
٢ ٠ ١ ٧

٢
٠١

٧
 

٧٥١

ُ
nbo.om



التقرير السنوي 201٧ 4البنك الوطني العماني3 



حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الّله ورعاه



جدول
المحتويات

تقرير رئيس مجلس اإلدارة - 2017
نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية
رؤيتنا، وقيمنا، وأهدافنا االستراتيجية
تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة - ٢٠١٧

تقرير حوكمة الشركة - ٢٠١٧
  ٢٠١٧ - III المرتكز - III و II تقرير بازل

القوائم المالية
ُمزن للصيرفة اإلسالمية

 ٢٠١٧ - III المرتكز - III و II تقرير بازل
القوائم المالية

فروع البنك الوطني العماني

٤
9
١٤
١٧
١9

٢9
٥٣
٧9

١٤٥
١٤9
١٧٢
٢٠٣



عام حافل باألحداث

التعــاون الخليجــي  العــام ٢٠١٧، ســجلت منطقــة دول مجلــس  خــالل 
نمــوًا فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بلغــت نســبته ٠,٥، وهــي تعتبــر 
ــرت بيئــة االقتصــاد الكلــي  النســبة األدنــى خــالل ثمانيــة أعــوام. وقــد تأث
بالمســتويات العليــا مــن التقلبــات فــي األســواق الماليــة، مــع اســتمرار 
االقتصــادات  ببعــض  المحيطــة  والشــكوك  الســلع  أســعار  هبــوط 

المتقدمــة. 

ــول  ــة األص ــى نوعي ــوط عل ــن الضغ ــدًا م ــهدنا مزي ــك، ش ــى ذل ــة إل باإلضاف
باإلمــارات العربيــة المتحــدة حيــث تســبب تدهــور أســعار النفــط فــي 

الرئيســية.  القطاعــات  إضعــاف 

فــي مســار  جيــد  نمــو  تحقيــق  اســتطعنا  الخلفيــة،  هــذه  ظــل  فــي 
اســتراتيجيتنا وقدمنــا عائــدات قويــة، لكــن الريــاح المعاكســة أدت إلــى 
انخفــاض فــي صافــي الربــح اإلجمالــي لعــام ٢٠١٧. تعتبــر هــذه النتائــج 
جديــرة بالثنــاء إذا وضعنــا فــي االعتبــار التحديــات االقتصاديــة التــي أدت إلى 
انخفــاض نشــاط العميــل، فضــال عــن انهيــار أســعار النفــط والــذي تســبب 

ــة. ــا الخارجي ــى عملياتن ــية وعل ــات الرئيس ــر القطاع ــوط عب ــي ضغ ف

نشاط تجاري قوي ومرن

ــال،  ــون ري ــغ 44 ملي ــوبة بل ــاح منس ــي أرب ــق صاف ــن تحقي ــا م ــد تمكن لق
بانخفــاض بلغــت نســبته ٢١ فــي المائــة مقارنــة بالعــام الماضــي. ويعــزى 
ذلــك فــي األســاس إلــى انكمــاش الهامــش بســبب ارتفــاع تكاليــف 
التمويــل وارتفــاع مخصصــات خســائر القــروض فــي اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة.

وفــي الوقــت الــذي نواصــل فيــه احتفاظنــا بأعلــى هامــش بيــن نظرائنــا 
مــن البنــوك، انخفــض صافــي إيــرادات الفائــدة مــن الخدمــات المصرفيــة 
التقليديــة، وإيــرادات أنشــطة التمويــل اإلســالمي بنســبة 8,٥ فــي المائــة 
ارتفــاع  إلــى  أساســية  بصــورة  ذلــك  ويعــزى  ريــال،  مليــون   9٢,9 إلــى 

ــع.  ــف الودائ تكالي

التكلفــة  منخفضــة  ودائــع  علــى  للحصــول  تركيــزه  البنــك  يواصــل 
وتنويــع قاعــدة ودائعــه فــي محاولــة للحــد مــن تكاليــف الودائــع إلــى 

التركيــز.  تقليــل  جانــب 

نمــت إيــرادات الدخــل غيــر المرتبــط بالفوائــد بقــوة بنســبة ١3,٥ فــي 
المائــة إلــى 39,٢ مليــون ريــال. وممــا يدعــو للســرور أن نالحــظ أن األجنــدة 
االســتراتيجية للبنــك لتنويــع مصــادر الدخــل مــن الرســوم قــد بــدأت 
تعطــي نتائــج إيجابيــة، وســيواصل البنــك تركيــز جهــوده علــى زيــادة 
ــو  ــق بنم ــا يتعل ــوق فيم ــة للس ــروف الصعب ــرًا للظ ــوم نظ ــرادات الرس إي

القــروض. 

علــى  بشــدة  الســيطرة  إحــكام  تــم  الدخــل،  علــى  الضغــط  بســبب 
تكاليــف التشــغيل حيــث ازدادت بنســبة متواضعــة بلغــت 3 فــي المائــة 
مقارنــة بالعــام الماضــي. بلــغ معــدل التكلفــة إلــى الدخــل بالبنــك 48.8 

ــة فــي العــام الماضــي.  ــة مــع 46 فــي المائ ــة بالمقارن فــي المائ

زاد االنخفــاض فــي قيمــة القــروض والســلفيات إلــى ١6,4 مليــون ريــال 
خــالل الســنة بالمقارنــة مــع ١٠ مليــون ريــال خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام 
ــن الســلبي بســبب ارتفــاع المخصصــات  الماضــي. وقــد نشــأ هــذا التباي
تغطيــة  نســبة  بلغــت  المتحــدة.  العربيــة  باإلمــارات  حســاباتنا  بدفتــر 
خســائر القــروض كمــا فــي 3١ ديســمبر ١٠4 فــي المائــة، لكــن البنــك 

ــددة.  ــة المح ــر العامل ــروض غي ــض الق ــات لبع ــظ بضمان يحتف

اســتمر العــام ٢٠١٧ فــي كونــه عامــً صعبــً بالنســبة لنشــاط البنــك فــي 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وذلــك فيمــا يتعلــق باالحتفــاظ بأصــول جيــدة 
ــع  ــف م ــة. وللتكي ــدورة االقتصادي ــن ال ــة م ــذه المرحل ــات ه ــً لتوقع وفق
الظــروف المتغيــرة للســوق، تــم اتخــاذ تدابيــر فعالــة بهــدف تكييــف 
الضوابــط االئتمانيــة والضوابــط التشــغيلية باإلمــارات العربيــة المتحــدة. 
وقــد اتخــذ البنــك مســتويات حصيفــة مــن المخصصــات للوقايــة مــن 

ــوق.  ــان بالس ــة االئتم ــي نوعي ــلبية ف ــرات الس التغيي

لقــد قمنــا بإدخــال خطــط للتنويــع لتصحيــح وضــع عملياتنــا فــي اإلمــارات 
تســتهدف  التــي  التجاريــة  الفــرص  القتنــاص  وذلــك  المتحــدة  العربيــة 
ــلطنة  ــن الس ــدود بي ــر الح ــل عب ــي تعم ــة الت ــة العماني ــطة التجاري األنش

واإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

تبلــغ نســبة كفايــة رأســمال البنــك بعــد دفــع توزيعــات األربــاح المقترحــة 
١٧,34 فــي المائــة ويتوقــع أن تصــل هــذه النســبة بعــد أخــذ التعديــل 
االحتياطــي المقــدر لمــرة واحــدة حســب معاييــر اإلبــالغ المالــي الدوليــة 9 
إلــى ١٥,9٧ فــي المائــة، مقابــل المتطلبــات الرقابيــة التــي تبلــغ ١3.8٧٥ 
ــة األساســية للبنــك ١٢.6 فــي  ــة. بلغــت نســبة حقــوق الملكي فــي المائ
المائــة مقابــل المتطلبــات الرقابيــة التــي تبلــغ 8.8٧٥ فــي المائــة، ممــا 

يعكــس قــوة ومتانــة وضــع رأســمال البنــك. 

فــإذا وضعنــا فــي االعتبــار البيئــة التشــغيلية الصعبــة، فــإن مجلــس اإلدارة 
واإلدارة العليــا للبنــك ســعداء للغايــة بالطريقــة التــي تمكنــا مــن خاللهــا 
مــن إدارة مخاطــر البنــك، واالحتفــاظ بعائــدات األســهم فــي مســتوى 

أعلــى مــن معــدالت الســوق وتنميــة أعمالنــا بصــورة معقولــة.

البنك المفضل

فــي عــام ٢٠١٧، واصلنــا إحــراز تقــدم فــي عمليــة التحــول، والتــي بدأناهــا 
قبــل بضــع ســنوات ونحــن اآلن فــي وضــع الريــادة بالنســبة للقطــاع برؤيــة 

متعــددة األبعــاد تتضمــن مدخــالً مــن ثــالث ُشــَعب.

حلول جّذابة

بالتفكيــر العميــق فــي المتطلبــات الحقيقيــة لعمالئنــا، فــإن بإمكاننــا 
أن نجعــل معامالتهــم المصرفيــة ســهلة ومالئمــة.  

إن هدفنــا هــو تقديــم أفضــل الحلــول وذلــك مــن خــالل عــروض منتجــات 
بســيطة، وشــفافة وســهلة الحصــر. نحــن نركــز علــى الحلــول المبتكــرة 

ــن مــن نوعيــة حياتهــم اليوميــة. التــي تهــم عمالئنــا حقــً كمــا تحسِّ

تركــز الخدمــات المصرفيــة لألفــراد علــى تطويــر أفضــل الحلــول فــي 
فئتهــا إلدارة الثــروات للعمــالء األثريــاء مــع توســيع نطــاق حلولهــا غيــر 
المرتبطــة باإلقــراض فــي مجــاالت التأميــن، والتحويــالت الماليــة وخدمــات 

البطاقــات. 

إظهــار  فــي  للشــركات  التجاريــة  المصرفيــة  أعمالنــا  اســتمرت  لقــد 
التزامهــا تجــاه عمالئنــا مــن الشــركات والمؤسســات الحكوميــة باتبــاع 
الطــرق األكثــر عمليــة - مــن خــالل مســاعدتهم علــى النمــو- عــن طريــق 
حلــول رائــدة فــي مجــال رأس المــال العامــل وإدارة النقــد بدعــم مــن 

ــة. ــة حديث ــة رقمي منص

استشــاري  دور  لعــب  فــي  االســتثمارية  المصرفيــة  األعمــال  تواصــل 

رئيســي بالنســبة لعمالئنــا لمســاعدتهم فــي اجتيــاز هــذه الظــروف 
اندمــاج  صفقــات  حــول  اســتراتيجية  استشــارات  وتقديــم  االقتصاديــة 

رئيســية. واســتحواذ 

باإلضافــة إلــى ذلــك، قمنــا بتمتيــن االرتبــاط بيــن عملياتنــا فــي الســلطنة 
واإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــالل حــل يعتبــر األول واألســهل مــن 
نوعــه، األمــر الذي ســمح لعمالئنــا العمانييــن بالمتاجــرة وإدارة عملياتهم 

عبــر الحــدود بســهولة ويســر.  

مــن جهــة أخــرى، قامــت مــزن للصيرفــة اإلســالمية أيضــا بتعزيــز عــروض 
ــة  ــد للخدم ــا الجدي ــالق عرضه ــالل إط ــن خ ــك م ــا وذل ــا وخدماته منتجاته
ــزود  ــل م ــا أفض ــى أنه ــا عل ــً اختياره ــم أيض ــا ت ــة، كم ــة الخاص المصرفي

للصيرفــة اإلســالمية بســلطنة عمــان. 

أخيــرًا، علمنــا أن بعضــً مــن أفضــل األفــكار تأتــي مــن خــارج البنــك؛ مــن 
عمالئنــا أنفســهم ومــن المجتمــع الــذي نمــارس فيــه أعمالنــا. لهــذا 
الســبب، اســتضاف البنــك الوطنــي العمانــي بــكل الفخــر واالعتــزاز أول 
هاكاثــون مــن نوعــه فــي الســلطنة، والــذي شــارك فيــه مــا يزيــد علــى 
3٠٠ مــن الطــالب، وأصحــاب األعمــال المبتدئيــن ورواد األعمــال مــن مختلــف 
أنحــاء الســلطنة والمنطقــة، يجمعهــم جميعــً هــدف واحــد هــو وضــع 

ــد للخدمــة المصرفيــة.   تصــور جدي

لقــد شــكلت هــذه المنافســة ســابقة عبــر القطــاع المصرفــي فــي 
الســلطنة، بهــدف إلهــام ُطــُرق جديــدة للتفكيــر تركــز علــى خلــق قيمــة، 
االبتــكار  خــالل  مــن  للدخــل  جديــدة  مصــادر  اســتلهام  إلــى  باإلضافــة 

والتكنولوجيــا. 

تجربة متفوقة للعمالء 

وحتــى نصبــح أكثــر تركيــزًا علــى العميــل، فقد وضعنــا من بيــن أولوياتنا 
أن ندمــج أنفســنا فــي رحلــة العميــل. هــذا يعنــي قيامنــا بالتفكيــر فــي 
العمــل المصرفــي ليــس كمجــرد نشــاط منفصــل، بــل كعمــل ينبغــي 

أن يكــون مرتبطــً بصــورة سلســلة مــع الحيــاة اليوميــة لعمالئنــا.  

بفضــل اســتخدامنا للتكنولوجيــا، ازداد عــدد العمــالء الذيــن يســتخدمون 
ــة.  خدماتنــا المصرفيــة الرقميــة فــي عــام ٢٠١٧ بأكثــر مــن 9٠ فــي المائ
ــت  ــف الجــوال واإلنترن ــر الهات ــة عب ــا المصرفي ــد أصبحــت حلــول أعمالن وق
تشــكل أكثــر مــن 6٠ فــي المائــة مــن كافــة معامــالت خدمــة العميــل، 
ممــا ســمح لنــا بتركيــز مــوارد فروعنــا علــى تقديــم خدمــات ذات قيمــة 
للعمــل  عمالئنــا  تبنــي  فــاق  لقــد  للعمــالء.  تعقيــدًا  وأكثــر  مضافــة 

ــا.  ــة توقعاتن ــي كاف ــي الرقم المصرف

نحــن مســتمرون أيضــً فــي البحــث عــن طــرق للعمــل علــى خدمــة 
معامالتهــم  بإجــراء  قيامهــم  خــالل  التقليــدي  بالمعنــي  عمالئنــا 
اليوميــة. أحــد األمثلــة علــى ذلــك هــو الحــل الــذي يوفــر للعميــل الدفــع 
بــدون اســتخدام النقــود لــدى كافــة منافــذ ماكدونالــدز فــي كل أرجــاء 

الســلطنة. 

كذلــك واصلنــا االســتثمار فــي تجــارب رقميــة رئيســية؛ وهي اســتثمارات 
ــا فــي المســتقبل.  ففــي  ــاة عمالئن ــرًا ملموســا فــي حي ســُتحِدث تغيي
مــارس، علــى ســبيل المثــال، أصبــح بنكنــا البنــك األول فــي ســلطنة 
عمــان الــذي يعلــن عــن االنتهــاء بنجــاح مــن المشــروع التجريبــي لعمليات 
 »block chain التحويــل الدوليــة باســتخدام تكنولوجيــا »بلــوك تشــين
- وهــي تكنولوجيــا يمكــن أن تســاعد عمالئنــا علــى تحويــل األمــوال 

دوليــا خــالل ثــوان معــدودة ال أيــام.  

قوة عاملة من الطراز األول

أخيــرًا فإننــا نعمــل علــى إعــادة هيكلــة المؤسســة بهــدف خلــق ثقافــة 
ــدة للعمــل. ــة تتبنــى االبتــكار والطــرق الجدي ــي؛ ثقاف ــألداء العال ل

علــى  تســاعد  عمــل  بيئــة  لدينــا  تكــون  أن  ينبغــي  بأنــه  نؤمــن  إننــا 
التمكيــن. وفــي نفــس الوقــت، ينبغــي أن نكــون صارميــن فيمــا يتعلــق 

بتحســين مهــارات موظفينــا. 

أهميــة  لعبــت  وقــد  عــام،  كل  بقــوة  فيهــم  نســتثمر  فإننــا  لذلــك، 
االســتثمار فــي تطويرهــم دورا رئيســيا فــي قرارنــا الخــاص ببنــاء مقّرنــا 
ــد والــذي افتتحنــاه بــكل الفخــر واالعتــزاز فــي نوفمبــر.  الرئيســي الجدي

لقــد كان هدفنــا أن يعمــل مقرنــا الرئيســي الجديــد كحاضنــة لمواهبنــا 
ولتعزيــز مقدراتنــا علــى التعــاون وتبــادل األفــكار الجديــدة التــي تحــل 

كافــة الصعــاب التــي تواجــه عمالئنــا. 

ــل االبتــكار فــي  ــذي ُيدِخ ــي البنــك األول ال ــر البنــك الوطنــي العمان يعتب
مجــال تطويــر المواهــب. وحتــى نقــوم بغــرس عقليــة التفكيــر الرقمــي 
وتحفيــز االبتــكار، قــام البنــك بتأســيس منصــة لالبتــكار فــي عــام ٢٠١4 
أطلــق عليهــا اســم »ابتــكار«. وقــد أجــرت هــذه المنصــة حتــى تاريــخ 
اليــوم أكثــر مــن 6٠ اختبــارًا. خــالل هــذه االختبــارات، عمــل الموظفــون 
علــى إنشــاء نمــاذج لتطبيقــات للهواتــف الجوالــة لمعالجــة مشــاكل 
العمــل التجــاري، وفــي كثيــر مــن األحيــان نقــوم بتجربــة هــذه االبتــكارات 
فــي فــرع المكتــب الرئيســي الجديــد مــع عمالئنــا وذلــك قبــل أن نقــوم 

بنشــر هــذه االبتــكارات علــى نطــاق الســلطنة. 

هــذه العمليــة تمكــن موظفينــا مــن معاصــرة الثقافــة الفنيــة الماليــة، 
ــر  ــة- األم ــة العميل ــم الرقمي ــن المفاهي ــا م ــة وغيره ــة الذكي والمنهجي
الــذي يتيــح لموظفينــا الممارســة التــي يحتاجــون إليهــا والتــي تمكننــا 

كبنــك مــن االبتــكار.  

االستمرارية

لقــد ظلــت االســتدامة دائمــا فــي صميــم أعمالنــا المحــددة األهــداف. إننــا 
ُنِقــر بأنــه ليســت كل العائــدات يمكــن أن توجــد فــي البيانــات الماليــة وأن 
مســؤوليتنا تجــاه المســاهمين تكتمــل بمســؤوليتنا تجــاه المجتمــع 

بأسره.

لقــد بــذل البنــك الوطنــي العمانــي جهــدًا كبيــرًا لبنــاء عالقــات كمــا 
عمــل مــع اآلخريــن فــي كال القطاعيــن الحكومــي والخــاص لدعــم أجنــدة 

ــل. ــع االقتصــادي فــي الســلطنة علــى المــدى الطوي التنوي

يقــّدم البنــك الدعــم الكامــل للقطــاع مــن خــالل العديــد مــن المبــادرات، 
والمناســبات ورعايــة األحــداث، بمــا فــي ذلــك بطولــة البنــك الوطنــي 
العمانــي الكالســيكية للجولــف، والتــي روجــت الســلطنة للجمهــور 

ــف. ــة الجول ــة للعب ــة العالمي ــى الخريط ــا عل ــا وضعته ــي كم العالم

خــالل العــام ٢٠١٧، واصلنــا أيضــً دعمنــا لــرواد األعمال والشــركات الصغيرة 
الرئيســية ذات  المشــاريع  االبتــكار، وتمويــل  والمتوســطة، وتشــجيع 
األهميــة الوطنيــة، وإلهــام النســاء لتحقيــق إنجــازات شــخصية ومهنيــة، 

وإلهــام ســكان الســلطنة مــن فئــة الشــباب. 

ــرًا لهــذا االلتــزام، تــم مؤخــرا اختيــار البنــك الوطنــي العمانــي كـــ  وتقدي
ــادة األعمــال،  ــز ري ــة مــن جوائ ــي« فــي النســخة الثالث »أفضــل داعــم مال
والتــي تــم تنظيمهــا  تحــت رعايــة معالــي الشــيخ عبــد الملــك بــن 

عبــداهلل الخليلــي، وزيــر العــدل.

تقرير رئيس مجلس اإلدارة - ٢٠١٧تقرير رئيس مجلس اإلدارة - ٢٠١٧

المساهمون الكرام،

يســعدني بالنيابــة عــن مجلــس إدارة البنــك الوطنــي العمانــي ش.م.ع.ع.، أن أعلــن لكــم عــن النتائــج الماليــة للبنــك والبيانــات الماليــة المصاحبــة 
لهــا وذلــك عــن الســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧.
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السيدة روان آل سعيد
رئيس مجلس اإلدارة

بوصفــه  الجائــزة  بهــذه  العمانــي  الوطنــي  البنــك  تكريــم  تــم  وقــد 
مؤسســة ماليــة تدعــم وتمــول بشــكل فعــال المشــاريع الصغيــرة 

والمتوســطة. 

توزيعات األرباح

أوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح بمســتويات مماثلــة لمســتويات 
العــام الماضــي. وقــد ظــل البنــك محافظــً علــى رأســمال جيــد اســتعدادًا 
ــر  لكافــة التغييــرات التنظيميــة بمــا فــي ذلــك المعيــار الدولــي للتقاري

الماليــة 9. 

النظرة المستقبلية

إننــا نتوقــع أن تســتمر التحديــات خــالل العــام ٢٠١8. إن قاعدتنــا األساســية 
إلــى حــد مــا، مدعومــً  اإلقليمــي ســيكون أفضــل  االقتصــاد  أن  هــي 
إذا اســتمر  النفطــي.  بأســعار أفضــل للنفــط، وتحســن للقطــاع غيــر 
ــك أن  ــإن مــن شــأن ذل االرتفــاع فــي أســعار النفــط بصــورة مســتديمة، ف

يخفــف مــن كميــة االقتــراض المطلــوب لســد النقــص فــي العجــز. 

مــن المتوقــع لبيئــة التشــغيل المصرفــي أن تكــون هادئــة خــالل الجــزء 
األكبــر مــن عــام ٢٠١8 وتتســم بنقــص أكبــر فــي الســيولة، وارتفــاع فــي 

معــدالت اإليــداع وضغــوط علــى جــودة األصــول.

ســيظل جوهــر أعمالنــا مســتقرًا، بمســاعدة مــن الزيــادة المحتملــة فــي 
أســعار الفائــدة، واإلدارة النشــطة للمخاطــر، خاصــة فــي اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، وتحريــر كفــاءة التكلفــة مــن خــالل اســتثمارنا فــي التطبيقات 
الرقميــة، فضــال عــن تنفيــذ اســتراتيجيتنا الخاصــة ببنــاء حلــول متنوعــة 

جديــدة لتوليــد الرســوم عبــر جميــع خطــوط أعمالنــا.

ــآزر افضــل مــع  ــك، يســعى البنــك باســتمرار لتحقيــق ت ــى ذل ــة إل باإلضاف
التجاريــة  المعامــالت  فــي  التابعــة  االســتراتيجي والشــركات  شــريكه 

باإلضافــة إلــى تبــادل أفضــل الممارســات. 

ســنظل ملتزميــن بتحســين عائداتنــا علــى األســهم مــن خــالل نطاقاتنــا 
المســتهدفة.

ــالل  ــن خ ــتراتيجيتنا م ــذ اس ــنقوم بتنفي ــا س ــا، فإنن ــع قيمن ــيا م وتماش
ــاب  ــى اكتس ــل عل ــع العم ــا؛ م ــة أعمالن ــز كاف ــي مرك ــا ف ــع عمالئن وض

ثقــة عمالئنــا وشــركائنا فــي المصلحــة، والمحافظــة عليهــا. 

ــي عبــر  ــا أن أهنــئ كافــة العامليــن فــي البنــك الوطنــي العمان أود هن
المنطقــة، والذيــن يتجــاوز عددهــم ١٥٠٠ مــن الرجــال والنســاء، الذيــن 
جعلــوا منــا البنــك المفضــل. وأود أن أحّثهــم علــى مواصلــة العمــل 

بنفــس القــدر مــن الحمــاس والتفانــي.

بالنيابــة عــن كافــة أعضــاء فريــق البنــك الوطنــي العمانــي، نتوجــه بجزيل 

الشــكر والتقديــر لعمالئنــا الكــرام، ومســاهمينا، والجهــات التنظيميــة 
ــا  ــتمر لن ــم المس ــى دعمه ــع عل ــات المجتم ــة قطاع ــركائنا ولكاف وش
ــً  ــع قدم ــم ونتطل ــي خدمته ــون ف ــأن نك ــورون ب ــا فخ ــام. إنن ــة الع طيل

إلــى تحقيــق المزيــد مــن النجــاح خــالل العــام ٢٠١8. 

واالمتنــان  الشــكر  آيــات  بأســمى  نتوجــه  أن  نــود  شــيء،  كل  وقبــل 
لحضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم، حفظــه 
اهلل ورعــاه، علــى قيادتــه الُملِهمــة، ورؤيتــه الثاقبــة، والتــي تحــت مظلتها 
تمكنــت الســلطنة مــن شــق طريقهــا بعزيمــة وثبــات نحــو التنميــة 

الناجحــة والمســتدامة. 

إن مــن دواعــي فخــري واعتــزازي أن أكــون جــزءًا مــن هــذه المؤسســة 
العظيمــة واإلســهام فــي دفــع عجلــة التطــور والنمــو فــي عمــان. فالبنــك 
الوطنــي العمانــي يســير بثبــات علــى الطريق نحــو تنفيذ اســتراتيجيتنا، 

وتحقيــق رؤيتنــا والوفــاء بهدفنــا.

السيدة روان آل سعيد

رئيس مجلس اإلدارة

إننــا فخــورون بــأن نكــون 
ــع  فــي خدمتهــم ونتطل
تحقيــق  إلــى  قدمــً 
المزيــد مــن النجــاح خــالل 

.٢٠١8 العــام 
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أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة

روان بنت أحمد آل سعيد
رئيس مجلس اإلدارة

تشــغل الدكتــورة الســيدة روان بنــت أحمــد آل ســعيد منصــب العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لشــركة تكافــل عمــان ش.م.ع.ع. قبــل التحاقهــا 
بشــركة تكافــل عمــان، شــغلت الســيدة روان منصــب العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة الشــركة العمانيــة الوطنيــة لالســتثمار 
ــدوق  ــي صن ــتثمار ف ــذي لالس ــس التنفي ــب الرئي ــب نائ ــيدة روان منص ــغلت الس ــاص، ش ــاع الخ ــى القط ــا إل ــل انتقاله ــة ش.م.ع.ع. وقب ــك( القابض )أون
االحتياطــي العــام للدولــة بســلطنة عمــان، حيــث كانــت علــى رأس تنفيــذ العديــد مــن االســتثمارات الكبــرى علــى نطــاق العالــم. تملــك الســيدة 

روان مــن الخبــرة مــا يقــارب الثالثيــن عامــً فــي القطــاع المالــي، منهــا ٢٠ عامــً فــي القطــاع العــام.

الدكتــورة الســيدة روان عضــو بمجالــس إدارة العديــد مــن الشــركات والمؤسســات الماليــة المرموقــة فــي ســلطنة عمــان والمنطقــة. فهــي 
تشــغل رئيــس مجلــس إدارة البنــك الوطنــي العمانــي، ونائــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة النفــط العمانيــة للتســويق،  كمــا أنهــا عضــو بمجلــس 
ــركة  ــق بش ــة التدقي ــس اإلدارة ولجن ــو بمجل ــي عض ــة، فه ــركات العام ــي الش ــة(. وف ــة )تنمي ــتثمارات الوطني ــة االس ــة لتنمي ــركة العماني إدارة الش
النفــط العمانيــة ش.م.ع.م.، ورئيســً لصنــدوق األســهم وصنــدوق مجلــس التعــاون الخليجــي بالشــركة.  
عضــو مجلــس إدارة التأميــن الدولــي العــام بــاألردن، وبيــت التمويــل الوطنــي بالبحريــن. نائــب رئيــس 
مجلــس إدارة شــركة أوريكــس للتمويــل، والشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام 

ــة.  ــن األهلي ــركة التأمي ش.م.ع.م. وش

ــو  ــة، وعض ــات االجتماعي ــة للتأمين ــة العام ــتثمار بالهيئ ــة االس ــً بلجن ــو أيض ــيدة روان عض الس
بمجلــس إدارة الهيئــة العامــة لتطويــر المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة )ريــادة(، ورئيــس 
ــالمية(،  ــريعة اإلس ــكام الش ــع أح ــق م ــدوق متواف ــو صن ــر )وه ــدوق الكوث ــس إدارة صن مجل
ــوزارة العــدل. تــم مؤخــرًا تعيينهــا  ــق األيتــام والمعاقيــن ب وعضــو لجنــة االســتثمار بصنادي

عضــوًا بمجلــس إدارة جامعــة الســلطان قابــوس. 

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

ــة  ــدة األعمــال التجاري ــزة رائ فــي عــام ٢٠١١، تــم منــح الدكتــورة الســيدة روان جائ
المهنيــة )BizPro(، وفــي عــام ٢٠١٢ تــم تصنيفهــا فــي المرتبــة ١4 مــن قبــل 
فوربــس الشــرق األوســط Forbes Middle East )ألقــوى ســيدات األعمــال العربيات 
ــن  ــيدة روان م ــمية الس ــت تس ــام ٢٠١4 تم ــي ع ــة(. ف ــركات المدرج ــي الش ف
بيــن أفضــل الرؤســاء التنفيذييــن بالمنطقــة مــن قبــل Trend بالتعــاون مــع 
INSEAD )مدرســة األعمــال العالميــة(. حصلــت الســيدة روان أيضــً علــى 
 MARA Excellence ــز المــرأة ــز تميُّ لقــب »Hall of Fame« وذلــك خــالل »جوائ
Awards. فــي عــام ٢٠١٥، تــم تكريــم الســيدة روان بجائزتيــن مرموقتيــن: 
ــة  ــادة العالمي ــر القي ــن مؤتم ــام« م ــيوية للع ــرأة اآلس ــادة الم ــزة »قي جائ
ــة الســنة فــي  ــزة قيادي ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وجائ
المحاســبة  فــي  للتميــز  األوســط  الشــرق  جوائــز  مــن  األعمــال  مجــال 
والتمويــل لعــام ٢٠١٥. فــي عــام ٢٠١6، تــم تكريــم الســيدة روان بمنحهــا 
ــة مــن جامعــة الكومونويلــث بالمملكــة المتحــدة،  الدكتــوراه الفخري
كمــا تــم منحهــا جائــزة أفضــل رئيــس تنفيــذي لتكافــل مــن جوائــز 
»جلوبــال بزنــس أوتلــوك، المملكــة المتحــدة«. فــي عــام ٢٠١٧، حصــدت 
الســيدة روان جائــزة أفضــل رئيــس تنفيــذي لتكافــل- عمــان، مــن مجلــة 
»إنترناشــونال فاينانــس- لنــدن«. تــم تصنيــف الدكتــورة الســيدة روان 
 آل ســعيد فــي المرتبــة الثالثــة فــي عمــان مــن قبــل فوربــس ألفضــل

١٠٠ من سيدات األعمال العربيات لعام ٢٠١٧. 

الدكتــورة الســيدة روان حاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي االقتصــاد 
أنهــا  كمــا  المتحــدة؛  بالمملكــة  لوبــروه  جامعــة  مــن  والتمويــل 
االســتثمار مــن جامعــة  تحليــل  فــي  عالــي  دبلــوم  حاصلــة علــى 
ــاد  ــي االقتص ــوس ف ــة البكالوري ــدة ودرج ــة المتح ــتيرلنج، المملك س

والعلــوم السياســية مــن الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة.

عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بالمجلس

ســعادة الشــيخ/ عبــد اهلل بــن علــي بــن جبــر آل ثانــي عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ يوليــو 
يــرأس  التنفيذيــة والترشــيحات والمكافــآت بالمجلــس.  اللجنــة  ٢٠٠٥؛ وهــو أيضــا عضــو 
ســعادة الشــيخ/ عبــد اهلل مجلــس إدارة البنــك التجــاري بقطــر وهو عضــو مجلــس إدارة البنك 
العربــي المتحــد باإلمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا أنــه يملــك شــركة فيســتا للتجــارة- قطــر، 
ــات  ــات المعلوم ــركة خدم ــر وش ــان- قط ــر، ودوموب ــار- قط ــن دار المن ــي كل م ــريك ف وش

 .)Integrated Intelligence Services Company( المتكاملــة- قطــر

ســعادة الشــيخ / عبــد اهلل حاصــل علــى بكالوريــوس اآلداب فــي العلــوم االجتماعيــة مــن 
ــر. ــة قط جامع

عضو لجنة المخاطر بالمجلس
ــة  ــو لجن ــر ٢٠١4 وعض ــذ نوفمب ــك من ــس إدارة البن ــو مجل ــة عض ــد العطي ــن حم ــن ب ــد الرحم ــي عب معال
المخاطــر بالمجلــس، وعضــو مجلــس إدارة البنــك التجــاري- قطــر منــذ مــارس ٢٠١4.  بــدأ حياتــه المهنيــة 
فــي عــام ١9٧٢ بــوزارة الشــؤون الخارجيــة بدولــة قطــر حيــث تولــي منصــب ســفير دولــة قطــر فــي 
ــن  ــرا، واليم ــان، وسويس ــا، واليون ــا، وإيطالي ــعودية، وفرنس ــة الس ــة العربي ــف، والمملك ــن جني كل م
وجمهوريــة جيبوتــي. كمــا شــغل أيضــً منصــب الممثــل الدائــم لدولــة قطــر لــدى األمــم المتحــدة فــي 
جنيــف، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة )الفــاو( فــي رومــا، واليونســكو فــي باريــس. يشــغل منصــب وزيــر 

دولــة بقطــر وهــو حاصــل علــى الجائــزة التقديريــة للدولــة.
ــالل  ــك خ ــي وذل ــاون الخليج ــس التع ــابق لمجل ــام الس ــن الع ــو األمي ــة ه ــن العطي ــد الرحم ــي عب معال
الفتــرة مــن عــام ٢٠٠٢ حتــى عــام ٢٠١١، وهــو حاصــل علــى بكالوريــوس اآلداب فــي العلــوم السياســية 
والجغرافيــا مــن جامعــة ميامــي، بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. يملــك معالــي عبــد الرحمــن العطيــة 
ويــرأس مجلــس إدارة شــركة موطــن للتجاريــة بدولــة قطــر، كمــا يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلس 

األمنــاء لمنتــدى الفكــر العربــي بعّمــان- األردن.

عضــو اللجنــة التنفيذيــة والترشــيحات والمكافــآت بمجلــس اإلدارة، ولجنــة المخاطــر بمجلــس 
اإلدارة 

تشــغل الفاضلــة/ أمــل ســهيل بهــوان منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة ســهيل بهــوان 
القابضــة )ش.م.م.( وهــي تتمتــع بخبــرات واســعة فــي إدارة الشــركات علــى نطــاق مجموعــة 

شــركات ســهيل بهــوان.
تشــغل أيضــً منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة خــزف عمــان ش.م.ع.ع.، وعضــو مجلــس إدارة 
الشــركة الوطنيــة للصناعــات الدوائيــة ش.م.ع.ع. وعضــو لجنتهــا التنفيذيــة، وعضــو مجلــس إدارة 

شــركة النفــط العمانيــة للتســويق ش.م.ع.ع.
الفاضلــة/ أمــل حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي التربيــة والماجســتير فــي اإلدارة مــن جامعــة 

الســلطان قابــوس.

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

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

معالي عبد الرحمن بن حمد العطية 
عضو مجلس اإلدارة

أمل بهوان
عضو مجلس اإلدارة 
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أعضاء مجلس اإلدارة أعضاء مجلس اإلدارة

رئيس لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق بالمجلس.
الفاضــل/ محمــد إســماعيل مندنــي العمــادي عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ نوفمبــر ٢٠١4. وهــو أيضــً عضــو 
مجلــس إدارة البنــك التجــاري ، وعضــو مجلــس إدارة الترنتيــف بنــك إيــه إس، تركيــا ولديــه خبــرات مصرفيــة تزيــد 
عــن الـــ 3٠ عامــً. شــغل العمــادي عــددًا مــن األدوار الرئيســية فــي البنــك التجــاري حتــى عــام ٢٠٠6، حيــث تولــى بعــد 
ذلــك منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة قطــر لالســتثمار العقــاري ذ.م.م. حتــى عــام ٢٠١١، كمــا كان أيضــً عضــوًا 

بمجلــس إدارة الشــركة مــن عــام ٢٠٠3 وحتــى عــام ٢٠٠٥. 
العمادي حاصل على بكالوريوس اآلداب في إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة هولي نيمز، بكاليفورنيا.

رئيس لجنة التدقيق
ــه خبــرة  ــل ٢٠١6. الفاضــل/ كار محاســب قانونــي ولدي الفاضــل/ راهــول كار عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ أبري
ــار  ــب المستش ــً منص ــغل حالي ــو يش ــوك، وه ــة بالبن ــب المتصل ــي الجوان ــً ف ــرين عام ــة وعش ــاوزت الخمس تج

ــة ش.م.م.  ــوان القابض ــهيل به ــركات س ــة ش ــس إدارة مجموع ــس مجل ــي لرئي المال
يشــغل الفاضــل/ كار أيضــً منصــب عضــو مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة للصناعــات الدوائيــة ش.م.ع.ع وعضــو 
ــه أيضــً عضــو مجلــس إدارة الشــركة  ــة التدقيــق بالشــركة، وشــركة الســوادي للطاقــة ش.م.ع.ع. كمــا أن لجن

العمانيــة المتحــدة للتأميــن ش.م.ع.ع. وعضــو لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بالشــركة.

عضو لجنة االئتمان بمجلس إدارة البنك
ــدار عضــو أيضــً بمجلــس إدارة  ــو ٢٠١6. الفاضــل/ ب ــادار عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ شــهر ماي الفاضــل/ فهــد ب
التيرناتيــف بانــك- تركيــا، منــذ ســبتمبر ٢٠١3 وعضــو بمجلــس إدارة أليــس- تركيــا، منــذ 3١ مــارس ٢٠١6، وكذلــك 

فهــو عضــو مجلــس إدارة البنــك العربــي المتحــد- اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ يوليــو ٢٠١6.  
امتــدت فتــرة عمــل الفاضــل/ بــادار بالبنــك التجــاري القطــري ألكثــر مــن ١٧ عامــً. وقبــل توليــه مهمتــه الحاليــة 
كمديــر عــام تنفيــذي بمجموعــة الخدمــات المصرفيــة الدوليــة، شــغل الفاضــل/ بــادار عــددا مــن المناصــب 
الرئيســية بمجموعــة الخدمــات المصرفيــة الدوليــة، وإدارة العالقــات الحكوميــة والقطــاع العــام وإدارات الخدمــة 

ــة. ــة التجاري المصرفي
الفاضــل/ بــادار حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ديرهــام، المملكــة المتحــدة، 

وبكالوريــوس اآلداب فــي األعمــال المصرفيــة والتمويــل مــن جامعــة ويلــز.

يشــغل الشــيخ/ راشــد عضويــة مجلــس إدارة البنــك منــذ أغســطس ٢٠١٧. مــن مواليــد ســلطنة عمــان عــام ١96٠،  وبحكــم الخبــرات التــي اكتســبها مــن خــالل 
عملــه لمــا يربــو عــن ثالثــة عقــود فــي جهــات القطاعيــن العــام والخــاص يعتبــر بجــدارة مــن الوجــوه البــارزة فــي عالــم المــال واألعمــال بالســلطنة بمــا يشــمل 
المجــاالت الماليــة واالســتثمارية والتنفيذيــة والتجاريــة والخيريــة. وقــد شــكلت مســيرته فــي تــرؤس اإلدارة التنفيذيــة للشــركة العمانية لتنمية االســتثمارات 
الوطنيــة )ش.م.ع.م( »تنميــة« عالمــة فارقــة مميــزة، نقلــت الشــركة مــن مصــاف الشــركات المحــدودة اإلمكانيــات واألعمال إلى شــريك حقيقــي وفاعل في 

دعــم أهــداف النهضــة المباركــة وصناعــة التنميــة فــي البالد. 
الشــيخ/ راشــد حائــز علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن كليــة رولينــز بالواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام ١986، قبــل أن يبــدأ مســيرته المهنيــة 
الغنيــة بالخبــرات واإلنجــازات والتــي كانــت بدايتهــا فــي ديــوان البــالط الســلطاني حيــث أمضــى ١٢ عامــً تولــى خاللهــا عــدة مناصــب قياديــة كمــا شــغل عضويــة 
عــدد مــن اللجــان المتخصصــة منهــا علــى ســبيل المثــال لجنــة التعميــن، ولجنــة التنظيــم والموازنــة، كمــا أمضــى  خــالل تلــك الفتــرة عــددًا مــن الــدورات 

التدريبيــة والعلميــة فــي المجــاالت اإلداريــة والماليــة، إلــى أن انتقــل للعمــل مديــرًا عامــً للشــركة العربيــة للخدمــات اإلداريــة. 
وفــي عــام ٢٠٠٠ اتجــه الشــيخ راشــد للعمــل فــي »تنميــة«، فــي ذلــك الوقــت كانــت الشــركة قــد أسســت صندوقــً اســتثماريً يســتثمر فــي ســوق مســقط 
لــألوراق الماليــة ويــدار مــن قبــل شــركة أجنبيــة متخصصــة. وبمــرور عــام علــى تعيينــه رئيســً تنفيذيــً للشــركة قــام مجلــس اإلدارة باتخــاذ القــرار بنقــل 
مهــام إدارة الصنــدوق إلــى الشــركة مباشــرًة، تــال ذلــك تأســيس صندوقيــن جديديــن أحدهمــا مخصــص لالســتثمار فــي التملــك الخــاص والثانــي موجــه 
لالســتثمار فــي أســواق المــال لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي  وصنــدوق اســتثماري إســالمي فــي ٢٠١3. إلــى جانــب تأســيس وإدارة الصناديق االســتثمارية 

قــاد الشــيخ/ راشــد الشــركة لالســتثمار المباشــر فــي عــدد مــن المشــاريع الحيويــة فــي قطاعــات مختلفــة، وعلى ســبيل 
المثــال ال الحصــر، فــي قطــاع التطويــر العقــاري كان للشــركة دور هــام فــي تأســيس مشــروع المــوج مســقط، وفــي 
قطــاع الســياحة كان للشــركة دور ريــادي فــي تأســيس مشــروع فنــدق كمبينســكي مســقط، وفي الصناعة ســاهمت 
بتأســيس شــركة أوكتــال القابضــة عمــالق الصناعــة البتروكيميائيــة فــي الشــرق األوســط، وقــد امتــد نشــاط الشــركة 
أيضــً إلــى تجــارة التجزئــة مــن خــالل المشــاركة المثمــرة مــع شــركة الميــرة القطريــة فــي مشــاريعها التــي أقامتهــا فــي 
ــدور الرئيســي فــي تمكيــن الشــركة مــن النمــو  الســلطنة. وقــد كان لثقــة المســاهمين فــي الرئيــس التنفيــذي ال

المطــرد عبــر الســنين. 
يحــرص الشــيخ/ راشــد علــى صقــل معارفــه مــن خالل مشــاركته فــي المؤتمــرات التي تنظم حــول العالم فــي المواضيع 

المتعلقة باإلدارة والتمويل واالســتثمار واألســواق الناشــئة والتملك الخاص والمشــاركات التجارية وريادة األعمال. 
إلــى جانــب مهامــه التنفيذيــة، يــرأس الشــيخ/ راشــد بعــض مجالــس إدارة شــركات المســاهمة العامــة والمقفلــة كمــا 
يشــغل عضويــة بعضهــا اآلخــر، مــن ذلــك فهــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة تكافــل ُعمــان للتأميــن ش.م.ع.ع وشــركة 
الصفــا لألغذيــة ش.م.ع.ع وعضــو فــي مجلــس إدارة أوريكــس للتأجيــر ش.م.ع.ع، وعضــو مجلــس إدارة المــوج ومجلــس 

إدارة الشــركة العمانيــة للضيافــة ش.م.ع.م. 

عضو لجنة التدقيق وعضو لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة
انضــم الفاضــل/ غســان الحشــار إلــى مجلــس إدارة البنــك الوطنــي العمانــي كممثــل للهيئــة العامــة للتأمينــات 
ــرة االســتثمار فــي الهيئــة العامــة  ــر دائ االجتماعيــة منــذ شــهر مــارس عــام ٢٠١٧، وهــو يشــغل اآلن منصــب مدي
ــتثمارات،  ــل واالس ــال إدارة التموي ــي مج ــً ف ــرين عام ــارب العش ــة تق ــرة عملي ــه خب ــة، ولدي ــات االجتماعي للتأمين
ــب  ــً منص ــغل أيض ــا يش ــة، كم ــة والخاص ــركات العام ــن الش ــد م ــس إدارة العدي ــي مجال ــة ف ــل الهيئ ــو يمث وه
رئيــس لجنــة المســتثمرين فــي صنــدوق مســقط لالســتثمار وعضــو مجلــس إدارة بالشــركة العمانيــة لتنميــة 

ــة( ش.م.ع.م. ــة )تنمي ــتثمارات الوطني االس
الفاضل/ غسان الحشار حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية وإدارة االستثمار.

عضو لجنة االئتمان بمجلس إدارة البنك 
ــة  ــا عضــوًا بمجلــس إدارة البنــك فــي شــهر مــارس ٢٠١٧، وهــي حاصل ــة/ نجــاة علــي اللواتي ــم انتخــاب الفاضل ت
علــى درجــة فــي التجــارة – تخصــص محاســبة،  وقــد حضــرت العديــد مــن الــدورات فــي مجــاالت مختلفــة فــي اإلدارة 
ــر العــام لخدمــات الدعــم  ــب المدي ــة/ نجــاة منصــب نائ ــة، والتدقيــق واالســتثمار وغيرهــا. تشــغل الفاضل المالي

بصنــدوق تقاعــد موظفــي الخدمــة المدنيــة ولديهــا خبــرات فــي هــذا المجــال تزيــد عــن ٢٠ عامــا.
الفاضلة/ نجاة أيضً عضو بمجلس إدارة شركة إسمنت عمان ش.م.ع.ع.  ورئيس لجنة التدقيق بالشركة.

عضو بكلٍّ من لجنتي التدقيق واالئتمان بمجلس اإلدارة 

رئيس لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة، وعضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بالمجلس
الفاضــل/ حمــد محمــد حمــود الوهيبــي عضــو مجلــس اإلدارة منــذ مــارس ٢٠١4. يملــك الفاضــل حمــد خبــرة 
عمليــة تمتــد لثمانيــة عشــر عامــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وقــد عمــل الوهيبــي مديــرًا لالســتثمار 
فــي صنــدوق تقاعــد وزارة الدفــاع طــوال فتــرة الســنوات الخمــس الماضيــة. الفاضــل/ حمــد عضــو أيضــً بمجالــس 

إدارة شــركة فولتامــب للطاقــة، وشــركة كابــالت عمــان وشــركة أكــوا للطاقــة. 
الوهيبــي حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال، تخصــص ماليــة، كمــا أن لديــه شــهادة محلــل مالــي 

.)CAIA( وشــهادة محلــل اســتثمارات بديلــة  )CFA( معتمــد

الفاضل/ محمد إسماعيل مندني العمادي 
عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ راهول كار
عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ غسان خميس علي الحشار
عضو مجلس اإلدارة

الفاضلة/ نجاة علي اللواتيا 
عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ فهد عبد الرحمن بادار 
عضو مجلس اإلدارة

سعادة/ راشد السعدي 
عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ حمد محمد الوهيبي
عضو مجلس اإلدارة

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
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أحمد المسلمي / الرئيس التنفيذي. 1

فيصل أليداث / مدير عام - رئيس مجموعة تقنية المعلومات ورئيس إدارة التحول. 2

ناصر سالم الراشدي / مدير عام - رئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجارية . 3

جون تشانج / مدير عام - رئيس مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد. 4

ناصر الهاجري / مدير عام - رئيس مجموعة الموارد البشرية والشئون اإلدارية والقانونية. 5

 محمد سيف اهلل خان / رئيس إدارة االلتزام. 6

وصفي بن جمشيد آل سعيد / الرئيس التنفيذي بالوكالة. 7

أنانثرامان فينكات / مدير عام - رئيس مجموعة الرقابة المالية. 8

 حسن عبد األمير شعبان / مدير عام - رئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية والمؤسسات. 9

 كومار كيسواني / مدير عام، رئيس مجموعة  الخدمات المصرفية للشركات. 10

سلمى الجعيدي / مدير عام - رئيس مجموعة إدارة المخاطر . 11

حمود العيسري / رئيس إدارة التدقيق الداخلي. 12

6 5 4 3 2 1 7 8 9 10 11 12

اإلدارة التنفيذية
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 رؤيتنا، وقيمنا، 
وأهدافنا االستراتيجية

رؤيتنا
أن نصبح البنك المفضل

قَيُمنا
العميل أوالً 

التنفيذ

 بنك واحد

 االستقامة والنزاهة

 الجودة

أهدافنا االستراتيجية
ــة 	  ــة، والقيم ــي الخدم ــك ف ــل بن ــالء: أفض العم

وتوفيــر الراحة للشــرائح المســتهدفة مــن العمالء

 الموظفــون: أفضــل مــكان للعمــل وأفضــل 	 
الوظيفــي  للتطــور  المتاحــة  الفــرص 

البنــك لموظفــي 

الســهم 	  علــى  عائــد  أعلــى   المســاهمون: 
للمســاهمين اســتدامة  وأفضــل 

المجتمع: ألجلك ألجل الوطن	 
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 تقرير مناقشات وتحليل
 اإلدارة ٢٠١٧



2770
44, 0

132,1
مجموع اإليرادات 

)مليون ر.ع(
أموال المستثمرين

)مليون ر.ع(
التكلفة الى اإليرادات 

 العائد على
 متوسط األصول 

)لعام ٢٠١٧(

كفاية رأس 
المال

)لعام ٢٠١٧(

أعلى عائد على األسهم وأعلى عائد على األصول في القطاع 

% 1,2

٢٠١4٢٠١6 ٢٠١٥٢٠١٧

431

%10,4 %15,1%13,7 %15,9

رأس المال األساسي 6,١٢٪

نبذة عن أدائنا

القروض الودائع 

2016
    

   
   

    
  2

015               2014               2017

%
44

,2                   %47,6

%46                    
%49

صافي الربح
)مليون ر.ع(

جهودنــا  إطــار  فــي  التكاليــف:  ترشــيد 
كفاءتنــا  وتعزيــز  عملياتنــا،  لتبســيط 
وتخفيــض التكاليــف لتقديــم قيمــة أكبــر 
لعمالئنــا، قمنــا باتبــاع عــدٍد مــن المعاييــر 
التكاليــف  ترشــيد  أجــل  مــن  االســتباقية 

علــى نطــاق البنــك.

علــى الرغــم مــن بيئــة االقتصــاد الكلــي التــي 
الوطنــي  البنــك  حقــق  بالتحــدي،  اتســمت 
مصــادر  تنويــع  فــي  جيــدًا  تقدمــً  الُعمانــي 
إيراداتــه مــن خــالل تنميــة دخلــه مــن الرســوم. 
يحقــق  أن  اســتطاع  البنــك  أن  حيــن  وفــي 
صافــي أربــاح بلــغ 44 مليــون ريــال فــي عــام 
ــاس  ــي األس ــزى ف ــاض يع ــذا االنخف ــإن ه ٢٠١٧، ف
ــاع  ــبب ارتف ــش بس ــى الهام ــوط عل ــى الضغ إل
خســائر  ومخصصــات  التمويــل  تكاليــف 

المتحــدة. العربيــة  اإلمــارات  فــي  القــروض 

العائد على متوسط حقوق الملكية

القروض و الودائع
)مليون ر.ع(

البنــك مســتمر فــي التركيــز بقــوة 
علــى االصــول عاليــة الجــودة

ودائع العمالء مستمرة في اظهار 
نمو منتظم

2461

50,3

60,1
55,8

44,0

٢٠١4

٢٠١6

٢٠١٥

٢٠١٧

%17,3%17,3
٪3.6 AT-1

٢٠١4 ٢٠١٥ ٢٠١6 ٢٠١٧

21
7823

96

23
9927

68

22
5026

22

24
6127

70
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مقدمة

الموظفيــن  أكفــأ  مــن  نخبــة  يضــم  الــذي  فريقــه  بجهــود  مدفوعــً 
الماليــة  الخدمــات  قطــاع  فــي  وتدريبــً  خبــرة  واألكثــر  المتمرســين 
والمصرفيــة فــي الســلطنة، واصــل البنــك الوطنــي الُعمانــي تقديــم 
الحصيفــة  التجاريــة  اســتراتيجيته  وتطبيــق  المجــرب  أعمالــه  نمــوذج 
خــالل العــام ٢٠١٧. وعلــى الرغــم مــن أن العــام ٢٠١٧ لــم يكــن خاليــً مــن 
التحديــات، اســتطعنا مــن خــالل قيامنــا بمواصلــة التزامنــا بالعمــل الجــاد، 
والعزيمــة واإلصــرار، وااللتــزام الراســخ بــأن نكــون »البنــك المفضــل« فــي 
الســلطنة، أن نســتمر فــي ريــادة الســوق بفضــل مــا نتمتــع بــه مــن ثقافة 
وتقديــم  التقنيــة،  االبتــكارات  أحــدث  واســتخدام  المتفوقــة،  الخدمــة 

عــروض متنوعــة مــن المنتجــات والخدمــات.

إننــا نــدرك فــي كافــة األوقــات أن عمالئنــا هــم محــور اهتمامنــا فــي كل 
مــا نقــوم بــه مــن أعمــال، لذلــك واصلنــا تخصيــص مــوارد كبيــرة لتقديــم 
ــا للتفاعــل مــع العمــالء مــع تحســين  ــز تجربتن قيمــة ال تضاهــى، وتعزي

معاييــر الخدمــة. 

إن مــن يقــف وراء هــذا األداء المتميــز، والثقافــة المرتكــزة علــى العمــالء 
هــم قوتنــا المتينــة والرفيعــة المســتوى مــن الموظفيــن، والذيــن تجاوز 
لينعكــس  النشــاط،  التزامهــم للمؤسســة كافــة مســتويات  مــدى 
ــا مصممــون  ــا بالعمــالء. إنن ــد نقــاط التقائن ــا عن ــة علــى أدائن ــي النهاي ف
علــى االحتفــاظ بأفضــل وأســعد قــوة عاملــة وذلــك مــن خــالل خلــق ثقافــة 
للتحســن المســتمر، وخلــق بيئــة مالئمــة لتطــور الموظفيــن. لقــد قمنــا 
ــا لهــم الفــرص  ــا حيــث قدمن ــام باالســتثمار فــي موظفين عامــً بعــد ع

ــداع.  المناســبة للتعلــم، والتقــدم، والنمــو، والتحســن واإلب

وعلــى مــدار أكثــر مــن أربعــة عقــود، اســتمر البنــك الوطنــي العمانــي 
فــي التركيــز علــى االســتثمار فــي الدعائــم الرئيســية لالقتصــاد وذلــك 
مــن أجــل المســاهمة فــي الجهــود الراميــة لتحويــل الســلطنة إلــى دولــة 
ــا  مســتدامة تســتند علــى العلــم والمعرفــة. وقــد جــاء افتتاحنــا لمقرن
ــل هــذا الحــدث حقبــة  ــك، حيــث مّث ــد كشــاهد علــى ذل الرئيســي الجدي

جديــدة فــي تاريــخ القطــاع المصرفــي للســلطنة.

الوطنــي  البنــك  أثبــت  القــوي،  والمالــي  التجــاري  الشــريك  وبوصفــه 
ــة. فوفقــً  ــه فــي ظــل ظــروف الســوق الحالي ــي اســتقراره ومرونت العمان
لتصنيــف فيتــش الــذي صــدر مؤخــرًا، نجــح البنــك فــي تطبيــق اســتراتيجية 
أعمــال طويلــة األمــد نتــج عنهــا تطويــر محفظــة متنوعــة وعاليــة الجــودة 
للقــروض والودائــع مــع المحافظــة على وضع تمويل جيد بســيولة كافية 
وربحيــة قويــة. لقــد مّكــن هــذا األداء المميــز البنــك الوطنــي العماني من 
القيــام بــدوٍر محــورٍي فــي دعــم النمــو االجتماعي واالقتصادي بالســلطنة 

والمســاهمة فــي أجنــدة التنــوع االقتصــادي الوطنــي.

ومســئولياتنا  لِقَيِمنــا  كان  فقــد  التجــاري،  النشــاط  إطــار  خــارج  أمــا 
المؤسســية تأثيــر إيجابــي علــى المجتمعــات فــي كافــة أرجــاء البــالد 
حيــث تمّكنــا مــن المســاهمة فــي تحســين أوضــاع هــذه المجتمعــات. 
فخــالل العــام ٢٠١٧، قمنــا بدعــم رواد األعمــال والمؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة، وشــجعنا مبــادرات االبتــكار، وروجنــا ألنشــطة القطاعيــن 
ذات  الكبــرى  المشــاريع  مّولنــا  بالدولــة، كمــا  والرياضــي  الســياحي 
ــة الوطنيــة مــن أجــل المســاعدة فــي خلــق غــٍد أفضــل للجميــع.  األهمي

بيئة التشغيل

ــة  ــت البيئ ــة عالميــة، كان فــي فتــرة شــهدت تغييــرات وتقلبــات اقتصادي
ارتفــاع تكاليــف  التشــغيلية مليئــة بالتحديــات، خاصــة مــع اســتمرار 
التمويــل، وتوقــف نمــو االئتمــان، وتدنــي درجــات التصنيــف االئتمانــي 
ــتقر  ــن مس ــوك م ــي البن ــف ف ــات التصني ــات درج ــر توقع ــيادي وتغيُّ الس

ــلبي.  ــى س إل

التعــاون  أيضــً، خاصــة فــي دول مجلــس  العالمــي  علــى المســتوى 
الخليجــي، شــهد القطــاع المصرفــي تراجعــً مطــردًا فــي الهوامــش 
لهــا  إلــى ســلع وتعطُّ التقليديــة  المنتجــات المصرفيــة  نظــرًا لتحــول 
.)Fintechs( ــددة ــة المتع ــة والمالي ــات المصرفي ــتخدام التقني ــبب اس بس

ــذة  ــراءات المتخ ــً باإلج ــو أيض ــر ه ــد تأث ــي فق ــاد الُعمان ــدم االقتص ــا تق أم
لضبــط األوضــاع الماليــة باإلضافــة إلــى اســتمرار انخفــاض أســعار النفــط. 
الكبــرى  والشــركات  الحكومــة  مســتوى  علــى  اإلنفــاق  شــهد  وقــد 

ــان. ــو االئتم ــي نم ــح ف ــؤًا اتض تباط

 

تطبيــق  الحكومــة  تواصــل  االقتصاديــة،  التحديــات  اســتمرار  ومــع 
شــملت  الوطنــي  االقتصــاد  تنويــع  تعزيــز  شــأنها  مــن  اســتراتيجيات 
فــرض ضرائــب وإصالحــات جديــدة لخفــض اإلنفــاق وتعزيــز أنشــطة القطــاع 

والطويــل. المتوســط  المدييــن  علــى  الخــاص 

البنك الوطني الُعماني في ٢٠١٧ 

علــى الرغــم مــن بيئــة االقتصــاد الكلــي التــي اتســمت بالتحــدي، حقــق 
البنــك الوطنــي الُعمانــي تقدمــً جيــدًا فــي تنويــع مصــادر إيراداتــه مــن 
خــالل تنميــة دخلــه مــن الرســوم. وفــي حيــن أن البنــك اســتطاع أن يحقــق 
صافــي أربــاح بلــغ 44 مليــون ريــال فــي عــام ٢٠١٧، فــإن هــذا االنخفــاض 
يعــزى فــي األســاس إلــى الضغــوط علــى الهامــش بســبب ارتفــاع تكاليف 
التمويــل ومخصصــات خســائر القــروض فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

أحمد المسلمي
الرئيس التنفيذي

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة - ٢٠١٧تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة - ٢٠١٧
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الســلطنة إلــى مجتمــع ال يســتخدم األوراق النقديــة وذلــك مــن خــالل 
توفيــر حلــول جديــدة للخدمــات المصرفيــة الرقميــة التــي نقدمهــا عبــر 
اإلنترنــت والهاتــف النقــال. ومواكبــة للتطــورات التــي يشــهدها القطــاع 
المصرفــي، طورنــا تطبيــق البنــك الوطنــي الُعمانــي للخدمــة المصرفية 
الرقميــة، والــذي يوفــر كافــة الخدمــات المصرفيــة لألفــراد. كمــا نخطــط 
لالســتفادة مــن التطبيــق فــي تزويــد العمــالء بخدمــات ذات قيمــة مضافــة 
تثــري تجربتهــم وتجعــل حياتهــم أكثــر ســهولة. وتتضمــن هــذه الخطــط 
بيانــات متينــة  الرقمــي لخدماتنــا وتأســيس قاعــدة  التحــول  إكمــال 

ــذكاء االصطناعــي. واســتخدام أحــدث تقنيــات ال
ــز خــالل هــذه الفتــرة تضمنــت تكريمــه  حصــد البنــك الكثيــر مــن الجوائ
مــن قبــل ســيتي بنــك نظيــر خدمــات تحويــل األمــوال بالــدوالر األمريكــي، 
ومــن بنــك بركليــز نظيــر خدمــات تحويــل األمــوال بالجنيــه اإلســترليني. 
كمــا تــم تكريــم البنــك أيضــً خــالل حفــل توزيــع جوائــز »ايشــيان بانكــر 

لالبتــكار التقنــي« تقديــرًا لجهــوده فــي إدارة عالقــات العمــالء.
تعزيز أواصر التعاون مع القطاعين العام والخاص 

أعربــت مؤسســات القطاعيــن العــام والخــاص عــن تقديرهــا للجهــود 
التــي يبذلهــا البنــك فــي تطويــر وإيجــاد حلــول تــم تصميمهــا خصيصــً 
إطــالق  الحلــول  المختلفــة. وقــد تضمنــت هــذه  لتلبيــة متطلباتهــم 
الكثيــر مــن الخدمــات المصرفيــة الرقميــة مثــل الحلــول المصرفيــة 
التجــار  الســتقطاب  البنــك  عــروض  وتنويــع  للشــركات،  المتكاملــة 
للخدمــات  االســتخدام  وســهلة  شــاملة  منصــة  إطــالق  إلــى  باإلضافــة 
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت للشــركات. وقــد ســاهم ذلــك فــي توطيــد 
عالقــات البنــك بالقطاعيــن العــام والخــاص كمــا برهــن علــى اإلمكانــات 

االبتكاريــة والمزايــا العصريــة التنافســية التــي ينفــرد بهــا البنــك.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

قطــاع  وتطــور  نمــو  مــع  الُعمانــي  الوطنــي  البنــك  أعمــال  تطــورت 
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ممــا عــزز مــن فهــم البنــك لشــريحة 

أصحــاب هــذه المشــاريع واحتياجاتهــم المتعــددة. واليــوم، أصبــح البنــك 
ــث  ــن حي ــال الُعمانيي ــن رواد األعم ــن ١٧,٠٠٠ م ــر م ــل ألكث ــريك المفض الش
يواصــل تزويدهــم بأفضــل خدماتــه التمويليــة والتوجيهيــة. وقــد حــرص 
البنــك علــى تصميــم هــذه المنتجــات والخدمــات بعنايــة فائقــة ودعمهــا 
بــإدارة عالقــات قويــة لمنــح رواد األعمــال مــن الشــباب الوســيلة المالئمــة 

لتحقيــق طموحاتهــم وتطلعاتهــم.

وإيمانــً منــه بالــدور الحيــوي الــذي يلعبــه قطــاع المؤسســات الصغيــرة 
البنــك  كان  الوطنــي،  االقتصــاد  تنويــع  مســيرة  فــي  والمتوســطة 
التــي  الســلطنة  فــي  البنــوك  أوائــل  مــن  واحــدًا  الُعمانــي  الوطنــي 
ــام  ــل ع ــي أوائ ــاع ف ــذا القط ــة ه ــتقلة لخدم ــيس إدارة مس ــت بتأس قام
٢٠١٢. وعلــى مــدار األعــوام الماضيــة، توســعت قائمــة منتجــات البنــك 
لــم تقتصــر علــى مجــرد تقديــم حلــول مصرفيــة  وخدماتــه بصــورة 
ســهلة ومناســبة لشــريحة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، بــل 
ــر  ــة عب ــا التجاري ــة لمعامالته ــهيالت مصرفي ــر تس ــى توفي ــك إل ــدت ذل تع
الحــدود بيــن الســلطنة واإلمــارات العربيــة المتحــدة، فضــالً عــن توفيــر 
ــد  عــدٍد مــن البرامــج التدريبيــة واإلرشــادية لهــا. كمــا يواصــل البنــك تزوي
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بالتوجيــه والمشــورة، وكنتيجــة 
لذلــك ســاعد البنــك الكثيــر مــن رواد األعمــال فــي تطويــر أعمالهــم مــن 

مؤسســاٍت صغيــرة إلــى متوســطة ثــم إلــى شــركات كبيــرة.

ــام  ــالل الع ــً خ ــة أداًء قوي ــة التجاري ــال المصرفي ــدة األعم ــجلت وح ــد س وق
٢٠١٧ حيــث حققــت نمــوًا جيــدًا علــى مســتوى الدخــل مــن الرســوم، 
والقــروض والودائــع، كمــا واصلــت تركيزهــا القــوي علــى جــودة األصــول.

تعزيز وجودنا في اإلمارات العربية المتحدة 

ــة  ــارات العربي ــي اإلم ــود ف ــه وج ــذي ل ــد ال ــي الوحي ــك الُعمان ــه البن لكون
المتحــدة، قــام البنــك الوطنــي الُعمانــي بتصميــم خدمــات حصريــة 
ُعمــان  ســلطنة  بيــن  الحــدود  عبــر  المصرفيــة  المعامــالت  لتســهيل 
الفرصــة  إتاحــة  فــي  ذلــك  ســاهم  وقــد  المتحــدة.  العربيــة  واإلمــارات 
أمــام الشــركات فــي الدولتيــن إلــى إتمــام كافــة التحويــالت النقديــة 
ــي  ــك الوطن ــي البن ــاباتهم ف ــن حس ــوق م ــن وموث ــكل آم ــة بش الفوري
الُعمانــي إلــى أي حســاب مصرفــي موجــود فــي أي مــن الدولتيــن. كمــا 
ــة  ــت للعمــالء االطــالع علــى كاف ــر اإلنترن ــة عب أتاحــت الخدمــات المصرفي
أنشــطتهم التجاريــة مــن منصــة واحــدة، وتســوية الشــيكات، وإجــراء 
عمليــات اإليــداع والســحب، إضافــة إلــى االطــالع علــى ســجل معامالتهــم 

المصرفيــة.

وفــي ظــل التقلبــات التــي تشــهدها الســوق، وانخفــاض أســعار النفــط، 
وقلــة الســيولة وارتفــاع نســبة األصــول المتعثــرة، أعطــى البنــك أولويــة 
ــذار المبكــر باإلمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا يقــوم  إلدارة حســابات اإلن
البنــك أيضــً بتطبيــق كافــة المعاييــر الالزمــة لزيــادة عناصــر التحكــم 

التشــغيلية الداخليــة بمــا يعــزز مــن جــودة األصــول.

والتعديــالت  التصحيحيــة  اإلجــراءات  مــن  العديــد  باتخــاذ  قمنــا  وقــد 
االســتراتيجية لمجابهــة هــذه التطــورات الســلبية الكليــة، باإلضافــة إلــى 
ــي  ــك الوطن ــت البن ــي وضع ــادرات الت ــن المب ــد م ــاح للعدي ــا بنج إكمالن

ــز نمــوه فــي المســتقبل. ــي علــى المســار الصحيــح نحــو تعزي الُعمان

تنويــع مصــادر الدخــل مــن الرســوم: أثمــر التركيــز االســتراتيجي 
للبنــك علــى تنويــع وزيــادة مصــادر الدخــل مــن الرســوم عــن نتائــج 
إيجابيــة خــالل عــام ٢٠١٧ حيــث اســتطاع البنــك تحقيــق نمــو فــي الدخــل 
مــن الرســوم بلغــت نســبته 6.١٪ وذلــك خــالل التســعة اشــهر األولــى مــن 
العــام الماضــي، وســيظل هــذا التركيــز نطاقــً اســتراتيجيً رئيســيً 

للبنــك.

التكاليــف: فــي إطــار جهودنــا لتبســيط عملياتنــا، وتعزيــز  ترشــيد 
التكاليــف لتقديــم قيمــة أكبــر لعمالئنــا، قمنــا  كفاءتنــا وتخفيــض 
باتبــاع عــدٍد مــن المعاييــر االســتباقية مــن أجــل ترشــيد التكاليــف علــى 

ــك. ــاق البن نط

تطويــر اســتراتيجيتنا التنمويــة: لقــد قمنــا بتطويــر اســتراتيجيتنا 
التنمويــة مــن خــالل اســتحداث نمــاذج أعمــال جديــدة، وتعزيــز إمكانيــات 
متطلبــات  تلبــي  قيمــة  ذات  جديــدة  عــروض  وطــرح  اإلداري  فريقنــا 

المســتهدفة. شــرائحنا 

التركيــز علــى جــودة األصــول: حافظنــا علــى درجــة عاليــة  زيــادة 
مــن الحيطــة والحــذر فيمــا يتعلــق بجــودة األصــول والحــّد مــن مخاطــر 
محفظتنــا الكليــة وذلــك مــن خــالل اســتخدام نظــام موحــد للمراقبــة 

واإلنــذار المبكــر فــي القطاعــات الرئيســية.

