني

 5،269  ١٠،٢٢٠ النقد وما في حكم النقد

نقد بالصندوق وارصدة لدى البنك المركزي العماني  5

تصنف جميع حاالت التعرض السابقة على أنها المرحلة 1 كما في 31 ديسمبر 2018.

ال تعتبر خسائر اإلئتمان المتوقعة على النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية جوهرية وبالتالي لم يتم إجراء أية تعديالت من 
قبل البنك.
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مجموعتمويل ذاتي
٢٠١8 الف ريال

6،7906،790  صكوك الحكومية

963963  صكوك الشركات

550550  صكوك البنوك

8،303  8،303  أصول مالية بالتكلفة المطفأة 

)55( )55( ناقص مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة

8،248  8،٢48  األصول المالية بالتكلفة المطفأة بعد تبني المعيار 9

مجموع2018 تمويل تضامنيتمويل ذاتي
الف ريال

335 134201 مستحقات من بنوك خارجية

 2،0003،0005،000 مستحق الى بنوك محلية

2،1343،2015،335

---ناقص مخصص خسائر اإلئتمان

 5،335  3،٢٠١  ٢،١34 مستحق من بنوك و مؤسسات مالية

مجموع ٢٠١7تمويل تضامنيتمويل ذاتي
الف ريال

4،763  2،858  1،905  مستحقات من بنوك خارجية

15،169  9،101  6،068  مستحق الى بنوك محلية

١9،93٢ ١١،959  7،973 مستحق من بنوك و مؤسسات مالية

٢٠١8
الف ريال

٢٠١7
 الف ريال

--الرصيد في بداية السنة

-69أثر تطبيق المعيار 9

-69خسائر إنخفاض القيمة كما في 1 يناير 2018

-)١4(المفرج / المكون خالل السنة 

-55المجموع 

مجموعتمويل ذاتي
٢٠١7 الف ريال

3،963  3،963  صكوك الحكومية

963  963  صكوك الشركات

550  550  صكوك البنوك

5،476 5،476 أصول مالية بالتكلفة المطفأة

مجموع ٢٠١8 تمويل تضامنيتمويل ذاتي
 الف ريال

١،7٢٢  1،033  689  اجمالي ذمم مبيعات آجلة تحت المرابحة

)١45( )87( )58( ناقصا: ايرادات غير مكتسبة تحت المرابحة

  631  946  ١،577

)8( )5( )3( ناقصا: مخصصات خسائر اإلئتمان 

١،569  94١  6٢8  ذمم مبيعات آجلة تحت المرابحة

مجموع ٢٠١7 تمويل تضامنيتمويل ذاتي
 الف ريال

1،823  1،094  729  اجمالي ذمم مبيعات آجلة تحت المرابحة

)127( )76( )51( ناقصا: ايرادات غير مكتسبة تحت المرابحة

  678  1،018  1،696

)31( )19( )12( ناقصا: مخصصات خسائر اإلئتمان 

1،665  999  666  ذمم مبيعات آجلة تحت المرابحة

مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية6   7
7-٢ الحرك في مخصصات خسائر اإلئتمان المتوقعة مبينة فيما يلي:

ذمم مدينة عن مبيعات آجلة تحت المرابحة  8

الموجودات المالية:  7
7-١ مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية

مستحق من بنوك أجنبية من بنك دولي ذو تصنيف AA مع استحقاق حالي، وهو ما يجعل مبلغ ECL المحسوب غير ذي  )أ( 
أهمية.

 ECL مع فترة استحقاق جارية، مما يجعل مبلغ BB ب( المبالغ المستحقة من البنوك المحلية من بنك محلي ذو تصنيف(
المحسوب غير ذي أهمية.

الذمم المدينة عن المبيعات اآلجلة تتعلق بتمويل مقدم الى افراد . يمكن قياس الجودة االئتمانية للمبيعات اآلجلة غير 
المتأخرة و غير منخفضة القيمة بالرجوع الى النظام التصنيف الداخلي الذي تتبناه نافذة مزن . 



إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31  ديسمبر 2018

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في 31  ديسمبر 2018

التقرير السنوي 2018 | 241  240 | البنك الوطني العماني 

٢٠١8
الف ريال

٢٠١7
الف ريال

8٠171متأخرة حتى 30 يوم

15-متأخرة حتى 30 – 60 يوم

--متأخرة حتى 89 – 60 يوم

8٠186المجموع

مجموع ٢٠١7تمويل تضامني تمويل ذاتي
 الف ريال

   في ١ يناير ٢٠١8

113،304 67،982  45،322 إضافات

7،762  4،657  3،105 في 31 ديسمبر 2018

121،066 72،639  48،427 االستهالك

   االستهالك

)26،708( )16،025( )10،683(في 1 يناير 2018

)9،067( )5،440( )3،627(استهالك السنة

)35،775( )21،465( )14،310(في 31 ديسمبر 2018

85،291 51،174  34،117 صافي القيمة الدفترية في31 ديسمبر 2018

)1،128( )677( )451(ناقصا : مخصصات خسائر اإلئتمان

84،١63 5٠،497  33،666 االيجار المنتهية بالتمليك – بالصافي

مجموع ٢٠١7تمويل تضامني تمويل ذاتي
 الف ريال

  التكلفة

41،36062،040103،400في 1 يناير 2017

3،9625،9429،904إضافات

45،32267،982113،304في 31 ديسمبر 2017

   االستهالك

)18،245()10،948()7،297(في 1 يناير 2017

)8،463()5،077()3،386(استهالك السنة

)26،708()16،025()10،683(في 31 ديسمبر 2017

34،63951،95786،596صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر2017

)1،144()686()458(ناقصا : مخصصات خسائر اإلئتمان

34،١8١5١،٢7١85،45٢االيجار المنتهية بالتمليك – بالصافي

٢٠١8
الف ريال

٢٠١7
الف ريال 

7،25012،121 متأخرة حتى 30 يوم

1،9991،861 متأخرة حتى 30 – 60 يوم

669154 متأخرة حتى 89 – 60 يوم

9،9١814،136 المجموع

٢٠١8
الف ريال

٢٠١7
الف ريال

10،233878 متأخرة حتى 30 يوم

233 224متأخرة من 30 - 60 يوم

–657 متأخرة من 60 – 89 يوم

1،111 ١١،١١4 المجموع

مجموعتمويل تضامنيتمويل ذاتي
٢٠١8 الف ريال

 26،235  15،741 2017ذمم المشاركة المتناقصة

 )110( )66()44(ناقصا: مخصصات خسائر اإلئتمان

٢6،١٢5 ١5،675 ١٠،45٠ المجموع

مجموعتمويل تضامنيتمويل ذاتي
 ٢٠١7 الف ريال

 11،120  6،672 4،448 ذمم المشاركة المتناقصة

 )112( )68()44(ناقصا: مخصصات خسائر اإلئتمان

 ١١،٠٠8  4،4٠46،6٠4 المجموع

االيجارة المنتهية بالتمليك مستحقة ولكن غير منخفضة القيمةذمم مبيعات آجلة تحت المرابحة متأخرة ولكنها غير منخفضة القيمة

المشاركة المتناقصة مستحقة ولكن غير منخفضة القيمة

صافي اإلجارة المنتهية بالتمليك المشاركة المتناقصة9   ١٠

يتعلق اإليجار المنتهي بالتمليك بتمويل تم تقديمه الى عمالء افراد وشركات . يمكن قياس الجودة االئتمانية للمبيعات 
اآلجلة غير المتأخرة و غير منخفضة القيمة بالرجوع الى النظام التصنيف الداخلي الذي يتبناه مزن. 

المشاركة المتناقصة ينطبق على التمويل المقدم لعمالء الخدمات المصرفية لألفراد والشركات. ويمكن تقييم نوعية 
االئتمان من المشاركة المتناقصة التي كانت لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها بالرجوع إلى نظام التقييم 

الداخلي الذي اعتمده ُمزن للصيرفة اإلسالمية.
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٢٠١8
الف ريال

٢٠١7
الف ريال 

268584 متأخرة حتى 30 يوم

44 -متأخرة حتى 30 – 60 يوم

-400متأخرة حتى 89 – 60 يوم

668628المجموع

 مجموع ٢٠١8  تمويل تضامنيتمويل ذاتي
الف ريال

 4،721  2،833  1،888 ذمم إجارة معجلة مدينة 

 )24( )14( )10(ناقصا: مخصصات خسائر اإلئتمان

 4،697  ٢،8١9  ١،878 المجموع

 مجموع ٢٠١8  تمويل تضامنيتمويل ذاتي
الف ريال

4،703 2،822 1،881 ذمم إجارة معجلة مدينة 

)47()28()19(ناقصا: مخصصات خسائر اإلئتمان

 4،656 ٢،794 ١،86٢ المجموع

 مجموع ٢٠١8  تمويل تضامنيتمويل ذاتي
الف ريال

 14  8 6إجمالي إجارة خدمات مؤجلة

 )3( )2()1(ناقص إيرادات غير محققة

 5 6  11 

---ناقص مخصصات خسائر اإلئتمان

56١١إجارة خدمات
٢٠١8

الف ريال 
٢٠١7

الف ريال 

 123  130 ذمم ارباح مدينة

 93  87 ايجار مقدم

 31  125 اصول متنوعة

 34٢ 247 

٢٠١8
الف ريال 

٢٠١7
الف ريال 

 47،826  52،479 ودائع وكالة

 61،683  51،037 فلكس وكالة

 ١٠3،5١6109،509

سيارات 
ومفروشات 

ومعدات
ألف ريال

تحسينات على 
عقارات مستأجرة

ألف ريال

المجموع
ألف ريال

   التكلفة

2،027 701 1،326 1 يناير 2018

13-13 إضافات 

1،3397012،040 31 ديسمبر 2018

   االستهالك

 1،428  653  775 1 يناير 2018

31191 160 استهالك السنة

319356841619 ديسمبر 2018

4٠4١74٢١صافي القيمة الدفترية في 3١ ديسمبر ٢٠١8

سيارات 
ومفروشات 

ومعدات
ألف ريال

تحسينات على 
عقارات مستأجرة

ألف ريال

المجموع
ألف ريال

   التكلفة

1،541 614 1927 يناير 2017

486 87  399 إضافات 

7012،027 1،326 31 ديسمبر 2017

   االستهالك

 1،153  575  578 1 يناير 2017

78275  197 استهالك السنة

317756531،428 ديسمبر 2017

55١48599صافي القيمة الدفترية في 3١ ديسمبر ٢٠١7

ايجارة مؤجلة صافي الممتلكات والمعدات١١   ١3

أصول أخرى  ١4

حسابات وكالة  ١5

ايجارة خدمات  ١٢
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مستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية  ١6

