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محمد بن محفوظ العارضي
المساهمون الكرام،رئيس مجلس اإلدارة

تقرير رئيس مجلس اإلدارة - 2015

للبنــك  بالنســبة  قــوة  عــام  أنــه  علــى   2015 العــام  ســنتذكر 
ونجاحــاٍت  كبيــرة،  بإنجــازاٍت  تميــز  فقــد  العمانــي،  الوطنــي 
بــارزة. وإنــه ليســرني، بالنيابــة عــن مجلــس إدارة البنــك الوطنــي 
العمانــي، أن أقــدم لكــم النتائــج الماليــة مصحوبــة بالبيانــات 

 .2015 للعــام  الماليــة 

التطورات االقتصادية

علــى الرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة الصعبــة، التــي شــهدت 
هبوطــً فــي أســعار النفــط عــدة مــرات خــالل العــام، واصــل القطــاع 
المصرفــي فــي الســلطنة تحقيــق أداء مقبــول مــع نمــو االئتمــان 
الـــ 11 األولــى مــن  بنســبة ٨%، والودائــع بنســبة ٤% خــالل األشــهر 

العــام 2015. 

احتمــال  إلــى  النفــط  أســعار  حــول  التوقعــات  أغلــب  تشــير 
كانــت  وقــد   .2016 العــام  خــالل  األنمــاط  هــذه  نفــس  اســتمرار 
اســتجابة الحكومــة لهــذا األمــر حاســمة حيــث بــدأت فــي البحــث 
عــن الكفــاءات وخفــض اإلنفــاق بقــدر اإلمــكان، مــن دون التأثيــر 
إلــى  باإلضافــة  لمواطنيهــا.  المقدمــة  الخدمــات  جــودة  علــى 
المتوقــع  المالــي  العجــز  إلدارة  ســعيها  مــع  وتماشــيا  ذلــك، 
بحكمــة، قامــت الحكومــة بتطبيــق زيــادة معتدلــة فــي الضرائــب، 
االســتثمار  أولويــة  وتحديــد  جزئيــة،  بصــورة  اإلعانــات  واســتبعاد 

.2016 للعــام  الوطنيــة  الميزانيــة  مــن  كجــزء 

مـن  لالقتـراض  متحفظـة  خطـط  عـن  الحكومـة  أعلنـت  كمـا 
الدولـة.  األسـواق المحليـة والدوليـة، واالسـتفادة مـن احتياطيـات 
وتـدرس الحكومـة أيضـً خصخصـة بعـض الشـركات المملوكـة 
لهـا فـي المسـتقبل القريـب. وسـوف تسـاهم هـذه اإلجـراءات في 
تعزيـز االسـتقرار المالي وضمان اسـتمرار جهـود التنمية الوطنية 

والتنويـع علـى المسـار الصحيـح. 

وفـي الوقـت الـذي لـم تعـد فيـه هنالـك فوائـض مالية خـالل العام 
أوضـاع  علـى  تضييـق  هنـاك  يكـون  أن  المحتـم  مـن  كان   ،2015
السـيولة فـي القطـاع المصرفـي إلـى حـد مـا، ممـا تسـبب فـي 
زيـادة مطـردة  البنـوك، مـع  بيـن  الودائـع  المنافسـة علـى  ازديـاد 
فـي معـدالت الفائـدة. ويمكـن لمثـل هـذه البيئـة أن تـؤدي إلـى 
الحـد مـن النمـو االئتمانـي الشـامل، حيـث أن القطـاع أصبـح أكثـر 
انتقائيـة ويسـعى للحفـاظ علـى مسـتويات مرتفعـة مـن جـودة 
األصـول خـالل الـدورة الماليـة الواحـدة فـي ظـل تزايـد الضغـط على 

الماليـة. األوضـاع 

انخفـاض  تأثيـر  أن  يبـدو  المتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  وفـي 
أسـعار النفـط قـد حظـي باهتمـام أقل، نظـرًا للطبيعـة المتنوعة 
لالقتصـاد اإلماراتـي، والتـي يتوقـع أن تسـاهم فـي امتصـاص األثـر 
السـلبي لتراجـع أسـعار النفـط بشـكل أفضـل مقارنـة باقتصادات 
خليجيـة أخـرى ترّكـز علـى النفـط بشـكل أكبـر. وقـد تـؤدي قـوة 
الـدوالر األمريكـي المدفوعة بقيام مجلـس االحتياطي الفيدرالي 
األمريكـي بزيـادة أسـعار الفائـدة، إلـى إحـداث بعـض التأثيـر علـى 
التدفقـات إلـى القطـاع العقـاري فـي دبـي وقطاعـات أخـرى. علـى 
الرغـم مـن ذلـك، لدينـا نظـرة مسـتقبلية متفائلـة علـى المـدى 
الطويـل عبـر كافـة األسـواق التـي نمـارس فيهـا أعمالنـا، ونعتقـد 

نه مـن تحقيق  بـأن البنـك الوطنـي العمانـي فـي وضـع قـوي يمكِّ
النمـو خـالل العـام 2016 ومـا بعـده.

األداء التشغيلي
حقـق البنـك أداًء قويـً غيـر مسـبوق خـالل العـام 2015، حيـث بلغـت 
فـي  ريـال  )مقابـل 50.3 مليـون  ريـال  60.1 مليـون  الصافيـة  األربـاح 
201٤(، بزيـادة بلغـت نسـبتها 20% مظهـرا ًالقـدرة علـى تحقيـق نتائج 
وخططـه  التوسـعية،  البنـك  اسـتراتيجية  مـع  تتماشـى  قويـة 
للوصـول إلـى نمـو مسـتدام. وقـد تحققـت هـذه النتيجـة بفضـل 

النمـو القـوي فـي تدفقـات الدخـل الممـول وغيـر الممـول.

إيـرادات الفائـدة مـن األعمـال المصرفيـة التقليديـة،  حقـق صافـي 
وايـرادات األنشـطة المصرفيـة اإلسـالمية نمـوًا نسـبته 15% ليصـل 
إلـى ٩٤.7 مليـون ريـال، فيمـا زادت القـروض والسـلفيات بنسـبة 
األصـول والخصـوم. وقـد سـاعد  إدارة  فـي  البنـك  قـوة  ٩%، مبـرزة 
انخفـاض تكاليـف الودائـع وتحسـن تركيبـة األصـول فـي تمكيـن 
البنـك مـن المحافظـة على هوامشـه فـي وقت كانت فيـه عوائد 

األصـول تتراجـع بسـرعة كبيـرة.

 ٤1.0 ليبلـغ   %2٩ بنسـبة  الفوائـد  غيـر  مـن  الدخـل  إجمالـي  نمـى 
الدخـل  لمصـادر  الجيـد  التنـوع  بذلـك  ليعكـس  ريـال،  مليـون 
بالبنـك. وقـد كان تنويـع وتنميـة الدخـل الناتـج عـن الرسـوم أحـد 
سـعيه  البنـك  وسـيواصل  للبنـك،  االسـتراتيجية  المبـادرات  أبـرز 

ذلـك.  لتحقيـق  المتاحـة  الفـرص  الستكشـاف 

نتيجـة لذلـك، حقـق إجمالـي الدخـل نمـوًا صحيـً بلغـت نسـبته %1٩ 
بالمقارنـة مـع نفـس الفتـرة من العـام الماضي، علـى الرغم من 

الظـروف الصعبـة التي سـادت السـوق في عـام 2015.

ريـال،  60 مليـون  لتبلـغ   %10 بنسـبة  التشـغيلية  النفقـات  ارتفعـت 
فـي  البنـك  اسـتثمارات  إلـى  كبيـر  بشـكل  النمـو  هـذا  ويعـود 
وبعـض  التجاريـة،  للعالمـة  والترويـج  والدعايـة  البشـرية،  المـوارد 
واإلمـارات  عمـان  مـن سـلطنة  فـي كل  التقنيـة  التحتيـة  البنـى 
دخلـه  بتنميـة  ملتـزم  البنـك  فـإن  ذلـك،  مـع  المتحـدة.  العربيـة 
بمعـدالت أسـرع مـن التكاليـف. ونتيجة لذلك، فإن نسـبة التكلفة 
إلـى  الدخـل، والتي تعتبر مقياسـً رئيسـيً للكفاءة، قد تحسـنت 

لتبلـغ ٤٤.2% فـي عـام 2015 )مقابـل ٤7.6% فـي العـام 201٤(

زاد انخفـاض صافـي قيمـة األصـول بنسـبة 17٤% ليبلـغ 6.٤ مليـون 
ريـال خـالل العـام 2015، نتيجـة للوائـح البنـك المركزي التـي ألزمت 
تمـت  التـي  الحسـابات  علـى  إضافيـة  بوضـع مخصصـات  البنـوك 
إعـادة هيكلتهـا. ونتيجـة لذلـك، ارتفـع معـدل التغطية فـي البنك 
 .)201٤ فـي   %1٤2 )مقابـل   2015 ديسـمبر  شـهر  خـالل   %153 بنسـبة 
وكان مسـتوى القـروض المتعثـرة بنهايـة الفتـرة مقبـوالً حيـث 

بلـغ 1.٩% )مقابـل 2.0% فـي 201٤(.

نمـوًا  التمويليـة  واألنشـطة  والسـلف  القـروض،  صافـي  سـجل 
بنسـبة ٩% محققـً 2،53٤ مليـون ريـال. ويواصـل البنـك تركيـزه 
تطبيـق  علـى  المحافظـة  مـع  الجـودة  عاليـة  األصـول  علـى 
المعاييـر السـليمة للتمويـل، فـي نفـس الوقـت الـذي يحقـق فيه 
مزيجـً صحيحـً لألصـول لتوفيـر عائـدات مناسـبة للمسـاهمين.                
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لقـد حافـظ البنـك على مزيج الودائـع )التكلفـة المنخفضة مقابل 
التكلفـة المرتفعـة( علـى مسـتوياته، حيـث واصـل البنـك تنويـع 

الودائـع بشـكل أكبـر. الودائـع لديـه، وتخفيـض تركيـز  قاعـدة 

وفـي جانـب حقـوق المسـاهمين، والتـي تعتبر مقياسـً أساسـيً 
للربحيـة، فإنهـا تحسـنت بنسـبة 15.٩% خـالل شـهر ديسـمبر 2015 

)مقابـل 1٤.7% فـي عـام 201٤(

خـالل الربـع األخيـر مـن العـام الماضـي، أكمـل البنـك بنجـاح خطـة 
خمسـية إلصـدار سـندات غيـر قابلـة للطلـب، مؤهلـة كـرأس مـال 
المركـزي  البنـك  ولوائـح   3 بـازل  التفاقيـة  وفقـً   )1( الطبقـة  مـن 
العمانـي. ويمثـل هـذا اإلصـدار الناجـح للسـندات المؤهلـة كـرأس 
مـال مـن الطبقـة )1( إنجـازًا بـارزًا آخـر للبنـك، علـى طريـق خطتـه 
البالغـة مدتهـا خمـس سـنوات، والتـي  االسـتراتيجية الطموحـة، 
تهـدف إلـى جعلـه البنـك المفضـل فـي السـلطنة. إن قـوة سـجل 
طلبـات االكتتـاب فـي ظـل الظـروف الصعبـة فـي السـوق تعكس 
العالميـة.  الديـن  أسـواق  فـي  العمانـي  الوطنـي  البنـك  مكانـة 
 ،%1٨.2 المـال  رأس  كفايـة  نسـبة  بلغـت  ديسـمبر،  شـهر  فخـالل 
يواصـل  وسـوف   .%12.٤ نسـبته  مـا  األساسـية  األسـهم  وشـكلت 
البنـك سياسـته المحافظـة فـي توزيـع األرباح لإلبقـاء على معدالت 

صحيـة لـرأس المـال.

األداء في دولة اإلمارات العربية المتحدة

شــهد البنــك نمــوًا قويــً ومتواصــالً فــي عملياتــه التشــغيلية 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، مســتفيدًا مــن الحضــور 
العالمــي للدولــة، حيــث شــهدت القــروض والســلف نمــوًا نســبته 
7٩%، بينمــا ارتفــع صافــي األربــاح بنســبة 12٩% خــالل العــام 2015 
مقابــل نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق. حصــل البنــك علــى 
ــه فــي جبــل علــي، فــي خطــوة تســاهم  ــح لفتــح مكتــب ل تصري
فــي دعــم نمــو األعمــال فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــالل 
التــي  الحاليــة  الضغــوط  البنــك  بعــده. ويــدرك  العــام 2016 ومــا 
شــهدتها بعــض البنــوك المعينــة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
والحاجــة إلــى وضــع معاييــر لضمــان التمويــل والحــد مــن تعرضــه 

لقطاعــات وشــرائح معينــة فــي المســتقبل.

الصيرفة اإلسالمية

كان عـام 2015 عامـً جيـدًا أيضً بالنسـبة لنافذة الصيرفة اإلسـالمية 
بلغـت  بزيـادة  ريـال  مليـون   115.٤ األصـول  بلغـت  حيـث  "مـزن"، 
 %1٨5 بنسـبة  اإليـرادات  نمـت  كمـا   .2015 عـام  فـي   %2٩ نسـبتها 
لتصـل إلـى 2.1٤ مليـون ريـال مقارنـة مـع نفـس الفتـرة مـن العام 
201٤. سـجلت النافـذة أيضـً نمـوًا فـي األربـاح الصافيـة لتصـل إلـى 
0.6٤ مليـون ريـال، معـززة مكانـة البنـك فـي أسـواق السـلطنة. 

ومنـذ بدايـة العـام 2015، واصـل البنـك تألقـه فـي سـوق اتسـمت 
بالتنافسـية، محققـً أداًء متميـزًا علـى كافة األصعـدة. وخالل هذه 
الفتـرة، رّكـز البنـك علـى تنميـة أصولـه القويـة مـن خـالل التوسـع 
لــ "مـزن" فـي  افتتـاح فرعيـن جديديـن  إلـى  قـاد  الجغرافـي، ممـا 

االبتـكار  علـى  جهـوده  تركيـز  البنـك  يواصـل  وفيمـا  السـلطنة. 
التقنـي وتوسـيع شـبكة فروعـه خـالل األشـهر المقبلـة، سـنظل 
لتحقيـق  المتاحـة واغتنامهـا  الفـرص  باالسـتفادة مـن  ملتزميـن 

نمـو أكبـر فـي قطـاع الصيرفـة اإلسـالمية بالسـلطنة.

أبرز اإلنجازات
حيــث  للبنــك،  بالنســبة  مهمــً  عامــً   2015 عــام  كان  لقــد 
أثبتنــا مجــددًا قدرتنــا علــى النمــو بقــوة. ويعــود األداء المالــي 
العوامــل،؛  مــن  مجموعــة  إلــى  للبنــك  الالفــت  والتشــغيلي 
مــع  األعمــال  قطاعــات  مختلــف  ضمــن  المتميــز  األداء  تشــمل 
تحســن كبيــر فــي معــدالت الســيولة واالئتمــان. كمــا اســتمر 
ــغيلية،  ــة التش ــن الربحي ــة م ــتويات قوي ــق مس ــي تحقي ــك ف البن

األمــر الــذي يبــدو واضحــً فــي نمــو إجمالــي الدخــل.