المحافظــة علــى هوامــش الفائــدة: اتخــذ البنــك العديــد مــن اإلجــراءات 
التــي تضمنــت إعــادة تســعير القــروض الحاليــة وزيــادة العائــدات للعمــالء 
المنضميــن حديثــً للبنــك مــن األفــراد أو الشــركات. وكنتيجــة لذلــك، 

أصبحــت هوامــش الفائــدة لــدى البنــك هــي األفضــل فــي القطــاع.

إثراء التجربة المصرفية للعمالء من خالل االبتكار والريادة الرقمية 
لعــل مــن أبــرز مــا يمكــن مالحظتــه خــالل العــام ٢٠١٧ أن البنــك قــد خصــص 
مــوارد كبيــرة لتطويــر وطــرح منتجــات وخدمــات مبتكــرة توفــر للعمالء 
ــتراتيجية  ــة االس ــن الناحي ــوم م ــا تق ــا أنه ــتوى، كم ــة المس ــة رفيع تجرب

بدعــم أهــم ركائــز االقتصــاد. 

شــهر  فــي  العمانــي  الوطنــي  البنــك  أصبــح  المثــال،  ســبيل  فعلــى 
مــارس الماضــي أول بنــك فــي الســلطنة يعلــن عــن نجاحــه فــي إكمــال 
 .Blockchain مشــروعه التجريبــي للتحويــالت الدوليــة باســتخدام تقنيــة
ــك فــي مجــال  ــز وضــع البنــك فــي الصــدارة وذل ــى تعزي ــد أدى هــذا إل وق

الحلــول المصرفيــة الرقميــة فــي بالســلطنة.

أطلــق البنــك الوطنــي العمانــي أيضــً عــددًا مــن الحلــول المبتكــرة 
التــي عــززت مــن القــدرات التنافســية للبنــك وذلــك فيمــا يتعلــق بنطــاق 
ــك إطــالق  ــد تضمــن ذل وحجــم المنتجــات والخدمــات التــي يقدمهــا. وق
ــويق  ــا، وتس ــن ارتداؤه ــي يمك ــزة الت ــالل األجه ــن خ ــة م ــات مصرفي خدم
منتجــات التجــار عــن طريــق البرامــج الرقميــة للبنــك، وخدمــة االســتعالم 
عــن المعامــالت المصرفيــة عبــر تطبيــق تويتــر وغيرهــا مــن االبتــكارات 

ــرى.  ــة األخ المصرفي

دعم األجندة االستراتيجية الوطنية للتنويع االقتصادي
واصــل البنــك ســعيه الــدؤوب خــالل العــام الماضــي لبنــاء عالقــات راســخة 
االســتراتيجية  األجنــدة  دعــم  بهــدف  والخــاص  العــام  القطاعيــن  مــع 
الوطنيــة طويلــة األجــل للتنويــع االقتصــادي. فقــد قــام البنــك فــي بدايــة 
العــام بالتوقيــع علــى اتفاقيــة شــراكة مــع وزارة الخدمــة المدنيــة تهــدف 
إلــى تبــادل المعــارف والخبــرات فــي عــدٍد مــن الجوانــب التــي تشــمل 

التخطيــط، والمــوارد البشــرية، والتدريــب والتطويــر.

كمــا شــهد عــام ٢٠١٧ تكريــم البنــك الوطنــي الُعمانــي مــن قبــل وزارة 
للقطــاع  الترويــج  فــي  الملموســة  نظيــر جهــوده  الرياضيــة  الشــؤون 
لهــذا  الكامــل  دعمــه  قــدم  قــد  البنــك  وكان  بالســلطنة.  الرياضــي 

ــات  ــادرات والفعالي ــر مــن المب القطــاع مــن خــالل إطــالق وتنظيــم الكثي
الرياضيــة بمــا فــي ذلــك بطولــة البنــك الوطنــي الُعمانــي الكالســيكية 
للجولــف، وهــي الحــدث األساســي الــذي واصلنــا توفيــر الدعــم الكامــل 
ــم  ــا أنظــار العال ــك، لفتن ــة. نتيجــة لذل ــع الماضي ــه طيلــة الســنوات األرب ل
إلــى الســلطنة كوجهــة ســياحية ورياضيــة مثاليــة إلــى جانــب تســليط 

الضــوء علــى الفــرص الواســعة التــي تزخــر بهــا الســلطنة.

وكختــام ناجــح للعــام، أزاح البنــك الوطنــي العمانــي الســتار عــن مقــره 
الرئيســي الجديــد وذلــك تحــت رعايــة صاحــب الســمو الســيد أســعد بــن 
طــارق آل ســعيد، نائــب رئيــس الوزراء لشــؤون العالقــات والتعــاون الدولي، 
الممثــل الخــاص لجاللــة الســلطان المعظــم، مبشــرًا بعصــر جديــد لــكل 
ــاح  ــاء افتت ــد ج ــلطنة. وق ــة بالس ــات المصرفي ــاع الخدم ــك وقط ــن البن م
مســقط  لمدينــة  الجماليــة  اللوحــة  ليكمــل  الجديــد  المعلــم  هــذا 
وليبــرز اهتمــام الســلطنة بتحقيــق المزيــد مــن األهــداف االجتماعيــة 
واالقتصاديــة. ونحــن فــي البنــك الوطنــي الُعمانــي نفخــر باالســتمرار فــي 

ــا الجديــد ألعــوام وأعــوام قادمــة. خدمــة الســلطنة مــن مقرن

تسهيل أعمالنا األساسية 

توفير حلول جذابة وتجربة متفوقة لخدمة العمالء 
الخاصــة  وخدماتنــا  عملياتنــا  بتعزيــز   ٢٠١٧ عــام  فــي  رحلتنــا  واصلنــا 
باألفــراد مــن خــالل العديــد مــن قنــوات التوزيــع. وقــد انصــبَّ تركيزنــا علــى 
ــر  ــك عب ــة وذل ــات فعال ــة ســهلة وسلســة وعملي ــة مصرفي ــم تجرب تقدي
طــرح خدمــات ومنتجــات عصريــة لتعزيــز عروضنــا للعمــالء. وقــد شــكلت 
و«التنفيــذ«،  واحــد«،  و«بنــك  أوالً«،  »العميــل  تتضمــن  التــي  قيمنــا 
و«الجــودة«، و«النزاهــة« المحــرك األساســي للخدمــات المصرفيــة لألفــراد 

ــك. بالبن

االدخــار  ثقافــة  الجوائــز »الكنــز« لتشــجيع  برنامــج  تــم تصميــم  لقــد 
ــك مــن خــالل إتاحــة الفرصــة أمامهــم للفــوز  والتوفيــر بيــن عمالئنــا وذل
بجوائــز نقديــة بــدون المخاطــرة بأموالهــم. وبعــد ٢٠ عامــً مــن النجاحــات 
ــز »الكنــز« فــي عــام ٢٠١٧ لكــي  المتتاليــة، قمنــا بتحديــث برنامــج جوائ
فائــزون مضمونــون مــن عمالئنــا مــن مختلــف  بــأن هنالــك  نضمــن 
لعمالئنــا  البرنامــج جوائــز مخصصــة  وقــد شــمل  الســلطنة.  مناطــق 
مــن فئــة الشــباب. وفــي نهايــة العــام الماضــي، تــم توزيــع جوائــز نقديــة 

وصلــت قيمتهــا إلــى 3.٢٥١ مليــون ريــال ُعمانــي.

ــدى  ــوم ل ــن الرس ــل م ــي الدخ ــبة 3٠٠٪ ف ــوًا بنس ــام نم ــس الع ــهد نف ش
حســاب »الصــدارة« إلدارة الثــروات، ممــا أكــد رواج هــذا الحســاب لــدى 
العمــالء الــذي يرغبــون فــي االســتفادة مــن الخبــرات التــي يوفرهــا لهــم 
فريــق إدارة الثــروات بالبنــك ومــن الحلــول المخصصــة التــي نوفرهــا لهــم 

ــم. ــة ثرواته لمضاعف

ــل  ــى تحوي ــة إل ــا الرامي ــق مهمتن ــل تحقي ــن أج ــا م ــا تقدمن ــا واصلن كم
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الصيرفة اإلسالمية

المصرفيــة  الخدمــة  مــزود  نصبــح  أن  إلــى  الهادفــة  رؤيتنــا  خــالل  مــن 
ــا  ــارٍق ملمــوس لعروضن ــا إيجــاد ف ــد فــي الســلطنة، قررن اإلســالمية الرائ
مــن خــالل طــرح الخدمــة المصرفيــة المميــزة بمــزن للصيرفــة اإلســالمية. 
توفــر هــذه الخدمــة باقــة متكاملــة مــن الخدمــات والمنتجــات المصرفية 
ــالء  ــة للعم ــا القيم ــن المزاي ــد م ــر العدي ــي توف ــالمية والت ــة اإلس والمالي
مثــل تخصيــص مديــري عالقــات للعمــالء، وإمكانيــة الدخــول ألكثــر مــن 
ــّدم  ــرض مق ــن 9٠٠ ع ــر م ــم وأكث ــارات العال ــف مط ــي مختل ــة ف ٥٠٠ صال
مــن مختلــف المحــالت التجاريــة بالســلطنة باإلضافــة إلــى معــدالت أربــاح 

ــة.  تفضيلي

إدارة المخاطر 

لقــد كانــت اإلدارة الحصيفــة للمخاطــر خــالل العــام ٢٠١٧ موضــع االهتمــام 
الرئيســي للبنــك وذلــك علــى خلفيــة ســوق اتســمت بالتحــدي. وقــد 
وضــع البنــك خطــة إلدارة المخاطــر اســتنادًا إلــى ظــروف االئتمــان الحاليــة 
والمتوقعــة، واآلراء المتعلقــة بتطــور األســواق واالقتصــاد وذلــك تحــت 

ــة والصعبــة.   الظــروف العادي

قــام البنــك بوضــع آليــات احترازيــة مــن أجــل مراقبــة وتحليــل أي مخاطــر 
ــا أو  ــيطرة عليه ــبة للس ــراءات المناس ــاذ اإلج ــة التخ ــورة فّعال ــادة بص مض
ــن  ــى م ــع األعل ــريحة الرب ــن ش ــً ضم ــون دائم ــح أن نك ــا نطم ــا. إنن تجنبه
المتفوقيــن فــي األداء وذلــك فيمــا يتعلــق بالعائــدات علــى األصــول بــدول 

مجلــس التعــاون الخليجــي. 

زيادة الكفاءة التشغيلية

ــة  ــر كاف ــودة عب ــة الج ــة عالي ــة مصرفي ــم تجرب ــة تقدي ــل مواصل ــن أج م
نقــاط التقائنــا بالعمــالء، قمنــا بإعــداد برامــج لوضــع المزيــد مــن اللبنــات 
ــي. ففــي  ــة التــي أنشــأها البنــك الوطنــي العمان علــى األســس المتين
ــودة«،  ــي »الج ــة الداخل ــج اإلدارة المنهجي ــذ برنام ــا تنفي ــام ٢٠١٧، واصلن ع
والــذي قمنــا مــن خاللــه بتنفيــذ تحســينات مســتمرة لعملياتنــا عــن 
طريــق إزالــة العمليــات غيــر المجزيــة والتركيــز بشــكل أكبــر علــى 

ــودة. الج

المتعلقــة  عملياتنــا  علــى  كبيــرة  تحســينات  بإدخــال  قمنــا  كذلــك 
بالتمويــل التجــاري مــن أجــل توفيــر أفضــل تجربــة مصرفيــة لعمالئنــا 
وذلــك مــن خــالل إعــادة هيكلــة العمليــات الحاليــة، وترقيــة مهــارات 
بالمتطلبــات  للوفــاء  أعمالنــا  نمــوذج  تنظيــم  وإعــادة  موظفينــا 

لعمالئنــا. المتناميــة 

بناء موارد بشرية من الطراز األول

نحــن ملتزمــون بإيجــاد بيئــة عمــل يشــعر فيهــا زمالؤنــا بأنهــم ملتزمون 
ــوغ  ــم. ولبل ــرة لديه ــات المتوف ــة اإلمكاني ــتنفاد كاف ــى اس ــادرون عل وق
ــم برامــج داخليــة إلدارة المواهــب  هــذا الهــدف، واصلنــا خــالل العــام تقدي
لــم تقتصــر علــى اســتقطاب المواهــب الشــابة إلــى البنــك فحســب بــل 

االحتفــاظ بهــم لمشــاركتنا مســيرة نجاحاتنــا.

ــر مــن األمــور  ــز تعتب ــم واألداء المتمي ــة علــى الِقَي ــة مبني إن تبنــي ثقاف
ــن  ــادرات م ــرح مب ــنواصل ط ــة، وس ــا كمؤسس ــة لنجاحن ــة للغاي المهم
تعكــس  التــي  الممارســات  أفضــل  اتبــاع  علــى  مســاعدتنا  شــأنها 
قيمنــا. وقــد كشــفت نتائــج المســح المتعلــق بمشــاركة الموظفيــن 
عــن زيــادة كبيــرة فــي مســتويات هــذه المشــاركة عبــر مختلــف إدارات 
البنــك. كذلــك فإننــا مســتمرون فــي تنظيــم برامــج داخليــة لمشــاركة 
الموظفيــن مثــل مبــادرة »مقابلــة رئيــس مجلــس اإلدارة« التــي أتاحــت 

ــك. ــا بالبن ــق اإلدارة العلي ــع فري ــل م ــة للتواص ــن فرص للموظفي

أولوياتنــا  مقدمــة  فــي  الوطنيــة  الكــوادر  وتطويــر  اســتقطاب  يعــد 
حيــث أننــا نعمــل علــى دعــم األهــداف االجتماعيــة واالقتصاديــة الواســعة 
للســلطنة، كمــا أننــا ســعداء بزيــادة نســبة التعميــن لدينــا خــالل العــام 

٢٠١٧ إلــى ٪9٢.٥٥.

تمهيــد الطريــق لتحقيــق المزيــد مــن النمــو 
وإحــداث تأثيــر إيجابــي فــي المجتمــع 

ــر  ــي جاهــدًا إلحــداث تأثي فــي كل عــام، يســعى البنــك الوطنــي الُعمان
إيجابــي فــي المجتمعــات المحليــة، لــذا واصلنــا خــالل العــام ٢٠١٧ الوفــاء 
بذلــك الوعــد مــن خــالل إطــالق برامــج وفعاليــات متنوعــة، ومؤثــرة وفريــدة 

تهــدف إلــى المشــاركة فــي بنــاء مســتقبٍل أكثــر إشــراقً للســلطنة. 

ــا  ــول حملتن ــور ح ــام ٢٠١٧ تمح ــالل الع ــررت خ ــي تك ــا الت ــد اهتماماتن أح
ــادم  ــل الق ــاه الجي ــا تج ــدًا اللتزامن ــكار«. وتأكي ــجيع االبت ــة بـــ »تش الخاص
»هاكاثــون«  تحــدي  أكبــر  اســتضفنا  والمبتكريــن،  المبدعيــن  مــن 
الجديــد  الرئيســي  فــي مقرنــا  وذلــك  الســلطنة  فــي  تنظيمــه  يتــم 
بالعذيبــة، مســقط. وقــد شــهدت المنافســة مشــاركة أكثــر مــن 3٠٠ 
مــن الطــالب، ورواد األعمــال وأصحــاب المؤسســات الناشــئة مــن جميــع 
ــر فكــرة تقنيــة مبتكــرة  ــم أكب أنحــاء الســلطنة للتنافــس علــى تقدي
أبــرز  مــن شــأنها إعــادة تشــكيل مســتقبل العمــل المصرفــي. أحــد 
وأهــم األشــياء التــي ميــزت هــذه الفعاليــة تمّثــل فــي مشــاركة عائلــة 
مــن المبدعيــن الُعمانييــن مــن منطقــة الرســتاق والذيــن حظــوا بإعجــاب 
الحضــور بفكرتهــم »البنــك الذكــي« التــي تســتند إلــى تقنيــة »إنترنــت 
ــن البنــوك مــن التحكــم عــن بعــد فــي عملياتهــا بشــكل  األشــياء« وتمكِّ
أكثــر اســتدامة. ومــن المدهــش أن هــذا االختــراع تــم اســتلهامه مــن 
أفــكار أحــد أطفــال العائلــة المبدعيــن والــذي لــم يتجــاوز عمــره الســبعة 

أعــوام.

كمــا أكدنــا مجــددًا علــى التزامنــا تجــاه المجتمــع المحلــي، خاصــة فئــة 
الشــباب، مــن خــالل تعاوننــا مــع لجنــة ُعمــان للجولــف، لتعليــم الطــالب 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 4 و ١8 عامــً رياضــة الجولــف مــن خــالل عــدٍد 

مــن حلقــات العمــل التفاعليــة والــدروس العمليــة. 

واصلنــا خــالل العــام الترويــج للســلطنة كوجهــة رائــدة لرياضــة الجولــف 
الوطنــي  البنــك  بطولــة  مــن  النهائيــة  الجولــة  برعايــة  قمنــا  حيــث 
العُمانــي الكالســيكية للجولــف للعــام الرابــع علــى التوالــي. وقــد رســخ 
هــذا مــن مكانــة الســلطنة كمركــز رئيســي لرياضــة الجولــف ممــا مــن 
ــر إيجــاد فــرص  ــة عب ــع بالدول شــأنه المســاهمة فــي اســتراتيجية التنوي

ــة والســياحة. ــدة فــي قطاعــي الضياف جدي

وخــالل شــهر رمضــان المبــارك الماضــي، أطلــق البنــك مبــادرة شــهر 
العطــاء حيــث قــام موظفــون مــن كافــة إدارات البنــك بتوزيــع ســالل 
مــواد غذائيــة ومالبــس علــى األســر مــن ذوي الدخــل المحــدود فــي جميــع 
أنحــاء الســلطنة. وكان الهــدف مــن البرنامــج هــو ضمــان توفيــر الســبل 
الممكنــة للكثيــر مــن العائــالت لالحتفــال بالشــهر الفضيــل. وقــد قــام 
ــخصية  ــورة ش ــالل بص ــع الس ــي بتوزي ــي الُعمان ــك الوطن ــو البن متطوع

ــة. ــات المحلي ــع المجتمع ــم م ــد عالقاته ــر وتوطي ــع األس ــل م والتواص

أمــا خــالل الربــع األخيــر مــن العــام، اســتضفنا نســاًء مــن كافــة أنحــاء 
المــرأة  بيــوم  لالحتفــال  بتنظيمهــا  قمنــا  خاصــة  لفعاليــة  الســلطنة 
الُعمانيــة. وقــد كانــت هــذه الفعاليــة هــي أحــدث نســخة مــن فعاليــات 
Women@NBO، وهــي مبــادرة مســتمرة تهــدف إلــى إلهــام النســاء مــن 
أجــل تحقيــق النجــاح علــى المســتويين الشــخصي والمهنــي، كمــا 
تعمــل علــى تمكيــن، وإلهــام النســاء مــن مختلــف مناحــي الحيــاة. وقــد 
تشــرفنا خــالل الفعاليــة بحضــور الدكتــورة منــى بنــت محفــوظ المنــذري، 
أول مذيعــة ومقدمــة برامــج تلفزيــون فــي ســلطنة ُعمــان، وعائشــة 
الهاجــري، الشــريك المؤســس لشــوكوالتة ســلمى، وأحــالم المقبالــي، 
ــدة األعمــال التــي قامــت بتأســيس منصــة ناجحــة لمســاعدة المــرأة  رائ

ــا.  ــر أعماله ــى تطوي ــة عل الُعماني

وتماشــيً مــع التعميــم الصــادر عــن البنــك المركــزي الُعمانــي بالرقــم 
لضمــان  اقً  ســبَّ الُعمانــي  الوطنــي  البنــك  كان   ،٥٧٢3/BDD/CBS/CB
ــه بالخدمــات والمنتجــات المصرفيــة التــي تلبــي  اســتمتاع كافــة عمالئ
أحــدث  اتبــاع  ذلــك  تضمــن  وقــد  التوزيــع.  شــبكة  عبــر  متطلباتهــم 
التقنيــات لتوفيــر الخدمــات المصرفيــة للعمــالء أينمــا كانــوا ووقتمــا 
ــي  ــة ف ــاء األولوي ــى إعط ــة إل ــم، باإلضاف ــن منازله ــة م ــة تام ــاءوا وبراح ش
ــن  ــة تضم ــة واضح ــاع سياس ــة، واتب ــن ذوي اإلعاق ــخاص م ــوف لألش الصف

التعامــل المنصــف والعــادل لكافــة العمــالء.

ويــدرك البنــك الوطنــي الُعمانــي دوره الحيــوي فــي االقتصــاد والمجتمــع 
والمنتجــات  بالخدمــات  يســتمتعون  العمــالء  كان  وســواء  الُعمانــي. 
المصرفيــة التــي يقدمهــا لهــم البنــك أو يتفاعلــون معــه مــن خــالل إحــدى 
المبــادرات المتعــددة لمســؤوليته االجتماعيــة، يســعى البنــك دائمــً إلــى 
ــرك بصمــة إيجابيــة علــى حيــاة  غــرس ثقافــة داخليــة وخارجيــة هدفهــا ت

النــاس بالســلطنة.

نظرة مستقبلية

ــدم  ــبب التق ــدًا بس ــً جي ــة موضع ــرة الماضي ــالل الفت ــك خ ــوأ البن ــد تب لق
الــذي حققــه األمــر الــذي ســيمكننا مــن تحقيــق رؤيتنــا للمســتقبل 
موظفينــا  قبــل  مــن  والمعــززة  المميــزة  إمكانياتنــا  بفضــل  وذلــك 
ــة  ــر قيم ــق وتوفي ــة لخل ــا المتواصل ــالل جهودن ــرة. وخ ــا المبتك وتقنياتن
مضافــة لكافــة شــركائنا فــي المصلحــة، واصلنــا تعزيــز مكانــة عالمتنــا 
ــا  ــوذج أعمالن ــة، ونم ــة والمتنوع ــة القوي ــا العمومي ــة، وميزانيتن التجاري
المرتكــز علــى العميــل، وســجلنا الحافــل باإلنجــازات المبتكــرة لتقديــم 
أفضــل مــا لدينــا لعمالئنــا. إن مــا يفســح لنــا الطريــق للتفاعــل مــع عمالئنا، 
ومــع بعضنــا البعــض، ومــع المجتمــع ككل هــو قيمنــا المشــتركة، 

ــا. ــع بهــا موظفون ــرات التــي يتمت والمهــارات والخب

لقــد قمنــا بتطويــر نمــوذج مرّكــز للتجزئــة كمــا حددنــا ثــالث عــروض ذات 
قيمــة جوهريــة ترّســخ مكانــة البنــك الوطنــي العمانــي بصــورة حقيقيــة 
فــي أذهــان عمالئنــا. وســنواصل التركيــز علــى الشــرائح التــي يمكننــا 

أن نقــّدم مــن خاللهــا تجربــة مميــزة ونحقــق منهــا عائــدات مســتدامة.

لقــد وضعنــا تطلعــات جريئــة إلنشــاء خطــوط عائــدات مســتدامة وتحقيــق 
الً أساســيً  نمــو قــوي ومســتدام. إن تحقيــق هــذه األهــداف يتطلــب تحــوُّ
فــي نمــوذج أعمالنــا بعيــدًا عــن الدخــل التقليــدي مــن القــروض إلــى 
األعمــال التــي تحقــق دخــالً مســتدامً مــن الرســوم. لــذا، فــإن نمــوذج 
أعمالنــا المصرفيــة المســتقبلية قــد رّكــز علــى أن نصبــح شــريك أنمــاط 
الحيــاة المفّضــل لعمالئنــا مــع توفيــر حلــول مبتكــرة تجعــل مــن البنــك 

ــي بنــكً »مســتعّدًا للمســتقبل«. الوطنــي العمان

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة - ٢٠١٧تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة - ٢٠١٧
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تقرير حوكمة الشركة 
للعام ٢٠١٧



يناقــش تقريــر تنظيــم وإدارة الشــركات الطريقــة التــي تتــم مــن خاللهــا إدارة وقيــادة الشــركات، كمــا أنــه يحــدد مهــام أعضــاء مجلــس اإلدارة ويقــوم 
بصياغــة عمليــة الرقابــة الداخلية بالمؤسســة.

ــه  ــك، يقــوم مجلــس اإلدارة ولجان ــاء علــى ذل ــي )»البنــك«( تبنــي ثقافــة حوكمــة ســليمة بالبنــك. بن يدعــم مجلــس إدارة البنــك الوطنــي العمان
المتخصصــة، وبصــورة مســتمرة، بتقييــم مــدى التزامهــم وتقيدهــم بالممارســات والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بهــذه الثقافــة وســبل 
تطويرهــا والتأكــد مــن قيــام البنــك بتطبيــق المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق حوكمــة شــركات المســاهمة العامــة )»الميثــاق«( وتعديالتــه 
الصــادر عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال )»الهيئــة«(، والخــاص بالشــركات المدرجــة بســوق مســقط لــألوراق الماليــة )»ســوق مســقط«(، باإلضافــة إلــى 
اللوائــح المتعلقــة بنظــام حوكمــة المصــارف والمؤسســات الماليــة الصــادر مــن البنــك المركــزي العمانــي. فــي ســنة ٢٠١6، صــدر ميثــاق حوكمــة 
شــركات جديــد عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال وأصبــح ســاري المفعــول بتاريــخ ٢٢ يوليــو. عمــل كل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا ســويً لضمــان 
التنفيــذ العاجــل والســليم للمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي الميثــاق. تــم أيضــً تعديــل عضويــة وشــروط مرجعيــة بعــض لجــان مجلــس اإلدارة. تمــت 

مراجعــة العديــد مــن السياســات القائمــة وقــد تــم وضــع بعــض السياســات الجديــدة لتتماشــى مــع المبــادئ الجديــدة للميثــاق.

ووفقــا لتوجيهــات الميثــاق الصــادر مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال يســتمر البنــك فــي تضميــن تقريــر منفصــل عــن تنظيــم وإدارة البنــك والــذي 
تتــم مراجعتــه واعتمــاده بالصــورة المطلوبــة مــن قبــل المدققيــن الخارجييــن للبنــك ضمــن التقريــر الســنوي. 

 مجلس اإلدارة

ــددة  ــئوليات المح ــن المس ــك. تتضم ــى البن ــاملة عل ــة الش ــراف والرقاب ــه واإلش ــن التوجي ــؤولة ع ــة المس ــو الجه ــس اإلدارة ه مجل
لمجلــس اإلدارة اعتمــاد األهــداف الخاصــة بأعمــال البنــك، والموافقــة علــى االســتراتيجيات والسياســات التــي ينبغــي اتباعهــا مــن 
اجــل تحقيــق هــذه األهــداف، والمراجعــة المســتمرة ألداء البنــك وذلــك فيمــا يتعلــق بأهدافــه الموضوعــة باإلضافــة إلــى التقيــد 

بالسياســات.

 تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

يتكــون مجلــس اإلدارة مــن أحــد عشــر عضــوَا تــم انتخابهــم مــن قبــل المســاهمين فــي مــارس ٢٠١٧ لمــدة ثــالث ســنوات. ســتنتهي المــدة الحاليــة 
لكافــة األعضــاء فــي نهايــة مــارس ٢٠٢٠.

إجراءات ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

تخضــع عمليــة ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة إلــى أحــكام المــواد مــن ٢9 إلــى 34 مــن النظــام األساســي للبنــك كمــا أنهــا أيضــا تتــم وفقــا للوائــح 
ــة  ــة التنفيذي ــوم اللجن ــة. تق ــألوراق المالي ــقط ل ــوق مس ــة وس ــارة والصناع ــال، ووزارة التج ــوق الم ــة لس ــة العام ــي، والهيئ ــزي العمان ــك المرك البن
والترشــيحات والمكافــآت بمجلــس اإلدارة بمراجعــة المهــارات والخــواص الضروريــة المطلوبــة فــي عضــو مجلــس اإلدارة ومــن ثــم تقــوم بتقديــم 
توصيــة للمســاهمين تشــتمل علــى بعــض األســماء المناســبة للقيــام بانتخابهــم. يتمتــع المســاهمون بالحــق فــي انتخــاب أي مرشــح لمجلــس 

اإلدارة بغــض النظــر عمــا إذا كان هــذا المرشــح قــد تمــت تزكيتــه أو التوصيــة عليــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة أو خالفــه. 

 الخواص والمؤهالت األساسية ألعضاء مجلس اإلدارة

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

بالقطــاع والدرايــة الماليــة وذلــك للقيــام بمســئولياتهم اإلشــرافية علــى اإلدارة التنفيذيــة واإلدارة العليــا للبنــك. 

المعلومات التي ُيزّود بها أعضاء مجلس اإلدارة 

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

ــاق.  ــي الميث ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــا للتوجيه وفق

عنــد التعييــن يتلقــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة معلومــات عــن البنــك مــن خــالل برامــج تعريفيــة كمــا يتــم تزويــده بالمشــورة القانونيــة، 
والرقابيــة وغيرهــا مــن االلتزامــات الملقــاة علــى عاتــق أي عضــو مــن أعضــاء مجالــس إدارة الشــركات المدرجــة.

تقرير حوكمة الشركة للعام ٢٠١٧
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تشكيلة مجلس اإلدارة 

ال يوجــد مــن بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن هــو عضــو فــي مجالــس إدارة أكثــر مــن أربــع شــركات مســاهمة عامــة أو بنــوك مقــر نشــاطها الرئيســي 
بســلطنة عمــان، أو رئيســا لمجالــس إدارة أكثــر مــن شــركتين مــن هــذه الشــركات.

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

الجدول رقم )١ (

تصنيف العضو الجهة التي يمثلهااسم عضو مجلس اإلدارة

الســيدة / روان بنــت أحمــد آل ســعيد - رئيــس مجلــس 
اإلدارة

غير تنفيذية - مستقلة نفسها

ســعادة الشــيخ / عبــد اهلل بــن علــي بــن جبــر آل ثانــي- 
نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 

غير تنفيذي - غير مستقلالبنك التجاري - مستثمر في األسهم

العطيــة- عضــو  بــن حمــد  الرحمــن  عبــد   / معالــي 
اإلدارة مجلــس 

غير تنفيذي - غير مستقلنفسه

الفاضلة / أمل بهوان - عضو مجلس اإلدارة
مجموعــة ســهيل بهــوان القابضــة - مســتثمر 

فــي األســهم
غير تنفيذية - غير مستقلة 

الفاضــل / حمــد محمــد الوهيبــي - عضــو مجلــس 
اإلدارة

غير تنفيذي - مستقلنفسه

الفاضــل / محمــد إســماعيل مندنــي العمــادي- عضــو 
مجلــس اإلدارة

غير تنفيذي - غير مستقلنفسه

غير تنفيذي - مستقلنفسهالفاضل / راهول كار - عضو مجلس اإلدارة

الفاضــل / فهــد عبــد الرحمــن بــادار - عضــو مجلــس 
اإلدارة

غير تنفيذي - غير مستقلنفسه

عضــو   - الحشــار  علــي  خميــس  غســان   / الفاضــل 
اإلدارة  مجلــس 

 - االجتماعيــة  للتأمينــات  العامــة  الهيئــة 
األســهم   فــي  مســتثمر 

غير تنفيذي - مستقل

الفاضلة / نجاة علي اللواتيا- عضو مجلس اإلدارة 
صنــدوق تقاعــد موظفــي الخدمــة المدنيــة- 

مســتثمر فــي األســهم 
غير تنفيذية - غير مستقلة

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

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

الجدول رقم )٢ (

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 
٢٧ مارس ٢٠١٧ 

السيدة / روان بنت أحمد آل سعيد 
اللجنة التنفيذية، 

والترشيحات 
والمكافآت 

نعم١٧

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

اللجنة التنفيذية، 
والترشيحات 

والمكافآت 
نعم8ال توجد

نعم8 )١ بالوكالة(ال توجدلجنة المخاطر معالي / عبد الرحمن حمد العطية

الفاضلة / أمل سهيل بهوان 

اللجنة التنفيذية، 
والترشيحات 

والمكافآت، لجنة 
المخاطر

نعم3٧

الفاضل / محمد إسماعيل مندني العمادي
لجنة المخاطر، لجنة 

التدقيق
نعم٧ )١ بالوكالة(ال توجد

الفاضل / حمد محمد الوهيبي

لجنة االئتمان، 
اللجنة التنفيذية، 

والترشيحات 
والمكافآت 

نعم36

نعم 8 )١ بالوكالة(3لجنة التدقيقالفاضل/ راهول كار 

نعم 8ال توجدلجنة االئتمانالفاضل / فهد بادار 

الفاضل / غسان الحشار- )تم انتخابه بتاريخ ٢6 
مارس ٢٠١٧( 

لجنة التدقيق، لجنة 
المخاطر 

ال٠6

الفاضلة / نجاة اللواتيا - )تم انتخابها بتاريخ ٢6 
مارس ٢٠١٧(

ال١6لجنة االئتمان 

الفاضل / راشد السعدي - )تم انتخابه بتاريخ ١٧ 
أغسطس ٢٠١٧(

لجنة التدقيق، لجنة 
االئتمان 

ال3٢

الفاضل / محمد محفوظ العارضي - رئيس 
مجلس اإلدارة السابق )استقال بتاريخ 9 أبريل ٢٠١٧،

اللجنة التنفيذية 
والترشيحات 

والمكافآت
نعم3ال ينطبق

الدكتور فيصل عبد اهلل الفارسي - )ترك مجلس 
اإلدارة بتاريخ ٢6 مارس ٢٠١٧ بعد اجتماع الجمعية 

العمومية(

لجنة التدقيق، لجنة 
المخاطر

ال٢ال ينطبق

الفاضل / سيف اليزيدي - )ترك مجلس اإلدارة بتاريخ 
٢6 مارس ٢٠١٧ بعد اجتماع الجمعية العمومية(

ال٠ال ينطبق لجنة االئتمان 
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عدد وتواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة 

عقـــد مجلــس إدارة البنـــك الوطنــي العمانــي ثمانيــة اجتماعــات خــالل العــام ٢٠١٧ كانــت بتواريــخ 4 ينايــر، و٢٥ ينايــر، ٢6 مــارس، و٢9 مــارس، و٢6 أبريل، 
و٢6 يوليــو، و٢9 أكتوبــر، ١3 ديســمبر ٢٠١٧. كانــت أطــول فتــرة بيــن اجتماعيــن 96 يومــً وهــو مــا يتماشــى مــع اللوائــح الحاليــة، والتــي تتطلــب أال 

تتجــاوز الفتــرة بيــن االجتماعــات أربعــة أشــهر كحــد أقصــى. 

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك

 بلــغ مجمــوع المزايــا )كالرواتــب، والمخصصــات، وحوافــز األداء، والمكافــآت، ورواتــب التقاعــد الــخ( التــي دفعــت لخمســة أعضــاء بــاإلدارة العليــا
للبنك - / ١,٧٠4,9٧9/٠٠٠ رياالً وذلك خالل العام ٢٠١٧. 

مــدة عقــد الخدمــة بالنســبة للموظفيــن األجانــب محــددة بســنتين حســب قانــون العمــل العمانــي الســائد. تتــراوح مــدة اإلنذار إلنهــاء الخدمة بالنســبة 
للعقــود الحاليــة مــا بين شــهرين وســتة أشــهر. 

ــاألداء. يتقاضــى األعضــاء  ــز مرتبطــة ب ــه ال تنطبــق عليهــم مكافــآت محــددة أو حواف ــر تنفيذييــن، فإن ــة أعضــاء مجلــس اإلدارة أعضــاء غي بمــا أن كاف
غيــر التنفيذييــن أتعــاب حضــور جلســات إضافــة إلــى المصروفــات الخاصــة بحضــور جلســات لجــان المجلــس. وباإلضافــة إلــى أتعــاب حضــور الجلســـات 
التــي تــم دفعهــا، بلــغ مجمــوع المكافــآت التــي ســيتم دفعهــا ألعضـــاء مجلــس اإلدارة - / 9٧,6٠٠ ريــال خــالل العــام ٢٠١٧ خاضعــة لموافقــة الجمعيــة 

العموميــة الســنوية للبنــك المزمــع عقدهــا بتاريــخ ٢٥ مــارس ٢٠١8. 

فيما يلي تفاصيل أتعاب حضور الجلسات التي تم دفعها أو أصبحت مستحقة الدفع ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام ٢٠١٧:

الجدول رقم )٣ (

مالحظاتمجموع األتعاباسم عضو مجلس اإلدارة

مالحظات)ريال عماني(

8,٢٥٠السيدة / روان بنت احمد آل سعيد - رئيس مجلس اإلدارة

9,٠٠٠الشيخ/ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني- نائب رئيس مجلس اإلدارة

٧,6٥٠معالي / عبد الرحمن حمد العطية

9,4٥٠الفاضلة / أمل سهيل بهوان

١٠,٠٠٠*الفاضل / محمد إسماعيل مندني العمادي

١٠,٠٠٠*الفاضل/ حمد محمد الوهيبي

١٠,٠٠٠*الفاضل / راهول كار

١٠,٠٠٠*الفاضل/ فهد  بادار 

8,١٠٠الفاضل / غسان خميس علي الحشار 
تم انتخابه في ٢6 

مارس ٢٠١٧

8,٧٠٠الفاضلة/ نجاة علي اللواتيا 
تم انتخابها في ٢6 

مارس ٢٠١٧

4,٥٠٠الفاضل / راشد السعدي 
تم انتخابه في ١٧ 

أغسطس ٢٠١٧

3,4٥٠الفاضل / محمد محفوظ العارضي - رئيس مجلس اإلدارة السابق
استقال في 9 أبريل 

٢٠١٧

3,3٠٠الدكتور فيصل عبد اهلل الفارسي

)ترك مجلس 
اإلدارة بتاريخ ٢6 

مارس ٢٠١٧ بعد 
اجتماع الجمعية 

العمومية(

٠الفاضل/ سيف اليزيدي

)ترك مجلس 
اإلدارة بتاريخ ٢6 

مارس ٢٠١٧ بعد 
اجتماع الجمعية 

العمومية(

١٠٢,4٠٠المجموع

* المبلــغ اإلجمالــي ألتعــاب حضــور الجلســات التــي يمكــن دفعهــا لعضــو مجلــس اإلدارة خــالل الســنة هــو ١٠,٠٠٠ ريــال عمانــي وفقــا لّلوائــح النظاميــة 
الحاليــة.

بلغ إجمالي المصروفات ذات الصلة بأعضاء مجلس اإلدارة والتي تم دفعها للتدريب والفنادق والسفر 8١,3٥٧/٠٧ ريال خالل العام ٢٠١٧.

لجان مجلس اإلدارة 

كانــت لمجلــس اإلدارة كمــا فــي نهايــة ديســمبر ٢٠١٧ أربــع لجــان قائمــة هــي اللجنــة التنفيذيــة، والترشــيحات والمكافــآت بمجلــس اإلدارة، ولجنــة 
التدقيــق بمجلــس اإلدارة، ولجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة ولجنــة االئتمــان بمجلــس اإلدارة.

لجنة التدقيق بالمجلس

تتكون لجنة التدقيق من أربعة أعضاء، ثالثة منهم مستقلون وواحد منهم غير مستقل. اجتمعت اللجنة ٧ مرات خالل العام ٢٠١٧. 

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

الجدول رقم )٤ ( 

المنصباالسم
عدد االجتماعات 

التي حضروها
مالحظات

٧رئيس اللجنة الفاضل / راهول كار

٥عضو اللجنةالفاضل / محمد إسماعيل مندني العمادي

3عضو اللجنةالفاضل / غسان خميس الحشار 
إنضم إلى اللجنة بتاريخ ٢6 مارس ٢٠١٧ بعد 

اجتماع الجمعية العمومية

إنضم إلى اللجنة بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠١٧ ٢عضو اللجنة الفاضل / راشد السعدي

السيدة / روان بنت أحمد آل سعيد
الرئيسة السابقة 

للجنة 
٢

تركت اللجنة بتاريخ ٢6 مارس ٢٠١٧ بعد 
اجتماع الجمعية العمومية 

-عضو سابقالدكتور فيصل عبد اهلل الفارسي
ترك اللجنة بتاريخ ٢6 مارس ٢٠١٧ بعد اجتماع 

الجمعية العمومية

تحــدد الئحــة لجنــة التدقيــق صالحيــات ومســئوليات لجنــة التدقيــق بالمجلــس، وتتــم إجــازة هــذه الالئحــة ســنويً مــن قبــل مجلــس اإلدارة. 

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

 تقديــم توصيــات لمجلــس اإلدارة لوضعهــا أمــام اجتمــاع الجمعيــة العامــة لتعييــن وعــزل المدققيــن الخارجييــن باإلضافــة إلــى تحديــد الرســوم، 	 
واضعيــن فــي االعتبــار اســتقاللية هــؤالء المدققيــن. 

 مناقشــة المدققيــن الخارجييــن حــول خطــة التدقيــق الخاصــة بهــم ونتائــج عمليــات التدقيــق التــي قامــوا بهــا، بمــا فــي ذلــك مــدى حصولهــم علــى 	 
وصــول كامــل لكافــة المســتندات ذات الصلــة. 

 اعتمــاد الخدمــات غيــر المتعلقــة بالتدقيــق )الخدمــات القانونيــة( والتــي تــم إســنادها للمدققيــن الخارجييــن وذلــك قبــل البــدء فــي التعاقــدات مــع 	 
التأكــد مــن عــدم المســاس باســتقالليتهم بــأي حــال مــن األحــوال. باإلضافــة إلــى ذلــك فــإن مثــل هــذه التعاقــدات ينبغــي أن تكــون متوافقــة مــع 

لوائــح الهيئــة العامــة لســوق المــال. 

 مراجعــة واعتمــاد الئحــة إدارة التدقيــق الداخلــي، والميزانيــة الســنوية والموظفيــن والتعويضــات الخاصــة بهــم )بمــا فــي ذلــك الحوافــز( والهيــكل 	 
التنظيمــي إلدارة التدقيــق الداخلــي. 

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

 مراجعــة، ومناقشــة واعتمــاد النطــاق الشــامل للخطــة الســنوية للتدقيــق الداخلــي مــع رئيــس المدققيــن، بمــا فــي ذلــك كفــاءة عمليــات التدقيــق 	 
الفرديــة، والموظفيــن وإمكانيــة وصولهــم إلــى كافــة المســتندات ذات الصلــة. 

 مراجعــة مــدى فعاليــة وظيفــة التدقيــق الداخلــي ويتضمــن ذلــك مــدى التزامهــا بتعريــف التدقيــق الداخلــي الصــادر عن معهــد المدققيــن الداخليين 	 
والئحــة الســلوك والمعاييــر الدوليــة للســلوك المهني للتدقيــق الداخلي.

 مراجعــة ومناقشــة رئيــس إدارة التدقيــق الداخلــي حــول النتائــج البالغــة األهميــة الناشــئة عــن عمليــات التدقيــق الداخلــي التــي يتــم إجراؤهــا بيــن 	 
فتــرات االجتماعــات.

 مراجعة استجابة المديرين لنتائج وتوصيات التدقيق الداخلي وتقييم فعاليتها. 	 
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ــك 	  ــة الداخليــة ويتضمــن ذل ــة نظــام الرقاب ــة وفعالي  مراجعــة ومناقشــة اإلدارة، والمدققيــن الداخلييــن والمدققيــن الخارجييــن حــول مــدى كفاي
ــط المحاســبية والماليــة، ونظــام البنــك فــي رصــد وإدارة مخاطــر األعمــال ومــدى التزامــه بالبرامــج القانونيــة  أمــن تقنيــة المعلومــات، والضواب

ــا.  ــو رأت أن ذلــك ضروري واألخالقيــة. يمكــن للجنــة تعييــن استشــاريين خارجييــن ل

 رفــع محاضــر كافــة إجتماعــات لجنــة التدقيــق إلــى مجلــس اإلدارة أو مناقشــة المواضيــع التــي تــم تناولهــا خــالل اجتماعــات كل لجنــة مــع مجلــس 	 
إدارة البنــك. 

 القيــام بتقييــم أدائهــا الذاتــي بصــورة منتظمــة بمقارنتــه بخطتهــا الســنوية لألعمــال ورفعــه إلــى مجلــس اإلدارة، آخــذة فــي االعتبــار االســتخدام 	 
ــن  ــع اإلدارة، والمدققي ــاالت م ــات واالتص ــة العالق ــس اإلدارة، وفعالي ــل مجل ــن قب ــازة م ــة المج ــات الالئح ــتجابة لمتطلب ــة، واالس ــت اللجن ــال لوق الفّع

ــه.  ــس اإلدارة بأكمل ومجل

 مراجعة وإعادة تقييم الالئحة على األقل مرة واحدة كل سنة والحصول على موافقة مجلس اإلدارة. 	 

 االجتمــاع مــع المدققيــن الداخلييــن والخارجييــن بصــورة منفصلــة مــرة واحــدة علــى األقــل كل ســنة بــدون مشــاركة اإلدارة، لالســتماع إلــى آرائهــم 	 
واستشــارتهم مــن أجــل تعزيــز مســتويات الحوكمــة وااللتــزام. 

 العمل كقناة للتواصل بين المدققين الخارجيين ومجلس اإلدارة وأيضً بين المدققين الداخليين ومجلس اإلدارة. 	 

 اإلشــراف علــى عمليــة تقديــم التقاريــر الماليــة نيابــة عــن المجلــس بمــا فــي ذلــك مراجعــة البيانــات الماليــة الســنوية والفصليــة قبــل نشــرها، 	 
ومراجعــة المؤهالت/التحفظــات المحاســبية علــى مســودة البيانــات الماليــة ومناقشــة المبــادئ المحاســبية. بصــورة خاصــة، فــإن أي تغييــرات 
فــي السياســات والمبــادئ المحاســبية، والتقديــرات المحاســبية بالمقارنــة مــع الســنة الســابقة، وأي تبنــي لسياســات محاســبية، أو انحــراف عــن 
معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة وعــدم االلتــزام بمتطلبــات اإلفصــاح التــي توصــي بهــا الجهــات الرقابيــة مثــل البنــك المركــزي العمانــي والهيئــة 

العامــة لســوق المــال وخالفهــا ينبغــي أن تراجــع وتناقــش بصــورة دقيقــة مــع اإلدارة والمدققيــن. 

 التأكــد مــن أن إدارة البنــك قــد وضعــت نظامــً مناســبً لتبنــي سياســات ومبــادئ محاســبية ذات صلــة تــؤدي إلــى صحــة ونزاهــة البيانــات الماليــة. 	 
ينبغــي علــى اللجنــة أن تقــوم مقابــل هــذا النظــام باســتعراض البيانــات الماليــة ألي محتــوى ذو طبيعــة وهميــة أو احتياليــة. 

 مراجعــة بيانــات كافــة المعامــالت المقترحــة لألطــراف ذات العالقــة وذلــك تمشــيا مــع سياســة البنــك )المتوافقــة مــع الئحــة حوكمــة الشــركات 	 
الخاصــة بالهيئــة العامــة لســوق المــال(، وتقديــم توصيــات مناســبة للمجلــس.

 القيــام بصــورة منتظمــة باســتعراض نتائــج المراجعــة الداخليــة للقــروض التــي أعيــدت هيكلتهــا وترقيتهــا إلــى الفئــة ›العاديــة‹ للحصــول علــى 	 
المعلومــات، وتوفيــر توجيهــات مناســبة حولهــا لــإدارة.

لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة

تتكــون لجنــة االئتمــان مــن أربعــة أعضــاء. عقــدت اللجنــة عشــرة اجتماعــات خــالل العــام ٢٠١٧. يوضــح الجــدول التالــي أســماء أعضــاء اللجنــة، ومناصبهم 
وعــدد االجتماعــات التــي حضروها:

الجدول رقم )٥ ( 

المنصباالسم 
عدد االجتماعات 

التي حضرها
مالحظات

١٠رئيس اللجنةالفاضل / حمد محمد الوهيبي

9عضو الفاضل / فهد بادار

٧عضوالفاضلة / نجاة علي اللواتيا
التحقت باللجنة في ٢6 مارس ٢٠١٧ بعد اجتماع 

الجمعية العمومية السنوية 

التحق باللجنة في ١٧ أغسطس 3٢٠١٧عضوالفاضل / راشد السعدي

3عضو سابق الفاضل / راهول كار
ترك اللجنة في ٢6 مارس ٢٠١٧ بعد اجتماع 

الجمعية العمومية السنوية

-عضو سابقالفاضل / سيف سعيد اليزيدي
ترك اللجنة في ٢6 مارس ٢٠١٧ بعد اجتماع 

الجمعية العمومية السنوية

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

اعتماد وتجديد المعامالت االئتمانية ضمن الحدود القانونية القصوى للبنك بما في ذلك مخاطر االلتزامات وبيع األصول المستهدفة.	 

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

لجنة المخاطر بمجلس اإلدار(

ــية  ــئوليات الرئيس ــتمل المس ــام ٢٠١٧. تش ــالل الع ــات خ ــة اجتماع ــة أربع ــدت اللجن ــاء. عق ــة أعض ــن أربع ــس اإلدارة م ــر بمجل ــة المخاط ــون لجن تتك
ــة إدارة  ــى مراجع ــة إل ــر، باإلضاف ــة المخاط ــدود وإدارة ومراقب ــر، وح ــات المخاط ــداد سياس ــا، وإع ــر ومراجعته ــد المخاط ــى تحدي ــر عل ــة المخاط للجن

اســتراتيجيات التحصيــل للقــروض المتعثــرة وكفايــة المخصصــات.

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء لجنة المخاطر ومناصبهم وحضورهم لالجتماعات:

الجدول رقم )6 (

المنصباالسم 
عــدد االجتماعــات 

التــي حضرهــا
مالحظات

4رئيس اللجنةالفاضل/ محمد إسماعيل مندني العمادي

4عضومعالي/ عبد الرحمن حمد العطية

٢عضوالفاضلة/ أمل بهوان

3عضوالفاضل/ غسان خميس الحشار 
بعــد   ٢٠١٧ مــارس   ٢6 فــي  باللجنــة  التحــق 

الســنوية العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع 

عضو سابقالدكتور فيصل الفارسي
١ تــرك اللجنــة فــي ٢6 مــارس ٢٠١٧ بعــد اجتمــاع 

الجمعيــة العموميــة الســنوية

مســئوليات اللجنــة المحــددة فــي شــروط المرجعيــة تتضمــن علــى ســبيل المثــال ال الحصــر مــا يلــي: 

 تقــوم اللجنــة بوضــع السياســة الخاصــة بكافــة األمــور المتعلقــة بالمخاطــر واإلشــراف المســتمر علــى كافــة مخاطــر البنــك وذلــك مــن خــالل لجنــة 	 
المخاطــر بــاإلدارة. تتضمــن المســئوليات الرئيســية للجنــة علــى وجــه التحديــد مــا يلــي: 

اعتماد السياسات الجديدة للبنك والمراجعة الدورية للسياسات القائمة . ١

تهيئة بيئة مناسبة إلدارة مخاطر االئتمان. . ٢

تطوير إدارة مناسبة لمخاطر العمليات.. 3

دراسة المخاطر االستراتيجية التي تواجه البنك وإحالة مقترحات تخفيف تلك المخاطر إلى مجلس اإلدارة . 4

اإلشراف المستمر على مخاطر معدالت الفائدة ومخاطر الميزانية العمومية والدخل للبنك. . ٥

إدارة مخاطر السيولة . 6

 إدارة كافة المخاطر األخرى للسوق بما في ذلك مخاطر العمالت األجنبية. . ٧

اعتماد عمليات شطب خسائر االئتمان التي تزيد عن الحدود المحددة لإدارة.. 8

إدارة مخاطر الموظفين . 9

اإلشراف على مخاطر أمن المعلومات ومخاطر استمرارية األعمال.. ١٠

مراجعة إدارة استراتيجيات تحصيل القروض المتعثرة وكفاية المخصصات. . ١١

صياغة ومراجعة قابلية البنك للمخاطر الرئيسية . ١٢

تتضمن المسئوليات المحددة للجنة ما يلي: 

 ١- التوصيــة باســتراتيجية المخاطــر الخاصــة بالبنــك، والتــي تتضمــن علــى ســبيل المثــال ال الحصــر اســتراتيجية االئتمــان، وتقديمهــا للمجلــس 
ــا.  ــة عليه للموافق

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

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

4- تأســيس مســتويات لتحمــل المخاطــر وحــدود للمحفظــة، بمــا فــي ذلــك الحــدود المرتبطــة بقطــاع األعمــال، والحــدود الجغرافيــة، ونوعيــة األصــول 
وغيرهــا حســبما تقتضــي الحاجــة. 

 ٥- مراقبة لوحة المخاطر على النطاق الشامل للبنك وذلك من خالل لجنة المخاطر باإلدارة.
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6- مراجعــة وتقييــم أداء لجنــة المخاطــر بــاإلدارة ومجموعــة المخاطــر ودورهــا فــي مراقبــة كافــة المخاطــر والســيطرة عليهــا وذلــك لضمــان االلتــزام 
باســتراتيجيات وسياســات المخاطــر المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة وتطبيقهــا. 

٧- اإلشراف المباشر على االلتزام الرقابي والقانوني من خالل لجنة المخاطر باإلدارة. 

8- المراجعــة المنتظمــة لســيناريوهات اإلجهــاد لقيــاس تأثيــر األحــوال غيــر الطبيعيــة لألســواق ومراقبــة التفــاوت بيــن التقلبــات الحقيقيــة فــي قيــم  
المحفظــة وتلــك التــي يتــم التنبــؤ بهــا مــن خــالل مقاييــس المخاطــر. 

9- مراقبة التزام إدارات األعمال بمختلف معايير المخاطر. 

١٠- اعتمــاد اســتراتيجيات كافــة منتجــات األصــول وااللتزامــات ومراجعتهــا ســنويً، ويتضمــن ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر كافة منتجــات االئتمان 
واإليــداع لألفــراد، ومنتجــات الخزينــة واالســتثمار وأيــة منتجــات أخــرى غيــر قياســية تتعلــق بالخدمــات المصرفية للمؤسســات. 

١١- اإلشراف المباشر على بعض المواضيع المحددة المتعلقة بسياسة االئتمان، والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر: 

ــا التركيــز، وآليــة مراجعــة القــروض، وسياســة تصنيــف النتائــج بالنســبة للقــروض وسياســة  -  نمــاذج التصنيــف االئتمانــي، وحــدود الدولــة، وقضاي
المخصصــات. 

-   الموافقة على استراتيجيات / مبادرات المنتجات الجديدة التي يكون لها انعكاسات ائتمانية على البنك. 

-   مراجعة مدى مالءمة الصالحيات االئتمانية والتفويضات الممنوحة لإدارة.

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

١٢- المصادقة على مستند عملية تقييم مالءمة رأس المال ICAAP من أجل الموافقة عليه من قبل مجلس اإلدارة. 
١3- مراجعة تقرير الحوكمة الخاص بالبنك.

اللجنة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت بمجلس اإلدارة 

تتكون اللجنة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت بمجلس اإلدارة من أربعة أعضاء وقد اجتمعت خمس مرات خالل العام ٢٠١٧. 

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة ومناصبهم وحضورهم لالجتماعات:

الجدول رقم )٧ (

المنصباالسم
عدد االجتماعات 

التي حضرها 
مالحظات 

3رئيس اللجنة السيدة / روان بنت احمد آل سعيد
انضمت إلى اللجنة في ٢٠١٧/3/٢6 بعد اجتماع 

الجمعية العمومية السنوية 

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

٥عضو

 ٥عضوالفاضلة / أمل سهيل بهوان

 4عضوالفاضل / حمد محمد الوهيبي

الفاضل / محمد محفوظ العارضي 
الرئيس السابق 

للجنة 
استقال من مجلس اإلدارة في 9 أبريل ٢٢٠١٧

المســئوليات الرئيســية للجنــة التنفيذيــة، والترشــيحات والمكافــآت بمجلــس اإلدارة والمحــددة فــي شــروط المرجعيــة تتضمــن علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر: 

ــة لمجلــس اإلدارة 	  ــم التوصي ــة المجلــس وتقدي ــة وظــروف الســوق ورؤي ــاًء علــى الظــروف االقتصادي ــة المــدى للبنــك بن  وضــع اســتراتيجية طويل
ــا. العتماده

 مراجعة االستراتيجية الكلية للبنك ورصد تطبيقها وتنفيذها.	 

 مراجعة أداء البنك في مقابل االستراتيجية والموازنات المعتمدة.	 

 مراجعــة وتقديــم التوصيــة لمجلــس اإلدارة العتمــاد الموازنــات الســنوية للبنــك وخطــط األعمــال متضمنــة جميــع الموازنــات التشــغيلية وموازنــات 	 
النفقــات الرأســمالية للبنــك بمــا يتماشــى مــع االســتراتيجية طويلــة األجــل والتغيــرات فــي البيئــات االقتصاديــة والســوقية والتنظيميــة.

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

 مراجعة أداء 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 البنك الوطني العماني. 	 

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

 اللجنــة مســئولة أيضــً عــن وضــع إطــار عمــل المكافــآت إلدارة وموظفــي البنــك حســب سياســة التعويضــات بالبنــك وخطــة الحوافــز والتأكــد مــن 	 
تنفيذهــا بشــكل صحيــح.

 مراجعــة المكافــآت والمنافــع الســائدة وضمــان االنســجام مــع اتجاهــات الســوق حســب سياســة التعويضــات بالبنــك وخطــة الحوافــز وفقــا 	 
التنظيميــة. للموجهــات 

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

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

 اعتماد اقتناء وبيع أي من الممتلكات المطلوبة ألعمال البنك.	 

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

اإلشراف على أداء وتنفيذ أي مشاريع متعلقة بالعقارات.	 

 اقتــراح الموازنــة الســنوية للمســئولية االجتماعيــة للشــركة واالســتدامة لمجلــس اإلدارة والــذي ســيقوم بطرحهــا علــى المســاهمين فــي اجتماع 	 
الجمعيــة العموميــة الســنوية العتمادها.

تحديد طرق الدفع لمبادرات المسئولية االجتماعية واالستدامة.	 

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

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

 بــذل قصــارى الجهــود فــي مســاعدة البنــك علــى صياغــة سياســات واضحــة وصادقــة ومتاحــة الطــالع المســاهمين حــول مكافــآت أعضــاء مجلــس 	 
اإلدارة والتنفيذييــن.

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

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

تقرير حوكمة الشركة - ٢٠١٧تقرير حوكمة الشركة - ٢٠١٧
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السيدة / روان بنت أحمد آل سعيد، رئيس مجلس اإلدارة 

رئيس اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بالمجلس

تشــغل الدكتــورة الســيدة روان بنــت أحمــد آل ســعيد منصــب العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لشــركة تكافــل عمــان ش.م.ع.ع. قبــل التحاقهــا 
ــة الوطنيــة لالســتثمار  بشــركة تكافــل عمــان، شــغلت الســيدة روان منصــب العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة الشــركة العماني
ــدوق  ــي صن ــتثمار ف ــذي لالس ــس التنفي ــب الرئي ــب نائ ــيدة روان منص ــغلت الس ــاص، ش ــاع الخ ــى القط ــا إل ــل انتقاله ــة ش.م.ع.ع. وقب ــك( القابض )أون
االحتياطــي العــام للدولــة بســلطنة عمــان، حيــث كانــت علــى رأس تنفيــذ العديــد مــن االســتثمارات الكبــرى علــى نطــاق العالــم. تملــك الســيدة 

روان مــن الخبــرة مــا يقــارب الثالثيــن عامــً فــي القطــاع المالــي، منهــا ٢٠ عامــً فــي القطــاع العــام.

الدكتــورة الســيدة روان عضــو بمجالــس إدارة العديــد مــن الشــركات والمؤسســات الماليــة المرموقــة فــي ســلطنة عمــان والمنطقــة. فهــي تشــغل 
ــة للتســويق، كمــا أنهــا عضــو بمجلــس إدارة  ــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة النفــط العماني ــي، ونائ رئيــس مجلــس إدارة البنــك الوطنــي العمان
الشــركة العمانيــة لتنميــة االســتثمارات الوطنيــة )تنميــة(. وفــي الشــركات العامــة، فهــي عضــو بمجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق بشــركة النفــط 
العمانيــة ش.م.ع.م.، ورئيســً لصنــدوق األســهم وصنــدوق مجلــس التعــاون الخليجــي بالشــركة. عضــو مجلــس إدارة التأميــن الدولــي العــام بــاألردن، 
ــام  ــاة والع ــى الحي ــن عل ــة للتأمي ــركة الوطني ــل، والش ــس للتموي ــركة أوريك ــس إدارة ش ــس مجل ــب رئي ــن. نائ ــي بالبحري ــل الوطن ــت التموي وبي

ش.م.ع.م. وشــركة التأميــن األهليــة. 

الســيدة روان عضــو أيضــً بلجنــة االســتثمار بالهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، وعضــو بمجلــس إدارة الهيئــة العامــة لتطويــر المؤسســات 
الصغيــرة والمتوســطة )ريــادة(، ورئيــس مجلــس إدارة صنــدوق الكوثــر )وهــو صنــدوق متوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية(، وعضــو لجنــة 

االســتثمار بصناديــق األيتــام والمعاقيــن بــوزارة العــدل. تــم مؤخــرًا تعيينهــا عضــوًا بمجلــس إدارة جامعــة الســلطان قابــوس. 

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

فــي عــام ٢٠١١، تــم منــح الدكتــورة الســيدة روان جائــزة رائــدة األعمــال التجاريــة المهنيــة )BizPro(، وفــي عــام ٢٠١٢ تــم تصنيفهــا فــي المرتبــة ١4 مــن 
قبــل فوربــس الشــرق األوســط Forbes Middle East )ألقــوى ســيدات األعمــال العربيــات فــي الشــركات المدرجــة(. فــي عــام ٢٠١4 تمــت تســمية الســيدة 
روان مــن بيــن أفضــل الرؤســاء التنفيذييــن بالمنطقــة مــن قبــل Trend بالتعــاون مــع INSEAD )مدرســة األعمــال العالميــة(. حصلــت الســيدة روان 
ــن  ــيدة روان بجائزتي ــم الس ــم تكري ــام ٢٠١٥، ت ــي ع ــرأة MARA Excellence Awards. ف ــز الم ــز تميُّ ــالل »جوائ ــك خ ــب »Hall of Fame« وذل ــى لق ــً عل أيض
مرموقتيــن: جائــزة »قيــادة المــرأة اآلســيوية للعــام« مــن مؤتمــر القيــادة العالميــة ومنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا، وجائــزة قياديــة الســنة 
ــم الســيدة روان بمنحهــا  ــم تكري ــل لعــام ٢٠١٥. فــي عــام ٢٠١6، ت ــز الشــرق األوســط للتميــز فــي المحاســبة والتموي فــي مجــال األعمــال مــن جوائ
الدكتــوراه الفخريــة مــن جامعــة الكومونويلــث بالمملكــة المتحــدة، كمــا تــم منحهــا جائــزة أفضــل رئيــس تنفيــذي لتكافــل مــن جوائــز »جلوبــال 
بزنــس أوتلــوك، المملكــة المتحــدة«. فــي عــام ٢٠١٧، حصــدت الســيدة روان جائــزة أفضــل رئيــس تنفيــذي لتكافــل - عمــان، مــن مجلــة »إنترناشــونال 
فاينانــس - لنــدن«. تــم تصنيــف الدكتــورة الســيدة روان آل ســعيد فــي المرتبــة الثالثــة فــي عمــان مــن قبــل فوربــس ألفضــل ١٠٠ مــن ســيدات األعمــال 

العربيــات لعــام ٢٠١٧. 

الدكتــورة الســيدة روان حاصلــة علــى درجــة الماجســتير فــي االقتصــاد والتمويــل مــن جامعــة لوبــروه بالمملكــة المتحــدة؛ كمــا أنهــا حاصلــة علــى 
ــوس فــي االقتصــاد والعلــوم السياســية مــن  ــل االســتثمار مــن جامعــة ســتيرلنج، المملكــة المتحــدة ودرجــة البكالوري ــي فــي تحلي دبلــوم عال

الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة.

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

عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بالمجلس

ســعادة الشــيخ / عبــد اهلل بــن علــي بــن جبــر آل ثانــي عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ يوليــو ٢٠٠٥؛ وهــو أيضــا عضــو اللجنــة التنفيذيــة والترشــيحات 
ــد  ــي المتح ــك العرب ــس إدارة البن ــو مجل ــو عض ــر وه ــاري بقط ــك التج ــس إدارة البن ــد اهلل مجل ــيخ / عب ــعادة الش ــرأس س ــس. ي ــآت بالمجل والمكاف
ــان - قطــر وشــركة  ــه يملــك شــركة فيســتا للتجــارة - قطــر، وشــريك فــي كل مــن دار المنــار- قطــر، ودوموب باإلمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا أن

 .)Integrated Intelligence Services Company( خدمــات المعلومــات المتكاملــة - قطــر

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

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة

معالي / عبد الرحمن بن حمد العطية

عضو لجنة المخاطر بالمجلس

معالــي عبــد الرحمــن بــن حمــد العطيــة عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ نوفمبــر ٢٠١4 وعضــو لجنــة المخاطــر بالمجلــس، وعضــو مجلــس إدارة البنــك 

التجــاري- قطــر منــذ مــارس ٢٠١4. بــدأ حياتــه المهنيــة فــي عــام ١9٧٢ بــوزارة الشــؤون الخارجيــة بدولــة قطــر حيــث تولــي منصــب ســفير دولــة قطــر فــي 

كل مــن جنيــف، والمملكــة العربيــة الســعودية، وفرنســا، وإيطاليــا، واليونــان، وسويســرا، واليمــن وجمهوريــة جيبوتــي. كمــا شــغل أيضــً منصــب 

ــس. يشــغل  ــي باري ــة )الفــاو( فــي رومــا، واليونســكو ف ــة والزراع ــدى األمــم المتحــدة فــي جنيــف، ومنظمــة األغذي ــة قطــر ل ــم لدول ــل الدائ الممث

منصــب وزيــر دولــة بقطــر وهــو حاصــل علــى الجائــزة التقديريــة للدولــة.

معالــي عبــد الرحمــن العطيــة هــو األميــن العــام الســابق لمجلــس التعــاون الخليجــي وذلــك خــالل الفتــرة مــن عــام ٢٠٠٢ حتــى عــام ٢٠١١، وهــو حاصــل 

ــي عبــد الرحمــن  ــات المتحــدة األمريكيــة. يملــك معال ــا مــن جامعــة ميامــي، بالوالي ــوس اآلداب فــي العلــوم السياســية والجغرافي علــى بكالوري

العطيــة ويــرأس مجلــس إدارة شــركة موطــن للتجاريــة بدولــة قطــر، كمــا يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء لمنتــدى الفكــر العربــي 

بعّمــان- األردن. 

الفاضلة/ أمل سهيل بهوان، عضو مجلس اإلدارة 

عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بمجلس اإلدارة، ولجنة المخاطر بمجلس اإلدارة 

تشــغل الفاضلــة/ أمــل ســهيل بهــوان منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة ســهيل بهــوان القابضــة )ش.م.م.( وهــي تتمتــع بخبــرات واســعة 

فــي إدارة الشــركات علــى نطــاق مجموعــة شــركات ســهيل بهــوان.

تشــغل أيضــً منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة خــزف عمــان ش.م.ع.ع.، وعضــو مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة للصناعــات الدوائيــة ش.م.ع.ع. 

وعضــو لجنتهــا التنفيذيــة، وعضــو مجلــس إدارة شــركة النفــط العمانيــة للتســويق ش.م.ع.ع.

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

الفاضل/ حمد محمد حمود الوهيبي، عضو مجلس اإلدارة 

رئيس لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة، وعضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بالمجلس

الفاضــل/ حمــد محمــد حمــود الوهيبــي عضــو مجلــس اإلدارة منــذ مــارس ٢٠١4. يملــك الفاضــل حمــد خبــرة عمليــة تمتــد لثمانيــة عشــر عامــا فــي 

دول مجلــس التعــاون الخليجــي. وقــد عمــل الوهيبــي مديــرًا لالســتثمار فــي صنــدوق تقاعــد وزارة الدفــاع طــوال فتــرة الســنوات الخمــس الماضيــة. 

الفاضــل/ حمــد عضــو أيضــً بمجالــس إدارة شــركة فولتامــب للطاقــة، وشــركة كابــالت عمــان وشــركة أكــوا للطاقــة. 

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

.)CAIA( ــة ــتثمارات بديل اس
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الفاضل/ محمد إسماعيل مندني العمادي، عضو مجلس اإلدارة 

رئيس لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة وعضو لجنة التدقيق بالمجلس.