مطلوبات أخرى  ١7

مخصصات خسائر اإلئتمان التمويلية والمستردات والمفرج من مخصصات خسائر     ١8
اإلئتمان التمويلية  

١8-١ مخصص المحفظة

٢٠١8
الف ريال 

٢٠١7
الف ريال 

-١٠،٠6٠ مستحق إلى المركز الرئيسي

-١٠،٠6٠ مستحق إلى بنوك ومؤسسات مالية

٢٠١8
الف ريال 

٢٠١7
الف ريال 

111  ٢٢7دائنون مختلفون

8  ١8مستحق الدفع قصير األجل

2،045  ٢.٠79ارباح قيد للدفع

1،190  ٢.١74سلف ايجار معجلة

127  ١43ارباح مؤجلة تحت المرابحة

  4،64١ 3،481

٢٠١8
الف ريال 

٢٠١7
الف ريال 

١.٢6١1.294في 1 يناير

-)٢96(أثر تبني المعيار 9 

9651.294إعادة بيان الرصيد اإلفتتاحي وفق المعيار 9

3749المضاف للمخصص أثناء السنة

)42()١5(االفراج خالل العام

١،3٢41،261في 3١ ديسمبر

تصنيف 
األصل وفق 

لوائح البنك 
المركزي 
العماني

تصنيف األصل 
وفق المعيار 

 9

إجمالي 
المبلغ

مخصص وفق 
لوائح البنك 

المركزي 
العماني

مخصص 
وفق 

المعيار 9

الفرق بين 
مخصص 

البنك 
المركزي 
العماني 

والمخصص 
في السجالت

صافي 
المبلغ 

وفق البنك 
المركزي 
العماني

صافي 
الفرق وفق 

المعيار 9

الربح المدرج 
في األرباح 
والخسائر 

وفق المعيار 
 9

إحتياطي 
الربح وفق 

البنك 
المركزي 
العماني

)1()2()3()4()5( = )6( 
)10(-)5(-)4()10(-)4(-)3(=)7( = )8( 

)5(-)3()9()10(

معياري

--63،039 62،690 349  294  643 63،333مرحلة 1

--43،31 43،141 172  277  449 43،590مرحلة 2

--------مرحلة 3

--57١5٢١١٠5،83١١٠6،35٢ ١،٠9٢ ١٠6،9٢3  فرعيمجموع 

ذكر خاص

--------مرحلة 1

--8730578،5738،630 8،660 مرحلة 2

--------مرحلة 3

--873٠578،5738،63٠ 8،66٠  فرعيمجموع

دون المعيار

--------مرحلة 1

--------مرحلة 2

37-1،044883)161(348546 1،429 مرحلة 3

37-١،٠44883)١6١(348546 ١،4٢9  فرعيمجموع

مشكوك فيه

--------مرحلة 1

--------مرحلة 2

--------مرحلة 3

-------- فرعيمجموع

خسارة

--------مرحلة 1

--------مرحلة 2

100-822190123167532699مرحلة 3

١٠٠-8٢٢١9٠١٢3١6753٢699 فرعيمجموع
بنود أخرى غير 

مغطاة وفق 
تعميم

البنك المركزي 
 BM العماني

977
والتعليمات 

ذات الصلة

--13،63713،583)55(55 - 13،637 مرحلة 1

--------مرحلة 2

--------مرحلة 3

--13،583 13،637  )55( 55  -  13،637  فرعي مجموع

المجموع

--76،6٢٢ 76،3٢8 643348٢94 76،97٠ مرحلة ١

--5١،944 5٢،٢5٠5363٠6٢٢95١،7١4مرحلة ٢

١37-١،58٢ ١،576 ٢،٢5١5386696مرحلة 3

١37-١3٠،١47 ١٢9،6١8 ١،3٢45٢9 ١،7١7 ١3١،47١ االجمالي

١8-٢ مقارنة للمخصص وفق المعيار 9 ولوائح البنك المركزي العماني
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١8-3 الحركة في خسائر اإلئتمان المتوقعة 

 الف ر ع الف ر ع مرحلة ٢الف ر ع مرحلة ١
مرحلة 3

الف ر ع 
االجمالي

التعرض الخاضع لخسائر اإلئتمان المتوقعة

117،834 2،251 52،250 63،333عقود التمويل لدى العمالء

8،303 --8،303أوراق مالية إستثمارية بالتكلفة المطفأة

176 --176 الجزء غير المستخدم من عقود التمويل والضمانات المالية

5،335 --5،335 المستحق من البنوك والبنك المركزي وأصول مالية أخرى

     

الرصيد اإلفتتاحي )تأثير أول يوم( كما في ١ يناير ٢٠١8

967 268 357 342 عقود التمويل لدى العمالء

69--69 أوراق مالية إستثمارية بالتكلفة المطفأة

----إلتزامات التمويل والضمانات المالية

----المستحق من البنوك والبنك المركزي وأصول مالية أخرى

4١١ 357٢68 ١،٠36

صافي التحويل بين المراحل

-27 49  )76(عقود التمويل لدى العمالء

----أوراق مالية إستثمارية بالتكلفة المطفأة

----الجزء غير المستخدم من عقود التمويل والضمانات المالية

----المستحق من البنوك والبنك المركزي وأصول مالية أخرى

صافي المحمل للفترة

عقود التمويل لدى العمالء )متضمنًة الفوائد التعاقدية المحفوظة 
374302)100(28 بمقدار 66 ألف ريال عماني(

)15(--)15(أوراق مالية إستثمارية بالتكلفة المطفأة

----الجزء غير المستخدم من عقود التمويل والضمانات المالية

----المستحق من البنوك والبنك المركزي وأصول مالية أخرى

١4)١٠٠(374٢88

الرصيد الختامي كما في 3١ ديسمبر ٢٠١8

١،٢69 3٠6669 ٢94 عقود التمويل لدى العمالء

55-- 55 أوراق مالية إستثمارية بالتكلفة المطفأة

----الجزء غير المستخدم من عقود التمويل والضمانات المالية

----المستحق من البنوك والبنك المركزي وأصول مالية أخرى

348 3٠6669١،3٢4

وفق لوائح 
البنك المركزي 

العماني

وفق المعيار 
الفرق9

–)221()221(خسارة إنخفاض القيمة المحملة على حساب األرباح والخسائر

)393(1،7171،324*مخصصات وفق لوائح البنك المركزي العماني / وفق المعيار 9 

–1.631.63إجمالي معدل التمويل لألداء غير المنتظم 

 )0.10(1.241.13صافي معدل التمويل لألداء غير المنتظم

الف ريال عماني 

* ال يشمل الفوائد التعاقدية المحفوظة بمقدار 137 ألف ريال عماني.

في 31 ديسمبر 2018 ال يوجد استثمار مقيد )مقابل ال شيء في 31 ديسمبر 2017( . 

إن الفرق ذو الصلة )صافي الضريبة( بين االنخفاض الحالي في خسائر التمويل المحسوب وفقًا لمتطلبات المبادئ التوجيهية 
للمصرف اإلسالمي للمحاسبين )AAOIFI( والبنك المركزي العماني )CBO( ومخصص االنخفاض في القيمة المحسوب بموجب 

المعيار الدولي للتقارير المالية 9، لم يتم تحويله إلى احتياطي انخفاض قيمة التمويل من الخسائر المتراكمة اعتباًرا من 1 
يناير. 2018 و 31 ديسمبر 2018، حيث أن النافذة ليست كيانًا قانونًيا منفصالً ويتم تقييم المتطلبات على مستوى البنك ككل.

مصروف إنخفاض القيمة والمخصصات المحتفظ بها

٢٠١8
الف ريال 

٢٠١7
الف ريال 

 4،7724،600حساب التوفير المرابحة

310254احتياطي توازن االرباح 

11893احتياطي مخاطر االستثمار

5،٢٠٠4،947

٢٠١8
النسبة 

٢٠١7
النسبة 

40%40%حصة أصحاب حسابات االستثمار غير المقيد

60%60%حصة المضارب

حقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  ١9

 تقسم ارباح االستثمارات بين المالكين واصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة للفترة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2018 كما يلي:

يخصم احتياطي مخاطر االستثمار من حصة اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة بمعدل 0.5% بعد توزيع حصة المضارب 
وفقا للسياسة المعتمدة تحسبا للخسائر المستقبلية لحقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة . يعود احتياطي 

مخاطر االستثمار الى اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة وفقا لبنود وشروط تعاقد المضاربة.

احتياطي توازن األرباح بنسبة 1 % هو المبلغ الذي توزعة نافذة مزن والذي يفيض عن الربح الموزع الى اصحاب حسابات االستثمار 
غير المقيدة قبل توزيع حصة المضارب من االيرادات للحفاظ على مستوى الدخل. يعود احتياطي مخاطر االستثمار الى أصحاب 

حقوق الملكية واصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة.