األهميـة  ذات  المشـاريع  دعـم  فـي  رئيسـيً  دورًا  البنـك  لعـب 
الوطنيـة، حيـث قـام بـدور مديـر االكتتـاب المشـارك فـي عمليـة 
إصـدار سـندات تخص مجموعـة النهضة بلغت قيمتهـا 125 مليون 
دوالر أميركـي، كمـا وفـر تمويـاًل بقيمـة  116 مليون دوالر لشـركة 
دلمـا للطاقـة لتمكينهـا مـن تسـليم خمـس حفـارات لشـركة 

تنميـة نفـط عمـان.

التزامـه  ثمـار  العمانـي  الوطنـي  البنـك  حصـد   ،2015 العـام  خـالل 
المصرفيـة،  عملياتـه  فـي  الرقميـة  الحلـول  وتطبيـق  باالبتـكار 
التـي  والخدمـات،  المنتجـات  مـن  سلسـلة  بإدخـال  قـام  حيـث 
االرتقـاء  إلـى  تهـدف  والتـي  القطـاع،  فـي  األولـى  للمـرة  تطـرح 
بتجربـة العمـالء وجـودة الخدمـة. وفي هـذا اإلطار تعـاون البنك مع 
"ماسـتر كارد" لطـرح نظـام الدفـع دون لمـس NBO Beam، كمـا 
مثـل خدمـة  المبتكـرة  المصرفيـة  الخدمـات  مـن  العديـد  أطلـق 
النظـام البيومتـري لفتـح الحسـابات، وتطبيق الواقـع المعزز، إلى 

الجوالـة. بالهواتـف  الخاصـة  التطبيقـات  العديـد مـن  جانـب 

قـام البنـك أيضـً بطـرح برنامـج داخلـي لالبتـكار لتحفيـز كـوادره 
االسـتراتيجية. وقـد  أجندتـه  تدعـم  علـى تطويـر حلـول مبتكـرة 
النمـو  برنامـج  إطـار  فـي   201٤ العـام  فـي  االبتـكار  رحلـة  بـدأت 
التحّولـي فـي البنـك مـع التركيـز علـى دعـم ثقافـة مبنيـة علـى 
القيـم واألداء المتميـز، وتعزيز إشـراك الموظفين عبر تمكينهم 

مـن القيـام بمسـاهمات أكثـر فعاليـة.

استمرت عروض البنك الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، 
والمرتكـزة علـى التزامنـا الراسـخ بدعـم اسـتراتيجية التنويع في 
السـلطنة، فـي تحقيـق معـدالت نمـو صحيـة فـي عـام 2015. وقـد 
لألعمـال  الوطنـي  المركـز  مـع  شـراكة  فـي  فخـر  بـكل  دخلنـا 
لدعـم مبـادرة "ناجحـات"، التـي تهدف إلى تشـجيع رائـدات األعمال. 
وألننـا نـدرك جيـدًا بـأن خريجـي اليـوم مـن العمانييـن الموهوبيـن 
بإطـالق جائـزة  المسـتقبل، قمنـا  األعمـال فـي  قـادة  سـيصبحون 
"البنـك الوطنـي العمانـي لالبتـكار في قطاع المشـاريع الصغيرة 
والمتوسـطة"، وهـي المسـابقة الفريـدة مـن نوعهـا التـي تهـدف 
إلـى تحفيـز جيـل جديـد مـن رجـال األعمـال، ودعـم برنامـج التنويـع 

قناعتنـا  المسـابقة  هـذه  وتعكـس  السـلطنة.  فـي  االقتصـادي 
الراسـخة بمبـدأ تحفيـز ثقافـة االبتكار من أجل دفـع عجلة االقتصاد 
مفتوحـً  المشـاركة  بـاب  وكان  ككل.  والمجتمـع  العمانـي 
أربـع  أمضـت  حيـث  السـلطنة،  فـي  الجامعييـن  الطـالب  لكافـة 
مجموعـات عـدة أشـهر فـي تطويـر أفـكار واعـدة ومبتكـرة ذات 

صلـة بقطاعـات مختلفـة.

عــزز البنــك دعمــه للقطــاع العقــاري مــن خــالل شــراكة جديــدة 
مــع الجمعيــة العمانيــة للعقــارات، كمــا ســاهم فــي إعطــاء 
دفعــة لقطــاع الســياحة والســفر مــن خــالل التوقيــع علــى مذكــرة 
للمؤسســات  الدعــم  لتقديــم  الســياحة  وزارة  مــع  تفاهــم 
الصغيــرة والمتوســطة فــي هــذا القطــاع المهــم كليــً. وبالطبــع، 
ــالل  ــن خ ــارزة م ــة ب ــة رياضي ــان كوجه ــة عم ــز مكان ــعينا لتعزي س
العمانــي  الوطنــي  البنــك  بطولــة  فــي "نهائيــات  مشــاركتنا 

للجولــف". الكالســيكية 

إمكانياتهـم  اسـتغالل  علـى  كوادرنـا  مسـاعدة  كانـت  لقـد 
مـن   12 باسـتكمال  سـعدنا  وقـد  أولوياتنـا،  أبـرز  مـن  الكاملـة 
الشـباب العمانييـن لبرنامـج تدريـب الخريجين مـن البنك الوطني 

 .2015 العـام  خـالل  العمانـي 

فـي وقـت سـابق مـن العـام الحالـي، وبمناسـبة العيـد الوطني الـ 
٤5 لسـلطنة عمان، قدم البنك 15 منحة دراسـية جامعية للطالب 
الطـالب  هـؤالء  يحصـل  وسـوف  المحـدود،  الدخـل  ذات  األسـر  مـن 
علـى عقـود عمـل بالبنك مدتها عامان عند اسـتكمال دراسـتهم 
الجامعيـة. وكانـت أول مرشـحة لهـذه المنحـة هـي طالبـة مـن 
البنـك بتوظيـف 25  إلـى ذلـك، قـام  الباطنـة. باإلضافـة  محافظـة 
ذلـك،  إلـى  إضافـة  البنـك.  إدارات  بمختلـف  مناصـب  فـي  خريجـً 
موظفيـه  مـن  لخمسـة  دراسـية  منـح  بتقديـم  البنـك  سـيقوم 
السـتكمال دراسـاتهم العليـا للحصـول علـى درجـة الماجسـتير 
فـي إدارة األعمـال فـي كليـة لندن لألعمال، والتـي تعتبر من أرقى 

العالميـة.  الجامعـات 

خـالل  مـن  األعمـال  رواد  مـن  جديـد  جيـل  إلهـام  فـي  نأمـل  كمـا 
الُعمانـي برعايـة  مبـادرة "سلسـلة المتحدثيـن للبنـك الوطنـي 
رئيـس مجلـس اإلدارة"، والتـي تشـكل منصـة للقـادة الملهميـن 
شـرائح  أمـام  وأفكارهـم  ومعارفهـم  خبراتهـم  لمشـاركة 
متنوعـة مـن أفـراد المجتمـع العمانـي. وخـالل العـام 2015، نظمنا 
أربـع فعاليـات ضمـن هـذه السلسـلة، شـاركت فيهـا شـخصيات 
بـارزة ضمـت كل مـن معالـي خلـدون خليفـة المبـارك، الرئيـس 
وسـعادة  "مبادلـة"،  لمجموعـة  المنتـدب  والعضـو  التنفيـذي 
"إعمـار  شـركة  إدارة  مجلـس  ورئيـس  مؤسـس  العّبـار،  محمـد 
الشـهيرة،  الفضـاء  رائـدة  أنصـاري،  أنوشـة  والدكتـورة  العقاريـة"، 
والدكتـور بول أشـاليتنر، رئيـس مجلس إدارة المجلس اإلشـرافي 

بنـك".  "دويتشـه  الرائـد  األلمانـي  للبنـك 

ــر  ــك بتقدي ــز للبن ــي المتمي ــغيلي والمال ــي األداء التش ــد حظ لق
القطــاع، ووســائل اإلعــالم الرائــدة المحليــة والدوليــة. وعلــى مــدار 
العــام، حصدنــا أكثــر مــن ســتة جوائــز وأوســمة مــن القطــاع 

ضمــن مختلــف وحــدات األعمــال والدعــم بمافــي ذلــك المرتبــة 
"بيزنــس  الســلطنة وفقــً الســتطالع  البنــوك فــي  بيــن  األولــى 
"بنــك  يونــغ". كمــا حصلنــا علــى جائــزة  آنــد  آرنســت   - تــوداي 
لتوزيــع  عشــر  الســادس  الحفــل  خــالل  الســلطنة"  فــي  العــام 
ــدن. كمــا حظــي  ــذي أقيــم مؤخــرًا فــي لن ــز "ذا بانكــر"، وال جوائ
التزامنــا الدائــم بتقديــم تجربــة فائقــة للعمــالء بالتقديــر أيضــً، 
ــة  ــر المقارن ــن "مؤش ــن م ــن مرموقي ــى جائزتي ــا عل ــث حصلن حي

المعياريــة لتجربــة العمــالء" فــي دبــي.

وعلـى الرغـم مـن االنتعـاش المتوسـط لالقتصاد العالمـي، هناك 
مـا يدعـو للتفـاؤل فـي مشـوار القطـاع المصرفـي في السـلطنة 
حيـث أن هنالـك العديـد مـن التوجهـات التـي يمكـن أن تفيـد هـذا 
القطـاع بصـورة كبيـرة. بانتظارنـا فـرص كبيـرة وتحديـات صعبـة 
خـالل العـام 2016، لكننـي علـى ثقـة بأننـا فـي موقع فريـد يتيح لنا 
استكشـاف فـرص جديـدة ومهمـة فـي القطـاع المصرفـي سـواء 

فـي السـلطنة أو فـي المنطقـة.

قصـوى  أولويـة  إيـالء  عبـر  الطّيبـة  سـمعته  بنـى  بنـكً  ولكوننـا 
وأّمـن  لمسـاهميه،  ومسـتدامة  قويـة  عائـدات  وحقـق  لعمالئنـا، 
فإننـا  المجتمـع،  فـي  واسـتثمر  لموظفيـه،  عمـل  بيئـة  أفضـل 
وتوقعـات  متطلبـات  لتحقيـق  وسـعنا  فـي  مـا  كل  سـنبذل 
الفـرص  بـأن تمكننـا هـذه الجهـود مـن مقابلـة  عمالئنـا، آمليـن 

وثبـات. قـوة  أكثـر  بميزانيـة  المسـتقبلية 

شكر وتقدير

ختامـً، وبالنيابـة عـن أعضـاء مجلـس اإلدارة، أتوجـه بجزيل الشـكر 
العمانـي،  المركـزي  والبنـك  الكـرام،  وعمالئنـا  لمسـاهمينا 
والهيئـة  المتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  لدولـة  المركـزي  والمصـرف 
موظفـي  وكافـة  العليـا،  اإلدارة  وفريـق  المـال،  لسـوق  العامـة 
البنـك الوطنـي العمانـي على دعمهـم، وتوجيههـم وجهودهم 

المفضـل. البنـك  الراميـة لنصبـح  لتحقيـق رؤيتنـا 

وقبـل كل ذلـك، نتوجـه بأسـمى آيـات الشـكر والعرفـان لحضـرة 
الجاللـة السـلطان قابـوس بـن سـعيد المعظـم، حفظـه  صاحـب 
اهلل ورعـاه، علـى قيادتـه الُملِهمـة، ورؤيتـه الثاقبـة، والتـي تحـت 
وثبـات  بعزيمـة  السـلطنة مـن شـق طريقهـا  مظلتهـا تمكنـت 

والمسـتدامة. الناجحـة  التنميـة  نحـو 

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

محمد بن محفوظ العارضي
رئيس مجلس اإلدارة
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الفاضل/ محمد بن محفوظ العارضي،
رئيس مجلس اإلدارة 

الفاضـــل محمـــد بـــن محفـــوظ العارضـــي هـــو أيضـــا رئيـــس اللجنـــة التنفيذيـــة بالمجلـــس. يشـــغل العارضـــي حاليـــا منصـــب رئيـــس مجلـــس 
ـــه عضـــو بمجلـــس إدارة المجلـــس االستشـــاري العالمـــي لمعهـــد بروكينجـــز، واشـــنطن دي ســـي،  اإلدارة التنفيـــذي النفســـتكورب كمـــا أن

ـــات المتحـــدة األمريكيـــة. ـــا، الوالي ـــة إيزينهـــاور، فيالديلفي ـــات المتحـــدة األمريكيـــة وعضـــو مجلـــس أمنـــاء زمال الوالي

العمانـــي فـــي  الســـلطاني  الجـــو  بســـالح  التحـــق  قـــد  وكان  متقاعـــد،  جـــوي  لـــواء  العارضـــي  محفـــوظ  بـــن  محمـــد  الفاضـــل 
ســـلطنة عمـــان فـــي عـــام 1٩7٨ وقـــد تـــم تعيينـــه فيمـــا بعـــد قائـــدا لســـالح الجـــو الســـلطاني العمانـــي. فـــي ســـنة 2000 منحـــه

حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد "وسام عمان".

الفاضـــل العارضـــي حاصـــل علـــى بكالوريـــوس العلـــوم فـــي العلـــوم العســـكرية مـــن كليـــة أركان القـــوات المســـلحة الملكيـــة بالمملكـــة 
ــة  ــة العامـــة مـــن كليـــة جـــون فرانكليـــن كينيـــدي الحكوميـــة، جامعـ ــتير فـــي السياسـ ــرا ودرجـــة الماجسـ المتحـــدة، براكنيـــل، انجلتـ

ـــة. ـــدة األمريكي ـــات المتح ـــارد بالوالي هارف

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

الشـيخ عبـد اهلل بـن علـي بـن جبـر آل ثانـي عضـو بمجلـس إدارة البنـك منـذ يوليـو 2005؛ وهـو رئيـس مجلـس إدارة البنـك التجـاري وعضـو 
مجلـس إدارة البنـك العربـي المتحـد بالشـارقة. يملـك الشـيخ عبـد اهلل شـركة فيسـتا للتجـارة كمـا أنـه شـريك فـي كل مـن دار المنـار، و 

.)Integrated Intelligence Services( دوموبـان - قطـر وشـركة خدمـات المعلومـات المتكاملـة

الشيخ / عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم االجتماعية من جامعة قطر.
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السيدة/ روان بنت أحمد آل سعيد، عضو مجلس  اإلدارة

تشغل السيدة روان منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تكافل عمان ش.م.ع.ع، وهي 
السيدة  شغلت  عمان،  بتكافل  االلتحاق  قبل  االسالمية.  الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  تأمين  شركة 
لالستثمار  الوطنية  العمانية  الشركة  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  المنتدب  العضو  منصب  روان 
القابضة ش.م.ع.ع. قبل االنتقال إلى القطاع الخاص، شغلت السيدة روان منصب نائب الرئيس التنفيذي- 
االستثمارات  من  العديد  تنفيذ  رأس  على  وكانت  للدولة،  العام  االحتياطي  صندوق  في  لالستثمار  
الضخمة على نطاق العالم. تملك السيدة روان من الخبرة ما يربو على 2٨ عامً في القطاع المالي، 

منها 20 عامً في القطاع العام.