الفاضــل / محمــد إســماعيل مندنــي العمــادي عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ نوفمبــر ٢٠١4. وهــو أيضــً عضــو مجلــس إدارة البنــك التجــاري ، وعضــو 

ــد عــن الـــ 3٠ عامــً. شــغل العمــادي عــددًا مــن األدوار الرئيســية فــي البنــك  ــه خبــرات مصرفيــة تزي ــه إس، تركيــا ولدي مجلــس إدارة الترنتيــف بنــك إي

التجــاري حتــى عــام ٢٠٠6، حيــث تولــى بعــد ذلــك منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة قطــر لالســتثمار العقــاري ذ.م.م. حتــى عــام ٢٠١١، كمــا كان أيضــً 

عضــوًا بمجلــس إدارة الشــركة مــن عــام ٢٠٠3 وحتــى عــام ٢٠٠٥. 

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

الفاضل/ راهول كار عضو مجلس اإلدارة 

رئيس لجنة التدقيق

الفاضــل / راهــول كار عضــو مجلــس إدارة البنــك منــذ أبريــل ٢٠١6. الفاضــل / كار محاســب قانونــي ولديــه خبــرة تجــاوزت الخمســة وعشــرين عامــً 

فــي الجوانــب المتصلــة بالبنــوك، وهــو يشــغل حاليــً منصــب المستشــار المالــي لرئيــس مجلــس إدارة مجموعــة شــركات ســهيل بهــوان القابضــة 

ش.م.م. 

يشــغل الفاضــل / كار أيضــً منصــب عضــو مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة للصناعــات الدوائيــة ش.م.ع.ع وعضــو لجنــة التدقيــق بالشــركة، وشــركة 

الســوادي للطاقــة ش.م.ع.ع. كمــا أنــه أيضــً عضــو مجلــس إدارة الشــركة العمانيــة المتحــدة للتأميــن ش.م.ع.ع. وعضــو لجنــة الترشــيحات 

ــركة. ــآت بالش والمكاف

الفاضل / فهد بادار، عضو مجلس اإلدارة 

عضو لجنة االئتمان بمجلس إدارة البنك

ــذ  ــا، من ــك - تركي ــادار عضــو أيضــً بمجلــس إدارة التيرناتيــف بان ــو ٢٠١6. الفاضــل / ب ــذ شــهر ماي ــادار عضــو مجلــس إدارة البنــك من الفاضــل / فهــد  ب

ســبتمبر ٢٠١3 وعضــو بمجلــس إدارة أليــس - تركيــا، منــذ 3١ مــارس ٢٠١6، وكذلــك فهــو عضــو مجلــس إدارة البنــك العربــي المتحــد - اإلمــارات العربيــة 

المتحــدة منــذ يوليــو ٢٠١6. 

امتــدت فتــرة عمــل الفاضــل /  بــادار بالبنــك التجــاري القطــري ألكثــر مــن ١٧ عامــً. وقبــل توليــه مهمتــه الحاليــة كمديــر عــام تنفيــذي بمجموعــة 

الخدمــات المصرفيــة الدوليــة، شــغل الفاضــل/ بــادار عــددا مــن المناصــب الرئيســية بمجموعــة الخدمــات المصرفيــة الدوليــة، وإدارة العالقــات 

الحكوميــة والقطــاع العــام وإدارات الخدمــة المصرفيــة التجاريــة.

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

الفاضل / غسان بن خميس الحشار، عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة التدقيق وعضو لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة

انضــم الفاضــل / غســان الحشــار إلــى مجلــس إدارة البنــك الوطنــي العمانــي كممثــل للهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة منــذ شــهر مــارس 
عــام ٢٠١٧، وهــو يشــغل اآلن منصــب مديــر دائــرة االســتثمار فــي الهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة، ولديــه خبــرة عمليــة تقــارب العشــرين عامــً في 
مجــال إدارة التمويــل واالســتثمارات، وهــو يمثــل الهيئــة فــي مجالــس إدارة العديــد مــن الشــركات العامــة والخاصــة، كمــا يشــغل أيضــً منصب رئيس 

لجنــة المســتثمرين فــي صنــدوق مســقط لالســتثمار وعضــو مجلــس إدارة بالشــركة العمانيــة لتنميــة االســتثمارات الوطنيــة )تنميــة( ش.م.ع.م.

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

نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
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ا الفاضلة/ نجاة علي اللواتيا، عضو مجلس اإلدارة

عضو لجنة االئتمان بمجلس إدارة البنك 

تــم انتخــاب الفاضلــة / نجــاة علــي اللواتيــا عضــوًا بمجلــس إدارة البنــك فــي شــهر مــارس ٢٠١٧، وهــي حاصلــة علــى درجــة فــي التجــارة – تخصــص 
محاســبة، وقــد حضــرت العديــد مــن الــدورات فــي مجــاالت مختلفــة فــي اإلدارة الماليــة، والتدقيــق واالســتثمار وغيرهــا. تشــغل الفاضلــة / نجــاة منصــب 

نائــب المديــر العــام لخدمــات الدعــم بصنــدوق تقاعــد موظفــي الخدمــة المدنيــة ولديهــا خبــرات فــي هــذا المجــال تزيــد عــن ٢٠ عامــا.

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

الشيخ/ راشد بن سيف السعدي- عضو مجلس اإلدارة 

عضو بكلٍّ من لجنتي التدقيق واالئتمان بمجلس اإلدارة 

يشــغل الشــيخ / راشــد عضويــة مجلــس إدارة البنــك منــذ أغســطس ٢٠١٧. مــن مواليــد ســلطنة عمــان عــام ١96٠، وبحكــم الخبــرات التــي اكتســبها 
ــم المــال واألعمــال  ــة عقــود فــي جهــات القطاعيــن العــام والخــاص يعتبــر بجــدارة مــن الوجــوه البــارزة فــي عال ــو عــن ثالث مــن خــالل عملــه لمــا يرب
بالســلطنة بمــا يشــمل المجــاالت الماليــة واالســتثمارية والتنفيذيــة والتجاريــة والخيريــة. وقــد شــكلت مســيرته فــي تــرؤس اإلدارة التنفيذيــة 
للشــركة العمانيــة لتنميــة االســتثمارات الوطنيــة )ش.م.ع.م( »تنميــة« عالمــة فارقــة مميــزة، نقلــت الشــركة مــن مصــاف الشــركات المحــدودة 

اإلمكانيــات واألعمــال إلــى شــريك حقيقــي وفاعــل فــي دعــم أهــداف النهضــة المباركــة وصناعــة التنميــة فــي البــالد. 

لشــيخ / راشــد حائــز علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن كليــة رولينــز بالواليــات المتحــدة األمريكيــة عــام ١986، قبــل أن يبــدأ مســيرته 

المهنيــة الغنيــة بالخبــرات واإلنجــازات والتــي كانــت بدايتهــا فــي ديــوان البــالط الســلطاني حيــث أمضــى ١٢ عامــً تولــى خاللهــا عــدة مناصــب قياديــة 

كمــا شــغل عضويــة عــدد مــن اللجــان المتخصصــة منهــا علــى ســبيل المثــال لجنــة التعميــن، ولجنــة التنظيــم والموازنــة، كمــا أمضــى خــالل تلــك 

الفتــرة عــددًا مــن الــدورات التدريبيــة والعلميــة فــي المجــاالت اإلداريــة والماليــة، إلــى أن انتقــل للعمــل مديــرًا عامــً للشــركة العربيــة للخدمــات اإلداريــة. 

وفــي عــام ٢٠٠٠ اتجــه الشــيخ راشــد للعمــل فــي »تنميــة«، فــي ذلــك الوقــت كانــت الشــركة قــد أسســت صندوقــً اســتثماريً يســتثمر فــي ســوق 

مســقط لــألوراق الماليــة ويــدار مــن قبــل شــركة أجنبيــة متخصصــة. وبمــرور عــام علــى تعيينــه رئيســً تنفيذيــً للشــركة قــام مجلــس اإلدارة باتخــاذ 

القــرار بنقــل مهــام إدارة الصنــدوق إلــى الشــركة مباشــرًة، تــال ذلــك تأســيس صندوقيــن جديديــن أحدهمــا مخصــص لالســتثمار فــي التملــك الخــاص 

والثانــي موجــه لالســتثمار فــي أســواق المــال لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وصنــدوق اســتثماري إســالمي فــي ٢٠١3. إلــى جانــب تأســيس وإدارة 

الصناديــق االســتثمارية قــاد الشــيخ / راشــد الشــركة لالســتثمار المباشــر فــي عــدد مــن المشــاريع الحيويــة فــي قطاعــات مختلفــة، وعلــى ســبيل 

المثــال ال الحصــر، فــي قطــاع التطويــر العقــاري كان للشــركة دور هــام فــي تأســيس مشــروع المــوج مســقط، وفــي قطــاع الســياحة كان للشــركة 

ــة  ــالق الصناع ــة عم ــال القابض ــركة أوكت ــيس ش ــاهمت بتأس ــة س ــي الصناع ــقط، وف ــكي مس ــدق كمبينس ــروع فن ــيس مش ــي تأس ــادي ف دور ري

ــرة  ــة مــن خــالل المشــاركة المثمــرة مــع شــركة المي ــى تجــارة التجزئ ــد نشــاط الشــركة أيضــً إل ــد امت ــة فــي الشــرق األوســط، وق البتروكيميائي

القطريــة فــي مشــاريعها التــي أقامتهــا فــي الســلطنة. وقــد كان لثقــة المســاهمين فــي الرئيــس التنفيــذي الــدور الرئيســي فــي تمكيــن الشــركة 

مــن النمــو المطــرد عبــر الســنين. 

ــاإلدارة  ــع المتعلقــة ب ــم فــي المواضي ــه مــن خــالل مشــاركته فــي المؤتمــرات التــي تنظــم حــول العال يحــرص الشــيخ / راشــد علــى صقــل معارف

ــال.  ــادة األعم ــة وري ــاركات التجاري ــاص والمش ــك الخ ــئة والتمل ــواق الناش ــتثمار واألس ــل واالس والتموي

إلــى جانــب مهامــه التنفيذيــة، يــرأس الشــيخ / راشــد بعــض مجالــس إدارة شــركات المســاهمة العامــة والمقفلــة كمــا يشــغل عضويــة بعضهــا اآلخــر، 

مــن ذلــك فهــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة تكافــل ُعمــان للتأميــن ش.م.ع.ع وشــركة الصفــا لألغذيــة ش.م.ع.ع وعضــو فــي مجلــس إدارة أوريكــس 

للتأجيــر ش.م.ع.ع، وعضــو مجلــس إدارة المــوج ومجلــس إدارة الشــركة العمانيــة للضيافــة ش.م.ع.م. 
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البنــك الوطنــي العمانــي ومؤشــر البنــوك وشــركات االســتثمار بســوق مســقط لــأوراق 
الماليــة - الســنة الماليــة ٢٠١٧( 

بيانات عن أسعار السوق: 

ــة ألداء البنــك مــع المؤشــر الشــامل للبنــوك وشــركات  ــى ومتوســط أســعار أســهم البنــك، كمــا يقــدم مقارن ــي أعلــى، وأدن يبيــن الجــدول التال
االســتثمار خــالل العــام ٢٠١٧:

الجدول رقم )9(

مؤشر البنوك واالستثمار البنك الوطني العماني
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تقرير حوكمة الشركة - ٢٠١٧تقرير حوكمة الشركة - ٢٠١٧

تشكيلة اإلدارة: 

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

أعضــاء فــي اإلدارة التنفيذيــة العليــا للبنــك مــع مناصبهــم:

الجدول رقم )8 (: 

المنصباالسم

الرئيس التنفيذيأحمد جعفر المسلمي

المدير العام ورئيس اإلدارة الماليةانانثرامان فينكات

المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المؤسسية  ناصر محمد الهاجري

المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات  كومار كسواني

المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجارية ناصر سالم الراشدي

المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد جون تشانغ

المدير العام ورئيس مجموعة إدارة المخاطر سلمى سالم سعيد الجعيدي

المدير العام ورئيس مجموعة التغييرفيصل محمد اليداث

المدير العام ورئيس مجموعة االستثمار السيد وصفي بن جمشيد آل سعيد

المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية حسن عبد األمير شعبان 

مرتفع منخفض قريب

بنك الوطني العماتني
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هاكاثون. ١
قمنــا بإطــالق أول هاكاثــون مــن نوعــه فــي الســلطنة لوضــع البنــك 
الوطنــي العمانــي فــي ريــادة الفكــر وإللهــام الشــباب العمانــي فــي 

مجالــي الفكــر واإلبــداع. 
األعمــال،  رواد  مــن   ٢٠٠ مــن  أكثــر  المنافســة  هــذه  فــي  شــارك  وقــد 
واإلمــارات  عمــان،  مــن  العليــا  والكليــات  الثانويــة  المــدارس  وطلبــة 
العربيــة المتحــدة والهنــد، وقــد كانــت أمامهــم فتــرة ٢4 ســاعة لتطويــر 
نماذجهــم المبتكــرة وذلــك بمبنــى المكتــب الرئيســي الجديــد للبنــك. 

3٠,٠٠٠ ريال

صانعات التكنولوجيا. ٢
القياديــات  مــن  مجموعــة  قامــت  قصتــي”،  “ســأروي  عنــوان  تحــت 
العمانيــات فــي مجــال ريــادة األعمــال والتكنولوجيــا بمخاطبــة مجموعة 
مــن صاحبــات األعمــال الطموحــات وذلــك كجــزء مــن برنامــج دولــي 

برعايــة جوجــل. 
“صانعــات  برنامــج  بــإدارة  العمانيــات  النســاء  مــن  ســت  قامــت  فقــد 
مجموعــة  بتنظيمــه  قامــت  برنامــج  وهــو  الدوليــات”،  التكنولوجيــا 
ــد كان  ــك. وق ــد جيوتي ــي بمعه ــب اآلل ــوم الحاس ــادي عل ــات ن ــن طالب م
الهــدف مــن تنظيــم هــذا البرنامــج هــو تمكيــن المــرأة فــي المجــال 
التقنــي وذلــك مــن خــالل تســليط الضــوء علــى الشــخصيات البــارزة فــي 

المجتمــع وعلــى مــا لديهــم مــن خبــرات وتجــارب.
٥٠٠ ريال 

الوعل العربي المهدد باالنقراض . ٣
تــم إطــالق هــذه المبــادرة بالتعــاون مــع مكتــب المحافظــة علــى البيئــة 

بديــوان البــالط الســلطاني.
ويعتبر الوعل العربي من األنواع المهددة التي تواجه خطر االنقراض.

ــوم  ــي يق ــنوات والت ــدة 3 س ــتمر لم ــي تس ــة الت ــة البحثي ــوم الدراس تق
البنــك بتمويلهــا بمتابعــة تحــركات الوعــل العربــي وذلــك بهــدف إنشــاء 

ــات المهــددة باالنقــراض. ــة للحيوان محمي
لقــد تكللــت البحــوث الميدانيــة بالنجــاح حيــث تــم إنشــاء حظيــرة فــي 

ــة الوعــل العربــي مــن الصياديــن.  جبــال الحجــر لحماي
تــم ترويــج المبــادرة علــى نطــاق واســع وعلــى قنــوات إعالميــة مختلفــة 
ــة(،  ــة والصحاف ــة والوســائط االجتماعي ــون، واإلذاع ــك التلفزي )بمــا فــي ذل

حيث حظيت بردود فعل إيجابية قوية من مختلف المجتمعات. 
١٧,٢٧٠ ريــال

برنامج المنح الدراسية من البنك الوطني . ٤
العماني

برنامجــً فريــدًا مــن  العمانــي  الوطنــي  البنــك  عــام ٢٠١٥ دشــن  فــي 
ــن هــذا البرنامــج ١٥ طالبــا مــن األســر  نوعــه للمنــح الدراســية، حيــث يمكِّ
لــدى أفضــل  الجامعيــة  المحــدود مــن إكمــال دراســتهم  الدخــل  ذات 

الجامعــات فــي المملكــة المتحــدة.
ففــي عــام ٢٠١٥، تــم اختيــار الطالبــة حكيمــة الحوســني لهــذا البرنامــج، 
فــي جامعــة  الجامعيــة  دراســتها  اســتكمال  فــي مرحلــة  اآلن  وهــي 

ليفربول-جــون مــورز. 
للطــالب  دراســية  منــح  ســبع  تقديــم  تــم  و٢٠١٧   ٢٠١6 عامــي  وفــي 
بمختلــف  للدراســة  المنــح  لهــذه  اختيارهــم  تــم  حيــث  العمانييــن 

المتحــدة. بالمملكــة  الجامعــات 
١9,3٧٠ ريال

معهد مجالس اإلدارة )بي دي آي(. ٥
ــرس  ــة تك ــر ربحي ــة غي ــو مؤسس ــي دي آي( ه ــس اإلدارة )ب ــد مجال معه
ــة  ــة واالجتماعي ــب االقتصادي ــي علــى الجوان ــر إيجاب ــق تأثي جهدهــا لتحقي
بالمنطقــة وذلــك مــن خــالل الترويــج لممارســات الحوكمــة المؤسســية 

الســليمة. 
ــر عــام  ــم التوقيــع علــى اتفاقيــة مدتهــا ســنة واحــدة فــي أكتوب وقــد ت

ــادرة.  ٢٠١6 بهــدف دعــم هــذه المب
٢٠,٠٠٠ ريال

المرأة في البنك الوطني العماني. 6
 الهــدف مــن هــذا البرنامــج هــو إلهــام النســاء بالبنــك الوطنــي العمانــي 
إطــالق  مــن  وتمكينهــن  والمهنيــة،  الشــخصية  بالتزاماتهــن  للوفــاء 
فــي  داخليــً  الحــدث  هــذا  إدارة  ســتتم  الكاملــة.  لمقدراتهــن  العنــان 

ــك.  ــارج البن ــى خ ــه إل ــم نقل ــك يت ــد ذل ــم بع ــة ث البداي
تــم فــي هــذا العــام تنظيــم حدثيــن، حيــث قمنــا فــي شــهر فبرايــر 
ــر  باســتضافة الفاضلــة / أمــل بهــوان كمتحدثــة، كمــا قمنــا فــي أكتوب
بنــت  منــى  الدكتــورة  الشــهيرة  التلفزيونيــة  المذيعــة  باســتضافة 
مــن  الملهمــات  األعمــال  رائــدات  مــن  المنــذري ومجموعــة  محفــوظ 
المــرأة  يــوم  بمناســبة  زميالتهــن  إلــى  للتحــدث  البريمــي  منطقــة 

العمانيــة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، ولالحتفــال بيــوم المــرأة العمانيــة أيضــً، قــام بعــٌض 
مــن موظفــي البنــك الوطنــي العمانــي بإنتــاج فيديــو قصيــر إللهــام 
ــد مــن النجــاح.  ــى تحقيــق المزي ــع إل ــات بالمجتمــع للتطل النســاء األخري
وقــد تــم نشــر هــذا المقطــع علــى كافــة وســائط التواصــل االجتماعــي 

التابعــة للبنــك. 
١١,٧68 ريال

باركر أثيليت. ٧
تــم إنشــاء هــذه الشــراكة بيــن البنــك الوطنــي العمانــي ورد بــل الشــرق 
ــن يتمتعــون  األوســط Red Bull Middle East إلظهــار مواهــب الشــباب الذي
ــو  ــرض فيدي ــة لع ــبة فرص ــذه المناس ــت ه ــك، كان ــدة. كذل ــارات فري بمه

عــن المكتــب الرئيســي الجديــد للبنــك علــى الوســائط المتعــددة. 
وقــد مكنــت هــذه المناســبة الرياضــي ديميتريــس كيرســانيديس - 
مــن اليونــان، والفائــز بنســخ عامــي ٢٠١4 و٢٠١٥ مــن مســابقة فــن الحركــة 
لريــد بــل التــي أقيمــت بســانتوريني مــن اكتســاب شــهرة عالميــة حيــث 

وضعتــه بيــن النخبــة مــن ممارســي مســابقات االنطــالق الحــر. 
تــم نشــر مقطــع الفيديــو علــى كافــة صفحــات التواصــل االجتماعــي 

الخاصــة بالبنــك وشــركائه. 
٠ ريال

شهر العطاء . 8
للتواصــل مــع مختلــف قطاعــات المجتمــع ودعــم األســر ذات الدخــل 
البنــك  موظفــو  قــام  المبــارك،  رمضــان  شــهر  بدايــة  قبــل  المحــدود 
الوطنــي العمانــي بتوزيــع ســالل مــواد غذائيــة علــى أكثــر مــن ١٢٠٠ أســرة 

علــى نطــاق الســلطنة. 
واســتكماالً لهــذه المبــادرة، قمنــا أيضــً بتدشــين حفــل فريــد إلشــراك 
فوكــس  ســينما  مــع  بالتعــاون  وذلــك  العيــد  أيــام  خــالل  المجتمــع 
بتحقيــق أمانــي األطفــال. تمــت مشــاهدة الفيديــو مــن قبــل أكثــر مــن 

6٠,٠٠٠ مشــاهد. 
3٠,٠٧٧ ريال

مهرجان مسقط ومهرجان الخريف. 9
يهــدف هذيــن المهرجانيــن للترويــج للســياحة بســلطنة عمــان. وقــد 
ــف فــي  ــر ٢٠١٧ ومهرجــان الخري ــا بدعــم مهرجــان مســقط فــي يناي قمن

يوليــو ٢٠١٧.
١٥,٠٠٠ ريال

جوائز االبتكار في مجال المؤسسات الصغيرة . ١٠
والمتوسطة

العمانــي  للشــباب  جديــدة  أعمــال  أفــكار  لتطويــر  مفاهيــم  وضــع 
ــرة  ــاريع صغي ــة / مش ــال تجاري ــى أعم ــكار إل ــذه األف ــل ه ــجيع تحوي وتش

ومســتدامة.  قويــة  أعمــال  واســتراتيجيات  بخطــط  ومتوســطة 
بعــرض 	  المختصــرة  بالقائمــة  المرشــحين  مــن  خمســة   يقــوم 

أفكارهــم علــى لجنــة تحكيــم مكونــة مــن أربعــة محكميــن وذلــك 
ــر ٢٠١8. ســيتم اختيــار الفكــرة  ــخ 3٠ يناي علــى هيئــة خطــة عمــل بتاري
الفائــزة بنــاًء علــى عــدد مــن المعاييــر، والتــي تشــمل: جــودة خطــة / 
فكــرة النشــاط التجــاري، وتميزهــا، وقدرتهــا علــى االســتمرار وجدواهــا 

ــا.  ــال نجاحه ــة واحتم االقتصادي

المسئولية االجتماعية للشركة
قام البنك خالل العام ٢٠١٧، بتوزيع تبرعات للمؤسسات الخيرية وغيرها من المؤسسات غير الربحية كما شارك في مبادرات المسؤولية 

االجتماعية بتبرعات بلغت قيمتها اإلجمالية ٢٥٠,٥٢٥ ريال، وهو مبلغ في حدود الميزانية التي وافقت عليها الجمعية العامة السنوية المنعقدة 
في ٢6 مارس ٢٠١٧.

تفاصيل التبرعات الرئيسية التي قدمها البنك الوطني العماني ومبادرات مسئوليته االجتماعية خالل العام ٢٠١٧:

تقرير حوكمة الشركة - ٢٠١٧

معامالت األطراف ذات العالقة 

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

يتــم علــى أســاس نصــف ســنوي، وكمــا فــي 3٠ يونيــو و3١ ديســمبر مــن كل ســنة ماليــة، تقديــم تفاصيــل معامــالت األطــراف ذات العالقــة للبنــك 
المركــزي والجهــات الرقابيــة األخــرى للعلــم واإلفصــاح حســب األصــول. 

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

معقــول. 

مراجعة الرقابة الداخلية 

ــة  ــه كافــة العمليــات الرقابيــة، بمــا فيهــا الرقاب ــة، وقــد غطــت مراجعات يولــي مجلــس اإلدارة اهتمامــا كبيــرًا لموضــوع االحتفــاظ ببيئــة رقابيــة قوي
ــة علــى إدارة المخاطــر. ــة علــى االلتــزام، والرقاب ــة علــى العمليــات التشــغيلية، والرقاب الماليــة، والرقاب

ــة وكفــاءة  ــة عــن فعالي ــات معقول ــر ضمان ــر، وصــون ومراجعــة نظــام إدارة داخلــي يوف ــة لتوفي ــق مجلــس اإلدارة مســئولية جماعي تقــع علــى عات
ــة. ــح ذات الصل ــن واللوائ ــزام بالقواني ــة وااللت ــة الداخلي ــة المالي ــط الرقاب ــات، وضواب العملي

ج المســؤوليات بالبنــك. كمــا وافــق علــى السياســات التــي  قــام مجلــس اإلدارة بإنشــاء هيــكل إداري يحــدد بشــكل واضــح األدوار والمســؤوليات وتــدرُّ
تــم تحديثهــا بمــا فــي ذلــك سياســة االئتمــان، والمصروفــات، واإلفصــاح، والحوكمــة وخالفهــا. 

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

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

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

المساهمون 

التواصل مع المساهمين والمستثمرين
يلتــزم مجلــس اإلدارة بالتأكــد مــن أن كافــة المعلومــات الجوهريــة المتعلقــة بنشــاط البنــك وعملياتــه يتــم اإلبــالغ عنهــا، وبصــورة منتظمــة، إلــى 

المســاهمين ومجموعــة المســتثمرين.

للبنــك موقعــه الخــاص علــى شــبكة اإلنترنــت، حيــث يقــوم بنشــر المعلومــات المتعلقــة بالبنــك ومنتجاتــه وعملياتــه وبياناتــه الماليــة الســنوية 
.www.nbo.om :وربــع الســنوية علــى هــذه الشــبكة. عنــوان موقــع البنــك علــى شــبكة اإلنترنــت هــو

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

ــة الرئيســية فــي ســلطنة عمــان.  ــع الســنوية، ونصــف الســنوية، والســنوية لعمليــات البنــك فــي الصحــف العربيــة واإلنجليزي ــج رب يتــم نشــر النتائ
بعــد االنتهــاء مــن التدقيــق الخارجــي، يتــم إرســال التقريــر الســنوي مــع ملخــص البيانــات الماليــة، عــن طريــق البريــد، إلــى كافــة المســاهمين، مــع 
الدعــوة الجتمــاع الجمعيــة العموميــة القــادم للبنــك. كذلــك يتــم إبــالغ المســاهمين بإمكانيــة االتصــال بالبنــك متــى مــا رغبــوا فــي الحصــول علــى 

معلومــات حديثــة حــول البنــك أو عملياتــه.

كمــا ينشــر البنــك أيضــً اإلصــدارات الرســمية الجديــدة علــى موقعــه علــى شــبكة اإلنترنــت 
http://www.nbo.om/en/Pages/News/Home.aspx :للمســاهمين والمحللين والمســتثمرين علــى

توزيع األرباح 

ــنوات  ــس س ــالل الخم ــاهمين خ ــى المس ــك عل ــا البن ــي وزعه ــاح الت ــي األرب ــدول التال ــح الج يوض
الماضيــة:

األرباح النقدية األسهم المجانية

٪١٥        
      

     
     

    
    

    
    

  ٪
١٥

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
    

     
٪١٥

.9٢        
                                 ٪١٧٪                                               ١٥

٢٠١                                  ٢٠١٧6        
      

     
    

    
    

    
 ٢

٠١٥
   

   
   

   
    

    
    

    
    

  ٢٠١4       
                              ٢٠١3

٢٠١            ٢٠١٧6                       
٢٠١٥     

    
    

    
   

   
   

   
    

٢٠١
4  

     
      

                ٢٠١3

٪٥٪          ٥                 ٪
١٠   

    
    

   
   

   
    

٪١٠
     

       
         ٪١٠

التقرير السنوي 201٧ 47البنك الوطني العماني46 



وتنفيذهــا تحقيقهــا 
٧,٠٠٠ ريال

يوم المرأة العمانية - احتفاالت مكتب والي . ٢١
مسقط بهذه المناسبة

رعــى البنــك الوطنــي العمانــي احتفــاالت البــالد بيــوم المــرأة العمانيــة 
والتــي نظمهــا مكتــب والــي مســقط

٥٠٠ ريال 

االحتفال بالعيد الوطني للسلطنة باإلمارات . ٢٢
العربية المتحدة

ــي  ــا الوطن ــلطنة بعيده ــاالت الس ــي احتف ــي العمان ــك الوطن ــى البن رع
وذلــك  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  المجيــد  واألربعيــن  الســابع 

للتعبيــر عــن فخــر الســلطنة واعتزازهــا بهــذه المناســبة. 
٥,٢4٠ ريال

عرض ترويجي لعلماء االقتصاد. ٢٣
)الحالييــن  الشــركات  وعمــالء  الصــدارة  عمــالء  العــرض  هــذا  يســتهدف 

والمرتقبيــن(، حيــث يقــوم خبــراء االســتثمار بتقديــم عــروض ســريعة لالقتصــاد 
المحلــي واإلقليمــي وذلــك برعايــة عالــم اقتصــاد إقليمــي مرمــوق. 

٢٥,٠٠٠ ريال

برنامج تكريم المتطوعين والمواهب. ٢٤
حفل لتكريم المتطوعين

3,٠٠٠ ريال
مجموع المبالغ المنفقة 

٢٥٠,٥٢٥ ريال

تقرير حوكمة الشركة - ٢٠١٧ تقرير حوكمة الشركة - ٢٠١٧

 ُتمنــح فكــرة العمــل التجــاري الواعــدة واألكثــر إبداعــً جائــزة نقديــة 	 
ــة  ــزة نقدي ــة جائ ــزة الثاني ــرة الفائ ــح الفك ــا ُتمن ــال كم ــغ ١٠ آالف ري بمبل
بمبلــغ ٥ آالف ريــال بينمــا ُتمنــح الفكــرة الفائــزة الثالثــة مبلــغ ٢.٥ ألــف 
ــدورة “تجارتــي”  ــزة ب ــة الفائ ــال. ســيتم إلحــاق أصحــاب األفــكار الثالث ري
ــرة  ــي والخاصــة بالمشــاريع الصغي ــة بالبنــك الوطنــي العمان التدريبي
والمتوســطة، كمــا ســيمنحون الفرصــة لاللتحــاق بأكاديميــة التميــز 
بالبنــك الوطنــي العمانــي، والدخــول إلــى شــبكة البنــك الوطنــي 
ــث تكريمهــم علــى  ــب ب ــى جان ــي للعمــالء مــن الشــركات إل العمان

وســائل اإلعــالم. 
٢٥,٠٠٠ ريال 

مواهب وطنية . ١١
كجــزء مــن التزامنــا بدعــم المواهــب العمانيــة، قمنــا بطــرح مبــادرة 
“مواهــب وطنيــة” كمنصــة للشــباب العمانييــن إلظهــار مواهبهــم. 

٥,٠٠٠ ريال 

معرض التوظيف بالبنك الوطني العماني . ١٢
)مستقبلي في وطني(

تسعى هذه المبادرة لدعم الوطن من خالل: 
خلق فرص وظيفية للشباب العمانيين 	 
تطوير المواهب المحلية والترويج لها 	 
كما أنها تهدف إلى: 	 
القطــاع 	  فــي  المرتقبــة  الوظيفيــة  للفــرص  الشــباب  انتبــاه  لفــت 

فــي  لمصر ا
إنشاء شبكة قوية من المواهب الشابة 	 
وضــع فريــق القيــادة العليــا بالبنــك الوطنــي العمانــي فــي موضــع 	 

الخبــراء فــي هــذا المجــال وموقــع المدربيــن الملهميــن
التوظيــف 	  بفــرص  يتعلــق  فيمــا  موجــزة  لمحــة  الطــالب  إعطــاء 

العمانــي  الوطنــي  البنــك  يوفرهــا  التــي  المحتملــة 
٥,٠٠٠ ريال

دعم المواهب المحلية- أحمد الحارثي ١٣
البنــك الوطنــي العمانــي مســتمر فــي دعــم المواهــب المحليــة التــي 

تــروج للســلطنة علــى نطــاق العالــم
١٠,٠٠٠ ريال

نادي النور الرياضي ١٤

دعــم البنــك الوطنــي العمانــي لنــادي النــور الرياضــي وذلــك بشــراء 
خــزان للتقطيــر

٥,٠٠٠ ريال 

يوم المعلم  ١٥
رعــى البنــك الوطنــي العمانــي احتفــاالت وزارة التربيــة والتعليــم بيــوم 
تقديــرًا للمعلميــن علــى مــا يقدمونــه مــن خدمــة  المعلــم وذلــك 

للمجتمــع. 
٥,٠٠٠ ريال 

منتدى الدقم الثالث . ١6
دعــم النمــو والتطــور االقتصــادي للســلطنة مــن خــالل رعايــة المنصــات 
ــتراتيجية  ــدة االس ــن األجن ــزز م ــا تع ــر كم ــي الفك ــادة ف ــروج للري ــي ت الت

للســلطنة. 
٥,٠٠٠ ريال

اليوم المفتوح لكلية مجان )يوم االختراع(. ١٧
رعــى البنــك الوطنــي العمانــي منصــة االختــراع )يــوم االختــراع( الخاصــة 
مــن مختلــف  الطــالب  مــن  قامــت مجموعــات  حيــث  بكليــة مجــان، 
أفكارهــم  بعــرض  الســلطنة  عبــر  العمانيــة  والجامعــات  الكليــات 
اإلبداعيــة المتعلقــة بإيجــاد حلــول للتحديــات التــي يجابههــا الطــالب فــي 

والجامعــات.  الكليــات 
3٠٠ ريال 

رباعيات ردبل. ١8
رعى البنك الوطني العماني منصة ردبل لأللعاب

3,٥٠٠ ريال
االحتفال باليوم العالمي للمعوقين . ١9

رعــى البنــك الوطنــي العمانــي اليــوم العالمــي للمعوقيــن، والــذي 
االجتماعيــة التنميــة  نظمتــه وزارة 

٢,٠٠٠ ريال

رؤية عمان ٢٠٤٠. ٢٠
ســعيد  بــن  قابــوس  الســلطان  الجاللــة  صاحــب  رؤيــة  مــع  تماشــيً 
المعظــم، فقــد تــم إعــداد رؤيــة عمــان ٢٠4٠ والتــي تهــدف إلــى وضــع خطــة 
لالنتقــال إلــى مرحلــة اســتخدام التقنيــة الرقميــة والمســاهمة فــي 

التقرير السنوي 201٧ 49البنك الوطني العماني48 



تفاصيل عدم االلتزام
الملحــق 4 مــن قانــون حوكمــة الشــركات يتطلــب مــن البنــك تقديــم تفاصيــل عــن عــدم االلتــزام. تشــمل هــذه التفاصيــل أيــة عقوبــات أو قيــود تــم 
فرضهــا علــى البنــك مــن جانــب ســوق مســقط لــألوراق الماليــة / الهيئــة العامــة لســوق المــال أو أيــة جهــة قانونيــة مثــل البنــك المركــزي العمانــي 
ــالل  ــا خ ــم دفعه ــي ت ــة الت ــغ التالي ــك المبال ــدد البن ــد ح ــة )٢٠١٥، و٢٠١6 و٢٠١٧(.  لق ــالث الماضي ــنوات الث ــالل الس ــال خ ــواق الم ــق بأس ــر يتعل ــول أي أم ح

الســنوات الثــالث الماضيــة.

٢٠١٥٢٠١6٢٠١٧التفاصيل بالريـال 

3٢,٠98٠٠الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

6٠٠4,٠٠٠33,6٠٠البنك المركزي العماني

3٢,6984,٠٠٠33,6٠٠المجموع

المدققون
ــأن وجــود مدققيــن داخلييــن وخارجييــن أكفــاء يعتبــر جــزءًا مــن الحوكمــة الســليمة، حيــث أنهــم يوفــرون تقييمــً مســتقالً  يقــر مجلــس اإلدارة ب

ومســتمرًا لكفــاءة سياســات وإجــراءات البنــك ومــدى االلتــزام بهــا.

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

ارنســت آنــد يونــغ )EY( هــي شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال خدمــات التدقيــق والضرائــب والمعامــالت والخدمــات االستشــارية. تلتــزم EY بالقيــام 
بدورهــا فــي بنــاء عالــٍم أفضــل للعمــل. إن الــرؤى والخدمــات عاليــة الجــودة التــي تقدمهــا EY ُتســاعد فــي بنــاء الثقــة فــي أســواق رأس المــال 

ــم.  ــع أنحــاء العال واالقتصــادات فــي جمي

تمــارس EY الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا أعمالهــا فــي المنطقــة منــذ ســنة ١9٢3 وتوظــف أكثــر مــن 6,٧٠٠ مهنــي. وقــد بــدأت ممارســة 
ــط  ــرق األوس ــكل EY MENA الش ــالد. تش ــي الب ــة ف ــات المهني ــال الخدم ــي مج ــدة ف ــركة رائ ــي ش ــنة ١9٧4 وه ــذ س ــان من ــلطنة ُعم ــي س ــا ف أعماله
وشــمال أفريقيــا وآســيا جــزءًا مــن ممارســة EMEIA أوروبــا والشــرق األوســط والهنــد وأفريقيــا مــن EY، مــع أكثــر مــن 4.٥٠٠ شــريك ومــا يقــارب الـــ ٠٧9,١٠6 
 ،EY ــف ٢٥6,٥٠٠ مهنــي فــي ٧٢8 مكتــب. لمزيــد مــن المعلومــات حــول مهنــي. علــى الصعيــد العالمــي، تعمــل EY فــي أكثــر مــن ١٥٠ بلــدًا وُتوظِّ

 .ey.com يرجــى التكــرم بزيــارة الموقــع

EY عمــان معتمــدة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال لتدقيــق شــركات المســاهمة العامــة ش.م.ع.ع. خــالل عــام ٢٠١٧، حصلــت EY علــى مبلــغ 
١33,8١8 ريــال مقابــل الخدمــات المهنيــة المقدمــة للبنــك )١٢3,٠٠٠ ريــال للتدقيــق، و١٠,3١8 ريــال مقابــل الضرائــب والخدمــات األخــرى(

إقرار 

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

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

ــر علــى اســتمرارية البنــك وقدرتهــا علــى مواصلــة عملياتهــا خــالل الســنة  ــه ال توجــد أي مســائل جوهريــة يمكــن أن تؤث ويؤكــد مجلــس اإلدارة بأن
الماليــة القادمــة. 

روان بنت أحمد آل سعيد
رئيس مجلس اإلدارة

توزيع حصص المساهمة

المساهمون الرئيسيون )١٪ فأكثر(: 
الجدول رقم )١٢(

قائمة األسهم كما في ديسمبر ٢٠١٧ 
أ. المساهمون األساسيون

مجموع األسهمعدد المساهمينعدد األسهم
 النسبة المئوية
 من رأس المال

8٧,93٪٧,٠٠٠,٠٠٠١6١,36١,666,94٥ فما فوق

٢,44٪3,٠٠٠,٠٠٠93٧,8٠٢,٠6٠ الى 6,999,999

٢,94٪١,٥٠٠,٠٠٠٢١4٥,٥٥4,٥٠٢ الى 999,999,٢

٢,٥4٪٥٠٠,٠٠٠4639,38٢,٢٢٥ الى 499,999,١

٢,٠١٪١٠٠,٠٠٠١٢٢3١,١98,966 الى 499,999

٢,١3٪9963٢,9١٥,63٧أقل من ١٠٠,٠٠٠

١٠٠ ٪١,٢١٠١,٥٤8,٥٢٠,٣٣٥المجموع

٥4٠,43١,3١٧
٪ ٣٤.9٠

٢٢8,3١٧,8٠3
٪ ١٤.٧٤

١66,١49,١4٧
٪ ١٠.٧٣

١١8,٥٧8,4٠٧
٪ ٧.66

١٠6,8٥3,٥٠٧
٪ 6.9٠

4٥,١4١,34٥
٪ ٢.9٢

43,٠88,٠١4
٪ ٢.٧8

3٢,9٢8,4٥4
٪ ٢.١٣

١8,٢83,643
٪ ١.١8

١٥,68٥,٠8١
٪ ١.٠١

١4,969,٠٥٠
٪ ٠.9٧

٢١8,٠94,٥6٧
٪١٤.٠8

تقرير حوكمة الشركة - ٢٠١٧تقرير حوكمة الشركة - ٢٠١٧

البنك التجاري

مجموعة سهيل بهوان القابضة ش.م.م.

صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

اتش اس بى سى حساب صندوق تقاعد وزارة الدفاع

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

صندوق التقاعد لشرطة عمان السلطانية  

صندوق االحتياطي العام للدولة 

مشاريع رمال لالستثمار ش.م.م.  

صناديق األسهم الوطنية 

صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني 

مساهمون آخرون

حساب البنك الوطني العماني لصندوق النمو العماني - 
شركة الرؤية إلدارة االصول

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

ال توجد إيصاالت إيداع عالمية / ضمانات أو أية أدوات قابلة للتحويل مستحقة.
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- III و II بازل 
تقرير ٢٠١٧  III المرتكز 



هيكل رأس المال

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ كان رأس المال المصرح به للبنك ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  سهم بقيمة مائة بيسه )٠.١٠٠ RO( لكل سهم،

 كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ كان رأس المال المصدر والمدفوع للبنك هو ١,٥48,٥٢٠,338 سهم بقيمة مائة بيسة للسهم.

قــام البنــك بتخصيــص مبالــغ لعملياتــه فــي كل مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر بمبلغــي 34,١٠ مليــون ريــال عمانــي و١9,٢٥ مليــون ريــال 
عمانــي علــى التوالــي، ال يمكــن ســحب هــذه المبالــغ بــدون موافقــة البنــوك المركزيــة فــي الــدول المعنيــة، إضافــة إلــى ذلــك وفــي ســلطنة عمــان 

قــام البنــك بتخصيــص مبلــغ ١3,٥٠ مليــون ريــال مــن رأس المــال تجــاه نافــذة األعمــال المصرفيــة اإلســالمية.

كان هيــكل رأس المــال الموحــد للبنــك كمــا فــي تاريــخ 3١ ديســمبر ٢٠١٧، اســتنادًا إلــى الموجهــات العامــة للبنــك المركــزي العمانــي علــى النحــو 
التالي:

المبلغ بآالف عناصر رأس المال
الرياالت 

رأس المال من الطبقة ١
البنوك المحلية

١٥4,8٥٢رأس المال المدفوع

34,46٥عالوة إصدار 

٥١,6١٧احتياطي قانوني

-احتياطي عام

٢١,6٠٠احتياطي قروض ثانوية

7,743توزيعات أسهم )مقترحة(

١3٥,36٥أرباح محتجزة*

405,642رأس مال الطبقة ١ العام قبل التسويات التنظيمية

مبالغ مخصومة

)1,558(أصل ضريبي مؤجل

)٢,496(احتياطيات إعادة تقييم/ مكاسب أو خسائر القيمة العادلة التراكمية لألدوات المالية المتاحة للبيع

401,588رأسمال الطبقة ١ بعد جميع المبالغ المخصومة 

رأسمال إضافي للطبقة ١

115,500سندات مستمرة بالطبقة ١

517,088رأسمال الطبقة ١ بعد جميع الخصومات

رأسمال الطبقة ٢

3٥,83٠مخصص خسائر قروض عامة / احتياطي خسائر قروض عامة

3,400دين ثانوي )بعد اإلطفاء(

٣9,٢٣٠إجمالي رأسمال الطبقة ٢

٥٥6,٣١8إجمالي رأس المال النظامي

ــات  ــع لموافق ــذي  يخض ــة، وال ــة المقترح ــاح النقدي ــات األرب ــل توزيع ــذي يمث ــال ال ــون ري ــغ ٢3.48 ملي ــم مبل ــد خص ــزة بع ــاح المحتج ــة: األرب * مالحظ
مجلــس اإلدارة و البنــك المركــزي العمانــي. 

بازل II و III - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧بازل II و III - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧

- III و II بازل 
تقرير ٢٠١٧  III المرتكز 
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كفاية رأس المال

اإلفصاح النوعي:
تتكون األهداف الكلية إلدارة رأس المال من ثالثة جوانب:	 

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

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

تشجيع اتخاذ القرارات المستنيرة وإدارة المخاطر بصورة استباقية عبر التخصيص الفعال والكفوء لرأس المال عبر جميع قطاعات النشاط.

تســتند خطــة إدارة رأس المــال الــواردة التــي تــم تصورهــا للبنــك علــى إطــار العمــل التشــريعي لمخاطــر رأس المــال مــن بــازل ٢ وباســتخدام منهــج قياســي الحتســاب كل مــن 
مخاطــر االئتمــان والســوق ومنهــج المؤشــر األساســي لمخاطــر التشــغيل حســبما هــو منصــوص عليــه مــن جانــب البنــك المركــزي العمانــي.

تهــدف سياســة إدارة رأس المــال بالبنــك لضمــان أنــه ووفقــا للعائــد علــى رأس المــال المعــدل بالمخاطــر فإنــه قــد تــم تخصيــص مبلــغ مناســب مــن رأس المــال لخطــوط األعمــال 
ــي  ــراد حيــث حــدد البنــك المركــزي العمان ــة لألف ــكل المحفظــة باســتثناء الخدمــات المصرفي ــد علــى رأس المــال المعــدل بالمخاطــر )RAROC( ل ــذ نمــوذج العائ ــم تنفي ــة, ت الفردي

ســقوفا لمعــدالت الفائــدة والتــي تــم االلتــزام بهــا. 

ــة رأس المــال وتقديمــه  ــة رأس المــال واالشــتراطات علــى أســاس مســتمر، يتــم إعــداد احتســاب كفاي فــي الوقــت الحالــي تقــوم لجنــة األصــول وااللتزامــات بمراجعــة ورصــد كفاي
للجنــة األصــول وااللتزامــات بغــرض المراجعــة شــهريا, تمــت مراجعــة مختلــف ســيناريوهات الجهــد باألخــذ فــي الحســبان تقلبــات العائــدات وأثــر مخاطــر االئتمــان والســوق بجانــب 

تخصيــص رأس المــال مــن قبــل خــط األعمــال بمــا يتماشــى مــع األعمــال فــي هــذه االجتماعــات.

اإلفصاح النوعي 
تــم اتبــاع مجموعــة مــن المبــادرات كجــزء مــن إدارة رأس المــال لتزويــد البنــك بنظــام إنــذار مبكــر مــن حيــث مســتويات رأســماله لتمكينــه مــن اتخــاذ تدابيــر مناســبة فــي مرحلــة 

مبكــرة لمنــع انخفــاض رأس المــال إلــى مــا دون الحــدود المقبولــة.

ــازل ٢ بهــدف تقييــم كافــة المخاطــر علــى مســتوى المؤسســة  ــة رأس المــال( تماشــيا مــع موجهــات ب يقــوم البنــك بإعــداد مســتند )أســلوب إجــراءات التقييــم الداخلــي لكفاي
التــي لــم يتــم تناولهــا بالكامــل فــي مخاطــر بــازل ١، يعالــج هــذا المســتند مــن خــالل تقييــم موضوعــي وذاتــي كفايــة رأس المــال بعــد وضــع اعتبــار لتأثيــر المخاطــر اإلضافيــة مثــل 
مخاطــر االئتمــان الخفيــة، وعمليــات تخفيــف مخاطــر االئتمــان الخفيــة، ومخاطــر االئتمــان الخفيــة المتعلقــة باألســهم، ومخاطــر الســوق الخفيــة المتعلقــة بالعمــالت، ومخاطــر 
تركيــز االئتمــان، ومخاطــر معــدالت الفائــدة بالدفاتــر البنكيــة، ومخاطــر التســوية، ومخاطــر الســمعة، والمخاطــر اإلســتراتيجية ومخاطــر االلتــزام باإلضافــة إلــى مختلــف مســتويات 
نتائــج اختبــارات الجهــد، فــي أعقــاب الموجهــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي العمانــي فــي ديســمبر ٢٠١٢ تــم القيــام بالتقييــم بموجــب أســلوب إجــراءات التقييــم الداخلــي لكفايــة 
رأس المــال وتقديمــه إلــى البنــك المركــزي العمانــي حســبما هــو موصــى بــه فــي الموجهــات، سيســعى البنــك أيضــا إلــى تطبيــق الموجهــات التنظيميــة، متــى انطبــق ذلــك علــى 

بــازل 3، عنــد قيامــه بإجــراء التقييــم. 
اإلفصاح الكمي

المركز كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧               بآالف الرياالت

المبلغ التفاصيل

517,088رأسمال الطبقة ١ )بعد الخصومات اإلشرافية(

٣9,٢٣٠رأسمال الطبقة ٢ )بعد الخصومات اإلشرافية وحتى الحدود المستوفاة(

-رأسمال الطبقة 3 )حتى الحدود التي ال تتجاوز فيها الطبقة ٢ والطبقة 3 للطبقة ١(

-منها إجمالي حد رأسمال الطبقة 3 المستوفى

2,866,423األصول المرجحة بالمخاطر – دفتر البنك

252,475األصول المرجحة بالمخاطر - المخاطر التشغيلية

3,118,898إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك + المخاطر التشغيلية

413,254الحد األدنى لرأس المال المطلوب لدعم األصول المرجحة بالمخاطر لدفتر البنك والمخاطر التشغيلية

يضم الحد األدنى لرأس المال المطلوب

376,520)١( رأسمال الطبقة ١  

36,٧34)٢( رأسمال الطبقة ٢  

142,814رأسمال الطبقة ١ المتاح لدعم دفتر المتاجرة 

-رأسمال الطبقة ٢ المتاح لدعم دفتر المتاجرة

87,989األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر المتاجرة

11,659إجمالي رأس المال المطلوب لدعم دفتر المتاجرة

3,323الحد األدنى لرأسمال الطبقة ١ المطلوب لدعم دفتر المتاجرة

556,318إجمالي رأس المال النظامي

3,206,887إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - البنك بأكمله

17,3معدل كفاية رأس المال حسب بنك التسويات الدولية )بي آي إس(

III إفصاحات بازل
التزامــا بالتعميــم رقــم ب م ١١١4 بتاريــخ ١٧ نوفمبــر ٢٠١3 والصــادر عــن البنــك المركــزي العمانــي، تــم أدنــاه تقديــم إفصاحــات إلزاميــة معينــة حــول 

كفايــة رأس المــال:

)بآالف الرياالت( المركز كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧  

إجمالي الرصيد التفاصيل
)القيمة الدفترية(

صافي الرصيد 
)القيمة الدفترية(

األصول المرجحة 
بالمخاطر

٢,6٢٢,9١3 3,4١9,9٠٧ 3,٥6٠,٧٢3 بنود داخل الميزانية العمومية

٢43,٢99 ٢٥9,4٧٠ ٢٥9,4٧٠ بنود خارج الميزانية العمومية

6,٥١١ 6,٥١١ 6,٥١١ مشتقات

٢٥٢,4٧٥ --مخاطر التشغيل

8٧,989 --مخاطر السوق

٣,٢٠6,88٧ ٣,6٧9,٥88 ٣,8٢6,٧٠٤ اإلجمالي

4٠١,٥88--رأسمال الطبقة ١ العام

١١٥,٥٠٠ --رأسمال إضافي للطبقة ١

39,٢3٠--رأسمال الطبقة ٢

٥٥6,٣١8 --إجمالي رأس المال النظامي 

4٢4,9١3 إجمالي رأس المال المطلوب @ ٢٥,١3٪

3٧9,8٠١ --متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان

١١,6٥9 --متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

33,4٥3 --متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

١٢,٥معدل حقوق ملكية الطبقة ١ العام

١6,١--معدل الطبقة ١

١٧,٣ --إجمالي معدل رأس المال

التعرض للمخاطر والتقييم

إدارة المخاطر

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

المخاطــر وهــي مســتقلة عــن وحــدات األعمــال. 

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

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

يتعرض البنك للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان

اإلفصاحات النوعية:
مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر الخســارة الماليــة التــي يتكبدهــا البنــك فــي حالــة عجــز عميــل أو طــرف مقابــل فــي األداة الماليــة عــن الوفــاء بالتزاماته 
التعاقديــة وهــي تنشــأ بصفــة أساســية مــن القــروض والســلف التــي يقدمهــا البنــك للعمــالء والبنــوك األخــرى واألوراق الماليــة االســتثمارية، ألغــراض 
التقاريــر عــن إدارة المخاطــر يــدرس البنــك ويوحــد جميــع بنــود التعــرض لمخاطــر االئتمــان )مثــل مخاطــر عجــز طــرف ملتــزم أو مخاطــر بلــد أو قطــاع(.

يديــر البنــك مخاطــر االئتمــان ويســيطر عليهــا بوضــع حــدود داخليــة لكميــة المخاطــر التــي يرغــب فــي قبولهــا مــن أطــراف مقابلــة فرديــة وجماعيــة 
)ملتزميــن أفــراد( وقطاعــات صناعيــة تمشــيا مــع الموجهــات الصــادرة مــن البنــك المركــزي العمانــي, يقــوم البنــك بحســاب الخســائر المتوقعــة 
للتعرضــات االئتمانيــة علــى أســاس تصنيــف المخاطــر لــكال نوعــي القــروض الممنوحــة للشــركات واألفــراد بالفئــة المتعثــرة بنــاءا علــى الموجهــات 
الصــادرة مــن البنــك المركــزي العمانــي، يهــدف البنــك مــن إدارة مخاطــر االئتمــان إلــى حمايــة جــودة االئتمــان فــي عملياتــه االئتمانيــة، تــدار مخاطــر 
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االئتمــان فــي إطــار المتطلبــات التنظيميــة الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي وإطــار عمــل المخاطــر المنصــوص عليــه فــي الئحــة المخاطــر 
وسياســات وإجــراءات االئتمــان.

تتــم مراجعــة السياســات واإلجــراءات مــن قبــل اإلدارة ولجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة علــى نحــو دوري للتأكــد مــن أنهــا مالئمــة ألفضــل الممارســات 
الســائدة, تتــم الموافقــة علــى التعرضــات عــن طريــق صالحيــات مفوضــة بنــاءا علــى تفويــض مــن مجلــس اإلدارة ولجنــة االئتمــان بمجلــس اإلدارة، 
ــى مســتوى  ــة إل ــة االئتمــان )التقييــم الداخلــي والخارجــي( باإلضاف ــزم الفــرد، ونوعي ــا علــى حجــم تعــرض الملت ــات مبني ــض الصالحي يكــون تفوي
تخفيــف مخاطــر االئتمــان )الضمــان والكفالــة الــخ( للتعرضــات المقترحــة، بالنســبة للتعرضــات لمخاطــر األفــراد هنــاك تفويــض للصالحيــات لمعالجــة 
حــاالت االســتثناءات لبرنامــج اإلقــراض المعتمــد، تتــم عمليــات الســيطرة والرقابــة علــى التعرضــات االئتمانيــة وإدارتهــا بالتعــاون مــع وحــدات األعمــال 

المعنيــة وفقــا لإجــراءات الموضوعــة. 

لــدى البنــك هيــكل إدارة مخاطــر ائتمــان قــوي يشــتمل علــى إدارات مخاطــر ائتمــان الشــركات، ومخاطــر ائتمــان الشــركات والمؤسســات الصغيــرة 
والمتوســطة ومخاطــر ائتمــان األفــراد، وآليــة مراجعــة القــروض، ومعالجــة القــروض المتعثــرة وإدارات إدارة ومراقبــة االئتمــان. 

مخاطر ائتمان الشركات ومخاطر ائتمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
إدارة مخاطــر ائتمــان الشــركات مســئولة عــن التقييــم المســتقل والرقابــة علــى المخاطــر ذات العالقــة بجميــع تعرضــات األعمــال البنكيــة 
للشــركات والمؤسســات الماليــة بينمــا تقــوم إدارة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة بإجــراء مراجعــات مســتقلة لألعمــال المصرفيــة وتعرضــات 
وحــدة األعمــال الصغيــرة، تقــوم كلتــا اإلدارتيــن بمراجعــة وتقييــم مخاطــر االئتمــان لجميــع التعرضــات المقترحــة قبــل االلتــزام بتقديــم التســهيالت 
االئتمانيــة للعمــالء مــن جانــب وحــدات العمــل المعنيــة, تخضــع عمليــات التجديــد والمراجعــة للتســهيالت لنفــس تلــك اإلجــراءات, يتــم أيضــا تقييــم 
كل عــرض فيمــا يخــص حــدود التركيــز الموضوعــة لكافــة القطاعــات االقتصاديــة، والــدول، ودرجــات المخاطــر الــخ، حيــث يتــم تســليط الضــوء علــى أي 
مخالفــات، إن وجــدت, يتبــع البنــك التســعير المســتند إلــى المخاطــر ويتــم أيضــا تقييــم أي عــرض ائتمــان اســتنادا إلــى مؤشــرات داخليــة للعائــدات 
المعدلــة بالمخاطــر المطلوبــة، قــام البنــك بتنفيــذ نمــوذج مــودي لتحليــل المخاطــر بغــرض تصنيــف مخاطــر المقترضيــن مــن الشــركات، تقــوم 
إدارة مخاطــر الشــركات أيضــا بتقديــم المشــورة والتوجيــه لوحــدات األعمــال بغــرض نشــر أفضــل الممارســات فــي البنــك بأكملــه فــي مجــال إدارة 

مخاطــر االئتمــان.

باإلضافــة إلــى المراجعــات الســنوية الرســمية لمخاطــر االئتمــان لــكل تســهيل ممنــوح للشــركات، يتــم إجــراء عــدد أكبــر مــن المراجعــات علــى 
الحســابات قيــد المالحظــة وشــركات المســاهمة العامــة والتعرضــات الكبيــرة، كمــا يســتمر البنــك فــي إجــراء مراجعــة ربــع ســنوية للمؤسســات 
الماليــة والمحفظــة علــى مســتوى البلــد متضمنــة اختبــارات الجهــد ومراجعــة عمليــات التصنيــف والمالمــح بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات 

والتوجيهــات النظاميــة.

مخاطر ائتمان األفراد:
تقــوم إدارة ائتمــان األفــراد بــإدارة مخاطــر االئتمــان فــي محفظــة األفــراد, يتــم منــح تســهيالت االئتمــان للعمــالء األفــراد اســتنادا إلــى برامــج المنتجــات, 
ــاءة  ــل كف ــى أفض ــول عل ــرض الحص ــروض بغ ــة الق ــات معالج ــر وممارس ــول المخاط ــية لقب ــر قياس ــى معايي ــج عل ــراض المبرم ــج اإلق ــوي منه يحت
ومخاطــر/ حوافــز لهــذه المحافــظ, يتــم اعتمــاد برامــج المنتجــات مــن جانــب لجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة ويتــم رصــد أداء هــذه البرامــج ومراجعتهــا 

علــى نحــو منتظــم.

اســتنادا إلــى الظــروف الســائدة بالســوق حافــظ البنــك علــى رصــده المســتمر للمحفظــة وقــام بالمراجعــة الشــاملة لسياســة االئتمــان / برنامــج 
المنتــج، تتــم مراجعــة التســهيالت االئتمانيــة خــارج سياســة االئتمــان / برامــج المنتــج بصــورة فرديــة وتقييمهــا مــن جانــب إدارة الخدمــات المصرفيــة 

لألفــراد وإدارة مخاطــر ائتمــان األفــراد.

مخاطر ائتمان األفراد )تابع(

ــدة فــي مختلــف األنشــطة الحساســة بهــدف تحســين جــودة وكفــاءة المعالجــة  ــزات علــى النظــام والمعالجــات الجدي ــد مــن التعزي أدخلــت العدي
وتعزيــز منهجيــات االســترداد فــي محفظــة األفــراد، نفــذ البنــك نظــام آلــي لتحصيــل القــروض بغــرض تعزيــز عمليــات التحصيــل واالســترداد كمــا نفــذ 

نظامــً آليــً لتنظيــم القــروض إلدخــال المزيــد مــن التعزيــزات علــى إطــار عمــل مخاطــر ائتمــان األفــراد.

آلية مراجعة القروض

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

وجــودة المحفظــة وخالفهــا.

إدارة معالجة القروض المتعثرة: 
إدارة معالجــة القــروض المتعثــرة مســؤولة عــن المتابعــة المتواصلــة لــكل حســاب متعثــر باســتخدام جميــع التدابيــر المتاحــة لتخفيــض التعــرض 
لمجموعــات المخاطــر العاليــة لمضاعفــة حــاالت االســترداد وإعــادة تأهيــل هــذه العالقــات بحيــث يمكــن إرجاعهــا مــرة أخــرى إلــى خطــوط أعمالهــا 

التجاريــة كحســابات عاملــة بشــكل تــام والتحســين المتواصــل لمركــز المحفظــة.

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
ــى اإلدارة العليــا ولجنــة المخاطــر بالمجلــس،  ــر إل ــم تقري ــع ســنوي وتقدي يتــم إجــراء مراجعــة شــاملة لمحفظــة ائتمــان الشــركات علــى نحــو رب

تتضمــن المجــاالت البــارزة فــي مراجعــة المخاطــر مــا يلــي:

حاالت التعرض المخفضة الدرجة / المرحلة سلبيً.	 
ملمح درجة المتوسط المرجح لالئتمان	 
تركيز / أداء المحفظة	 
مركز المخاطر التي أعيد تنظيمها	 
مركز المخاطر التي تجاوزت موعد استحقاقها	 
المخاطر المضمونة بأسهم	 
مخاطر قطاعي العقارات والتأجير	 
المخاطر الجماعية	 
العالقات الجديدة	 
مخاطر التعامل مع المقترضين من كبار األعضاء وغير المقيمين	 
مخاطر الدول / المؤسسات المالية	 

ــر علــى جــودة محفظــة االئتمــان مثــل  ــر أن لهــا تأثي ــك يقــوم البنــك بإجــراء دراســات صناعــة فــي مختلــف القطاعــات التــي يعتب ــى ذل ــة إل باإلضاف
العقــارات والتأجيــر والقطاعــات المتأثــرة بالتقلبــات فــي أســعار الســلع, بالنســبة للتعرضــات لمجموعــة المؤسســات الماليــة يقــوم البنــك بإجــراء 
اختبــارات جهــد ومراجعــات ربــع ســنوية للتصنيفــات والمالمــح المرحلــة ســلبيً بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات والموجهــات التنظيميــة، تتــم 

مراجعــة هــذه التقاريــر بصــورة دوريــة مــن جانــب اإلدارة العليــا ولجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة.

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

مراجعة المحفظة	 
 	 Vintage ملخــص اإلدارة واتجاهــات التأخــر فــي األداء واتجاهــات األصــول غيــر العاملــة )متضمنــة تحليــل التأخــر مــن حيــث المنتــج وتحليــل فينيتــج 

Analysis وحــاالت التعثــر فــي األداء عبــر مختلــف معاييــر االئتمــان وخالفهــا(
المشاريع التي تتم مباشرتها / الوفاء بها خالل الشهر	 
حاالت االسترداد	 

القياس:

فــي الوقــت الحالــي يحتســب البنــك الخســائر المتوقعــة علــى مخاطــر ائتمانــه علــى أســاس تصنيــف الخطــر فــي كل مــن القــروض للشــركات 
واألفــراد للفئــة المتعثــرة اســتنادًا إلــى الموجهــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي.

يحصــل البنــك علــى ضمانــات إضافيــة / مخففــات لالئتمــان فــي مقابــل القــروض والســلف الممنوحــة للعمــالء فــي شــكل منافــع رهــن علــى عقــارات 
أو حجــز علــى نقــد / أوراق ماليــة أو ضمانــات أو خالفهــا، تســتند تقديــرات القيمــة العادلــة علــى قيمــة الضمــان اإلضافــي الُمقيــم فــي وقــت االقتــراض 
وعلــى فتــرات منتظمــة حســب اإلجــراءات المعتمــدة داخليــا، أي بمعــدل كل ثــالث ســنوات بالنســبة للممتلــكات ويوميــا بالنســبة لألســهم وخالفهــا، 

بصــورة عامــة، ال يتــم االحتفــاظ بضمــان إضافــي مقابــل االئتمــان الممنــوح للبنــوك.

تعريف ما تجاوز استحقاقه وما انخفضت قيمته: 

 يعتبــر القــرض الــذي تــم مســبقً تحديــد مدفوعــات ســداد أصلــه وفوائــده علــى أنــه قــد تجــاوز موعــد اســتحقاقه عندمــا ال يتــم دفعــه فــي تاريــخ 	 
االســتحقاق الــذي يحــدده البنــك ضمــن شــروط منــح القــرض،

تعامل تسهيالت االئتمان كالسحوبات على المكشوف وحدود التسهيالت االئتمانية وخالفها على أنها قد تجاوزت موعد استحقاقها إذا:	 
ظل الرصيد القائم يزيد بصورة مستمرة عن نسبة ١٠٪ من الحد الممنوح / المصرح به؛ أو	 
 فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا الرصيــد القائــم فــي حســاب التشــغيل األساســي أقــل مــن الحــد الممنــوح / المصــرح بــه ولكــن لــم تكــن هنــاك 	 

إيداعــات كافيــة فــي الحســاب لتغطيــة الفائــدة المحتســبة، أو
في الحاالت التي يسمح فيها بصورة متكررة بعمليات سحب غير مصرح بها؛	 
بالنسبة للكمبياالت التي تظل غير مدفوعة في تواريخ االستحقاق، فإنها تعتبر على أنها قد تجاوزت موعد استحقاقها،	 

جميــع القــروض والســلف التــي يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا تحــت المالحظــة أو مشــكوك فيهــا أو خســارة يتــم وضعهــا فــي فئــة القــروض غيــر العاملــة، 
أي أنهــا أصــول انخفضــت قيمتها.

يتــم إجــراء تقييــم علــى نحــو مســتمر، بصــورة ربــع ســنوية علــى األقــل، لتحديــد مــا إذا كان هنــاك مؤشــر موضوعــي علــى انخفــاض قيمــة أحــد 
األصــول الماليــة, فــي حالــة وجــود مثــل ذلــك المؤشــر يتــم تحديــد القيمــة القابلــة لالســترداد لذلــك األصــل ويتــم إدراج أيــة خســارة انخفــاض فــي قيمــة 

األصــل، اســتنادًا للقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية، فــي قائمــة الدخــل.

سياسة إدارة مخاطر االئتمان:

دليــل شــامل لسياســات وإجــراءات مخاطــر ائتمــان الشــركات يقــدم موجهــات مفصلــة تتضمــن الحــدود التنظيميــة / الداخليــة، كمــا يوفــر دليــل 
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اإلجــراءات موجهــات مفصلــة لإجــراءات عــن أســلوب االئتمــان والصيــغ التــي يجــب اســتخدامها لمعالجــة طلبــات االئتمــان الفرديــة، تتــم إدارة تعرضــات 
االئتمــان المقــدم لمجموعــة المؤسســات الماليــة حســب موجهــات سياســة المؤسســات الماليــة، تــورد سياســة االئتمــان لألفــراد الخطــوط العريضــة 
لموجهــات السياســة ذات الصلــة باألعمــال المصرفيــة لألفــراد وهــي تغطــي برامــج المنتجــات والمعاييــر ذات الصلــة بالقــروض المضمونــة بالرواتــب، 
والرهــون وبطاقــات االئتمــان وبرامــج منتجــات األفــراد األخــرى، تتــم مراجعــة سياســات وإجــراءات االئتمــان بصفــة دوريــة للتأكــد مــن أنهــا تتماشــى مــع 

موجهــات الســوق والموجهــات التنظيميــة.

اإلفصاح الكمي:

)١(  إجمالــي مجمــوع تعرضــات االئتمــان مضافــً إليهــا المتوســط اليومــي إلجمالــي التعــرض للمخاطــر علــى مــدى الفتــرة المقســمة حســب األنــواع 
الرئيســية لمخاطــر االئتمــان كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧: 

)بآالف الرياالت(

نوع التعرض لمخاطر االئتمانم
اإلجمالي الكلي للتعرض للمخاطرمتوسط اإلجمالي للتعرض للمخاطر

كما في

٣١ ديسمبرالسنة الماضيةالسنة الحالية 
٢٠١٧

٣١ ديسمبر
٢٠١6

٧3,٢١4٧9,86٠99,99٠8٧,4١9سحوبات على المكشوف١

١,3٠٥,3١٧١,٢84,93٧١,36٠,٢8٥١,339,4٢6قروض شخصية٢

١١٢,6٥٠١39,8١٧٥8,83٠١٢٠,8٠6قروض مقابل إيصاالت أمانة3

١,٢4١,٢٥٧١,٢٠١,٧٧٥١,٢١٠,٧٧4١,١48,4٢١قروض أخرى4

6٥,٠8٥6٠,9٢84٠,٥٢3٧٢,٢٢4كمبياالت مشتراة/ مخصومة٥

٢,٧9٧,٥٢٣٢,٧6٧,٣١6٢,٧٧٠,٤٠٢٢,٧68,٢96اإلجمالي

)٢( التوزيع الجغرافي لتعرضات االئتمان مقسـمة حسب المنطقة المهمـة وفًقا ألنواع التعرض لمخاطر االئتمان كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧: 

)بآالف الرياالت(

نوع التعرض لمخاطر م
 دول مجلس عماناالئتمان

المجموعأخرىباكستانالتعاون األخرى

999,99٠-83,4٥٧١6,٥٢3سحوبات على المكشوف١

١,36٠,٢84 ١٥١-١,3٥9,6٠٢٥3١قروض شخصية٢

٥8,83٠ --٥٧,٠9٧١,٧34قروض مقابل إيصاالت أمانة3

١,٢١٠,٧٧٥ ٧,٧44١,١46*١,٠٧9,٥٢8١٢٢,3٥٧قروض أخرى4

4٠,٥٢3 --39,٢3٠١,٢93كمبياالت مشتراة/ مخصومة٥

٧,٧٤٤١,٣٠6٢,٧٧٠,٤٠٢*٢,6١8,9١٤١٤٢,٤٣8اإلجمالي

* مالحظة: إن التعرض مضمون بالكامل من خالل ضمان غير مشروط وغير قابل للنقض من كيان حكومي مقره خارج عمان.