راس المال المستلم  ٢٠
يشتمل راسمال مزن على 13،500،000 ريال تم تحويله من البنك الوطني العماني ش م ع ع. ) مقابل 13،500،000 ريال في عام 2017(
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٢٠١8 الف ريال تمويل تضامنيتمويل ذاتي 

334982ايرادات مبيعات آجلة تحت المرابحة

٢٠١8
الف ريال

٢٠١7
الف ريال

33 33 حسابات المرابحة جارية

٢٠١8تمويل تضامنيتمويل ذاتي 
 الف ريال 

317476793إيرادات المشاركة المتناقصة

٢٠١7تمويل تضامنيتمويل ذاتي 
 الف ريال 

264397661إيرادات المشاركة المتناقصة

٢٠١7 الف ريالتمويل تضامنيتمويل ذاتي 

345286ايرادات مبيعات آجلة تحت المرابحة

ايرادات المبيعات اآلجلة تحت المرابحة   ٢١

إيرادات االيجارة المنتهية بالتمليك  ٢٢

٢٠١8 الف ريال تمويل تضامنيتمويل ذاتي 

13،588 5،4358،153 إيرادات االيجارة المنتهية بالتمليك

)9،067()5،440()3،627(ناقصا: االستهالك

 ١،8٠8  ٢،7١3 4،5٢١ 

2017 الف ريال تمويل تضامنيتمويل ذاتي 

12،588 7،553 5،035 إيرادات االيجارة المنتهية بالتمليك

)8،463()5،078()3،385(ناقصا: االستهالك

  ١،65٢  ٠،475  4،١٢5 

إيرادات المشاركة المتناقصة  ٢3

العائد على اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  ٢4

٢٠١8
الف ريال

٢٠١7
الف ريال

1،650 1.597وكالة

1،378 1.722فليكس وكالة

 3،3193،028

٢٠١8
الف ريال

٢٠١7
الف ريال

1،3311،420رواتب وعالوات

219 208 ايجار ورسوم وضرائب

46 20 اعالنات

60 60 الرسوم اإلدارية لمكتب الرئيسي

83 88 مصروفات التصليح

5 5 الرسوم القانونية والمهنية

19 12 األدوات المكتبية

53 48 مكافآت اعضاء مجلس االدارة

27 10 نفقات سفر وترفيه

303203مصروفات متنوعة

  ٢،٠85  2،135

٢٠١8
الف ريال

٢٠١7
الف ريال

  ودائع وحسابات أخرى

6،940 8،548 أعضاء مجلسي اإلدارة والرقابة الشرعية والمساهمين أصحاب مصالح تقل عن 10 % في مزن 

٢٠١8
الف ريال

٢٠١7
الف ريال

  التمويل

104120أعضاء مجلسي اإلدارة والرقابة الشرعية والمساهمين أصحاب مصالح تقل عن 10 % في مزن 

العائد على وكالة غير المقيدة   ٢5

مصروفات عمومية وإدارية  ٢6

معامالت االطراف ذات العالقة  ٢7
تجري نافذة مزن في سياق النشاط اإلعتيادي بعض المعامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه ومع شركات 

يستطيعون أن يمارسوا تأثيرًا هامًا عليها. بلغ مجمل المبالغ واألرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة ما يلي:
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٢٠١8
الف ريال

٢٠١7
الف ريال

  مكافآت مدفوعة الى أعضاء مجلسي اإلدارة والرقابة الشرعية

  رئيس مجلس االدارة

 8 8‐ مكافأة مقترحة

 3 3‐ بدالت حضور االجتماعات 

 3 3‐ مصاريف أخرى مدفوعة

  أعضاء أخرين

 19  17‐ مكافآت مقترحة

 12  11‐ بدالت حضور االجتماعات

 8  6‐ مصاريف أخرى مدفوعة

6٠6٠أتعاب إدارية مستحقة الى البنك الوطني العماني عن معامالت مصرفية تقليدية

التزامات عرضية وارتباطات  ٢8
٢8-١ بنود طارئة تتعلق باالئتمان 

تعتبر النافذة طرًفا في أداة مالية ذات مخاطر ائتمانية 
خارج الميزانية العمومية في سياق العمل االعتيادي 

لتلبية االحتياجات المالية لعمالئها. تتضمن هذه األدوات 
المالية خطابات اعتماد مستندية وضمانات مالية ألطراف 
ثالثة والتزامات بتقديم االئتمان وغيرها. إن تعرض النافذة 

لخسارة االئتمان في حالة عدم قيام الطرف اآلخر بمثل هذه 
األدوات المالية يتم تمثيله بقيمة العقد أو القيمة االسمية 

لألداة. ومع ذلك، عادًة ما تكون مخاطر االئتمان على هذه 
المعامالت أقل من قيمة العقد أو القيمة اإلسمية.

إن المخاطر التي ينطوي عليها ذلك هي في األساس نفس 
مخاطر االئتمان التي ينطوي عليها توسيع نطاق تسهيالت 
التمويل، وبالتالي تخضع هذه المعامالت لنفس المنظمة 

االئتمانية واحتياطات محفظة األوراق المالية والضمانات 
للعمالء الذين يتقدمون بطلبات التمويل للعمالء.

كانت قيمة العقد غير المسددة أو المبالغ االسمية لهذه 
األدوات في 31 ديسمبر كما يلي:

٢٠١8
الف ريال

٢٠١7
الف ريال

--خطابات االئتمان

176699خطابات الضمان

١76699

في تاریخ التقریر، بلغت قیمة العقود غیر المسحوبة من عقود التمویل مع العمالء بمقدار صفر ريال عماني )2017: صفر ريال عماني(.

يحلل الجدول أدناه تركيز االلتزامات الطارئة حسب القطاع االقتصادي:

 ٢٠١8
٢٠١7 الف ريال

 الف ريال

0%-0%-اإلنشاءات

0%-0%-المرافق العامة

0%-0%-تجارة التصدير

0%-0%-الحكومة

0%-0%-تجارة اإلستيراد

0%-0%-المواصالت

0%-0%-التجارة بالجملة والتجزئة

100% 699 100%176الخدمات

0%-0%-الصناعة

0%-0%-التعدين والمحاجر

١76٪١٠٠699٪١٠٠

إدارة المخاطر المالية  ٢9
أن اهم االهداف التي تسعى اإلدارة الى تحقيقها يتمثل في 

الحفاظ على موارد مزن من مختلف المخاطر التي تواجهها. 
وتشتمل مجموعة المخاطر التي تتعرض لها نافذة مزن 

على المخاطر االئتمانية للشركات ومخاطر ائتمان االفراد 
ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل. وتتبع كافة انشطة 
المخاطر الى رئيس قسم المخاطر وهي مستقلة عن 

الوحدات التجارية بمزن. وتتعرض نافذة مزن لمخاطر االئتمان 
ومخاطر السيولة ومخاطر السوق.

مخاطر اإلئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر ان تتكبد مزن خسارة بسبب 
فشل الزبائن والعمالء أو األطراف المقابلة في الوفاء 

بالتزاماتهم التعاقدية نحو مزن . تعمد مزن الى إدارة و 
التحكم في المخاطر االئتمانية عن طريق وضع حدود 

داخلية على مقدار الخطر الذي يمكنها قبوله عند التعامل 
مع االفراد والجماعات )ملتزمون فرادى( و قطاعات االعمال 

تماشيا مع توجيهات البنك المركزي العماني.

إدارة مخاطر االئتمان

إلدارة مستوى مخاطر االئتمان، تبرم مزن صفقات مع 
األطراف األخرى من ذوي االئتمان الجيد. وتمثل لجنة االئتمان 

الشركات بالمجلس جهة االئتمان النهائي و سلطة الموافقة 
بمزن و المسؤولة أساسا عن الموافقة على جميع مقترحات 

االئتمان التي تتجاوز مستوى سلطة اإلدارة. إن لجنة إدارة 
االئتمان )“MCC“( هو الهيئة التي تتخذ القرارات باإلدارة و 

خولت للنظر في جميع القضايا المتعلقة باالئتمان ضمن 
حدود معينة.

سياسات تخفيف المخاطر االئتمانية

تدير مزن، تحدد وتقوم بضبط تركيزات مخاطر االئتمان 
وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق باألطراف االخرى من 

األفراد والجماعات، و قطاعات االعمال والدول. كم تحدد مزن 
هياكل مستويات مخاطر االئتمان الذي تقبل به وذلك بوضع 

حدود لمستوى المخاطر المقبولة فيما يتعلق بمقترض 
واحد، أو مجموعة من المقترضين، والقطاعات الجغرافية 

والصناعية. ويتم رصد هذه المخاطر و مراجعتها دوريا من 
قبل لجنة إدارة االئتمان و لجنة المخاطر بالمجلس.

لتسهيل التخفيف من المخاطر تستخدم مزن تصنيفات 
وكالة موديز، كما تم وضع تصنيفات P&S وفيتش لتكون 

بمثابة مبادئ توجيهية لضمان تنويع المحفظة من حيث 
تصنيفات المخاطرالسيادية والتعرض الجغرافي. وقد وافق 

المجلس على هذه الحدود. تتلزم مزن للمبادئ التوجيهية 
للبنك المركزي العماني في تمويل التجزئة بشكل صارم.

فيما يلي تحليال لمحفظة التمويل. وجدير بالذكر ان 
 محفظة التمويل تشتمل على كافة الحسابات المعيارية 

وال توجد حاالت لإلنخفاض في القيمة بالمحفظة. 

مع اعتماد معيار التقرير المالي الدولي 9 مؤخرًا، تم 
تعزيز إدارة مخاطر االئتمان بشكل أكبر حيث تم أخذ 

المزيد من السمات في االعتبار، بما في ذلك على سبيل 
المثال ال الحصر، تحديد المخاطر الرئيسية الناشئة القائمة 

المتعلقة بالصناعة واالقتصاد وبنية المعامالت وشروط وحالة 
المدفوعات إلخ في تقييم خسائر اإلئتمان المتوقعة.

يؤدي دمج المعلومات المستقبلية إلى زيادة مستوى 
الحكم حول كيفية تأثير التغييرات في عوامل االقتصاد 

الكلي هذه على خسائر االئتمان المتوقعة )ECL( القابلة 
للتطبيق على مرحلة 1 والمرحلة الثانية من التعرض 

والتي تعتبر ذات أداء. تتم مراجعة المنهجيات واالفتراضات 
المتضمنة، بما في ذلك أي توقعات للظروف االقتصادية 

المستقبلية، بشكل دوري. إن تقييم الزيادة الكبيرة في 
مخاطر االئتمان وإحتساب خسائر االئتمان المتوقعة يتضمن 

معلومات مستقبلية.