المرموقة في سلطنة  المالية  العديد من الشركات والمؤسسات  إدارة  السيدة روان عضو بمجالس 
النفط  شركة  إدارة  بمجلس  عضوًا  تعيينها  مؤخرًا  تم  وقد  الخليجي.  التعاون  مجلس  ودول  عمان 
لتطوير  العامة  الهيئة  إدارة  بمجلس  عضو  أنها  كما  بها.  الخاصة  التدقيق  ولجنة  ش.م.ع.م  العمانية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )ريادة(، وعضو بمجلس إدارة الشركة العمانية لتنمية االستثمارات 
إدارة  مجلس  ورئيس  بالشركة،  الخليجي  التعاون  ومجلس  األسهم  لصندوقي  ورئيسً  الوطنية 
مؤسسة عمان لالستثمار ش.م.ع.م،  ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تكافل عمان ش.م.ع.ع، وعضو 
النفط  بشركة  اإلدارة  مجلس  وعضو  العماني،  الوطني  بالبنك  التدقيق  لجنة  ورئيس  اإلدارة  مجلس 
العمانية للتسويق ش.م.ع.ع، وعضو مجلس إدارة كل من شركة التأمين الدولية العامة باألردن وبيت 

التمويل الوطني بالبحرين. 

إدارة  مجلس  ورئيس  االجتماعية،  للتأمينات  العامة  بالهيئة  االستثمار  بلجنة  أيضً  عضو  روان  السيدة 
صندوق الكوثر )وهو صندوق متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية(، وعضو لجنة االستثمار بصناديق 

األيتام والمعاقين بوزارة العدل.

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

تم   2012 عام  وفي   ،)BizPro( المهنية  التجارية  األعمال  رائدة  جائزة  روان  السيدة  منح  تم   ،2011 عام  في 
أعمال  )كأقوى سيدة   Forbes Middle East األوسط  الشرق  قبل فوربس  1٤ من  المرتبة  تصنيفها في 
الرؤساء  أفضل  بين  من  روان  السيدة  تسمية  تمت   201٤ عام  في  المدرجة(.  الشركات  في  عربية 
التنفيذيين بالمنطقة من قبل Trend بالتعاون مع مدرسة األعمال العالمية INSEAD. حصلت السيدة 
MARA “Excellence Awards. في  المرأة  ز  "Hall of Fame" وذلك خالل "جوائز تميُّ أيضً على لقب  روان 
عام 2015، تم تكريم السيدة روان بجائزتين مرموقتين: "قيادة المرأة اآلسيوية" و"قيادية السنة بالشرق 

األوسط وشمال أفريقيا". 

بالمملكة  لوبروه  جامعة  من  والتمويل  االقتصاد  في  الماجستير  درجة  على  حاصلة  روان   / السيدة 
المملكة  ستيرلنج،  جامعة  من  االستثمار  تحليل  في  عالي  دبلوم  على  حاصلة  أنها  كما  المتحدة؛ 

المتحدة ودرجة البكالوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة األمريكية بالقاهرة.

الفاضل/ آندرو تشارلز ستيفنس، عضو مجلس اإلدارة

التنفيذية  اللجنة  عضو  أيضً  وهو   ،2005 يوليو  منذ  اإلدارة  مجلس  عضوية  ستيفنس  الفاضل/  يشغل 
ولجنة االئتمان بمجلس اإلدارة. وهو مستشار لمجلس إدارة البنك التجاري )ش م ق(، وعضو مجلس 

إدارة الترنتيف بنك أي إس، تركيا، وأيضً عضو مجلس إدارة البنك العربي المتحد بالشارقة. 

أورينت  إدارة  مجلس  رئيس  منصب  ستيفنس  الفاضل/  شغلها  التي  األخرى  الكبيرة  المناصب  ومن 
المحدودة، ونائب رئيس شركة التمويل المحدودة التابعة للبنك التجاري وعضو مجلس إدارة شركة 
قطر للتأمين العالمية. عمل الفاضل/ ستيفنس في السابق لدى كل من بنك ستاندرد تشارترد في 

إيرلندا، وهونغ كونغ، والبحرين واوغندا. 

البكالوريوس في  المتحدة بدرجة  بالمملكة  أندرو ستفينس من جامعة بيرمنجهام  الفاضل/  تخرج 
التجارة )مرتبة الشرف( تخصص مصارف وتمويل.

الفاضل/ سوريش شيفداساني، عضو مجلس اإلدارة 

الفاضــل/ ســوريش شيفداســاني عضــو مجلــس اإلدارة منــذ يونيــو 2010. وهــو عضــو بــكل مــن لجنــة 
المخاطــر واللجنــة التنفيذيــة بمجلــس اإلدارة. 

الفاضــل/ شيفداســاني هــو العضــو المنتــدب لشــركة صحــار الدوليــة لليوريــا والصناعــات الكيميائيــة 
ش م ع م ، كمــا أنــه مستشــار لرئيــس مجلــس إدارة مجموعــة ســهيل بهــوان القابضــة.  

الفاضــل/ ســوريش شيفداســاني حاصــل علــى درجــة بكالوريــوس التقنيــة فــي الهندســة الكهربائيــة 
مــن المعهــد الهنــدي للتقنيــة بدلهــي بالهنــد ودرجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة 

ماكماســتر بكنــدا.

الفاضل/ سيف سعيد سالم اليزيدي، عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ سيف سعيد سالم اليزيدي عضو مجلس اإلدارة منذ مارس 200٨، وعضو لجنة االئتمان بمجلس 
أنه حاصل على درجة  اإلدارة والمحاسبة، كما  البكالوريوس في علوم  اإلدارة. وهو حاصل على درجة 
الماجستير في إدارة األعمال. يشغل اليزيدي في الوقت الحالي منصب مدير االستثمار بصندوق تقاعد 

موظفي الخدمة المدنية.

يتمتع اليزيدي بخبرة تجاوزت الثمانية عشر عامً في إدارة األصول، تشمل مختلف فئات االستثمار مثل 
أسواق المال، والدخل الثابت واالستثمارات البديلة. وهو عضو مجالس إدارة عدد من شركات القطاعين 

العام والخاص داخل وخارج السلطنة. 

الفاضل/ فيصل عبد اهلل الفارسي، عضو مجلس اإلدارة 

الفاضــل/ فيصــل عبــد اهلل الفارســي عضــو مجلــس اإلدارة منــذ ســبتمبر 2011. وهــو عضــو لجنــة التدقيــق 
ولجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة. فــي عــام 1995 التحــق الفاضــل/ فيصــل بالهيئــة العامــة للتأمينــات 
االجتماعيــة حيــث شــغل مختلــف الوظائــف التــي تضمنــت رئيــس إدارة المنافــع التأمينيــة ومديــر 
الخدمــات التأمينيــة بالوكالــة. كمــا شــغل الفاضــل/ فيصــل أيضــً عضويــة مجالــس إدارة عــدد مــن 
ــي  ــت الحال ــي الوق ــل ف ــل / فيص ــغل الفاض ــوك. يش ــن البن ــي تتضم ــة الت ــاهمة العام ــركات المس ش

ــة. ــات االجتماعي ــة للتأمين ــة العام ــي الهيئ ــط ف ــر إدارة التخطي ــب مدي منص

الفارســي حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة العامــة مــن المدرســة الوطنيــة لــإلدارة العامــة 
فــي المغــرب فــي 1994، ودرجــة الماجســتير فــي قانــون التجــارة الدوليــة مــن جامعــة هــل بالمملكــة 

المتحــدة عــام 2003. 
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الفاضل/ عمر سهيل سالم بهوان المخيني، عضو مجلس اإلدارة  

الفاضــل/ عمــر ســهيل ســالم بهــوان المخينــي عضــو مجلــس اإلدارة منــذ مايــو 2013؛ وهــو عضــو لجنتــي 
االئتمــان والتدقيــق بمجلــس اإلدارة. يعمــل الفاضــل/ عمــر أيضــً مديــرًا إلدارة االســتثمار بمجموعــة ســهيل 

بهــوان القابضــة ش.م.م.، ومديــرًا لشــركة بهــوان الهندســية ش.م.م. 

الفاضــل/ عمــر حاصــل علــى درجــة بكالوريــوس اآلداب فــي االقتصــاد والعلــوم السياســية مــن مدرســة 
الدراســات الشــرقية واألفريقيــة، لنــدن.

معالي/ عبد الرحمن بن حمد العطية، عضو مجلس اإلدارة  

معالــي عبــد الرحمــن بــن حمــد العطيــة عضــو مجلــس اإلدارة منــذ نوفمبــر 2014 وعضــو لجنــة 
المخاطــر بالمجلــس. وهــو وزيــر دولــة بدولــة قطــر وعضــو مجلــس إدارة البنــك التجــاري منــذ 
مــارس 2014. بــدأ حياتــه المهنيــة فــي عــام 1972 فــي وزارة الشــؤون الخارجيــة بدولــة قطــر حيــث 
ــة قطــر فــي كل مــن جنيــف، والمملكــة العربيــة الســعودية، وفرنســا،  تولــي منصــب ســفير دول
وإيطاليــا، واليونــان، وسويســرا، واليمــن وجمهوريــة جيبوتــي. كمــا شــغل أيضــً منصــب الممثــل 
الدائــم لدولــة قطــر لــدى األمــم المتحــدة فــي جنيــف، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة )الفــاو( فــي رومــا، 

ــس.  ــي باري ــكو ف واليونس

معالــي عبــد الرحمــن العطيــة هــو األميــن العــام الســابق لمجلــس التعــاون الخليجــي وذلــك خــالل 
الفتــرة مــن عــام 2002 حتــى عــام 2011، وهــو حاصــل علــى بكالوريــوس اآلداب فــي العلــوم السياســية 

والجغرافيــا مــن جامعــة ميامــي، بالواليــات المتحــدة األمريكيــة. 

الفاضل/ محمد اسماعيل العمادي، عضو مجلس اإلدارة  

الفاضـل/ محمـد إسـماعيل مندني العمـادي عضو مجلس اإلدارة منذ نوفمبـر 2014، ورئيس لجنة 
المخاطـر بمجلـس اإلدارة وعضـو لجنـة التدقيـق بالمجلـس. وهـو أيضـً عضـو مجلـس إدارة البنـك 
التجـاري ، وعضـو مجلـس إدارة الترنتيـف بنـك أي إس، تركيـا ولديـه خبـرات مصرفية تزيـد عن الـ 30 
عامـً. شـغل العمـادي عـددًا مـن األدوار الرئيسـية فـي البنـك التجـاري حتـى عـام 2006، حيـث تولـى 
بعـد ذلـك منصـب الرئيـس التنفيـذي لشـركة قطـر لالسـتثمار العقـاري ذ.م.م. حتـى عـام 2011، 

كمـا كان أيضـً عضـوًا بمجلـس إدارة الشـركة مـن عـام 2003 وحتـى عـام 2005.

العمـادي حاصـل علـى درجـة بكالوريـوس اآلداب فـي إدارة األعمـال واالقتصـاد مـن جامعـة هولـى 
نيمـز، بكالفورنيـا.

الفاضل/ حمد محمد حمود الوهيبي، عضو مجلس اإلدارة  

الفاضــل/ حمــد محمــد حمــود الوهيبــي عضــو مجلــس اإلدارة منــذ مــارس 2014، ورئيــس لجنــة االئتمــان 
بمجلــس اإلدارة. يملــك الفاضــل حمــد خبــرة عمليــة تمتــد لســتة عشــر عامــا فــي دول مجلــس التعــاون 
ــرًا لالســتثمار فــي صنــدوق تقاعــد وزارة الدفــاع طــوال فتــرة  الخليجــي. وقــد عمــل الفاضــل/ حمــد مدي
ــس إدارة شــركة جلفــار، وشــركة فولتامــب  ــة. الفاضــل/ حمــد عضــو بمجال الســنوات الســبع الماضي

للطاقــة وشــركة المدينــة للتكافــل

الفاضــل/ حمــد حاصــل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال، تخصــص ماليــة، كمــا أن لديــه شــهادة 
محلــل مالــي معتمــد وشــهادة محلــل اســتثمارات بديلــة. 
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رؤيتنا

أن نصبح البنك المفضل 

قَيُمنا 

العميل أوالً  •

التنفيذ  •

بنك واحد  •

االستقامة والنزاهة  •

الجودة   •

مبادئنا التي نسترشد بها

العميل هو حجر األساس في عملنا   

العمل كمجموعة واحدة في البنك    

ثقافة التميز في األداء    

تطوير مصادر بديلة لإليرادات مع خفض التكلفة    

الريادة التقنية    

ل التغيير   تقبُّ  

أهدافنا االستراتيجية

العمالء  •

أفضل بنك في الخدمة، والقيمة وتوفير الراحة للشرائح المستهدفة من العمالء   

الموظفون   •

أفضل مكان للعمل وأفضل الفرص المتاحة للتطور الوظيفي لموظفي البنك   

المساهمون  •

أعلى عائد على السهم وأفضل استدامة للمساهمين   

المجتمع   •

ألجلك. ألجل الوطن  

رؤيتنا، وقيمنا، ومبادئنا التي نسترشد
بها وأهدافنا االستراتيجية



تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة - 2015
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مقدمة

التحـول للبنـك  األولـى الكاملـة لرحلـة  كانـت سـنة 2015 السـنة 
الوطنـي العمانـي، ليصبـح البنـك المفضـل فـي سـلطنة عمـان. 
وقـد اسـتلزمت خارطـة طريقنـا للوصـول إلـى هـذا الهـدف إجـراء 
احتياجـات  لمقابلـة  وخدماتنـا  لمنتجاتنـا  مسـتمرة  تحديثـات 
المنهـج جليـا فـي سـنة 2015 مـن خـالل  عمالئنـا. ربمـا ظهـر هـذا 
قيـام البنـك الوطني العمانـي باسـتخدام التكنلوجيا إلى جانب 
االسـتثمارات الكبيـرة التـي قمنـا بهـا فـي قنواتنـا الرقميـة بهـدف 
تقديـم تجربـة متميـزة لعمالئنـا وبصـورة مسـتمرة فـي كافـة 

التقائنـا معهـم. نقـاط 

أحـرز البنـك نتائـج كبيـرة أخـرى فـي سـنة 2015 بتحقيـق أعلـى ربـح 
فـي تاريـخ البنـك بلـغ 60.1 مليـون ريـال كمـا أظهـر نمـوًا قويـً فـي 
مختلـف إداراتـه على الرغم مـن خلفية البيئـة االقتصادية الصعبة.