مخاطر االئتمان )تابع(

)3( التوزيع حسب نوع مجال النشاط أو الطرف المقابل للمخاطر مقسما حسب األنواع الرئيسية لمخاطر االئتمان كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧: 

)بآالف الرياالت(

القطاع االقتصاديم
السحب 

على 
المكشوف

القروض 
كمبياالت 
مشتراة/ 
مخصومة

المجموع أخرى
الكلي

المخاطر خارج 
الميزانية 
العمومية

-57,079--57,079-تجارة االستيراد1

------تجارة التصدير2

18,409115,5072,6319,734146,28173,575تجارة الجملة واألفراد3

2,98870,3053,4564076,7893,594التعدين والمحاجر4

17,033144,52322,5659,215193,336216,810اإلنشاءات5

10,213146,6215,10229,247191,18342,970التصنيع6

509163,5263371,878166,2501,259الكهرباء والغاز والماء7

1,1309,19271557511,6129,017النقل واالتصاالت8

2,266188,84435,237-11,146175,432المؤسسات المالية9

11,978245,2783,6614,855265,77220,581الخدمات10

1,360,263269--91,360,254القروض الشخصية11

9734,573148435,737211الزراعة واألنشطة التابعة12

-980--980-الحكومة13

-18,207--18,207-القروض غير المقيمة14

25,60259,5821,90897788,06943,584جميع األخرى15

99,9902,571,05940,52358,8302,770,402447,107اإلجمالي

ــواع الرئيســية لمخاطــر االئتمــان علــى  ــة الباقيــة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ لمحفظــة القــروض بكاملهــا، موزعــة حســب األن )4(  القيمــة التعاقدي
النحــو التالــي: 

)بآالف الرياالت(

سحب على الفترة الزمنيةم
قروض المكشوف

كمبياالت 
مشتراة/ 
مخصومة

 المجموعأخرى
المخاطر خارج 

الميزانية 
العمومية

4,999١84,4١٢١٥,849٢6,٧٧3٢3٢,٠339٠,١٠6حتى شهر واحد1

١4,9999١,38١١8,٧٥8١8,9٢9١34,٠6٧١48,١3١-3 شهور2

34,999١٢3,963٥,9١6١,444١36,3٢٢6١,63١-6 شهور3

١١,68469,966٥3,9١6-64,999٥3,٢83-9 شهور4

١٧6,٥6848,4٧٧--94,999١٧١,٥69-١٢ شهرًا5

369,١٥94٠,٥93--١٢4,998344,١6١-3 سنوات6

٢٥9,٧٧١4,٢٠4--3٢4,998٢34,٧٧3-٥ سنوات7

١,39٢,٥١649--٢4,999١,36٧,٥١٧أكثر من ٥ سنوات8
99,9902,571,05940,52358,8302,770,402447,107اإلجمالي
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 )٥( إجمالي القروض موزعة حسب نوع المجال الرئيسي أو الطرف المقابل كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧: 

)بآالف الرياالت(

إجمالي القطاع االقتصاديم
القروض

منها: 
القروض 

غير 
العاملة

المخصصات 
العامة 

المحتفظ بها

المخصصات 
الخاصة 

المحتفظ بها

فائدة 
مجنبة

مخصصات 
مكونة خالل 

السنة

سلف مشطوبة 
خالل السنة 

----٥٧3-٥٧,3١3تجارة االستيراد١

-------تجارة التصدير٢

١46,١84١٧,٥3٧١,46٢١١,٢6٧١,936٥,٧١836تجارة الجملة والتجزئة3

--٧6,٧9٠٢٧٠٧68١٧89١التعدين والمعادن4

١93,33٧٥,٢8٥١,933٢,9١١489١,٢9٥٢١اإلنشاءات٥

-١9١,١833٠,٢9٠١,9١٢١٢,883٧,8983,6٠١التصنيع6

----١,66٢-١66,٢49الكهرباء والغاز والماء٧

-١١,6١43,٠9٠١١6١,٧9٧8463٠6النقل واالتصاالت8

١١--١,888-١88,844المؤسسات المالية9

٢6٥,٧٧٢١8,6٧٥٢,6٥8١٠,939١,١664,933٢الخدمات١٠

١,36٠,٢٢6٢8,٠3٠٢3,٠٠٥١4,٥٧٠١,٧٥99,٢٥89,٢9٠القروض الشخصية١١

الزراعة واألنشطة ذات ١٢
--٥,٧3٧١,3١8٥٧43١٧6٢الصلة

----١٠-98٠الحكومة١3

----١8٢-١8,٢٠٧القروض غير المقيمة١4

--8٧,9668,4346١٥8,96٥8٠١األخرى جميعا١٥

٢,٧٧٠,٤٠٢١١٢,9٢9٣6,8٤٢6٣,9٤١١٥,٧٤8٢٥,١١٢9,٣٥٠اإلجمالي

)6( مبلــغ القــروض التــي انخفضــت قيمتهــا كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ موزعة حســب نــوع المناطــق الجغرافية المهمــة متضمنة مبالــغ المخصصات 
الخاصــة والعامــة المتعلقــة بكل منطقــة جغرافية: 

)بآالف الرياالت(

إجمالي المنطقة الجغرافيةم
القروض

منها: 
القروض 

غير 
العاملة

المخصصات 
العامة 

المحتفظ 
بها

المخصصات 
الخاصة 

المحتفظ 
بها

فائدة 
مجنبة

مخصصات 
مكونة خالل 

السنة

سلف مشطوبة 
خالل السنة 

٢,6١8,9١464,48٢34,86٥3٥,٥84١٢,٥١911,1419,3٥٠عمان١

-١4٢,43848,٢96١,88٧٢8,٢4٥3,١9٢13,971دول مجلس التعاون األخرى٢

دول منظمة التعاون 3
-------االقتصادي والتنمية

----77-٧,٧44باكستان٥

--١,3٠6١٥١١31123٧أخرى6

2,770,402112,92936,84263,94115,74825,1129,350المجموع

)٧( الحركة في إجمالي القروض 

)بآالف الرياالت(

الحركة في إجمالي القروض خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 

القروض المتعثرةالقروض العاملة

بطيئة قياسيةالتفاصيلم
مشكوك غير قياسيةالحركة

إجماليخسارة فيها

٢,٥١6,١8٧١٧8,٢468,8٧9٢١,٥١٥43,469٢,٧68,٢96رصيد افتتاحي١

-٥٢,4٧68,9884٧,١٧9٢٧,٥46)١36,١89(الترحيل/ التغيرات )+/-(٢

996,84٠١٢٠٢3١86٥٥,489١,٠٠3,٥4٥قروض جديدة3

)99٢,٠89()4,683()3١,64٠()٥,٥٥9()6٥,34٢()884,86٥(استرداد قروض4

)9,3٥٠()9,3٥٠(----قروض مشطوبة٥

٢,49١,9٧3١6٥,٥٠٠١٢,٥393٧,9١96٢,4٧١٢,٧٧٠,4٠٢رصيد اإلقفال6

3,١٢3١4,4١346,4٠٥١٠٠,٧83-36,84٢مخصصات محتفظ بها٧

١9٢١,334١4,٢٢٢١٥,٧48--فائدة مجنبة8

مخاطر االئتمان – اإلفصاح عن المحافظ الخاضعة للمنهج القياسي

اإلفصاح النوعي;

 يتبــع البنــك تصنيــف مــوودي لــكل مــن التعرضــات الســيادية وفيمــا بيــن البنــوك بينمــا يعامــل باقــي المخاطــر علــى أنهــا مخاطــر غيــر مصنفــة 	 
بنســبة خطــر ١٠٠٪.

ــره، بموافقــة البنــك المركــزي العمانــي، فــي معاملــة القــروض والســلف غيــر المصنفــة بمخاطــر مرجحــة بنســبة ١٠٠٪، 	   يســتخدم البنــك تقدي
فيمــا عــدا قــروض اإلســكان التــي هــي بمخاطــر مرجحــة بنســبة 3٥٪، وذلــك اســتنادًا إلــى االشــتراطات المنصــوص عليهــا فــي الموجهــات الصــادرة 

عــن البنــك المركــزي العمانــي.

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

اإلفصاح الكمي:

إجمالي مبلغ التعرضات كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧، وفقً للمنهج القياسي كما يلي:

)بآالف الرياالت(

بنسبةالمنتج / التصنيفم
٪ ٠

بنسبة
٪٢٠

بنسبة 
٪٣٥

بنسبة
٪٥٠

بنسبة
٪١٠٠

بنسبة 
المجموع١٥٠٪

مصنفة

488,١63-١١,496---4٧6,668سيادية  ١

44,6٥9٢9,8١44١4٠,844-66,368-بنوك٢

غير مصنفة

١,١4٧,١١9-١,١4٢,484--4,63٥-الشركات١

9٢9,٠٠٧-9٢9,٠٠٧----األفراد٢

4٠3,٢38-١١٢,633-٢9٠,6٠٥--مطالبات مضمونة بعقارات سكنية3

١66,868-١66,868----مطالبات مضمونة بعقارات تجارية4

١٠8,٧98-١٠8,٧98----قروض تجاوزت موعد استحقاقها٥

١٢٢,9894١9١٧6,39٢--٥١,3٧8١,6٠6أصول أخرى6

استثمارات في مشروعات ٧
٢9٥٢9٥-----مشتركة وأسهم خاصة

١3,٢٢٠٢4٢,٧١63٢6٥,9٧9-٧,634٢,4٠8بنود خارج الميزانية العمومية8

٥٣٥,68٠٧٥,٠١6٢9٠,6٠٥٥٧,8٧9٢,866,8٠٤٧٢٠٣,8٢6,٧٠٤إجمالي دفتر البنك
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تخفيف مخاطر االئتمان

اإلفصاح النوعي

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

المقيــم علــى نحــو مســتمر. 

تبنى البنك المنهج البسيط بالنسبة للضمانات اإلضافية. 

اإلفصاح الكمي

)بآالف الرياالت(

المبلغالتفاصيلمسلسل

6٧,4٢٥ضمان نقدي من الشركات١

٧9,69٠مخصصات محددة لقروض وسلف ومستحقات من بنوك٢

١٤٧,١١٥اإلجمالي

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ كانت اشتراطات رأس المال على مخاطر االئتمان 3٧9,8٠١ ألف ريال عماني

مخاطر السوق

ــدة وأســعار صــرف  إن الهــدف مــن إدارة مخاطــر الســوق للبنــك هــو إدارة ومراقبــة التعــرض لمخاطــر الســوق التــي مــن التقلبــات فــي أســعار الفائ
العمــالت األجنبيــة وأســعار األســهم، قــام مجلــس اإلدارة بوضــع حــدود للمســتويات المقبولــة مــن مخاطــر الســوق، ترصــد لجنــة األصــول وااللتزامــات 
هــذه الحــدود علــى نحــو منتظــم، تــدار مخاطــر الســوق اســتنادا إلــى موجهــات البنــك المركــزي العمانــي وسياســة مخاطــر الســوق المعتمــدة 
والتــي تتــم مراجعتهــا بصــورة دوريــة مــن جانــب لجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة، توجــد سياســات مخاطــر ســوق منفصلــة للعمليــات التشــغيلية 
للبنــك فــي مصــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة بغــرض جعلهــا تتماشــى مــع التشــريعات وبيئــات التشــغيل المحليــة, يتــم إجــراء اختبــارات الجهــد على 
نحــو دوري لتحليــل أثــر األزمــات المحــددة للبنــك والســوق علــى عائــدات ورأس مــال البنــك، تتضمــن المتغيــرات تحــركات فــي ســعر األســهم وصــرف 

العمــالت األجنبيــة وخالفهــا، تــم مراجعــة النتائــج مــن جانــب لجنــة األصــول وااللتزامــات ولجنــة المخاطــر بــاإلدارة ولجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة. 

يوفــر قســم مخاطــر الســوق ترجيحــات للمخاطــر لمنتجــات الخزينــة بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات اســتنادا إلــى المخاطــر المســتقبلية، 
يقــوم المكتــب األوســط بجانــب الخزينــة واألعمــال المصرفيــة االســتثمارية برصــد مراكــز مخاطــر الســوق بالبنــك.

دفتر المتاجرة

ــل العمــالت األجنبيــة هــي مخاطــر تعــرض البنــك لخســائر نتيجــة لتحــركات أســعار الصــرف الســلبية. تتضمــن المخاطــر فــي دفتــر  مخاطــر تحوي
المتاجــرة مخاطــر صغيــرة نســبيا لصــرف العمــالت األجنبيــة تنشــأ أساســا مــن االحتفــاظ بمراكــز نهايــة اليــوم للعمــالت فــي الليــل واألدوات ذات الصلــة 
بمعــدالت الفائــدة. تتــم مراقبــة المراكــز علــى أســاس يومــي لضمــان االحتفــاظ بمركــز العمــالت المفتوحــة ضمــن الحــدود التنظيميــة البالغــة ٪4٠ 

مــن صافــي القيمــة.

يتــم اســتخدام قيمــة الخطــر لتقديــر الخســائر المحتملــة لمراكــز المخاطــر نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الســوق والقيــم. يتــم احتســاب قيمــة 
الخطــر كل شــهر لجميــع العمــالت غيــر المربوطــة التــي يزيــد فيهــا مركــز البنــك فــي نهايــة اليــوم عــن الســقف األدنــى، تتــم مراجعــة قيمــة الخطــر 

مــن جانــب لجنــة األصــول وااللتزامــات ولجنــة المخاطــر بــاإلدارة ولجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة.

لــدى البنــك دفتــر صغيــر جــدا لفئــة “محتفــظ بهــا للمتاجــرة” يشــتمل علــى االســتثمارات فــي األســهم وهــو يــدار مــن قبــل إدارة أعمــال االســتثمار 
المصرفــي، يتــم رصــد المخاطــر علــى نحــو يومــي مــن قبــل المكتــب األوســط حســب حــدود إيقــاف الخســائر وحــدود المخاطــر المعتمــدة مــن خــالل 

تقاريــر أحــدث تقييمــات الســوق. 

ــم  ــى، يت ــا أعل ــة، أيهم ــز الطويل ــي المراك ــرة أو صاف ــز القصي ــي المراك ــغ صاف ــهر لمبل ــة أش ــط ثالث ــذ متوس ــم أخ ــال يت ــف رأس الم ــرض تكالي لغ
ــة التــي  ــام العمــل خــالل فتــرة األشــهر الثالث احتســاب المتوســط اســتنادًا إلــى أســاس المراكــز الفعليــة التــي يتــم الحصــول عليهــا فــي جميــع أي

ــة. ــوق العام ــر الس ــس مخاط ــبة ١3.٢٥٪ لتعك ــال بنس ــف رأس الم ــاب تكالي ــم احتس ــرة، يت ــر مباش ــخ التقري ــبق تاري تس

رأس المال المطلوب لدفتر المتاجرة كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧:

مخاطر العمالت األجنبية ١١,6٥9 ألف ريال.

دفتر البنك

مخاطر سعر السهم
يتــم االحتفــاظ بمراكــز حقــوق ملكيــة األســهم فــي فئــة “متاحــة للبيــع” وليــس فــي فئــة “محتفــظ بهــا للمتاجــرة”، لــذا ال يتــم احتســاب قيمــة 
الخطــر علــى محفظــة المتاحــة للبيــع، يتــم رصــد مخاطــر الســوق مــن خــالل تقاريــر الســوق اليوميــة التــي يتــم توزيعهــا علــى اإلدارة ويتــم اتخــاذ 
ــز القطــاع ومســتويات اإلطــالق  ــر، ضمــن أمــور أخــرى، حــدودا لتركي اإلجــراءات، إن وجــدت، علــى نحــو عاجــل حســب سياســة االســتثمار، والتــي توف

ــإدارة الحصيفــة للمحفظــة. وموجهــات أخــرى ل

مخاطر معدالت الفائدة 
تتعــرض المحفظــة لغيــر المتاجــرة للخطــر الســوقي األساســي المتمثــل فــي خطــر الخســارة الناتجــة عــن التقلبــات فــي التدفقــات النقديــة 
المســتقبلية أو القيــم العادلــة لــألدوات الماليــة بســبب التغيــرات فــي معــدالت الفائــدة بالســوق، مخاطــر أســعار الفائــدة تنشــأ مــن احتمــال تأثيــر 
ــدة  ــادة تســعير أســعار الفائ ــة. نتيجــة للفجــوة فــي إع ــألدوات المالي ــة ل ــة المســتقبلية أو القيــم العادل ــدة علــى الربحي ــرات فــي ســعر الفائ التغيي

ــالت.  ــعار العم ــر أس ــك لمخاط ــرض البن ــات يتع ــول وااللتزام ــبة لألص بالنس

مخاطــر أســعار الفائــدة تتــم إدارتهــا برصــد حساســية األصــول وااللتزامــات الماليــة للبنــك لمختلــف الســيناريوهات القياســية ألســعار الفائــدة, تتضمــن 
الســيناريوهات القياســية التــي تتــم دراســتها علــى نحــو شــهري انخفــاض أو ارتفــاع متــوازي بـــ ٢٠٠ نقطــة أســاس فــي منحنيــات العائــدات لمراجعــة 

األثــر علــى القيمــة االقتصاديــة لألصــول وااللتزامــات وحقــوق ملكيــة البنــك وأثرهــا علــى عائــدات البنــك لفتــرة زمنيــة قــد تصــل لســنة واحــدة.

قــام البنــك بوضــع حــدود داخليــة فيمــا يتعلــق برصــد أثــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة للبنــك, يتــم رصــد المراكــز علــى نحــو شــهري ويتــم اســتخدام 
اســتراتيجيات تحــوط )تغطيــة( لضمــان المحافظــة علــى المراكــز فــي إطــار الحــدود الموضوعة.

ــرة  ــدات(، والفت ــدة بالنســبة للعائ ــدة هــي تحليــل فجــوة االســتحقاق التقليــدي )لقيــاس حساســية ســعر الفائ طــرق تحليــل حساســية ســعر الفائ
ــازل فــي عــام ٢٠٠4. ــرأس المــال( وفقــً للمنهــج المقــدم مــن لجنــة ب ــدة بالنســبة ل )لقيــاس حساســية ســعر الفائ

اإلفصاح الكمي

االفتراضــات المســتخدمة لقيــاس الحساســية هــي تنــاوب متــوازي فــي ســعر الفائــدة بـــ ٢٠٠ نقطــة أســاس لقيــاس حساســية الفائــدة للعائــد 
وحساســية ســعر الفائــدة لــرأس المــال.

٢٠٠ نقطةكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
أساس زيادة 

 ٢٠٠ نقطة
أساس نقصان

)٧,١٥١(٧,١٥١أثر العائدات - ألف ريال 

)١8,٥٧٥(١8,٥٧٥أثر العائدات - ألف دوالر أمريكي

ظــل البنــك يقــوم وبثبــات باســتخدام الطــرق/ االفتراضــات أعــاله إلجــراء تحليــل حساســية ســعر الفائــدة. يتــم إجــراء تحليــل الحساســية علــى فتــرات 
شــهرية ويتــم رصــد نتائجــه فــي مقابــل الحــدود الموضوعــة داخليــً كمــا تتــم مناقشــة النتائــج بصــورة نشــطة فــي اجتماعــات لجنــة األصــول 

ــدة بالبنــك خــالل الســنة.  ــة فــي أســلوب إدارة مخاطــر أســعار الفائ ــة تغييــرات جوهري وااللتزامــات. لــم تكــن هنــاك أي
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كان مركــز حساســية الفائــدة بالبنــك، بمــا يتماشــى مــع الموجهــات الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي، اســتنادًا إلــى ترتيبــات إعــادة التســعير 
التعاقديــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ علــى النحــو التالــي

 متوسط
 معدل سعر

 الفائدة
الفعلي

 عند الطلب
 خالل ٣

أشهر
ألف ر,ع

 من ٣ إلى
١٢ شهرًا
ألف ر,ع

 ما بين
  سنة إلي
٥ سنوات

ألف ر,ع

  أكثر من
٥ سنوات

 غير حساس
 لسعر

الفائدة
ألف ر,ع

اإلجمالي
ألف ر,ع

٣8٣,١١١٣8٣,١١١----ال ينطبقنقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

مستحقات من بنوك وودائع أسواق 
٤٢,٤9٠١٣8,6٧٠--٢,٣٧٧٤,٠8١٢٢,٠99٪مالية أخرى )بالصافي(

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء 
٢,6٥٣,8٧١-٥,٣68٥9,٣8٥6٠٠,٧٧866٤,٢٢٥٥٢9,٤8٣٪)بالصافي(

٣,٤٥8,9٥٥٧,٥١٠٥٤,٣٤٤٧٤,٢٤٧٣8,٠6٤١8٣,١٢٠٪استثمارات مالية

6٥,٧9٥6٥,٧9٥----ال ينطبقمنشآت ومعدات

٤٥,٧8٥٤٥,٧8٥----ال ينطبقأصول أخرى

9٤٢,٤٢١6٣٠,٣8٧٧١8,٥696٠٣,٧٣٠٥٧٥,٢٤٥٣,٤٧٠,٣٥٢إجمالي األصول

مستحقات لبنوك وودائع أسواق مالية 
أخرى

ودائع عمالء وحسابات استثمار غير 
٣,٤89١٢٥,٧٥٧--٤,6٥١١8,٣9٠٣,8٧8٪مقيدة

٧٧٢,٠٢6٢,٤6١,٢6٧-١,6٤٣١٥,٢١6١,١٠٠,68٧٢٧٣,٣٣8٪سندات اليورو متوسطة األجل 

٢٣٠,9٠6--٢٣٠,9٠6--٣,٠٢٪التزامات أخرى

٧١,٥6٥٧٣,٣٤٧---١,٧8٢ال ينطبقضريبة

٧,8١6٧,8١6----ال ينطبقديون ثانوية

١١٥,٥٠٠--١١٥,٥٠٠--٧,88٪حقوق ملكية المساهمين

٢٥,٠٠٠--٧,٠٠٠١8,٠٠٠-٥,٠9٪سندات الطبقة ١ المستمرة

إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية 
٤٣٠,٧٥9٤٣٠,٧٥9----ال ينطبقالمساهمين

١,٢8٥,6٥٥٣,٤٧٠,٣٥٢-٤٣٥,٣88١,١١١,٥6٥6٣٧,٧٤٤إجمالي فجوة حساسية سعر الفائدة

فجوة حساسية  سعر الفائدة 
   - )٧١٠,٤١٠( 6٠٣,٧٣٠ 8٠,8٢٥ )٤8١,١٧8( ٥٠٧,٠٣٣التراكمية

مخاطر السيولة

اإلفصاح النوعي

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

االحتفــاظ بســيولة فائضــة بالمقارنــة مــع االلتزامــات.

اســتراتيجية البنــك فــي إدارة مخاطــر الســيولة هــي تقليــص األثــر الناتــج علــى عائــدات البنــك، منهــج البنــك فــي إدارة مخاطــر الســيولة هــو أن يتأكــد، 
مــا أمكــن ذلــك، مــن أنــه ســيكون لديــه علــى الــدوام ســيولة كافيــة لمقابلــة التزاماتــه عنــد حلــول موعــد اســتحقاقها فــي ظــل كل مــن الظــروف 
العاديــة والصعبــة بــدون تكبــد خســائر غيــر مقبولــة أو اإلضــرار بســمعة البنــك، يقــوم البنــك بــإدارة مخاطــر الســيولة اســتنادا إلــى موجهــات البنــك 

المركــزي العمانــي وسياســة مخاطــر الســيولة وسياســة مخاطــر الســيولة الطارئــة.

يتخذ البنك الوطني العماني منهجً مكونً من مستويين إلدارة مخاطر السيولة:

إدارة مخاطــر الســيولة علــى أســاس مبــدأ االســتمرار: إدارة مركــز الســيولة فــي إطــار المعاييــر المحــددة لضمــان أنــه يمكــن مقابلــة جميــع االلتزامات 
فــي وقتها.

إدارة مخاطــر الســيولة الطارئــة: التأكــد مــن مقــدرة البنــك، فــي حالــة الحــدث الــذي يكــون إمــا خاصــً بمؤسســة معينــة أو حــدث عــام بالســوق، علــى 
الحصــول علــى ســيولة كافيــة لمواجهــة أيــة أزمــة ســيولة لفتــرة قصيــرة، تتضمــن إدارة مخاطــر الســيولة الطارئــة األدوات التاليــة:

اختبار الجهد: تحليل كمي ألثر السيولة للعديد من أزمات السيولة )الخاصة بالسوق وبالبنك(.	 
منظــم الســيولة: يتــم تخفيــف خطــر حــدث مــا عبــر تقديــم ســيولة بديلــة جاهــزة مــن البنــك المركــزي فــي شــكل ضمانــات إضافيــة غيــر مثقلــة 	 

بأعبــاء ومســتوفية لشــروط البنــك المركــزي وخطــوط بديلــة جاهــزة.
خطة التمويل الطارئة: وهي خطة سيولة شاملة عند الطوارئ موجودة لدى البنك.	 

تتــم المحافظــة علــى المخاطــر الكليــة للســيولة فــي ذلــك المســتوى الــذي يكــون فيــه البنــك الوطنــي العمانــي قــادرًا علــى معــاودة نشــاطه 
بعــد أزمــة محــددة.

تتلقــى إدارة الخزينــة بالبنــك المعلومــات مــن وحــدات العمــل األخــرى بخصــوص ملمــح الســيولة ألصولهــا والتزاماتهــا الماليــة وتفاصيــل التدفقــات 
النقديــة المتوقعــة األخــرى الناشــئة مــن النشــاط التجــاري المســتقبلي، تحتفــظ إدارة الخزينــة بمحفظــة مــن األصــول الســائلة قصيــرة األجــل مكونــة 
علــى نحــو واســع مــن أوراق ماليــة اســتثمارية ســائلة قصيــرة األجــل وتســهيالت فيمــا بيــن البنــوك لضمــان المحافظــة علــى ســيولة كافيــة بالبنــك 

ككل.

يخضــع البنــك لحــدود الســيولة التــي نــص عليهــا البنــك المركــزي العمانــي، باإلضافــة إلــى ذلــك قــام البنــك بوضــع حــدود للفجــوة الداخليــة بالعملــة 
والحــدود لضمــان كفايــة الســيولة للوفــاء باســتحقاقات االلتزامــات قصيــرة األجــل. 

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

األحــداث بالســوق وتلــك الخاصــة بالبنــك.

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

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

الحالــي أو المســتقبلي للســيولة بالبنــك.

نطاق وطبيعة اإلبالغ عن المخاطر و/ أو نظام القياس

نطاق وطبيعة اإلبالغ عن المخاطر

ــر تكــرارا، حســب مقتضــى الحــال، وهــي تحتــوي علــى ملمــح االســتحقاق  يتــم إعــداد اســتحقاقات األصــول وااللتزامــات علــى نحــو شــهري أو أكث
لمختلــف األصــول وااللتزامــات والبنــود خــارج الميزانيــة العموميــة، تحتــوي القائمــة علــى تقريــر عــن الفجــوات التراكميــة فــي مواجهــة االلتزامــات 
التراكميــة لــكل نطــاق زمنــي منصــوص عليــه ومركــز هــذه الفجــوات فــي مواجهــة الحــدود التنظيميــة والموضوعــة داخليــً، تقــدم هــذه القائمــة 
ــب  ــى لجنــة األصــول وااللتزامــات بجان ــك إل ــة تجــاوز أي حــد موضــوع لفجــوة يتــم رفــع ذل ــاء اجتماعاتهــا وفــي حال ــى لجنــة األصــول وااللتزامــات أثن إل

تقديــم تحليــل ويتــم التخطيــط للمزيــد مــن اإلجــراءات بغــرض إرجــاع المركــز إلــى الحــدود الموضوعــة. 

كمــا يتــم أيضــا إعــداد قائمــة خطــوط ســيولة اســتنادا إلــى االفتراضــات الــواردة فــي سياســة الســيولة لتقييــم مقــدرة البنــك علــى الوفــاء بالتزاماتــه 
التــي تســتحق خــالل فتــرة زمنيــة لشــهر واحــد، كمــا أنــه يتــم تقييــم الســيولة لــدى البنــك فــي ظــل ســيناريوهات الجهــد الخاصــة بالبنــك وتلــك 
ــر علــى مراكــز الفجــوة وخطــوط الســيولة، يتــم اســتخدام تقريــر مخاطــر يومــي لرصــد المعــدالت والفجــوات  الخاصــة بالســوق ويتــم تقييــم األث
اليوميــة ومؤشــرات اإلنــذار المبكــر لتقييــم أي أثــر محتمــل للســيولة مــن المؤشــرات الرائــدة، تتــم مراجعــة تلــك التقاريــر علــى نحــو منتظــم مــن 

جانــب لجنــة األصــول وااللتزامــات ولجنــة المخاطــر بــاإلدارة ومجلــس اإلدارة. 

القياس

يتــم القيــام برصــد مخاطــر الســيولة ومراقبتهــا علــى نحــو مســتمر، يســتخدم البنــك منهــج ســلم االســتحقاق الــذي يحتســب الفائــض أو العجــز 
ــتقبلي  ــلوك المس ــتنادًا للس ــة اس ــة مختلف ــات زمني ــي نطاق ــة ف ــات النقدي ــع التدفق ــم وض ــارة, يت ــة مخت ــات زمني ــي نطاق ــوال ف ــي لألم التراكم
لألصــول وااللتزامــات والمراكــز خــارج الميزانيــة العموميــة، ولضمــان االتســاق فــي معالجــة األنمــاط الســلوكية لألصــول وااللتزامــات، والمراكــز خــارج 
ــر إطــار عمــل واســع يشــارك فيــه البنــك، باإلضافــة إلــى ذلــك، يقــوم البنــك وبصــورة منتظمــة  الميزانيــة العموميــة، قــام البنــك المركــزي بتطوي

بتقييــم مركــز الســيولة لديــه فيمــا يتعلــق بمعــدالت الســيولة المنصــوص عليهــا فــي سياســة مخاطــر الســيولة.

قــام البنــك بوضــع “سياســة لمخاطــر الســيولة” و “خطــة للمخاطــر الطارئــة للســيولة” معتمــدة بالصــورة المطلوبــة مــن جانــب لجنــة المخاطــر 
ــر السياســة مخططــً لمبيعــات األصــول  ــة توف ــة طارئ ــة حال ــر الخطــوط اإلرشــادية المفصلــة لتخفيــف المخاطــر، فــي أي بمجلــس اإلدارة وهــي توف

والوصــول إلــى الســوق وإعــادة هيكلــة االســتحقاق وتركيبــة األصــول وااللتزامــات.

كمخففــات مســتمرة تتوفــر لــدى البنــك الســيولة فــي شــكل خطــوط ائتمــان وترتيبــات متبادلــة مخصصــة لهــذا الغــرض, يعتبــر اســتمرار توفــر 
نافــذة الســيولة مــن البنــك المركــزي العمانــي والتــي تــم إدخالهــا فــي ذروة األزمــة الماليــة العالميــة أيضــا إحــدى المخففــات لمخاطــر الســيولة, 

باإلضافــة إلــى ذلــك يضمــن البنــك ســيولة بعــض األصــول حســب خطــة المخاطــر الطارئــة للســيولة كمانــع أو جبهــة صــد ألحــداث الســيولة. 

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

بازل II و III - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧بازل II و III - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧
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إطار السيولة - بازل ٣

أصــدر البنــك المركــزي العمانــي توجيهــات حــول تطبيــق إطــار الســيولة الخــاص ببــازل 3 وهــي نســبة تغطيــة الســيولة )LCR( ونســبة صافــي التمويل 
)NSFR( المستقر

نسبة تغطية السيولة

نســبة تغطيــة الســيولة هــي نســبة لمــدة قصيــرة تهــدف إلــى زيــادة القــدرة علــى الصمــود مقابــل نقــص الســيولة لمــدة تصــل إلــى 3٠ يومــا. يتــم 
احتســاب نســبة تغطيــة الســيولة وفقــا لمتطلبــات البنــك المركــزي العمانــي بموجــب التعميــم BM١١٢٧ )بــازل -3 : إطــار نســبة تغطيــة الســيولة 
ومعاييــر إفصــاح نســبة تغطيــة الســيولة (. يطبــق هــذا  اعتبــارًا مــن تاريــخ ١ ينايــر ٢٠١٥، وحــدد المتطلــب ليكــون بنســبة 6٠٪ كحــد أدنــى، ويزيــد بنســبة 

١٠٪ كل ســنة بعــد ذلــك ليصــل إلــى النســبة الدنيــا المطلوبــة وهــي ١٠٠٪ وذلــك بتاريــخ ١ ينايــر ٢٠١9، وذلــك وفقــً للجــدول الزمنــي الموضــح أدنــاه:

١ يناير ١٢٠١9 يناير ١٢٠١8 يناير ١٢٠١٧ يناير ١٢٠١6 يناير ٢٠١٥التاريخ

١٠٠٪9٠٪8٠٪٧٠٪6٠٪الحد األدنى لنسبة التغطية السائلة

نسبة تغطية السيولة وفقً لبازل ٣ بناًء على قيمة المتوسط المرجح هي ٢8٠.٥٢٪

)NSFR( نسبة صافي التمويل المستقر

ــق الســيولة وتقليــل مخاطــر  ــل المســتقر )NSFR( هــو نســبة هيكليــة طويلــة األجــل مصممــة لمعالجــة عــدم تطاب ــار نســبة صافــي التموي معي
ــر ٢٠١8، ونســبة الحــد األدنــى هــي ١٠٠٪ وفقــا للتوجيــه التنظيمــي. ــل علــى مــدى ســنة واحــدة. وهــي تنطبــق اعبــارا مــن يناي التموي

نسبة صافي التمويل المستقر )NSFR( حسب بازل ٣ هي ١١٠٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

اإلفصاح الكمي

ملمــح اســتحقاق األصــول وااللتزامــات التــي تتماشــى مــع الخطــوط اإلرشــادية الصــادرة عــن البنــك المركــزي العمانــي كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ 
كمــا يلــي:

 عند الطلب
 خالل ٣

أشهر
٣-١٢ شهرًا

 مجموع
 فرعي اقل

من ١٢ شهر
  أكثر من١-٥ سنوات

٥ سنوات

 مجموع
 فرعي أكثر
من ١٢ شهر

المجموع

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

٣٢٣,٥8٢٢٥,٤٧٥٣٤9,٠٥٧١٧,9٠٧١6,١٤٧٣٤,٠٥٤٣8٣,١١١نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

مستحقات من بنوك وودائع بأسواق 
١٠٧,٣٣١٢٠,١٧٤١٢٧,٥٠٥١,٥٤٠9,6٢٥١١,١6٥١٣8,6٧٠مالية أخرى )بالصافي(

قروض وسلف وأنشطة تمويل العمالء 
٣66,١٠٠٢9٥,٤٥866١,٥٥86٢8,9٣٠١,٣6٣,٣8٣١,99٢,٣١٣٢,6٥٣,8٧١)بالصافي(

9٥,٠٧٠١,9٧٢9٧,٠٤٢١6,٠6٥٧٠,٠١٣86,٠٧8١8٣,١٢٠استثمارات مالية 

6٥,٧9٥6٥,٧9٥6٥,٧9٥----منشآت ومعدات

8٥9٤٥,٧8٥-٤٠,٣٧٢٤,٥٥٤٤٤,9٢68٥9أصول أخرى

9٣٢,٤٥٥٣٤٧,6٣٣١,٢8٠,٠8866٥,٣٠١١,٥٢٤,96٣٢,١9٠,٢6٤٣,٤٧٠,٣٥٢إجمالي األصول

مستحقات لبنوك وودائع لدى أسواق 
٣8,٥٠٠١٢٥,٧٥٧-8٣,٣٧9٣,8٧88٧,٢٥٧٣8,٥٠٠مالية أخرى

ودائع عمالء وحسابات استثمار
69٤,٢٠٥٧66,٧9١١,٤6٠,996٥٤٠,٧6٣٤٥9,٥٠8١,٠٠٠,٢٧١٢,٤6١,٢6٧غير مقيدة

    ٢٣٠,9٠6 ٢٣٠,9٠6    -  ٢٣٠,9٠6    -    -   - سندات اليورو متوسطة األجل 

9٠8٧٣,٣٤٧-68,6٥٧٣,٧8٢٧٢,٤٣99٠8التزامات أخرى

٧,8١6---٧,8١6-٧,8١6ضريبة

١8,٠٠٠٢٥,٠٠٠-٧,٠٠٠٧,٠٠٠١8,٠٠٠-ديون ثانوية

 ٤٣٠,٧٥9  ٤٣٠,٧٥9  ٤٣٠,٧٥9    -    -    -    - حقوق ملكية المساهمين

١١٥,٥٠٠١١٥,٥٠٠١١٥,٥٠٠----سندات الطبقة ١ المستمرة

إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية 
8٥٤,٠٥٧٧8١,٤٥١١,6٣٥,٥٠88٢9,٠٧٧١,٠٠٥,٧6٧١,8٣٤,8٤٤٣,٤٧٠,٣٥٢المساهمين

مخاطر التشغيل

مخاطــر التشــغيل هــي مخاطــر الخســارة الناتجــة عــن فشــل األنظمــة أو األخطــاء البشــرية أو االحتيــال أو األحــداث الخارجيــة, فــي حالــة فشــل الضوابــط 
فــي العمــل يمكــن لمخاطــر التشــغيل أن تتســبب فــي إضــرار بالســمعة وقــد يكــون لهــا آثــار قانونيــة وتنظيميــة أو قــد تــؤدي إلــى خســارة ماليــة، 
ال يتوقــع البنــك إزالــة جميــع المخاطــر التشــغيلية، لكــن، ومــن خــالل إطــار عمــل رقابــة وبرصــد ومواجهــة المخاطــر المحتملــة، يمكــن للبنــك إدارة 
المخاطــر، تتضمــن الضوابــط الفصــل الفعــال للمهــام والواجبــات وإجــراءات الوصــول والتفويــض والتســوية وتدريــب الموظفيــن وتقييــم العمليــات 

متضمنــة اســتخدام التدقيــق الداخلــي.

يتبع البنك منهج المؤشر األساسي لتحديد مخاطر التشغيل.

يتــم احتســاب تكلفــة رأس المــال لمخاطــر التشــغيل تحــت منهــج المؤشــر األساســي بأخــذ متوســط إجمالــي الدخــل مضروبــً فــي نســبة ١٥٪ لــكل 
ســنة مــن الســنوات الماليــة الثــالث الســابقة، باســتثناء الســنوات التــي يكــون دخلهــا اإلجمالــي ســلبيً أو صفــرُا, الدخــل اإلجمالــي هــو صافــي إيــراد 
ــخ االســتحقاق  ــح المحقــق مــن بيــع اســتثمارات محتفــظ بهــا لتاري ــد غيــر المدفوعــة )-( الرب ــد )+( المخصصــات للفوائ ــد )+( الدخــل بخــالف الفوائ الفوائ

واســتثمارات متاحــة للبيــع )-( بنــود الدخــل غيــر االعتياديــة / غيــر المنتظمــة.

متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل حسب بازل ٢ هي 33,4٥3 ألف ريال.

التأميــن هــو أحــد األدوات األخــرى المســتخدمة مــن قبــل البنــك كمخفــف للمخاطــر التشــغيلية, يحصــل البنــك علــى أنــواع التغطيــة التأمينيــة مثــل 
الضمــان العــام للمموليــن والجرائــم اإللكترونيــة وعــن طريــق الكمبيوتــر وضمــان التعويــض المهنــي والمعامــالت غيــر المكتملــة وخالفهــا بغــرض 
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حمايــة نفســه مــن المخاطــر بالغــة الخطــورة بتخفيــف أثرهــا المالــي.

باإلضافــة إلــى مــا ذكــر أعــاله وبغــرض الرقابــة علــى األحــداث / الخســائر التشــغيلية فقــد قــام البنــك بوضــع حــد معيــن للمخاطــر التشــغيلية يتــم فــي 
مقابلــه رصــد األحــداث / الخســائر التشــغيلية بانتظــام للوقــوف علــى جميــع حــاالت الخــرق المحتملــة ووضــع المخففــات المناســبة لذلــك.

بازل ٣: إفصاح مرحلي

ــي، فيمــا يلــي  ــات متطلبــات اإلفصــاح عــن رأس المــال )الطبقــة ١ والطبقــة ٢( الصــادر عــن البنــك المركــزي العمان ــا للموجهــات حــول مكون إلحاق
ــمبر ٢٠١٧. ــي 3١ ديس ــة ف ــنة المنتهي ــة للس ــات اإللزامي اإلفصاح

ــر ٢٠١٣ وحتــى   نمــوذج اإلفصــاح العــام لبــازل ٣ الــذي ينبغــي اســتخدامه خــالل الفتــرة االنتقاليــة للتســويات التنظيميــة )أي مــن ١ يناي
١ يناير ٢٠١8( )ألف ريال(

 المبالغ الخاضعة للمعالجةعناصر رأس المال
 السابقة لبازل ٣

رأس المال العام من الطبقة ١: األدوات واالحتياطيات

رأس المال العام المؤهل المصدر مباشرة )وما يعادله بالنسبة لغير شركات المساهمة العامة( مضافا إليه 
١89,3١٧فائض األسهم ذات الصلة

١43,١٠8أرباح مدورة

٧3,٢١٧الدخل الشامل اآلخر التراكمي )واالحتياطيات األخرى(

- عمليات ضخ رأس المال الخاصة بشركات القطاع العام والمعفاة حتى ١ يناير ٢٠١8

رأس المال العام المصدر من قبل الشركات التابعة والذي تحتفظ به أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به 
))CETبالمجموعة )١ -

٤٠٥,6٤٢رأس المال العام من الطبقة ١ قبل التسويات التنظيمية 

 رأس المال العام من الطبقة ١: التسويات التنظيمية 

)١,٥٥8(أصول ضريبية مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(

)٢,496(إجمالي التسويات التنظيمية لرأس المال العام من الطبقة ١

)CET٤٠١,٥88رأس المال العام من الطبقة ١ )١

١١٥,٥٠٠رأسمال إضافي للطبقة ١: أدوات 

 رأسمال إضافي للطبقة ١: تسويات تنظيمية ال يوجد

٥١٧,٠88رأسمال الطبقة ١  

الطبقة ٢: األدوات والمخصصات

 -أدوات الطبقة ٢ المؤهلة المصدرة مباشرة مضافا إليها فائض األسهم ذات الصلة

3,4٠٠أدوات رأس مال مصدرة مباشرة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الطبقة ٢

أدوات الطبقة ٢ )وأدوات CET١ و AT١ غير المضمنة في الصفين ٥ أو 34( المصدرة من قبل الشركات التابعة 
 -والمحتفظ بها من قبل أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به بموجب مجموعة الطبقة ٢(

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

3٥,83٠مخصصات

٣9,٢٣٠رأس مال الطبقة ٢ قبل التسويات التنظيمية

رأس مال الطبقة 2: التسويات التنظيمية

 -تسويات تنظيمية محددة محلية

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

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

 -إجمالي التسويات التنظيمية لرأس مال الطبقة ٢

 )T39,230رأس مال الطبقة ٢ )٢

556,318إجمالي رأس المال  

3,206,887إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

2,866,423منها: أصول مرجحة بمخاطر االئتمان

87,989منها: أصول مرجحة بمخاطر السوق

252,475منها: أصول مرجحة بمخاطر التشغيل

 نسب رأس المال

12.5 حقوق الملكية العامة بالطبقة ١ )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

16.1 الطبقة ١ )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

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

الحد األدنى للمتطلبات المنظمة المخصصة للمؤسسة )الحد األدنى لمتطلبات CET١ مضافا إليها احتياطي 
 G-SIB/D-SIB تسوية رأس المال مضافا إليها متطلبات مواجهة التقلبات الدورية مضافا إليها متطلبات تسوية

معبر عنها كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(
- 

 -منها: متطلبات احتياطي تسوية رأس المال

 -منها: متطلبات مواجهة التقلبات الدورية المحددة للبنك

D-SIB/G-SIB منها: متطلبات تسوية- 

4.270 إجمالي حقوق الملكية العام للطبقة ١ المتاح للوفاء بالتسويات )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(

 الحد األدنى المحلي )لو كان مختلفا عن بازل ٣(

8.250 الحد األدنى لمعدل حقوق الملكية العامة المحلي للطبقة ١ )لو كان مختلفا من الحد األدنى لبازل 3(

10,250 الحد األدنى لمعدل الطبقة ١ المحلي )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(

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

بازل II و III - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧بازل II و III - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧
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٠٠٠ 'الريال العمانيأعدت بموجب المبادئ التوجيهية بشأن تكوين متطلبات اإلفصاح الرأسمالي

لمركز المالي كما 
في البيانات المالية 

المنشورة

 ٣١ ديسمبر٢٠١٧ 

أصـول

3٧٥,٢٥٠نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

٧,86١شهادات اإليداع

١١9,899مستحقات من بنوك

١8,٧٧١ودائع وقروض الى البنوك

٢,6٥3,8٧١ودائع وقروض

١83,١٢٠استثمارات مالية

6٥,٧9٥منشآت ومعدات

١,٥٥8األصول الضريبية المؤجلة

44,٢٢٧أصول أخرى

٣,٤٧٠,٣٥٢إجمالي األصول

االلتزامات

١٢٥,٧٥٧مستحقات لبنوك

٢,46١,٢6٧ودائع عمالء

٢3٠,9٠6سندات اليورو متوسطة األجل

8١,١63التزامات أخرى

٢٥,٠٠٠ديون ثانوية

٢,9٢٤,٠9٣إجمالي االلتزامات

حقوق المساهمين

١٥4,8٥٢رأس المال المدفوع

34,46٥عالوة اصدار األسهم

٥١,6١٧احتياطي قانوني

-االحتياطي العام

١66,336ارباح محتجزة

٥,٠٧3احتياطيات أخرى

)3,١84(التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لالستثمارات

٢١,6٠٠احتياطي الديون الثانوية

١١٥,٥٠٠المستوى ١ سندات دائمة

٥٤6,٢٥9مجموع حقوق المساهمين

٣,٤٧٠,٣٥٢مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

األصول

375,250نقد و أرصدة لدى البنك المركزي

7,861شهادات إيداع

119,899أرصد مع البنوك والمال لفترة قصيرة

183,120استثمارات في األوراق المالية

: Loans and advances Of which

18,865القروض للبنوك - اإلجمالي

)94(مخصص عامة للطبقة 2

18,771صافي القروض للبنوك

2,653,871القروض للعمالء - اإلجمالي

A1
35,830مخصص محدد

)35,830(مخصص عامة للطبقة 2

2,653,871صافي القروض للعمالء

65,795معدات ومباني

A2

44,227اصول اخرى منها

1,558األصول الضريبية المؤجلة

-CET1 المبلغ المعتبر ل 

1,558تخصيص السنة الحالية - غير مؤهلة

3,470,352مجموع األصول

Capital & Liabilities

C1

189,317رأس المال المدفوع منها:

:Of which

CET1189,317 المبلغ المؤهل لـ

-AT1 المبلغ المؤهل لـ

166,366عكس وفائض

C2
CET1 منها: المبلغ المؤهل لـ

166,366ارباح محتجزة: ترحيلها تم

-ربح السنة الحالية غير مؤهل

51,617احتياطي قانوني

C4 -االحتياطي العام

21,600احتياطي الديون الثانوية

7,743توزيعات أرباح اسهم منحة مقترحة
C3

CET180,960 مجموع المبلغ المؤهل لـ

115,500المستوى 1 سندات دائمة

C7 23,228توزيعات ارباح نقدية مقترحة

)3,184(التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لالستثمارات

-المبلغ المؤهل للمستوى الثاني
C5

5,073إعادة التقييم واالحتياطيات األخرى

بازل II و III - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧بازل II و III - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧
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٠٠٠ 'الريال العمانيأعدت بموجب المبادئ التوجيهية بشأن تكوين متطلبات اإلفصاح الرأسمالي

لمركز المالي كما 
في البيانات المالية 

المنشورة
مرجع

 31 ديسمبر 2017

546,259إجمالي رأس المال

C6

الودائع منها:

125,757الودائع من البنوك

2,461,267ايداعات العمالء

-ودائع من النافذة المصرفية اإلسالمية

230,906سندات متوسطة األجل بعملة اليورو

25,000ودائع أخرى )ديون ثانوية(

81,163االلتزامات وأحكام أخرى منها:

3,470,352مجموع

أعدت بموجب المبادئ التوجيهية بشأن تكوين متطلبات اإلفصاح الرأسمالي

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 2

 رأس المال المشترك لألسهم من المستوى األول: األدوات واالحتياطيات

إصدار رأس المال المشترك المؤهل مباشرة )والمكافئ لشركات األسهم غير المشتركة( 
189,317C1باإلضافة إلى فائض المخزون المرتبط به

142,858C2األرباح المحتجزة

73,217C3الدخل الشامل اآلخر المتراكم )وغيرها من االحتياطيات(

 -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 
)CET1 المسموح به في المجموعة- 

 405,392رأس المال العام لألسهم العادية قبل إجراء التعديالت التنظيمية

 رأس المال المشترك لألسهم من المستوى األولى: تعديالت تنظيمية

A2)1,558(موجودات ضريبية مؤجلة ناشئة عن فروق مؤقتة )صافي االلتزامات الضريبية ذات الصلة(

)2,496(المكاسب أو الخسائر المتراكمة للقيمة العادلة المتاحة للبيع

 )4,054(إجمالي التعديالت التنظيمية على األسهم العادية المستوى 1

)CET1( 1 401,588رأس المال المشترك لألسهم من المستوى 

115,500C7رأس مال إضافي من المستوى األول: األدوات )السندات الدائمة من المستوى 1(

 رأس مال إضافي من المستوى األول: تعديالت تنظيمية - ال شيء

)T1 = CET1 + AT1( 1 517,088رأس المال من الطبقة 

رأس المال من المستوى 2: األدوات والمخصصات

3,400C6-C4أدوات رأس المال المصدر مباشرة تخضع للتخلص التدريجي من المستوى 2

أدوات المستوى 2 )وأدوات CET1 و AT1 غير المدرجة في الصفوف 5 أو 34( صادرة عن الشركات 
-التابعة والمحتفظ بها من قبل أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به في مجموعة المستوى 2(

-منها: األدوات التي تصدرها الشركات التابعة الخاضعة للتخلص التدريجي

35,830A1مخصصات  خسائر االئتمان

C5-أرباح أو خسائر القيمة العادلة التراكمية ألدوات متاحة للبيع

39,230رأس المال من المستوى 2: تعديالت تنظيمية

تعديالت تنظيمية وطنية محددة

-تعديالت تنظيمية وطنية محددة

الضبط التنظيمي المطبقة على المستوى 2 في احترام األحكام التي تخضع للمعالجة لما 
-قبل بازل 3.

-من: األرباح أو الخسائر في القيمة العادلة التراكمية ألدوات البيع المتاحة

-إجمالي التسويات التنظيمية لرأس المال من المستوى 2

)T2( 2 39,230رأس المال من المستوى

)TC = T1 + T2( 556,318إجمالي رأس المال

بازل II و III - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧بازل II و III - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧
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نموذج إفصاح للمزايا الرئيسية لجميع أدوات رأس المال التنظيمية

)١ ( حقوق الملكية العامة

تشــتمل حقــوق الملكيــة العامــة علــى عــدد ١,٥48,٥٢٠,338 ســهم بقيمــة ٠,١٠٠ ريــال للســهم الواحــد وهــي مدفوعــة بالكامــل ومصــدرة وتنظمهــا 
قوانيــن ســلطنة عمــان.

)٢ ( جميع أدوات رأس المال التنظيمية األخرى

البنك الوطني العمانيالبنك الوطني العماني-المصدر1

المحدد الفريد )مثل سي يو إس آي بي، آي إس 2
تشتمل الودائع الخاصة على 8 إصداراتXS1321921899-آي إن أو بلومبيرج بالنسبة للودائع الخاصة(

سلطنة عماناإلنجليزية-القوانين المنظمة لألداة3

الطبقة 2الطبقة 1 اإلضافية-قواعد بازل 3 االنتقالية4

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

مستوفية للشروط )مقبولة( كمنفردة / 6
منفردةمنفردة-مجموعة / مجموعة ومنفردة

ديون ثانوية الطبقة 1 اإلضافية-نوع األداة7

المبلغ المعترف به في رأس المال 8
3.5 مليون ريال )مجموع 8 إصدارات(115,5 مليون ريال عماني-النظامي

25.0 مليون ريال )مجموع 8 إصدارات(115,5 مليون ريال عماني-القيمة االسمية لألداة 9

التزام - التكلفة المطفأةحقوق ملكية-التصنيف المحاسبي10

ما بين يناير ديسمبر 2012  إلى مارس 18 نوفمبر 2015-التاريخ األصلي لإصدار11
2013

لها تاريخ محدددائمة-دائمة أم لها تاريخ محدد12

ديسمبر 2018  حتى مارس 2019ال ينطبق-التاريخ األصلي لالستحقاق13

استدعاء من قبل المصدر شريطة 14
صفر إصدار - نعم     8 إصدارات -  النعم-الموافقة التنظيمية المسبقة

تاريخ االستدعاء االختياري، تواريخ االستدعاء 15
ا ينطبق18 نوفمبر 2020-االحتمالي ومبلغ االسترداد

ا ينطبقكل خمس سنوات-تواريخ االستدعاء الالحقة، إن انطبق ذلك16

قسائم / توزيعات أرباح

ثابتةثابتة-قسيمة / توزيعات أرباح ثابتة أم متغيرة17

4.٥٠٪ إلى ٥.٥٠٪٧٪ 8٧٥٪-معدل القسيمة وأي مؤشر ذو صلة18

النعم-وجود مانع لتوزيع األرباح19

تقديري بصورة كاملة، تقديري جزئيا، أم 20
إلزاميتقديري بصورة كاملة-إلزامي

 الال-وجود ترفيع أو أي حافز آخر لالسترداد21

ال ينطبقغير تراكمي-غير تراكمي أم تراكمي؟22

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

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

ا ينطبقا ينطبق-لو كان قابال للتحويل، جزئيا أم كليا؟25

لو كان قابال للتحويل، ما هو معدل 26
ا ينطبقا ينطبق-التحويل؟

لو كان قابال للتحويل، هل هو تحويل 27
ا ينطبقا ينطبق-إلزامي أم اختياري؟

لو كان قابال للتحويل، حدد نوع األداة التي 28
ا ينطبقا ينطبق-سيتم تحويله إليها

لو كان قابال للتحويل، حدد مصدر األداة ٢9
ا ينطبقا ينطبق-التي سيتم تحويله إليها

النعم-مزايا التخفيض3٠

لو كان هناك تخفيض، ما هي بواعث 3١
الحادثة عدم القابلية للنمو-التخفيض؟

لو كان هناك تخفيض، هل هو كلي أم 3٢
الكلي )أنظر اإليضاح(-جزئي؟

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

لو كان تخفيضا مؤقتا، تقديم وصف آلية 34
الال ينطبق-إعادة تقييمه

3٥
المركز في ترتيب التبعية في حالة 

التصفية )حدد نوع األداة التي تكون أعلى 
مباشرة لألداة(

تبعية لمطلوبات رئيسية وديون -
تابع اللتزامات رئيسيةالطبقة ٢ الثانوية

الال-مزايا انتقالية غير ملتزمة36

لو كانت اإلجابة بنعم، حدد المزايا غير 3٧
ال ينطبقال ينطبق-الملتزمة

ــة التخفيــض  ــة التخفيــض الكلــي( أو تخفيضهــا جزئيــا علــى أســاس تناســبي )فــي حال ــرأس المــال )فــي حال إيضــاح: يمكــن إلغــاء األوراق الماليــة ب
ــح المنظمــة لذلــك.  الجزئــي( حســبما يحــدده البنــك باالتفــاق مــع الجهــات التنظيميــة وفقــا للوائ

تم التصريح بنشر هذا التقرير عن إفصاحات بازل ٢ و3 من جانب مجلس اإلدارة بتاريخ ٢8 يناير ٢٠١8,

_______________________
السيدة روان السعيد

رئيس مجلس اإلدارة 
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 البيانات المالية
3١ ديسمبر ٢٠١٧  



التقرير السنوي 201٧ 81البنك الوطني العماني80 





بيان المركز المالي
كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ 

٢٠١6٢٠١٧٢٠١٧٢٠١6
ألف دوالر امريكيألف دوالر امريكيإيضاحألف ر.عألف ر.ع

أصـول

99٥.٠9٤١.3٢8.8١6نقد و أرصدة لدى البنك المركزي ٥١١.٥94٣8٣.١١١4

 مستحق من البنوك و ايداعات 33٠١٣8.6٧٠٥.١١٥
اسواق المال األخرى ) بالصافي(

٣6٠.١8٢٢99.٥٥8

6.89٣.١٧١6.93٥.٧9٥صافي القروض والسلف واالنشطة التمويلية للعمالء 8٧١6.6٥٣.6٧٠.٢8١٢.٢

٤٧٥.6٣6333.46٢استثمارات مالية١٢8.383١8٣.١٢٠٧

١٧٠.896١٢٠.3٧٧معدات ومباني46.34٥6٥.٧9٥8

١١8.9٢٢١٥٧.٧9٢اصول اخرى6٠.٧٥٠٤٥.٧8٥9

9.٠١٣.9٠١9.١٧٥.8٠٠مجموع األصول683٣.٤٧٠.٣٥٢.٥3٢.3

التزامات وحقوق المساهمين

االلتزامات

٣٢6.6٤٢٥8٥.٠٢6مستحق الى البنوك وايداعات اسواق المال األخرى ٢٢٥.٢3٥١٢٥.٧٥٧١٠

6.٣9٢.9٠١6.٢3٢.١٠٧ايداعات العمالء وحسابات االستثمارات غير المقيدة399.36١٢.٤6١.٢6٧١١.٢

٥99.٧٥66٠٥.468سندات متوسطة األجل بعملة اليورو9٠6١٢.١٠٥٢٣٠.٢33

١9٠.٥١٢٢٠٧.9٥3التزامات اخرى8٠.٠6٢٧٣.٣٤٧١3

٢٠.٣٠١١9.٢36الضريبة8١6١4.4٠6٧.٧

6٤.9٣٥١٢٧.٥3٢ديون ثانوية١٠٠٢٥.٠٠٠١٥.49

٧.٥9٥.٠٤٧٧.٧٧٧.3٢٢مجموع اإللتزامات9٢٤.٠9٣.٢69٢.994.٢

حقوق المساهمين

٤٠٢.٢١٣383.٠6٠راس المال8٥٢١6.4٧8١٥٤.١4٧

89.٥١989.٥١9عالوة اصدار األسهم34.46٥٣٤.٤6٥١٧

١٣٤.٠٧٠١٢٧.686احتياطي قانوني6١٧١8.١٥9٥١.49

6١.٠١٠١١9.99٠احتياطيات اخرى غير قابلة للتوزيع١96٢٣.٤89١9.46

6٠.٣٣٢6٠.98٢توزيعات ارباح نقدية مقترحة٢3.4٧8٢٣.٢٢8٢١

٢٠.١١٢١9.١٥3توزيعات أرباح اسهم منحة مقترحة3٧4٧.٧٤٣٢١.٧

٣٥١.٥98٢98.٠88ارباح محتجزة٧64١٣٥.٣6٥.١١4

4٢٢.9١4٤٣٠.٧٥9
 حقوق المساهمين اإلجمالية 

١.١١8.8٥٤١.٠98.4٧8المنسوبة إلى مساهمي البنك

٣٠٠.٠٠٠3٠٠.٠٠٠المستوى ١ سندات دائمة١١٥.٥٠٠١١٥.٥٠٠٢٠

١.٤١8.8٥٤١.398.4٧8مجموع حقوق المساهمين٢٥9.٥38.4١4٥٤6

9.٠١٣.9٠١9.١٧٥.8٠٠مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين683٣.٤٧٠.٣٥٢.٥3٢.3

اعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات المالية وصرح بإصدارها بتاريخ ٢8 يناير ٢٠١8 ووقعها بالنيابة عنهم كل من: 

 
الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 3٥ جزءًا من هذه البيانات المالية. 

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ 

٢٠١6٢٠١٧٢٠١٧٢٠١6
ألف دوالر امريكيألف دوالر امريكيإيضاحألف ر.عألف ر.ع

٣٧6.٠683٥4.434إيرادات فوائد١36.4٥٧١٤٤.٧86٢3

)99.6١3()١٤١.٢88(مصروفات الفوائد٢4)٥٤.٣96()38.3٥١(

٢٣٤.٧8٠٢٥4.8٢١صافي ايرادات الفوائد١٠69٠.٣9٠.98

١٤.٥٤8١٢.9٧4ايرادات من التمويل االسالمي وانشطة االستثمار 6٠١.4.99٥٥

)3.99٠()٧.9٥١(حصة اصحاب حسابات االستثمار غير المقيد من الربح)٣.٠6١()١.٥36(

3.4٥9٢.٥٤٠
 صافي إيرادات التمويل االسالمي 

وانشطة االستثمار 
6.٥9٧8.984

١٠١.٥6٥9٢.9٣٠
 صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل 

من األنشطة االستثمارية والتمويل اإلسالمي
٢٤١.٣٧٧٢63.8٠٥

١٠١.8١689.٧3٥إيرادات تشغيل أخرى١99٢٥.٥48٣9.34

٣٤٣.١9٣3٥3.٥4٠ايرادات التشغيل١١3١٣٢.١٢9.١36

)98.39٥()98.١٢٥(تكاليف الموظفين )٣٧.٧٧8()88٢.3٧(

)٥6.93٠()٥8.٥١٤(مصروفات تشغيل اخرى ٢6)٢٢.٥٢8()9١8.٢١(

)٧.439()١٠.9٤٠(استهالك8)٤.٢١٢()864.٢(

)١6٢.٧64()١6٧.٥٧9(مجموع مصروفات التشغيل)6٤.٥١8()664.6٢(

٧3.4496٧.6١١
 ربح التشغيل قبل خسائر
إنخفاض القيمة والضريبة

١٧٥.6١٤١9٠.٧٧6

)٥١.٠٢9()6٥.٢٢9(مصاريف خسارة ائتمان / قروض العمالء6)٢٥.١١٣()١9.646(

٧.8١٠6.6٧3استردادات وافراج من مخصص خسائر ائتمان ٢.٥69٣.٠٠٧6

١6.8٠٥١8.6٧8استردادات من قروض وسلف مشطوبة٤٧٠.٧.١9١6

)٥4٥()١.٧8٧(خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع ٧)688()٢١٠(

١6١)68()مصروف( / إسترداد خسارة االئتمان / قروض البنوك)٢6(6٢

)٢6.٠6٢()٤٢.٤69(صافي إجمالي خسائر إنخفاض القيمة )٣٥٠.١6()١٠.٠34(

١٣٣.١٤٥١64.٧١4الربح قبل الضريبة63.4١٥٥١.٢6١

)١9.834()١8.٧9٢(الضريبة ١4)٧.٢٣٥()636.٧(

١١٤.٣٥٣١44.88٠ربح السنة٥٥.٧٧9٤٤.٠٢6

مصروفات شاملة أخرى

 بنود يتم أو يجوز إعادة تصنيفها
 الحقً إلى الربح أو الخسارة 

)3.٥4٠()١١.٤٧٣(صافي الحركة لالستثمارات المتاحة للبيع)٤.٤١٧()363.١(

)٢١٠(688٧
 خسائر إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة 

للبيع تم إدراجها في الدخل الشامل
١.٧8٧٥4٥

)6١٢٢)٧
 اثر الضريبة على صافي الحركة في 

االستثمارات المتاحة للبيع
١٧(٣١٧4(

)3.١69()9.٣69(المصروفات الشاملة االخرى للسنة)6٠٧.٣()١.٢٢٠(

١٠٤.98٤١4١.٧١١مجموع اإليرادات الشاملة للسنة٥٥9٤٠.٤١9.٥4

٠.٠3١٠.٠٢٣٢8
 العائد االساسي والمخفف للسهم الواحد 

)ريال عماني( )دوالر أمريكي(
٠.٠6٠.٠8

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 3٥ جزءًا من هذه البيانات المالية.
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين  
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

المنسوبة إلى مساهمي البنك

رأس المال)ألف ريال عماني(
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني

احتياطيات 
أخرى 

غير قابلة 
للتوزيع

)إيضاح ١9(

توزيعات 
أرباح نقدية 

ُمقترحة
)إيضاح ٢١(

توزيعات 
أرباح أسهم

 منحة 
ُمقترحة

)إيضاح ٢١(
أرباح

المجموعمحتجزة

المستوى 
١ سندات 

المجموعدائمة

١٤٧.٤٧8٣٤.٤6٥٤9.١٥9٤6.١96٢٣.٤٧8٧.٣٧٤١١٤.٧6٤٤٢٢.9١٤١١٥.٥٠٠٥٣8.٤١٤الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧

 مجموع اإليرادات 
الشاملة للسنة

---)٣.6٤٤.٠٢--)٠٧6٤٠.٤١9-٤٠.٤١9

 إصدار أسهم منحة 
)إيضاح ٢١(

٧.٣٧٤(----٧.٣٧٤(----

توزيعات أرباح مدفوعة 
)إيضاح ٢١(

----)٢٣.٤٧8(--)٢٣.٤٧8(-)٢٣.٤٧8(

فائدة على المستوى ١ 
السندات الدائمة

------)9.٠96()9.٠96(-)9.٠96(

المحول إلى أرباح 
محتجزة

---)٢٤.١٠٠--)٢٤.١٠٠---

المحول إلى إحتياطي 
األموال الثانوية )إيضاح ١٥(

---٥.٠٠٠(--٥.٠٠٠(---

محول الى االحتياطي 
القانوني )إيضاح ١8(

--٢.٤٥8---)٢.٤٥8(---

---)٣٠.9٧١(٢٣.٢٢8٧.٧٤٣----توزيعات أرباح مقترحة

 الرصيد في 
٣١ ديسمبر ٢٠١٧

١٥٤.8٥٢٣٤.٤6٥٥١.6١٧٢٣.٤89٢٣.٢٢8٧.٧٤٣١٣٥.٣6٥٤٣٠.٧٥9١١٥.٥٠٠٥٤6.٢٥9

رصيد في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٧ / بألف الدوالر 

األمريكي
٤٠٢.٢١٣89.٥١9١٣٤.٠٧٠6١.٠١٠6٠.٣٣٢٢٠.١١٢٣٥١.٥9٧١.١١8.8٥٤٣٠٠.٠٠٠١.٤١8.8٥٤

١34.٠٧١34.46٥4٧.٧3٧4٠.٥96٢٢.٧9٢١3.4٠٧١٠6.٠89399.١٥٧١١٥.٥٠٠٥١4.6٥٧الرصيد في ١ يناير ٢٠١6

 مجموع اإليرادات 
الشاملة للسنة

---)٥٥.٧٧--)١.٢٢٠9٥4.٥٥9-٥4.٥٥9

توزيعات أرباح مدفوعة 
)إيضاح ٢١(  

----)٢٢.٧9٢٢.٧(--)٢9٢٢.٧(-)٢9٢(

 اصدار أسهم منحة
)إيضاح ٢١(

١3.4١(----٠٧3.4٠٧(----

فائدة على المستوى ١ 
السندات الدائمة

------)8.٠١٠()8.٠١٠(-)8.٠١٠(

---)3٠.8٥٢(٢3.4٧8٧.3٧4----توزيعات أرباح ُمقترحة

تحويالت إلى أرباح 
محتجزة

---)3.٠٠٠(--3.٠٠٠---

محول الى احتياطي 
ديون ثانوية )إيضاح ١٥(

---9.8٢٠--)9.8٢٠(---

محول الى االحتياطي 
القانوني )إيضاح ١8(

--١.4١(---٢٢.4٢٢(---

 الرصيد في 
3١ ديسمبر ٢٠١6

١4٧.4٧834.46٥49.١٥946.١96٢3.4٧8٧.3٧4١١4.٧644٢٢.9١4١١٥.٥٠٠٥38.4١4

رصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١6 
/ بألف الدوالر األمريكي

383.٠6٠89.٥١9١٢٧.686١١9.99٠6٠.98٢١9.١٥3٢98.٠88١.٠98.4٧83٠٠.٠٠٠١.398.4٧8

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 3٥ جزءًا من هذه البيانات المالية.