٢8-٢ ارتباطات رأسمالية واستثمارية

٢٠١8
الف ريال 

٢٠١7
الف ريال 

1،8792،017ارتباطات تعاقدية إلجارة مؤجلة

-490ارتباطات تعاقدية للمشاركة بالتناقص

 2،3692،017

20268،400التزامات عقود االيجار التشغيلية 

  الحد االدنى لمدفوعات عقود االيجار المستقبلية :

20 64 أقل من سنة واحدة

48 138 من سنة الى خمس سنوات

 ٢٠٢68

قائمة الدخل تشمل المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة:
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التركيز الجغرافي )أ( 
إن كافة االصول وااللتزامات المالية المقرر عنها بالمركز المالي وان كافة البنود المقرر عنها خارج وداخل المركز المالي 

تتواجد في سلطنة عمان. 

تركيز العمالء  )ب( 

3١ ديسمبر ٢٠١8

مستحق 
من البنوك 

والمؤسسات 
 المالية 
الف ريال

الموجودات 
المالية المحتفظ 

 بها للمتاجرة 
الف ريال

ذمم مدينة عن 
مبيعات آجلة 

الف ريال

ايجار ينتهي 
 بالتمليك 

الف ريال

    حسب األصول

61،709 1،254 --االفراد

22،454 315 5،3358،248الشركات

 5,335  8,248  1,569 84,163

حسابات جارية 3١ ديسمبر ٢٠١8
الف ريال

حسابات الوكالة 
الف ريال

مستحق 
الى البنوك 

والمؤسسات 
المالية الف ريال

حقوق اصحاب 
حسابات 
االستثمار

 غير المقيد
الف ريال

    حسب االلتزامات

5،200 -15،745 1،306 االفراد

- 10،060  87،771  4،639 الشركات

  5,945 103,516  10,060  5,200

 3١ ديسمبر ٢٠١8
المشاركة 
 المتناقصة 

الف ريال

 ايجار معجل
الف ريال

 خدمات اجارة 
الف ريال

    حسب األصول

3،81311 1،770 االفراد

-884 24،355 الشركات

  26,125 4,697 11

3١ ديسمبر ٢٠١7

مستحق 
من البنوك 

والمؤسسات 
المالية الف ريال

الموجودات 
المالية المحتفظ 

 بها للمتاجرة 
الف ريال

ذمم مدينة عن 
مبيعات آجلة 

الف ريال

يجار ينتهي 
 بالتمليك 

الف ريال

    حسب األصول

60،945 1،335 --االفراد

24،507 330 5،476 19،932 الشركات

19,932  5,476  1,665  85,452

حسب القطاع االقتصادي )ج( 

  3١ ديسمبر ٢٠١7
المشاركة 
 المتناقصة 

الف ريال

ايجار معجل 
الف ريال

    حسب األصول

 3،271  546   االفراد

 1،385  10،462   الشركات

    ١١،٠٠8  4،656 

    11,008  4,656 

 حسابات جارية   3١ ديسمبر ٢٠١7
الف ريال 

حقوق اصحاب 
حسابات 

االستثمار غير 
المقيد الف ريال

    حسب االلتزامات

16،546 1،135   االفراد

97،910 4،141   الشركات

    5,276  114,456 

 

أصول

ذمم مدينة 
عن مبيعات 

آجلة تحت 
 المرابحة 
الف ريال

ايجار ينتهي 
 بالتمليك

الف ريال

المشاركة 
المتناقصة 

الف ريال

ايجار معجل 
الف ريال 

خدمة اجارة 
الف ريال

      31 ديسمبر 2018

 11  3،813  1،770  61،708  1،254  أفراد

- 884  11،631  15،319  21  إنشاءات

-- 10،029  1،313  78  تصنيع

-- 342  38  81  تجارة

-- 2،353  5،785  135  الخدمات

   1,569 84,163  26,125  4,697  11 

 
 

 
 

التزامات

حسابات 
جارية الف 

ريال

حسابات 
 الوكالة 
الف ريال

حسابات 
توفير الف 

ريال

      31 ديسمبر 2018

5،200 103،516 5،945    أفراد

---   إنشاءات

---   تصنيع

---   تجارة

---   الخدمات

     5,945 103,516 5,200
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التزاماتأصول

ذمم مدينة 
عن مبيعات 

آجلة تحت 
 المرابحة 
الف ريال

ايجار ينتهي 
 بالتمليك 

الف ريال

المشاركة 
المتناقصة 

الف ريال

ايجار معجل 
الف ريال

حسابات 
 جارية 

الف ريال

ودائع الوكالة 
 والتوفير 
الف ريال

      31 ديسمبر 2017

114،456 5،276 3،271 546 6٠،944 ١،334 أفراد

- - 1،384 ١٠،٢٠6 ١6،7١4 ١١ إنشاءات

- - - ١٠٠ ١،847 -تصنيع

- - - - - ٢3٢ تجارة

- - - ١56 5،947 88 الخدمات

  1,665 85,452 11,008 4,655 5,276  114,456

 تقييم إنخفاض القيمة )السياسة المنطبقة من 
١ يناير ٢٠١8

تعريف التخلف عن السداد والعالج

ترى النافذة أن أداة مالية تخلفت عن السداد، وبالتالي، 
المرحلة 3 )إنخفاض قيمة اإلئتمان( إلحتساب خسائر اإلئتمان 

المتوقعة في جميع الحاالت عندما يصبح المقترض متأخرا 
90 يوًما عن سداد مدفوعاته التعاقدية. تعتبر النافذة أرصدة 

الخزینة والبنوك متخلفة عن السداد ویتخذ إجراء فوري عندما 
ال یتم سداد المدفوعات الداخلیة المطلوبة قبل إغالق األعمال 

كماهو مبین في االتفاقیات الفردیة

كجزء من التقييم النوعي لما إذا كان العميل متخلًفا عن 
السداد، تأخذ النافذة أيًضا في عين اإلعنبار مجموعة متنوعة 

من الحاالت التي قد تشير إلى عدم إحتمال الدفع. عندما 
تحدث مثل هذه األحداث، تدرس النافذة بعناية ما إذا كان 

ينبغي أن يؤدي هذا الحدث إلى معاملة العميل على أنه 
متعثر، ومن ثم يتم تقييمه على أنه المرحلة 3 إلحتساب 

خسائر اإلئتمان المتوقعة أو ما إذا كانت المرحلة 2 مناسبة. 
مثل هذه األحداث تشمل:

التقييم الداخلي للمقترض يشير إلى التقصير أو شبه   –
التقصير

المقترض طلب التمويل في حاالت الطوارئ من البنك  –
المقترض الذي لديه التزامات مستحقة متأخرة للدائنين   –

العموميين أو الموظفين
المقترض المتوفى  –

انخفاض جوهري في قيمة الضمانات المتضمنة حيث   –
من المتوقع استرداد القرض من بيع الضمانات

انخفاض جوهري في مبيعات المقترض أو فقدان أحد   –
كبار العمالء

خرق إلتفاق ال يتنازل عنه البنك  –
المدين )أو أي منشأة قانونية داخل مجموعة المدين(   –

تقوم بتقديم طلب إعالن اإلفالس • تعليق ديون أو حقوق 
المساهمين المدرجة في البورصة بسبب الشائعات أو 

الحقائق المتعلقة بالصعوبات المالية.

إن سياسة النافذة في إعتبار أداة مالية “قد تم عالجها”، 
وبالتالي إعادة تصنيفها خارج المرحلة 3 عندما ال يكون أي 

من معايير التخلف موجوًدا لمدة ستة أشهر متتالية على 
األقل. إن قرار تصنيف أصل ما في المرحلة 2 أو المرحلة 1 عند 

عالجه يعتمد على درجة االئتمان المحدثة، في وقت العالج، 
وما إذا كان هذا يشير إلى وجود زيادة كبيرة في مخاطر 

االئتمان مقارنة باإلدراج المبدئي.

تأسيس معلومات تطلعية

تقوم النافذة بتأسيس معلومات تطلعية في كل من 
تقييمه لما إذا كانت مخاطر االئتمان لألداة قد ازدادت بشكل 

كبير منذ اإلدراج األولي وقياسه لخسائر اإلئتمان المتوقعة. 
وبناًء على إعتبار مجموعة متنوعة من المعلومات الفعلية 

والمتوقعة الخارجية، تقوم النافذة بصياغة وجهة نظر 
أساسية لالتجاه المستقبلي للمتغيرات االقتصادية ذات 

الصلة باإلضافة إلى مجموعة معقولة من السيناريوهات 
المحتملة.

بالنظر إلى طبيعة مخاطر النافذة وتوافر المعلومات 
الموثوقة إحصائيًا التاريخية، تستمد النافذة احتمالية 

 Moody التقصير باستخدام بيانات خالل دورة التي تنشرها
لكل فئة تصنيف.

افتراضات اقتصادية متغيرة

إن الطريقة المطبقة لتحديد سيناريوهات االقتصاد الكلي 
واحتماالتها هي نهج هجين يجمع بين التنبؤات / النمذجة 

الحتمية مع تحليل التوزيع العشوائي للحصول على 
الظروف االقتصادية البديلة واحتماالتها.

يمكن تلخيص االفتراضات الرئيسية والخيارات المنهجية في 
مجموعة من الخطوات التالية:

على الرغم من حقيقة أن سعر النفط لم يتم اختياره    .1
كمتغير توضيحي خالل التحسين اإلحصائي لالختيار 

المتغير، فإن فطنة األعمال باإلضافة إلى تحليل االرتباطات 
تشير إلى أنها قوة دافعة رئيسية في تحديد الناتج 

المحلي اإلجمالي ومعدل الفائدة الحقيقي على النحو 
المحدد في البنك الدولي )يتأثر معامل انكماش الناتج 

المحلي اإلجمالي بشدة بأسعار النفط حيث أن صناعة 
النفط مسؤولة عن جزء كبير من حجم الناتج المحلي 

اإلجمالي في ُعمان(.
تم إنشاء السيناريو األساسي على افتراض استقرار سعر    .2
النفط عند مستوى 54 دوالر أمريكي لبرميل النفط برنت.