سـنة  فـي  للسـندات  كبيـر  بشـكل  الناجـح  اإلصـدار  أعقـاب  فـي 
201٤ اجتـذب البنـك اهتمامـا قويـا مـن المسـتثمرين العالمييـن 
القويـة  العموميـة  وميزانيتـه  اسـتراتيجيته  وضـوح  إلـى  بالنظـر 
التـي اكتسـبت ثقـة واحتـرام مجتمـع االسـتثمار العالمـي وقـد 
االنتهـاء مـن إصـدار سـندات بمبلـغ  إلـى تمكيننـا مـن  أدى ذلـك 
300 مليـون دوالر هـذه السـنة. تضمنـت الحملـة الترويجيـة التـي 
يزيـد  مـا  مـع  االجتماعـات  مـن  العديـد  المسـتثمرين  اسـتهدفت 
وأبـو  وسـنغافورة،  كونـج،  هونـج  فـي  بـارزا  مسـتثمرا   50 عـن 
ظبـي، ودبـي ولنـدن وقـد أدى ذلـك إلـى تجـاوز االكتتـاب فـي هذه 
السـندات بعـدد 1.٨ مـرة. سيسـاعد السـند علـى تحسـين هيـكل 
رأسـمال البنـك الوطنـي العمانـي كمـا سـيعزز مـن مركـز رأس 
مـال البنـك بالمقارنـة مع نظرائـه اإلقليميين. يمثل اإلصـدار الناجح 
 1 الطبقـة  مـن  المـال  رأس  ألداة  العمانـي  الوطنـي  البنـك  مـن 
معلمـا مهمـً آخـر فـي اسـتراتيجية الخمـس سـنوات الطموحـة 

البنـك المفضـل فـي السـلطنة. للبنـك ليصبـح 

منـذ قيامنـا بتدشـين أول نافـذة للصيرفـة اإلسـالمية "مـزن" فـي 
عـام 2013، كان نمـو وتطـور هـذه النافـذة كبيرًا جـدًا. قمنا بافتتاح 
فرعيـن لــ "ُمـزن" فـي سـنة 2015 وسـنواصل افتتـاح فـروع مخصصة 

للصيرفة اإلسـالمية في مواقع اسـتراتيجية بغرض توسـيع حضور 
"ُمـزن" فـي كافـة أرجاء السـلطنة فـي المسـتقبل القريب.

الوطنـي  للبنـك  التحـول  رحلـة  نجـاح  بـأن  بالقـول  سـعيد  إننـي 
لـم يكـن بعيـدًا عـن السـاحة. ففـي سـنة 2015 فـاز البنـك بجائـزة 
"بنـك العـام- سـلطنة عمـان" مـن جوائـز "ذا بانكـر"- فاينانشـيل 
عمـان"  سـلطنة  فـي  البنـوك  بيـن  األولـى  و"المرتبـة  تايمـز، 
آنـد  ارنسـت  تـوداي-  "بزنـس  قبـل  مـن  األخيـر  لالسـتطالع  وفقـً 
للبنـوك وشـركات  األكثـر شـموالً  التقييـم  يعتبـر  والـذي  يونـج" 
الخدمـات الماليـة غيـر المصرفيـة العمانيـة. كذلـك حصلنـا على 
مؤشـر  جوائـز  مـن  للعميـل"  شـاملة  تجربـة  "أفضـل  جائزتـي 
قيـاس تجربـة العمـالء، وجائـزة "أفضـل مديـر لألصـول فـي ُعمـان 
للعـام" ضمـن جوائـز  مجلة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيا ألداء 
مديـري الصناديـق االسـتثمارية لعـام 2015 وجوائـز بانكـر الشـرق 

 .2015 عمـان  لمنتجـات  األوسـط 

كمـا واصلنـا أيضـا رعايـة األداء العالـي والثقافـة المسـتندة إلـى 
علـى  شـامل  تدريـب  تقديـم  طريـق  عـن  البنـك  داخـل  القيـم 
المهـارات  مجموعـة  لتعزيـز  تطويـر  وبرامـج  البنـك  مسـتوى 
ملتزمـون  نحـن  المسـتقبليين.  األعمـال  قـادة  تطويـر  بغـرض 
برنامـج  ودعـم  الوطنيـة  المواهـب  مـن  موظفيـن  باجتـذاب 
التعميـن بالبـالد وكدليـل علـى ذلـك فقـد قمنـا بتوظيـف  أكثـر 

 .2015 عـام  فـي  موظـف   300 مـن 

التطور االقتصادي

باسـتمرارية  النفـط  أسـعار  بخصـوص  التوقعـات  معظـم  تتنبـأ 
األنمـاط الحاليـة خـالل سـنة 2016. بالرغـم مـن ذلـك فقـد اسـتجابت 

ــر  ــارزًا أخـ ــً بـ ــام 2015 معلمـ ــكل العـ 'يشـ
ــك  ــن البنـ ــث تمكـ ــك، حيـ ــازات البنـ إلنجـ
مـــن تحقيـــق أعلـــى ربـــح فـــي تاريخـــه 

بلـــغ 60.1 مليـــون ريـــال.'
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الحكومـة بصـورة مؤثـرة وحازمـة عـن طريـق السـعي للحصـول 
علـى الكفـاءات والحـد مـن اإلنفـاق متـى كان ذلـك ممكنـا بـدون 
التأثيـر علـى جـودة الخدمـات المقدمـة لمواطنيهـا. إضافـة إلـى 
ذلـك وبمـا ينسـجم مـع إدارة العجـز المالـي المتوقـع، تـم تنفيـذ 
زيـادات معتدلـة فـي الضريبة، وإلغاء جزئي للدعـم ووضع أولويات 

لالسـتثمار وذلـك كجـزء مـن الموازنـة العامـة لعـام 2016. 

أعلنـت الحكومـة أيضـا عـن خطـط لالقتـراض بصـورة متحفظـة 
احتياطيـات  العالميـة واالسـتفادة مـن  و  المحليـة  األسـواق  مـن 
مـن  عـدد  خصخصـة  أيضـا  الحكومـة  تـدرس  كمـا  الدولـة. 
القريـب.  المسـتقبل  فـي  للحكومـة  المملوكـة  الشـركات 
ستسـهم هـذه التدابيـر فـي االسـتقرار المالـي كمـا ستسـاعد 
فـي  الوطنـي  والتنويـع  التطـور  جهـود  بقـاء  مـن  التأكـد  علـى 

لهـا. الموضـوع  مسـارها 

شـهدت ظـروف السـيولة فـي القطـاع المصرفـي تضييقـً نتج عنه 
ازديـاد فـي المنافسـة علـى الودائـع فـي أوسـاط البنـوك وزيـادات 
فـي  احتمـال  الفائـدة. هنالـك  فـي مسـتوى معـدالت  مسـتمرة 
ظـل مثـل هـذه البيئـة أن يـؤدي ذلـك إلـى الحـد مـن نمـو االئتمـان 
حيـث أصبـح القطـاع المصرفي أكثر انتقائية ويسـعى للمحافظة 
علـى مسـتويات عاليـة مـن األصـول الجيـدة خـالل الـدورة بسـبب 

التضييـق فـي األوضـاع الماليـة.

فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة كان النخفاض أسـعار النفط 
تأثيـر أيضـً لكـن مـن المتوقـع أن تسـاعد الطبيعـة األكثـر تنوعـا 
لالقتصـاد إلـى امتصـاص تأثيـر هـذا االنخفـاض. كذلك، فـإن القوة 
فـي  االرتفـاع  بفضـل  األمريكـي  الـدوالر  بهـا  التـي حظـي  األكبـر 

معـدالت الفائـدة مـن االحتياطـي الفيدرالـي األمريكـي قـد تؤدي 
والقطاعـات  العقـارات  إلـى  التدفقـات  علـى  التأثيـر  بعـض  إلـى 
متفائليـن  سـنظل  ذلـك  مـن  الرغـم  علـى  دبـي.  فـي  األخـرى 
جيـدة  بصـورة  سـتعمل  األسـواق  كل  بـأن  البعيـد  المـدى  علـى 
ونحـن نؤمـن بـأن البنـك الوطنـي العمانـي يحتفـظ بوضـع قـوي 

للنمـو فـي سـنة 2016.

قطاع المصارف 

بالرغـم مـن الظـروف االقتصاديـة الصعبـة التـي أكدهـا االنخفـاض 
واصـل  سـنوات،  لعـدة  العالمـي  النفـط   سـعر  فـي  المسـتمر 
أظهـر  حيـث  جيـد  بشـكل  أداءه  عمـان  فـي  المصرفـي  القطـاع 
مؤشـرات ماليـة قويـة مـن حيـث نمـو االئتمـان، وجـودة األصـول، 
والتغطيـة بواسـطة المخصصـات، وكفايـة رأس المـال والربحيـة. 

حافـظ أداء القطـاع المصرفـي فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحدة 
علـى مكانتـه فـي عـام 2015 برغـم انخفـاض أسـعار النفـط التـي 
حـدت مـن النمـو االقتصـادي وقـد سـجل نموا فـي االئتمان بنسـبة 

٨.7% علـى أسـاس سـنوي فـي الربـع الثالـث مـن عـام 2015. 

البنك الوطني العماني في عام 2015  

سـّجل البنك أداء قياسـيا في عام 2015 بتحقيق أرباح صافية بلغت 
60.1 مليـون ريــال )50.3 مليـون ريـال لسـنة 201٤( بزيـادة قدرهـا 20 
فـي المائـة مقارنـة مـع عـام 201٤، مظهرًا نتائج قوية تتماشـى مع 
اسـتراتيجية البنك في التوسـع وطموحه لتحقيق نمو مسـتدام 

فـي الدخـل - الممول وغيـر الممول. 

التقليديــة  المصرفيــة  األعمــال  الفائــدة مــن  إيــراد  نمــا صافــي 
واإليــرادات مــن التمويــل اإلســالمي بنســبة 15 فــي المائــة ليصــل 
إلــى مبلــغ ٩٤.7 مليــون ريــال بينمــا نمــت القــروض والســلف 
بنســبة ٩ فــي المائــة ممــا يظهــر اإلدارة القويــة ألصــول / التزامــات 
البنــك. أدت التكاليــف المنخفضــة للودائــع والمزيــج األفضــل مــن 
ــي  ــه ف ــى أرباح ــة عل ــن المحافظ ــك م ــن البن ــى تمكي ــول إل األص
ســريعة  بصــورة  األصــول  عائــدات  فيــه  انخفضــت  الــذي  الوقــت 

ــط.  ــت الضغ ــش تح ــت الهوام وكان

ــة  ــي المائ ــبة 2٩ ف ــدة بنس ــر الفائ ــن غي ــل م ــي الدخ ــى إجمال نم
إلــى ٤1.0 مليــون ريــال ممــا يعكــس تنــوع مصــادر الدخــل بشــكل 
جيــد لــدى البنــك. إحــدى المبــادرات االســتراتيجية الرئيســية للبنــك 
هــي تنويــع وتنميــة الدخــل المســتند إلــى الرســوم وسيســتمر 
البنــك فــي النظــر فــي الفــرص المحتملــة لتحقيــق هــذا التوجــه.

نتيجــة لذلــك نمــا إجمالــي الدخــل بنســبة جيــدة بلغــت 1٩ فــي 
المائــة مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي رغــم خلفيــة 

ــنة 2015. ــي س ــدي ف ــمت بالتح ــي اتس ــوق الت ــاع الس أوض

إلــى  لتصــل  المائــة  فــي   10 بنســبة  التشــغيل  زادت مصروفــات 
60 مليــون ريــال. وقــد نتــج هــذا النمــو علــى نحــو كبيــر مــن 
اســتثمارات البنــك فــي رأس المــال البشــري وتحديــث عالمتــه 
فــي  التحتيــة  البنيــات  إلــى  إضافــة  عنهــا  واإلعــالن  التجاريــة 
العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  عمــان  ســلطنة  فــي  التكنولوجيــا 
ــك  ــرادات البن ــة إي ــون بتنمي ــن ملتزم ــك فنح ــم ذل ــدة. برغ المتح
بمعــدالت أســرع مــن التكاليــف. نتيجــة لذلــك تحســن معــدل 
التكلفــة للدخــل للبنــك، وهــو مقيــاس رئيســي للكفــاءة- ليصل 
إلــى نســبة ٤٤.2 فــي المائــة فــي ســنة 2015 )مقارنــة بنســبة ٤7.6 

فــي المائــة فــي ســنة 201٤(.

زاد صافــي انخفــاض قيمــة األصــول بنســبة 17٤ فــي المائــة ليصــل 
ــح التــي  ــك نتيجــة للوائ ــال فــي ســنة 2015 وذل ــى 6.٤ مليــون ري إل
ألزمــت  والتــي  مؤخــرًا،  العمانــي  المركــزي  البنــك  أصدرهــا 
البنــوك بوضــع مخصصــات إضافيــة علــى الحســابات التــي أعيــدت 
ــى 153  ــك إل ــاء البن ــدل غط ــد زاد مع ــك فق ــة لذل ــا. نتيج هيكلته
ــنة 201٤(.  ــي س ــة ف ــي المائ ــمبر 2015 )1٤2 ف ــي ديس ــة ف ــي المائ ف
مســتوى  فــي  الفتــرة  نهايــة  فــي  المتعثــرة  القــروض  كانــت 
ــنة 201٤(. ــي س ــة ف ــي المائ ــة )2.0 ف ــي المائ ــبة 1.٩ ف ــول بنس مقب

نمــى صافــي القــروض، والســلف وأنشــطة التمويــل بنســبة ٩ 
فــي المائــة إلــى 2.53٤ مليــون ريــال. وقــد واصــل البنــك تركيــزه 
ســليمة  معاييــر  علــى  والمحافظــة  الجيــدة  األصــول  علــى 
لالكتتــاب وفــي نفــس الوقــت تحقيــق المزيــج الصحيــح لألصــول 
بغــرض تحقيــق عائــدات مالئمــة لمســاهميه. تمــت المحافظــة 

علــى مزيــج الودائــع )منخفضــة التكلفــة فــي مقابــل مرتفعــة 
التكلفــة( لــدى البنــك حيــث اســتمر البنــك فــي تنويــع قاعــدة 

ودائعــه مــع االســتمرار فــي تخفيــض تركيــز الودائــع. 

مقيـاس  وهـي  المسـاهمين،  أمـوال  علـى  العائـدات  تحسـنت 
رئيسـي للربحيـة، لتصـل إلـى 15.٩ فـي المائـة فـي ديسـمبر 2015 

)1٤.7 فـي المائـة فـي 201٤(. 

خالل الربع األخير من السـنة أنهينا بنجاح إصدار أسـهم مسـتديمة 
 1 غيـر قابلـة للطلـب لمـدة خمـس سـنوات مسـتوفية للطبقـة 
مـن رأس المـال بموجـب بـازل 3 ولوائح البنك المركـزي العماني. 
 1 الطبقـة  مـن  رأسـمال  ألداة  الناجـح  باإلصـدار  البنـك  قيـام  يمثـل 
معلمـً مهمـً آخـر في خطة نمونا االسـتراتيجي لخمس سـنوات 
لنصبـح البنـك المفضـل في السـلطنة. تعكس قـوة دفتر الطلب 
فـي مقابـل ظـروف السـوق الصعبـة الموقـف اإليجابـي للبنك في 
أسـواق الديـن العالميـة. كمـا فـي ديسـمبر ظـل معـدل كفايـة 
حقـوق  وجـود  مـع  المائـة  فـي   1٨.2 نسـبة  عنـد  البنـك  رأسـمال 
متابعـة  سـنواصل  المائـة.  فـي   12.٤ بنسـبة  أساسـية  ملكيـة 
علـى  المحافظـة  بغـرض  المتحفظـة  األربـاح  توزيعـات  سياسـة 

معـدالت جيـدة لـرأس المـال.

أداء اإلمارات العربية المتحدة

اإلمـارات  بدولـة  عملياتـه  فـي  قـوي  نمـو  تحقيـق  البنـك  يواصـل 
العربيـة المتحـدة وذلك مـن خالل مضاعفة وجـوده العالمي. زادت 
القـروض والسـلف بنسـبة 7٩ فـي المائـة بينمـا زاد صافـي الربـح 
بنسـبة 12٩ في المائة في سـنة 2015 مقارنة بالفترة المماثلة من 
سـنة 201٤. تـم منـح البنـك تصريحـً بفتـح مكتـب فـي جبـل علـي. 
سـيدعم هـذا التوسـع نمو أعمـال دولة اإلمـارات العربيـة المتحدة 
الموجـودة  بالضغـوط  نعتـرف  نحـن  بعدهـا.  ومـا   2016 سـنة  فـي 
التـي شـهدتها بعـض البنـوك فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة 
والحاجـة إلـى المزيد من التشـديد على معاييـر التعهدات المالية 
القطاعـات  لبعـض  البنـك  تعـرض  مـن  الحـد  الوقـت  نفـس  وفـي 

المعينـة فـي المسـتقبل. 