بيان التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ 

٢٠١6٢٠١٧٢٠١٧٢٠١6
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيإيضاحألف ر.عألف ر.ع

أنشطة التشغيل

١٣٣.١٤٥١64.٧١4الربح قبل الضريبة63.4١٥٥١.٢6١

تعديالت للبنود التالية : 

8١٠.9٤٠٧.439االستهالك864٤.٢١٢.٢

6٥.٢٢9٥١.٠٢9مخصص  خسائر اإلئتمان / قروض العمالء١9.646٢٥.١١٣

)6٢)٢6
 مخصص خسائر االئتمان / عكس قيد / 

مستحق من بنوك 
68)١6١(

٧١.٧8٧٥4٥خسائر إنخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع ٢١٠688

)3١()٣(أرباح بيع معدات )بالصافي()١()١٢(

)4.44٧()٤.8٢9(٢٥أرباح بيع استثمارات)8٥9.١()١.٧١٢(

)١١.٥١4()١٧.٢98(إيرادات استثمارات)6.66٠()4.433(

٧9.9١6٧٢.٧8٠
 أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول 

والتزامات التشغيل
١89.٠٣9٢٠٧.٥٧4

)38.٠6٢(٢9.١٠٤مستحق من بنوك وإيداعات نقدية أخرى ١١.٢٠٥)١4.6٥4(

٢٢٥.٠6٢)٢6٣.69٤(مستحق الى بنوك و ودائع نقدية أخرى)١٠١.٥٢٢(86.649

)4٠4.٧48()٢٢.6٠٥(صافي قروض وسلفيات وأنشطة تمويل للعمالء  )٧٠٣.8()8٢8.١٥٥(

٤٠.٧66٥.١٥3أصول أخرى 69٥.984١٥.١

١6٠.٧9٥388.4٠3ودائع العمالء9٠6.٥3٥6١.١49

١٠٠.٠٠٠-سندات متوسطة األجل بعملة اليورو-٥٠٠.38

)3.٢68()٢٣.١٥6(التزامات أخرى)8.9١٥()١.٢٥8(

١١٠.٢٤948٠.١١4نقد من عمليات التشغيل١84.844٤٢.٤٤6

)٢٢.3٥8()١9.٣١9(ضريبة مدفوعة)٧.٤٣8()8.6٠8(

9٠.9٣٠4٥٧.٧٥6صافي النقد من أنشطة التشغيل٢36٣٥.٠٠8.١٧6

أنشطة االستثمار

)3٧.69١()٢٤6.8١٠(شراء استثمارات غير متداولة)9٥.٠٢٢()٥١١.١4(

٤٠.9٤٠34.٥٢٧متحصالت بيع استثمارات غير متداولة٢93١٥.٧6٢.١3

٥٧.١٤٣٧٧.9٢٢متحصالت إستحقاق سندات تنمية حكومية3٠.٠٠٠٢٢.٠٠٠

)38.369()6١.٥٠6(8شراء أبنية و معدات)68٠.٢٣()٧٧٢.١4(

٥٥٢٥٥بيع أبنية و معدات98٢١

٢٥١٣.8١٠9.٥4٥إيرادات سندات و استثمارات أخرى3.6٧٥٥.٣١٧

٢٥٣.٤88١.969إيرادات توزيعات أرباح ٧٥8١.٣٤٣

)94٥()١٣( فروق تبادل عمالت أجنبية للمباني والمعدات والضريبة )٥()363(

١8.١٧8)٧٤.٢6٤(
 صافي النقد )المستخدم في( 

من أنشطة االستثمار
)١9٢.89٣(4٧.٢١3

التقرير السنوي 201٧ 87البنك الوطني العماني86 



٢٠١6٢٠١٧٢٠١٧٢٠١6
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيإيضاحألف ر.عألف ر.ع

أنشطة التمويل  

)٥9.٢٠٠()6٠.98٢(توزيعات أرباح مدفوعة )٢٣.٤٧8()٢٢.٧9٢(

)٧.٧9١()6٢.٥9٧(١٥صافي حركة الديون الثانوية)٢٤.١٠٠()٠٠٠.3(

--متحصالت من المستوى ١ السندات الدائمة--

)٢٠.8٠٥()٢٣.6٢6(فوائد من المستوى ١ السندات الدائمة)٠96.9()٠١٠.8(

)8٧.٧96()١٤٧.٢٠٥(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل)٥6.6٧٤()33.8٠٢(

4١٧.١٧3)٢٤9.١68()النقص( الزيادة في النقد وما في حكم النقد)9٣٠.9٥(6١٢.١6٠

١.٣٠٥.١٧٧888.٠٠4نقد و ما في حكم النقد في بداية السنة88١٥٠٢.٤9٣.34١

١.٠٥6.٠٠9١.3٠٥.١٧٧نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة٥6٣.493٤٠6.٥٠٢

ممثل فيما يلي:

499٣.٧9٥١.3٢٧.٥١٧نقد و أرصدة لدى البنوك المركزية  6١١.٥١١.٠94٣8٢

٢٧8.٧8٢١88.9٢٠المستحق من بنوك بإستحقاق ثالثة أشهر٧٢،٧34١٠٧.٣٣١

)٢١١.٢6٠()٢١6.٥68(المستحق إلى بنوك بإستحقاق ثالثة أشهر)8٣.٣٧9()33٥.8١(

٥٠٢.493٤٠6.٥6٣١.٠٥6.٠٠9١.3٠٥.١٧٧

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى 3٥ جزءًا من هذه البيانات المالية.

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية - ١

تأسس البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع( )البنك( في سلطنة عمان سنة ١9٧3 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 ٧٥١، روي، رمز بريدي ١١٢، مسقط، سلطنة عمان. إن أسهم البنك من 

األسهم الرئيسية الُمدرجة في  سوق مسقط لألوراق المالية.

يعمل لدى البنك ١.٥٠١ موظف كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ )مقابل ١.٥44 موظف في 3١ ديسمبر ٢٠١6 (.

أسس اإلعداد- ٢

٢-١ أساس القياس

ُأعدت البيانات المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة إلدراج إعادة تقييم األراضي بالملكية الحرة والمباني وقياس المشتقات المالية 
واالستثمارات المصنفة كالمتاحة للبيع بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

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:

الريال العماني	  سلطنة عمان: 
الدرهم اإلماراتي	  دولة اإلمارات العربية المتحدة: 
الدوالر األمريكي.	  جمهورية مصر العربية : 

المبالغ الموضحة بعملة الدوالر األمريكي في القوائم المالية قد تم تحويلها من الريال العماني بسعر صرف قدره ٠.38٥ ريال عماني لكل دوالر 
أمريكي واحد، ويتم عرضها بنية التيسير على القارئ فقط.

٢-٣ فقرة اإللتزام

أعدت البيانات المالية وفقً لمعايير التقارير المالية الدولية )IFRS( ولوائح البنك المركزي العماني المطبقة ومتطلبات قانون الشركات التجارية 
والهيئة العامة لسوق المال في سلطنة ُعمان.

يعد البنك أيضً مجموعة منفصلة من البيانات المالية لنافذة الخدمات المصرفية اإلسالمية وفقً لمتطلبات القسم ١-٢ من العنوان 3 من اإلطار 
التنظيمي للمصارف اإلسالمية الصادر عن البنك المركزي العماني. يتم إعداد مجموعة منفصلة من البيانات المالية لنافذة الخدمات المصرفية 

اإلسالمية وفقً 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 وفقً 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 ُمرتبً بحسب السيولة.

٢-٤ األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة

خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك، أصدرت اإلدارة أحكام وأجرت تقديرات من أجل تحديد المبالغ المدرجة في القوائم المالية. إن 
األحكام والتقديرات الهامة التي استخدمها البنك هي كالتالي:

٢-٤-١ فرضية إستمرارية البنك

لقد قامت إدارة البنك بإجراء تقييم لقدرة البنك على البقاء كمؤسسة مستمرة وهي مقتنعة بأن البنك لديه الموارد لإستمرار في 
د جوهرية التي قد تلقي شكوكً كبيرة في  األعمال للمستقبل المنظور. عالوًة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على علم بأية حاالت عدم تأكُّ

قدرة البنك على البقاء كمؤسسة مستمرة. لذلك، فيستمر إعداد البيانات المالية على أساس فرضية إستمرارية البنك.

بيان التدفقات النقدية )يتبع(
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ )يتبع(

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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٢-  أسس اإلعداد )يتبع(

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة )يتبع(  ٢-٤

٢-٤-٢ خسائر إنخفاض قيمة القروض والسلفيات  

يقوم البنك بمراجعة حسابات القروض والسلفيات الهامة فرديً بتاريخ بيان المركز المالي لتقييم ماإذا 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 لإسترداد للضمانات. تستند هذه التقديرات على إفتراضات حول عدة عوامل كما يجوز 

ا ينتج في تغيرات مستقبلية للمخصص.   أن تختلف النتائج 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.

٢-٤-٣ إنخفاض قيمة اإلستثمارات في األسهم

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. 

٢-٤-٤ القيمة العادلة لأدوات 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.

٢-٤-٥ 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.

٢-٤-6 صناديق االستثمار

يعمل البنك بمثابة مدير و مستشار استثمار لصناديق االستثمار. و بالنسبة لكافة الصناديق التي يديرها البنك فان المستثمرين )و يتراوح 
عددهم من 3٠ الى ١٠٠ مستثمر( بإمكانهم التصويت باألغلبية البسيطة على إزاحة البنك كمدير صناديق بدون إبداء أسباب و الفائدة 

المجمعة للبنك في كل حالة تقل عن ٥٪ وبالنتيجة فقد انتهى البنك الى انه يعمل بمثابة وكيل عن المستثمرين في كافة الحاالت و 
لذلك لم يقم البنك بتوحيد تلك الصناديق. 

 ٢-٥ المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة على معايير التقارير المالية الدولية السارية في سنة ٢٠١٧ 
والمتعلقة بعمليات البنك 

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧، 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 ١ يناير ٢٠١٧.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ٧ بيان التدفقات النقدية: مبادرة اإلفصاح	 
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي ١٢ ضرائب الدخل: إدراج األصول الضريبية المؤجلة عن الخسائر غير المحققة 	 
دورة التحسينات السنوية من ٢٠١4 إلى ٢٠١6 	 
 تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي ١٢ اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى: توضيح نطاق متطلبات اإلفصاح في 	 

معيار التقرير المالي الدولي ١٢

لم يؤد تطبيق هذه المعايير والتفسيرات إلى أية تغييرات رئيسية في السياسات المحاسبية للبنك ولم تؤثر على المبالغ التي تم بيانها 
للسنة الحالية والفترات السابقة.

٢-  أسس اإلعداد )يتبع(

٢-6 المعايير والتعديالت عليها والتفسيرات التي لم تصبح سارية والتي لم يتبناها البنك مبكرا

معيار التقرير المالي الدولي 9 سيكون له تأثير جوهري على البيانات المالية للبنك التفاصيل مبينة فيما يلي: 

معيار التقرير المالي الدولي 9 األدوات المالية

سيقوم البنك بتبني معيار التقرير المالي الدولي 9 في ١ يناير ٢٠١8 ولن يقوم بإعادة بيان معلومات المقارنة وفقً للمتطلبات المتعلقة 
بمعيار التقرير المالي الدولي 9. سوف يحل معيار التقرير المالي الدولي 9 محل معيار المحاسبة الدولي 39 األدوات المالية: اإلدراج والقياس، 

ويقدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات والمطلوبات المالية، وهو نموذج جديد بناءًا على خسائر اإلئتمان المتوقعة إلدراج 
بمخصصات خسائر القروض، ويقدم محاسبة تحوط مبسطة من خالل مواءمة محاسبة تحوط بشكل وثيق مع منهجية إدارة مخاطر المنشأة.

 إن تقدير البنك المبدئي لتوقع تأثير معيار التقرير المالي الدولي على األسهم المنسوبة إلى مساعمي البنك بمقدار من 4 إلى ٥٪ كما 
 في ١ يناير ٢٠١8. إن هذا التقييم هو أولي ألنه لم يتم االنتهاء من جميع أعمال االنتقال. إن التأثير الفعلي لتطبيق معيار التقرير المالي الدولي 

9 بتاريخ ١ يناير ٢٠١8 قد يتغير.

)١( التصنيف والقياس

يتضمن معيار التقرير المالي الدولي 9 نهج تصنيف وقياس جديدة للموجودات المالية التي تعكس نموذج األعمال الذي تدار فيه الموجودات 
المالية وخصائص التدفقات النقدية الضمنية. يتضمن معيار التقرير المالي الدولي 9 ثالثة فئات تصنيف رئيسية للموجودات المالية: )أ( يتم 

قياسها بالتكلفة المطفأة، والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. وفقً لمعيار التقرير المالي 
الدولي 9، فإن المشتقات المتضمنة في العقود التي يكون فيها المضيف هو أصل مالي ال يتم تقسيمها أبدًا. بدالً من ذلك، يتم تقييم األداة 

المالية المختلطة ككل للتصنيف.

في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ ، كان لدى البنك استثمارات في األسهم مصنفة كمتاحة للبيع بقيمة إجمالية 3٥.6 مليون ريال عماني محتفظ بها 
ألغراض استراتيجية طويلة األجل. بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 ، قام البنك بتعيين هذه االستثمارات كما تم قياسها 
في FVOCI. نتيجة إلعادة التصنيف ، تم تقدير زيادة بمبلغ ٢.89 مليون ريال عماني في األرباح المحتجزة مع زيادة مقابلة في احتياطي القيمة 

العادلة السلبي بسبب إعادة تصنيف االنخفاض في قيمة استثمارات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
لالحتياطي

)٢( خسائر اإلئتمان المتوقعة

يحل معيار التقرير المالي الدولي 9 محل نموذج »الخسارة المتكبدة« في معيار المحاسبة الدولي 39 مع تطلع لنموذج »خسائر اإلئتمان 
المتوقعة«. يتم تطبيق نموذج إنخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر، باستثناء اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية. يتطلب إتخاذ عدد من األحكام الهامة أيضا في تطبيق المتطلبات المحاسبية 
لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة، مثل:

تحديد معايير الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان؛	 
اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة؛	 
تحديد عدد والوزن النسبي للسيناريوهات التطلعية لكل نوع من المنتجات / السوق وخسائر اإلئتمان المتوقعة المرتبطة بها؛ و	 
إنشاء مجموعات ذات أصول مالية مشابهة ألغراض قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة.	 

أصدر البنك المركزي العماني إرشادات تتعلق بتطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9. فيما يلي المتطلبات ذات الصلة بالمرحلة االنتقالية:

في حالة إحتساب خسارة انخفاض قيمة القروض القائمة وفقا لمتطلبات معيار المحاسبة الدولي 39 وإرشادات البنك المركزي العماني 	 
أعلى من مخصص االنخفاض في القيمة المحسوب بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9، فيتم تحويل الفرق ذي الصلة )بعد خصم الضريبة( 

إلى احتياطي خسائر انخفاض قيمة القروض من األرباح غير الموزعة كما في ١ يناير ٢٠١8.

في السنوات الالحقة، حيث يكون مخصص خسائر انخفاض قيمة القروض المحسوب وفقً لمتطلبات البنك المركزي العماني أعلى من 	 
مخصص خسائر انخفاض قيمة القروض المحسوب بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9، فينبغي تحويل الفرق )بعد خصم الضريبة( إلى 

احتياطي خسائر انخفاض قيمة القروض آنف الذكر من األرباح غير الموزعة.

لن يكون احتياطي اإلنخفاض في القيمة متاحا لدفع توزيعات األرباح أو إدراجه في رأس المال النظامي. إن أي استخدام الحق الحتياطي انخفاض 	 
القيمة يتطلب موافقة مسبقة من البنك المركزي العماني.

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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أسس اإلعداد )يتبع(- ٢

٢-6 المعايير والتعديالت عليها والتفسيرات التي لم تصبح سارية والتي لم يتبناها البنك مبكرا )يتبع(

معيار التقرير المالي الدولي 9 األدوات المالية )يتبع(

)٣( المطلوبات المالية

تم ترحيل معظم المتطلبات في معيار المحاسبة الدولي 39 لتصنيف وقياس المطلوبات المالية دون تغيير إلى معيار التقرير المالي الدولي 
9. إن التغيير الرئيسي هو أنه سيكون مطلوبً من المنشأة عرض آثار التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بالمطلوبات المالية المصنفة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الدخل الشامل اآلخر.

)٤( محاسبة التحوط

إن متطلبات محاسبة التحوط لمعيار التقرير المالي الدولي 9 يتم تصميمها لتتماشى مع المحاسبة بشكل أوثق مع إطار إدارة المخاطر؛ 
والسماح بمجموعة أكبر من أدوات التحوط؛ وإزالة أو تبسيط بعض المتطلبات القائمة على القواعد في معيار المحاسبة الدولي 39. يتم 

اإلحتفاظ بعناصر محاسبة التحوط: القيمة العادلة والتدفقات النقدية وصافي تحوطات اإلستثمار.

يرى البنك بأن جميع عالقات التحوط الحالية المحددة حاليً في عالقات التحوط الفعالة ستستمر للتأهل لمحاسبة التحوط بموجب معيار التقرير 
ر المبادئ العامة لكيفية محاسبة المنشأة للتحوطات الفعالة، فإن البنك ال  المالي الدولي 9. حيث إن معيار التقرير المالي الدولي 9 ال ُيغيِّ

يتوقع حدوث تأثير جوهري نتيجًة لتطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9. 

)٥( اإلفصاح

كما يقدم معيار التقرير المالي الدولي 9 متطلبات إفصاح موسعة وتغيرات في العرض. يتوقع أن تغير هذه طبيعة ومدى إفصاحات البنك حول 
أدواته المالية خاصًة في سنة تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9.

 المعايير األخرى ذات الصلة التي يتوقع أن يكون لها تأثرات على البنك هي معيار التقرير المالي الدولي ١٥ 
ومعيار التقرير المالي الدولي ١6 والتفسيل مبين فيما يلي:

معيار التقرير المالي الدولي ١٥ اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء: صدر معيار التقرير المالي الدولي ١٥ في مايو ٢٠١4، وتم تعديله 
في إبريل ٢٠١6، ويؤسس نموذجً من خمس خطوات لمحاسبة اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء. وفقً لمعيار التقرير المالي 
الدولي ١٥ يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس العوض الذي تتوقعه المنشأة ليكون من حقها في مقابل نقل البضائع أو الخدمات إلى 

العمالء. معيار اإليرادات الجديد سوف يحل محل جميع المتطلبات الحالية لالعتراف باإليرادات بموجب معيار التقرير المالي الدولي. يتطلب تطبيق 
ل بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١8. يسمح بالتطبيق المبكر. يعتزم البنك اعتماد المعيار  المعيار إما بالكامل أو ُمعدَّ

الجديد في تاريخ السريان المطلوب باستخدام المنهج المعدل بأثر رجعي. قام البنك بإجراء تقييم أولي لألثر وخلص إلى أن التأثير ليس جوهريا 
كما هو الحال في غالبية اتفاقيات التسهيالت مع العمالء المتوقع عموما أن يكون التزام األداء الوحيد وبالتالي فإن تطبيق معيار التقرير المالي 

الدولي ١٥ ليس من المتوقع أن يكون له أي تأثير على دخل البنك وأرباحه أو خسائره.

معيار التقرير المالي الدولي ١6 عقود اإليجار: أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقرير المالي الدولي ١6 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 ١٢ شهرا أو أقل(. 
بالنسبة للمؤجرين، هناك تغيير طفيف في المحاسبة الحالية في معيار المحاسبة الدولي ١٧ عقود اإليجار. سيقوم البنك بإجراء تقييم مفصل 

في المستقبل لتحديد المدى. سوف يسري المعيار الجديد للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ١ يناير ٢٠١9. يتطلب معيار التقرير المالي 
الدولي ١6 أيضا من المستأجرين والمؤجرين تقديم إفصاحات أكثر شموال من المعيار المحاسبي الدولي ١٧. في سنة ٢٠١8، سوف يواصل البنك 

تقييم التأثير المحتمل لمعيار التقرير المالي الدولي ١6 على بياناته المالية.

السياسات المحاسبية الهامة- ٣

٣-١ تاريخ اإلعتراف

يتم مبدئيً اإلعتراف بجميع االصول وااللتزامات المالية بتاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي يصبح البنك طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. وهذا يشمل 
»الطريقة العادية للمتاجرة« : شراء أو بيع االصول المالية التي تتطلب تسليم االصول خالل اإلطار الزمني بشكل عام عن طريق اللوائح أو 

الممارسات المتعارف عليها في السوق.

٣-٢ القياس األولي لأدوات المالية

تصنيف األدوات المالية في االعتراف األولي يتوقف على الغرض ونية اإلدارة لألدوات المالية التي تم الحصول عليها وخصائصها. جميع األدوات المالية 
تقاس في البداية على أساس القيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعامالت، ما عدا في حالة االصول وااللتزامات المالية المسجلة بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(- ٣

٣-٣ 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.

٣-٤ االصول وااللتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة

 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، وفقً إلدارة مخاطر أو إستراتيجية إستثمار موثقة. 

تحتوي األدوات المالية مشتقات مالية ضمنية، إال في حال المشتقات المالية ال تعدل جوهريً التدفقات النقدية أو تبدو جلية مع قليل من 	 
التحليل أو بدونه، وال يتم تسجيلها بشكل منفصل.

االصول وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح او 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 لإستالم.

٣-٥ اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق

إن اإلستثمارات المحتفظ بها لإستحقاق هي تلك اإلستثمارات التي لديها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وإستحقاق ثابت التي ينوي البنك ولديه 
القدرة لإحتفاظ بها حتى اإلستحقاق. بعد القياس المبدئي ، يتم قياس اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق الحقً بالتكلفة 

المطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة السائدناقصً 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.

٣-6 اإلستثمارات المتاحة للبيع 

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 الحقً بالقيمة العادلة، ما لم يتعذر تحديدا القيمة العادلة بشكل موثوق 
في هذه الحالة يتم قياسها بالتكلفة ناقصً 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«.

٣-٧ 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:

(i )تحوطات القيمة العادلة للموجودات أو مطلوبات معترف بها أو االلتزام الثابت )تغطية القيمة العادلة(؛  
(ii )تحوط من مخاطر محددة مرتبطة بأصل أو التزام أو صفقة متوقعة للغاية )تغطية التدفق النقدي(؛ أو
(iii ).)تحوطات صافي االستثمار في عمليات أجنبية )صافي تغطية االستثمارية

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(- ٣

٣-٧ مشتقات األدوات المالية وأنشطة التحوط )يتبع(

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«.

في بداية االنخراط بالتحوط، يقوم البنك رسميا بتوثيق العالقة بين بند التحوط وأداة التحوط، بما في ذلك طبيعة المخاطر، والهدف من 
إستراتيجية إدارة المخاطر للقيام بالتحوط والطريقة التي سيتم استخدامها لتقييم مدى فعالية التحوط منذ البداية وبشكل مستمر.

في تاريخ كل تقييم فعالية التحوط، يجب أن يتوقع أن تكون فعالة للغاية على المحتملين عالقة التحوط األساس وإثبات أنه كان فعاال )فعالية 
بأثر رجعي( للفترة المعينة من أجل التأهل لمحاسبة التحوط. يتم عمل تقييم رسمي بمقارنة فعالية أداة التحوط ومواجهة التغيرات في 

القيمة العادلة أو التدفقات النقدية العائدة إلى مخاطر التحوط في بند التحوط، سواء في بداية ونهاية كل ربع على أساس مستمر. ومن 
المتوقع أن تكون فعالة للغاية التحوط إذا كانت التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية العائدة إلى مخاطر التحوط خالل الفترة التي 

يتم التحوط قابلها أداة التحوط في مجموعة من 8٠٪ إلى ١٢٥٪، وكان من المتوقع أن تحقيق مثل تعويض في الفترات المستقبلية. يتم إثبات 
عدم فعالية التحوط في الربح أو الخسارة في »إيرادات تشغيلية أخرى«. اللحاالت التي يكون فيها بند التحوط هو المعاملة المتوقعة، كما يقيم 

البنك ما إذا الصفقة المحتملة للغاية والتعرض للتغيرات في التدفقات النقدية التي يمكن أن تؤثر في نهاية المطاف بيان الدخل الشامل.

 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 EIR حساب. 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 مبدئيً 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.

عندما تؤثر التدفقات النقدية المحوطة على الربح أو الخسارة، يتم تسجيل األرباح أو الخسائر من األداة المحوطة في اإليرادات أو الخسائر المقابلة 
من الربح أو الخسارة. عندما تنتج معاملة التوقعات الحقً في إدراج أصل غير مالي أو إلتزام غير مالي، فإن األرباح والخسائر المسجلة سابقً في 

الدخل الشامل اآلخر يتم إلغاؤها من االحتياطي وتدرج في التكلفة المبدئية لألصل أو اإللتزام.

عند انتهاء األداة المحوطة أو بيعها أو إنهاؤها، أو ممارستها، أو عندما لم يعد التحوط يلبي معايير محاسبة التحوط، فإن أي أرباح أو خسائر 
متراكمة التي تم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر في ذلك الوقت تبقى في الدخل الشامل اآلخر ويتم إدراجها عندما يتم إدراج معاملة التوقعات 

المحوطة في نهاية المطاف في الربح أو الخسارة. عندما لم يعد من المتوقع أن تحدث معاملة التوقعات، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة التي 
تم إدراجها في الدخل الشامل اآلخر يتم تحويلها فورًا إلى الربح أو الخسارة.

٣-8 المستحق من البنوك والقروض والسلف إلى العمالء

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 الحقً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة السائدة ناقصً 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«.
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٣-9 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 وفقً 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 ١ / مدرجة )غير معدلة( في أسعار السوق في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ 	 
المستوى ٢ - تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها مباشرة أو غير مباشرة؛	 
المستوى 3 - تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن مالحظتها.	 

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 وفقً 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 أيضً، 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.

٣-١٠ 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.

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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٣-١٠ المباني  والمعدات )يتبع(

تم تقدير معدالت اإلستهالك على األعمار اإلنتاجية كالتالي: 

من ٢٥ إلى 4٠ سنةمباني على أراضي بالملك الحر  للبنك 

من 3 إلى ١٠ سنواتمباني على عقارات مستأجرة   

4 سنواتالسيارات 

من 3 إلى ١٠ سنواتاألثاث 

من ٥ إلى ٢٠ سنةالمعدات 

 تتم مراجعة  وتعديل القيمة المتبقية و العمر اإلنتاجي لألصول إذا اقتضت الحاجة في تاريخ كل بيان مركز مالي.

٣-١١ إلغاء اإلعتراف باالصول  واإللتزامات المالية

 االصول المالية:
يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي )أو حيث يكون منطبق جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مشابهة( عندما:

ينتهي الحق في إستالم التدفقات النقدية من األصل؛ أو	 
ل إلتزام دفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون أي تأخير 	  يقوم البنك بتحويل حقوقه إلستالم التدفقات النقدية من األصل أو تحمَّ

جوهري إلى طرف ثالث بمقتضى ترتيبات » من خالل تمرير«؛ و
إماَّ )أ( لقد قام البنك بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية بشكل جوهري، أو )ب( لم يقم البنك بتحويل كما لم يحتفظ جوهريً بكافة 	 

المخاطر ومنافع ملكية األصول ولكن قام بتحويل الرقابة والسيطرة على األصول الى حد كبير.  

عندما قام البنك بنقل حقوقه في الحصول على التدفقات النقدية من األصول أو إبرم ترتيبات تمرير، ولم يقم بتحويل أو االحتفاظ جوهريً 
بجميع المخاطر ومنافع  االصول أو نقل السيطرة على االصول، ُتدرج االصول إلى مدى استمرار البنك في المشاركة في االصول. وفي هذه الحالة، 

يقوم البنك أيضً 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 جوهريً، أو بشروط اإللتزام الحالي ويتم تعديله جوهريً، إن ذلك اإلستبدال أو التعديل يتم معاملته كإلغاء لإلتزام 

األصلي وإعتراف باإللتزام الجديد،  ويتم ادراج الفرق في القيم الدفترية في قائمة الدخل  للسنة.

٣-١٢ 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.

٣-١٣ الودائع 

يتم إدراج جميع ودائع أسواق المال والعمالء بالتكلفة المطفئة بإستخدام سعر الفائدة الفعلي.

٣-١٤ أموال مقترضة أخرى

تدرج اإلقتراضات األخرى متضمنًة اإليداعات الثانوية الخاصة بشكل مبدئي بمتحصالت إصدارها. وتدرج اإلقتراضات الحقً بالتكلفة المطفأة، ويدرج أي 
فرق بين المتحصالت، مخصومً منها تكاليف المعاملة، وقيمة اإلسترداد ب الربح أو الخسارة. للسنة  على مدار فترة اإلقتراضات بإستخدام سعر 

الفائدة الفعلي.

٣-١٥ 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. 
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٣-١٥ الضرائب الحالية والمؤجلة )يتبع(

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. 

٣-١6 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.

٣-١٧ الكفاالت المالية

يصدر البنك ضمن سياق األعمال العادية، كفاالت مالية. تدرج الكفاالت المالية مبدئيً في القوائم المالية بالقيمة العادلة، في »اإللتزامات األخرى«. 
الحقً لإدراج المبدئي ، يقوم البنك بموجب تلك الكفاالت بإعادة قياس كل كفالة بالقيمة األعلى من القيمة العادلة المبدئية ناقصً، عندما 
يكون مناسبً، اإلطفاء المتراكم المحتسب إلدراج الرسوم في  الربح أو الخسارة.للسنة في »صافي إيرادات الرسوم والعمولة« على مدى 

شروط الكفالة، وأفضل تقديرات المصاريف المطلوبة لسداد أية إلتزامات مالية ناشئة كنتيجة للكفالة.

أية زيادة في اإللتزامات المتعلقة بالكفاالت المالية يتم تحويلها إلى  الربح أو الخسارة.للسنة . أية إلتزامات مالية متبقية من الكفاالت يتم 
إدراجها في  الربح أو الخسارة.للسنة  عندما يتم سداد، إلغاء أو إنتهاء الكفالة.

٣-١8 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.

٣-١9 إنخفاض قيمة االصول المالية

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، 

مهم بشكل جماعي  سواء كان كبيرًا أم ال، يقوم بتضمين األصل في مجموعة من األصول المالية ذات سمات 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 سابقً يتم 

زيادتها أو تخفيضها وذلك بتعديل حساب المخصص. في حال يتم الحقً إسترداد مبلغ مشطوب في المستقبل، فيتم قيد المبلغ المسترد إلى 
الجانب الدائن »المستردات من القروض والسلف المشطوبة«.

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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٣-١9 إنخفاض قيمة االصول المالية )يتبع(

 المستحق من البنوك والقروض والسلف إلى العمالء )يتبع(
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 ناقصً تكاليف الحصول على الضمان 

وبيعه، سواء كان غلق الرهن ممكنً 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 سابقً 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 حاليً. 
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 لإستثمارات 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 خسارة اإلنخفاض في القيمة التقديرية في سنة الحقة، بسبب وقوع حدث بعد إدراج اإلنخفاض في القيمة ، فإن خسارة اإلنخفاض في 
القيمة المدرجة سابقً يتم قيدها إلى الجانب الدائن »لمصروفات إنخفاض قيمة اإلستثمارات المالية«.

 اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع
بالنسبة لإستثمارات 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 اإلستثمارات في األسهم المصنفة كمتوفرة للبيع، يتضمن الدليل الموضوعي إنخفاض جوهري أو ممدد في القيمة العادلة لإستثمار 
الى أقل من تكلفته. يعني لفظ الجوهري لهذا الغرض 3٥٪ أقل من التكلفة ويعني لفظ ممدد األسعار المدرجة الباقية أو أقل من التكلفة 

لفترة ١٢ شهر مستمرة.  في حال توفر دليل على اإلنخفاض في القيمة، فإن الخسارة المتراكمة يتم قياسها على أنها الفرق بين تكلفة التملك 
والقيمة العادلة الحالية، ناقصً أية خسائر إنخفاض قيمة لذلك اإلستثمار التي تم إدراجها سابقً في قائمة الدخل، يتم إستبعادها من حقوق 

المساهمين وإدراجها في الربح أو الخسارة للسنة. ال يتم عكس قيد خسائر إنخفاض قيمة اإلستثمارات في األسهم في الربح او الخسارة للسنة، 
الزيادة في قيمها العادلة بعد إنخفاض القيمة يتم إدراجها مباشرًة 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.

السياسات المحاسبية الهامة )يتبع(- ٣

٣-٢٠ سندات دائمة 

يقوم البنك بتصنيف األدوات الرأسمالية كإلتزامات مالية أو أدوات أسهم وفقً 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.

٣-٢١ 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.

٣-٢٢ 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
 بالنسبة لجميع األدوات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، واالصول المالية التي تحمل فائدة المصنفة كأدوات مالية متوفرة للبيع 

واألدوات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة، يتم تسجيل إيرادات أو مصروفات الفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي، 
 وهو المعدل الذي يخصم بالضبط الدفعات أو المقبوضات النقدية المستقبلية التقديرية من خالل العمر المتوقع لألداة المالية أو فترة أقصر، 

عند االقتضاء، إلى صافي القيمة الدفترية لالصول المالية أو اإللتزامات المالية. الحساب يأخذ بعين االعتبار جميع الشروط التعاقدية لألداة المالية، 
 ويشمل أي رسوم أو التكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلى األداة وهي جزء ال يتجزأ من سعر الفائدة الفعلي، ولكن ليس خسائر 

إئتمانية مستقبلية.

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. 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، 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.

٣-٢٣ عقود إعادة الشراء والبيع 

يتم إدراج األصول المباعة مع التعهد بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد )repos( في قائمة المركز الماليويتم تقييمها وفقً 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.

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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٣-٢٤ عقود اإليجار

ُتحتسب مدفوعات اإليجارات التشغيلية كمصروف ضمن  قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

٣-٢٥ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تدرج مكافأة نهاية الخدمة للموظفين العمانيين وفقً 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 طبقً لقانون التأمينات االجتماعية في جمهورية مصر العربية. 

                  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.

٣-٢٧ 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.

٣-٢8 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. 

٣-٢9 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.

٣-٣٠ 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.

٣-٣١ تحويل العمالت األجنبية

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال الُعماني وقيدها وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة.( ١)

يتم تحويل األصول وااللتزامات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال الُعماني وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. أرباح أو ( ٢)
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 األجنبية والتي تم قياسها بالقيمة العادلة إلى الريال العماني بسعر الصرف في تاريخ ( 3)
تحديد القيمة العادلة.  تدرج الفروق الناشئة من تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية مثل حقوق المساهمين المحتفظ بها بالقيمة العادلة 

من خالل األرباح أو الخسائر في الربح أو الخسارة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة.  تدرج فروق تحويل األصول المالية غير النقدية مثل 
األسهم المصنفة كمتاحة للبيع في دخل شامل آخر.

النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية - ٤

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

١٢١.٠٠٥ ١٣٣.٤٤9 النقدية ٥١.٣٧8 46.٥8٧

6٥٧ 6٢١ اذون الخزانة لدى البنك المركزية ٢٣9 ٢٥3

- ٢٠.٤١8 شهادات إيداع لدى البنوك المركزية ٧.86١ -

١.٢٠٥.8٥٥ 8٣9.٣٠٧ األرصدة األخرى لدى البنوك المركزية ٣٢٣.١٣٣ 464.٢٥4

١.3٢٧.٥١٧ 99٣.٧9٥ النقد وما في حكم النقد  ٣8٢.6١١ ٥١١.٠94

١.٢99 ١.٢99 وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني ٥٠٠ ٥٠٠

١.3٢8.8١6 99٥.٠9٤ النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية ٣8٣.١١١ ٥١١.٥94

يتضمن النقد وأرصدة لدى البنك المركزي كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ أرصدة لدى البنك المركزي الُعماني بمبلغ ٥٠٠.٠٠٠ ريال ُعماني )٢٠١6 / ( ١)
٥٠٠.٠٠٠ ريال عماني( كوديعة رأسمالية. ال يمكن سحبها دون موافقة البنك المركزي العماني. 

الحد األدنى لإحتياطي النقدي الذي ينبغي اإلحتفاظ به لدى البنك المركزي العماني كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ يبلغ ٧6 مليون ريال عماني ( ٢)
)٢٠١6: ٧٢ مليون ريال عماني(.

صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال- ٥

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

6٥.٥٠١ ٤9.٠٠٠ القروض والسلفيات للبنوك  ١8.86٥ ٢٥.٢١8

١4٥.6٥٧ ١9٣.٢6٠ إيداعات لدى البنوك األخرى ٧٤.٤٠٥ ٥6.٠٧8

88.٥٧٧ ١١8.١66 أرصدة تحت الطلب  ٤٥.٤9٤ 34.١٠٢

٢99.٧3٥ ٣6٠.٤٢6 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال ١٣8.٧6٤ ١١٥.398

)١٧٧( )٢٤٤( ناقص: مخصص خسائر اإلئتمان )الرجاء الرجوع إلى اإليضاح أدناه( )9٤( )68(

٢99.٥٥8 ٣6٠.١8٢
 صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى 

في أسواق المال
١٣8.6٧٠ ١١٥.33٠

 صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء- 6

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

٢٢٧.٠6٢ ٢٥9.٧١٤ حسابات السحب على المكشوف  99.99٠ 8٧.4١9

3.4٧8.4٧4 ٣.٥٣٣.٢٠8 القروض الشخصية ١.٣6٠.٢8٥ ١.339.٢١3

٢.983.466 ٣.١٤٤.868 قروض أخرى  ١.٢١٠.٧٧٤ ١.١48.634

3١3.٧8٢ ١٥٢.8٠٥ قروض مقابل إيصاالت األمانة  ٥8.8٣٠ ١٢٠.8٠6

١8٧.٥9٥ ١٠٥.٢٥٤ سندات مخصومة    ٤٠.٥٢٣ ٧٢.٢٢4

٧.١9٠.3٧9 ٧.١9٥.8٤9 إجمالي القروض والسلف ٢.٧٧٠.٤٠٢ ٢.٧68.٢96

)٢٢١.٧4٥( )٢6١.٧٧6( مخصص خسائر اإلئتمان  )١٠٠.٧8٤( )8٥.3٧٢(

)3٢.839( )٤٠.9٠٢( الفوائد المحفوظة  )١٥.٧٤٧( )١٢.643(

6.93٥.٧9٥ 6.89٣.١٧١ صافي القروض والسلف ٢.6٥٣.8٧١ ٢.6٧٠.٢8١

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء )يتبع(- 6

إن حركة مخصص خسائر اإلئتمان والفوائد المحفوظة هي كالتالي:

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

مخصص خسائر اإلئتمان 

١99.33٢ ٢٢١.٧٤٥ الرصيد في بداية السنة  8٥.٣٧٢ ٧6.٧43

٥١.٠٢9 6٥.٢٢9 المخصص خالل السنة ٢٥.١١٣ ١9.646

)٥.٢68( )٢.٤٢6( انتفت الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة )9٣٤( )٢.٠٢8(

)٢٢.94٥( )٢٢.٧٧٧( المشطوب خالل السنة )8.٧69( )8.834(

)4٠3( ٥ فروقات تحويل العملة األجنبية  ٢ )١٥٥(

٢٢١.٧4٥ ٢6١.٧٧6 الرصيد في نهاية السنة  ١٠٠.٧8٤ 8٥.3٧٢

الفوائد المحفوظة 

٢9.٧٧4 ٣٢.8٣9 الرصيد في بداية السنة  ١٢.6٤٣ ١١.463

١٠.١43 ١٤.99٢ المحفوظة خالل السنة  ٥.٧٧٢ 3.9٠٥

)١.4٠٥( )٥.٣8٤( انتفت الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة )٢.٠٧٣( )٥4١(

)٥.٥4٥( )١.٥٤٥( المشطوب خالل السنة )٥9٥( )٢.١3٥(

)١٢8( - فروقات تحويل العملة األجنبية - )49(

3٢.839 ٤٠.9٠٢ الرصيد في نهاية السنة  ١٥.٧٤٧ ١٢.643

تحليل إضافي لمخصص خسائر اإلئتمان يتم إظهاره فيما يلي:

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

١٢٢.١٥١ ١66.٠8٣ إنخفاض قيمة محدد   6٣.9٤٢ 4٧.٠٢8

99.٥94 9٥.69٣ إنخفاض قيمة جماعي  ٣6.8٤٢ 38.344

٢٢١.٧4٥ ٢6١.٧٧6 ١٠٠.٧8٤ 8٥.3٧٢

يتطلب سداد الفوائد عن كافة القروض والسلفيات االستناد على الفترات المتفق عليها،  حيث ان بعضها بسعر ثابت واألخرى بأسعار معدلة قبل 
االستحقاق. في 3١ ديسمبر ٢٠١٧، بلغت قيمة اإلنخفاض على القروض التي لم تستحق  فوائدها أو التي تم االحتفاظ بفوائدها مبلغ ١١3 مليون 

ريال عماني / ٢94 مليون دوالر أمريكي )٢٠١6 /  ٧4  مليون ريال عماني / ١9٢  مليون دوالر أمريكي(.

خالل العام، قام البنك بشطب قروض تم تكوين مخصصات لها بالكامل تبلغ قيمتها 9 مليون ريال عماني / ٢4.3 مليون دوالر أمريكي )٢٠١6 : ١١ 
مليون ريال عماني / ٢8.٥ مليون دوالر أمريكي( حيث يعتقد البنك أن امكانية استردادها ضعيفة. وسيستمر البنك في محاوالته المتعلقة 

باسترداد هذه القروض من خالل كافة الوسائل المتاحة، وسيتم إثبات أي مبلغ يحصل مستقبال من هذه القروض المشطوبة في األرباح أو 
الخسائر للسنة. 

تظهر تركزات مخاطر االئتمان عندما تتعامل مجموعة من األطراف في أنشطة تجارية متشابهه أو في أنشطة ضمن منطقة جغرافية واحدة، أو 
عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على مقدرتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل مشابه في حالة بروز تغيرات اقتصادية أو 
سياسية أو أية تغيرات أخرى. وتشيـر تركزات مخاطر اإلئتمان إلى الحساسية النسبية الداء البنك تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال 

معين أو منطقة جغرافية معينة.

صافي القروض والسلف واألنشطة التمويلية للعمالء )يتبع(- 6

فيما يلي تحليل القروض والسلفيات طبقا للقطاعات المختلفة:

مجموع
٢٠١6

مجموع
٢٠١٧

مجموع
٢٠١٧

مجموع
٢٠١6

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

3.4٧8.4٧4 ٣.٥٣٣.٢٠٧ شخصية ١.٣6٠.٢8٥ ١.339.٢١3

٧٥١.488 69٠.٣١٤ خدمية ٢6٥.٧٧١ ٢89.3٢3

63١.64٧ ٥٠٢.١٧٤ إنشائية ١9٣.٣٣٧ ٢43.١84

٥83.83١ ٤96.٥٧9 صناعية ١9١.١8٣ ٢٢4.٧٧٥

4٠٥.8٥٢ ٤9٠.٥٠٤ المؤسسات المالية ١88.8٤٤ ١٥6.٢٥3

١٠8.١٥6 ٤٣١.8١6 الكهرباء والغاز المياه ١66.٢٤9 4١.64٠

396.8٢١ ٣٧9.699 تجارة جملة و مفرق ١٤6.١8٤ ١٥٢.٧٧6

3٢6.936 ٢٧٥.6٢٤ أخرى ١٠6.١١٥ ١٢٥.8٧٠

١4٧.٧9٧ ١99.٤٥٥ تعدين و محاجر ٧6.٧9٠ ٥6.9٠٢

٢١٧.٥٠١ ١٤8.86٥ تجارة الواردات ٥٧.٣١٣ 83.٧38

١٢٠.64٢ ٣٠.١66 نقل و اتصاالت ١١.6١٤ 46.44٧

١8.٥64 ١٤.9٠١ زراعة ٥.٧٣٧ ٧.١4٧

٢.6٧٠ ٢.٥٤٥ حكومية 98٠ ١.٠٢8

٧.١9٠.3٧9 ٧.١9٥.8٤9 مجموع القروض والسلف ٢.٧٧٠.٤٠٢ ٢.٧68.٢96

التوزيع الجغرافي للقروض والسلفيات للعمالء، إستنادًا إلى موقع المقترض والقطاع الصناعي يمكن تحليله كالتالي:

٢٠١6 ٢٠١٧٢٠١ ٢٠١٧6
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف ر.عألف ر.ع

6.8٠٢.٣٧٤6.٥٢4.9٧١سلطنة عمان6١8.9١٤.٢.٥١٢.١١4٢

٣69.969٥٧9.١69دولة اإلمارات العربية المتحدة98٠١٤٢.٤٣8.٢٢٢

٣9٢4٠3جمهورية مصر العربية١٥٥١٥١

٢٣.١١٤8٥.836أخرى٠4٧8.899.33

٧.١9٥.8٤9٧.١9٠.3٧9المجموع٢96٢.٧٧٠.٤٠٢.٢.٧68

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
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 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

االستثمارات المالية- ٧

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

أ- اإلستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة 

اإلستثمارات المدرجة - ُعمان

١68.١٥6 ١٤٣.٤٣١ ٥٥.٢٢١ سندات التنمية الحكومية 64.٧4٠

- ١.٤٢9 ٥٥٠ قطاع البنوك واإلستثمار -

٧٧6 - - أسهم ٢99

١68.93٢ ١٤٤.86٠ ٥٥.٧٧١ 6٥.٠39

إستثمارات مدرجة - أجنبية

١.٥8٢ - أسهم - 6٠9

١٧٠.٥١4 ١٤٤.86٠ مجموع اإلستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة ٥٥.٧٧١ 6٥.648

ب- اإلستثمارات المتاحة للبيع

اإلستثمارات المدرجة - ُعمان        

٢.٢6٠ - قطاع البنوك واالستثمار - 8٧٠

366 ٥.9٠٤ قطاع الصناعة ٢.٢٧٣ ١4١

3٥.8٧٥ ٥٤.٧٠٤ قطاع الخدمات ٢١.٠6١ ١3.8١٢

- ١٠.١١٧ سندات التنمية الحكومية ٣.89٥ -

38.٥٠١ ٧٠.٧٢٥ ٢٧.٢٢9 ١4.8٢3

اإلستثمارات المدرجة - أجنبية

86٢ 6.6٠٢ قطاع البنوك واالستثمار ٢.٥٤٢ 33٢

9.3٥6 - قطاع الخدمات - 3.6٠٢

١٠.٢١8 6.6٠٢ ٢.٥٤٢ 3.934

اإلستثمارات غير المدرجة 

٢١.٧٠١ ١9.٣٤٥ قطاع البنوك واالستثمار ٧.٤٤8 8.3٥٥

9.٠4٧ - قطاع الصناعة - 3.483

9١٢ 886 قطاع الخدمات ٣٤١ 3٥١

3١.66٠ ٢٠.٢٣١ ٧.٧89 ١٢.١89

8٠.3٧9 9٧.٥٥8 مجموع اإلستثمارات المتاحة للبيع ٣٧.٥6٠ 3٠.946

ت- اإلستثمارات المحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق

اإلستثمارات المدرجة - ُعمان

49.٠٢3 ١99.96٣ سندات التنمية الحكومية ٧6.986 ١8.8٧4

١٥.٠٠٠ ١٥.٠٠٠ قطاع الصناعة ٥.٧٧٥ ٥.٧٧٥

64.٠٢3 ٢١٤.96٣ 8٢.٧6١ ٢4.649

٥.١3٠ ٥.١١٢ قطاع البنوك  واالستثمار ١.968 ١.9٧٥

١3.4١6 ١٣.١٤٣ سندات التنمية الحكومية ٥.٠6٠ ٥.١6٥

١8.٥46 ١8.٢٥٥ ٧.٠٢8 ٧.١4٠

8٢.٥69 ٢٣٣.٢١8
 مجموع االستثمارات المحتفظ 

بها لتاريخ االستحقاق
89.٧89 3١.٧89

333.46٢ ٤٧٥.6٣6 مجموع االستثمارات المالية  ١8٣.١٢٠ ١٢8.383

االستثمارات المالية )يتبع(- ٧

تتضمن االستثمارات الغير مدرجة استثمارات متاحة للبيع بقيمة ٠.46 مليون ريال عماني / ١.٢ مليون دوالر أمريكي ) ٢٠١6- 3.9٢ مليون ريال 
عماني ١٠.١8 مليون دوالر أمريكي( والتي تم إظهارها بالتكلفة ناقصا أية خسائر إنخفاض في القيمة نظرا لعدم القدرة على التنبؤ بطبيعة 
التدفقات النقدية المستقبلية وعدم توفر طرق مناسبة أخرى للوصول إلى القيمة العادلة لهذه االستثمارات والتي يمكن الوثوق واالعتماد 

عليها. كافة اإلستثمارات األخرى المتاحة للبيع يتم إدراجها بالقيمة العادلة. 

تفاصيل حركة إنخفاض القيمة

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

   ٥.١66    ٥.٧١١ ٢.١99 الرصيد في بداية السنة ١.989

٥4٥ ١.٧8٧ 688 مخصص تم تكوينه خالل السنة ٢١٠

٥.٧١١ ٧.٤98 ٢.88٧ الرصيد في نهاية السنة ٢.١99

قام البنك خالل السنة بتسجيل ٠.69 مليون ريال عماني / ١.٧9 مليون دوالر أمريكي )٢٠١6- ٠.٢١ مليون ريال عماني / ٠.٥٢ مليون دوالر أمريكي( 
ا بالنظر لإنخفاض  كخسائر إنخفاض قيمة مقابل إستثماراته المتاحة للبيع. يتم إدراج خسائر إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع إمَّ

ل في القيمة العادلة لإستثمارات أقل من التكلفة. يعتبر اإلنخفاض في قيمة األوراق المالية جوهريً في حال تقل تكلفتها  الجوهري أو الُمطوَّ
أكثر من 3٥٪. عالوًة على ذلك، إن اإلنخفاض في قيمة األوراق المالية إلى أقل من تكلفتها لفترة ١٢ شهرا متواصلة يعتبر ممدد.

تفاصيل االستثمارات الهامة

فيما يلي نورد تفاصيل االستثمارات التي تزيد عن ١٠٪ من القيمة الدفترية لمحفظة استثمارات البنك: 

 محفظة
البنك

 القيمة
الدفترية

 محفظة
البنك

القيمة 
الدفترية

٪ ألف دوالر أمريكي ٪ ألف ر.ع

٧4.3 3٥3.٥١١ سندات التنمية الحكومية العمانية - ٢٠١٧ ٧4.3 ١36.١٠٢

6٥.١ ٢١٧.١٧9 سندات التنمية الحكومية العمانية - ٢٠١6 6٥.١ 83.6١4
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المباني والمعدات - 8

اراضي ومباني 
مملوكة للبنك 

وتحسينات على 
أمالك مستأجرة

السيارات واألثــاث 
والمعدات

 أعمال رأسماليه
المجموعقيد التنفيذ

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

تسوية القيمة الدفترية:

 الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧ 
بعد خصم اإلستهالك المتراكم

١٢.٤9٢٧.9٠٠٢٥.9٥٣٤6.٣٤٥

٣.٣٢٥٧٠٥١9.6٥٠٢٣.68٠األضافات

)٢١()١٠()١١(-المستبعدات

-)٤٣.٥٣٣(٣6.٥١٤٧.٠١9المحول

٣--٣فروقات تحويل العملة األجنبية 

)٤.٢١٢(-)٣.١٢٧()١.٠8٥(اإلستهالك

 الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 
بعد خصم اإلستهالك المتراكم

٥١.٢٤9١٢.٤86٢.٠6٠6٥.٧9٥

6٢.٣٥٣٤١.٤٢٠٢.٠6٠١٠٥.8٣٣بالتكلفة

٤.٣8٥--٤.٣8٥بإعادة التقييم 

)٤٤.٤٢٣(-)٢8.9٣٤()١٥.٤89(اإلستهالك المتراكم 

 صافي القيمة الدفترية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٥١.٢٤9١٢.٤86٢.٠6٠6٥.٧9٥

 صافي القيمة الدفترية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ - ألف دوالر أمريكي

١٣٣.١١٤٣٢.٤٣١٥.٣٥١١٧٠.896

٢3.١٠834.333٢٥.9٥383.394بالتكلفة  في ١ يناير ٢٠١6

4.38٥--4.38٥بإعادة التقييم 

)4١.434(-)٢6.433()١٥.٠٠١(اإلستهالك المتراكم 

 صافي القيمة الدفترية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١6

١٢.49٢٧.9٠٠٢٥.9٥346.34٥

 صافي القيمة الدفترية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١6 - ألف دوالر أمريكي

3٢.44٧٢٠.٥٢٠6٧.4١٠١٢٠.3٧٧

قام البنك خالل السنة برسملة مبنى المركز الرئيسي الجديد. إن األراضي والمباني أعاله لديها صافي قيمة دفترية بمقدار 49.٧٧ مليون ريال 
عماني - ١٢9.٢٧ مليون دوالر أمريكي( )٢٠١6: ١٠.٧4 مليون ريال عماني - ٢٧.89 مليون دوالر أمريكي( منها أرض مملوكة بالكامل بتكلفة ٥6.8 
مليون ريال عماني - ٢٢.٢٢ مليون دوالر أمريكي )٢٠١6: 8.٥6 مليون ريال عماني / ٢٢.٢٢ مليون دوالر أمريكي( لم يتم إستهالكها كما لم يتم 

إعادة تقييمها.

إن لدى البنك سياسة إلعادة تقييم مبانيه في نهاية كل خمس سنوات. وفقً لسياسة البنك، تم إعادة تقييم ثالثة مباني على أرض مملوكة 
بالكامل بقيمة سوقية مفتوحة من قبل مقيم مهني مستقل خالل سنة ٢٠١٥. في حال إدراج المباني على أرض مملوكة بالكامل بالتكلفة 

 ناقصً اإلستهالك، فإن صافي القيمة الدفترية كانت ستكون 39.3٢ مليون ريال عماني / ١٠٢.١3 مليون دوالر أمريكي )٢٠١6 - ٠.١٢ مليون ريال 
عماني - ٠.3١ مليون دوالر أمريكي(.

األصول األخرى- 9

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

4٧.9١6 ٤٢.٤٧٥ ذمم  فوائد مدينة  وذمم أخرى مستحقة القبض  ١6.٣٥٣ ١8.44٧

٢١.8١٠ ٧.٠١6 صافي القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية )إيضاح 34 ( ٢.٧٠١ 8.39٧

8٥.9١٧ 6٥.٣8٤ مستحق من العمالء مقابل أوراق القبول  ٢٥.١٧٣ 33.٠٧8

٢.١49 ٤.٠٤٧ ضريبة مؤجلة )إيضاح ١4( ١.٥٥8 8٢8

١٥٧.٧9٢ ١١8.9٢٢ ٤٥.٧8٥ 6٠.٧٥٠

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال - ١٠

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي    ألف ر.ع   ألف ر.ع

٥٧٥.9٥3 ٣١٧.٠٧٣ قروض   ١٢٢.٠٧٣ ٢٢١.٧4٢

9.٠٧3 9.٥69 أرصدة أخرى ٣.68٤ 3.493

٥8٥.٠٢6 ٣٢6.6٤٢ ١٢٥.٧٥٧ ٢٢٥.٢3٥

ودائع العمالء وحسابات استثمار غير مقيدة- ١١

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

٢.٢٠8.66٠ ٢.٢8١.٣٠9 الحسابات الجارية 8٧8.٣٠٤ 8٥٠.334

١.٥68.444 ١.٥١٣.٠٤١ حسابات التوفير ٥8٢.٥٢١ 6٠3.8٥١

٢.4٥٥.٠٠3 ٢.٥98.٥٥١ الودائع ألجل ١.٠٠٠.٤٤٢ 94٥.١٧6

6.٢3٢.١٠٧ 6.٣9٢.9٠١ ٢.٤6١.٢6٧ ٢.399.36١

سندات متوسطة األجل بعملة اليورو- ١٢

اصدر البنك سندات مدتها ٥ سنوات بمقدار 6٠٠ مليون دوالر امريكي الالئحة S  طبقا لبرنامج سندات اليورو متوسطة األجل و ذلك مع مستثمرين 
اقليميين و دوليين، و هي  سندات مدرجة في بورصة أيرلندا و ينظمها القانون اإلنجليزي . القيمة الدفترية للسندات مثبوتة بعد ادخال مبلغ 

تحوط القيمة العادلة )أنظر إيضاح 34(.
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اإللتزامات األخرى- ١٣

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

١٠٢.٧99 ١١٢.6٤٧ فوائد مستحقة الدفع وأخرى ٤٣.٣69 39.٥٧8

4.6٠3 ٤.٧٥6 حقوق الموظفين ١.8٣١ ١.٧٧٢

8٥.9١٧ 6٥.٣8٤ إلتزامات اوراق القبول  ٢٥.١٧٣ 33.٠٧8

١4.634 ٧.٧٢٥ القيمة العادلة السالبة للمشتقات ) إيضاح 34( ٢.9٧٤ ٥.634

٢٠٧.9٥3 ١9٠.٥١٢ ٧٣.٣٤٧ 8٠.٠6٢

حقوق الموظفين كما يلي:

 3.9٥6 ٤.٠٧٣ ١.٥68    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  ١.٥٢3

64٧ 68٣ ٢6٣    اإللتزامات األخرى ٢49

 4.6٠3 ٤.٧٥6 ١.8٣١ ١.٧٧٢

 لقد كانت الحركة في إلتزامات مكافأة 
نهاية الخدمة خالل السنة كما يلي:

4.٠6٢ ٣.9٥6 ١.٥٢٣    اإللتزامات كما في ١ يناير ١.٥64

9١9 ١.٣٥٣ ٥٢١    مصروف مدرج في األرباح أو الخسائر للسنة   3٥4

)١.٠٢٥( )١.٢٣6( )٤٧6(    مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة  )39٥(

3.9٥6 ٤.٠٧٣ ١.٥68    اإللتزامات كما في  3١ ديسمبر ١.٥٢3

الضرائب - ١٤

٢٠١6٢٠١٧٢٠١٧٢٠١6
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف ر.عألف ر.ع

مصروف الضريبية الحالية:

٢٠.٣٧١٢٠.٢٠٥    السنة الحالية8٤٣.٧.٧٧9٧

)3٧١()١.٥٧9(    تعديل الضريبة المؤجلة)6٠8()١43(

٧.636٧.٢٣٥١8.٧9٢١9.834

البنك ملزم بمصروفات ضريبية للدخل حسب النسب التالية:

١٥٪ )٢٠١6: ١٢٪( من إجمالي الدخل المجمع الذي يزيد عن 3٠.٠٠٠  ريال عماني	  سلطنة عمان: 

٢٠٪ من الدخل الخاضع للضريبة 	  دولة اإلمارات العربية المتحدة: 

٢٢.٥٪ من  الدخل الخاضع للضريبة	  مصر: 

الضرائب )يتبع(- ١٤

أدناه شرح للتسوية بين ضريبية الدخل حسب الربح المحاسبي ومصروف ضريبة الدخل للسنة:  

٢٠١6٢٠١٧٢٠١٧٢٠١6
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف ر.عألف ر.ع

١٣٣.١٤6١64.٧١4الربح المحاسبي63.4١٥٥١.٢6١

١9.9٧٢١9.٧66الضريبة حسب النسبة المقررة في عمان689.6١٠٧.٧

)4١(١.96٢مصروفات غير قابلة للخصم٧٥٥)١6(

)٢.١١٥()٤.٠٢٥(إيرادات معفاة من الضريبة )١.٥٤9()8١4(

٢.٤6٢٢.٥9٥أخرى9999٤8

٧.٧٧9٧.8٤٣٢٠.٣٧١٢٠.٢٠٥

اإللتزامات الضريبية للبنك في سلطنة ُعمان قد تم ربطها حتى العام المنتهي في 3١ ديسمبر ٢٠١١. 

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 3١ ديسمبر ٢٠١6.

االلتزام الضريبي

٢٠١6٢٠١٧٢٠١٧٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.عألف ر.ع

٢٠.٣٧١٢٠.٢٠٥ضريبة الدخل و ضرائب أخرى / السنة الحالية8٤٣.٧.٧٧9٧

)969()٧٠(ضريبة الدخل و ضرائب أخرى / سنوات سابقة)٢٧()3٧3(

٧.4٠6٧.8١6٢٠.٢9١١9.٢36

 األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة المعترف بها:
األصول الضريبية المؤجلة منسوبة للتالي:

8٧١١.٤8٠
  فروقات مؤقتة قابلة للخصم متعلقة في

مخصصات وإعادة تقييم المباني
٣.8٤١٢.٢6١

)١١٢(٢٠٤إستثمارات متاحة للبيع ٧8)43(

8٢8١.٥٥8٤.٠٤٧٢.١49

حركة األصول واإللتزامات الضريبية:

٢٠١6٢٠١٧٢٠١٧٢٠١6
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف ر.عألف ر.ع

٢.١٥١١.9٥3الرصيد في بداية السنة٧٥٢8٢8

١.٥٧93٧٠المكون خالل السنة ١436٠8

)١٧4(٣١٧األثر الضريبي لحركة اإلستثمارات المتاحة للبيع خالل السنة١٢٢)6٧(

8٢8١.٥٥8٤.٠٤٧٢.١49
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دين ثانوي- ١٥

٢٠١6٢٠١٧٢٠١٧٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.عألف ر.ع

١٢٧.٥٣٢١3٥.3٢٥في ١ يناير١٠٠.٥٢.١٠٠٤9

)٧.٧93()6٢.٥9٧(مدفوعة خالل السنة)٢٤.١٠٠()٠٠٠.3(

49.١٠٠٢٥.٠٠٠6٤.9٣٥١٢٧.٥3٢

رأس المال - ١6

رأس المال المرخص به للبنك هو ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم و القيمة األسمية للسهم الواحد ١٠٠ بيسة ) مقابل ٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم و القيمة األسمية للسهم 
الواحد ١٠٠ بيسة لعام ٢٠١6( و في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ أصدر البنك ١.٥48.٥٢٠.338 سهم بقيمة أسمية للسهم الواحد ١٠٠ بيسة مدفوعة بالكامل ) 

مقابل ١.4٧4.٧8١.٢٧٥ سهم في عام ٢٠١6 بقيمة أسمية ١٠٠ بيسة للسهم الواحد( .

في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ كان المساهمين الذين يملكون ١٠ ٪ أو أكثر من رأس مال البنك كما يلي: 

 عدد األسهم 
باأللف سهم

النسبة المئوية 
للتملك

٣٤.9٠ ٪٥٤٠.٤٣١البنك التجاري القطري 

١٤.٧٤ ٪٢٢8.٣١8مجموعة سهيل بهوان )القابضة( ش م م 

١١.٣١ ٪١٧٥.٠98صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 

النسبة المئوية للتملك محسوبة على أساس مجموع أسهم البنك الموجودة في تاريخ بيان المركز المالي. 

عالوة إصدار- ١٧

تمثل عالوة إصدار األسهم البالغة 34.٥ مليون ريال عماني )89.٥ مليون دوالر أمريكي( العالوة المحصلة من إصدار ١٠ ماليين سهم من قبل البنك 
من خالل طرح خاص بسعر 4.4٥ ريال عماني )١١.٥6 دوالر أمريكي( للسهم، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مساهمي البنك أثناء جمعيتهم 

السنوية غير العادية المنعقدة في سنة ٢٠٠٥، وفي ذلك الوقت بلغت القيمة اإلسمية لسهم البنك قدرها ١ ريال عماني.

االحتياطي القانوني- ١8

يدرج االحتياطي القانوني الغير قابل للتوزيع وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان ووفقا للقانون االتحادي رقم ١٠ في 
أبوظبي. يجب تحويل سنويا ما ال يقل عن ١٠٪ 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 3١ ديسمبر ٢٠١٧ وصل اإلحتياطي القانوني في سلطنة ُعمان ثلث رأس المال المصدر.

إحتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع  - ١9

إحتياطي اإلستثمارات 
المتاحة للبيع 

إحتياطي إعادة 
التقييم 

إحتياطي الدين 
الثانوي 

المجموع

ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع 

١.١١١٤.٣8٥٤٠.٧٠٠٤6.١96في ١ يناير ٢٠١٧

)٤.٤١٧(--)٤.٤١٧(صافي حركة قيود إستثمارات متوفرة للبيع 

تأثير ضريبة صافي الخسائر على اإلستثمارات 
المالية المتاحة للبيع 

١٢٢--١٢٢

 خسائر إنخفاض قيمة من إستثمارات 
متاحة للبيع تم إدراجها في بيان الدخل الشامل

)688(--)688(

)٢٤.١٠٠()٢٤.١٠٠(--محول الى األرباح المحتجزة

٥.٠٠٠٥.٠٠٠--الُمحول إلى إحتياطي الدين الثانوي 

٤.٣8٥٢١.6٠٠٢٣.٤89)٢.٤96(في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 

١١.٣9٠٥6.١٠٣6١.٠١٠)6.٤8٣(في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ )ألف دوالر أمريكي(

إحتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع )يتبع(- ١9

يمثل اإلحتياطي الفائض من إعادة تقييم األراضي والمباني وهو غير قابل للتوزيع لحين بيع أو إستخدام األصول المتعلقة.  ( ١)

يمثل إحتياطي الدين الثانوي تحويل سنوي مقابل الدين الثانوية الذي يستحق خالل فترة الخمس سنوات التالية )إيضاح ١٥(. اإلحتياطي متوفر ( ٢)
إلعادة تحويله إلى األرباح المحتجزة عند إستحقاق اإليداع الخاص.  

المستوى ١ سندات دائمة- ٢٠

في سنة ٢٠١٥، أصدر البنك سندات دائمة ١ لتداول االوراق )سندات المستوى ١( والبالغة ١١٥ مليون ريال عماني )3٠٠ مليون دوالر أمريكي(.

سندات المستوى ١ تشكل التزامات مباشرة وغير مشروطة، وغير مضمونة تابعة للبنك ويتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية وفقا لمعيار 
المحاسبة الدولي رقم 3٢: األدوات المالية - تصنيف. ال يوجد موعد استحقاق ثابت أو نهائي للسندات الدائمة من المستوى ١. يوجد من قبل البنك 

في تقديرها موعد استرداد على ١8 نوفمبر ٢٠٢٠ )»تاريخ الدعوة األولى«( أو في أي تاريخ دفع الفائدة و يخضع عد ذلك لموافقة مسبقة من البنك 
المركزي العماني.

السندات من المستوى ١ تحمل الفائدة على القيمة االسمية لها من تاريخ التسجيل االول بمعدل سنوي ثابت قدره ٧.8٧٥٪. 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. 

.)١١١4 BM( وتشكل هذه األوراق جزء من رأس المال الفئة ١ من البنك وتتوافق مع بازل 3 وانضمة البنك المركزي العماني

توزيع األرباح المدفوعة والمقترحة - ٢١

إقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بواقع ٠.٠١٥ ريال عماني لكل سهم  تبلغ في مجموعها  ٢3.٢ مليون ريال عماني ) مقابل ٠.٠39 دوالر 
أمريكي للسهم الواحد و باجمالي 6٠.3 مليون دوالر أمريكي( و توزيعات أرباح أسهم منحة بقيمة اسمية ٠.٠٠٥ ريال عماني للسهم الواحد 

باجمالي ٧.٧ مليون ريال عماني )٠.٠١3 دوالر أمريكي للسهم الواحد و باجمالي ٢٠.١ مليون دوالر أمريكي ( و ذلك عن السنة المنتهية في 3١ 
ديسمبر ٢٠١٧ وهي خاضعة لموافقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية العادية المقرر عقدها في مارس ٢٠١8.  

تم في إجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقد في مارس ٢٠١٧ الموافقة ودفعت الحقً، توزيعات أرباح نقدية بواقع ٠.٠١6 ريال عماني للسهم 
مجموعها ٢3.٥ مليون ريال عماني )٠.٠3٠ دوالر أمريكي للسهم مجموعها6١ مليون دوالر أمريكي( و توزيعات أرباح أسهم منحة بقيمة اسمية 

٠.٠٠٥ ريال عماني للسهم الواحد باجمالي ٧.4 مليون ريال عماني )٠.٠١3 دوالر أمريكي للسهم الواحد و باجمالي ١9.٢ مليون دوالر أمريكي (  
للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١6 .

االرتباطات وااللتزامات االحتمالية الطارئة- ٢٢

قام البنك، من أجل تلبية اإلحتياجات المالية للعمالء ، بإبرام إرتباطات مختلفة غير قابلة لإلغاء 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 تلقائيً. 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 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 وفقً لشروط العقد.

٢٢-١ االلتزامات االحتمالية الطارئة 

بلغت التزامات البنك بالنيابة عن العمالء التي لها مقابل من التزامات العمالء بتاريخ قائمة المركز المالي كالتالي:

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

١.٢٠4.٠6٢ 9٤٧.8٤٤ ضمانات ٣6٤.9٢٠ 463.٥64

٢٠8.١4٠ ٢١٣.٤٧٣ اعتمادات مستندية 8٢.١8٧ 8٠.١34

١.4١٢.٢٠٢ ١.١6١.٣١٧ ٤٤٧.١٠٧ ٥43.698
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 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

االرتباطات وااللتزامات االحتمالية الطارئة )يتبع(- ٢٢

يوضح الجدول التالي تركيز االلتزامات اإلحتمالية الطارئة طبقا للقطاع االقتصادي:

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

٧١3.٢٧3 ٥6٣.١٤٢ إنشاءات ٢١6.8١٠ ٢٧4.6١٠

١84.٥١6 ١9١.١٠٣ تجارة جملة و بالتجزئة ٧٣.٥٧٥ ٧١.٠39

6١.١٢٥ ١١٣.٢٠٥ أخرى   ٤٣.٥8٤ ٢3.٥33

١٧8.١46 ١١١.6٠9 صناعة  ٤٢.9٧٠ 68.٥86

١6٥.3٧9 9١.٥٢٥ مؤسسات مالية ٣٥.٢٣٧ 63.6٧١

68.٧٢9 ٥٣.٤٥8 خدمات  ٢٠.٥8١ ٢6.46١

١9.6٥3 ٢٣.٤٢٢ نقل و اتصاالت 9.٠١٧ ٧.٥66

٢.9١4 9.٣٣٤ تعدين و محاجر ٣.٥9٤ ١.١٢٢

١٧.٢4٢ ٣.٢٧١ كهرباء، غاز و مياه ١.٢٥9 6.638

٧٠٠ 699 شخصية  ٢69 ٢٧٠

٥٢٥ ٥٤9 زراعة ٢١١ ٢٠٢

١.4١٢.٢٠٢ ١.١6١.٣١٧ ٤٤٧.١٠٧ ٥43.698

تتضمن الضمانات مبلغ ١4.3 مليون ريال عماني تجاه ضمانات األداء والمدفوعات مقدما التي تم استدعاؤها من قبل المستفيد. إن البنك، بناء 
على مشورة قانونية مستقلة تم الحصول عليها، واثق من استرداد المبلغ المستحق للمستفيد من عميله وشرع في اتخاذ إجراء قانوني ضد 

هذا العميل. لم يقم البنك بإنشاء أي مخصص لخسائر انخفاض القيمة لهذه المبالغ المتنازع عليها من العميل.