إقراض الشركات واألعمال التجارية الصغيرة

بالنسبة للقروض المصرفية للشركات واالستثمارات، 
يتم تقييم المقترضين من قبل موظفي مخاطر االئتمان 

المتخصصين في البنك. يستند تقييم مخاطر االئتمان على 
نموذج تقييم النقاط االئتمانية الذي يأخذ في االعتبار مختلف 

المعلومات التاريخية والحالية والمستقبلية مثل:

المعلومات المالية التاريخية مع التوقعات والموازنات   –
التي أعدها العميل. تشمل هذه المعلومات المالية 

النتائج المحققة والمتوقعة ونسب المالءة ونسب 
السيولة وأي نسب أخرى ذات صلة لقياس األداء المالي 

للعميل. يتم التقاط بعض هذه المؤشرات في اإلتفاقيات 
المبرمة مع العمالء، وبالتالي، يتم قياسها بمزيد من 

االهتمام.

أي معلومات متاحة للجمهور حول العمالء من األطراف   –
الخارجية. وهذا يشمل درجات التصنيف الخارجية الصادرة 

عن وكاالت التصنيف، وتقارير المحللين المستقلين، 
وسندات متداولة عالنيًة أو أسعار مقايضة تقصير اإلئتمان 

أو البيانات الصحفية والمقاالت.
أي معلومات اقتصادية جغرافية أو جيوسياسية، على   –

سبيل المثال، نمو إجمالي الناتج المحلي المتعلق 
بقطاعات صناعية وجغرافية محددة حيث يعمل العميل.

أي معلومات داعمة أخرى موضوعية عن جودة وقدرات   –
إدارة العميل ذات الصلة بأداء الشركة.

يختلف مدى تعقيد وتقنيات التصنيف بناًء على تعرض   –
البنك وتعقيد وحجم العميل. يتم تصنيف بعض القروض 

التجارية الصغيرة األقل تعقيًدا ضمن نماذج البنك الخاصة 
بمنتجات التجزئة.

تم بناء السيناريوهات البديلة بناًء على االنحرافات عن    .3
المسار األساسي لسعر النفط مع األخذ بعين االعتبار:

ا.   التقلبات التاريخية للتغيرات في أسعار النفط )28 % 
االنحراف المعياري للتغيرات السعرية النسبية السنوية( ،

ب.   حجم االنفصال يساوي زائد / ناقص 0.87 االنحراف المعياري 
من السيناريو األساسي كتمثيل تقريبي الحتمال 

33،33% من السيناريوهات البديلة )السلبية والمواتية( ،
ج.   استندت ديناميكيات الوقت للمتغير على افتراض 

التوزيع الطبيعي للتغيرات السنوية في أسعار النفط مع 
بعض خصائص عكس المتوسط وقياس الزمن المعين 

)زمن االنحراف المعياري مرات الجذر التربيعي للوقت( 
مع عالمات )- / +( بما يتماشى مع خصائص السيناريو 

)سلبي / مواتية(.
كان من المتوقع أن يكون الناتج المحلي اإلجمالي    .4

ومعدل الفائدة الحقيقي يستند إلى اعتماديات التبادل 
وعالقاتهما )مع تأخر الوقت المناسب( لتغيرات أسعار 
النفط مع افتراض منتصف أسعار نفط برنت في إطار 

سيناريو محدد كما تم الحصول عليه من خالل العملية 
الموضحة في 3.

تم التنبؤ بالناتج المحلي اإلجمالي للفرد من خالل االنحدار    .5
إلى التغيرات في الناتج المحلي اإلجمالي المقابلة على 

النحو المقدر لسيناريو معين ويفترض خفض وتيرة 
النمو السكاني ال يعتمد على السيناريو المعني.

وتحدد الجداول التالية العوامل الرئيسية للخسارة المتوقعة 
واالفتراضات المستخدمة لتقدير حالة النافذة األساسية، وهي 
قوائم أسعار الصرف المعتمدة على الحالة األساسية، باإلضافة 

إلى تأثير استخدام سيناريوهات اقتصادية متعددة في 31 
ديسمبر 2018.

سيناريو خسائر اإلئتمان المتوقعة المحركين الرئيسيين
٢٠١9٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢والوزن المعين 

7.6%7.6%7.6%7.6%السيناريو األساسيسعر الفائدة الحقيقي 
6.8%6.3%5.5%3.7%سيناريو الصعود
9.4%10.4%11.8%13.9%سيناريو الهبوط

4.3%4.3%4.3%5.1%السيناريو األساسيالناتج المحلي اإلجمالي
6.7%6.7%7.2%6.8%سيناريو الصعود
1.7%1.7%1.4%3.3%سيناريو الهبوط

0.7%0.2%-0.3%0.1%السيناريو األساسيالناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد
3.7%3.2%3.2%2.3%سيناريو الصعود
-2.3%-2.9%-3.7%-2.0%سيناريو الهبوط
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إرشادات إعادة الهيكلة الصادرة عن البنك المركزي 
العماني من وقت آلخر.

هبوط بنسبة 25% أو أكثر في المبيعات أو في األرباح  ح. 
قبل ضريبة الدخل مقارنة بالسنة السابقة باستثناء حالة 

التغيير في نموذج األعمال/ أحد األحداث الجوهرية.
انخفاض في نسبة تغطية خدمة الدين إلى أقل من 1  ط. 

باستثناء الحاالت التي تتمتع بدعم ائتماني خارجي مقبول.
 R1 تخفيض تقييم الرتبة من خالل 3 درجات للتصنيف من ي. 

.R 6 و R 5 و 2 من الشقوق تم تخفيضها إلى R4 إلى
التآكل في القيمة الصافية بأكثر من 20% مقارنة بالسنة  ك. 

السابقة إلى جانب الزيادة في الرافعة المالية بمقدار 1.5 مرة.

إدارة مخاطر النموذج:

استخدم البنك نماذج في العديد من أنشطته المالية 
والتجارية من االكتتاب في تسهيل ائتماني لإلبالغ عن 

الخسارة المتوقعة بموجب معيار القرير المالي الدولي 9.

إلدارة المخاطر النموذجية، قام البنك بتطبيق إطار الحوكمة 
بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9. اإلطار هو سياسة 

البنك واسعة وينطبق على جميع نماذج البنك. ووفًقا 
لإلطار، فإن جميع النماذج الداخلية والخارجية )القائمة على 
الموردين( طورت نماذج قياس المخاطر التي تؤثر بشكل 
مباشر على إعداد التقارير المالية عن الخسارة المتوقعة 
وخسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة 

التي تتطلب التحقق من الصحة بشكل مستقل.

يحدد إطار العمل منهجية منظمة إلدارة التطوير والتحقق 
والموافقة والتطبيق واالستخدام المستمر للنماذج. وهو 

يحدد بنية إدارية فعالة ذات أدوار ومسؤوليات وسياسات 
وضوابط رقابة محددة بوضوح إلدارة مخاطر النموذج. تتم 

مراجعة اإلطار على أساس منتظم لضمان استيفائه 
للمعايير التنظيمية والممارسات الدولية. يجب اعتماد 
أي تغيير كبير في اإلطار من قبل مجلس اإلدارة أو لجنة 

المخاطر التابعة للمجلس.

لدى البنك ممارسة للقيام بتدقيق مستقل للنموذج الذي 
يقدم توصية للموافقة على استخدام نماذج تقدير / تقييم 

المخاطر الجديدة. باإلضافة إلى التحقق من صحة النموذج 
الجديد، فإنه يقّيم أيًضا أداء النماذج الحالية من خالل عملية 

التحقق السنوية. وسيكون استقاللية الفريق بمثابة خط دفاع 
ثاني فعال للبنك فيما يتعلق باستخدام النماذج.

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي عدم مقدرة نافذة مزن المستقبلية 
للوفاء بإلتزاماته عند استحقاقها. وتنشأ هذه المخاطر عند 

عدم قدرة نافذة مزن في الحصول على السيولة لمواجهة 
النقص في الودائع أو الزيادة في األصول.

 تعمل إدارة مخاطر سيولة نافذة مزن وفقًا لوثيقة سياسة 
مخاطر الخزينة التي أقرها مجلس اإلدارة إلى جانب توجيهات 

البنك المركزي العماني بإدارة مخاطر السيولة وفقا 
السلوب التدفق النقدي. إن إدارة السيولة ال تقيس فقط مركز 
السيولة للبنك على أساس مستمر، بل تدرس أيضا كيفية 

تطور متطلبات التمويل في ظل سيناريوهات مختلفة.

تعمد نافذة مزن الى مراقبة مخاطر السيولة لديها من 
خالل اسلوب التدفق النقدي واسلوب المخزون. وطبقا 

السلوب التدفق النقدي تسعى نافذة مزن الى اعداد تقرير 
باستحقاقات اصولها والتزاماتها )إ أ إ( هذا االسلوب يجعل 

النافذة على علم بجميع األصول وااللتزامات التي تستحق 
في مواقيت مرتبة تتراوح بين شهر الى خمس سنوات. 

وتشير حاالت عدم االتساق في هذه التواقيت فجوات سيولة 
وتتقيد نافذة مزن بكل صرامة بالسقف الذي وضعه 

البنك المركزي العماني وهو 15% من مجموع االلتزامات 
المتراكمة )التدفقات الخارجة( في حاالت عدم االتساق )فجوات 

السيولة ( في مثل هذه الحاالت حتى سنة واحدة . تحتفظ 
مزن باإلضافة الى ذلك بسقوف داخلية على حاالت عدم 

االتساق في توقيتات االستحقاق التي تتجاوز سنة واحدة.

يتولى قسم الخزينة بنافذة مزن ضبط ومراقبة مخاطر 
السيولة وضمان عدم التعرض لخطر السيولة وفي نفس 

الوقت اإلستغالل األمثل ألموال البنك. ويراقب المكتب األوسط 
في قسم إدارة المخاطر أيضًا وضع سيولة البنك وإبالغ قسم 

الخزينة بفجوة السيولة لمعالجتها.