'إحدى المبادرات االستراتيجية الرئيسية 
للبـنـــك هــــي تنـويــع وتنميـــة الـدخــل 
المـسـتـنـــد إلـى الــرســـوم وسيستمــر 
البنـك فـي النظر في الفـرص المحتملة 

لتحقيـق هـذا التوجـه.'
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الصيرفة اإلسالمية

كانـت سـنة 2015 سـنة جيـدة أيضـا لــ "ُمـزن" وهـي نافـذة الصيرفـة 
بزيـادة  ريـال  اإلسـالمية للبنـك حيـث بلغـت أصولهـا 115.٤ مليـون 
اإليـرادات بنسـبة 1٨5  زادت  المائـة فـي سـنة 2015.  بلغـت 2٩ فـي 
فـي المائـة لتصـل إلـى 2.1٤ مليـون ريـال مقارنـة بسـنة 201٤. كمـا 
سـجلت نمـوًا فـي صافـي الربـح بمبلـغ 0.6٤ مليـون ريـال محققـة 
بذلـك المزيـد من التعزيز للوضع السـوقي للبنك في السـلطنة.

قـه فـي سـوق تنافسـي مـن  منـذ بدايـة سـنة 2015 واصـل البنـك تألُّ
خـالل تقديـم أداء مؤثـر بكافـة المقاييـس.  أثنـاء هـذه الفتـرة ركز 
البنـك علـى قاعـدة األصـول القويـة مـن خـالل التوسـع الجغرافـي 
ممـا أدى إلـى فتـح فرعيـن لــ "ُمـزن" فـي مختلـف أنحاء السـلطنة. 
وبينمـا نسـتمر في التركيز على التوسـع في الفـروع وابتكارات 
التقنيـة لألشـهر القادمـة سـنظل ملتزميـن باقتنـاص المزيـد من 

فـرص النمـو فـي أعمـال الصيرفـة اإلسـالمية في السـلطنة. 

التطورات الرئيسية - القطاعات األساسية

الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية الخاصة 

والخدمـات  لألفـراد  المصرفيـة  الخدمـات  مجموعـة  حققـت 
مـن  الرغـم  علـى  اإليـرادات  فـي  جيـدًا  نمـوًا  الخاصـة  المصرفيـة 
الضغـط التنافسـي المتزايـد. تـم تجهيـز نقـاط تواصـل البنـك مـع  
العمـالء، والتـي تضـم واحـدة مـن أكبر شـبكات الفروع فـي البالد 
الرقميـة،  والهواتـف  المكتبيـة  للكومبيوتـرات  رقميـة  وقنـوات 

عمـالء. تجربـة  أفضـل  باسـتمرار  لتقـدم 

وكشـاهد علـى اتباعنـا لمنهـج يرتكـز علـى العمـالء، حقـق البنك 
السـنة.  هـذه  فـي  بالسـوق  "األولـى"  المراكـز  مـن  العديـد  أيضـا 
وقـد تضمنـت هـذه المبـادرات أول "ضمـان للخدمـة لــ 2٤ سـاعة" 
سـداد  "عطلـة  وأول  الراتـب،  بضمـان  الممنوحـة  القـروض  علـى 
هـذ  تقديـر  تـم  وقـد  السـكنية.  القـروض  لفئـة  لمـدة 3 شـهور" 
الجهـود مـن قبـل مجلة بانكرز الشـرق األوسـط حيـث حصل البنك 
الوطنـي العمانـي علـى جائـزة " أفضـل منتـج" بالنسـبة للقروض 
إلـى مـا  الراتـب والقـروض السـكنية. إضافـة  الممنوحـة بضمـان 
ذكـر، ولتعزيـز مركـزه الرقمـي الرائـد فـي السـوق، دّشـن البنـك 

الجـوال ومنصـة  الهاتـف  المصرفيـة عبـر  تطبيقـً حديثـً لألعمـال 
ـن العمـالء مـن إجـراء  أعمـال مصرفيـة تفاعليـة عبـر اإلنترنـت تمكِّ

معامالتهـم المصرفيـة مـن أي مـكان. 

وهنـاك ابتـكارات تكنولوجيـة أخـرى تتضمـن أيضـً تطبيـق الواقع 
يسـاعد  والـذي  الجـوال،  للهاتـف    )Augmented Reality( المعـزز 
والعـروض  اآللـي  الصـرف  وأجهـزة  الفـروع،  تحديـد  فـي  العمـالء 
والصفقـات بسـهولة أثنـاء تجوالهـم فـي أي مجمـع تجـاري أو فـي 
الشـارع داخـل سـلطنة عمـان كمـا تـم إدخـال تقنيـة )3D( لتعزيـز 
البيومتريـة  الجـوال والخدمـة  الهاتـف  تجربـة التسـوق اآلمـن عبـر 
المبتكرة لفتح الحسـابات، ومشـروعً رائدًا بالشـراكة مع ماستر 
كارد إلدخـال تقنيـة الدفـع بـدون تالمـس )Beam( بالبنـك الوطنـي 

العمانـي فـي السـلطنة.  

واصلـت األعمال المصرفيـة الخاصة وخدمة "الصدارة" إلدارة الثروات 
مـن  وذلـك  الثـروات  أصحـاب  مـن  باكتسـاب عمـالء  نمـو  تحقيـق 
خـالل إدخـال خدمـات مصممـة حسـب الطلب ألبحـاث االسـتثمارات 
والخدمـات االستشـارية عبـر إطـالق منصـات إلدارة عالقـات العمـالء 
وتحليـل االحتياجـات الماليـة. تمـت دعـوة مجموعـة منتقـاة مـن 
التـي  السـيارات  إحـدى فعاليـات سـباق  "الصـدارة" لحضـور  عمـالء 
الحارثـي  أحمـد  للبنـك،  التجاريـة  العالمـة  سـفير  فيهـا  شـارك 
وفريقـه، والتـي جـرت بحلبـة سـباق السـيارات بيـاس مارينـا فـي 
أبـو ظبـي وذلـك كجـزء مـن التزامنـا بتقديـم خدمـات ذات قيمـة 

بالبنـك.  "الصـدارة"  مضافـة لعمـالء 

نحـن ملتزمـون بتقديـم تجربـة متميـزة باسـتمرار لعمالئنـا عبـر 
كافـة نقـاط تواصلنـا معهـم وذلـك مـن خـالل تبنـي منهج يسـتند 
علـى القطاعـات مـن أجـل تقديـم حلـول ماليـة مفصلـة للعمـالء. 
وتماشـيً مـع هـذا التوجـه، قـام البنـك بإعـادة طـرح خطـة "مزايـا" 
المصممـة للعمـالء األسـرياء، بعـد دعمهـا بالعديـد مـن المنافـع 

لتقديـم تجربـة أعمـال مصرفيـة ثريـة.

ومـن خـالل هـذا المنهـج القطاعـي سيسـعى البنـك إلـى تمييـز 
البنـك  سـتمكن  التـي  والمنتجـات  الحوافـز  مجـال  فـي  نفسـه 

للعمـالء. المفضـل  البنـك  يصبـح  أن  مـن  العمانـي  الوطنـي 

مجموعة األعمال المصرفية التجارية 

للمشـاريع  الدعـم  تقديـم  العمانـي  الوطنـي  البنـك  يواصـل 
وهـي  عمـان  سـلطنة  فـي  االسـتراتيجية  األهميـة  ذات  الكبيـرة 
والبنيـة  والنقـل،  السـياحة،  قطاعـات  فـي  مشـاريع  تشـمل 
التحتيـة، والطاقـة والميـاه. إحدى المكونات الرئيسـية للعمليات 
تمويـل  إدارة  هـي  للبنـك  الشـاملة  المصرفيـة  التشـغيلية 
تنسـيق  تـم  وقـد  ومتناميـة،  كبيـرة  إدارة  وهـي  المشـاريع، 
اسـتراتيجية البنـك مـع البرنامج االقتصادي لسـلطنة عمان. يقدم 
البنـك الوطنـي العمانـي خدمـات لتمويـل المشـاريع والقـروض 
ودعـم  واألجنبيـة  الخاصـة  االسـتثمارات  لتشـجيع  المجمعـة 

السـلطنة.  فـي  التنـوع  اسـتراتيجية 

لقد كانت سـنة 2015 هي األخرى سـنة ناجحة بالنسـبة لمجموعة 
األعمـال المصرفيـة التجاريـة حيـث تمكنت كل واحدة مـن إداراتها 
اإليـرادات  زادت  لقـد  الطموحـة.  أهدافهـا  تجـاوز  مـن  المختلفـة 
النمـو  السـابقة علـى خلفيـة  السـنة  عـن  المائـة  فـي  بنسـبة 7 
الجيـد لألصـول والدخـل القـوي للرسـوم. هنـاك تركيـز مسـتمر 
رقميـة  حلـول  وتوفيـر  العمـالء  عالقـات  وتوسـيع  تعميـق  علـى 

تسـعى إلـى تعزيـز التجربـة المصرفيـة للعمـالء.

الخدمات المصرفية للشركات 

تحقيـق  فـي  للشـركات  المصرفيـة  الخدمـات  إدارة  اسـتمرت   
مـن  فريـق  ذلـك  فـي  يقودهـا   2015 فـي سـنة  إنجـازات ملحوظـة 
المصرفييـن الموهوبيـن ذوي الخبـرة. شـارك البنـك فـي مختلف 
المشـاريع االسـتراتيجية ذات األهميـة الوطنيـة فـي قطـاع النفـط 
مثـل تمويـل مشـاريع أوربيـك )ORPIC(  كمـا كان البنـك الممـول 
الممنـوح مـن شـركة  النفـط  آلبـار  حفـارات  توفيـر  لعقـد  الوحيـد 
وّفـر   كمـا  ش.م.م  للطاقـة  دلمـا  لشـركة  عمـان  نفـط  تنميـة 
تمويـاًل إلـى "جـالس بوينـت سـوالر" لبنـاء أحـد أكبـر وحـدات الطاقة 

العالـم. فـي  الشمسـية 

الخدمات المصرفية الحكومية

مـع  ممتـازًا  أداًء  الحكوميـة  المصرفيـة  الخدمـات  إدارة  سـجلت 
جديـدة  حسـابات  واكتسـاب  التجـارة  وأعمـال  الودائـع  فـي  نمـو 

االسـتراتيجي  الجـزء  هـذا  ظـل  لقـد  األجنبـي.  النقـد  وخدمـات 
مـن  فقـط  ليـس  الحكوميـة  التجاريـة  األعمـال  يقـود  لألعمـال 
أكثـر  منظـور  مـن  أيضـً  ولكـن  والسـيولة  التمويـل  منظـور 
شـموالً للفـرص لخدمـة هـذا القطـاع المهـم في االقتصـاد. تقوم 
خدماتهـا  بتقديـم  أيضـً  الحكوميـة  المصرفيـة  الخدمـات  إدارة 
للعمـالء األفـراد والعمالء من المؤسسـات الصغيرة والمتوسـطة 
إضافـة إلـى العمليـات العالميـة للبنـك. تقـدم هـذه اإلدارة منهجً 
لهـذه  شـامالً  مصرفيـً  حـاًل  يعطـي  العمـالء  لخدمـة  متكامـاًل 

واحـدة.  نافـذة  مـن  المؤسسـات 

الخزينة 

تقـدم إدارة الخزينـة بالبنك مجموعة شـاملة مـن الحلول المعدة 
حسـب الطلب للعمالء لمسـاعدتهم على إدارة المخاطر المالية 

الخاصـة بهم بصـورة فعالة. 

األعمال المصرفية االستثمارية 

مّثـل عـام 2015 نقطـة تحـول لديناميكيـة األسـواق العالمية، حيث 
انخفضـت أسـعار النفـط وضعفـت أسـعار السـلع كمـا اضمحلـت 
تباطـؤًا  الصيـن  وشـهدت  العالميـة  والسـيولة  العالميـة  التجـارة 
اقتصاديـً كمـا واجهـت آسـيا حـروب عمـالت بينما قـام االحتياطي 
توتـرات  ونشـبت  الفائـدة  أسـعار  بزيـادة  األمريكـي  الفيدرالـي 
جيوسياسـية فـي المنطقـة. نتيجـة لذلـك تكبـدت كافـة أسـواق 
الرقـم  ثنائيـة  سـلبية  عائـدات  الخليجـي  التعـاون  مجلـس  دول 
فـي   ٤.٨٩ بنسـبة  انخفضـت  التـي  ظبـي  أبـو  سـوق  عـدا  فيمـا 
المائـة. لـم يشـهد سـعر النفـط أي فتـرة اسـتراحة، وقـد انخفـض 
للبرميـل  أمريكيـً  دوالرًا  األربعيـن  حاجـز  ليكسـر  حـادة  بصـورة 
أمـوال  وتدفـق  المسـتثمرين  لـدى  سـلبية  ميـوالً  عنـه  نتـج  ممـا 
المسـتثمرين األجانـب إلـى الخـارج. وفـي الوقـت الذي شـهدت فيه 
سـوق األسـهم السـعودية هبوطً بنسـبة 17.1 في المائة لم يكن 
سـوق مسـقط لألوراق المالية ببعيد عنها حيث هبط بنسـبة 7.1٤ 

فـي المائـة للسـنة.

مصالـح  لحمايـة  البنـك  اتبعـه  الـذي  الحصيـف  المنهـج  أدى 
البنـك مـن  إلـى تمكيـن  المسـاهمين فـي مجـال االسـتثمارات 
تقديـم أداء جيـد فـي محفظتـه وتحقيق صافي إيراد اسـتثمار في 
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أسـواق سـلبية علـى نحـو كبيـر. يركـز البنك على حمايـة مصالح 
المسـاهمين مهتديً بمبادئ أساسـية لكنها مجربة تتمثل في 
االسـتثمار مـن خـالل منهـج أساسـي حصيـف مبنـي علـى األبحـاث 
مصحوبـً بالتركيـز علـى الدخـل المسـتدام فـي السـنة القادمـة. 