 تشتمل الضمانات على مبلغ ٠.٢9 مليون ريال عماني ٠.٧٥ / مليون دوالر أمريكي )٢٠١6: ٠.4 مليون ريال عماني / ١ مليون دوالر أمريكي(
متعلقة بقروض متعثرة.

٢٢-٢ اإلرتباطات 

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

6١8.٢6٢ ٤٢٢.9٢٧ إرتباطات غير مسحوبة  ١6٢.8٢٧ ٢38.٠3١

٥3.86٥ ٥.٠6٢ المصروفات الرأسمالية ١.9٤9 ٢٠.٧38

٥.943 8.89٤ إلتزامات عقود اإليجار التشغيلية   ٣.٤٢٤ ٢.٢88

الحد األدنى لمدفوعات عقود اإليجار المستقبلية:

٢.899 ٣.٣٤٠ أقل من سنة واحدة  ١.٢86 ١.١١6

3.٠44 ٥.٥٥٤ من سنة إلى خمس سنوات  ٢.١٣8 ١.١٧٢

٥.943 8.89٤ ٣.٤٢٤ ٢.٢88

٢٢-٣ 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:

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

88.٥84 88.٥8٤ فرع أبوظبي  ٣٤.١٠٥ 34.١٠٥

٥٠.٠٠٠ ٥٠.٠٠٠ فروع جمهورية مصر العربية  ١9.٢٥٠ ١9.٢٥٠

١38.٥84 ١٣8.٥8٤ ٥٣.٣٥٥ ٥3.3٥٥

االرتباطات وااللتزامات االحتمالية الطارئة )يتبع(- ٢٢

٢٢-٤ 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.

٢٢-٥ األصول اإلئتمانية

القيمة العادلة لألوراق المالية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ المحتفظ بها كأمانة للعمالء تبلغ قدرها 4٧.8 مليون ريال عماني / ١٢4.١ مليون دوالر 
أمريكي )٢٠١6-  ٥9.6٢ مليون ريال عماني / ١٥4.8٥ مليون دوالر أمريكي(.

إيرادات الفوائد- ٢٣

٢٠١6٢٠١٧٢٠١٧٢٠١6
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف ر.عألف ر.ع

٣66.9٧٢34٧.٧48الفائدة من العمالء ١33.883١٤١.٢8٤

9.٠966.686الفائدة من البنوك ٢.٥٧4٣.٥٠٢

١36.4٥٧١٤٤.٧86٣٧6.٠683٥4.434

األصول التي تحتسب لها فوائد، بخالف االستثمارات، حققت فوائد إجمالية بمعدل فائدة فعلي سنوي يبلغ ٥.٢٠٪ للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر 
٢٠١٧ )مقارنة بنسبة 4.9٠٪ للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١6(.

مصروفات الفوائد- ٢٤

٢٠١6٢٠١٧٢٠١٧٢٠١6
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف ر.عألف ر.ع

١٠٧.٣٢٧٧٥.483الفائدة للعمالء ٠6١٤١.٣٢١.٢9

١٥.8٣١١٢.١٧4الفائدة للبنوك ٠9٥.4.68٧6

١8.١٣٠١١.9٥6سندات متوسطة األجل بعملة اليورو4.6٠36.98٠

38.3٥١٥٤.٣96١٤١.٢8899.6١3

 بلغ المتوسط الفعلي اإلجمالي التكلفة السنوية لألموال بالنسبة للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ نسبة ١.9٥٪ )مقارنة بنسبة 
١.43٪ للسنة  المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١6(. 

إيرادات التشغيل األخرى- ٢٥

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

4١.٥8٧ ٥٠.6٤٧ إيرادات الرسوم والعموالت  ١9.٤99 ١6.٠١١

)١6( )١8( مصروفات الرسوم والعموالت  )٧( )6(

4١.٥٧١ ٥٠.6٢9 صافي الرسوم والعموالت  ١9.٤9٢ ١6.٠٠٥

١6.٢88 ١٣.١٢٢ رسوم الخدمات ٥.٠٥٢ 6.٢٧١

4.44٧ ٤.8٢9 أرباح بيع استثمارات  ١.8٥9 ١.٧١٢

١٢.8٠8 ١٢.٧٧٤ صافي األرباح من عمليات صرف العملة األجنبية ٤.9١8 4.93١

9.٥4٥ ١٣.8١٠ اإليرادات من سندات وأخرى  ٥.٣١٧ 3.6٧٥

١.969 ٣.٤88 توزيعات األرباح  ١.٣٤٣ ٧٥8

3.١٠٧ ٣.١6٤ إيرادات متنوعة ١.٢١8 ١.١96

89.٧3٥ ١٠١.8١6 ٣9.١99 34.٥48
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مصروفات التشغيل األخرى - ٢6

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

١6.٠88 ١٥.9٥٣ مصروفات التأسيس 6.١٤٢ 6.١94

4٠.٠3٢ ٤١.69١ مصروفات التشغيل والمصروفات اإلدارية ١6.٠٥١ ١٥.4١٢

8١٠ 8٧٠ مكافآت مجلس اإلدارة  ٣٣٥ 3١٢

٥6.93٠ ٥8.٥١٤ ٢٢.٥٢8 ٢١.9١8

المعامالت مع األطراف ذات العالقة- ٢٧

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:

 ٢٠١ ٢٠١٧6

مساهم 
المجموع أخرى رئيسي

مساهم 
المجموع أخرىرئيسي

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

99.٠3999.٠39-١٣8.69٧١٣8.69٧-القروض والسلف

٢.٧٣٠٣8.٥٤8٤١.٢٧88٢.٢9٢3٥.3٠4١١٧.٥96ودائع العمالء

١٥69.6٢٥9.٧8١٥٥١3.668١3.٧٢3المستحق من البنوك

٢8.9١٧-٤٢٧٢8.9١٧-٤٢٧المستحق للبنوك

١٤.٥٠٠٣.٠٠٠١٧.٥٠٠١4.٥٠٠4.٠٠٠١8.٥٠٠دين ثانوي 

٣.٠٥٧8.٧6٥١١.8٢٢١١8٥.348٥.466خطابات مستندية، ضمانات وأوراق قبول 

٧٧.٠٠٠-٧٧.٠٠٠٧٧.٠٠٠-٧٧.٠٠٠تسهيالت إئتمانية متجددة حسب الطلب 

4٢٢-4٢٢---ضمانات ضد المخاطر مستلمة 

١.9١8-١.98١١.9١8-١.98١اإلستثمار

يتضمن األرباح أو الخسائر للسنة  المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:

 ٢٠١ ٢٠١٧6

مساهم 
المجموع أخرى رئيسي

مساهم 
المجموع أخرىرئيسي

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

 3.١6٥3.١6٥- ٤٠6.٢٧٥6.٣١٥إيرادات الفوائد

 ١3٠  ٥6  ٧4   8٠89٥9٧٥إيرادات العمولة 

 3.٧44  38٧  ٢.9٤٧١.٠96٤.٠٤٣3.3٥٧مصروفات الفوائد 

 ١.٠٥١  ١.٠٥١  -   ٤٤٥٤٤٥ -   مصروفات أخرى 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع(- ٢٧

 ٢٠١ ٢٠١٧6

مساهم 
المجموع أخرى رئيسي

مساهم 
المجموع أخرىرئيسي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

 ٢٥٧.٢44 ٢٥٧.٢44 -   ٣6٠.٢٥٢ ٣6٠.٢٥٢ -   القروض والسلف

 3٠٥.444 ٢١3.٧4٥9١.699 ٧.٠9١١٠٠.١٢٥١٠٧.٢١6ودائع العمالء

 3٥.644 3٥.٥٠١ ١43 ٤٠٥٢٥.٠٠٠٢٥.٤٠٥المستحق من البنوك

 ٧٥.١٠9 -    ١.١٠9٧٥.١٠9 -   ١.١٠9المستحق للبنوك

 48.٠٥٢ ١٠.39٠ ٧.٧9٢٤٥.٤٥٥3٧.66٢ ٣٧.66٢دين ثانوي 

 ١4.١9٧ 3٠6١3.89١ ٧.9٤٠٢٢.٧66٣٠.٧٠6خطابات مستندية، ضمانات وأوراق قبول 

 ٢٠٠.٠٠٠  -    ٢٠٠.٠٠٠  ٢٠٠.٠٠٠  -    ٢٠٠.٠٠٠ تسهيالت إئتمانية متجددة حسب الطلب 

 ١.٠96 -    ١.٠96- -   -ضمانات ضد المخاطر مستلمة 

 4.98٢ -    ٥.١٤٥4.98٢ -   ٥.١٤٥اإلستثمارات

يتضمن األرباح أو الخسائر للسنة  المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:

 ٢٠١ ٢٠١٧6

مساهم 
المجموع أخرى رئيسي

مساهم 
المجموع أخرىرئيسي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

8.٢٢١8.٢٢١-١٠4١6.٢99١6.4٠3إيرادات الفوائد 

٢٠8٢.3٢٥٢.٥3١١9٢١4٥33٧إيرادات العمولة 

٧.6٥٥٢.84٧١٠.٥٠٢8.٧١9١.٠٠٥9.٧٢4مصروفات الفوائد 

٢.٧3٠٢.٧3٠-١.١٥6١.١٥6-مصروفات أخرى 

تفاصيل مزايا اإلدارة العليا هي كالتالي:

٢٠١6
ألف دوالر أمريكي

٢٠١٧
ألف دوالر أمريكي

٢٠١٧
ألف ر.ع

٢٠١6
ألف ر.ع

رواتب ومزايا قصيرة االجل أخرى 

8.١43 8.3٠9 3.١99    - ثابتة 3.١3٥

3.٧66 3.894 ١.499    - غير ثابتة ١.4٥٠

١١.9٠9 ١٢.٢٠3 4.698 4.٥8٥
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العائد األساسي والمخفف للسهم الواحد- ٢8

يحتسب عائد السهم الواحد بتقسيم ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:

٢٠١6 ٢٠١٧
ألف ر.ع ألف ر.ع

٥٥.٧٧9 ٤٤.٠٢6 ربح بعد الضريبة 

)8.٠١٠( )9.٠96( ناقص : الفائدة على السندات مستدامة المستوى ١

4٧.٧69 ٣٤.9٣٠ الربح العائد للمساهمين 

١.٥48.٥٢٠ ١.٥٤8.٥٢٠ المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة ب)االف ر.ع(   

٠.٠3١ ٠.٠٢٣ العائد األساسي للسهم الواحد )ر.ع(

٢٠١6 ٢٠١٧
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي

١44.88٠ ١١٤.٣٥٣ ربح بعد الضريبة

)٢٠.8٠٥( )٢٣.6٢6( ناقص : الفائدة على السندات مستدامة المستوى ١

١٢4.٠٧٥ 9٠.٧٢٧ الربح العائد للمساهمين 

١.٥48.٥٢٠ ١.٥٤8.٥٢٠ المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )باأللف الدوالر األمريكي(

٠.٠8 ٠.٠6 العائد األساسي للسهم الواحد ) بالدوالر األمريكي(

خالل العام ٢٠١٧، أصدر البنك توزيعات أرباح أسهم منحة ٠.٠٠٥ ريال عماني للسهم الواحد بإجمالي ٧.4 مليون ريال عماني ) ٠.٠١3 دوالر امريكي 
للسهم الواحد بإجمالي ١9.٢ 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 بشكل نشط لتغطية المخاطر المتأصلة في األعمال.  كما تتم مراقبة كفاية رأسمال البنك بإستخدام، 
ضمن مقاييس أخرى، القوانين والنسب التي أصدرتها لجنة بازل حول اإلشراف على المصارف والتي قام بتبنيها 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.

يقوم البنك بإدارة هيكلية رأسماله وإجراء التعديالت عليها، على ضوء التغييرات في الظروف اإلقتصادية وخصائص مخاطر أنشطته. من أجل 
الحفاظ أو تعديل هيكلية رأس المال، يجوز للبنك أن يقوم بتعديل قيمة توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين أو إصدار، عائد رأس مال إلى 

المساهمين أو إصدار أوراق مالية رأسمالية. تم تعديل سياسة إدارة رأس المال خالل السنة لتشمل التغييرات التنظيمية.

إن المعيار الدولي لتقييم كفاية رأس المال هو معدل مخاطر األصول الذي يقارن رأس المال باألصول المدرجة والغير مدرجة في قائمة المركز 
المالي المرجحة لفئات عريضة من المخاطر.

كفاية رأس المال- ٢9

لقد تم إحتساب معدل مخاطر األصول وفقً إلرشادات كفاية رأس المال الصادرة من بنك التسويات الدولية كما يلي:

٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6
ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف ر.ع ألف ر.ع

قاعدة راس المال

١.٠٢١.٠٧٠ ١.٠٤٣.٠86 فئة ١ / أموال المساهمين  ٤٠١.٥88 393.١١٢

3٠٠.٠٠٠ ٣٠٠.٠٠٠ اضافة راس المال من المستوى ١  ١١٥.٥٠٠ ١١٥.٥٠٠

١٢٢.888
١٠١.896

 فئة ٢ /الدين الثانوي و اإليداع الخاص 
والمخصصات المجمعة لخسائر اإلنخفاض في القيمة

٣9.٢٣٠ 4٧.3١٢

١.443.9٥8 ١.٤٤٤.98٢ إجمالي قاعدة رأس المال ٥٥6.٣١8 ٥٥٥.9٢4

مرجح التعرض لمخاطر األصول

٧.٥٠٠.٢٥٧ ٧.٤٤٥.٢٥٥ مخاطر األئتمان ٢.866.٤٢٣ ٢.88٧.٥99

6٢6.٧٢٢ 6٥٥.٧٧9 مخاطر التشغيل ٢٥٢.٤٧٥ ٢4١.٢88

١٥٥.٥84 ٢٢8.٥٤٣ مخاطر السوق 8٧.989 ٥9.9٠٠

8.٢8٢.٥63 8.٣٢9.٥٧٧ إجمالي مرجح التعرض لمخاطر األصول ٣.٢٠6.88٧ 3.١88.٧8٧

٪١٢.3 ٪١٢.٥ نسبة رأس المال / نسبة المستوى االول ٪١٢.٥ ٪١٢.3

٪١6.٠ ٪١6.١ نسبة المستوى ١ ٪١6.١ ٪١6.٠

٪١٧.4 ٪١٧.٣ معدل مخاطر األصول )معايير بازل ٢( ٪١٧.٣ ٪١٧.4

إدارة المخاطر- ٣٠

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 تمشيً 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.

٣٠-١ مخاطر االئتمان

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 تمشيً 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.
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إدارة المخاطر )يتبع(- ٣٠

٣٠-١ مخاطر االئتمان )يتبع(

 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.

باإلضافة إلى مراجعات مخاطر االئتمان السنوية الرسمية لتسهيالت كل شركة، يتم أيضً 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 تمشيً 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 دوريً، 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.

تتم مراجعة لمحفظة إئتمان تجارة التجزئة على أساس شهري، وتقدم إلى لجنة إدارة المخاطر التابعة، ويرفع التقرير ربع السنوي  عن الشهر 
السابق إلى لجنة المخاطر التابعة للمجلس. تشمل النقاط الهامة التي تغطيها المراجعة ما يلي:

مراجعة المحفظة	 

موجز اإلدارة لإنحراف وإتجاهات تعثر االداء )الذي يتضمن تحليل االنحراف حسب المنتج، وتحليل النتائج ، والتاخير  عبر معايير االئتمان المختلفة، الخ.(	 

المشاريع المتعهد القيام بها / والتي تم الوفاء بها خالل الشهر.	 

إدارة المخاطر )يتبع(- ٣٠

٣٠-١ مخاطر االئتمان )يتبع(

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 دوريً من قبل لجنة إدارة اإلئتمان، ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

إجمالي الحد األقصى للمخاطر

 إجمالي
الحد األقصى 

للمخاطر

 إجمالي 
الحد األقصى 

للمخاطر

إجمالي 
الحد األقصى 

للمخاطر 

إجمالي 
الحد األقصى 

للمخاطر 
٢٠١6 ٢٠١٧ ٢٠١٧ ٢٠١6

ألف دوالر أمريكي  ألف دوالر أمريكي  ألف ر.ع ألف ر.ع

١.٢٠٧.8١١ 86١.6٤٥ أرصدة لدى البنوك المركزية ٣٣١.٧٣٣ 46٥.٠٠٧

٢99.٥٥8 ٣6٠.١8٢ المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  ١٣8.6٧٠ ١١٥.33٠

6.93٥.٧9٥ 6.89٣.١٧١ صافي القروض والسلفيات إلى العمالء ٢.6٥٣.8٧١ ٢.6٧٠.٢8١

333.46٢ ٤٧٥.6٣6 اإلستثمارات المالية المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة  ١8٣.١٢٠ ١٢8.383

١33.833 ١١١.9٠6 األصول األخرى ٤٣.٠8٤ ٥١.٥٢٥

٢١.8١٠ ٧.٠١6 ٢.٧٠١ 8.39٧

8.93٢.٢69 8.٧٠9.٥٥6 إجمالي المخاطر لبنود داخل قائمة المركز المالي ٣.٣٥٣.١٧9 3.438.9٢3

١.٢٠4.٠6٢ 9٤٧.8٤٤ خطابات الضمان ٣6٤.9٢٠ 463.٥64

٢٠8.١4٠ ٢١٣.٤٧٣ خطابات اإلعتماد 8٢.١8٧ 8٠.١34

6١8.٢6٢ ٣٤١.١٠9 إلتزامات غير مسحوبة ١٣١.٣٢٧ ٢38.٠3١

٢.٠3٠.464 ١.٥٠٢.٤٢6 إجمالي المخاطر لبنود خارج  قائمة المركز المالي ٥٧8.٤٣٤ ٧8١.٧٢9

يمثل الجدول أعاله السيناريو األسوأ لمخاطر اإلئتمان الذي يتعرض له البنك في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ و 3١ ديسمبر ٢٠١6 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. 
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إدارة المخاطر )يتبع(- ٣٠

٣٠-١ مخاطر االئتمان )يتبع(

سياسات تخفيف المخاطر )يتبع(

تحليل جودة إئتمان القروض والسلفيات يتم إظهارها فيما يلي: 

 القروض الفاعلة
)ليست مستحقة 

سابقا ًأو منخفضة 
القيمة(

قروض مستحقة 
 سابقا ًولم 
 ت ُدفع ولم 

إجمالي القروضقروض غير فاعلةتخفض قيمتها

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٢.٥٠٣.٥9٠١9٠.8٤٣٧٣.86٣٢.٧68.٢96الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧

٧9٢.٤٢٠١١9.٣669٠.٢٤8١.٠٠٢.٠٣٤اإلضافات خالل السنة

)99٠.٥6٤()٤١.8١9()١٧٧.٣٢9()٧٧١.٤١6(العجز خالل السنة 

)9.٣6٤()9.٣6٤(--مشطوب خالل السنة

٢.٥٢٤.٥9٤١٣٢.88٠١١٢.9٢8٢.٧٧٠.٤٠٢الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧

 الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧
 ألف دوالر أمريكي

6.٥٥٧.٣88٣٤٥.١٤٣٢9٣.٣١9٧.١9٥.8٥٠

٢.٥٠٣.٥9٠١9٠.8٤٣٧٣.86٣٢.٧68.٢96الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١6

 الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١6
 ألف دوالر أمريكي

6.٥٠٢.8٣١٤9٥.696١9١.8٥٢٧.١9٠.٣٧9

تحليل أعمار قروض البنك المتأخرة عن الدفع ولم يتم تخفيض قيمتها يتم إظهارها فيما يلي:

 قروض متأخرة
  عن الدفع من

١ إلى ٣٠ يوم

 قروض متأخرة 
 عن الدفع من 
 ٣١ إلى 6٠ يوم

 قروض متأخرة
 عن الدفع من

المجموع 6١ إلى 89 يوم

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

 صافي القروض والسلفيات إلى العمالء في 
3١ ديسمبر ٢٠١٧

٣6.8٥٣٥٥.6١٢٤٠.٤١٥١٣٢.88٠

٣١9٥.٧٢٢١٤٤.٤٤٧١٠٤.9٧٤٣٤٥.١٤٣ ديسمبر ٢٠١٧ بالدوالر االمريكي

١9٠.8٤٣ 9٤.99٧ ٤٢.٥٣9٥٣.٣٠٧في 3١ ديسمبر ٢٠١6 

٤9٥.696 ٢٤6.٧٤٥ 3١١١٠.٤9١١٣8.٤6٠ ديسمبر ٢٠١6 بالدوالر االمريكي

 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:

الرهونات على أصول األعمال مثل العقارات والمخزون والمدينين؛	 
حجز الودائع الثابتة؛	 
هوامش نقدية؛	 
الرهونات على الممتلكات السكنية والتجارية؛	 
رهن األسهم واألوراق المالية المتداولة.	 

يتم ضمان القروض اإلسكانية برهن الممتلكات السكنية.

تتحكم اإلدارة بالقيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية وفقً لإتفاقية المعنية، وتتحكم بالقيمة السوقية للضمانات التي تم 
الحصول عليها خالل مراجعتها لكفاية مخصص خسائر إنخفاض القيمة.

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. 

إدارة المخاطر )يتبع(- ٣٠

٣٠-١ مخاطر االئتمان )يتبع(

الضمانات والتعزيزات اإلئتمانية األخرى )يتبع(

تحليل الضمانات والتعزيزات اإلئتمانية األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات الممنوحة هي كالتالي:

 القروض الفاعلة
)ليست مستحقة 

سابقا ًأو منخفضة 
القيمة(

قروض مستحقة 
 سابقا ًولم 
 ت ُدفع ولم 

إجمالي القروضقروض غير فاعلةتخفض قيمتها

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٢.٠٢٢.٢6٧96.٥66٢١.٢٥٣٢.١٤٠.٠86الضمانات اإلضافية المتاحة

١.٣9٠--١.٣9٠الكفاالت المتاحة
٢.٥٧9٣.٥٠٢-9٢٣قروض حكومية ميسرة *

٢.٠٢٤.٥8٠96.٥66٢٣.8٣٢٢.١٤٤.9٧8الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
/ ألف دوالر أمريكي 

٥.٢٥8.6٤9٢٥٠.8٢١6١.9٠١٥.٥٧١.٣٧١

١.8٠٢.٠٠9 ٧٤.٧٣9 ١٠١.66٥ ١.6٢٥.6٠٥الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١6

٤.68٠.٥٤٣ ١9٤.١٢٧ ٢6٤.٠6٥ ٤.٢٢٢.٣٥١الرصيد في 3١ ديسمبر ٢٠١6 / ألف دوالر أمريكي 

* تضمن الحكومة القروض الميسرة بمقدار مبلغ األصل غير المدفوع. 

إجمالي القروض والسلف غير المضمونة  هي أقل في قيمها من القيمة اإلجمالية للضمانات المحتفظ بها كما هو موضح أعاله 

 سياسة تكوين المخصصات وإنخفاض القيمة 
يتم إجراء تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد سواء يوجد هناك دليل موضوعي بأن أصل مالي محدد يجوز تخفيض قيمته. في حال 
وجود مثل ذلك الدليل، يتم تحديد المبلغ التقديري القابل لإسترداد وأية خسائر إنخفاض للقيمة، بناءًا على صافي القيمة الحالية للتدفقات 

النقدية المتوقعة المستقبلية، المدرجة في قائمة الدخل. باإلضافة إلى ذلك، يقوم البنك بتكوين مخصص جماعي. 

تحليل إضافي لقروض البنك المتعثرة طبقً لتصنيف البنك المركزي العماني يتم إظهارها فيما يلي: 

المجموعخسارةمشكوك فيهادون المستوى
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

8.8٧9٢١.٥١6٤٣.٤68٧٣.86٣الرصيد في ١ يناير ٢٠١٧ 

9.٢١9٥٠.٤٣٤٣٣.٠٤69٢.699اإلضافات خالل السنة 

)٤٤.٢٧٠()٤.68٢()٣٤.٠٢9()٥.٥٥9(العجز خالل السنة

)9.٣6٤()9.٣6٤(--مشطوب خالل السنة

١٢.٥٣9٣٧.9٢١6٢.٤68١١٢.9٢8الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 الرصيد كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ 
ألف دوالر أمريكي 

٣٢.٥6998.٤96١6٢.٢٥٥٢9٣.٣٢٠

8.8٧9٢١.٥١6٤٣.٤68٧٣.86٣الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6

 الرصيد كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6 
ألف دوالر أمريكي 

٢٣.٠6٢٥٥.886١١٢.9٠٤١9١.8٥٢

الحركة في القروض المعاد جدولتها  

٢٠١٧٢٠١6
ألف ر.عألف ر.ع

6٠.68٢ ٧٠.6٧6الرصيد في ١ يناير 

3٠.883 ١9.٣٠8اإلضافات خالل السنة

)٢٠.889()٢8.٤9٤(العجز خالل السنة

٧٠.6٧6 6١.٤9٠الرصيد كما في 3١ ديسمبر 

١83.٥٧4 ١٥9.٧١٤الرصيد كما في 3١ ديسمبر ألف دوالر أمريكي 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧، يتم إعادة التفاوض على قروض بمقدار ×××  ريال عماني.
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 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إدارة المخاطر )يتبع(- ٣٠

٣٠-٢ مخاطر السيولة

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 لإيداع، 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. 

يحتفظ البنك بالسيولة بأن يقوم بصورة مستمرة بتقييم وتحديد والتحكم بتغيرات حاجات التمويل المطلوبة لتلبية األهداف اإلستراتيجية 
بالنسبة لإستراتيجية 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 دوريً من خالل تحليل لتقارير مختلفة، مثل، 

إستحقاقات األصول واإللتزامات، وخطوط السيولة، ومؤشرات لإنذار 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 دوريً 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 ٢٠١8، بنسبة حد أدنى قدرها ١٠٠٪ وفقً للتوجيهات التنظيمية.

فيما يلي موجز االستحقاق لألصول وااللتزامات كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

تحت الطلب
حتى ٣ أشهر

٣ إلى١٢  
شهر

المجموع 
الفرعي أقل 

من ١٢ شهر

 من سنة
إلى٥  

سنوات
 أكثر من

٥ سنوات 

المجموع 
الفرعي أكثر 

المجموعمن ١٢ شهر

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

 النقدية واألرصدة لدى 
البنوك المركزية 

٣٢٣.٥8٢٢٥.٤٧٥٣٤9.٠٥٧١٧.9٠٧١6.١٤٧٣٤.٠٥٤٣8٣.١١١

صافي المستحق من البنوك 
وإيداعات أخرى بأسواق المال

١٠٧.٣٣١٢٠.١٧٤١٢٧.٥٠٥١.٥٤٠9.6٢٥١١.١6٥١٣8.6٧٠

٣66.١٠٠٢9٥.٤٥866١.٥٥86٢8.9٣٠١.٣6٣.٣8٣١.99٢.٣١٣٢.6٥٣.8٧١صافي القروض والسلفيات 

 اإلستثمارات بادوات مالية 
 لغير اغراض المتاجرة

9٥.٠٧٠١.9٧٢9٧.٠٤٢١6.٠6٥٧٠.٠١٣86.٠٧8١8٣.١٢٠

6٥.٧9٥6٥.٧9٥6٥.٧9٥----المباني  والمعدات

8٥9٤٥.٧8٥-٤٠.٣٧٢٤.٥٥٤٤٤.9٢68٥9األصول األخرى 

9٣٢.٤٥٥٣٤٧.6٣٣١.٢8٠.٠8866٥.٣٠١١.٥٢٤.96٣٢.١9٠.٢6٤٣.٤٧٠.٣٥٢ مجموع األصول 

 صافي المستحق للبنوك 
وإيداعات أخرى بأسواق المال

8٣.٣٧9٣.8٧88٧.٢٥٧٣8.٣-٥٠٠8.٥٠٠١٢٥.٧٥٧

 ودائع العمالء واإلستثمارات 
غير المشروطه

69٤.٢٠٥٧66.٧9١١.٤6٠.996٥٤٠.٧6٣٤٥9.٧6٣١.٠٠٠.٢٧١٢.٤6١.٢6٧

٢٣٠.9٠6٢٣٠.9٠6-٢٣٠.9٠6---سندات متوسطة االجل باليورو

9٠8٧٣.٣٤٧-68.6٥٧٣.٧8٢٧٢.٤٣99٠8اإللتزامات األخرى 

٧.8١6---٧.8١6-٧.8١6الضرائب

١8.٠٠٠٢٥.٠٠٠-٧.٠٠٠٧.٠٠٠١8.٠٠٠-الدين الثانوي

٤٣٠.٧٥9٤٣٠.٧٥9٤٣٠.٧٥9----حقوق المساهمين

١١٥.٥٠٠١١٥.٥٠٠١١٥.٥٠٠----السندات الدائمة )المستوى ١(

  مجموع اإللتزامات 
وحقوق المساهمين 

8٥٤.٠٥٧٧8١.٤٥١١.6٣٥.٥٠88٢9.٠٧٧١.٠٠٥.٧6٧١.8٣٤.8٤٤٣.٤٧٠.٣٥٢

تحت الطلب
حتى ٣ أشهر

٣ إلى١٢  
شهر

المجموع 
الفرعي أقل 

من ١٢ شهر

 من سنة
إلى٥  

سنوات
 أكثر من

٥ سنوات 

المجموع 
الفرعي أكثر 

المجموعمن ١٢ شهر

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

 النقدية واألرصدة لدى 
البنوك المركزية 

8٤٠.٤٧٣66.١699٠6.6٤٢٤6.٥١٢٤١.9٤٠88.٤٥٢99٥.٠9٤

 المستحق من البنوك
وإيداعات أخرى في أسواق المال

٢٧8.٧8٢٥٢.٤٠٠٣٣١.١8٢٤.٠٠٠٢٥.٠٠٠٢9.٠٠٠٣6٠.١8٢

9٥٠.9٠9٧6٧.٤٢٣١.٧١8.٣٣٢١.6٣٣.٥8٤٣.٥٤١.٢٥٥٥.١٧٤.8٣96.89٣.١٧١صافي القروض والسلفيات 

٢٤6.9٣٥٥.١٢٢٢٥٢.٠٥٧٤١.٧٢٧١8١.8٥٢٢٢٣.٥٧9٤٧٥.6٣6اإلستثمارات المالية

١٧٠.896١٧٠.896١٧٠.896----الممتلكات والمعدات

٢.٢٣١١١8.9٢٢-١٠٤.86٢١١.8٢9١١6.69١٢.٢٣١األصول األخرى 

٢.٤٢١.96١9٠٢.9٤٣٣.٣٢٤.9٠٤١.٧٢8.٠٥٤٣.96٠.9٤٣٥.688.99٧9.٠١٣.9٠١ مجموع األصول 

 المستحق للبنوك 
وإيداعات أخرى من أسواق المال

٢١6.٥69١٠.٠٧٣٢٢6.6١٠٠.٠٠٠٣٢-٤٢١٠٠.٠٠٠6.6٤٢

 ودائع العمالء واإلستثمارات 
غير المشروطه

١.8٠٣.١٣٠١.99١.66٥٣.٧9٤.٧9٥١.٤٠٤.٥٧9١.١9٣.٥٢٧٢.٥98.١٠66.٣9٢.9٠١

٥99.٧٥6٥99.٧٥6-٥99.٧٥6---سندات متوسطة االجل باليورو

٢.٣٥8١9٠.٥١٢-١٧8.٣٣١9.8٢٣١88.١٥٤٢.٣٥8اإللتزامات األخرى

٢٠.٣٠١---٢٠.٣٠١-٢٠.٣٠١الضرائب

٤6.٧٥٣6٤.9٣٥-١8.١8٢١8.١8٢٤6.٧٥٣-الدين الثانوي

١.١١8.8٥٤١.١١8.8٥٤١.١١8.8٥٤----حقوق المساهمين

٣٠٠.٠٠٠٣٠٠.٠٠٠٣٠٠.٠٠٠----السندات الدائمة )المستوى ١(

 اإللتزامات اإلجمالية 
وحقوق المساهمين 

٢.٢١8.٣٣١٢.٠٢9.٧٤٣٤.٢٤8.٠٧٤٢.١٥٣.٤٤6٢.6١٢.٣8١٤.٧6٥.8٢٧9.٠١٣.9٠١

إدارة المخاطر )يتبع(- ٣٠

٣٠-٢ مخاطر السيولة )يتبع(
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 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إدارة المخاطر )يتبع(- ٣٠

٣٠-٢ مخاطر السيولة )يتبع(

موجز االستحقاق لألصول وااللتزامات كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6:

تحت الطلب
حتى ٣ أشهر

٣ إلى١٢  
شهر

المجموع 
الفرعي أقل 

من ١٢ شهر

 من سنة
إلى٥  

سنوات
 أكثر من

٥ سنوات 

المجموع 
الفرعي أكثر 

المجموعمن ١٢ شهر

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

 النقدية واألرصدة لدى 
البنوك المركزية 

٤١١.٧٤١٤١.6٢8٤٥٣.٣69٣١.٥٢٢٢6.٧٠٣٥8.٢٢٥٥١١.٥9٤

صافي المستحق من البنوك 
وإيداعات أخرى بأسواق المال

89.١٤9١6.٥٥6١٠٥.٧٠٥-9.6٢٥9.6٢٥١١٥.٣٣٠

٤٤٠.٥9٢٢٥٠.١٠669٠.698٥9٥.8٥٢١.٣8٣.٧٣١١.9٧9.٥8٣٢.6٧٠.٢8١صافي القروض والسلفيات 

 اإلستثمارات بادوات مالية  
لغير اغراض المتاجرة

9٤.٥٤٣١٣.9٠٥١٠8.٤٤8١9.9١-٣٥9.9٣٥١٢8.٣8٣

٤6.٣٤٥٤6.٣٤٥٤6.٣٤٥----المباني  والمعدات

٥٧١6٠.٧٥٠-٥6.٣٠9٣.8٧٠6٠.١٧9٥٧١األصول األخرى 

١.٠9٢.٣٣٤٣٢6.٠6٥١.٤١8.٣996٤٧.88٠١.٤66.٤٠٤٢.١١٤.٢8٤٣.٥٣٢.68٣ مجموع األصول 

 صافي المستحق للبنوك 
وإيداعات أخرى بأسواق المال

١١٤.٠٧٥١٠٧.٢8١٢٢١.٣٥6٣.8٧9-٣.8٧9٢٢٥.٢٣٥

 ودائع العمالء واإلستثمارات 
غير المشروطه

6٠6.٥8٠٧٥٧.96٤١.٣6٤.٥٤٤٥٧١.٢98٤6٣.٥١9١.٠٣٤.8١٧٢.٣99.٣6١

٢٣٣.١٠٥٢٣٣.١٠٥-٢٣٣.١٠٥---سندات متوسطة االجل باليورو

١.١968٠.٠6٢-٧6.٢٧9٢.٥8٧٧8.866١.١96اإللتزامات األخرى 

٧.٤٠6---٧.٤٠6-٧.٤٠6الضرائب

٢٥.٠٠٠٤9.١٠٠-٢٤.١٠٠٢٤.١٠٠٢٥.٠٠٠-السندات الدائمة )المستوى ١(

٤٢٢.9١٤٤٢٢.9١٤٤٢٢.9١٤----الدين الثانوي

١١٥.٥٠٠١١٥.٥٠٠١١٥.٥٠٠----حقوق المساهمين

  مجموع اإللتزامات 
وحقوق المساهمين 

8٠٤.٣٤٠89١.9٣٢١.696.٢٧٢8٣٤.٤٧8١.٠٠١.9٣٣١.8٣6.٤١١٣.٥٣٢.68٣

تحت الطلب
حتى ٣ أشهر

٣ إلى١٢  
شهر

المجموع 
الفرعي أقل 

من ١٢ شهر

 من سنة
إلى٥  

سنوات
 أكثر من

٥ سنوات 

المجموع 
الفرعي أكثر 

المجموعمن ١٢ شهر

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

 النقدية واألرصدة لدى 
البنوك المركزية 

١.٠69.٤٥8١٠8.١٢٥١.١٧٧.٥8٣8١.8٧٥69.٣٥8١٥١.٢٣٣١.٣٢8.8١6

 المستحق من البنوك 
وإيداعات أخرى في أسواق المال

٢٣١.٥٥٥٤٣.٠٠٣٢٧٤.٥٥8-٢٥.٠٠٠٢٥.٠٠٠٢99.٥٥8

١.١٤٤.٣9٥6٤9.6٢6١.٧9٤.٠٢١١.٥٤٧.668٣.٥9٤.١٠6٥.١٤١.٧٧٤6.9٣٥.٧9٥صافي القروض والسلفيات 

٥١.٧٧9٣٣٣.٤6٢-٢٤٥.٥66٣6.١١٧٢8١.68٣٥١.٧٧9اإلستثمارات المالية

١٢٠.٣٧٧١٢٠.٣٧٧١٢٠.٣٧٧----الممتلكات والمعدات

١.٤8٣١٥٧.٧9٢-١٤6.٢٥٧١٠.٠٥٢١٥6.٣٠9١.٤8٣األصول األخرى 

٢.8٣٧.٢٣١8٤6.9٢٣٣.68٤.١٥٤١.68٢.8٠٥٣.8٠8.8٤١٥.٤9١.6٤69٠١٧٥.8٠٠األصول اإلجمالية

 المستحق للبنوك وإيداعات 
أخرى من أسواق المال

٢96.٢99٢٧8.6٥٢٥٧٤.9١٠.٠٧٥٥-٥١١٠.٠٧٥8٥.٠٢6

 ودائع العمالء واإلستثمارات 
غير المشروطه

١.٥٧٥.٥٣٢١.968.٧٣8٣.٥٤٤.٢٧٠١.٤8٣.89١١.٢٠٣.9٤6٢.68٧.8٣٧6.٢٣٢.١٠٧

6٠٥.٤686٠٥.٤68-6٠٥.٤68---سندات متوسطة االجل باليورو

٣.١٠6٢٠٧.9٥٣-١98.١٢86.٧١9٢٠٤.8٤٧٣.١٠6اإللتزامات األخرى

١9.٢٣6---١9.٢٣6-١9.٢٣6الضرائب

6٤.9٣٥١٢٧.٥٣٢-6٢.٥9٧6٢.٥9٧6٤.9٣٥-السندات الدائمة )المستوى ١(

١.٠98.٤٧8١.٠98.٤٧8١.٠98.٤٧8----الدين الثانوي

٣٠٠.٠٠٠٣٠٠.٠٠٠٣٠٠.٠٠٠----حقوق المساهمين

 اإللتزامات اإلجمالية 
وحقوق المساهمين 

٢.٠89.١9٥٢.٣١6.٧٠6٤.٤٠٥.9٠١٢.١6٧.٤٧٥٢.6٠٢.٤٢٤٤.٧69.8999.١٧٥.8٠٠

 نسبة تغطية السيوله
نسبة تغطية السيولة هي نسبة زمنية قصيرة األجل تهدف إلى زيادة القدرة على الصمود مقابل نقص السيولة لمدة تصل إلى 3٠ يوما. يتم 

احتساب نسبة تغطية السيولة وفقً لمتطلبات البنك المركزي العماني بموجب التعميم BM١١٢٧ )بازل 3: إطار عمل حول نسبة تغطية 
السيولة ومعايير إفصاح نسبة تغطية السيولة(. يطبق هذا القانون اعتبارا من ١ يناير ٢٠١٥ بنسبة ال تقل عن 6٠٪ وتزيد بنسبة ١٠٪ كل سنة بعد ذلك 

حتى تصل إلى الحد األدنى المطلوب وقدره ١٠٠٪ في ١ يناير ٢٠١9.

إجمالي القيمة 
غير المرجحة

إجمالي القيمة 
المرجحة 

إجمالي 
القيمة غير 

المرجحة

إجمالي 
القيمة 

المرجحة 
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

١.٢٧٥.٢٢٥ - الموجودات السائلة عالية الجودة - ٤9٠.96٢

١.٢٧٥.٢٢٥ - )HQLA( مجموع األصول السائلة عالية الجودة - ٤9٠.96٢

التدفقات النقدية الخارجة

١٠8.١٠6 ١.86٠.١٤6 الودائع ودائع التجزئة من عمالء من الشركات الصغيرة، ومنها ٧١6.١٥6 ٤١.6٢١

٧٧.9٠9 ١.٥٥8.١٧٣ ودائع مستقرة ٥99.89٧ ٢9.99٥

٣٠.١9٧ ٣٠١.9٧٢ الودائع األقل استقرارا ١١6.8٥9 ١١.6٢6

8٣8.86٧ ٢.٤٠٥.٤6٤ التمويل غير المضمونة للشركات منها: 9٢6.١٠٤ ٣٢٢.96٤

متطلبات إضافية، منها

8.٤٢٧ 8٤.٢٧٤ االئتمان والسيولة ٣٢.٤٤٥ ٣.٢٤٥

68.١١6 ١.٢٧6.٠68 التزامات التمويل الطارئة األخرى ٤9١.٢86 ٢6.٢٢٥

١.٠٢٣.٥١6 - اجمالي التدفقات النقدية - ٣9٤.٠٥٤

التدفقات النقدية

٥٣9.8٧٥ ٧٥٢.٤٤٠ التدفقات من التعرض االضطالع على نحو كامل ٢89.689 ٢٠٧.8٥٢

٢9.٠٤٢ ٢9.٠٤٢ تدفقات نقدية أخرى ١١.١8١ ١١.١8١

٥68.9١6 ٧8١.٤8١ التدفقات النقدية اإلجمالية ٣٠٠.8٧٠ ٢١9.٠٣٣

١.٢٧٥.٢٢٥ - HQLA المجموع - ٤9٠.96٢

٤٥٤.٥99 - مجموع صافي التدفقات النقدية الخارجة - ١٧٥.٠٢١

٢8٠.٥٢ - نسبة تغطية السيولة )٪( - ٢8٠.٥٢

إدارة المخاطر )يتبع(- ٣٠

٣٠-٢ مخاطر السيولة )يتبع(
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 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إدارة المخاطر )يتبع(- ٣٠

٣٠-٣ 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 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 ٢٠٠4.   

مخاطر أسعار الفائدة تدار عن طريق رصد حساسية األصول وااللتزامات المالية للبنك تجاه صدمات أسعار الفائدة القياسية. معيار الصدمات 
تشمل ١٠٠ نقطة أساس و ٢٠٠ 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 دوريً بصورة 
منتظمة مراجعة التحليل من قبل اإلدارة ولجنة المخاطر التابعة للمجلس.

أثر عائد ٢٠٠ نقطة أساس تحول مواز في أسعار الفائدة مبين فيما يلي:

كما في ديسمبر ٢٠١٧
٢٠٠ اساس لقياس

 حساسية الفائدة - 
الزيادة

٢٠٠ اساس لقياس 
حساسية الفائدة / 

االنخفاض

)٧.١٥١(٧.١٥١تأثير اإليرادات- ألف ريال عماني 

)١8.٥٧٥(١8.٥٧٥تأثير اإليرادات- ألف دوالر أمريكي

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 داخليً، كذلك يتم تداول النتائج بشكل نشط في إجتماعات لجنة إدارة األصول واإللتزامات. 

إدارة المخاطر )يتبع(- ٣٠

٣٠-٣ 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 3١ ديسمبر ٢٠١٧:

متوسط 
نسبة الفائدة 

السارية
٣ إلى١٢  

شهر

المجموع 
الفرعي أقل 

من ١٢ شهر

 من سنة
إلى٥  

سنوات
 أكثر من

٥ سنوات 

المجموع 
الفرعي أكثر 

المجموعمن ١٢ شهر

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

 النقدية واألرصدة لدى 
البنوك المركزية 

٣8٣.١١١٣8٣.١١١----ال ينطبق

 المستحق من البنوك 
 وإيداعات أخرى في أسواق 

المال )صافي(
٪٢.٣٧٧٤.٠8١٢٢.٠99--٤٢.٤9٠١٣8.6٧٠

٢.6٥٣.8٧١-٥.٣68٥9.٣8٥6٠٠.٧٧866٤.٢٢٥٥٢9.٤8٣٪صافي القروض والسلفيات 

 اإلستثمارات المحتفظ بها 
ألغراض غير المتاجرة

٪٣.٤٥8.9٥٥٧.٥١٠٥٤.٣٤٤٧٤.٢٤٧٣8.٠6٤١8٣.١٢٠

6٥.٧9٥6٥.٧9٥----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

٤٥.٧8٥٤٥.٧8٥----ال ينطبقاألصول األخرى 

9٤٢.٤٢١6٣٠.٣8٧٧١8.٥696٠٣.٧٣٠٥٧٥.8٤٥٣.٤٧٠.٣٥٢إجمالي األصول

 المستحق للبنوك 
وإيداعات أخرى من أسواق المال

٪٤.6٥١١8.٣9٠٣.8٧8--٣.٤89١٢٥.٧٥٧

٧٧٢.٠٢6٢.٤6١.٢6٧-١.6٤٣١٥.٢١6١.١٠٠.68٧٢٧٣.٣٣8٪ودائع العمالء

٢٣٠.9٠6--٢٣٠.9٠6--٣.٠٢٪سندات متوسطة االجل باليورو

٧١.٥6٥٧٣.٣٤٧---١.٧8٢ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

٧.8١6٧.8١6----ال ينطبقالضرائب

١١٥.٥٠٠--١١٥.٥٠٠--٧.88٪السندات الدائمة المستوى ١

٢٥.٠٠٠--٧.٠٠٠١8.٠٠٠-٥.٠9٪الدين الثانوي

٤٣٠.٧٥9٤٣٠.٧٥9----ال ينطبقحقوق المساهمين

 إجمالي االلتزامات 
وحقوق المساهمين

٤٣٥.٣88١.١١١.٥6٥6١.٢-٣٧.٧٤٤8٥.6٥٥٣.٤٧٠.٣٥٢

 إجمالي فرق حساسية 
سعر الفائدة

٤(٥٠٧.٠٣٣8١.١٧8(8٠.8٢٥6٠٣.٧٣٠)٧١٠.٤١٠(-

 الفرق التراكمي 
لحساسية سعر الفائدة

٥٠٧.٠٣٣٢٥.8٥٥١٠6.68٠٧١٠.٤١٠--
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 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إدارة المخاطر )يتبع(- ٣٠

٣٠-٣ مخاطر السوق )يتبع(

فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها  في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:

متوسط 
نسبة الفائدة 

السارية
عند الطلب 

٣-١٢ شهرخالل ٣ شهور

 من سنة
إلى٥  

سنوات
 أكثر من

٥ سنوات 
غير حساسة 

المجموعللفائدة

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

 النقدية واألرصدة لدى 
البنوك المركزية 

99٥.٠9٤99٥.٠9٤----ال ينطبق

المستحق من البنوك وإيداعات 
أخرى في أسواق المال )صافي(

٪٢.٣٧١9٢.٤١8١١٠.٣--٥٧.٤٠٠6٤٣6٠.١8٢

6.89٣.١٧١-٥.٣6٢.٢٣٢.١68١.٥6٠.٤6٢١.٧٢٥.٢6٠١.٣٧٥.٢8١٪صافي القروض والسلفيات 

 اإلستثمارات المحتفظ بها 
ألغراض غير المتاجرة

٪٣.٤٥٢٣.٢6٠١9.٥٠6١٤١.١٥٣١9٢.8٤998.868٤٧٥.6٣6

١٧٠.896١٧٠.896----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

١١8.9٢٢١١8.9٢٢----ال ينطبقاألصول األخرى 

٢.٤٤٧.8٤6١.6٣٧.٣68١.866.٤١٣١.٥68.١٣٠١.٤9٤.١٣٠9.٠١٣.9٠١إجمالي األصول

 المستحق للبنوك وإيداعات 
أخرى من أسواق المال

٪٤.6٥٣٠٧.٥٠٧١٠.٠٧٣--9.٠6٢٣٢6.6٤٢

٢.٠٠٥.٢6٢6.٣9٢.9٠١-١.6٤8١8.٧٤٣٢.8٥8.9٢٧٧٠9.969٪ودائع العمالء

٥99.٧٥6--٥99.٧٥6--٣.٠٢٪سندات متوسطة االجل باليورو

١8٥.88٣١9٠.٥١٢---٤.6٢9ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

٢٠.٣٠١٢٠.٣٠١----ال ينطبقالضرائب

٣٠٠.٠٠٠--٣٠٠.٠٠٠--٧.88٪السندات الدائمة المستوى ١

6٤.9٣٥--١8.١8٢٤6.٧٥٣-٥.٠9٪الدين الثانوي 

١.١١8.8٥٤١.١١8.8٥٤----ال ينطبقحقوق المساهمين

 إجمالي االلتزامات 
وحقوق المساهمين

١.١٣٠.8٧9٢.88٧.١8٢١.6٥6.٤٧8-٣.٣٣9.٣6٢9.٠١٣.9٠١

 إجمالي فرق حساسية 
سعر الفائدة

١.٣١6.96١.٢٤(٧9.8١٤(٢٠9.9٣٥١.٥68.١٣٠)١.8٤٥.٢١8(-

 الفرق التراكمي لحساسية 
سعر الفائدة

١.٣١6.96٧6٧.١٥٣٢٧٧.٠88١.8٤٥.٢١8--

إدارة المخاطر )يتبع(- ٣٠

٣٠-٣ مخاطر السوق )يتبع(

فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها  في 3١ ديسمبر ٢٠١6:

متوسط 
نسبة الفائدة 

السارية
عند الطلب 

٣-١٢ شهرخالل ٣ شهور

 من سنة
إلى٥  

سنوات
 أكثر من

٥ سنوات 
غير حساسة 

المجموعللفائدة

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

 النقدية واألرصدة لدى 
البنوك المركزية 

٥١١.٣٤١٥١١.٥9٤---٢٥٣ال ينطبق

المستحق من البنوك وإيداعات 
أخرى في أسواق المال )صافي(

٪١.٢9٥٥.٠٤٧٢6.١8٣٤.١٠٢١١٥.٣٣٠--١

٢.6٧٠.٢8١-٥.١٧9١٤.6٠٠٥٧١.٢٢66٤٧.6٧9٥٣6.٧٧6 ٪صافي القروض والسلفيات 

 اإلستثمارات المحتفظ بها 
ألغراض غير المتاجرة

٪٢.٢88.٧66٢٤.6٣٣٥٧.9٣٠٥.٢٠٠٣١.8٥٤١٢8.٣8٣

٤6.٣٤٥٤6.٣٤٥----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

6٠.٧٥٠6٠.٧٥٠----ال ينطبقاألصول األخرى 

9٧8.6666٢٢.٠٤٠٧٠٥.6٠9٥٤١.9٧668٤.٣9٢٣.٥٣٢.68٣إجمالي األصول

 المستحق للبنوك وإيداعات 
أخرى من أسواق المال

٪٢.٤6١١٠.٥8٢١٠٧.٢8١٣.8٧9-٣.٤9٣٢٢٥.٢٣٥

٧٧٥.٧6١٢.٣99.٣6١-١.١8٢٢9.٢66١.٠96.٠٤٢٢98.٢9٢٪ودائع العمالء

٢٣٣.١٠٥--٢٣٣.١٠٥--٢.٢٠٪سندات متوسطة االجل باليورو

8٠.٠6٢8٠.٠6٢----ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

٧.٤٠6٧.٤٠6----ال ينطبقالضرائب

١١٥.٥٠٠--١١٥.٥٠٠--٧.88٪السندات الدائمة المستوى ١

٤9.١٠٠--٢٤.١٠٠٢٥.٠٠٠-٥.١٧٪الدين الثانوي

٤٢٢.9١٤٤٢٢.9١٤----ال ينطبقحقوق المساهمين

 إجمالي االلتزامات 
وحقوق المساهمين

٣٣9.8٤8١.٢٢٧.٤٢٣6٧٥.٧٧6-١.٢89.6٣6٣.٥٣٢.68٣

 إجمالي فرق حساسية 
سعر الفائدة

6٣8.8١8)6٠٥.٣8٣(٢9.8٣٣٥٤١.9٧6)6٠٥.٢٤٤(-

 الفرق التراكمي لحساسية 
سعر الفائدة

6٣8.8١8٣٣.٤٣٥6٣.٢686٠٥.٢٤٤--
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 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

إدارة المخاطر )يتبع(- ٣٠

٣٠-٣ مخاطر السوق )يتبع(

فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها  في 3١ ديسمبر ٢٠١6:

متوسط 
نسبة الفائدة 

السارية
عند الطلب 

٣-١٢ شهرخالل ٣ شهور

 من سنة
إلى٥  

سنوات
 أكثر من

٥ سنوات 
غير حساسة 

المجموعللفائدة

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

 النقدية واألرصدة لدى 
البنوك المركزية 

١.٣٢8.١٥9١.٣٢8.8١6---6٥٧ال ينطبق

المستحق من البنوك وإيداعات 
أخرى في أسواق المال )صافي(

٪١.٢9١٤٢.9٧868.٠٠٣--88.٥٧٧٢99.٥٥8

6.9٣٥.٧9٥-٥.١٧٢.٣٧٥.٥8٥١.٤8٣.٧٠٤١.68٢.٢8٣١.٣9٤.٢٢٣٪صافي القروض والسلفيات 

 اإلستثمارات المحتفظ بها 
ألغراض غير المتاجرة

٪٢.٢8٢٢.٧686٣.98٢١٥٠.٤68١٣.٥٠68٢.٧٣8٣٣٣.٤6٢

١٢٠.٣٧٧١٢٠.٣٧٧----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

١٥٧.٧9٢١٥٧.٧9٢----ال ينطبقاألصول األخرى 

٢.٥٤١.988١.6١٥.689١.8٣٢.٧٥١١.٤٠٧.٧٢9١.٧٧٧.6٤٣9.١٧٥.8٠٠إجمالي األصول

 المستحق للبنوك 
وإيداعات أخرى من أسواق المال

٪٢.٤6٢8٧.٢٢6٢٧8.6٥٢١٠.٠٧٥-9.٠٧٣٥8٥.٠٢6

٢.٠١٤.96٤6.٢٣٢.١٠٧-١.١8٥9٥.٤9٧٢.8٤6.86٢٧٧٤.٧8٤٪ودائع العمالء

6٠٥.٤68--6٠٥.٤68--٢.٢٠٪سندات متوسطة االجل باليورو

٢٠٧.9٥٣٢٠٧.9٥٣----ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

١9.٢٣6١9.٢٣6----ال ينطبقالضرائب

٣٠٠.٠٠٠--٣٠٠.٠٠٠--٧.88٪السندات الدائمة المستوى ١

١٢٧.٥٣٢--6٢.٥9٧6٤.9٣٥-٥.١٧٪الدين الثانوي 

١.٠98.٤٧8١.٠98.٤٧8----ال ينطبقحقوق المساهمين

 إجمالي االلتزامات 
وحقوق المساهمين

88٢.٧٢٣٣.١88.١١١١.٧٥٥.٢6٣.٣٤-٢9.٧٠٤9.١٧٥.8٠٠

 إجمالي فرق حساسية 
سعر الفائدة

١.6٥9.٢6١.٥٧٢.٤٢٢(٥(٧٧.٤89١.٤٠٧.٧٢9)١.٥٧٢.٠6١(-

 الفرق التراكمي لحساسية 
سعر الفائدة

١.6٥9.٢6٥86.8٤٣١6٤.٣٣٢١.٥٧٢.٠6١--

 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 شهريً لجميع العمالت غير الثابتة على مستوى ثقة بمقدار 99 ٪ وفترة إحتفاظ قدرها ١٠ أيام. 
٪ لحركة معاكسة في أسعار الصرف لجميع المراكز المفتوحة يتم إحتسابها في اختبارات الضغط  باإلضافة إلى ذلك، تأثير أرباح قدرها ١٥ 

الشهرية.

كان للبنك المخاطر الصافية الهامة التالية معّبر عنها بالعمالت األجنبية: 

٢٠١6
ألف ر.ع

٢٠١٧
ألف ر.ع

٢٠١٧
ألف د.أ

٢٠١6
ألف د.أ

١66.٥٧١٢38.٢٢١دوالر أمريكي9١.٧١٥6٤.١٣٠

٧8.٧٥٣6١.٠3١درهم إماراتي٢3.49٧٣٠.٣٢٠

٧.٣693.٢٢9أخرى 8٣٧.١.٢43٢

إدارة المخاطر )يتبع(- ٣٠

٣٠-٤ 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، متضمنً 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 لإبالغ 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 / 

 )FRM( أو القانونية ضد أولئك الذين يرتكبون، ويشاركون في، أو يساعدون في أنشطة احتيالية أو غير الئقة. تقوم وحدة إدارة مخاطر االحتيال
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.

٣٠-٥ 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 بصدد عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية )ICAAP( لتحقيق المواءمة بين استراتيجية األعمال وعمليات إدارة 

رأس المال. قام البنك خالل سنة ٢٠١6 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 ٢٠١8 واستكمالها تدريجيا 
للسنوات ٢-3 المقبلة.
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التركيزات- ٣١

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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

سلطنة عمان

دولة اإلمارات 
العربية 

المتحدة
 جمهورية

المجموعأخرى مصر العربية

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٣8٣.١١١-٣6١.٤١9١9.١8٢٢.٥١٠النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 المستحق من البنوك وإيداعات 
أخرى في أسواق المال

٢6.٣٥٧١٤.٢٥٥١98.٠٥٧١٣8.6٧٠

٢.٥٣٧.٢٤٥١٠٧.٧٢٤٣8.899٢.6٥٣.8٧١صافي القروض والسلفيات 

٢.١٥٧١8٣.١٢٠-١٧١.٧١١9.٢٥٢اإلستثمارات المالية

6٥.٧9٥-6٥.٠96٥٥6١٤٣المباني والمعدات 

٤٥.٧8٥-٣٤.888١٠.٣9٤٥٠٣األصول األخرى 

٣.١96.٧١6١6١.٣6٣٣.١6٠١٠9.١١٣٣.٤٧٠.٣٥٢إجمالي األصول

 المستحق للبنوك وإيداعات أخرى 
من أسواق المال

٥٠8٢6.١٣٥١٣99.١٠١١٢٥.٧٥٧

٢.٤6١.٢6٧-٢.٤١8.6٠٢٤١.٤88١.١٧٧ودائع العمالء

٢٣٠.9٠6---٢٣٠.9٠6سندات متوسطة االجل باليورو

٧٣.٣٤٧-6٧.٢٧١٥.٧6٤٣١٢اإللتزامات األخرى 

٧.8١6-6.6٧٣١.٠٣٢١١١الضرائب

٢٥.٠٠٠---٢٥.٠٠٠الدين الثانوي

٤٣٠.٧٥9-١.99٣)١.٢١٣(٤٢9.9٧9حقوق المساهمين

١١٥.٥٠٠---١١٥.٥٠٠السندات الدائمة المستوى ١

٣.٢9٤.٤٣9٧٣.٢٠6٣.6٠699.١٠١٣.٤٧٠.٣٥٢اإللتزامات وحقوق المساهمين 

٣96.٤86٢6.٣٠٤١٠٢٤.٣٠٧٤٤٧.١٠٧اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  

التركيزات )يتبع(- ٣١

سلطنة عمان
دولة اإلمارات 

العربية المتحدة
 جمهورية

المجموعأخرى مصر العربية
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

99٥.٠9٤-9٣8.٧٥٢٤9.8٢٣6.٥١9النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 المستحق من البنوك وإيداعات 
أخرى في أسواق المال

68.٤6٠٣٧.٠٢6٣٢٥٤.69٣٣6٠.١8٢

6.٥9٠.٢٤6٢٧9.8٠٣8٢٣.١١٤689٣.١٧١صافي القروض والسلفيات 

٥.6٠٣٤٧٥.6٣6-٤٤6.٠٠٢٢٤.٠٣١اإلستثمارات المالية

١٧٠.896-١69.٠8١١.٤٤٤٣٧١المباني والمعدات 

١١8.9٢٢-9٠.6١8٢6.998١.٣٠6األصول األخرى 

8.٣٠٣.١٥9٤١9.١٢٥8.٢٠٧٢8٣.٤١٠9.٠١٣.9٠١إجمالي األصول

 المستحق للبنوك وإيداعات أخرى 
من أسواق المال

١.٣١96٧.88٣٣٤٢٥٧.٤٠6٣٢6.6٤٢

6.٣9٢.9٠١-6.٢8٢.٠8٣١٠٧.٧6١٣.٠٥٧ودائع العمالء

٥99.٧٥6---٥99.٧٥6سندات متوسطة االجل باليورو

١9٠.٥١٢-١٧٤.٧٣١١٤.9٧١8١٠اإللتزامات األخرى 

٢٠.٣٠١-١٧.٣٣٢٢.68١٢88الضرائب

6٤.9٣٥---6٤.9٣٥الدين الثانوي

١.١١8.8٥٤-٥.١٧٧)٣.١٥١(١.١١6.8٢8حقوق المساهمين

٣٠٠.٠٠٠---٣٠٠.٠٠٠السندات الدائمة المستوى ١

8.٥٥6.98٤١9٠.١٤٥9.٣66٢٥٧.٤٠69.٠١٣.9٠١اإللتزامات وحقوق المساهمين 

١.٠٢9.8٣٤68.٣٢٢٢66٣.١٣٥١.١6١.٣١٧اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  

فيما يلي التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز الماليكما في 3١ ديسمبر ٢٠١6: 

سلطنة عمان
دولة اإلمارات 

العربية المتحدة
 جمهورية

المجموعأخرى مصر العربية
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

٥١١.٥9٤-٤8٣.٣٤9٢٥.٧١6٢.٥٢9النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 المستحق من البنوك وإيداعات 
أخرى في أسواق المال

١٥.٤٠٠١٠.8١6١١688.998١١٥.٣٣٠

٢.٤٣٣.98٣٢٠٣.٢٤8٣٣٣.٠٤٧٢.6٧٠.٢8١صافي القروض والسلفيات 

٢.٧٧٥١٢8.٣8٣-١١٤.٥٠8١١.١٠٠اإلستثمارات المالية

٤6.٣٤٥-٤٥.٧٢٠٤86١٣9المباني والمعدات 

6٠.٧٥٠-٤8.98٧١١.٣٢٣٤٤٠األصول األخرى 

٣.١٤١.9٤٧٢6٢.689٣.٢٢٧١٢٤.8٢٠٣.٥٣٢.68٣إجمالي األصول

 المستحق للبنوك وإيداعات أخرى 
من أسواق المال

٧٥6٣6.٥8٣٢.69٥١8٥.٢٠١٢٢٥.٢٣٥

٢.٣99.٣6١-٢.٣٠٣.١١٥9٥.٠8٠١.١66ودائع العمالء

٢٣٣.١٠٥---٢٣٣.١٠٥سندات متوسطة االجل باليورو

8٠.٠6٢-68.٣٥8١١.٤١٣٢9١اإللتزامات األخرى 

٧.٤٠6-٧.١١٣١89١٠٤الضرائب

٤9.١٠٠---٤9.١٠٠الدين الثانوي

٤٢٢.9١٤-٤١٥.١١٣6.٠٣٣١.٧68حقوق المساهمين

١١٥.٥٠٠---١١٥.٥٠٠السندات الدائمة المستوى ١

٣.١9٢.١6٠١٤9.٢986.٠٢٤١8٥.٢٠١٣.٥٣٢.68٣اإللتزامات وحقوق المساهمين 

٤٤6.٤٢١٣٥.٢٠8٢.89٠٥9.١٧9٥٤٣.698اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  
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 إيضاحات حول البيانات المالية
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للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

التركيزات )يتبع(- ٣١

فيما يلي التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز المالي كما في 3١ ديسمبر ٢٠١6: 

سلطنة عمان
دولة اإلمارات 

العربية المتحدة
 جمهورية

المجموعأخرى مصر العربية

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

١.٣٢8.8١6-١.٢٥٥.٤٥٢66.٧9٥6.٥69النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

 المستحق من البنوك وإيداعات
 أخرى في أسواق المال

٤٠.٠٠٠٢8.٠9٤٣٠١٢٣١.١6٣٢99.٥٥8

6.٣٢٢.٠٣٤٥٢٧.9١٧88٥.8٣66.9٣٥.٧9٥صافي القروض والسلفيات 

٧.٢٠8٣٣٣.٤6٢-٢9٧.٤٢٣٢8.8٣١اإلستثمارات المالية

١٢٠.٣٧٧-١١8.٧٥٤١.٢6٢٣6١المباني والمعدات 

١٥٧.٧9٢-١٢٧.٢٣9٢9.٤١٠١.١٤٣األصول األخرى 

8.١6٠.9٠٢68٢.٣٠98.٣8٢٣٢٤.٢٠٧9.١٧٥.8٠٠إجمالي األصول

 المستحق للبنوك وإيداعات أخرى 
من أسواق المال

١.96٤9٥.٠٢١٧.٠٠٠٤8١.٠٤١٥8٥.٠٢6

6.٢٣٢.١٠٧-٥.98٢.١١٧٢٤6.96١٣.٠٢9ودائع العمالء

6٠٥.٤68---6٠٥.٤68سندات متوسطة االجل باليورو

٢٠٧.9٥٣-١٧٧.٥٥٣٢9.6٤٤٧٥6اإللتزامات األخرى 

١9.٢٣6-١8.٤٧٥٤9١٢٧٠الضرائب

١٢٧.٥٣٢---١٢٧.٥٣٢الدين الثانوي

١.٠98.٤٧8-١.٠٧8.٢١6١٥.6٧٠٤.٥9٢حقوق المساهمين

٣٠٠.٠٠٠---٣٠٠.٠٠٠السندات الدائمة المستوى ١

8.٢9١.٣٢٥٣8٧.٧8٧١٥.6٤٧٤8١.٠٤١9.١٧٥.8٠٠اإللتزامات وحقوق المساهمين 

١.١٥9.٥٣69١.٤٤9٧.٥٠6١٥٣.٧١٢١.٤١٢.٢٠٣اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  

التحليل القطاعي- ٣٢

 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 قسم االستثمار بتقديم المنتجات االستثمارية مثل ادارة االصول واالستشارات وخدمات الوساطة للعمالء من االفراد وكذلك من أصحاب 	 
الثروات وعمالء المؤسسات.

يقوم قسم الخزانة بتقديم مجموعة كاملة من منتجات وخدمات الخزينة بما فيها اسواق المال والعمالت االجنبية لعمالئها باالضافة الى ادارة 	 
السيولة 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.

التحليل القطاعي حسب التالي:

السنة المنتهية في 
٣١ ديسمبر٢٠١٧  

قسم تجارة 
التجزئة 

المصرفية 

قسم الخدمات 
المصرفية 
قسم التجاريللشركات

التمويل 
المجموعالمركزي

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل 
اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية 

٤٢.٤٢٧٢٧.١٤6١٥.١6٥8.١9٢9٢.9٣٠

١٣.8٣٧١8.١١6٤.١9٤٣.٠٥٢٣9.١99إيرادات أخرى

١8.٠98٣٣.٣9٢٤.89٧١١.٢٢٤6٧.6١١ربح التشغيل 

)٢٣.٥8٥()9.6٥٠()١١.8١9(٤٢6)٢.٥٤٢(صافي مخصصات إنخفاض القيمة والضرائب

١.٥٧٤٤٤.٠٢6)6.9٢٢(١٥.٥٥6٣٣.8١8ربح / )خسارة(

١.٢٥6.٢9٣١.١٥٢.٠8٢٤٤9.٧٤٥6١٢.٢٣٢٣.٤٧٠.٣٥٢إجمالي األصول

8١٤.8٣٠١.٣69.٠١٧٤٢6.٠٥986٠.٤٤6٣.٤٧٠.٣٥٢إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

السنة المنتهية في 
٣١ ديسمبر٢٠١٧  

قسم تجارة 
التجزئة 

المصرفية 

قسم الخدمات 
المصرفية 
قسم التجاريللشركات

التمويل 
المجموعالمركزي

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل 
اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية

١١٠.٢٠٠٧٠.٥٠9٣9.٣9٠٢١.٢٧8٢٤١.٣٧٧

٣٥.9٤٠٤٧.٠٥٥١٠.89٤٧.9٢٧١٠١.8١6إيرادات أخرى

٤٧.٠٠886.٧٣٢١٢.٧٢١٢9.١٥٣١٧٥.6١٤ربح التشغيل 

)6١.٢6١()٢٥.٠6٥()٣٠.699(١.١٠6)6.6٠٣(صافي مخصصات إنخفاض القيمة والضرائب

٤.٠88١١٤.٣٥٣)١٧.9٧8(٤٠.٤٠٥8٧.8٣8صافي الربح

٣.٢6٣.٠99٢.99٢.٤٢٠١.١68.١68١.٥9٠.٢١٤9.٠١٣.9٠١إجمالي األصول

٢.١١6.٤٤١٣.٥٥٥.889١.١٠6.6٤6٢.٢٣٤.9٢٥9.٠١٣.9٠١إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين
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 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

التحليل القطاعي )يتبع(- ٣٢

ألغراض اإلدارة يقوم البنك بإعداد تقاريره عن التحليل القطاعي الرئيسي لعملياته طبقً للمواقع الجغرافية التالية:

سلطنة عمان( ١)

دولة اإلمارات العربية المتحدة       ( ٢)

 جمهورية مصر العربية ( 3)

يتم تنفيذ المعامالت بين القطاعات أعاله وفقً ألسعار السوق التقديرية على أساس تجاري ضمن سياق األعمال العادية للبنك. 