اإلقراض اإلستهالكي ورهونات التجزئة

يشمل اإلقراض االستهالكي قروض شخصية غير مضمونة 
وبطاقات ائتمان وسحب على المكشوف. يتم تصنيف 

هذه المنتجات مع رهون التجزئة وبعض عمليات اإلقراض 
الصغيرة لألعمال األقل تعقيًدا من خالل أداة بطاقة األداء اآللي 

التي تعتمد في المقام األول على األيام التي فات موعد 
إستحقاقها. المدخالت الرئيسية األخرى في النماذج هي:

منتجات اإلقراض االستهالكي: استخدام السقوف   –
والتقلبات، ونمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت 
البطالة، التغيرات في مستويات الدخل / المرتبات 

الشخصية بناءًا على سجالت الحسابات الجارية 
والمديونية الشخصية وإعادة تسعير الفائدة المتوقعة.
رهون التجزئة: نمو الناتج المحلي اإلجمالي، ومعدالت   –

البطالة، والتغيرات في مستويات الدخل / المرتبات 
الشخصية استنادًا إلى سجالت الحسابات الجارية، 

والمديونية الشخصية، وإعادة تسعير الفائدة المتوقعة.

التعرض للمخاطر عند التقصير 

يمثل التعرض للمخاطر عند التقصير القيمة الدفترية 
اإلجمالية لألدوات المالية الخاضعة لحسابات انخفاض القيمة، 

مما يعالج قدرة العميل على زيادة التعرض للمخاطر مع 
االقتراب من التخلف عن الدفع والسداد المبكر المحتمل أيًضا 

لبطاقات االئتمان والتسهيالت المتجددة األخرى.

لحساب التعرض للمخاطر عند التقصير لقرض المرحلة 1، 
يقوم البنك بتقييم أحداث التخلف المحتملة في غضون 12 
شهًرا لحساب خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة 12 شهر ومع 

ذلك، إذا كان قرض المرحلة األولى متوقع التخلف في 12 
شهًرا من تاريخ الميزانية العمومية ومن المتوقع أيًضا عالجه 

ثم التعثر مرة أخرى، عندئٍذ يتم أخذ جميع أحداث التخلف 
المرتبطة بعين االعتبار. بالنسبة للمرحلة 2 و 3 واألصول 

المالية المشتراة أصالً بإئتمان منخفض القيمة، فإن التعرض 
للمخاطر عند التقصير يعتبر لألحداث على مدى عمر األدوات.

 يحدد البنك التعرض للمخاطر عند التقصير عن طريق 
نمذجة مجموعة من نتائج التعرض المحتملة في نقاط 

زمنية مختلفة، المقابلة لسيناريوهات متعددة. يتم بعد 
ذلك تعيين إحتمالية التقصير بمقتضى معيار التقرير 

المالي الدولي 9 لكل سيناريو اقتصادي بناءًا على نتائج 
نماذج البنك.

الخسارة الناشئة من التقصير

بالنسبة لألدوات المالية المصرفية للشركات واالستثمار، 
يتم تقييم قيم الخسائر الناشئة من التقصير على األقل 

كل 12 شهًرا من قبل مديري الحسابات وتتم مراجعتها 
والموافقة عليها من قبل قسم مخاطر االئتمان المتخصصة 

للبنك. يعتمد تقييم مخاطر االئتمان على إطار تقييم 
موحد للخسارة الناشئة من التقصير ينتج عنه معدل معين 

للخسارة الناشئة من التقصير. تأخذ هذه المعدالت الخاصة 
بالخسارة الناشئة من التقصيرفي الحسبان التعرض 

للمخاطرعند التقصير المتوقع مقارنة بالمبلغ المتوقع 
استرداده أو تحقيقه من أي ضمانات محتفظ بها.

يقوم البنك بتقسيم منتجات اإلقراض بالتجزئة إلى محافظ 
أصغر متجانسة، بناءًا على الخصائص األساسية ذات الصلة 

بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية. تعتمد البيانات 
المطبقة على بيانات الخسارة المجمعة تاريخيا وتتضمن 

مجموعة أوسع من خصائص المعامالت )على سبيل المثال، 

نوع المنتج، نطاق أوسع من أنواع الضمانات( باإلضافة إلى 
خصائص المقترض.

یتم استخدام البیانات األخیرة والسیناریوهات االقتصادیة المستقبلیة 
من أجل تحدید معدل الخسارة الناشئة من التقصير بمقتضى 

معيار التقرير المالي الدولي 9 لكل مجموعة من األدوات 
المالیة. عند تقييم المعلومات التطلعية، يستند التوقع 

على سيناريوهات متعددة. تتضمن أمثلة المدخالت 
الرئيسية تغييرات في قيم الضمانات بما في ذلك أسعار 

العقارات الخاصة بالرهون العقارية و أسعار السلع وحالة الدفع 
أو عوامل أخرى تدل على خسائر في البنك.

یقوم البنك بتقدیر القواعد التنظیمیة والخسارة الناشئة من 
التقصير بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9 على أساس 

مختلف. وفًقا لمعيار التقرير المالي الدولي 9، يتم تقدير 
معدالت الخسارة الناشئة من التقصير للمرحلة 1، والمرحلة 
2، والمرحلة 3، والقطاعات المشتراة أصالً بإئتمان منخفض 

القيمة بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9 لكل فئة 
من فئات األصول. يتم تقدير مدخالت هذه المعدالت الخاصة 

بالخسارة الناشئة من التقصير، إن أمكن، من خالل اختبار 
المستردات األخيرة. يتم تكرار هذه لكل سيناريو اقتصادي 

حسب االقتضاء.

الزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمان

يراقب البنك باستمرار جميع األصول الخاضعة لخسائر 
اإلئتمان المتوقعة من أجل تحديد ما إذا كانت أداة أو محفظة 

من األدوات تخضع إلى خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة 12 شهر 
أو خسائر اإلئتمان المتوقعة على مدى أعمارها المحتملة، 

يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في 
مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي.

يطبق البنك أيًضا طريقة نوعية ثانوية لتحفيز زيادة ملحوظة 
في مخاطر االئتمان ألحد األصول، مثل نقل العميل / المنشأة 
إلى قائمة المراقبة، أو حساب يصبح متعثر. في بعض الحاالت، 

قد یعتبر البنك أیضا أن األحداث المذكورة فيما يلي هي زیادة 
كبيرة في مخاطر االئتمان مقارنة بالتقصير. بغض النظر عن 

التغير في الدرجات االئتمانية، إذا تجاوزت المدفوعات التعاقدية 
أكثر من 30 يوًما من موعد سدادها، يعتبر أن مخاطر 

االئتمان قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف األولي.

عدم كفاية أو عدم موثوقية المعلومات المالية أو  أ. 
غيرها مثل عدم توفر البيانات المالية المدققة خالل 120 

يوًما من نهاية الفترة المحاسبية.
التأخير في تنفيذ الوثائق خالل 35 يوًما من الحد الذي تم  ب. 

إعداده بسبب النزاعات مع العمالء.
يخضع المقترض للتقاضي من قبل أطراف ثالثة قد يكون  ج. 

لها تأثير كبير على مركزه المالي.
تغييرات متكررة في كبار موظفي اإلدارة العليا دون  د. 

خلفاء أو إدارة مهنية مقبولة.
تحويل األموال بين المجموعة بدون معامالت متضمنة  ه. 

تتجاوز 50% من صافي القيمة الملموسة.
التأجيل / التأخير في تاريخ بدء العمليات التجارية بأكثر  و. 

من عام واحد ما عدا في المشروعات الحكومية أو 
التأخير يرجع إلى الموافقات الحكومية.

تعديالت على المصطلحات تؤدي إلى تنازالت تمنح  ز. 
للمقترض )بعد فحص التدفقات النقدية للمقترض / 

المركز المالي / القدرة على السداد( بما في ذلك تمديد 
الوقف االختياري وتأجيل السداد والتنازل عن اإلتفاقيات 

وما إلى ذلك. يجب أن يكون هذا المطلب متوافقًا مع 
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3١ ديسمبر ٢٠١8
تحت الطلب 

وحتى 3٠ 
يوم الف ريال

اكثر من 
 شهر حتى

 6 اشهر 
الف ريال

اكثر من 6 
اشهر حتى 

 ١٢ شهر 
الف ريال

اكثر من 
سنة واحدة 

حتى 5 
 سنوات 
الف ريال

 اكثر من 5
  سنوات 
الف ريال

المجموع 
الف ريال

10،220 618 365 1،553548 7،136 نقدية وارصدة لدى البنك المركزي العماني 

5،335 ----5،335 مبالغ مستحقة على البنوك والمؤسسات المالية

8،248 3،735  963 --3،550 المحتفظ بها للمتاجرة

1،569 186  607 155394227ذمم مدينة عن مبيعات آجلة تحت المرابحة

84،163 56،749 16،437 5،135 5،118 724 صافي االيجار المنتهي بالتمليك

26،125 9،250  11،854 2،432 2،367 222المشاركة المتناقصة

4،697 - 3،263  546 287 601 ايجارات معجلة

114511-خدمات اجارة

421421----صافي الممتلكات والمعدات

342----342 أصول أخرى

 ١4١،١3١ 7٠،964  33،493  8،889  9،7٢٠ ١8،٠65 مجموع االصول

5،945 1،485 -1،190  2،081 1،189 حسابات جارية

103،516 18،004 4،607 17،634 51،819 11،452 حسابات وكالة

10،060 ----10،060 مستحق الى بنوك ومؤسسات مالية

4،641 ----4،641التزامات أخرى

5،200 1،384 1،431 477954954 حقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

11،769 11،769 ----حقوق المساهمين

مجموع االلتزامات وحقوق اصحاب حسابات 
٢7،8١954،854١9،7786،٠383٢،64٢١4١،١3١االستثمار غير المقيدة وحقوق المساهمين