إلـى  قـوي  مركـز  مـن  تنمـو  أن  األصـول  إدارة  وحـدة  اسـتطاعت 
بقـدر  اتسـمت  التـي  السـوق  ظـروف  مـن  بالرغـم  أقـوى  مركـز 
إضافـة  مـن  الوحـدة  هـذه  تمكنـت  لقـد  التحـدي.  مـن  كبيـر 
مكتتبيـن جـدد لصنـدوق البنـك الوطني العمانـي لدول مجلس 
التعـاون الخليجـي وهو ما يثبت الثقة التامة لدى المسـتثمرين 
إعـالن  عـززه  والـذي  الصنـدوق  فـي  القـوي  االسـتثمار  فكـرة  فـي 
فـي  المائـة  فـي   ٤ بنسـبة  نقديـة  أربـاح  توزيعـات  عـن  الصنـدوق 
وذلـك  التوزيعـات  اسـتثمار  بإعـادة  خيـار  وجـود  مـع   2015 مـارس 
خـالل سـنته األولـى. كمـا أعلـن الصنـدوق أيضـً عـن توزيعـات أرباح 
مرحليـة بنسـبة 2 فـي المائـة مـع وجـود خيـار بإعـادة اسـتثمار 
ويعتبـر   .2015 يوليـو  فـي  الوحـدات  لحاملـي  وذلـك  التوزيعـات 
التعـاون  مجلـس  لـدول  العمانـي  الوطنـي  البنـك  صنـدوق 
الخليجـي الصنـدوق الوحيـد الـذي يقـع مقـره فـي سـلطنة عمان 
بيـن  مـن  السـنة  خـالل  نقديـة  أربـاح  توزيعـات  بدفـع  يقـوم  الـذي 
نظرائـه فـي السـلطنة. تـم تقديـر الصنـدوق بمنحـه جائـزة "مدير 
األصـول فـي سـلطنة عمـان للعام" في سـنة 2015 وذلـك من قبل 
مجلة الشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا )مينا( لمديـري الصناديق، 

رغـم  وذلـك  التوالـي  علـى  الثالثـة  للسـنة  المتحـدة  المملكـة 
لقـد  األصـول.  إدارة  ومؤسسـات  البنـوك  مـن  الحـادة  المنافسـة 
أضافـت الوحـدة تفويضـات جديـدة وبالتالي زادت مـن "األصول قيد 
التفويضـات  بكافـة  الوقـت  نفـس  فـي  الناجـح  واالحتفـاظ  اإلدارة" 
إدارة  العمـالء فـي مقـدرات خدمـات  ثقـة  الموجـودة ممـا يظهـر 
إدخـال منتجـات  علـى  التركيـز  الوحـدة  تواصـل  بالبنـك.  األصـول 
العائـد   - المخاطـر  ديناميكيـات  تعكـس  جديـدة  اسـتثمارية 

البنـك. عمـالء  لـدى  االسـتثمار  وتناسـب متطلبـات  باألسـواق 

فـي  جـدًا  نشـطة  الشـركات  وتمويـل  االستشـارات  وحـدة  ظلـت 
سـوق المـال ومجـاالت االستشـارات الماليـة. خـالل السـنة أبرمـت 
الوحـدة بنجـاح عـددًا مـن الصفقـات والتـي تضمنـت إعـادة هيكلـة 
تمويـل  استشـارات  وتفويضـات  وسـندات  ملكيـة  حقـوق  وإيـداع 
استشـارية  مؤسسـات  مـع  الوحـدة  شـاركت  لقـد  مشـاريع. 
فـي عمـان.  الودائـع  تفويضـات  عـدد مـن  فـي  إقليميـة وعالميـة 
حاليـً تملـك الوحـدة خط صفقات معافى يبشـر بـأداء جيد لها من 
اآلن فصاعـدًا. قامـت وحـدة االستشـارات وتمويل الشـركات بتعزيز 
ارتباطهـا كرائد بالسـوق فـي حفظ الصناديـق وإدارة األعمال بزيادة 
حصتهـا السـوقية بعـد الحصـول علـى تفويضـات واسـعة النطـاق. 

التنافسـية  مـن  عالـي  بقـدر  يتسـم  الـذي  السـوق  هـذا  وفـي 
واالنخفـاض الحـاد فـي أحجـام المتاجـرة حّسـنت وحـدة الوسـاطة 
مـن حصتهـا السـوقية. كمـا حسـنت مـن رتبتها كوسـيط لتصبح 
ضمـن أكبـر عشـرة وسـطاء ممـا جعـل حضورهـا ملحوظـً فـي 
وسـط نظرائهـا. سيسـتمر البنـك فـي زيـادة حصتـه ورفـع درجتـه 
السـوقية يدعمـه فـي ذلـك إدخـال المزيـد مـن التحسـينات علـى 

التقنيـة بغـرض تعزيـز تجربـة العميـل فـي السـنة القادمـة. 

تمويل التجارة

بالبنـك  المصرفيـة  المعامـالت  إدارة  شـهدت   2015 سـنة  فـي 
الوطنـي العمانـي نمـوًا مضاعفـً في كل من خطـوط إدارة النقد 
وتمويـل التجـارة. تـم أيضـً تجديـد المنصـات اإللكترونيـة للبنـك 
لتوفيـر تجربـة مصرفيـة معـززة للعمـالء. ظلـت إدارة المعامـالت 
المصرفيـة تقـوم بصـورة مسـتمرة بتحسـين عـروض منتجاتهـا 
بغـرض مقابلـة النمـو في الفضـاء التجاري. كدليـل على ذلك تم 

تكريـم إدارة تمويـل التجـارة بمنـح البنـك جائـزة "أفضـل بنـك فـي 
تمويـل التجـارة" فـي السـلطنة لسـنة 2015 مـن ذا آسـيان بانكـر. 

األعمال المصرفية التجارية

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

تلعبـه  الـذي  الـدور  أهميـة  العمانـي  الوطنـي  البنـك  يـدرك 
االقتصـادي  التطويـر  فـي  والمتوسـطة  الصغيـرة  المؤسسـات 
القـوي والمتنـوع للسـلطنة. وقـد ظـل البنـك يسـعى باسـتمرار 
األعمـال  لريـادة  الترويـج  القطـاع عـن طريـق  الدعـم لهـذا  لتقديـم 
الصغيـرة  للمؤسسـات  المسـتمرين  واإلرشـاد  التوجيـه  وتوفيـر 
سـبيل  علـى  أعمالهـا،  تنميـة  علـى  لمسـاعدتها  والمتوسـطة 
المثـال شـراكته مـع مبـادرة المركـز الوطنـي لألعمـال "ناجحات" 
الوطنـي  البنـك  األعمـال، وأيضـً مـن خـالل مبـادرة  رائـدات  لدعـم 
والمتوسـطة  الصغيـرة  المؤسسـات  بجائـزة  الخاصـة  العمانـي 
للطـالب، وهـي منافسـة فريـدة مصممـة إللهـام جيـل جديـد مـن 
رواد األعمـال ودعـم برنامـج التنويع االقتصادي الواسـع للسـلطنة.

وبصفتـه البنـك العمانـي الوحيـد الـذي يمـارس أعمـاالً فـي دولـة 
تسـهيل  مـن  أيضـا  البنـك  تمكـن  المتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات 
العربيـة  اإلمـارات  ودولـة  عمـان  سـلطنة  بيـن  التجاريـة  التدفقـات 
فـي  الحجـم  متوسـطة  العمانيـة  الشـركات  لدعـم  المتحـدة 

الحـدود. عبـر  التجاريـة  متطلباتهـا 

نجـح فريـق المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة فـي إنشـاء دفتـر 
أصـول ذاتـي التمويـل بمبلـغ 30 مليـون ريـال ويرجـع ذلـك إلـى حد 
كبيـر لخطـط النمـو الطموحـة بـاإلدارة، والتـي تضمنـت معَلمـً 
نـزوى  افتتـاح مركزيـن لوحـدة "تجارتـي" فـي  أكبـر يتمثـل فـي 
وصحـار وفريـق أكبـر لتعزيـز تجربة العمـالء وتحديث تدفـق األعمال 
لتحسـين الكفاءات والمسـتوى العالـي للموظفين المعتمدين 

مـن قبـل كليـة فرانكفـورت لألعمـال. 

األعمال المصرفية

بهـا  تتمتـع  التـي  اإلمكانيـات  العمانـي  الوطنـي  البنـك  يقـّدر 
القطـاع  الصاعـدة ومسـاهمة هـذا  المتوسـط  القطـاع  شـركات 
مـن  كثـب  عـن  المصرفيـة  األعمـال  إدارة  تعمـل  االقتصـاد.  فـي 
القطـاع  شـركات  مـن  عـدد  مـع  استشـاري  منهـج  اتبـاع  خـالل 
الدعـم  بتقديـم  تقـوم  حيـث  عمـان  فـي  الصاعـدة  المتوسـط 
لهـا فـي جانـب اتخـاذ قراراتهـا التشـغيلية واالسـتراتيجية. يعمـل 
البنـك الوطنـي العمانـي مـع العمـالء علـى توفيـر حلـول ماليـة 
واستشـارية معـدة وفـق الطلـب ومخصصـة لتلبيـة احتياجاتهـم 

الفريـدة. ومتطلباتهـم 

النقـد،  إدارة  المصرفيـة:  األعمـال  وخدمـات  منتجـات  تتضمـن 
والخزينـة وتمويـل التجـارة، والخدمـات المصرفيـة للموظفيـن، 
العليـا  اإلدارة  لفريـق  الحصريـة  المصرفيـة  »الصـدارة«  وخدمـة 
لـدى العمـالء. كمـا يقـوم الفريـق أيضـً بتوفيـر تمويـل العقـود 
المقـدرات  إن  المتوسـط.  القطـاع  لشـركات  اإلنشـاء  وقـروض 
االستشـارية التـي يتمتـع بهـا الفريـق، والتـي يتم تقديـم العديد 
منهـا مجانـً، توفـر تجربـة معـززة وذات قيمـة مضافـة للعمـالء 

العمـالء. لعالقـات  كليـً  ومنهجـً 

كمـا فـي ديسـمبر 2015 بلـغ إجمالـي االئتمـان المقـدم لشـركات 
فـي  بنسـبة 65  نمـو  ريـال وهـو  المتوسـط ٨٩ مليـون  القطـاع 
الماضيـة. ومـع  السـنة  الفتـرة مـن  نفـس  بالمقارنـة مـع  المائـة 
التوحيـد المتوقـع فـي شـركات القطـاع المتوسـط في سـنة 2016 
يسـتمر البنـك في التركيز على مسـاعدة العمـالء بالتعرف على 

متطلباتهـم الماليـة المحـددة ليصبـح بنكهـم المفضـل.

إدارة المخاطر

مخاطـر  هـي  البنـك  أعمـال  تواجـه  التـي  الرئيسـية  المخاطـر 
االئتمـان، ومخاطـر السـيولة، ومخاطـر السـوق )متضمنة مخاطر 
الربـح(،  ومخاطـر  الفائـدة  معـدالت  ومخاطـر  األجنبيـة  العمـالت 
التنظيميـة  المخاطـر  تتضمـن  )والتـي  التشـغيلية  والمخاطـر 
الصيرفـة  نافـذة  وبتوسـع  االسـتراتيجية.  والمخاطـر  والقانونيـة( 
اإلسـالمية مـن خـالل "ُمـزن"، فـإن المخاطـر التـي تنجـم عـن عـدم 

'استطاعت وحدة إدارة األصول أن تنمو من 
مركز قوي إلى مركز أقوى بالرغم من 
بقدر كبير  اتسمت  التي  السوق  ظروف 
الوحدة  هذه  تمكنت  لقد  التحدي.  من 
من إضافة مكتتبين جدد لصندوق البنك 
الوطني العماني لدول مجلس التعاون 
التامة  الثقة  يثبت  ما  وهو  الخليجي 
االستثمار  فكرة  في  المستثمرين  لدى 

القوي في الصندوق'
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االلتـزام بأحـكام الشـريعة أصبحـت أيضـا ضمـن المخاطـر. تقـوم 
بمـا  الفريـدة  المخاطـر  هـذه  بمعالجـة  أيضـا  اآلن  المخاطـر  إدارة 

العمانـي. المركـزي  البنـك  موجهـات  مـع  يتماشـى 

تـم تصميـم سياسـات وإجـراءات إدارة المخاطـر بالبنـك لتحديـد 
وتحليـل ورصـد واإلبالغ عـن هذه المخاطر ووضع القيود المناسـبة 
علـى تلـك المخاطـر ورصـد مسـتوى وتكـرار حـدوث مثـل هـذه 
العالجيـة  اإلجـراءات  ووضـع  مسـتمر  أسـاس  علـى  المخاطـر 
المناسـبة لهـا. تتـم مراجعـة سياسـات وإجـراءات إدارة المخاطـر 
واعتمادهـا مـن قبـل لجنـة المخاطـر بمجلـس اإلدارة ومـن قبـل 
يتـم  مناسـبا.  ذلـك  كان  مـا  متـى  بالمجلـس،  االئتمـان  لجنـة 
القيـام بإطـالق مبـادرات جديـدة لتعزيـز ممارسـات إدارة المخاطـر 
والمخاطـر  السـوق،  ومخاطـر  االئتمـان،  مخاطـر  مجـاالت  فـي 
األعمـال.  واسـتمرارية  المعلومـات  أمـن  ومخاطـر  التشـغيلية، 
اكتشـاف  مجـال  فـي  مهمـة  تعزيـزات  إدخـال  تـم  السـنة  خـالل 
مخاطـر االحتيـال وتخفيفهـا بحيـث تـم توفيـر موظفيـن وتنفيـذ 
أنظمـة وعمليـات وإجـراءات لمعالجـة هـذا المجـال المحـدد مـن 
المخاطـر الـذي يجابهـه البنـك. كمـا تـم أيضـا تعزيـز مهـام أمـن 
المعلومـات والرقابـة على الوصـول لمعالجة المخاطـر المتزايدة 
التـي تفرضها التطورات فـي مجال األعمال المصرفية اإللكترونية 

األنظمـة. البنـك علـى  واعتمـاد 

مخاطر ائتمان الشركات

مــن المحتمــل أن يــؤدي االنخفــاض الحــاد فــي ســعر النفــط إلــى 
تباطــؤ تدفــق المشــروعات الجديــدة الداخلــة إلــى عمــان. بالرغــم 
مــن ذلــك بــددت حكومــة ســلطنة عمــان كل هــذه المخــاوف مــع 
التزامهــا بــأن تظــل المشــاريع القائمــة والحساســة فــي مســارها 
إضافــة إلــى المشــاريع التــي يقصــد منهــا تنويــع االقتصــاد وتحفيــز 
النمــو االقتصــادي، والتــي ســيتم االســتمرار فــي دعمهــا. إن البنــك 
مــدرك لهــذه التطــورات ويقــوم بصــورة مســتمرة بإجــراء اختبــار 
جهــد ألثــر الســعر المتغيــر فــي النفــط علــى محفظــة ائتمــان 
الذيــن  المقترضيــن  أولئــك  الخصــوص  وجــه  وعلــى  الشــركات 
بتقلبــات  مباشــرة  وغيــر  مباشــرة  بصــورة  متأثريــن  يعتبــرون 

أســعار النفــط.