المعلومات القطاعية كما يلي: 

سلطنة عمان 
 دولة اإلمارات 

العربية المتحدة 
 جمهورية

المجموع مصر العربية 
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل 
اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية

١٤١.8٢٧8.١٣8٤٢٢١٥٠.٣8٧

٣٧.٥68١.6٢٣8٣9.١99إيرادات التشغيل األخرى

١٧9.٣9٥9.٧6١٤٣٠١89.٥86المجموع

مصروفات القطاع

تكاليف الفائدة وحصة حقوق أصحاب حسابات 
االستثمار المطلق من الربح

٥٤.8٧٠٢.٥٣١٥6٥٧.٤٥٧

٥٥.٤66٤.6٢٤٢١66٠.٣٠6مصروفات أخرى للتشغيل 

٤.٢١٢-٤.٠8٠١٣٢اإلستهالك

٢٥.١١٣-١١.١٤١١٣.9٧٢خسائر اإلئتمان- قروض عمالء

)9.٤٧٧()٧٥()١.6٠٤()٧.٧98(مبالغ مستردة  

688--688خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع

٢6--٢6خسائر االئتمان / قروض بنكية  

9٧.٢٣٥)٢.٧٣6(9.96٢ضريبة

١٢8.٤٣٥١6.9١9٢٠6١٤٥.٥6٠المجموع

٢٢٤٤٤.٠٢6)٧.١٥8(٥٠.96٠ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

٣.٢96.6١٠١٥٣.٧٣٢٢٠.٠١٠٣.٤٧٠.٣٥٢أصول القطاع 

٢٣.68٠-٢٣.٤٧9٢٠١مصروفات القطاع الرأسمالية 

التحليل القطاعي )يتبع(- ٣٢

سلطنة عمان 
 دولة اإلمارات 

العربية المتحدة 
 جمهورية

المجموع مصر العربية 
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل 
اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية

٣68.٣8٢٢١.١٣8١.٠96٣9٠.6١6

9٧.٥٧9٤.٢١6٢١١٠١.8١6إيرادات التشغيل األخرى

٤6٥.96١٢٥.٣٥٤١.١١٧٤9٢.٤٣٢المجموع

مصروفات القطاع

تكاليف الفائدة وحصة حقوق أصحاب حسابات 
االستثمار المطلق من الربح

١٤٢.٥١96.٥٧٥١٤٥١٤9.٢٣9

١٤٤.٠68١٢.٠١٠٥6١١٥6.6٣9مصروفات أخرى للتشغيل 

١٠.9٤٠-١٠.٥9٧٣٤٣اإلستهالك

6٥.٢٢9-٢8.9٣8٣6.٢9١خسائر اإلئتمان- قروض عمالء

)٢٤.6١٥()١9٥()٤.١66()٢٠.٢٥٤(مبالغ مستردة  

١.٧8٧--١.٧8٧خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع

68--68خسائر االئتمان / قروض بنكية  

٢٣١8.٧9٢)٧.١٠6(٢٥.8٧٥ضريبة

٣٣٣.٥98٤٣.9٤٧٥٣٤٣٧8.٠٧9المجموع

٥8٣١١٤.٣٥٣)١8.٥9٣(١٣٢.٣6٣ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

8.٥6٢.6٢٣٣99.٣٠٤٥١.9٧٤9.٠١٣.9٠١أصول القطاع 

6١.٥٠6-6٠.98٤٥٢٢مصروفات القطاع الرأسمالية 

التحليل القطاعي حسب التالي:

قسم تجارة 
التجزئة 

المصرفية 

قسم الخدمات 
المصرفية 
قسم التجاريللشركات

التمويل 
المجموعالمركزي

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١6

٤٠.8١٤٢8.١88١8.٠98١٤.٤6٥١٠١.٥6٥صافي االيرادات 

١٣.٤٠٥١٤.٥١6٤.٥٧٥٢.٠٥٢٣٤.٥٤8إيرادات أخرى

١٧.8٠9٣٠.8988.٥٠٣١6.٢٤٠٧٣.٤٤9ربح التشغيل 

)١٧.6٧٠()٧.٢٥9()١٠.8١6(٣.٤٤٣)٣.٠٣8(صافي مخصصات إنخفاض القيمة

8.98٠٥٥.٧٧9)٢.٣١٣(١٤.٧٧١٣٤.٣٤١ربح / )خسارة(

١.٢٣6.٢89١.٠9٣.8٧٢٥٥8.٢٣٣6٤٤.٢88٣.٥٣٢.68٣إجمالي األصول

8١٧.٤٤١١.٢٧٥.68١٥٢٧.٥6٣9١١.998٣.٥٣٢.68٣إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين
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التحليل القطاعي )يتبع(- ٣٢

قسم تجارة 
التجزئة 

المصرفية 

قسم الخدمات 
المصرفية 
قسم التجاريللشركات

التمويل 
المجموعالمركزي

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١6
ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

١٠6.٠١٠٧٣.٢١6٤٧.٠٠8٣٧.٥٧١٢6٣.8٠٥صافي االيرادات 

٣٤.8١8٣٧.٧٠٤١١.88٣٥.٣٣٠89.٧٣٥إيرادات أخرى

٤6.٢٥٧8٠.٢٥٣٢٢.٠8٥٤٢.١8١١9٠.٧٧6ربح التشغيل 

)٤٥.896()١8.8٥6()٢8.٠9٣(8.9٤٤)٧.89١(صافي مخصصات إنخفاض القيمة

١٤٤.88٠      ٢٣.٣٢٥     )6.٠٠8(    89.١9٧   ٣8.٣66ربح / )خسارة(

٣.٢١١.١٤٢٢.8٤١.٢٢6١.٤٤9.9٥6١.6٧٣.٤٧69.١٧٥.8٠٠إجمالي األصول

٢.١٢٣.٢٢٣٣.٣١٣.٤٥٧١.٣٧٠.٢9٤٢.٣68.8٢69.١٧٥.8٠٠إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين

سلطنة عمان 
 دولة اإلمارات 

العربية المتحدة 
 جمهورية

المجموع مصر العربية 
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١6

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل 
١٣٠.68٣١٠.٤٠٠٣69اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية

١٤١.٤٥٢

٣٤.٥٤8)١٠(٣١.8٢٧٢.٧٣١إيرادات التشغيل األخرى

١6٢.٥١٠١٣.١٣١٣٥9١٧6.٠٠٠المجموع

مصروفات القطاع

تكاليف الفائدة وحصة حقوق أصحاب حسابات 
٣٧.٢٤6٢.٥٧66٥االستثمار المطلق من الربح

٣9.88٧

٥٥.٤9٥٣.9٤6٣٥9٥9.8٠٠مصروفات أخرى للتشغيل 

٢.86٤-٢.٧٤8١١6اإلستهالك

9.٥9٤١٠.٠٥١١١9.6٤6خسائر اإلئتمان- قروض عمالء

)9.٧6٠()٤٠()68٥()9.٠٣٥(مبالغ مستردة  

٢١٠--٢١٠خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع

)6٢(--)6٢(خسائر االئتمان / قروض بنكية  

٧.٤٣١١8٧١8٧.6٣6ضريبة

١٠٣.6٢٧١6.١9١٤٠٣١٢٠.٢٢١المجموع

٥٥.٧٧9)٤٤()٣.٠6٠(٥8.88٣ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

٣.٢٥٠.9٥٢٢6١.96٤١9.٧6٧٣.٥٣٢.68٣أصول القطاع 

١٤.٧٧٢-١٤.٤69٣٠٣مصروفات القطاع الرأسمالية 

التحليل القطاعي )يتبع(- ٣٢

سلطنة عمان 
 دولة اإلمارات 

العربية المتحدة 
 جمهورية

المجموع مصر العربية 
ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيللسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١6

صافي إيرادات الفوائد واإليرادات من التمويل 
اإلسالمي واألنشطة اإلستثمارية

٣٣9.٤٣6٢٧.٠١٣9٥8٣6٧.٤٠8

89.٧٣٥)٢6(8٢.668٧.٠9٤إيرادات التشغيل األخرى

٤٢٢.١٠٤٣٤.١٠٧9٣٢٤٥٧.١٤٣المجموع

مصروفات القطاع

تكاليف الفائدة وحصة حقوق أصحاب حسابات 
96.٧٤٣6.69١١69االستثمار المطلق من الربح

١٠٣.6٠٣

١٤٤.١٤٣١٠.٢٥٠9٣٢١٥٥.٣٢٥مصروفات أخرى للتشغيل 

٧.٤٣9-٧.١٣8٣٠١اإلستهالك

٢٤.9١9٢6.١٠6٤٥١.٠٢9خسائر اإلئتمان- قروض عمالء

)٢٥.٣٥١()١٠٤()١.٧٧9()٢٣.٤68(مبالغ مستردة  

٥٤٥--٥٤٥خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع

)١6١(--)١6١(خسائر االئتمان / قروض بنكية  

١9.٣٠١٤86٤٧١9.8٣٤ضريبة

٢69.١6٠٤٢.٠٥٥١.٠٤8٣١٢.٢6٣المجموع

١٤٤.88٠)١١6()٧.9٤8(١٥٢.9٤٤ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

8.٤٤٤.٠٣١68٠.٤٢6٥١.٤٣٤9.١٧٥.8٠٠أصول القطاع 

٣8.٣69-٣٧.٥8٢٧8٧مصروفات القطاع الرأسمالية 
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القيمة العادلة لأدوات المالية- ٣٣

إستنادًا إلى طريقة التقييم الموضحة أدناه، تعتبر اإلدارة أن القيم العادلة لكافة األدوات المالية كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ ال تختلف إختالفً جوهريً 
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 حاليً 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 جوهريً 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. 

ويحتسب البنك القيم العادلة باستخدام التسلسل الموضح أدناه و هو يعكس أهمية المعطيات المستخدمة في إجراء تلك االحتسابات.

القيمة العادلة لأدوات المالية )يتبع(- ٣٣

نماذج التقييم
معطيات تتعلق بأسعار األسهم المدرجة في أسواق نشطة )بدون تعديل( و ذلك بالنسبة لألدوات المتشابهة.  المستوى ١: 

معطيات - خالفا لألسعار المدرجة المذكورة بالمستوى ١ - و هي معطيات يمكن مالحظتها إما مباشرة )مثل أسعار األسهم( أو  المستوى ٢: 
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.

معطيات ليس باإلمكان مالحظتها، و تشمل هذه الفئة كافة األدوات التي تشمل أساليب تقييمها معطيات ال تستند الى بيانات  المستوى 3: 
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.

و يوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية - بخالف األدوات المشتقة المسجلة بقيمتها العادلة - و ذلك حسب ترتيب مستوى القيمة العادلة: 

المجموعالمستوى٢ المستوى١ المستوى١ المستوى٢ المجموع

ألف د.أمألف د.أمألف د.أم٣١ ديسمبر ٢٠١٧ألف ر عألف ر عألف ر ع

استثمارات محتفظ بها للتداول 

١٤٣.٤٣١-١٤٣.٤٣١سندات التنمية الحكومية٥٥.٢٢١-٥٥.٢٢١

١.٤٢9-١.٤٢9أسهم مدرجة٥٥٠-٥٥٠

١٤٤.86٠-١٤٤.86٠المجموع٥٥.٧٧١-٥٥.٧٧١

إستثمارات متاحة للبيع:

١٠.١١٧-١٠.١١٧سندات التنمية الحكومية89٥.٣-89٥.٣

6٧.٢١٠-6٧.٢١٠أسهم مدرجة8٧6.٢٥-8٧6.٢٥

٢٠.٢٣١٢٠.٢٣١-أسهم غير مدرجة أخرى-٧.٧89٧.٧89

٧٧.٣٢٧٢٠.٢٣١9٧.٥٥8المجموع٧٧١.٣٧.٥6٠٧.٧89٢9

٢٢٢.١8٧٢٠.٢٣١٢٤٢.٤١8مجموع الموجودات المالية9٣.٣٣١٧.٧898٥.٥٤٢

المجموعالمستوى٢ المستوى١ المستوى١ المستوى٢ المجموع

ألف د.أمألف د.أمألف د.أم3١ ديسمبر ٢٠١6ألف ر عألف ر عألف ر ع

استثمارات محتفظ بها للتداول 

١68.١٥6-١68.١٥6سندات التنمية الحكومية٧4٠.64-٧4٠.64

٢.3٥8-٢.3٥8أسهم مدرجة9٠8-9٠8

١٧٠.٥١4-١٧٠.٥١4إستثمارات متاحة للبيع:648.648-6٥.6٥

48.٧١9-48.٧١9أسهم مدرجة ٧٥٧.١8-٧٥٧.١8

3١.66٠3١.66٠-أسهم غير مدرجة أخرى-١٢.١89١٢.١89

48.٧١93١.66٠8٠.3٧9المجموع٧٥٧.946١٢.١89١8.3٠

٢١9.٢333١.66٠٢٥٠.893مجموع الموجودات المالية٥94١٢.١8984.4٠٥.96

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 ٢ يتم تقييمها على أساس تقييم الطرف المقابل و األسعار اآلجلة المعلنة و منحنيات العائد 
)أنظر إيضاح 34(.
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 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

المشتقات - ٣٤

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. 

المشتقات )يتبع(- ٣٤

يبين الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، التي تساوي القيم السوقية مع القيمة االعتبارية محللة وفقً 
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.

القيمة االعتبارية وفقا ًلشروط االستحقاق

من سنة 
 واحدة إلى 

٥ سنوات 

 من ٣ إلى 
١٢ شهر

 القيمة خالل 
٣ اشهر 

إجمالي 
القيمة 

االعتبارية

القيمة 
العادلة 

السالبة 

القيمة 
العادلة 

الموجبة 
ألف ر.ع٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع

)إيضاح ١٣( )إيضاح 9(

١9٢.٥٠٠ - - ١9٢.٥٠٠ )9٤( - تحوط القيمة العادلة

٧٤.98٢ ١٣.9٧١ 6.٢8٥ 9٥.٢٣8 )١.8٤٢( ١.8٤٢ مبادالت أسعار الفائدة

٢٣.٤6٢ ١٣.8٧9 ١٧٥.٥٠8 ٢١٢.8٤9 )١٢٢( ٥٠8 عقود شراء عملة أجنبية آجلة

٢٣.٥١6 ٢٠.٧١٠ ١68.6٢٣ ٢١٢.8٤9 )9١٠( ٣٤٥ عقود بيع عملة أجنبية آجلة 

- ٤.6١٤ 8.٥٧9 ١٣.١9٣ )6( 6 خيارات العمالت  

٣١٤.٤6٠ ٥٣.١٧٤ ٣٥8.99٥ ٧٢6.6٢9 )٢.9٧٤( ٢.٧٠١ المجموع

8١6.٧٧9 ١٣8.١١٤ 9٣٢.٤٥٥ ١.88٧.٣٤8 )٧.٧٢٥( ٧.٠١6 المجموع- ألف دوالر أمريكي

القيمة االعتبارية وفقا ًلشروط االستحقاق

من سنة 
 واحدة إلى 

٥ سنوات 

 من ٣ إلى 
١٢ شهر

 القيمة خالل 
٣ اشهر 

إجمالي 
القيمة 

االعتبارية

القيمة 
العادلة 

السالبة 

القيمة 
العادلة 

الموجبة 
ألف ر.ع٣١ ديسمبر ٢٠١6: ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع

)إيضاح ١٣( )إيضاح 9(

١9٢.٥٠٠ - - ١9٢.٥٠٠ - ٢.١٠٥ تحوط القيمة العادلة

9٥.٠٠8 ١4.484 ٢.66٠ ١١٢.١٥٢ )٢.98١( ٢.98١ مبادالت أسعار الفائدة

- ١4.398 ١٧3.١33 ١8٧.٥3١ )٢( 8٢١ عقود شراء عملة أجنبية آجلة

- ١3.3٧6 ١٧4.١٥٥ ١8٧.٥3١ )٢.٥93( ٢.43٢ عقود بيع عملة أجنبية آجلة 

- 6٧6 ٢.١٥9 ٢.83٥ )٥8( ٥8 خيارات العمالت  

٢8٧.٥٠8 4٢.934 3٥٢.١٠٧ 68٢.٥49 )٥.634( 8.39٧ المجموع

٧46.٧٧4 ١١١.٥١٧ 9١4.٥64 ١.٧٧٢.8٥٥ )١4.634( ٢١.8١٠ المجموع- ألف دوالر أمريكي

أرقام المقارنة- ٣٥

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لعام ٢٠١6 لتتوافق مع العرض للعام الحالي. إن عمليات إعادة التصنيف هذه ال تعتبر جوهرية ويتم إدراجها 
في نفس المالحظات على البيانات المالية وال تؤثر على األرباح أو حقوق المساهمين السابقة.
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مزن للصيرفة االسالمية



مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع عمزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
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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 ١٧ يناير ٢٠١3. 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 ٢ المرتكز 3 المتعلقة بمزن بصورة منفصلة. ليست هناك قيود على تحويل األموال من البنك لمزن. برغم 

 ذلك وبموجب إطار العمل التنظيمي للصيرفة اإلسالمية ال يمكن لمزن إيداع أموال لدى البنك. ال تملك مزن أي مساهمة مسيطرة في أي 
كيان آخر.

هيكل رأس المال 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ بلغ رأس المال المخصص لمزن للصيرفة اإلسالمية ١3.٥٠٠.٠٠٠ ريال. استنادا إلى توجيهات البنك المركزي العماني،  كان 
هيكل رأس مال مزن كما في تاريخ اإلقفال في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ كما يلي:  

عناصر رأس المال
 المبلغ

بآالف الرياالت

رأسمال الطبقة ١

البنوك المحلية

١3.٥٠٠رأس المال المدفوع

-عالوة إصدار 

-احتياطي قانوني

-احتياطي عام

-احتياطي قروض ثانوية

-توزيعات أرباح أسهم )مقترحة(

)٢.4٠9(أرباح مدورة / )خسارة( *

١١.٠9١أسهم عادية الطبقة ١ قبل التعديالت التنظيمية

مبالغ مخصومة

-أصل ضريبي مؤجل

١١.٠9١أسهم عادية الطبقة ١

١١.٠9١رأسمال الطبقة ١ بعد المبالغ المخصومة أعاله

رأسمال الطبقة ٢

-احتياطيات إعادة تقييم/ مكاسب أو خسائر القيمة العادلة التراكمية عن أدوات متاحة للبيع 

9١3مخصص خسائر قروض عامة/ احتياطي خسائر قروض عامة

-دين ثانوي )بعد اإلطفاء(

9١٣إجمالي رأسمال الطبقة ٢

١٢.٠٠٤إجمالي رأس المال التنظيمي

١١4.١٠8أموال أصحاب حسابات اإلستثمار

٢٥4إحتياطي موازنة األرباح

93إحتياطي مخاطر اإلستثمار

١١٤.٤٥6إجمالي أصحاب حسابات اإلستثمار

وفقً لمتطلبات اإلطار التنظيمي والرقابي لألعمال المصرفية اإلسالمية، الباب الثاني، مادة رقم ٢.٢.٢.١4

أحكام الشريعة اإلسالمية للمنتجات / الحسابات مع المستند السرعي:

التفاصيلعنوان المنتجالرقم المرجعي

٢٠١٧/٠١
 صيغة البيع وإعادة 

 التأجير في 
المشاركة المتناقص

المستند الشرعي: ما تقرر لدى الفقهاء أن األصل في المعامالت اإلباحة ما لم يدل 
دليل على التحريم، كما أن التكييف الفقهي للمشاركة المتناقصة غير خارج عن 
الشركات المقررة لدى الفقهاء. بل نصت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية على لزوم تطبيق األحكام الخاصة لشركة العنان - والتي ثبتت 
بالكتاب والسنة واإلجماع - مع األحكام العامة للشركات. جاء في البند )١/٥( من 

المعيار الشرعي رقم )١٢( الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
اإلسالمية في بيان حقيقتها: »المشاركة المتناقصة عبارة عن شركة يتعهد فيها أحد 
الشركاء بشراء حصة اآلخر تدريجيا إلى أن يتملك المشتري المشروع بكامله«، وجاء 

في البند )6/3( من المعيار الشرعي رقم )9( في استئجار حصة الشريك: »يجوز 
للعميل أن يشارك المؤسسة في شراء العين التي يرغب في استئجارها ثم يستأجر 
حصة المؤسسة، فتكون األجرة المقررة للمؤسسة مقابل حصتها في ملكية العين 

فقط، فيصبح المستأجر مالكً لحصة العين، وال تستحق المؤسسة عليه إال أجرة ما 
ليس مملوكً له«.

الوكالة باإلستثمار٢٠١٧/٠٢

 المستند الشرعي لهذا المنتج مبني على مفهوم الوكالة باإلستثمار. بموجب 
هذا المفهوم، يصبح البنك رب المال )الموكل( ويصبح العميل وكيالً لألموال )الوكيل(، 

حيث تستثمر األموال في أنشطة متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية 
ومنها يتم توزيع األرباح المحققة بناًء على اتفاقية الوكالة المبرمة. وقد تمت 

 الموافقة على هذا المبدأ من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية.

٢٠١٧/٠3
التمويل الشخصي اإلسالمي 

- منتج إجارة الخدمات

إن منتج إجارة الخدمات مبني على المفهوم الشرعي لإجارة والذي يستند على اإلدلة 
الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الفقهاء. فالدليل على مشروعية 

اإلجارة من القرآن الكريم قوله تعالى: » َقاَلْت ِإْحَداُهَما َيا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنَّ َخْيَر َمِن 
َخْذَت َعَلْيِه َأْجًرا«)٢(.  اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اْلَأِميُن«)١(، وقوله تعالى: » َقاَل َلْو ِشْئَت َلاتَّ

وكذلك وردت مشروعية اإلجارة في  السنة النبوية قول النبي صل اهلل عليه وسلم: 
»من أستأجر أجيرًا فليعلمه أجره«)3(، وقوله: »أعطوا األجير أجره قبل أن يجف عرقه«)4(. 

وبموجبه يصبح البنك »المؤجر« بعد تملك الخدمة من الطرف المزود للخدمة 
»البائع«، ومن ثم يقوم بتأجيرها للعميل الذي يصبح مستأجر للخدمة.

سورة القصص،اآلية ٢6  )١(
سورة الكهف، اآلية ٧٧  )٢(

أخرجه ابن ماجه في سننه 8١٧/٢، وينظر مجمع الزوائد للهيثمي 98/4   )3(
أخرجه ابن ماجه في سننه 8١٧/٢، والطبراني في األوسط  )4(

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع عمزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧
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كفاية رأس المال  

اإلفصاحات النوعية:

تتكون األهداف الكلية إلدارة رأس المال من ثالثة جوانب:

ضمان استقرار النافذة اإلسالمية عن طريق االحتفاظ برأسماٍل كاٍف لتغطية الخسائر غير المتوقعة.

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

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

تستند خطة إدارة رأس المال لمزن الواردة في التصور على إطار العمل التنظيمي لمخاطر رأس المال من بازل ٢ وباستخدام منهج قياسي 
الحتساب كل من مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومنهج المؤشر األساسي لمخاطر التشغيل حسبما هو منصوص عليه من جانب البنك 

المركزي العماني.

تمت مواءمة سياسة إدارة رأس المال مع سياسة البنك وهي تهدف لضمان أنه ووفقا للعائد على رأس المال المعدل بالمخاطر فإنه قد تم 
تخصيص مبلغ مناسب من رأس المال لمزن. تم تنفيذ نموذج العائد على رأس المال المعدل بالمخاطر )RAROC( لكل المحفظة باستثناء 

الخدمات المصرفية لألفراد حيث حدد البنك المركزي العماني سقوفا لمعدالت الربح ينبغي االلتزام بها. 

في الوقت الحالي تقوم لجنة األصول وااللتزامات بمراجعة ورصد كفاية واشتراطات رأس المال على نحو مستمر لكل من البنك ونافذة مزن 
واألقسام التي تتطلب تخصيص رأسمال بصفة منفصلة لها. يتم تخصيص ترجيحات المخاطر على األصول وفقً للمتطلبات التنظيمية من 
البنك المركزي العماني. كما يتم تخصيص نفس ترجيحات المخاطر لألصول الممولة بواسطة حسابات االستثمار بنفس طريقة ترجيحات 

مخاطر األصول الممولة بواسطة البنك نفسه. 

اإلفصاحات النوعية

تم إتباع مجموعة من الترتيبات كجزء من إدارة رأس المال لتزويد البنك بنظام إنذار مبكر من حيث مستويات رأسماله لتمكينه من اتخاذ 
تدابير مناسبة في مرحلة مبكرة لمنع انخفاض رأس المال إلى ما دون الحدود المقبولة. لهذا الغرض قررت لجنة األصول وااللتزامات أن الترتيبات 

الموضوعة للبنك ستصبح قابلة للتطبيق على مزن أيضا. 

يقوم البنك بإعداد مستند )أسلوب إجراءات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال( تماشيا مع موجهات بازل ٢ بهدف تقييم كافة المخاطر على 
مستوى المؤسسة التي لم يتم تناولها بالكامل في مخاطر بازل ١. في أعقاب الموجهات الصادرة من البنك المركزي العماني في ديسمبر 
٢٠١٢ تم القيام بالتقييم بموجب أسلوب إجراءات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقديمه إلى البنك المركزي العماني حسب الموجهات 
المنصوص عليها. سيسعى البنك أيضا إلى تطبيق الموجهات التنظيمية، متى انطبق ذلك على بازل 3، عند قيامه بإجراء التقييم. في الوقت 

الحالي لم يتم إعداد تقييم داخلي لكفاية رأس المال لمزن بصورة منفصلة. 

اإلفصاحات الكمية

بآالف الرياالت المركز كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧  

المبلغ التفاصيل

١١.٠9١رأسمال الطبقة ١ )بعد الخصومات اإلشرافية(

 9١٣ رأسمال الطبقة ٢ )بعد الخصومات اإلشرافية وحتى الحدود المستوفاة(

٧٣.٠٧١األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك

  ٤.٥٧٢األصول المرجحة بالمخاطر - المخاطر التشغيلية

٧٧.6٤٣إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك + المخاطر التشغيلية

١٠.٢88الحد األدنى لرأس المال المطلوب لدعم األصول المرجحة بالمخاطر لدفتر البنك والمخاطر التشغيلية

الحد األدنى المطلوب لرأسمال يشمل:

9.3٧4رأس المال الطبقة ١ 

9١3رأس المال الطبقة ٢ 

١.٧١٧رصيد رأسمال الطبقة ١ المتاح لدعم دفتر المتاجرة

-رصيد رأسمال الطبقة ٢ المتاح لدعم دفتر المتاجرة

٢.6األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر المتاجرة

 ٠.3 إجمالي رأس المال المطلوب لدعم دفتر المتاجرة

 ٠.١ الحد األدنى لرأسمال الطبقة ١ المطلوب لدعم دفتر المتاجرة

١٢.٠٠٤إجمالي رأس المال النظامي

٧٧.6٤6إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - البنك بأكمله

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

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧
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إفصاحات بازل ٣

التزاما بالتعميم رقم ب م ١١١4 بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠١3 والصادر عن البنك المركزي العماني، تم تقديم إفصاحات إلزامية في هذا التقرير.

تم تقديم بعض اإلفصاحات اإلضافية عن كفاية رأس المال كما هو وارد أدناه:

بآالف الرياالت المركز كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ 

التفاصيل
إجمالي الرصيد )القيمة 

الدفترية(
صافي الرصيد )القيمة 

الدفترية(
األصول المرجحة 

بالمخاطر

١٣٥.6٣٧١٣٤.٣٠٤٧١.9٧٤بنود داخل الميزانية العمومية

 ١.٠9٧ ١٤٤٧١٤٤٧بنود خارج الميزانية العمومية

---مشتقات

٤.٥٧٢--مخاطر التشغيل

٣--مخاطر السوق

١٣٧.٠8٤١٣٥.٧٥١٧٧.6٤6اإلجمالي

---رأسمال الطبقة ١ أسهم عادية

---رأسمال الطبقة ١ إضافي

---رأسمال الطبقة ٢

-١٢.٠٠٤إجمالي رأس المال النظامي

--١٠.٢88إجمالي رأس المال المطلوب بمعدل ٢٥.١3٪

--9.68٢متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان

---متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

--6٠6متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

--١٤.٢8معدل الطبقة ١ أسهم عادية

--١٤.٢8معدل الطبقة ١

--١٥.٤6إجمالي معدل رأس المال

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 مسبقً 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.

النسب والعائدات

احتياطي موازنة الربح إلى حساب االستثمار المشارك في الربح 

٢٠١٧٢٠١6التفاصيل )آالف الرياالت(

٢٥٤١98إجمالي مبلغ احتياطي موازنة الربح

١١٤.١٠8١١8.١١٧مبلغ حساب االستثمار المشارك في الربح إلى صاحب حساب االستثمار

٠.١٧%٠.٢٢%معدل احتياطي موازنة الربح إلى حساب االستثمار المشارك في الربح

احتياطي مخاطر االستثمار إلى حساب االستثمار المشارك في الربح

9٣68إجمالي مبلغ احتياطي مخاطر االستثمار

١١٤.١٠8١١8.١١٧مبلغ حساب االستثمار المشارك في الربح إلى صاحب حساب االستثمار

٠.٠6%٠.٠8%معدل احتياطي مخاطر االستثمار إلى حساب االستثمار المشارك في الربح

العائد على األصول

٥.٠١٣4.٠٧٠مبلغ إجمالي صافي الدخل )قبل توزيع الربح إلى أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة(

١٣٤.٣٠٤١36.٥٧8إجمالي مبلغ األصول

٢.98%٣.٧٣%العائد على األصول

العائد على حقوق الملكية 

٢.49٧ ١.8٧١ مبلغ إجمالي صافي الدخل )بعد توزيع الربح إلى أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة(

١١.٠9١١١.١48مبلغ حقوق الملكية

٢٢.4٠%١6.8٧%العائد على األصول

معدل الربح الموزع إلى حساب االستثمار المشارك في الربح حسب نوع أصحاب حسابات االستثمار 

كما في تاريخ التقرير كان لدى مزن أصحاب حسابات استثمار غير مقيدة فقط وقد تم توزيع ربح بمبلغ 3.٠6١.٠٠٠ ريال خالل السنة. 

آخر معدالت الربح المدفوعة إلى أصحاب حسابات اإلستثمار لربع السنة المنتهي في 3١ ديسمبر ٢٠١٧.

معدل الربح المعلنالمتوسط

٠.٧٠٪٢٠حسابات توفير )مضاربة(

٠.١٠٪٤٠وكالة مرنة

٢.٢٥٪٥٠وكالة مرنة -  النخبة

١.٧٥٪٢٥وكالة مرنة - الممتازة

٠.١٠٪ - ٠.٢٥٪٣٠وكالة حتى 6 أشهر

٠.٤٠٪ - ٠.٧٥٪٥٠وكالة أكثر من 6 أشهر إلى سنة

١.٧٥٪ - ٢.٥٠٪8٠وكالة أكثر من سنة إلى 3 سنوات

٣.٠٠٪ - ٣.٥٠٪١٠٠وكالة أكثر من 3 سنوات

١.٠٠٪٥٠وكالة مرنة حكومية

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧
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األصول المشتركة التمويل و حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار

 ٣١ ديسمبر 
٢٠١٧

 3١ ديسمبر 
٢٠١6

األصول

١.66٥١.٧3٠ذمم مدينة من بيع مؤجل تحت المرابحة

8٥.٤٥٢84.٠6١إجارة منتهية بالتمليك

١١.٠٠8١٢.٠8٢مشاركة متناقصة

٤.6٥6٧.٢٢6إجارة مستقبلية

١٠٢.٧8١١٠٥.٠99إجمالي المبلغ المستثمر 

 حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار قبل احتياطي موازنة الربح 
واحتياطي مخاطر االستثمار للسنة

٣.١٤٢١.٥٧٢

تحويالت لـ:

)٢٥()٥6(احتياطي موازنة الربح

)١١()٢٥(احتياطي مخاطر االستثمار

 حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار بعد احتياطي موازنة الربح 
واحتياطي مخاطر االستثمار للسنة

٣.٠6١١.٥36

التعرض للمخاطر والتقييم

إدارة المخاطر

الهدف األساسي إلدارة المخاطر هو حماية موارد البنك من مختلف المخاطر التي يواجهها البنك. تتضمن إدارة مخاطر مزن نفس المبادئ 
والممارسات األساسية التي تحكم إدارة مخاطر البنك والتي وردت تفاصيلها في إفصاحات بازل ٢ 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	 

والمخاطر التجارية المرحلة	 

مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسارة المالية التي تتكبدها مزن في حالة عجز عميل أو طرف مقابل في األداة المالية عن الوفاء بالتزاماته 
التعاقدية وهي تنشأ بصفة أساسية من التمويالت والسلف التي تقدمها مزن للعمالء والبنوك األخرى.

االئتمان للشركات

تدير مزن مخاطر االئتمان وتسيطر عليها بوضع حدود داخلية لكمية المخاطر التي يرغب في قبولها من أطراف مقابلة فردية وجماعية 
)ملتزمين أفراد( وقطاعات صناعية تمشيا مع الموجهات الصادرة من البنك المركزي العماني. 

لدى مزن سياسة وضع مخصصات متحفظة لتمويالتها ويتم وضع المخصصات بوضع كل من معايير البنك المركزي العماني والمعايير 
المالية العالمية في االعتبار.

 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(. 

مخاطر التجزئة

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 ٢٪ من محفظة تمويل التجزئة ونسبة ١٪ من محفظة تمويل الشركات. 

إجمالي مخاطر االئتمان على مدى الفترة المقسمة حسب األنواع الرئيسية للتعرض للمخاطر  )١(

)ألف ريال(  

إجمالي التعرض للمخاطر كما فينوع التعرض لمخاطر االئتمانم

3١ ديسمبر ٣١٢٠١6 ديسمبر ٢٠١٧

١.696١.٧٧3ذمم مدينة من بيع مؤجل تحت المرابحة١

86.٥968٥.١٥٥إجارة منتهية بالتمليك٢

١١.١١9١٢.٢٠4مشاركة متناقصة3

٤.٧٠٣٧.٢99إجارة مستقبلية4

١٠٤.١١٤١٠6.٤٣١اإلجمالي

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسـمة حسب الفئة الرئيسية لمخاطر االئتمان كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:   )٢(

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ كانت جميع مخاطر االئتمان داخل عمان فقط )جميع مخاطر االئتمان داخل عمان في سنة ٢٠١6(

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسمة حسب المنطقة المهمة وفًقا ألنواع مخاطر االئتمان كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧:   )٣(

)ألف ريال(  

م
القطاع 

االقتصادي

ذمم مدينة 
عن بيع 

مؤجل تحت 
المرابحة

إجارة منتهية 
بالتمليك

مشاركة 
متناقصة

إجارة 
اإلجماليمستقبلية

تركيب 
النسبة 
المئوية

المخاطر خارج 
الميزانية 

العمومية **

6٤١.١٤٧٪66.٠96 ٣.٢٧١  ٥٤6 6٠.9٤٤ ١.٣٣٤ شخصية١

٢88٧١٪٢8.٣١6 ١.٣8٤  ١٠.٢٠6 ١6.٧١٤ ١١ إنشاءات٢

-٢٪١.9٤٧- ١٠٠ ١.8٤٧ -   تصنيع3

-٠٪٢٣٢ -    -   - ٢٣٢ تجارة4

-6٪6.١9١ -    ١٥6 ٥.9٤٧ 88 خدمات٥

699 -   -- -   - -   أخرى6

١٠٠٢.٧١٧٪١.66٥8٥.٤٥٢١١.٠٠8٤.6٥6١٠٢.٧8١اإلجمالي

المخاطر خارج الميزانية العمومية تتعلق باالرتباطات وفقا لمعايير األعمال التجارية االعتيادية وخطابات اعتماد وخطابات ضمان.   **

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧
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كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ كانت نسبة األصول الممولة من قبل أصحاب حسابات االستثمار والمساهمين كما يلي:

8٥٪أصحاب حسابات االستثمار  

١٥٪المساهمين

 )٤(  القيمة التعاقدية الباقية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ لمحفظة التمويل بكاملها، 
موزعة حسب األنواع الرئيسية لمخاطر االئتمان: 

)ألف ريال(  

الفترة الزمنيةم
 ذمم مدينة 

عن بيع مؤجل
إجارة منتهية 

بالتمليك
مشاركة 
متناقصة

إجارة 
اإلجمالي مستقبلية

 ١.٥٠٧  ٢3١  8٢  ١.١4٢  ٥٢ حتى شهر واحد١

 ٥.96٢  ٢46  ١.٠63  4.36١  ٢9٢ ١-6 شهور٢

 6.١36  ٥٧٢  8٧٠  4.464  ٢3٠ 6-١٢ شهر3

 4٥.848  3.6٠٧  ٧.١٥٢  34.٠٥٥  ١.٠34 ١-٥ سنوات4

 43.3٢8  -    ١.84١  4١.43٠  ٥٧ أكثر من ٥ سنوات٥

 ١٠٢.٧8١  ٤.6٥6  ١١.٠٠8  8٥.٤٥٢  ١.66٥ اإلجمالي

الحركة في إجمالي التمويالت   )٥(
)ألف ريال(  

الحركة في إجمالي التمويالت خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

التمويالت المتعثرةالتمويالت العاملة

إجماليخسارة مشكوك فيهاغير قياسيةمؤشرة قياسيةالتفاصيلم

١٠6.٤٣٢ - ٧8٠ -١.٧٣6 ١٠٣.9١6 رصيد افتتاحي١

 -   ٧9٤ )٧8٠(-- )١٤(إعادة التصنيف٢

 ١٥.٥69 ---- ١٥.٥69 تمويالت جديدة3

)١٧.88٧(--- )١٧.88٧(استرداد التمويل4

١٠٤.١١٤ ٧9٤--١.٧٣6 ١٠١.٥8٤ رصيد اإلقفال٥

 ١.٢6١ ١9٠--- ١.٠٧١ مخصصات محتفظ بها6

 ٧٢ ٧٢--- - إحتياطي فوائد٧

الحركة في المخصصات العامة  )6(

بآالف الرياالت

٢٠١٧٢٠١6التفاصيل

١.١٧6 ١.٣٣٣ المخصص في بداية الفترة

١١8 )٣٣(المحمل للفترة

39 ٣٣ إحتياطي الربح للفترة

١.333 ١.٣٣٣ المخصص في نهاية الفترة

مخاطر اإلئتمان - إفصاحات للمحافظ تخضع إلى نهج معياري

اإلفصاحات النوعية

يقوم البنك بإتباع تصنيف وكالة موديز لكال التعرضات السيادية وبين البنوك ويعامل الرصيد كغير مصنف في المخاطر بنسبة ١٠٠٪.	 

بموافقة البنك المركزي العماني، يستخدم البنك وفقا لتقديره بمعاملة القروض والسلفيات كغير مصنفة في المخاطر بنسبة ١٠٠٪، 	 
باستثناء القروض السكنية التي هي بمخاطر مرجحة بنسبة 3٥٪ 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. 	 

إجمالي مبلغ التعرض كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ يخضع لنهج معياري كالتالي:

المجموع
الدفترية 

٪١٥٠
الدفترية 

٪١٠٠
الدفترية 

٪٥٠
الدفترية 

٪٣٥
الدفترية 

٪٢٠ الدفترية ٠٪ المنتج / التصنيف م

المصنفة

 8.١٤٧ - سيادة ١٤٧.8  -    -    -    -    ١

 ١9.9٣٢ - بنوك -    ١9.9٣٢  -    -    -    ٢

غير مصنفة

   - - شركات -    -    -    -    -    ١

 ١.٣6١ - التجزئه -    -    -    -    ١.٣6١  ٢

 66.٧٠٥ -  ٧.٢٠٠  699  ٥8.8٠٥    -    - 
 المطالبات المضمونة 

بالعقارات السكنية
3

 ٣6.٧٠١ -  ٣6.٧٠١    -    -    -    - 
 المطالبات المضمونة 

بالعقارات التجارية
4

 ٥٣٢ - التمويل المتاخر السداد -    -    -    -    ٥٣٢  ٥

 ٣.٤٤٤ - أصول أخرى ١.٠8٥  -    -    -    ٢.٣٥9  6

   - -    -    -    -    -    - 
تامشاريع الرئس مالية و 

االستشارات باالسهم الخاصة
٧

   - - العمومية البنود خارج الميزانية -    -    -    -    -    8

١٣6.8٢٢ - ٤8.١٥٣ 699 ٥8.8٠٥ ١9.9٣٢ 9.٢٣٢ المجموع 9

تخفيف مخاطر االئتمان

يشير تخفيف مخاطر االئتمان إلى استخدام عدد من التقنيات مثل الضمانات اإلضافية والضمانات لتخفيف مخاطر االئتمان التي تتعرض لها مزن. 
يؤدي تخفيف مخاطر االئتمان إلى تخفيض مخاطر االئتمان بالسماح لمزن بالحصول على الحماية ضد تعثر األطراف المقابلة في عقود االئتمان 

من خالل الضمانات اإلضافية واتفاقيات المقاصة والضمانات.

اإلفصاح النوعي

يضع البنك اعتبارا فقط للضمانات اإلضافية والضمانات التي تقرها الشريعة اإلسالمية لتخفيف مخاطر االئتمان. يجب أن تلبي األصول التي يقدمها 
العميل المعايير التالية لتصبح مقبولة كضمان إضافي:

يجب أن تحافظ األصول على قيمتها وفقا للمستوى السائد عند اإلنشاء وحتى تاريخ استحقاق التسهيل المعتمد؛	 

يجب أن تكون هذه األصول سهلة التسييل لنقد، إن طلب ذلك؛	 

يجب أن تكون هناك سوق معقولة لهذه األصول؛	 

يجب أن تكون مزن قادرة على إنفاذ حقها على األصول؛ إن كان ذلك ضروريا.	 

تقوم مزن حاليا بتولي الملكية / الملكية المشتركة لألصول التي يقدمها العمالء. 

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧
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إدارة الضمانات اإلضافية

تستخدم مزن مجموعة من السياسات واإلجراءات لتخفيف مخاطر االئتمان. تتضمن مخففات مخاطر االئتمان ضمانات إضافية مثل:

عقارات	 

ملكية مشتركة	 

تتم ممارسة إدارة الضمان اإلضافي على مستوى مركزي. هناك نظام إدارة ضمانات إضافي قوي لتخفيف أية مخاطر إئتمان. لدى البنك أسلوب 
إدارة ائتمان قوي يضمن االلتزام بشروط الموافقة والتوثيق والمراجعة المستمرة لضمان جودة االئتمان والضمانات اإلضافية.

الضمانات التي يتم الحصول عليها عن طريق الرهن القانوني على عقار يتم تقييمها مرة واحدة كل ثالث سنوات، أو أكثر في الحالة التي 
يتطلب فيها الوضع ذلك. 

مخاطر السيولة

اإلفصاح النوعي

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.

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 ١8.٧٪ )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.

مؤشرات التعرض لمخاطر السيولة - األصول قصيرة األجل لاللتزامات قصيرة األجل

بالريالالتفاصيل

٤١.٣9٠األصول قصيرة األجل

88.٣٥٤االلتزامات قصيرة األجل

٤6.8٥٪األصول قصيرة األجل لاللتزامات قصيرة األجل

مؤشرات التعرض لمخاطر السيولة - معدل األصول السائلة

بالريال التفاصيل

٢٥.٢٠١األصول السائلة

١٣٤.٣٠٤إجمالي األصول

88.٣٥٤االلتزامات قصيرة األجل

١٢٣.٢١٣إجمالي االلتزامات

١8.٧6٪األصول السائلة إلجمالي األصول 

٢8.٥٢٪األصول السائلة لأصول قصيرة األجل

٢٠.٤٥٪األصول السائلة إلجمالي االلتزامات

اإلفصاح الكمي

ملمح استحقاق األصول وااللتزامات بما يتماشى مع الموجهات المصدرة من البنك المركزي العماني في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ كانت كما يلي:

عند الطلب 
وحتى ٣٠ 

يوما

أكثر من 
شهر وحتى 

6 شهور

أكثر من 
6 شهور 

وحتى ١٢ 
شهرا

أكثر من 
سنة وحتى 

٥ سنوات
أكثر من ٥ 

المجموعسنوات
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع٣١ ديسمبر٢٠١٧

 ٥.٢69  666  ٥4٧  4٥4  ١.39٥  ٢.٢٠٧ نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

 ١9.93٢  -    -    -    -    ١9.93٢ مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية 

 -   موجودات مالية:

 ١.9٢6  -    ١.9٢6  -    -    -           -  محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق

 3.٥٥٠  -    -    -    -    3.٥٥٠         -  محتفظ بها للمتاجرة

 ١.66٥  ٥٧  ١.٠34  ٢3٠  ٢9٢  ٥٢ ذمم مبيعات مؤجلة مدينة تحت المرابحة

 8٥.4٥٢  4١.43٠  34.٠٥٥  4.464  4.36١  ١.١4٢ إجارة منتهية بالتمليك، بالصافي

 ١١.٠٠8  ١.84١  ٧.١٥٢  8٧٠  ١.٠63  8٢ مشاركة متناقصة

 4.6٥6  -    3.6٠٧  ٥٧٢  ٢46  ٢3١ إجارة مستقبلية

 ٥99  ٥99  -    -    -    -   ممتلكات ومعدات )بالصافي(

 ٢4٧  -    -    -    -    ٢4٧ أصول أخرى

١٣٤.٣٠٤  ٤٤.٥9٣  ٤٧.9٠8  6.٥9٠  ٧.٣٥٧  ٢٧.8٥6 إجمالي األصول

 ٥.٢٧6  -    -    -    -    ٥.٢٧6 حسابات جارية

 3.48١  -    -    -    -    3.48١ التزامات أخرى

 ١١4.4٥6  ٢٠.98٧  ١3.8٧٢  ١4.٧39  46.٢33  ١8.6٢٥ أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

 ١١.٠9١  ١١.٠9١  -    -    -    -   حقوق ملكية البنك

 إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية 
أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 

وحقوق ملكية البنك
 ٢٧.٣8٤  ٢6.١٤.٧٣  ٢٣٣9  ١٣.8٣٢.٠٧  ٧٢8  ١٣٤.٣٠٤

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر التغير في قيمة السوق وعائدات المحفظة الفعلية بسبب التحركات السلبية في متغيرات السوق. تتضمن 
متغيرات السوق، ضمن أشياء أخرى، أسعار األسهم وأسعار السندات وأسعار السلع ومعدالت صرف العمالت األجنبية. الهدف من إدارة مخاطر 

السوق هو تسهيل نمو األعمال التجارية والتشغيل في أفضل مستويات مخاطر في نفس الوقت. 

كما في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ كان لمزن أدنى حد من التعرض لمخاطر السوق حيث أنه:

ليس لدى مزن تعرض هام لعمالت أجنبية بخالف الريال العماني.	 
ال تحتفظ مزن بمراكز متاجرة في أسهم.	 
ليس لدى مزن مراكز سلع.	 

تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في أسعار الربح. ليست هناك مراكز متاجرة في األسهم أو المشتقات. تقوم لجنة األصول وااللتزامات بمزن 
بالرصد المنتظم لألصول وااللتزامات في دفاتر البنك للوقوف على أي مخاطر معدالت فائدة.

مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل األنظمة أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارجية. في حالة فشل الضوابط في 
العمل يمكن للمخاطر التشغيلية أن تتسبب في إضرار بالسمعة وقد يكون لها آثار قانونية وتنظيمية أو قد تؤدي إلى خسارة مالية. ال jتوقع 
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.

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧
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يتبع البنك منهج المؤشر األساسي لتحديد مخاطر التشغيل.

يتم احتساب تكاليف رأس المال للمخاطر التشغيلية تحت منهج المؤشر األساسي بأخذ متوسط الدخل اإلجمالي وتضاعفت بنسبة ١٥٪ لكل 
سنة من السنوات المالية الثالث الماضية، باستثناء سنوات من الدخل اإلجمالي سلبي أو صفر. الدخل اإلجمالي هو صافي الدخل ربح )+( اإليرادات 

األخرى )+( مخصصات الربح غير المدفوع )-( الربح المحقق من بيع استثمارات متاحة للبيع )-( / البنود غير النظامية / غير عادية للدخل.

متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل حسب بازل ٢ هي4.٥٧٢ 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.

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.

تتم إدارة مخاطر معدل الربح من خالل مراقبة حساسية الموجودات والمطلوبات المالية للبنك إلى صدمات قياسية مختلفة لمعدالت الربح. 
وتشمل الصدمات الموحدة ١٠٠ نقطة أساس و ٢٠٠ 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.

اإلفتراضات المستخدمة لقياس الحساسية هي تناوب متوازي في سعر الفائدة ب ٢٠٠ نقطة أساس لقياس حساسية الفائدة للعائد و حساسية 
سعر الفائدة لرأس المال. 

 ٢٠٠ نقطة 
اساس نقصان

   ٢٠٠ نقطة 
أساس زيادة

 كما في 
ديسمبر ٢٠١٧

)١٢8( ١٢8 تأثير اإليرادات- ألف ريال عماني

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.

توزيع الربح على حسابات االستثمار يستند إلى اتفاقيات مشاركة الربح. لذا لن تكون مزن معرضة لمخاطر معدل ربح كبيرة. برغم ذلك سينتج 
عن اتفاقيات مشاركة الربح في مخاطر إحالل تجاري عندما ال تسمح نتائج مزن بتوزيع أرباح بما يتماشى مع المعدالت بالسوق. ولمواجهة 

المخاطر التجارية المرحلة تقوم مزن بخلق احتياطي موازنة للربح.

متوسط 
معدل 
الربح 

الفعلي

مستحق 
تحت 

الطلب 
وخالل 6 

أشهر

مستحق 
خالل ٧-١٢ 

شهرا

مستحق 
خالل ١-٥ 
سنوات

مستحق 
بعد ٥ 

سنوات
ال تحتسب 

ر.ععنه

 ٥.٢69  ٥.٢69  -    -    -    -   ال تنطبقنقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني 

 ١9.93٢  ١  -    -    -    ١9.93١ ١.3٪مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية 

موجودات مالية:

 ١.9٢6  -    -    ١.9٢6  -    -   6.٥٪        -  محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق

 3.٥٥٠  -    -    -    -    3.٥٥٠ 4.3٪        -  محتفظ بها للمتاجرة

 ١.66٥  -    ٥٧  ١.٠34  ٢3٠  344 4.٧٪ذمم مبيعات مؤجلة مدينة تحت المرابحة

 8٥.4٥٢  -    4١.43٠  34.٠٥٥  4.464  ٥.٥٠3 ٥.3٪إجارة منتهية بالتمليك، بالصافي

 ١١.٠٠8  -    ١.84١  ٧.١٥٢  8٧٠  ١.١4٥ ٥.3٪مشاركة متناقصة

 4.6٥6  4.6٥6  -    -    -    -   ال تنطبقإجارة مستقبلية

 ٥99  ٥99  -    -    -    -   ال تنطبقممتلكات ومعدات )بالصافي(

 ٢4٧  ٢4٧  -    -    -    -   ال تنطبقأصول أخرى

١٣٤.٣٠٤  ١٠.٧٧٢  ٤٣.٣٢8  ٤٤.١6٧  ٥.٥6٤  ٣٠.٤٧٣ إجمالي األصول

 ٥.٢٧6  ٥.٢٧6  -    -    -    -   ال تنطبقحسابات جارية

 3.48١  3.48١  -    -    -    -   ال تنطبقالتزامات أخرى

١١4.4٥6  34٧  ٢٠.64٠  ١3.8٧٢  ١4.٧39  64.8٥8 ٢.4٪أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

 ١١.٠9١  ١١.٠9١  -    -    -    -   ال تنطبقحقوق ملكية البنك

١٣٤.٣٠٤  ٢٠.١9٥  ٢٠.6٤٠  ١٣.8٧٢  ١٤.٧٣9  6٤.8٥8 إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية 

- )9.٤٢٣( ٢٢.688  ٣٠.٢9٥  )9.١٧٥()٣٤.٣8٥(الفجوة بالميزانية العمومية

- -    9.٤٢٣ )١٣.٢6٥()٤٣.٥6٠()٣٤.٣8٥(فجوة حساسية سعر الربح التراكمي

المخاطر التجارية المرحلة

تشير المخاطر التجارية المرحلة إلى حجم المخاطر التي يتم تحويلها إلى مساهمي مزن بغرض حماية أصحاب حسابات االستثمار من تحمل 
بعض من أو جميع المخاطر التي يتعرضون لها تعاقديا في عقود تمويل المضاربة. تقوم مزن بوضع وإدارة احتياطي موازنة للربح واحتياطي 

مخاطر لالستثمار لتسوية عائدات أصحاب حسابات االستثمار. كما تقوم مزن أيضا بتسوية حصة المضارب لديها من أجل تسوية العائدات على 
أصحاب حسابات االستثمار.

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧
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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.

فيما يلي تحليل للتوزيعات خالل السنة من جانب مزن ألصحاب حسابات االستثمار:

ألف ر. عالتفاصيل

 ٤.٥١٢ إجمالي األرباح المتاحة للتوزيع

مشاركة الربح

 ١.٣٧١ حصة مزن كمقدمة التمويل

 ٣.١٤٢ أصحاب حسابات االستثمار 

 ٣.١٤٢ األرباح ألصحاب حسابات االستثمار قبل التسوية

التسوية

 )٥6(احتياطي موازنة الربح

 )٢٥(احتياطي مخاطر االستثمار 

 ٣.٠6١ األرباح ألصحاب حسابات االستثمار بعد التسوية

خالل فترة إستخدم البنك صفر ريال عماني )٢٠١6: 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.

كمية اإلفصاحات
معدل العائد التاريخي ألصحاب حسابات االستثمار:

 معدل العائد التاريخي ألصحاب حسابات 
٢٠١٧٢٠١6٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٣االستثمار غير المقيدة:

ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع

١.3494٠٥١84 3.6٧4 ٤.٥١٢ أرباح متاحة للتوزيع

٢69١٢٢ ٥9١ ١.٥36 ٣.٠6١ أرباح موزعة

١3.١١٥ 6٧.٥43 ١٠٥.٠9996٧8٧ ١٠٢.٧8١ أوال مستثمرة

٠.93٪٠.4٠٪٠.6١٪١.46٪٢.98٪المعدل كنسبة مئوية من األموال المستثمرة 

خمس سنوات مقارنة معدالت األرباح التاريخية ألصحاب حسابات االستثمار المطلقة:

٢٠١3 ٢٠١4 ٢٠١٥ ٢٠١6 ٢٠١٧

٪٠.٥٠ ٪٠.9٠ ٪٠.٧9 ٪٠.٧3 ٪٠.٧٠ حساب التوفير )المضاربة(

٪٠.١٠ ٪٠.١٠ ٪٠.١٠ ٪٠.١٠ ٪٠.١٠ وكالة مرنة

- - ٪٢.٢٥ ٪٢.٢٥ ٪٢.٢٥ وكالة مرنة -  النخبة

- - - - ٪١.٧٥ وكالة مرنة - الممتازة

٪٠.3٠.١٠٪ - ٥ ٪٠.١٠٪ - ٠.٢٥ ٪٠.١٠٪ - ٠.٢٥ ٪٠.١٠٪ - ٠.٢٥ ٪٠.١٠٪ - ٠.٢٥ وكالة لغاية 6 شهور

٪٠.9٠.٧٠٪ - ٠ ٪٠٪ - ٠.٥٠.3٥ ٪٠٪ - ٠.٥٥.4٠ ٪٠٪ - ٠.٧٥.4٠ ٪٠.٤٠٪ - ٠.٧٥ وكالة من 6 شهور الى سنة

٪١.٢٠٪ - ٢.٢٠ ٪١.6٠.٧٠٪ - ٠ ٪٠.٧٥٪ - ١.٧٥ ٪١.٧٥٪ - ٢.٥٠ ٪١.٧٥٪ - ٢.٥٠ وكالة من سنة الى 3 سنوات

 ٪٢٪ - ٢.٧٠.4٠  ٪١٪ - ٢.٠٠.8٠  ٪٢.٠٠٪ - ٢.٢٥ ٪3.٥٠ - ٪3.٠٠ ٪٣.٠٠٪ - ٣.٥٠ وكالة اعلى من 3 سنوات

- ٪٠.٥٠ ٪٠.٥٠ ٪٠.٥٠ ٪١.٠٠ وكالة حكومية مرنة

مخاطر عقود محددة

وقدمت وثيقة المخاطرة 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.

االصول المرجحة 
المخاطر
ألف ريال تمويل العقود

١.696 المبيعات المؤجلة تحت المرابحة مستحقة القبض

٥٠.٥8٤ اجارة منتهية بالتمليك

١٠.٧6١ مشاركة متناقضة

٢.٥88 اجارة مستقبلية

٣٥٠ احتياطي موازنة الربح

- احتياطي مخاطر االستثمار

6٥.9٧8 مجموع

كمية اإلفصاحات

إفصاحات ضوابط الحوكمة

إن ميثاق الحوكمة لشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال وموجهات البنك المركزي العماني حسب ضوابط 
حوكمة الشركات الصادر بموجب إطار العمل التنظيمي للصيرفة اإلسالمية للبنوك والمؤسسات المالية هي اللوائح األساسية ومحركات 

ممارسات حوكمة الشركات في سلطنة عمان. تلتزم مزن بجميع نصوص تلك الضوابط. 

يلخص اإلفصاح التالي إفصاحات األطراف ذات العالقة:

)ألف ريال(  

٢٠١٧٢٠١6حسابات الودائع والحسابات األخرى

 أعضاء مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية والمساهمين 
الذين يملكون أقل من ١٠٪ في مزن.

6.9٤٠٧.٥٧4

التمويالت

 أعضاء مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية والمساهمين 
الذين يملكون أقل من ١٠٪ في مزن.

١٢٠6

)ألف ريال(  

٢٠١٧٢٠١6المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية

رئيس مجلس اإلدارة

88        -  المكافآت المقترحة

33        -  أتعاب حضور جلسات مدفوعة

33        -  مصروفات أخرى مدفوعة

أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين

١9١6        -  المكافآت المقترحة

١٢١6        -  أتعاب حضور جلسات مدفوعة

8٥        -  مصروفات أخرى مدفوعة

6٠٥3أتعاب إدارة مستحقة الدفع لألعمال المصرفية التقليدية

تحتفظ مزن بإجراء رسمي للتعامل مع شكاوى العمالء. يتم التعامل مع الشكاوى المتعلقة بمزن بواسطة مركز االتصال من جانب األعمال 
المصرفية التقليدية المجهزة بالموارد المطلوبة لالستجابة التصاالت العمالء بصورة مهنية. يقوم فريق إدارة الشكاوى باألعمال المصرفية 
التقليدية بجزء نشط في حل شكاوى العمالء ويدرس المعلومات المستلمة من العمالء حول المنتجات والخدمات. يتم تسجيل جميع 

الشكاوى والتحقيق فيها من قبل أشخاص ليست لهم عالقة مباشرة بموضوع الشكوى. 

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧
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هيئة الرقابة الشرعية

هيئة الرقابة الشرعية في مزن ثي لجنة شرعية خارجية تضم أعضاء من علماء شرعيين معروفين يقومون بتوجيه والتأكد من أن العمليات 
والخدمات والمنتجات المقدمة من قبل مزن تلتزم بمبادئ الشريعة اإلسالمية.

في الحالة التي تفتي فيها هيئة الرقابة الشرعية بأن أي عائدات ال تلتزم بالشريعة يتم تحويل هذا الدخل إلى حساب أعمال خيرية وصرفها 
للمنظمات الخيرية. الدخل المحقق من رسوم التأخر في الدفع )التي يقوم فيها العميل بالتعهد بدفع مبلغ محدد في حالة التأخر في سداد 

األقساط( ومتى ما تم تحديد معاملة من جانب وحدة التدقيق بهيئة الرقابة الشرعية على أنها غير ملتزمة بالشريعة وتتم المصادقة على ذلك 
من قبل هيئة الرقابة الشرعية، يصبح هذا الدخل من هذا الحساب غير الملتزم بالشريعة جزءا من حساب األعمال الخيرية.

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 3٠ 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 ٢٠١4. يحمل سمو 
السيد الدكتور أدهم شهادة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة أستراليا الغربية في أستراليا - ٢٠١١. 

عقدت هيئة الرقابة الشرعية 4 اجتماعات خالل سنة ٢٠١٧. تواريخ االجتماعات وحضور كل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في هذه االجتماعات 
كان كما يلي:

تاريخ االجتماع والحضوراسم عضو المجلس

٢٠١٧/٠٣/٢8٢٠١٧/٠٥/٢٣٢٠١٧/٠9/١٢٢٠١٧/١٢/١٣

√√√√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 ٢٠١٧

إجمالي المكافآت المدفوعة لثالثة من العلماء عن سنة ٢٠١٧ كانت بمبلغ 4٢.3٥٠.٠٠٠ ريال وتوزيعها كما يلي:

 إجمالي 
األتعاب )ريال(

١٠.٧8٠.٠٠٠الشيخ الدكتور محمد بن علي القري

8.8٥٥.٠٠٠الشيخ داتوك الدكتور محمد داؤود بكر

8.8٥٥.٠٠٠الشيخ صالح الخروصي

6.9٣٠.٠٠٠الشيخ الدكتور خالد سعيد العامري، عضو غير مصوت

6.9٣٠.٠٠٠سمو السيد الدكتور أدهم آل سعيد، 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 لإدارة عملية التأكد من االلتزام بالشريعة )حسبما هو مفسر في الموجهات والفتاوى الصادرة عن هيئة 	 
الرقابة الشرعية( ونصوص لوائح الصيرفة اإلسالمية الصادرة عن البنك المركزي العماني على أساس يومي في جميع أنشطة األعمال 

والعمليات والمعامالت. يتم تحقيق ذلك من خالل مراجعة واعتماد العقود واالتفاقيات والسياسات واإلجراءات والمنتجات وتدفق العمليات 
والتعامالت والتقارير )احتساب توزيع األرباح( وغيرها؛

يتم اعتماد مسودات االتفاقيات المستخدمة من قبل مزن من جانب هيئة الرقابة الشرعية؛

المعرفة بالصيرفة اإلسالمية والخبرة تعتبر اشتراطا الزاميا لتوظيف موظفين لمعالجة الوظائف األساسية لمزن ويتم تزويد الموظفين بتدريب 
طوال السنة عن جميع المواضيع اإلسالمية.

 اإلفصاح عن مساهمات الزكاة السنوية للمرخص له، عند االقتضاء، وفقا للدستور، والجمعية العمومية أو المتطلبات 
الوطنية أو على النحو المطلوب من قبل هيئة الرقابة الشرعية اإلسالمية

تصدر هيئة الرقابة الشرعية اإلسالمية شهادة االمتثال للشريعة حيث يعرف هذا توافق مع الشريعة وقد لوحظ في معامالت البنك والعقود، وفي 
حال وجود أي مخالفة، يتم إدراج المالحظة في التقرير. وباإلضافة إلى ذلك، وحسب قرار اإلدارة، وتنص شهادة هيئة الرقابة الشرعية اإلسالمية أيضا 

أن إحتساب ودفع الزكاة تقع على عاتق المساهمين.

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧

التقرير السنوي 201٧ 165البنك الوطني العماني164 



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.

مزن المصرفية اإلسالمية كجزء من البنك الوطني العماني تقوم بتوزيع المواد الغذائية واالستهالكية لألسرالمحتاجة 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.

بازل ٣: إفصاح مرحلي

إلحاقا للموجهات حول مكونات متطلبات اإلفصاح عن رأس المال )الطبقة ١ والطبقة ٢( الصادر عن البنك المركزي العماني، فيما يلي إفصاحات 
إضافية للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧.

 نموذج اإلفصاح العام لبازل ٣ الذي ينبغي استخدامه خالل الفترة االنتقالية للتسويات التنظيمية 
)أي من ١ يناير ٢٠١٣ وحتى ١ يناير ٢٠١8( )ألف ريال(

المبالغ الخاضعة للمعالجة 
السابقة لبازل ٣ 

رأس المال العام من الطبقة ١: األدوات واالحتياطيات

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

١٣.٥٠٠

)٢.٤٠9(أرباح مدورة

الدخل الشامل اآلخر التراكمي )واالحتياطيات األخرى(

-عمليات ضخ رأس المال الخاصة بشركات القطاع العام والمعفاة حتى ١ يناير ٢٠١8

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

-

١١.٠9١رأس المال العام من الطبقة ١ قبل التسويات التنظيمية

رأس المال العام من الطبقة ١: التسويات التنظيمية

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

 تسويات تنظيمية محددة محلية 
منها: النقص في الحد األدنى لمتطلبات رأس المال من نافذة الصيرفة اإلسالمية والفروع األجنبية للبنك

-

إجمالي التسويات النظامية لرأس المال العام من الطبقة ١

)CET1( ١١.٠9١رأس المال العام من الطبقة ١

رأسمال إضافي للطبقة ١: أدوات - ال توجد

رأسمال إضافي للطبقة ١: تسويات تنظيمية

-إجمالي التسويات التنظيمية على رأس المال اإلضافي للطبقة ١ 

)AT1( رأسمال إضافي للطبقة ١

)AT1 + CET1 = T1( ١١.٠9١رأسمال الطبقة ١

رأسمال الطبقة ٢: األدوات والمخصصات

-أدوات الطبقة ٢ المؤهلة المصدرة مباشرة مضافا إليها فائض األسهم ذات الصلة

-أدوات رأس مال مصدرة مباشرة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الطبقة ٢

أدوات الطبقة ٢ )وأدوات CET1 و AT1 غير المضمنة في الصفين ٥ أو 34( المصدرة من قبل الشركات التابعة 
والمحتفظ بها من قبل أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به بموجب مجموعة الطبقة ٢(

-

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

9١٣مخصصات عامة

9١٣رأس مال الطبقة ٢ قبل التسويات التنظيمية

رأس مال الطبقة ٢: التسويات التنظيمية

-تسويات تنظيمية محددة محلية

المبالغ الخاضعة للمعالجة 
السابقة لبازل ٣ 

-تسويات تنظيمية مطبقة على الطبقة ٢ 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 ٢

 )T2(9١٣رأس مال الطبقة ٢

)T2+TC=T1( )١٢.٠٠٤إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال = الطبقة ١+ الطبقة ٢

٧٧.6٤6إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

٧٣.٠٧١منها: أصول مرجحة بمخاطر االئتمان

٣منها: أصول مرجحة بمخاطر السوق

٤.٥٧٢منها: أصول مرجحة بمخاطر التشغيل

نسب رأس المال

١٤.٢8حقوق الملكية العامة بالطبقة ١ )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

١٤.٢8الطبقة ١ )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

١٥.٤6إجمالي 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 ١ المتاح للوفاء بالتسويات 
)كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(

الحد األدنى المحلي )لو كان مختلفا عن بازل 3(

8.٢٥٠الحد األدنى لمعدل حقوق الملكية العامة المحلي للطبقة ١ )لو كان مختلفا من الحد األدنى لبازل 3(

١٠.٢٥٠الحد األدنى لمعدل الطبقة ١ المحلي )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(

١٣.٢٥٠الحد األدنى لمعدل إجمالي رأس المال المحلي )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(

إجمالي حساب أصحاب حسابات اإلستثمار

١١٤.١٠8قيمة أموال أصحاب حسابات اإلستثمار

٢٥٤إحتياطي موازنة األرباح

9٣إحتياطي مخاطر اإلستثمار

١١٤.٤٥6إجمالي أصحاب حسابات اإلستثمار

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧

التقرير السنوي 201٧ 167البنك الوطني العماني166 



أعدت بموجب المبادئ التوجيهية بشأن تكوين متطلبات اإلفصاح الرأسمالي

 المركز المالي 
كما في البيانات المالية 

المنشورة )الف ريال(

أصـول

٥.٢69نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

-شهادات اإليداع

١9.93٢مستحقات من بنوك

-ودائع وتمويل الى البنوك

١٠٢.٧8١ودائع و تمويل

٥.4٧6استثمارات مالية

٥99منشآت ومعدات

-األصول الضريبية المؤجلة

٢4٧أصول أخرى

١٣٤.٣٠٤إجمالي األصول

االلتزامات

-   مستحقات لبنوك

١١9.٧3٢ ودائع عمالء

-   سندات اليورو متوسطة األجل

3.48٢ التزامات أخرى

-   ديون ثانوية

١٢٣.٢١٣ إجمالي االلتزامات

حقوق المساهمين

١3.٥٠٠ رأس المال المدفوع

-   عالوة اصدار األسهم

-   احتياطي قانوني

-   االحتياطي العام

)٢.4٠9(ارباح محتجزة

-   احتياطيات أخرى

-   التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لالستثمارات

-   احتياطي الديون الثانوية

-   المستوى ١ سندات دائمة

١١.٠9١ مجموع حقوق المساهمين

١٣٤.٣٠٤ مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

المركز المالي كما 
في البيانات المالية 

مرجعالمنشورة

األصول

٥.٢69 نقد و أرصدة لدى البنك المركزي

-   شهادات إيداع

١9.93٢ أرصد مع البنوك والمال لفترة قصيرة

٥.4٧6 استثمارات في األوراق المالية

-   القروض للبنوك -  اإلجمالي

-   مخصص عامة للطبقة ٢

-   صافي القروض للبنوك

١٠4.١١4 القروض للعمالء - اإلجمالي

)٢6٢(مخصص محدد

A1)9١3(مخصص عامة للطبقة ٢

)١٥٧(مخصص عامة لغير الطبقة ٢

١٠٢.٧8١ صافي القروض للعمالء

٥99 معدات ومباني

٢4٧ اصول اخرى منها

-   األصول الضريبية المؤجلة

 المبلغ المعتبر لـ CET1ـ 

-   تخصيص السنة الحالية - غير مؤهلة

١٣٤.٣٠٤ مجموع األصول

-   رأس المال المدفوع منها:

CET1 ١3.٥٠٠ المبلغ المؤهل لـC1

AT1 المبلغ المؤهل لـ   - 

 )٢.4٠9(عكس وفائض

CET1 منها: المبلغ المؤهل لـ  

C2)٢.3٥٢(ارباح محتجزة: ترحيلها تم

 )٥٧(ربح السنة الحالية غير مؤهل

-   احتياطي قانوني

-   االحتياطي العام

-   احتياطي الديون الثانوية

-   توزيعات أرباح اسهم منحة مقترحة

CET1 مجموع المبلغ المؤهل لـ   -

-   المستوى ١ سندات دائمة

-   توزيعات ارباح نقدية مقترحة

-   التغيرات التراكمية في القيمة العادلة لالستثمارات

-   المبلغ المؤهل للمستوى الثاني

-   إعادة التقييم واالحتياطيات األخرى

١١.٠9١ إجمالي رأس المال

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧
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المركز المالي كما 
في البيانات المالية 

مرجعالمنشورة

الودائع منها:

-   الودائع من البنوك

١١9.٧3٢ ايداعات العمالء

-   ودائع من النافذة المصرفية اإلسالمية

-   سندات متوسطة األجل بعملة اليورو

-   ودائع أخرى )ديون ثانوية(

3.48٢ االلتزامات وأحكام أخرى منها:

١٣٤.٣٠٤ مجموع

أعدت بموجب المبادئ التوجيهية بشأن تكوين متطلبات اإلفصاح الرأس المالي 

  

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 لأسهم من المستوى األول: األدوات واالحتياطيات

 إصدار رأس المال المشترك المؤهل مباشرة 
)والمكافئ لشركات األسهم غير المشتركة( باإلضافة إلى فائض المخزون المرتبط به

 ١3.٥٠٠C1

C2)٢.4٠9(األرباح المحتجزة

-الدخل الشامل اآلخر المتراكم )وغيرها من االحتياطيات(

 - ضخ رأس المال في القطاع العام المعفيين حتى ١ يناير ٢٠١8

 رأس المال المشترك الصادر من الشركات التابعة والمحتفظ به 
)CET1 من قبل أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به في المجموعة

 - 

 ١١.٠9١ رأس المال العام لأسهم العادية قبل إجراء التعديالت التنظيمية

 رأس المال المشترك لألسهم من المستوى األولى: تعديالت تنظيمية

-   موجودات ضريبية مؤجلة ناشئة عن فروق مؤقتة )صافي االلتزامات الضريبية ذات الصلة(

-   المكاسب أو الخسائر المتراكمة للقيمة العادلة المتاحة للبيع

 ١١.٠9١ إجمالي التعديالت التنظيمية على األسهم العادية المستوى ١

)CET1( ١١.٠9١رأس المال المشترك لأسهم من المستوى ١ 

  

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 مال إضافي من المستوى األول: األدوات )السندات الدائمة من المستوى ١(

 رأس مال إضافي من المستوى األول: تعديالت تنظيمية - ال شيء

)AT1 + CET1 = T1( ١١.٠9١رأس المال من الطبقة ١ 

رأس المال من المستوى ٢: األدوات والمخصصات

-أدوات رأس المال المصدر مباشرة تخضع للتخلص التدريجي من المستوى ٢

أدوات المستوى ٢ )وأدوات CET1 و AT1 غير المدرجة في الصفوف ٥ أو 34( صادرة عن 
الشركات التابعة والمحتفظ بها من قبل أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به في 

مجموعة المستوى ٢(
-

-منها: األدوات التي تصدرها الشركات التابعة الخاضعة للتخلص التدريجي

9١3A1مخصصات  خسائر االئتمان

-أرباح أو خسائر القيمة العادلة التراكمية ألدوات متاحة للبيع

9١3رأس مال من المستوى ٢ قبل التعديالت التنظيمية

رأس المال من المستوى ٢: تعديالت تنظيمية

-تعديالت تنظيمية وطنية محددة

الضبط التنظيمي المطبقة على المستوى ٢ في احترام األحكام التي تخضع 
للمعالجة لما قبل بازل 3.