3١ ديسمبر ٢٠١7
تحت الطلب 

وحتى 3٠ 
يوم الف ريال

اكثر من 
شهر حتى

6 اشهر
الف ريال

اكثر من 6 
اشهر حتى

 ١٢ شهر 
الف ريال

اكثر من 
سنة واحدة 

حتى 5 
 سنوات 
الف ريال

اكثر من
 5 سنوات 

الف ريال

المجموع 
الف ريال

5،269 1،395454547666 2،207 نقدية وارصدة لدى البنك المركزي العماني 

19،932 ----19،932 مبالغ مستحقة على البنوك والمؤسسات المالية

5،476--1،926-3،550 أصول مالية بالتكلفة المطفاة 

1،665 1،03457 52292230 ذمم مدينة عن مبيعات آجلة تحت المرابحة

85،452 41،430 34،055 4،464 1،1424،361 صافي االيجار المنتهي بالتمليك

11،008 1،841 7،152  870 1،063 82المشاركة المتناقصة

4،656 -3،607  572 246 231ايجارات معجلة

599599----صافي الممتلكات والمعدات

247----247أصول أخرى

١34،3٠4 44،593 8،5١646،395 7،357 ٢7،443 مجموع االصول

5،276 ---- 5،276 حسابات جارية

3،481 - --- 3،481 التزامات أخرى

114،456 20،987 13،872 14،739 46،233 18،625 حقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

11،091 11،091  - - - -حقوق المساهمين

مجموع االلتزامات وحقوق اصحاب حسابات 
١34،3٠4 3٢،٠78 ١3،87٢ ١4،739  46،٢33 ٢7،38٢ االستثمار غير المقيدة وحقوق المساهمين

نسبة تغطية السيوله

إجمالي القيمة 
 غير المرجحة 

الف ريال عماني

إجمالي القيمة 
 المرجحة 

الف ريال عماني

15،755 -الموجودات السائلة عالية الجودة

 HQLA 15،755 -مجموع األصول السائلة عالية الجودة

  التدفقات النقدية الخارجة

١،493 ١7،5١8 ودائع التجزئة من عمالء من الشركات الصغيرة، ومنها

5،174259 ودائع مستقرة

1،234 12،344 الودائع األقل استقرارا

  التمويل غير المضمونة للشركات منها: 

26،428 58،372 متطلبات إضافية، منها

--االئتمان والسيولة

16532التزامات التمويل الطارئة األخرى

76،٠5527،953اجمالي التدفقات النقدية

فيما يلي جدول استحقاقات األصول، وااللتزامات وحقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2017:
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3١ ديسمبر ٢٠١8
معدل 

الفائدة 
الفعلي ٪

تحت الطلب 
وخالل 6 

اشهر
الف ريال

تستحق 
خالل 7 الى 

 ١٢ شهر 
الف ريال

تستحق 
خالل سنة 

واحدة الى 5
 سنوات 
الف ريال

تستحق بعد 
 5 سنوات 

الف ريال

بدون ارباح 
الف ريال

المجموع 
الف ريال

نقدية وارصدة لدى البنك المركزي 
10،220 10،220 ----غير مطبقالعماني 

مبالغ مستحقة على البنوك 
5،335  335 ---5،000 2.4%والمؤسسات المالية

8،248 -3،735 4،513 --5.1%المحتفظ بها للمتاجرة

ذمم مدينة عن مبيعات آجلة تحت 
1،569 -227607186 549 5.1%المرابحة

84،163 -56،749 16،437 5،135 5،842 5.3%صافي االيجار المنتهي بالتمليك

26،125  - 9،250 11،854 2،432  2،589 5.8%المشاركة المتناقصة

4،697  4،697 ----غير مطبقإيجارة معجلة

 11 - 5  4  1  1 6.0%خدمات اجارة

 421  421 ----غير مطبقصافي الممتلكات والمعدات

 342  342 ----غير مطبقأصول أخرى

١3.98١7.79533.4١569.9٢5١6.٠١5١4١.١3١مجموع االصول 

5،945 5،945 ----غير مطبقالحسابات الجارية

103،516 -18،004 4،607 17،634 63،271 2.3%حسابات وكالة

 مستحق الى بنوك 
10،060 ----10،060 2.3%ومؤسسات مالية

4،641 4،641 ----غير مطبقالتزامات اخرى

 حقوق اصحاب حسابات االستثمار 
5،200 -1،384 1،431 1،431954 0.7%غير المقيدة

11،769 11،769 ----غير مطبقحقوق المساهمين

مجموع االلتزامات وحقوق 
١4١،١3١ ٢٢،355 ١9،388 6،٠38 ١8،588 74،76٢  المالكين

-)6،34٠(5٠،537 ٢7،377 )١٠،793()6٠،78١( الفجوة بالميزانية العمومية

-- 6،34٠ )44،١97()7١،574()6٠،78١( فجوة حساسية الربح المتراكمة

فجوة حساسية الربح

تنشأ الحساسية لمعدالت الفائدة من عدم التقابل الزمني لفترات إعادة تسعير األصول مع تلك التي تخص اإللتزامات. 
تقوم نافذة مزن بمعالجة تلك االختالفات بإتباع الخطوط العريضة للسياسات وتقليل المخاطر بمقاربة إعادة تسعير األصول 

واإللتزامات. 

إجمالي القيمة 
 غير المرجحة 

الف ريال عماني

إجمالي القيمة 
 المرجحة 

الف ريال عماني

  التدفقات النقدية

14،311 14،865 التدفقات من التعرض االضطالع على نحو كامل

1،128 1،128 تدفقات نقدية أخرى

15،439 15،993 التدفقات النقدية اإلجمالية

   

HQLA 15،755  -المجموع

12،514  -مجموع صافي التدفقات النقدية الخارجة

125.90  -نسبة تغطية السيولة )٪(

مخاطر السوق
تتضمن مخاطر السوق مخاطر العمالت ومخاطر معدالت 

الفائدة ومخاطر أسعار األسهم.

مخاطر العمالت )أ( 

تتعرض نافذة مزن إلى مخاطر العمالت من التعامالت 
بالعمالت األجنبية. العملة الرئيسية التي تتعرض نافذة مزن 

لمخاطر العمالت من التعامل بها هي الدوالر األمريكي. 
حيث أن الدوالر االمريكي مرتبط بالريال الُعماني . تقوم مزن 

بتمويل جزء كبير من اصولها المالية بنفس العمالت ذات 
العالقة كعملة القياس لتقليل مخاطر العملة االجنبية. 

)ب(  مخاطر معدالت الربح 

مخاطر معدالت الربح )م م ر( هي مخاطر تعرض نافذة 
مزن لخسارة مالية لعدم اإلتساق بين معدالت الربح على 

اصحاب االصول واالستثمارات. يستند توزيع الربح على اصحاب 
 حسابات االستثمارات على اتفاقيات المشاركة في الربح. 
غير ان اتفاقيات توزيع االرباح سينتج عنها تحويل المخاطر 
التجارية عندما ال تسمح نتائج مزن بتوزيع ارباح تتسق مع 

معدالت السوق. 

توجد لدى مزن سياسة مفصلة تتناول توزيع االرباح وإدارة 
لتوزيع االرباح، متضمنة تكوين احتياطي توازن الربح ومخاطر 

االستثمار. 

تقع المسئولية عن إدارة معدالت الربح على لجنة األصول 
واإللتزامات بالبنك )ل أ إ(. 

تتم إدارة مخاطر معدل الربح من خالل مراقبة حساسية 
الموجودات والمطلوبات المالية للبنك إلى صدمات قياسية 
مختلفة لمعدالت الربح. وتشمل الصدمات الموحدة 100 نقطة 

أساس و 200 نقطة أساس في محاور منحنيات العائد التي 
يتم النظر فيها على أساس شهري. يتم تحليل تأثير هذه 

الصدمات في سياق تأثيرها على األرباح والقيمة االقتصادية. 
تتم مقارنة التأثير مع الحدود الداخلية التي تمت صياغتها 
تماشيا مع البنك المركزي العماني والمبادئ التوجيهية 

للجنة بازل. يتم مراجعة التحليل بانتظام من قبل لجنة 
المخاطر اإلدارية والمجلس.

أثر عائد 200 نقطة أساس تحول مواز في أسعار الفائدة مبين 
فيما يلي:

كما في ديسمبر ٢٠١8
٢٠٠ اساس لقياس 

حساب الربح – 
االنخفاض

٢٠٠ اساس لقياس 
حساب الربح – 

الزيادة 

)500(500تأثير اإلي ا ردات- ألف ريال عماني
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3١ ديسمبر ٢٠١7
معدل 

الفائدة 
الفعلي ٪

تحت الطلب 
وخالل 6 

اشهر
الف ريال

تستحق 
خالل 7 الى 

 ١٢ شهر 
الف ريال

تستحق 
خالل سنة 

واحدة الى 5
سنوات

الف ريال

تستحق بعد 
 5 سنوات 

الف ريال

بدون ارباح 
الف ريال

المجموع 
الف ريال

 نقدية وارصدة لدى البنك 
5،269 5،269 ----غير مطبقالمركزي العماني 

مبالغ مستحقة على البنوك 
19،932 1---1.319،931%والمؤسسات المالية

5،476--1،926-5.03،550%المحتفظ بها للمتاجرة

ذمم مدينة عن مبيعات آجلة تحت 
1،665 -57 1،034 4.7344230%المرابحة

85،452 -41،430 34،055 4،464 5،503 5.3%صافي االيجار المنتهي بالتمليك

11،008 -1،841 7،152 1،145870 5.3%المشاركة المتناقصة

4،656 4،656 ----غير مطبقإيجارة معجلة

599599----غير مطبقصافي الممتلكات والمعدات

247 247 ----غير مطبقأصول أخرى

١34،3٠4 ١٠،77٢ 43،3٢8 44،١67 5،564 3٠،473  مجموع االصول

5،276 5،276 ----غير مطبقالحسابات الجارية

3،481 3،481 ----غير مطبقالتزامات اخرى

 حقوق اصحاب حسابات االستثمار 
114،456  347  20،640 13،872 14،739 64،858 2.4%غير المقيدة

11،091 11،091 ----غير مطبقحقوق المساهمين

 مجموع االلتزامات 
١34،3٠4 ٢٠،١95 ٢٠،64٠ ١3،87٢ ١4،739  64،858  وحقوق المالكين

-)9،4٢3(٢٢،688 3٠،٢95)9،١75()34،385( الفجوة بالميزانية العمومية

فجوة حساسية
-- 9،4٢3 )١3،٢65()43،56٠()34،385( الربح المتراكمة 

مخاطر أسعار حقوق الملكية )ج( 

في الوقت الحالي فإن نافذة مزن ليست معرضة ألي مخاطر من اسعار حقوق الملكية. 