قـام البنـك باتخـاذ تدابيـر للترشـيد االسـتباقي لتعرضاتـه للبنـوك 
وجـود  تحديـد  فيهـا  تـم  التـي  والبلـدان  المقابلـة  األطـراف  مـن 
لتعرضـات  الرصـد  وبجانـب  والسـيولة.  االئتمـان  مـن  مخـاوف 
االئتمـان علـى أسـاس منتظـم يقـوم البنـك بالتتبـع المنتظـم 
لجـودة محفظـة االئتمان وتركيـز المخاطر والتعرضـات لقطاعات 
حساسـة ويقـوم بإجـراء اختبـارات جهـد منتظمـة علـى مختلـف 
أوجـه محفظـة االئتمان فـي مجملها وفي قطاعـات محددة متى 
وكيفمـا نشـأت عوامـل غيـر إيجابيـة قـد تؤثـر علـى جـودة و/ أو 

األفـراد أو علـى المحفظـة بأكملهـا. ربحيـة المقترضيـن 

كمـا قـام البنـك أيضـا بصـورة تدريجيـة بتعزيـز اإلشـراف والرقابـة 
لوظيفـة  المسـتمر  التعزيـز  خـالل  مـن  االئتمـان  مخاطـر  علـى 
آليـة مراجعـة القـروض. تقـوم آليـة مراجعـة القـروض ضمـن إدارة 
المخاطـر بإجـراء مراجعـات مسـتقلة للمخاطـر العاليـة، والقيمـة 
العالية والحسـابات الجديدة للبنك عبر مختلف محافظ البنك. إن 
العمليـة التـي تعقـب الموافقـة، والتي يتم اسـتهاللها في العادة 
خـالل األشـهر الثالثـة التـي تلـي الموافقـة علـى الحسـاب تكـون 
بمثابـة تأكيـدات جـودة علـى عمليـة القـرض بأكملـه مـن وقـت 
آليـة  إنشـاء الحسـاب وحتـى الدفـع والتوثيـق. وظائـف وعمليـات 
مراجعـة القـروض محكومة بموجهات البنـك المركزي العماني 

وتتـم وفقـا لهـا والعتمادهـا مـن قبـل مجلـس إدارة البنـك.

مخاطر ائتمان األفراد

ُتمنـح التسـهيالت االئتمانيـة بصفـة أساسـية إلـى العمـالء األفـراد 
اسـتنادًا إلـى منهـج برامـج المنتجـات، والذي يحتوي علـى معايير 
قبـول مخاطـر قياسـية وممارسـات لمعالجة القـروض. يتم إتباع 
المخاطـر  آليـة  وتحسـين  المحفظـة  كفـاءة  لتحسـين  المنهـج 
والمكافـآت فيهـا. تـم وضـع المزيـد مـن التحسـينات فـي جدولـة 
نتائـج معامـالت األفـراد بقصـد تعزيـز قوة اعتمـاد وتحليـل االئتمان 
ائتمـان  إجـراء مراجعـة شـاملة لمحفظـة  يتـم  لألفـراد.  المقـدم 
تغطيهـا  التـي  البـارزة  المجـاالت  منتظمـة.  فتـرات  علـى  األفـراد 
هـذه المراجعـة هـي تحليـل التعثـر واتجاهـات األصـول المتعثـرة 
واالسـتردادات والتحليـل الشـهري والتحليل الموسـع لمتطلبات 
وضـع المخصصـات. إضافـة إلـى مـا ذكـر هنـاك مسـاعي تجـرى 
العالميـة  الممارسـات  أفضـل  لتنفيـذ  األفـراد  مخاطـر  علـى 

أداء  إدارة  إلـى تحسـين  مـن خـالل إدخـال أنظمـة تحليليـة تهـدف 
المحفظـة وإدارة التعثـر. يتـم تصميـم هـذه األنظمـة لتسـليط 
قبـل  بالمحفظـة  للمخـاوف  المحتملـة  المجـاالت  علـى  الضـوء 
تطـور االتجاهـات السـلبية فعليا وذلك بأسـلوب اسـتباقي بحيث 

يتـم تفـادي تأثيرهـا.

إدارة مخاطر السيولة

خــالل الربــع األخيــر مــن الســنة وبالتزامــن مــع انخفــاض أســعار النفط 
شــهد حجــم شــهادات اإليــداع انخفاضــا ملموســا. تتأثــر ظــروف 
الســيولة بعــدة عوامــل نظاميــة نابعــة مــن عــدة فئــات، داخليــة 
ــة جاهــزة تأخــذ  ــدى البنــك خطــة طــوارئ ســيولة قوي ــة، ول وخارجي
ــبقا  ــا مس ــم تعزيزه ــد ت ــيناريوهات وق ــف الس ــار مختل ــي االعتب ف
بــإدراج تدابيــر للطــوارئ مثــل األزمــة اللحظيــة فــي التمويــل وحــاالت 

ــات التشــغيلية. االنقطــاع فــي العملي

من  لكل  بالنسبة  االستحقاق  لفجوات  المتكررة  التوقعات  أدت 
األصول  لجنة  تمكين  إلى  األمريكي  والدوالر  العماني  الريال 
وااللتزامات بالبنك من صياغة خطط عمل سريعة. لذا فقد تمكن 
البنك وبفعالية من إدارة مركز السيولة لديه من خالل مزيج من 
حدود  وفي  دائمً  كافية  السيولة  تظل  بحيث  المتاحة  التدابير 
التحمل. استمر رصد مركز مخاطر السيولة على نحو منتظم 
من خالل تحليل مختلف التقارير مثل استحقاق األصول وااللتزامات 
وخطوط  والسلوكي(،  التعاقدي  األساسين:  كال  على  )تقاس 
ومعدالت  المبكر  اإلنذار  ومؤشرات  اإلقراض  ومعدالت  السيولة 
األمريكي  والدوالر  العماني  بالريال  الفجوات  ومضاهاة  األسهم 
واختبارات جهد السيولة والتقرير اليومي للمخاطر المالية. تم 
وإدارة  ومراقبة  قياس  لضمان  مالئمة  مؤشرات  وتطبيق  اعتماد 
مخاطر السيولة بفعالية بحيث يتم اتخاذ اإلجراء التصحيحي في 
الوقت المناسب. باإلضافة إلى ذلك، يتم قياس ومراقبة كال حدود 
المخاطر التي يفرضها البنك المركزي العماني وداخليً من قبل 

مجلس اإلدارة على أساس منتظم.

إدارة مخاطر السوق

اسـتمر المكتب األوسـط في إدارة مخاطر السـوق بجانب الخزينة 
ألنشـطة  اليومـي  الرصـد  فـي  االسـتثمارية  المصرفيـة  واألعمـال 

العمـالت األجنبية واالسـتثمارات لـدى البنك، إضافة إلى  أي مخاطر 
سـوق تنشـأ عـن المعامـالت المتعلقـة بالعميل. 

تـم تحليـل مخاطـر معـدالت الفائـدة في دفاتـر البنك علـى فترات 
منتظمـة وعرضهـا علـى لجنـة األصـول وااللتزامـات اسـتنادا إلـى 
أثـر القيمـة االقتصاديـة إضافـة إلى العائـدات تحت المخاطر بسـبب 
إجـراء  أيضـا  تـم  كمـا  الفائـدة.  معـدالت  فـي  المتـوازي  االنتقـال 
اختبـارات جهد شـهرية لدراسـة التحـركات غير اإليجابية في أسـعار 

العملـة إضافـة إلـى مخاطـر االنخفـاض فـي قيمـة االسـتثمارات.

خلفــي  ومكتــب  أوســط  ومكتــب  أمامــي،  مكتــب  يقــوم 
مدمجــة بالخزينــة بالتعــرف علــى مخاطــر الســوق فــي الوقــت 
الممارســات  أفضــل  مــع  يتماشــى  بمــا  ومراقبتهــا  الحقيقــي 

النظاميــة. واالشــتراطات 

إدارة المخاطر القانونية

اسـتمرت اإلدارة القانونيـة فـي تقديـم الخدمـات القانونيـة للبنـك 
حيـث قامـت بفحـص جميـع عقـود واتفاقيـات واسـتمارات البنـك 
مـع  والتنسـيق  للبنـك  القانونيـة  القضايـا  معالجـة  إلـى  إضافـة 

الخارجيـة. القانونيـة  المؤسسـات 

اإلدارة  ومجلـس  اإلداري  الفريـق  باطـالع  القانونيـة  اإلدارة  تقـوم 
أنهـا  كمـا  عمـان  فـي  القانونـي  اإلطـار  فـي  التغييـرات  بكافـة 
البشـرية  المـوارد  إدارة  مجموعـة  مـع  لصيـق  نحـو  علـى  تعمـل 

الذي  الوحيد  العماني  البنك  وبصفته 
يمارس أعماالً في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، تمكن البنك أيضا من تسهيل 
عمان  سلطنة  بين  التجارية  التدفقات 
لدعم  المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة 
الحجم  متوسطة  العمانية  الشركات 

في متطلباتها التجارية عبر الحدود.



3233 البنك الوطني العماني    التقرير السنوي 2015البنك الوطني العماني    التقرير السنوي 2015

تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة - 2015تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة - 2015

فيمـا يتعلـق بالمواضيـع والقضايـا ذات الصلـة بالمـوارد البشـرية 
القانونيـة. والقضايـا 

إدارة المخاطر التشغيلية 

المتعلقـة  األحـداث  بمراقبـة  التشـغيلية  المخاطـر  إدارة  تقـوم 
وقويـة  فعالـة  ضوابـط  هنالـك  أن  لضمـان  العمليـات  بمخاطـر 
متوفـرة ومطبقـة. قامـت إدارة مخاطـر االحتيـال بتطبيـق نظـام 
مراقبـة فـوري بغـرض مراقبـة بطاقـات الخصـم وبطاقـات االئتمان 

الحقيقـي. الوقـت  فـي 

ــد  ــب شــامل عــن تحدي ــم برنامــج تدري ــم تقدي ــك ت ــى ذل ــة إل إضاف
وإدارة ومنــع عمليــات االحتيــال فــي أجهــزة الصرف اآللــي والمخاطر 
التشــغيلية لمديــري الفــروع والقائميــن علــى أجهزة الصــرف اآللي 
فــي جميــع أنحــاء الســلطنة. تــم تحســين األنظمــة واإلجــراءات 
الراميــة لكشــف وتخفيــف وإدارة مخاطــر االحتيــال بصــورة كبيــرة. 
قــام البنــك بتطبيــق وتحســين الكشــف عــن مخاطــر االحتيــال 
باســتحداث شــبكة مخاطــر عبــر قنــوات مختلفــة. هــذا النظــام 
ســيتم دمجــه بالشــبكة الكليــة للبنــك للكشــف عــن االحتيــال 
الداخلــي والخارجــي كليهمــا ألبعــد حــد ممكــن، بصــرف النظــر 

عــن آليــة التســليم أو المنتــج. 

إدارة معالجة القروض المتعثرة  

تقوم إدارة معالجة القروض المتعثرة بصورة مباشرة واستباقية 
والخسـارة  فيهـا  والمشـكوك  المسـتوى  الحسـابات دون  بـإدارة 
الصغيـرة  المشـاريع  وحسـابات  التجاريـة  واألعمـال  للشـركات 
بعـض  بمعالجـة  أيضـً  اإلدارة  تقـوم  كمـا  بالبنـك.  والمتوسـطة 
الحسـابات المؤشـرة. تتم إدارة الحسـابات المؤشـرة والحسـابات 
دون المسـتوى بهدف تعزيز هذه التسـهيالت بضمانات، إذا أمكن 

ذلـك، وإعـادة هيكلتهـا، أذا دعـت الضـرورة، وتأهيـل هـذه العالقـات 
المختلفـة كحسـابات عاملـة  األعمـال  الـى محافـظ  حتـى تعـود 
بـإدارة كافـة  المتعثـرة  القـروض  إدارة معالجـة  تقـوم  بالكامـل. 
الحسـابات المصنفة على أنها دون المسـتوى والمشـكوك فيها 

والخسـارة لتقليـص مخاطـر الخسـارة علـى البنـك.

حالـة  فـي  للتحصيـل  القانونيـة  الخيـارات  بمتابعـة  البنـك  يقـوم 
المالءمـة يبحـث عـن  عـدم إمكانيـة توفـر حـل عـادي لهـا، وعنـد 
الكفـاالت  علـى  السـيطرة  طريـق  عـن  البنـك  أصـول  اسـترداد 
والضمانـات المحتجـزة مقابـل األصـول المتعثرة. تعقـد اجتماعات 
منتظمـة بيـن إدارات األعمـال وإدارة معالجـة القـروض المتعثـرة 
وإدارة المخاطـر لمراجعـة الحسـابات التـي تديرهـا إدارة معالجـة 
القـروض المتعثـرة، ويتـم إعـداد خطط العمـل لزيـادة احتمالية أن 

يسـترد البنـك أصولـه بأقـل السـبل كلفـة.

إدارة استمرارية األعمال

مكونـات  مـن  متكامـل  مكـون  هـي  األعمـال  اسـتمرارية  إدارة 
إدارة المخاطـر بالبنـك. يشـمل إطار عمل إدارة اسـتمرارية األعمال 
واسـتراتيجيات  األعمـال  اسـتمرارية  وخطـط  األعمـال  أثـر  تحليـل 
باألعمـال. يشـرف فريـق  التوعيـة  األزمـات ووحـدة  االسـترداد وإدارة 
اسـتمرارية  إدارة  عمـل  إطـار  مبـادئ  تنفيـذ  علـى  العليـا  اإلدارة 
األعمـال لضمان توفر رصد مسـتمر وتحسـينات علـى برنامج إدارة 
اسـتمرارية األعمـال. كجـزء مـن مبـادرات إدارة اسـتمرارية األعمـال 
التدابيـر  اتخـاذ  لضمـان  الضروريـة  اإلجـراءات  باتخـاذ  البنـك  يقـوم 
الفعالـة فـي حـل األزمـة. خـالل عـام 2015 قـام البنـك ببرنامـج اختبار 
مكثف إلدارة اسـتمرارية األعمال وجاهزية برنامج اسـترداد البيانات 
إيجابيـة  النتائـج  البيانـات. كانـت  بالتشـغيل مـن موقـع اسـترداد 
وأثبتـت أن البنـك قـادر علـى تشـغيل خدماتـه بـدون انقطـاع مـن 
موقـع اسـترداد البيانـات وفـي وقـت قصيـر إذا اسـتدعت الضـرورة. 

االلتزام

تشـارك إدارة االلتـزام فـي مراجعـة سياسـات وإجـراءات وخدمـات 
واللوائـح  القوانيـن  بمختلـف  االلتـزام  لضمـان  البنـك  ومنتجـات 

عالميـة. المقبولـة  الممارسـات  وأفضـل 

يسـعى مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـا لضمـان القيـام بعمليـات 
واللوائـح  القوانيـن  مـع  منسـجمة  بصـورة  البنـك  وأعمـال 
البنـك.  بهـا  يعمـل  التـي  األخـرى  واألسـواق  عمـان  فـي سـلطنة 
القوانيـن واللوائـح  المثـال ال الحصـر  يتضمـن ذلـك علـى سـبيل 
العامـة  والهيئـة  العمانـي  المركـزي  البنـك  يصدرهـا  التـي 
فـي  للبنـك  المنظمـة  الجهـات  ولوائـح  وقوانيـن  المـال  لسـوق 
االلتـزام  ثقافـة  البنـك  يرعـى  المتحـدة.  العربيـة  اإلمـارات  دولـة 

االلتـزام. لمخاطـر  االسـتباقية  واإلدارة 

العمليات 

لقـد كانـت سـنة 2015 سـنة حافلـة جـدا باألحـداث بالنسـبة للبنـك، 
وقـد أسـهمت مجموعة العمليـات في نجاح البنـك بصورة كبيرة 
بتوفيـر الدعـم لجميـع إدارات األعمـال لمسـاعدتها علـى تحقيـق 
رفيعـة  خدمـة  بتقديـم  التزامـه  مـن  وانطالقـً  الماليـة.  أهدافهـا 
سـاعة"   2٤ خـالل  الخدمـة  "ضمـان  البنـك  اسـتحدث  المسـتوى، 
)خدمـة  بإدخـال  أيضـا  قـام  كمـا  الشـخصية  للقـروض  بالنسـبة 
األولويـة المتميـزة( لعمالئـه مـن الشـركات. خـالل العـام، ركـزت 
مجموعـة العمليـات على توسـيع وتحسـين مسـتويات اإلنتاجية 

برفـع درجـة التقنيـة لتقديـم تجربـة رائعـة للعمـالء. 