-

-من: األرباح أو الخسائر في القيمة العادلة التراكمية ألدوات البيع المتاحة

-إجمالي التسويات التنظيمية لرأس المال من المستوى ٢

)T2( 9١٣رأس المال من المستوى ٢

)T2 + TC = T1( ١٢.٠٠٤إجمالي رأس المال

نموذج إفصاح للمزايا الرئيسية لجميع أدوات رأس المال النظامية

حقوق الملكية العامة  )١(

تشتمل حقوق الملكية العامة على رأس مال مخصص بمبلغ ١3.٥٠٠.٠٠٠ 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 ٢ و3 الواردة على الصفحات من ١ إلى ٢٢ بتاريخ ٢8 يناير ٢٠١8 

..............................

السيدة روان السعيد

رئيسة مجلس اإلدارة 

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧

مزن للصيرفة االسالمية - نافذة البنك الوطني العماني ش م ع ع
بازل ٢ و٣ - المرتكز ٣ تقرير ٢٠١٧
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٢٠١6

الف ريال

٢٠١٧

إيضاحالف ريال

٢٠١٧

ألف دوالر

أمريكي

٢٠١6

ألف دوالر

أمريكي

االصول

 39.١٢٥  ١٣.686 ٥نقد وارصدة لدى البنك المركزي العماني ٥.٢69 ١٥.٠63

 3٠.66٠  ٥١.٧٧١ 6مستحقات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية ١9.9٣٢ 8٠4.١١

٧الموجودات المالية:

 ٢.٥٠١ ٥.٠٠٣المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 9٢6.١ 963

 ٧.٧93  9.٢٢١ المحتفظ بها للمتاجرة ٣.٥٥٠ ٠٠٠.3

 4.494  ٤.٣٢٥ 8ذمم مبيعات مؤجلة تحت المرابحة 66٥.١ ١.٧3٠

 ٢١8.34٠  ٢٢١.9٥٣ 9صافي اإلجارة المنتهية بالتمليك 8٥.٤٥٢ ٠6١.84

 3١.38٢  ٢8.٥9٢ ١٠المشاركة المتناقصة ١١.٠٠8 ١٢.٠8٢

 ١8.٧69  ١٢.٠9٤ ١١إجارة معجلة 6٥6.٤ ٧.٢٢6

 ١.٠٠8  ١.٥٥6 ١٢صافي الممتلكات والمعدات ٥99 388

 6٧8  6٤١ ١3أصول أخرى ٢٤٧ ٢6١

 ٣٥٤.٧٥٠  ٣٤8.8٤٢ مجموع االصول ١٣٤.٣٠٤ ٥٧8.١٣6

االلتزامات وحقوق أصحاب حسابات االستثمارات 
غير المقيدة وحقوق المساهمين

االلتزامات

 ١٢.649  ١٣.٧٠٤ حسابات العمالء الجارية ٥.٢٧6  4.8٧٠ 

 ٥.6٥٧  9.٠٤٢ ١4مطلوبات أخرى ٣.٤8١  ٢.١٧٧ 

 ١8.3٠6  ٢٢.٧٤6 مجموع االلتزامات ٧٥٧.8  ٧.٠4٧ 

 3٠٧.488  ٢9٧.٢88 ١6حقوق أصحاب حسابات االستثمارات غير المقيدة ١١٤.٤٥6  ١١8.383 

حقوق المساهمين

 3٥.٠6٥  ٣٥.٠6٥ ١٧راس المال المخصص ١٣.٥٠٠  ٥٠٠.١3 

 )6.١٠9( )6.٢٥٧(خسائر متراكمة )٢.٤٠9( )3٥٢.٢(

 ٢8.9٥6  ٢8.8٠8 مجموع حقوق المساهمين ١١.٠9١  ١١.١48 

 ١٣6.٥٧8  ١٣٤.٣٠٤ 
مجموع االلتزامات وحقوق أصحاب حسابات 

االستثمارات غير المقيدة وحقوق المساهمين
 ٣٤8.8٣٥٤.٧٥٠  ٤٢ 

تشكل االيضاحات المرفقة المذكورة من ١ -  ٢8 جزءا من هذه البيانات المالية
تقرير مدققي الحسابات المستقلين مذكور بصفحة ٢

إعتمد مجلس اإلدارة البيانات المالية بتاريخ    ٢٠١8/٠١/٢8 ووقعها بالنيابة عنه: 

  

الرئيس التنفيذي رئيس مجلس االدارة   

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 
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للسنة المنتهية

في ٣١ ديسمبر

٢٠١6

ألف دوالر

أمريكي

للسنة المنتهية

في ٣١ ديسمبر

٢٠١٧

ألف دوالر

أمريكي إيضاح

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر 

٢٠١٧

الف ريال

للسنة المنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠١6

الف ريال 

الدخل

 ٢٢٣  ٢٥٢ مبيعات آجلة تحت المرابحة ١8  86  9٧ 

 8.8١٠.٧١٤  ٥١ إجارة منتهية بالتمليك ١9  ٤.١٢٥  3.4٠8 

 ١.43١.٧١٧  ١ المشاركة المتناقصة ٢٠  66٥٥١  ١ 

 36  ٣66 وكاالت بنكية  ١  ١٤١4 

 ١٣.٠٢٠  ١٠.٥٧٠ الدخل من التمويل المشترك االصول  ٥.٠١٣  4.٠٧٠ 

ناقصُا:

)3.99٧( )٠.9٥١( 
العائد ألصحاب حسابات االستثمار غير 

المقيدة
٢١ )٣.٠6١.٥( )١36( 

احتياطي موازنة االرباح )١٤٥( )66( )٥6( )٢٥( 

احتياطي مخاطر االستثمار )6٥( )٢8( )١١( )٢٥( 

)4.٠84( )8.١6١.٥٧٢( )٣.١٤٢( )١( 

 6.486 ٤.8٥9
حصة مزن من عائد االستثمار كمضارب 

ورب المال
 ١.8٢  ٧١.498 

 38٥ ٢9٠ إيرادات االستثمار  ١  ٢٢٧4٧ 

 3١4 ٤٧8 إيرادات خدمات بنكية  ١8١٢١  ٤ 

 4٢ 99 صافي أرباح تبادل عمالت  ٣8  ١٥ 

 ٧.٢٢4 6.٠٢6 مجموع الدخل من التشغيل  ٢.٧  ٢.٣٢٠8١ 

مصروفات إدارية وعمومية )٥.٥٤٥( )6١٠.٥( ٢٢ )٢.١( )٢.١٣٥6٠( 

مخصصات  خسائر االئتمان )٢٥( )3٠6( ١٥ )9( )١١8( 

-  ١١٠ 
المبالغ المستردة و اإلفراج عن مخصصات 

االئتمان
 ٤٢ -

استهالكات )٧١٤( )644( ١٢ )٢٧٥( )٢48(

مجموع مصاريف التشغيل )١٧٤.6( )٥6٠.6( )٢.٣٧٧( )٢.٥٢6( 

66٤ صافي خسارة السنة / الفترة  )١٤8( )٢٥٥ )٥٧
تشكل االيضاحات المرفقة المذكورة من ١ - ٢8  جزءا من هذه البيانات المالية

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين مذكور بصفحة ٢

رأس المال )الف ريال(
خسائر 

المجموعمتراكمة

١١.١٤8)٢.٣٥٢(١٣.٥٠٠رصيد في ١ يناير ٢٠١٧

)٥٧()٥٧(-صافي خسارة السنة

١١.٠9١ )٢.٤٠9(١٣.٥٠٠رصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٢8.8٠8  )6.٢٥٧(٣٥.٠6٥رصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ )ألف دوالر امريكي(

١٠.893)٢.6٠٧(١3.٥٠٠رصيد في ١ يناير ٢٠١6

٢٥٥٢٥٥-صافي ارباح السنة 

١١.١48)٢.3٥٢(١3.٥٠٠رصيد في 3١  ديسمبر ٢٠١6

٢8.9٥6 )6.١٠8(3٥.٠6٥رصيد في 3١  ديسمبر ٢٠١6 )ألف دوالر امريكي(

تشكل االيضاحات المرفقة المذكورة من ١ -  ٢8  جزءا من هذه البيانات المالية
تقرير مراجعي الحسابات المستقلين مذكور بصفحة ٢

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان التغيرات في حقوق المالك  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 
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للسنة 
المنتهية في 

3١ ديسمبر
٢٠١6

للسنة 
المنتهية في 

٣١ ديسمبر
٢٠١٧

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر

٢٠١٧

 للسنة المنتهية
 في 3١ ديسمبر

٢٠١6

ألف ريال
عماني

ألف ريال
عماني

ألف دوالر
أمريكي

ألف دوالر
أمريكي

أنشطة التشغيل

 664 )١٤8(صافي ارباح السنة / الفترة )٥٧( ٢٥٥ 

تعديالت لما يلي:

 644  ٧١٤ استهالكات ٢٧٥ ٢48

 3٠6  ٢٥ مخصصات  خسائر االئتمان 9 ١١8

- )١١٠(المبالغ المستردة و اإلفراج عن مخصصات االئتمان )٤٢(-

 66  ١٤٥ احتياطي موازنة األرباح ٥6 ٢٥

 ٢8  6٤ احتياطي مخاطر االستثمار ٢٥ ١١

6٥٧٢66
 تدفق نقدي من التشغيل قبل التغيرات

في أصول والتزامات التشغيل
69١.٧٠ ٠8 

 ١.٠٥٥  ١٧١ انخفاض في ذمم المبيعات اآلجلة تحت المرابحة 66  4٠6 

 )٢٢.868( )٣.٧٤٣(الزيادة في اصول اإلجارة المنتهية بالتمليك )١.٤٤١( )8.8٠4(

 )٧8٢( ٢.٧9٢ انخفاض في اصول المشاركة المتناقصة ١.٠٧٥  )3٠١(

 6٠٠  6.6٧8 انخفاض في اصول اإلجارة المعجلة ٢.٥٧١  ٢3١ 

 )٧٠( ٣6 انخفاض في االصول االخرى ١٣  )٢٧(

 )٢٠.694( ١.٠٥٥ الزيادة في حسابات جاري العمالء  ٤٠6  )96٧.٧(

 ١.3٢٢  ٣.٣8٧   الزيادة في االلتزامات االخرى ١.٣٠٤  ٥٠9 

 )39.٧٢9(١١.٠66صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل٤.٢6٠)١٥.٢96(

أنشطة االستثمار

-)96٣( 
 االستثمار في الموجودات المالية 

المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
)٢.٥٠١( -

)٢.٥٠١( )١.٤٢9(استثمار في الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة )٥٥٠( )963(

)48١( )١.٢6٢(شراء ممتلكات ومعدات )٤86( )١8٥(

)٢.98٢( )٥.١9٢(النقد المستخدم في أنشطة االستثمار )999.١()١.١48(

أنشطة التمويل

٧3.٧9٧ )١٠.٢٠٠(الزيادة في أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة )9٢٧.٣(٢8.4١٢

 -    -   راس مال مخصص - -

٧3.٧9٧ )١٠.٢٠٠(مجموع النقد الناتج من أنشطة التمويل )9٢٧.٣(٢8.4١٢

3١.٠86)٤.٣٢6(النقص في النقد وما في حكم النقد )666.١(968.١١

69.٧8٤38.699نقد وما في حكم النقد في بداية السنة١4.899٢6.86٧

6٥.٤٥٧69.٧8٥نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة٢6.86٧٢٥.٢٠١

وهو عبارة عن:

 39.١٢٥  ١٣.686 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني ٥.٢69  ١٥.٠63 

 3٠.66٠  ٥١.٧٧١ مستحق من بنوك ومؤسسات مالية ١9.9٣٢  8٠4.١١ 

 ٢6.86٢٥.٢٠١  ٧  6٥.٤٥٧  69.٧8٥ 

تشكل االيضاحات المرفقة المذكورة من ١ -  ٢8  جزءا من هذه القوائم المالية
تقرير مراجعي الحسابات المستقلين مذكور بصفحة ٢

للسنة 
المنتهية في 

3١ ديسمبر
٢٠١6

للسنة 
المنتهية في 

٣١ ديسمبر
٢٠١٧

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر

٢٠١٧

 للسنة المنتهية
 في 3١ ديسمبر

٢٠١6

ألف ريال
عماني

ألف ريال
عماني

ألف دوالر
أمريكي

ألف دوالر
أمريكي

رصيد في ١ يناير

إيرادات غير شرعية للسنة / الفترة:

4.١99 4.99٥ رسوم السداد المتأخرة 9٢3.١ 6١٧.١

4.١99 4.99٥ مجموع المصادر 9٢3.١ 6١٧.١

استخدامات أموال الصندوق:

)٢.٠99( )١.66٥(الجمعية العمانية للمعاقين )64١()8٠8(

)٢.٠99( )١.66٥(صدف - جمعية دعم فئة الصم )64١()8٠8(

- )١.66٥(الجمعية العمانية لألصدقاء المسنين)64١(-

--أموال الصندوق غير الموزعة--
 تشكل االيضاحات المرفقة المذكورة من ١ -  ٢8  جزءا من هذه القوائم المالية

تقرير مراجعي الحسابات المستقلين مذكور بصفحة ٢

بيان التدفقات النقدية  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان مصادر واستخدامات أموال صندوق الخيرات  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 
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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 ١٧ يناير ٢٠١3  و يعمل حاليا من خالل أربعة فروع بموجب ترخيص مصرفي صادر عن البنك المركزي العماني 
بتاريخ ١٥ يناير ٢٠١3  .

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 ٧٥١ ، رمز بريدي ١١٢ ، مسقط ، سلطنه ُعمان

عدد الموظفين 66 موظفا كما في 3١  ديسمبر ٢٠١٧ )مقابل ٧٠ موظف في عام ٢٠١6(

اساس االعداد- ٢
٢-١ 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 

واللوائح 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. 

ال تتوافر قوائم بأصحاب حسابات االستثمار المقيد وصندوق القرض والزكاة ألنها قوائم غير مطبقة أو ال عالقة لها بعمليات التشغيل في مزن. 

٢-٢ اساس القياس

تم إعداد البيانات المالية على أساس التكلفة التاريخية

٢-٣ 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(.

٢-٤ 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 - ٣

 تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة ادناه  في تناول البنود التي تعتبر هامة فيما يتعلق بالقوائم المالية لنافذة مزن عن الفترة 
المقرر عنها . 

٣-١ 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 )دوالر امريكي( لقائمة المركز المالي ، قائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة 
التدفق النقدي والتي تم تحويلها من الريال العماني بمعدل صرف ٠.38٥  ريال عماني لكل دوالر امريكي.

االدوات المالية   ٣-٢

٣-٢-١ 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 .

٣-٢-٢ شطب األصول و االلتزامات المالية 

ُيشطب األصل المالي )أو بحسب األحوال جزء من أحد األصول المالية أو من مجموعة أصول متماثلة( في األحوال التالية: 

انقضاء الحق في الحصول على تدفقات نقدية من ذلك األصل	 

قيام مزن بنقل حقوقها في الحصول على تدفقات نقدية 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. 

٣-٢-٣ 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.

٣-٣ 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.

٣-٤ 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 آنيً. كما يطلب ان تتم 

هذه المعامالت وفقا الحكام الشريعة االسالمية وارشاداتها.

يتم عرض االيرادات والمصروفات على اساس صافي القيمة بالنسبة للمعامالت المسموح بها فقط.

٣-٥ الذمم المدينة عن المبيعات اآلجلة تحت 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. 

٣-6 اإلجارة المنتهية بتمليك و اإلجارة اآلجلة

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.

إيضاحات حول البيانات المالية   
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

إيضاحات حول البيانات المالية  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 
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٣-٧ المشاركة المتناقصة

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 شيراكة 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.

٣-8 الممتلكات والمعدات

تدرج بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصً 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

١٠أثاث وتركيبات

٥معدات

4سيارات

3تحسين ممتلكات مستاجرة

تتم مراجعة القيم المتبقية لألصول واألعمار اإلنتاجية المقدرة، وتتم تسويتها عند الضرورة، بتاريخ كل تقرير. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل 
فورًا إلى قيمته القابلة لإستفادة منها إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته القابلة لإستفادة منها. القيمة القابلة لإسترداد هي 

القيمة العادلة لألصل ناقصً 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.

٣-9 حقوق ملكية اصحاب حسابات االستثمار 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  . 

٣-١٠ 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.

٣-١١ 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 .

٣-١٢ 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 ١٪ من مجموع مبالغ التمويل و 
٠.٥ ٪ للمعامالت بين البنوك المصنف كمعياري او مذكور بشكل خاص. غير انه الغراض التمويل الشخصي يطلب تكوين مخصص خسائر 

االئتمان ال يقل عن ٢٪ من تلك المصنفة ضمن التمويل المعياري او المذكور بشكل خاص لمقابلة المخاطر المرتفعة والكامنة.

٣-١٣ توزيعات االرباح

تدرج توزيعات االرباح كإلتزام في السنة التي تعلن فيها.

٣-١٤ 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.

٣-١٥ الزكاة  

تقع مسؤوليه دفع الزكاة  على المساهمين و أصحاب حسابات االستثمار.

٣-١6 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«.

٣-١٧ 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.

٣-١8 ادراج االيرادات

١/١8/٣ 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.

٢/١8/٣ المشاركة المتناقصة

من المعترف الدخل من المشاركة عند االتفاق في الحصول على الدفع أو عندما يتم التوزيع.  

٣/١8/٣  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.

٤/١8/٣ توزيعات االرباح 

          يتم اإلعتراف بتوزيعات االرباح عندما ينشأ الحق في إستالمها.

٥/١8/٣ ايرادات االتعاب والعموالت

تدرج ايرادات االتعاب والعموالت عند تحققها.  

6/١8/٣ حصة مزن  كمضارب

تستحق حصة نافذة مزن كمضارب مقابل إدارة حسابات االستثمار غير المقيدة استنادا على بنود وشروط اتفاقيات المضاربة ذات الصلة.

٧/١8/٣ 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.

إيضاحات حول البيانات المالية   
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 
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١9/٣ 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 والمحتسبة وفقا لمعايير 
التقارير المالية الدولية. وعليه ، لم تحتسب أي ضريبة حالية او مؤجلة بهذه القوائم المالية.

٢٠/٣ منافع الموظفين

تستحق مكافآت نهاية الخدمة وفقً 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 لإلتزام 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 وفقً لقانون التأمينات 
اإلجتماعية لعام ١99١، وتدرج تعديالتها الالحقة كمصروف بقائمة الدخل الشامل عند تكبدها. 

٢١/٣ 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 دوريً 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. 

٢٢/٣ 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 الشيخ الدكتور / ادهم السعيد - عضو 	 
الشيخ الكتور / خالد العامري - عضو 	 
الشيخ / صالح الخروصي - عضو	 

٢٣/٣ معايير جديدة وتعديالت وتفسيرات

١/٢٣/٣ معايير وتعديالت وتفسيرات جديدة نافذة اعتباًرا من ١ يناير ٢٠١٧

للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ ، تبنت النافذة جميع التعديالت في المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالية اإلسالمية والتي تكون ذات صلة بعمليات التايس وفعالة للفترة التي تبدأ في ١ يناير ٢٠١٧.

٢/٢٣/٣ معيار يصدر ولكن ليس فعاالً بعد

 FAS 3٠ انخفاض القيمة ، خسائر االئتمان وااللتزامات المرهقة
في نوفمبر ٢٠١٧ ، أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )AAOIFI( معيار المحاسبة المالية )3٠( - انخفاض القيمة ، 

خسائر االئتمان وااللتزامات المرهقة ، المعيار يحل محل FAS ١١ »المخصصات واالحتياطيات« السابقة من الفترات المالية بداية من أو بعد ١ 
 يناير ٢٠٢٠ ، مع السماح بالتطبيق المبكر.

على الرغم من ذلك ، أصدر البنك المركزي العماني خالل العام تعميما بلغ ١١49 بي ام بتاريخ ١3 أبريل ٢٠١٧ والذي ينظم تطبيق المعيار 
الدولي للتقارير المالية 9 األدوات المالية )IFRS 9( لجميع البنوك ، والذي ينطبق أيًضا على البنوك / النوافذ اإلسالمية الخاضعة ألية تعليمات 

 محددة من جانب بنوك الخدمات المصرفیة اإلسالمیة حول المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9 إذا )انت التعلیمات تصدر ، حسبما ومت(.
ر للتطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية 9 ومن المتوقع أن يؤثر تقديرها األولي على حقوق  قامت النافذة بتقييم التأثير المقدَّ
المالك اإلجمالية بنسبة ١٪ - ٢٪ اعتباًرا من ١ يناير ٢٠١8. وهذا أمر أولي ، ألنه لم يتم االنتهاء من جميع أعمال النقل. قد يتغير التأثير الفعلي 

العتماد المعيار الدولي للتقارير المالية 9 في ١ يناير ٢٠١8 وفًقا لذلك.

 

االحكام المحاسبية الهامة ومصادر عدم التأكد في التقديرات- ٤

١/٤ االنخفاض في القيمة

خسائر تدني القيمة في التمويل

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.

٢/٤ األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 

يتم إحتساب اإلستهالك لتنزيل تكلفة األصول على أساس العمر اإلنتاجي المقدر.  يتم إحتساب العمر اإلنتاجي المقدر وفقً لتقييم إدارة الشركة 
بناء على عدة عوامل منها الدورات التشغيلية وبرامج الصيانة و التآكل والتلف الطبيعيين وذلك بإستخدام أفضل التقديرات.  

نقد بالصندوق وارصدة لدى البنك المركزي العماني- ٥

٢٠١٧٢٠١6
الف ريالالف ريال

 9٥3  ١.٠8٥ النقد بالصندوق

 ١4.١١٠  4.١84 ارصدة لدى البنك المركزي العماني

 ١٥.٠6٣  ٥.٢69 النقد وما في حكم النقد

مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية- 6

تمويل تضامنيتمويل ذاتي

مجموع
٢٠١٧

 الف ريال

 4.٧63  ٢.8٥8  ١.9٠٥ مستحقات من بنوك خارجية

 ١٥.١69  9.١٠١  6.٠68 مستحق الى بنوك محلية

 ١9.93٢  ١١.9٥9  ٧.9٧3 مستحق من بنوك و مؤسسات مالية

تمويل تضامنيتمويل ذاتي

مجموع
٢٠١6

 الف ريال

 ١١.٧١٧  ٧.٠3٠  4.68٧ مستحقات من بنوك خارجية

 8٧  ٥٢  3٥ مستحق الى بنوك محلية

 ١١.8٠4  ٧.٠8٢  4.٧٢٢ مستحق من بنوك و مؤسسات مالية

إيضاحات حول البيانات المالية  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

إيضاحات حول البيانات المالية 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 
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الموجودات المالية- ٧

تمويل ذاتي

مجموع
٢٠١٧

 الف ريال

963963صكوك الحكومية

963963صكوك الشركات

١.9٢6 ١.9٢6 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

تمويل ذاتي

مجموع
٢٠١6

 الف ريال

963963صكوك الشركات

963963 المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

تمويل ذاتي

مجموع
٢٠١٧

 الف ريال

 3.٠٠٠  3.٠٠٠ صكوك الحكومية

٥٥٠٥٥٠صكوك القطاع المصرفي

 3.٥٥٠  3.٥٥٠ الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة

تمويل ذاتي

مجموع

٢٠١6

 الف ريال

3.٠٠٠3.٠٠٠صكوك الحكومية

3.٠٠٠3.٠٠٠الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة

ذمم مدينة عن مبيعات آجلة تحت المرابحة - 8

تمويل تضامنيتمويل ذاتي

مجموع
٢٠١٧

 الف ريال

 ١.8٢٣  ١.٠9٤  ٧٢9 اجمالي ذمم مبيعات آجلة تحت المرابحة

 )١٢٧( )٧6( )٥١(ناقصا: ايرادات غير مكتسبة تحت المرابحة

 6٧8  ١.٠١8  ١.696 

 )٣١( )١9( )١٢(ناقصا: مخصص الديون المرابحة المشكوك فيها

 ١.66٥  999  666 ذمم مبيعات آجلة تحت المرابحة

تمويل تضامنيتمويل ذاتي

مجموع
٢٠١6

 الف ريال

 ١.9٢١  ١.١٥3  ٧68 اجمالي ذمم مبيعات آجلة

 )١48( )89( )٥9(ناقصا: ايرادات غير مكتسبة

 ٧٠9  ١.٠64  ١.٧٧3 

 )43( )٢6( )١٧(ناقصا: مخصص الديون المشكوك فيها

 ١.٧٣٠  ١.٠٣8  69٢ ذمم مبيعات آجلة

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 .  

ذمم مبيعات آجلة تحت المرابحة متأخرة ولكنها غير منخفضة القيمة

٢٠١٧
الف ريال

٢٠١6
الف ريال

١٧١6٢متأخرة حتى 3٠ يوم

١٥٧متأخرة حتى 3٠ - 6٠ يوم

١١-متأخرة حتى 89 - 6٠ يوم

١868٠المجموع

في 3١ ديسمبر عام ٢٠١٧، ذمم مبيعات آجلة متأخرة و منخفضة القيمة حيث تم حجز األرباح ريال عماني ال شيء  )٢٠١6 - 9 الف ريال(.

إيضاحات حول البيانات المالية  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 
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صافي اإلجارة المنتهية بالتمليك- 9

تمويل  تضامني تمويل ذاتي
مجموع ٢٠١٧

 الف ريال

التكلفة

٤١.٣6٠6٢.٠٤٠١٠٣.٤٠٠في ١ يناير ٢٠١٧

٣.96٢٥.9٤٢9.9٠٤إضافات

٤٥.٣٢٢6٧.98٢١١٣.٣٠٤في 3١  ديسمبر ٢٠١٧

االستهالك

)١8.٢٤٥()١٠.9٤٧()٧.٢98(في ١ يناير ٢٠١٧

)8.٤6٣()٥.٠٧8()٣.٣8٥(استهالك السنة

)٢6.٧٠8()١6.٠٢٥()١٠.68٣(في  3١  ديسمبر ٢٠١٧

٣٤.6٣9٥١.9٥٧86.٥96صافي القيمة الدفترية في 3١  ديسمبر٢٠١٧

)١.١٤٤()686()٤٥8(ناقصا :  مخصص الديون المشكوك فيها

٣٤.١8١٥١.٢٧١8٥.٤٥٢االيجار المنتهية بالتمليك -  بالصافي

تمويل  تضامني تمويل ذاتي
مجموع٢٠١6 

 الف ريال

التكلفة

8٧.3٥٥ ٥٢.4١3  34.94٢ في ١ يناير ٢٠١6

١6.٠4٥ 9.6٢٧  6.4١8 إضافات

١٠3.4٠٠ 6٢.٠4٠  4١.36٠ في 3١  ديسمبر ٢٠١6

االستهالك

)١١.٠٠4()6.6٠3()4.4٠١(في ١ يناير ٢٠١6

 )٧.٢4١( )4.34٥( )٢.896(استهالك السنة

 )١8.٢4٥( )١٠.948( )٧.٢9٧(في  3١  ديسمبر ٢٠١6

8٥.١٥٥ ٥١.٠93  34.٠6٢ صافي القيمة الدفترية في 3١  ديسمبر٢٠١6

 )١.٠94( )6٥6( )438(ناقصا :  مخصص الديون المشكوك فيها

8٤.٠6١ ٥٠.٤٣٧  ٣٣.6٢٤ االيجار المنتهية بالتمليك -  بالصافي

 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 .  

االيجارة المنتهية بالتمليك مستحقة ولكن غير منخفضة القيمة

٢٠١٧
الف ريال

٢٠١6
الف ريال 

6.٠٧٢ ١٢.١٢١متأخرة حتى 3٠ يوم

٧٥١ ١.86١متأخرة حتى 3٠ - 6٠ يوم

١.٧٠6 ١٥٤متأخرة حتى 89 - 6٠ يوم

١٤.١٣68.٥٢9المجموع

 في 3١ ديسمبر عام ٢٠١٧، االيجارة المنتهية بالتمليك مستحقة و منخفضة القيمة حيث تم حجز االرباح بلغت 
ريال عماني ٥3٢ الف )٢٠١6 -  493 الف  ريال (.

المشاركة المتناقصة- ١٠

تمويل تضامنيتمويل ذاتي

مجموع
٢٠١٧

الف ريال

١١.١١9 ٤.٤٤86.6٧٢ ذمم المشاركة المتناقصة

)١١١()6٧()٤٤(ناقصا: ذمم مخصص الديون المشكوك فيها

 ١١.٠٠8 6.6٠٥ ٤.٤٠٤ المجموع

تمويل تضامنيتمويل ذاتي

مجموع
٢٠١6

الف ريال

١٢.٢٠4 ٧.3٢٢ 4.88٢ ذمم المشاركة المتناقصة

)١٢٢()٧3()49(ناقصا: ذمم مخصص الديون المشكوك فيها

١٢.٠8٢ ٧.٢٤9 ٤.8٣٣ المجموع

 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.

المشاركة المتناقصة مستحقة ولكن غير منخفضة القيمة

٢٠١٧
الف ريال

٢٠١6
الف ريال 

١.98١ 8٧8 متأخرة حتى 3٠ يوم

٧٧9 ٢٣٣ متأخرة من 3٠ - 6٠ يوم

١.١١١٢.٧6٠المجموع

ايجارة مؤجلة- ١١

تمويل تضامنيتمويل ذاتي

مجموع
٢٠١٧

الف ريال

٤.٧٠٣ ٢.8٢٢ ١.88١ ذمم إجارة معجلة مدينة 

)٤٧()٢8()١9(ناقصا: ذمم مخصص الديون المشكوك فيها

٤.6٥6 ٢.٧9٤ ١.86٢ المجموع

تمويل تضامنيتمويل ذاتي

مجموع
٢٠١6

الف ريال

٧.٢99 4.3٧9 ٢.9٢٠ ذمم إجارة معجلة مدينة 

)٧3()44()٢9(ناقصا: ذمم مخصص الديون المشكوك فيها

٧.٢٢6 ٤.٣٣٥ ٢.89١ المجموع

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 
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صافي الممتلكات والمعدات- ١٢

سيارات 
ومفروشات 

ومعدات
تحسينات على 

المجموععقارات مستأجرة
ألف ريالألف ريالألف ريال

التكلفة

6١٤١.٥٤١ ١9٢٧ يناير ٢٠١٧

8٧٤86 ٣99 إضافات 

١.٣٢6٧٠١٢.٠٢٧ 3١ ديسمبر ٢٠١٧

االستهالك

١.١٥٣ ٥٧٥ ٥٧8 ١ يناير ٢٠١٧

٧8٢٧٥ ١9٧ استهالك السنة

3١٧٧٥6٥٣١٤٢8 ديسمبر ٢٠١٧

٥٥١٤8٥99صافي القيمة الدفترية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

سيارات ومفروشات 
ومعدات

تحسينات على 
المجموععقارات مستأجرة

ألف ريالألف ريالألف ريال

التكلفة

٧4٢6١4١.3٥6 ١ يناير ٢٠١6

١8٥-١8٥ إضافات 

3١9٢٧6١4١.٥4١ ديسمبر ٢٠١6

االستهالك

١44446٢9٠6 يناير ٢٠١6

١١3٢4٧ ١34 استهالك السنة

3١٥٧8٥٧٥١.١٥3 ديسمبر ٢٠١6

٣٤9٣9٣88صافي القيمة الدفترية في ٣١ ديسمبر ٢٠١6

أصول أخرى- ١٣

 ٢٠١٧

الف ريال 

 ٢٠١6

الف ريال 

١٢٠ ١٢٣ ذمم ارباح مدينة

١٠١ 9٣ ايجار مقدم

4٠ ٣٠ اصول متنوعة

 ٢٤6٢6١

مطلوبات أخرى- ١٤

 ٢٠١٧ 
الف ريال 

 ٢٠١6 
الف ريال 

١3٥ ١١١ دائنون مختلفون

-8مستحق الدفع قصير األجل

863 ٢.٠٤٥ ارباح قيد للدفع

١.٠3١ ١.١9٠ سلف ايجار معجلة

١48 ١٢٧ ارباح مؤجلة تحت المرابحة

 ٣.٤8١٢.١٧٧

حقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة- ١٥

 ٢٠١٧ 
الف ريال 

 ٢٠١6 
الف ريال 

3.999 ٤.6٠٠ حساب التوفير المرابحة

٢٥٤١98احتياطي توازن االرباح 

9٣68احتياطي مخاطر االستثمار

٤.9٤٧4.٢6٥

6٠.88٢ ٤٧.8٢6 ودائع الوكالة

٥3.٢36 6١.68٣ وكالة مرنة

١٠9.٥٠9١١4.١١8

١١٤.٤٥6١١8.٣8٣ اجمالي حساب اصحاب استثمار المطلق

في 3١ ديسمبر ٢٠١٧ ال يوجد استثمار مقيد )مقابل ال شيء في 3١ ديسمبر ٢٠١6( .

تقسم ارباح االستثمارات بين المالكين واصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة للفترة المنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١6 كما يلي:

٢٠١٧
النسبة المئوية

٢٠١6
النسبة المئوية

4٠ ٪٤٠ ٪حصة أصحاب حسابات االستثمار غير المقيد

6٠ ٪6٠ ٪حصة المضارب

يخصم احتياطي مخاطر االستثمار من حصة اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة بمعدل ٠.٥٪ 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 ١ ٪ 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- ١6

يشتمل راسمال مزن على ١3.٥٠٠.٠٠٠ ريال تم تحويله من البنك الوطني العماني ش م ع ع. ) مقابل ١3.٥٠٠.٠٠٠ ريال في عام ٢٠١6(

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 
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مخصصات- ١٧
١٧-١ مخصص عام

٢٠١٧
ألف ريال 

٢٠١6
ألف ريال 

١.٠١4 ١.٠9٤ في ١ يناير

8٠-المضاف للمخصص أثناء السنة

- )٢٣( االفراج خالل العام

١.٠9٤ ١.٠٧١في ٣١ ديسمبر

مخصص محدد  ١٧-٢

٢٠١٧
ألف ريال 

٢٠١6
ألف ريال 

١6٢ ٢٠٠ في ١ يناير

938المضاف للمخصص أثناء السنة

-)١9( االسترداد اثناء السنة

١9٠٢٠٠في ٣١ ديسمبر

ايرادات المبيعات اآلجلة تحت المرابحة- ١8

تمويل تضامنيتمويل ذاتي 
٢٠١٧

 الف ريال 

٣٤٥٢86ايرادات مبيعات آجلة تحت المرابحة

تمويل تضامنيتمويل ذاتي 
٢٠١6

الف ريال 

39٥89٧ايرادات مبيعات آجلة تحت المرابحة

إيرادات االيجارة المنتهية بالتمليك- ١9

٢٠١٧ الف ريال تمويل تضامنيتمويل ذاتي 

١٢.٥88 ٧.٥٥٣ ٥.٠٣٥ إيرادات االيجارة المنتهية بالتمليك

)8.٤6٣()٥.٠٧8()٣.٣8٥(ناقصا: االستهالك

 ١.6٤.١٢٥ ٢.٤٧٥ ٥٠

٢٠١6 الف ريال تمويل تضامنيتمويل ذاتي 

4.٢6٠6.389١٠.649إيرادات االيجارة المنتهية بالتمليك

)٧.٢4١()4.344()٢.89٧(ناقصا: االستهالك

١.363٢.٠4٥3.4٠8

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

إيرادات المشاركة المتناقصة- ٢٠

تمويل تضامنيتمويل ذاتي 
٢٠١٧

الف ريال 

٢6٤٣9٧66١إيرادات المشاركة المتناقصة

تمويل تضامنيتمويل ذاتي 
٢٠١6

الف ريال 

٢٢٠33١٥٥١إيرادات المشاركة المتناقصة

العائد على اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة- ٢١

٢٠١٧
الف ريال

٢٠١6
الف ريال

٣٣٥١حسابات المرابحة جارية

٣٣٥١

١.6٥٠١.٢١3 وكالة

١.٣٧8٢٧٢ فليكس وكالة

 ٣.٠٢8١.48٥

٣.٠6١١.٥٣6

مصروفات عمومية وإدارية- ٢٢

٢٠١٧
الف ريال

٢٠١6
الف ريال

١.٤٢٠١.333رواتب وعالوات

٢١9٢٢٥ ايجار ورسوم وضرائب

٤6١34 اعالنات

6٠٥3 الرسوم اإلدارية لمكتب الرئيسي

8٣٧٧ مصروفات التصليح

٥٥3 الرسوم القانونية والمهنية

١9٢8 األدوات المكتبية

٥٣٥١ مكافآت اعضاء مجلس االدارة

٢٧١٥ نفقات سفر وترفيه

٢٠٣١9١مصروفات متنوعة

 ٢.١٣٥٢.١6٠

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 
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معامالت االطراف ذات العالقة- ٢٣

تجري نافذة مزن في سياق النشاط اإلعتيادي بعض المعامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه ومع شركات يستطيعون أن يمارسوا 
تأثيرًا هامً عليها. بلغ مجمل المبالغ واألرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة ما يلي:

٢٠١٧
الف ريال

٢٠١6
الف ريال

ودائع وحسابات أخرى

6.9٤٠٧.٥٧4أعضاء مجلسي اإلدارة والرقابة الشرعية والمساهمين أصحاب مصالح تقل عن ١٠ ٪ في مزن 

التمويل

١٢٠6أعضاء مجلسي اإلدارة والرقابة الشرعية والمساهمين أصحاب مصالح تقل عن ١٠ ٪ في مزن 

قائمة الدخل تشمل المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة:

مكافآت مدفوعة الى أعضاء مجلسي اإلدارة والرقابة الشرعية
٢٠١٧

الف ريال
٢٠١6

الف ريال

رئيس مجلس اإلدارة

88         -  المكافآت المقترحة

33         -  أتعاب حضور جلسات مدفوعة

33         -  مصروفات أخرى مدفوعة

أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين

١9١6        -  المكافآت المقترحة

١٢١6         -  أتعاب حضور جلسات مدفوعة

8٥         -  مصروفات أخرى مدفوعة

6٠٥3 أتعاب إدارة مستحقة الدفع لألعمال المصرفية التقليدية

التزامات عرضية وارتباطات- ٢٤

٢٤-١ بنود طارئة تتعلق باالئتمان 

 
٢٠١٧

الف ريال
٢٠١6

الف ريال

68-خطابات االئتمان

699١٠١خطابات الضمان

699١69

٢٤-٢ ارتباطات رأسمالية واستثمارية

 
٢٠١٧

الف ريال
٢٠١6

الف ريال

٢.٠١٧١.896ارتباطات تعاقدية إلجارة مؤجلة

68.4٠٠٢٢٧.١٠٠التزامات عقود االيجار التشغيلية 

الحد االدنى لمدفوعات عقود االيجار المستقبلية :

٢٠.4٠٠8١.6٠٠أقل من سنة واحدة

48.٠٠٠١4٥.٥٠٠من سنة الى خمس سنوات

68.٤٠٠٢٢٧.١٠٠

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

إدارة المخاطر المالية- ٢٥

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 S & P 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. ونم الجدير بالذكر ان محفظة التمويل تشتمل على كافة الحسابات المعيارية وال توجد حاالت لإنخفاض 
في القيمة بالمحفظة. 

)أ( التركيز الجغرافي

 إن كافة االصول وااللتزامات المالية المقرر عنها بالمركز المالي وان كافة البنود المقرر عنها خارج وداخل المركز المالي تتواجد في 
سلطنة عمان. 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 
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)ب( تركيز العمالء 

حسب األصول ٢٠١٧

مستحق من البنوك 
والمؤسسات 

المالية

الموجودات المالية 
المحتفظ بها 

للمتاجرة
ذمم مدينة عن 

مبيعات آجلة
ايجار ينتهي 

بالتمليك 
الف ريالالف ريالالف ريالالف ريال٣١ ديسمبر ٢٠١٧

 6٠.9٤٥  ١.٣٣٥ - - االفراد

 ٢٤.٥٠٧  ٣٣١  ٥.٤٧6 ١9.9٣٢ الشركات

 ١9.9٥.٤٧ ٣٢6  ١.666  8٥.٤٥٢ 

المشاركة 
المتناقصة الف ريال

ايجار معجل الف 
ريال

الف ريالالف ريال٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٣.٢٧١ ٥٤6 االفراد

١.٣8٤ ١٠.٤6٢ الشركات

 ١١.٠٠8 ٤.6٥6

حسابات جارية حسب االلتزامات ٢٠١٧

حقوق اصحاب 
حسابات االستثمار

 غير المقيد
الف ريالالف ريال٣١ ديسمبر ٢٠١٧

١6.٥٤6 ١.١٣٥ االفراد

9٧.9١٠ ٤.١٤١ الشركات

 ٥.٢٧6 ١١٤.٤٥6

حسب األصول ٢٠١6

مستحق من البنوك 
والمؤسسات المالية

الموجودات المالية 
المحتفظ بها 

للمتاجرة
ذمم مدينة عن 

مبيعات آجلة
ايجار ينتهي 

بالتمليك 
الف ريالالف ريالالف ريالالف ريال٣١ ديسمبر ٢٠١6

١.٥8٥٥9.88١--االفراد

١١.8٠43.963١4٥٢4.٢١3الشركات

١١.8٠٤٣.96٣١.٧٣٠8٤.٠6١

ايجار معجلالمشاركة المتناقصة

الف ريالالف ريال٣١ ديسمبر ٢٠١6

٥.93٢-االفراد

١٢.٠8٢١.٢94الشركات

١٢.٠8٢٧.٢٢6

حسابات جارية 

حقوق اصحاب 
حسابات االستثمار 

غير المقيد

الف ريالالف ريالحسب االلتزامات ٢٠١6

١.١9١١4.4٧3االفراد

3.6٧9١٠3.9١٠الشركات

٤.8٧٠١١8.٣8٣

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

)ج( حسب القطاع االقتصادي

التزاماتأصول 
ذمم مدينة 

عن 
مبيعات

آجلة تحت 
المرابحة

ايجار 
ينتهي 

بالتمليك
المشاركة 
ايجار معجل المتناقصة

حسابات 
جارية

ودائع 
الوكالة 
والتوفير

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال٣١ ديسمبر ٢٠١٧

١١٤.٤٥6 ٥.٢٧6 ٣.٢٧١ ٥٤6 6٠.9٤٤ ١.٣٣٤ أفراد

- - ١.٣8٤ ١٠.٢٠6 ١6.٧١٤ ١١ إنشاءات

- - - ١٠٠ ١.8٤٧ - تصنيع

- - - - - ٢٣٢ تجارة

- - - ١٥6 ٥.9٤٧ 88 الخدمات

 ١.66٥ 8١١.٠٠ ٥.٤٥٢8 ٤.6٥6 ٥.٢٧6 ١١٤.٤٥6

ذمم مدينة 
عن 

مبيعات
آجلة تحت 

المرابحة

ايجار 
ينتهي 

بالتمليك
المشاركة 
ايجار معجل المتناقصة

حسابات 
جارية

ودائع 
الوكالة 
والتوفير

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال٣١ ديسمبر ٢٠١6

٥.93٢4.8٧٠١١8.383-١.٥8٥٥9.88١أفراد

--١9.٧٢٠١٢.٠8٢١.٢94-إنشاءات

----٢.٥4٧-تصنيع

-----١4٥تجارة

----١.9١3-الخدمات

١.٧٣٠8٤.٠6١١٢.٠8٢٧.٢٢6٤.8٧٠١١8.٣8٣

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 
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حركة التمويل التي تم اعادة جدولها

 
٢٠١٧

ألف ريال 
٢٠١6

ألف ريال 

١.٠٢١-في ١ يناير

)١.٠٢١(-المضاف أثناء السنة

--في ٣١ ديسمبر

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 وفقً 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 االلصول 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 ١٥٪ 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 لخاطر السيولة وفي نفس الوقت اإلستغالل األمثل ألموال 
البنك. ويراقب المكتب األوسط في قسم إدارة المخاطر أيضً وضع سيولة البنك وإبالغ قسم الخزينة بفجوة السيولة لمعالجتها.

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

تحت 
الطلب 

وحتى ٣٠ 
يوم

اكثر من 
شهر حتى

6 اشهر

اكثر من 6 
اشهر حتى

١٢ شهر

اكثر من 
سنة واحدة 

حتى ٥ 
سنوات

اكثر من
المجموع٥ سنوات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٥.٢69 666 ٥4٧ 4٥4 ١.39٥ ٢.٢٠٧ نقدية وارصدة لدى البنك المركزي العماني 

١9.93٢ - - - - ١9.93٢ مبالغ مستحقة على البنوك والمؤسسات المالية

- الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة

١.9٢6 - ١.9٢6 - - - المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

3.٥٥٠ - - - - 3.٥٥٠ المحتفظ بها للمتاجرة

١.66٥ ٥٧ ١.٠34 ٢3٠ ٢9٢ ٥٢ ذمم مدينة عن مبيعات آجلة تحت المرابحة

8٥.4٥٢ 4١.43٠ 34.٠٥٥ 4.464 4.36١ ١.١4٢ صافي االيجار المنتهي بالتمليك

١١.٠٠8 ١.84١ ٧.١٥٢ 8٧٠ ١.٠63 8٢ المشاركة المتناقصة

4.6٥6 - 3.6٠٧ ٥٧٢ ٢46 ٢3١ ايجارات معجلة

٥99 ٥99 - - - - صافي الممتلكات والمعدات

٢4٧ - - - - ٢4٧ أصول أخرى

١34.3٠4 44.٥93 4٧.9٠8 6.٥9٠ ٧.3٥٧ ٢٧.8٥6 مجموع االصول

٥.٢٧6 - - - - ٥.٢٧6 حسابات جارية

3.48١ - - - - 3.48١ التزامات أخرى

١١4.4٥6 ٢٠.98٧ ١3.8٧٢ ١4.٧39 46.٢33 ١8.6٢٥ حقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

١١.٠9١ ١١.٠9١ - - - - حقوق المساهمين

 مجموع االلتزامات وحقوق اصحاب 
 حسابات االستثمار غير المقيدة 

وحقوق المساهمين
 ٢٧.٣8٤  ٢6.١٤.٧٣ ٢٣٣9 ١٣.8٣٢.٠٧ ٧٢8 ١٣٤.٣٠٤

٣١ ديسمبر ٢٠١6

تحت 
الطلب 

وحتى ٣٠ 
يوم

اكثر من 
شهر حتى

6 اشهر

اكثر من 6 
اشهر حتى

١٢ شهر

اكثر من 
سنة واحدة 

حتى ٥ 
سنوات

اكثر من
المجموع٥ سنوات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال

١٥.٠63 493 3٠9 84١ ١.٥٠4 ١١.9١6 نقدية وارصدة لدى البنك المركزي العماني 

١١.8٠4 - - - - ١١.8٠4 مبالغ مستحقة على البنوك والمؤسسات المالية

الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة

963-963---المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

3.٠٠٠-3.٠٠٠المحتفظ بها للمتاجرة

483٢١٢43١.٠٠9١٠9١.٧3٠ذمم مدينة عن مبيعات آجلة تحت المرابحة

١.٢٧٠٢.٧١84.33٢3٢.١3843.6٠384.٠6١صافي االيجار المنتهي بالتمليك

١٧٢6٥٢١.١١4٧.6٠٠٢.٥44١٢.٠8٢المشاركة المتناقصة

١٠9٢٠8٢.٧6٥4.١44٧.٢٢6ايجارات معجلة

388388----صافي الممتلكات والمعدات

٢6١----٢6١أصول أخرى

٢8.٥8٠٥.4٠39.٢9٥46.١634٧.١3٧١36.٥٧8مجموع االصول

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 
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4.8٧٠----4.8٧٠حسابات جارية

٢.١٧٧----٢.١٧٧التزامات أخرى

١٧.٥4٢48.٢4٠٢6.9٢٢١٠.٢٢8١٥.4٥١١١8.383حقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

١٠.893١٠.893----حقوق المساهمين

مجموع االلتزامات وحقوق اصحاب حسابات 
االستثمار غير المقيدة وحقوق المساهمين

٢٤.٥89٤8.٢٤٠٢6.9٢٢١٠.٢٢8٢6.٥99١٣6.٥٧8

نسبة تغطية السيوله

إجمالي القيمة 
غير المرجحة

إجمالي القيمة 
المرجحة

 ألف ريال 
عماني

 ألف ريال 
عماني

-  ٢٧.٥3٥ الموجودات السائلة عالية الجودة

-  ٢٧.٥3٥  HQLA مجموع األصول السائلة عالية الجودة

التدفقات النقدية الخارجة

 ١٥.٧٧١  ١.٣٥٥ الودائع ودائع التجزئة من عمالء من الشركات الصغيرة، ومنها

 4.4٥٠  ٢٢3 ودائع مستقرة

 ١١.3٢١  ١.١3٢ الودائع األقل استقرارا

 68.١49  ٢4.٠34 التمويل غير المضمونة للشركات منها: متطلبات إضافية، منها

- - االئتمان والسيولة

 ٥6٥  ٥٠ التزامات التمويل الطارئة األخرى

- ٢٥.٤٣8 اجمالي التدفقات النقدية

التدفقات النقدية

 9.١96  8.83٢ التدفقات من التعرض االضطالع على نحو كامل

 9١9  9١9 تدفقات نقدية أخرى

 ١٠.١١٥  9.٧٥١ التدفقات النقدية اإلجمالية

-  ٢٧.٥٣٥ HQLA المجموع

-  ١٥.688 مجموع صافي التدفقات النقدية الخارجة

-  ١٧٥.٥٢ نسبة تغطية السيولة )٪(

مخاطر السوق

تتضمن مخاطر السوق مخاطر العمالت ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر أسعار األسهم.

)أ( مخاطر العمالت

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. 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

)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 اتفقيات المشاركة في الربح. غير ان اتفاقيات توزيع االرباح سينتج عنها تحويل المخاطر 

التجارية عندما ال تسمح نتائج مزن بتوزيع ارباح تتسق مع معدالت السوق. 

توجد لدى مزن سياسة مفصلة تتناول توزيع االرباح وإدارة لتوزيع االرباح ، متضمنة تكوين احتياطي توازن الربح ومخاطر االستثمار. 

تقع المسئولية عن إدارة معدالت الربح على لجنة األصول واإللتزامات بالبنك )ل أ إ(. 

تتم إدارة مخاطر معدل الربح من خالل مراقبة حساسية الموجودات والمطلوبات المالية للبنك إلى صدمات قياسية مختلفة لمعدالت الربح. 
وتشمل الصدمات الموحدة ١٠٠ نقطة أساس و ٢٠٠ 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 ٢٠٠ نقطة أساس تحول مواز في أسعار الفائدة مبين فيما يلي:

٢٠٠ اساس لقياس 
حساب الربح 

– االنخفاض

٢٠٠ اساس لقياس 
حساب الربح 

– الزيادة  كما في ديسمبر ٢٠١٧

١٢8 )١٢8( تأثير اإلي ا ردات- ألف ريال عماني

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. 

معدل 
الفائدة 
الفعلي

تحت 
الطلب 

وخالل 6 
اشهر

تستحق 
خالل ٧ 
الى ١٢ 

شهر

تستحق 
خالل سنة 

واحدة الى 
٥ سنوات

تستحق 
بعد ٥ 

المجموعبدون ارباحسنوات
الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال٪٣١ ديسمبر ٢٠١٧

أالصول

نقدية وارصدة لدى البنك المركزي 
العماني 

٥.٢69٥.٢69----غير مطبق

مبالغ مستحقة على البنوك 
والمؤسسات المالية

٪١.٣١9.9١١---٣١9.9٣٢

الموجودات المالية المحتفظ بها 
للمتاجرة

١.9٢6--١.9٢6--6.٥٪المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

٣.٥٥٠----٤.٣٣.٥٥٠٪المحتفظ بها للمتاجرة

ذمم مدينة عن مبيعات آجلة تحت 
المرابحة

٪١-٤.٧٣٤٤٢٣٠١.٠٣٤٥٧.66٥

8٥.٤٥٢-٥.٣٥.٥٠٣٤.٤6٤٣٤.٠٥٥٤١.٤٣٠٪صافي االيجار المنتهي بالتمليك

١١.٠٠8-٥.٣١.١٤٥8٧٠٧.١٥٢١.8٤١٪المشاركة المتناقصة

٤.6٥6٤.6٥6----غير مطبقإيجارة معجلة

٥99٥99----غير مطبقصافي الممتلكات والمعدات

٢٤٧٢٤٧----غير مطبقأصول أخرى

٣٠.٤٧٣٥.٥6٤٤٤.١6٧٤٣.٣٢8١٠.٧٧٢١٣٤.٣٠٤مجموع االصول

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 
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اإللتزامات

٥.٢٧6٥.٢٧6----غير مطبقالحسابات الجارية

3.48١3.48١----غير مطبقالتزامات اخرى

 حقوق اصحاب حسابات االستثمار 
غير المقيدة

٪٢.464.8٥8١4.٧39١3.8٧٢٢٠.64٠34٧١١4.4٥6

١١.٠9١١١.٠9١----غير مطبقحقوق المساهمين

6٤.8٥8١٤.٧٣9١٣.8٧٢٢٠.6٤٠٢٠.١9٥١٣٤.٣٠٤مجموع االلتزامات وحقوق المالكين

-)9.4٢3(3٠.٢9٥٢٢.688)9.١٧٥()34.38٥(الفجوة بالميزانية العمومية

--9.4٢3)١3.٢6٥()43.٥6٠()34.38٥(فجوة حساسية الربح المتراكمة

معدل 
الفائدة 
الفعلي

تحت الطلب 
وخالل 6 

اشهر

تستحق 
خالل ٧ الى 

١٢ شهر

تستحق 
خالل سنة 

واحدة الى ٥ 
سنوات

تستحق 
بعد ٥ 

المجموعبدون ارباحسنوات
الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال٪3١ ديسمبر ٢٠١6

أالصول

نقدية وارصدة لدى البنك المركزي 
العماني 

١٥.٠63١٥.٠63----غير مطبق

مبالغ مستحقة على البنوك 
والمؤسسات المالية

٪٠.٧١١.٧٧8---٢6١١.8٠4

الموجودات المالية المحتفظ بها 
للمتاجرة

------

963--963--8.٥٪المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

3.٠٠٠----3.٥3.٠٠٠٪المحتفظ بها للمتاجرة

ذمم مدينة عن مبيعات آجلة تحت 
المرابحة

٪4.8369٢43١.٠٠9١٠9-١.٧3٠

84.٠6١-٥.١3.9884.33٢3٢.١3843.6٠3٪صافي االيجار المنتهي بالتمليك

١٢.٠8٢-٥.48٢4١.١١4٧.6٠٠٢.٥44٪المشاركة المتناقصة

٧.٢٢6٧.٢٢6----غير مطبقإيجارة معجلة

388388----غير مطبقصافي الممتلكات والمعدات

٢6١٢6١----غير مطبقأصول أخرى

١9.9٥9٥.689٤١.٧١٠٤6.٢٥6٢٢.96٤١٣6.٥٧8مجموع االصول

اإللتزامات

4.8٧٠4.8٧٠----غير مطبقالحسابات الجارية

٢.١٧٧٢.١٧٧----غير مطبقالتزامات اخرى

حقوق اصحاب حسابات االستثمار غير 
المقيدة

٪١.١6٥.٧8٢٢6.9٢٢١٠.٢٢8١٥.١8٥٢66١١8.383

١٠.893١٠.893----غير مطبقحقوق المساهمين

6٥.٧8٢٢6.9٢٢١٠.٢٢8١٥.١8٥١8.٤6١١٣6.٥٧8مجموع االلتزامات وحقوق المالكين

-3١.48٢3١.٠٧١4.٥٠3)٢١.٢33()4٥.8٢3(الفجوة بالميزانية العمومية

--)4.٥٠3()3٥.٥٧4()6٧.٠٥6()4٥.8٢3(فجوة حساسية الربح المتراكمة

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

)ج( مخاطر أسعار حقوق الملكية

في الوقت الحالي فإن نافذة مزن ليست معرضة ألي مخاطر من اسعار حقوق الملكية. 

مخاطر التشغيل 

تبنت نافذة مزن منهج المؤشر الرئيسي وفقً إلطار عمل بازل ٢ بهدف قياس التكلفة الرأسمالية لمخاطر التشغيل. يتطلب هذا المنهج من 
البنك توفير ١٥٪ من متوسط إجمالي دخل ثالث سنوات كتكلفة رأسمالية لمخاطر التشغيل.

إدارة مخاطر رأس المال- ٢6

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 3١ ديسمبر ٢٠١٧ كما يلي: 

عناصر رأس المال

٢٠١٧
الف ريال

٢٠١6
الف ريال

١٣.٥٠٠١3.٥٠٠رأس المال المخصص

)٢.3٥٢()٢.٤٠9(أرباح مدورة / )خسارة(

١١.٠9١١١.١48مجموع إجمالي رأس مال الطبقة ١

9١٣9٠6مخصص خسائر قروض عامة/ احتياطي خسائر قروض عامة

9١٣9٠6إجمالي رأسمال الطبقة ٢

١٢.٠٠٤١٢.٠٥٥إجمالي رأس المال التنظيمي

األصول المرجحة بالمخاطر

٧٣.٠٧١٧٢.٥٠٥دفتر البنك

٣١دفتر المتاجرة

٤.٥٧٢3.٥83المخاطر التشغيلية

٧٧.6٤6٧6.٠89إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

معدل رأس المال

١٥.8٪١٥.٥٪معدل كفاية رأس المال حسب بنك التسويات الدولية )بي آي إس(

١٤.٧٪١٤.٣٪معدل رأس مال الطبقة ١

التقارير المالية لقطاعات األعمال - ٢٧

تنتظم مزن ضمن ثالث قطاعات كالتالي:

خدمات مصرفية لألفراد - تتضمن خدمات بنكية لألشخاص والحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع ألجل ،   )١ 
المرابحة واإليجار الذي ينتهي بالتمليك وااليجار المعجل؛ 

خدمات بنكية للشركات- تتضمن تسهيالت حسابات جارية ، توفير ومبيعات آجلة وإيجار ينتهي بالتمليك   )٢ 
تمويل المشاركة المتناقصة وااليجار المعجل؛ و 

الخزينة واإلستثمارات.  )3

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان المركز المالي 
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 
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العمليات االخرى تشمل إدارة االستثمارات والتمويل المؤسسي وال يمثل اي نمها قطاع تشغيل منفصل يمكن التقرير عنه.

تشتمل أصول وإلتزامات القطاع على أصول وإلتزامات التشغيل وهي غالبية قائمة المركز المالي ولكنها ال تشمل البنود مثل الضرائب 
والودائع .

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.

خدمات 
مصرفية 

لالفراد

خدمات 
مصرفية 
للبنوك 

الخزينة 
المجموعأخرىواالستثمارات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالفي ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

٥.٠١٢ - ١٤١ ٢.٠٣٠ ٢.8٤١ ايرادات تشغيل القطاع

٤٤9 ٣٥ ٢68 ٧6 ٧٠ ايرادات اخرى

٥.٤6١ ٣٥ ٤٠9 ٢.١٠6 ٢.9١١ ايرادات تشغيل القطاع

)٣.١٤٢()8١(- )٢.٧6١()٣٠٠(مصروفات الربح

٢.٣٢٠ )٤6(٤٠9 )6٥٥(٢.6١١ صافي ايرادات التشغيل

تكلفة القطاع

)٢.٤١٠()١.١١٧()8٤()٢٤6()96٣(مصروفات القطاع متضمنة االستهالك

٣٣--٢٣١٠انخفاض قيمة التمويل بعد خصم المخصص 

)٥٧()١.١6٣( ٣٢٥)89١(١.6٧١صافي الخسارة عن السنة

6٧.8٧8٣٧.٣٢١٢9.٥9٢8٤6١٣٥.6٣٧ اصول القطاع

)١.٣٣٣(--)6٣6()69٧(ناقصا : مخصص انخفاض القيمة

6٧.١8١٣6.68٥٢9.٥9٢8٤6١٣٤.٣٠٤مجموع اصول القطاع

١٧.٣٣٤١٠٢.٠٥١١١.٠9١٣.8٢8١٣٤.٣٠٤التزامات القطاع

خدمات 
مصرفية لالفراد

خدمات 
مصرفية 
للبنوك 

الخزينة 
المجموعأخرىواالستثمارات

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالفي 3١ ديسمبر ٢٠١6

4.٠٧٠-٢.4٧٢١.٥84١4ايرادات تشغيل القطاع

٧٠٢6١64٢3٢84ايرادات اخرى

٢.٥4٢١.6١٠١٧8٢34.3٥4ايرادات تشغيل القطاع

)١.٥٧٢()36()٢3()93()١.4٢٠(مصروفات الربح

٢.٧8١)١3(١.١٢٢١.٥١٧١٥٥صافي ايرادات التشغيل

تكلفة القطاع

)٢.4٠8()١.١96()٥١()٢٠9()9٥٢(مصروفات القطاع متضمنة االستهالك

)١١8(--)6٥()٥3(انخفاض قيمة التمويل بعد خصم المخصص 

٢٥٥)١.٢٠9(١١٧١.٢43١٠4صافي الخسارة عن السنة

69.٠3338.3٥٢٢9.8٧٧649١3٧.9١١اصول القطاع

)١.333(--)6١8()٧١٥(ناقصا : مخصص انخفاض القيمة

68.٣١8٣٧.٧٣٤٢9.8٧٧6٤9١٣6.٥٧8مجموع اصول القطاع

١٥.٣98١٠٧.٥89١١.١٤8٢.٤٤٣١٣6.٥٧8التزامات القطاع

٢8 أرقام المقارنة

جرت إعادة ترتيب وتصنيف ارقام المقارنة عند الضرورة ألغراض اظهار عرض أفضل وهو اجراء ليس له تأثير مادي.

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

بيان الدخل الشامل  
كما في ٣١  ديسمبر ٢٠١٧ 

رقم الهاتفالفرع
٢4٧٧8١9٠٢4٧٧83٥٥فرع 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

2451116424511165 الموالح
2458729124587294 بوشر

2469231024692309 وزارة الصحة
2453795024537951  الخوض

2442044124423511 مدينة السيب
2445331424455957 المعبيلة

2449722924491062 الغبرة
 26828014 بخا

2452144824510007 المطار
2673144226730467 خصب
2448644124486481 الخوير

2444676824446556 جامعة السلطان قابوس

فروع المنطقة الداخلية والظاهرة
رقم الهاتفالفرع

2541316925410072 نزوى
 25653037البريمي

 25691161 عبري
2536361325363786العامرات 

25350355 سمائل
25361190 فنجا

25422008 الحمرية
25432149 فرق

25676603 ضنك
25694342 العراقي

فروع منطقة الباطنة
رقم الهاتفالفرع

2678097226781562 أفي
 الرستاق

2685910526859104 صحار الهمبار
2674839426747663 شناص

 26882007 بركاء
2680238026805155 الخابورة

2687018226871118 المصنعة
2685529926855146 صحم
2670934026709240 البداية

26755875 المنطقة الصناعية بصحار
 26860518 السويق

2684023426843780  صحار
2676207326762075 لوا

فروع المنطقة الشرقية
رقم الهاتفالفرع

2557014425570015 إبراء
2554515825540246 صور

2555752425558254 الكامل
2555401525554138 بني بو علي

2555002025550110 جعالن
2550451625504026 مصيرة

2557848425578014 المضيبي
2552421225524223 سناو

2542710125427130 الدعم

فروع منطقة ظفار
رقم الهاتفالفرع

2329134623291601 صاللة
2321109223211042 مستشفى السلطان قابوس

2326834523268346مرباط
2322528323226031 السعاد

2329802723298037 صاللة الجديدة

فروع البنك الوطني العماني
•59 فرعًا في السلطنة •15 مركزاً للصدارة •6 فروع لمزن للصيرفة اإلسالمية •فرعين للبنك باإلمارات العربية المتحدة
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24778134 المكتب الرئيسي الجديد بالعذيب
24778002 المنطقة التجارية- روي

24565163 ميناء الفحل
24487356 الخوير

24607012 شاطئ القرم
24348118 المركز الموالح
24271367 مركز الخوض

26882007 مركز بركاء
26855146 مركز صحم

26755889 المنطقة الصناعية بصحار
25431122 مركز فرق- نزوى

25545414 مركز صور
26859103 مركز صحار الهنبار

23291346 مركز صاللة
26878344 مركز الرستاق

فروع مزن للصيرفة اإلسالمية
رقم الهاتفالفرع

2461701324617014 العذيبة
 25540642 صور

 26846698 صحار
2541124125411681 نزوى
2328923023291310 صالل

2445238724458304 المعبيلة

اإلمارات العربية المتحدة

رقم الهاتفالفرع 
97126974000 أبو ظبي

97143049400 دبي

فروع البنك الوطني العماني
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