مخاطر التشغيل 

تبنت نافذة مزن منهج المؤشر الرئيسي وفقًا إلطار عمل بازل 2 بهدف قياس التكلفة الرأسمالية لمخاطر التشغيل. يتطلب 
هذا المنهج من البنك توفير 15% من متوسط إجمالي دخل ثالث سنوات كتكلفة رأسمالية لمخاطر التشغيل.

التقارير المالية لقطاعات األعمال   3١
تنتظم مزن ضمن ثالث قطاعات كالتالي:

خدمات مصرفية لألفراد - تتضمن خدمات بنكية   )1
لألشخاص والحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع 

ألجل، المرابحة واإليجار الذي ينتهي بالتمليك وااليجار 
المعجل؛ 

خدمات بنكية للشركات- تتضمن تسهيالت حسابات   )2
جارية، توفير ومبيعات آجلة وإيجار ينتهي بالتمليك 

تمويل المشاركة المتناقصة وااليجار المعجل؛ و 
الخزينة واإلستثمارات.  )3

العمليات االخرى تشمل إدارة االستثمارات والتمويل 
 المؤسسي وال يمثل اي منها قطاع تشغيل منفصل 

يمكن التقرير عنه.

تشتمل أصول وإلتزامات القطاع على أصول وإلتزامات 
التشغيل وهي غالبية قائمة المركز المالي ولكنها ال 

تشمل البنود مثل الضرائب والودائع.

وتم عكس الرسوم الداخلية والتعديالت على التسعير 
التحويلي في أداء كل األعمال. وتستخدم اتفاقات تقاسم 
اإليرادات لتخصيص إيرادات العمالء الخارجيين لقطاع األعمال 

على أساس معقول.

٢٠١8
الف ريال 

٢٠١7
الف ريال 

13،50013،500رأس المال المخصص

)2،409()1،731(خسائر متراكمة

11،76911،091مجموع إجمالي رأس مال الطبقة 1

601913خسائر االئتمان المتوقعة

601913إجمالي رأسمال الطبقة 2

12،37012،004إجمالي رأس المال التنظيمي

األصول المرجحة بالمخاطر

92،47973،071مخاطر االئتمان

43مخاطر السوق

4،9884،572المخاطر التشغيلية

97،47177،646إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

معدل رأس المال

15.5%١٢.7%معدل كفاية رأس المال حسب بنك التسويات الدولية )بي آي إس(

١o 14.3%١٢.١%معدل رأس مال الطبقة

إدارة مخاطر رأس المال  3٠
تدير مزن راسمالها لغرض التأكد من استمرارها كمنشأة مستمرة بينما تحقق اعال عائد ممكن لمساهميها ضمن إطار 

المخاطر المقبولة . تستمر االستراتيجية العامة وفقا لما يطبق على المركز الرئيسي.

هيكل رأس مال مزن كما في تاريخ اإلقفال في 31 ديسمبر 2018 كما يلي:



إيضاحات حول البيانات المالية
كما في 31  ديسمبر 2018

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في 31  ديسمبر 2018
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األرقام المقابلة  3٢
قام البنك خالل السنة الحالیة بإعادة تصنیف الدخل من االستثمارات ذات الدخل الثابت من إیرادات االستثمار إلى اإلیرادات من الموجودات 

الممولة بالمشاركة. أدت عمليات إعادة التصنيف المذكورة أعاله إلى إجراء تغييرات كما هو موضح أدناه بالنسبة ألرقام 
المقارنة لعام 2017 للحفاظ على الثبات. 

٢٠١7 كما تم بيانه 
سابقًا الف ر ع

إعادة التصنيف 
الف ر ع

٢٠١7 إعادة التجميع
الف ر ع

5،0132275،240الدخل من أصول ممولة بالمشاركة 

222)227(449إيرادات تشغيل أخرى

5،46٢–5،46٢المجموع

في 3١ ديسمبر ٢٠١8
خدمات 

مصرفية لالفراد 
الف ريال

خدمات 
مصرفية 
 للبنوك 
الف ريال

الخزينة 
 واالستثمارات 

الف ريال

 أخرى 
الف ريال

 المجموع 
الف ريال

 6،111 - 715  2،263 3،133 ايرادات تشغيل القطاع

 332  46  83  138 65 ايرادات اخرى

 6،443  46  798  2،401 3،198 ايرادات تشغيل القطاع

 )3،564( )81( )131( )2،983()369(مصروفات الربح

 2،879  )35( 667  )582(2،829صافي ايرادات التشغيل

     تكلفة القطاع

)2،276()1،119( )80( )180()897(مصروفات القطاع متضمنة االستهالك

 )221(- 15 )226()10(انخفاض قيمة التمويل بعد خصم المخصص 

382)1،154(602  )988(1،922 صافي الخسارة عن السنة

 142،456  763 48،83222،686 70،175 اصول القطاع

 )1،325(-)55()795()475(ناقصا : مخصص انخفاض القيمة

١4١،١3١  763 ٢٢،63١ 69،7٠٠48،٠37 مجموع اصول القطاع

١4١،١3١  5،٠69  ٢١،8٢9 9٢،4١٠ ٢١،8٢3 التزامات القطاع

في 3١ ديسمبر ٢٠١7
خدمات 

مصرفية لالفراد 
الف ريال

خدمات 
مصرفية 
 للبنوك 
الف ريال

الخزينة 
 واالستثمارات 

الف ريال

 أخرى 
الف ريال

 المجموع 
الف ريال

5،012 -141 2،030 2،841 ايرادات تشغيل القطاع

449 35 268 76 70 ايرادات اخرى

5،461 35  409 2،106 2،911 ايرادات تشغيل القطاع

)3،141()81(-)2،760()300(مصروفات الربح

2،320 )46(409 )654(2،611 صافي ايرادات التشغيل

     تكلفة القطاع

)2،410()1،117()84()246()963(مصروفات القطاع متضمنة االستهالك

33--2310انخفاض قيمة التمويل بعد خصم المخصص 

 )57( )1،163(325)890(1،671 صافي الخسارة عن السنة

135،637 846 29،592 37،321 67،878 اصول القطاع

)1،333(--)636()697(ناقصا : مخصص انخفاض القيمة

١34،3٠4  846 ٢9،59٢ 36،685 67،١8١ مجموع اصول القطاع

١34،3٠4 3،8٢8 ١١،٠9١ ١٠٢،٠5١ ١7،334 التزامات القطاع
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 شبكة فروع البنك الوطني العمانيشبكة فروع البنك الوطني العماني 

رقم الهاتفالفرع

2477819024778355فرع المكتب الرئيسي- العذيبة 

فروع منطقة جنوب مسقط 

رقم الهاتفالفرع

2483152024833792الحمرية 
2471510324714245الكورنيش

2456824424560585الوطية 
2484610024846415قريات 

2456556124566860ميناء الفحل 
2456005024562615القرم 

2477835024778351المنطقة التجارية- روي 
2487576624877379العامرات 

2460716124607687شاطئ القرم 

فروع منطقة شمال مسقط

رقم الهاتفالفرع

2451116424511165الموالح 
2458729124587294بوشر 

2469231024692309وزارة الصحة 
2453795024537951الخوض 

2442044124423511مدينة السيب 
2445331424455957المعبيلة 

2449722924491062الغبرة 
26828014بخا 

 2435692224356923مطار مسقط الدولي
24356926

2452144824510007وزارة التربية و التعليم
2673144226730467خصب 
2448644124486481الخوير 

2444676824446556جامعة السلطان قابوس 

فروع المنطقة الداخلية والظاهرة

رقم الهاتفالفرع

2541004325410072نزوى 
25653037البريمي

25691161عبري 
2536361325363786بهالء 

25350355سمائل 
25361190فنجا 

25422008الحمراء
25432149فرق 

25676603ضنك 
25694342العراقي 

فروع منطقة الباطنة 

رقم الهاتفالفرع

2678097226781562أفي 
2687833426878332الرستاق 

2685910526859104صحار الهمبار 
2674839426747663شناص 

26882007بركاء 
2680238026805155الخابورة 

2687018226871118المصنعة 
2685529926855146صحم 
2670934026709240البداية 

2675587826755875المنطقة الصناعية بصحار 
26860518السويق 

2684023426843780صحار 
2676207326762075لوا 

فروع المنطقة الشرقية 

رقم الهاتفالفرع

2557014425570015إبراء 
2554515825540246صور 

2555752425558254الكامل 
2555401525554138بني بو علي 

2555002025550110جعالن 
2550451625504026مصيرة 

2557848425578014المضيبي 
2552421225524223سناو 

2542710125427130دقم

فروع منطقة ظفار 

رقم الهاتفالفرع

2329134623291601صاللة 
2321109223211042مستشفى السلطان قابوس 

2326834523268346مرباط
2322528323226031سعادة

2329803723298037صاللة الجديدة 

مراكز الصدارة 

رقم الهاتفالفرع

المكتب الرئيسي الجديد 
24778134بالعذيب 

24778002المنطقة التجارية- روي 
24565163ميناء الفحل 

24487356الخوير 
24607012شاطئ القرم 

24510007 وزارة التربية و التعليم
24348118المركز الموالح 
24271367مركز الخوض 

26882007مركز بركاء 
26855146مركز صحم 

26755889المنطقة الصناعية بصحار 
25431122مركز فرق- نزوى 

25545414مركز صور 
26859103مركز صحار الهمبار

23291346مركز صاللة 
26878334مركز الرستاق 
25691161مركز البريمي

فروع مزن للصيرفة اإلسالمية 

رقم الهاتفالفرع

2461701324617014العذيبة 
25540642صور 

26846992صحار 
2541124125411681نزوى 
2328923023291310صاللة 

2445230424458304المعبيلة 

 فروع اإلمارات العربية المتحدة 

رقم الهاتفالفرع

97126974000أبو ظبي 
97143049400دبي 

6٠١76٢ فرعًا في 
السلطنة

مركزًا 
للصدارة

فروع لمزن 
للصيرفة 

اإلسالمية 

للبنك باإلمارات 
 العربية

المتحدة 
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