االستثمارية  المصرفية  اإلعمال  كافة  معالجة  تمت  السنة  خالل 
إدارة  وعمليات  الوساطة،  عمليات  سالسة  لضمان  آلية  بصورة 
األصول، وعمليات حفظ األموال. قامت المجموعة أيضً باستحداث 
الوقت  للتقليل من  التجارة  الخاص بتمويل  تحسينات لنظامها 
أوسع  مشروع  من  كجزء  الخدمات  تقديم  في  المستهلك 

"للتميز في التشغيل".

مراقبـة  آليـات  بوضـع  العمليـات  مجموعـة  قامـت  عامـة،  بصفـة 
واالحتيـال  العمليـات  مخاطـر  حـوداث  مـن  للتخفيـف  فعالـة 
العامـة. التنظيميـة  والموجهـات  الداخليـة  باإلجـراءات  ولاللتـزام 

تقنية المعلومات

منتجـات  لتقديـم  التقنيـة  قدرتنـا  مضاعفـة  فـي  اسـتمرينا 
العمانـي  الوطنـي  البنـك  ظـل  لعمالئنـا.  متطـورة  وخدمـات 

إدخـال  طريـق  عـن  الصـدارة  فـي  يصبـح  ألن  باسـتمرار  يسـعى 
ابتـكارات مصرفيـة رقميـة تضـع مقاييـس سـوق جديـدة لتقديـم 

للعمـالء. رائعـة  تجربـة 

مركزية العميل

فـي إطـار سـعيه لكي يصبـح البنك المفضل، قـام البنك الوطني 
 )CRM( العمـالء  مـع  العالقـة  إلدارة  بتطبيـق حـل شـامل  العمانـي 
ونشـره بفـروع البنـك المختلفـة كمنصـة رئيسـية لتمكينـه من 
تحقيـق ذلـك الهـدف. هـذه المنصـة توفـر أساسـً راسـخً لخدمـة 

العمـالء بطريقـة أكثـر شـموالً.

الريادة الرقمية

بتقديـم خدمـات  التقنيـة  فـي  الريـادة  بتحقيـق  نحـن ملتزمـون 
مـن  تحسـن  والتـي  السـوق  فـي  التميـز  تحقيـق  علـى  قـادرة 
بـدون  الدفـع  بطاقـات  إطـالق  هـذا  يشـمل  البنـك.  عمـالء  تجربـة 
لمـس "NBO Beam"؛ وبوابـة جديـدة للتجـارة تمكـن العمـالء من 
الشـركات مـن  ابتـدار المعامـالت التجاريـة مـن أماكـن عملهـم؛ 
ومنصـة جديـدة السـتقطاب التجـارة اإللكترونيـة؛ والجيـل القـادم 
األفـراد  مـن  للعمـالء  اإلنترنـت  علـى  المصرفيـة  التطبيقـات  مـن 
الهاتـف  عبـر  األسـهم  فـي  للتـداول  جديـد  وتطبيـق  والشـركات؛ 
اإلسـالمية؛  للصيرفـة  "ُمـزن"  لــ  جديـدة  رقميـة  وقنـوات  الجـوال، 
أجهـزة  البنـك مـن  فـي شـبكة  إلـى تحسـينات عديـدة  باإلضافـة 

والشـيكات. النقـد  إيـداع  وأجهـزة  اآللـي  الصـرف 

الكشف  وتحسين  بتطبيق  البنك  'قام 
شبكة  باستحداث  االحتيال  مخاطر  عن 

مخاطر عبر قنوات مختلفة'

ــة  ــم خدمـ ــه بتقديـ ــن التزامـ ــً مـ 'وانطالقـ
البنـــك  استحــــدث  المســـتوى،  رفيــــعة 
ســاعـــــة"   24 خـــالل  الخـدمـــــة  "ضـمـــــان 
بالنســـبة للقـــروض الشـــخصية كمـــا قـــام 
أيضـــا بإدخـــال )خدمـــة األولويـــة المتميـــزة( 

لعمالئـــه مـــن الشـــركات'
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الفعالية التشغيلية

تحسـين  فـي  لتتبلـور   2015 عـام  فـي  البنـك  جهـود  تضافـرت 
الفعاليـة التشـغيلية، وتخفيـض الزمـن الـذي تسـتغرقه الخدمـة، 
إنتاجيـة  وتعزيـز  المعالجـة  جـودة  مسـتوى  علـى  والمحافظـة 
الموظفيـن وذلـك عبر مبادرات مختلفة إلعادة هندسـة العمليات 

آليـً. وتشـغيلها 

علـى سـبيل المثـال، طبـق البنـك حـاًل جديـدًا إلدارة األصـول وحفـظ 
بينمـا  خدماتـه،  لعـرض  التحسـينات  مـن  المزيـد  يوفـر  األمـوال 
يبسـط العمليـات األساسـية. تـم اسـتحداث آليـات جديـدة  مبنيـة 
وعمـل  تجـاري  عمـل  بيـن  تتـم  التـي  للخدمـات  التقنيـة  علـى 
اآلليـة  هـذه  حّسـنت  وقـد  الشـركات،  مـن  للعمـالء  آخـر  تجـاري 
بصـورة ملحوظـة من الفعالية التشـغيلية لهـذه األعمال التجارية. 
الداخليـة  العمليـات  لتحسـين  البنـك  مسـاعي  مـن  وكجـزء 
باسـتمرار، طبـق البنـك معيـار الجـودة وحصـل بموجـب ذلك على 

   .٩001  :200٨ ايـزو  شـهادة 

بنية تحتية آمنة وقابلة للتطوير

اسـتمر البنـك فـي االسـتثمار فـي بنيتـه التحتيـة للتقنيـة للقيام 
بالمزيـد مـن التحسـينات لوضعـه األمنـي وفعاليتـه واسـتمرارية 
أعمالـه. باإلضافـة إلـى ذلـك، طبق البنك حالً جديـدًا لمراقبة االحتيال 
علـى المؤسسـة وذلـك لتحسـين قـدرات الكشـف عـن االحتيـال 
ومنعـه. حصـل البنك أيضً على شـهادة المعيـار األمني ايزو 27001. 

تشجيع ثقافة االبتكار

كجـزء مـن تركيـز البنـك علـى دفـع االبتـكار وتحسـين مشـاركة 
الموظفيـن مـن خـالل االسـتفادة مـن قدرتهـم اإلبداعيـة ، قمنا في 
عـام 201٤ باسـتحداث منصـة تحـت مسـمى "ابتـكار" للموظفيـن 
لحثهـم علـى تصـور أفـكار مبتكـرة وحلـول مـن شـأنها تحسـين 

عمليـات األعمـال المصرفيـة وتحسـين تجربـة عمـالء البنـك.

ــً  ــم 20 فريقـ ــرة تضـ ــة مختصـ ــداد قائمـ ــم إعـ ــام 2015، تـ ــي عـ فـ
ــين  ــة لتحسـ ــكارات الهادفـ ــن االبتـ ــلة مـ ــوا سلسـ ــد أن عرضـ بعـ
التشـــغيلية  الفعاليـــة  وتحســـين  البنـــك،  عمـــالء  تجربـــة 

أخـــرى،  أشـــياء  ضمـــن  خدمـــات،  مـــن  نعرضـــه  مـــا  وتطويـــر 
المصرفيـــة. الصناعـــة  فـــي  تغييـــر  إلحـــداث 

مجموعة الموارد البشرية 

التحـول  تعزيـز  فـي  البشـرية  المـوارد  مجموعـة  اسـتمرت 
إلـى  تهـدف  مبـادرات  إدخـال  طريـق  عـن  للبنـك  االسـتراتيجي 
تعزيـز األداء المتميـز والثقافـة المسـتندة إلـى القيـم ومشـاركة 
لجميـع  التدريـب  وتوفيـر  التعلـم  بيئـة  ورعايـة  الموظفيـن 
وترقيـة  تطويـر  إلـى  إضافـة  الكفـاءات  رفـع  بغـرض  الموظفيـن 
المواهـب المحليـة ومسـاعدتها علـى تقديـم أفضـل مـا لديهـا.

دعم وتطوير المواهب المحلية

ففـي  المحليـة،  المواهـب  وتطويـر  باجتـذاب  ملتزمـون  نحـن 
عـام 2015 عيـن البنـك أكثـر مـن 300 موظـف. باإلضافـة إلـى ذلـك، 
زاد البنـك مـن عـدد موظفيـه مـن المواهـب الوطنيـة مـن حملـة 
درجـات الماجسـتير والبكالوريـوس بمـا يعـادل حوالـي ٨3 فـي 
التوالـي. بنهايـة 2015 نمـت  المائـة تقريبـً علـى  المائـة و1٩0 فـي 

بـدوام كامـل. إلـى 1.506 موظفـً  بالبنـك  العاملـة  القـوى 

مـن  قـوي  رصيـد  بتطويـر  ملتـزم  العمانـي  الوطنـي  البنـك  إن 
واألهـداف  البـالد  رفاهيـة  تحقيـق  علـى  للمسـاعدة  األعمـال  قـادة 
البنـك  اسـتحدث  فقـد  ذلـك،  للبنـك. كدليـل علـى  االسـتراتيجية 
اإلدارة،  علـى  للتدريـب  برنامـج  وهـو  المسـتقبل"  "قـادة  برنامـج 
مختلفـة  كليـات  مـن  حديثـً  خريجـً   12 انضمـام  شـهد  والـذي 
إلـى  البرنامـج  يهـدف  بالبنـك.  فـرق مختلفـة  الـى  السـلطنة  فـي 
الشـباب  الموظفيـن  للمواهـب مـن  الوظيفـي  المسـار  تسـريع 
لتمكينهـم مـن القيـام بـأدوار قيادية في البنك في المسـتقبل. 
كمـا تعـاون البنـك أيضـً مـع "بهـوان سـايبر تـك" لتدريـب 1٨ مـن 

الدبلـوم. خريجـي 

التعلم والتطوير

الـذراع  للتميـز،  العمانـي  الوطنـي  البنـك  أكاديميـة  اسـتمرت 
لنقطـة  قـوة  نقطـة  مـن  قدمـا  المضـي  فـي  للبنـك،  التدريبـي 
أخـرى. ففـي عـام 2015 أضافـت األكاديميـة أدوات وتقنيـات جديـدة 

أنهـا  أهمهـا  كان  والتـي  باإلنجـازات،  المتناميـة  قائمتهـا  إلـى 
 "ILM" الثالـث مـن أصبحـت مركـزًا معتمـدًا للتأهـل للمسـتوى 
ومركـز االختبـارات "CISI"، وكالهمـا األول مـن نوعـه فـي القطـاع 

عمـان. فـي  المصرفـي 

تجربـة  لتقديـم  تطـورًا  الوسـائل  أكثـر  التميـز  أكاديميـة  تطبـق 
التواصـل  تحسـين  إلـى  تفضـي  مباشـرة  تفاعليـة  تعليميـة 
وتحفيـز العمـل الجماعـي ممـا يـؤدي إلـى نتائـج قويـة فـي نطـاق 
المؤسسـة. فـي عـام 2015، وعبر البوابـة "Academy 24*7"، وهي 
منصـة تعلـم إلكترونيـة تابعـة لألكاديمية، تـم تقديم دورات في 
مكافحـة غسـيل األمـوال وأمن المعلومات. أسـتحدث البنك أيضً 
برنامجـً متفـردًا لتطويـر المواهـب كمـا نظـم العديـد مـن ورش 

العمـل فـي مجـاالت إشـراك الموظفيـن وإدارة األداء.  

تـم تقديـم مـا مجموعـه 3٩1 دورة فـي عـام 2015، مقارنـة بــ 21٩ 
دورة فـي 201٤، ليصـل العـدد إلـى ٨٤06 يـوم عمـل كامـل.

 تجربة الموظف والتعمين

تمشـيً مـع التزامنـا ببنـاء أفضـل مـكان عمـل لموظفينـا لنصبح 
بإدخـال  البشـرية  المـوارد  إدارة  قامـت  المفضـل،  العمـل  صاحـب 
عمليـة  خـالل  مـن  الموظـف  تجربـة  علـى  مختلفـة  تحسـينات 
ونظـام تأهيـل الموظف لتبسـيط اندمـاج الموظف بالمؤسسـة. 
باإلضافـة إلـى ذلك، قام البنك بعمل اسـتبيان إلشـراك الموظفين 
معـدل  االسـتبيان  حقـق  وقـد   ،2015 عـام  مـن  األول  الربـع  خـالل 
مشـاركة مؤثـر بلـغ ٨0.٩، ليفـوق بذلـك معاييـر القطـاع بمراحـل. 
اقتـرن ذلـك بانخفـاض إيجابـي فـي معـدل تـرك العمـل إلـى 3.٨ 
فـي المائـة مقارنـة بــ ٩.5 فـي المائة عـام 201٤، وبتحسـن ملحوظ 
فـي صافـي ربحيـة الموظف التـي بلغت ٤1,٨27 ريـال من 36.7٤6 

ريـال فـي عـام 201٤.

محليـة  مواهـب  اجتـذاب  علـى  التركيـز  فـي  مسـتمرون  نحـن 
بلغـت  ذلـك،  التعميـن. وكدليـل علـى  فـي  البـالد  لجهـود  دعمـً 
نسـبة التعميـن ٩2,0 فـي المائـة في عام 2015 مقارنة بنسـبة ٩1,6 

فـي المائـة فـي عـام  201٤.

المالية

يتـم  الخارجـي  التقريـر  أن  الماليـة  الرقابـة  مجموعـة  تضمـن 
وفقـً لتوجيهـات الهيئـة العامـة لسـوق المـال والبنـك المركـزي 
العمانـي، وأن أداء األعمـال ومراقبتهـا يتـم وفقـً لخطـة سـنوية 
ويرتبط بإبالغ جميع المساهمين. تلعب مجموعة الرقابة المالية 
دورا رئيسـيً فـي أعمـال البنـك واالسـتراتيجية الماليـة فـي عمـان 
واإلمـارات العربيـة المتحـدة باإلضافـة إلـى الرصـد والدعـم اليومـي 
والضوابـط  المعاييـر  بجميـع  االلتـزام  تضمـن  األعمـال. كمـا  ألداء 
وأفضـل الممارسـات التـي يضعهـا البنـك المركـزي العماني، بما 
فـي ذلـك متطلبـات بـازل 3 و المعاييـر الدوليـة للتقاريـر الماليـة. 
الناجـح  االختتـام  فـي  رئيسـيا  دورا  الفريـق  لعـب   ،2015 عـام  خـالل 
إلصـدار 300 مليـون دوالر أمريكـي كرأسـمال إضافـي مـن الطبقـة 
األولـى بالعمـل بصـورة لصيقـة مـع المنظميـن وكبـار المديريـن 
والمسـاهمين اآلخرين. تسـعى مجموعة الرقابـة المالية، وإدارات 
األعمـال وإدارات الدعـم إلـى االحتفـاظ بعالقـة قويـة ومعافـاة مـع 

الجهـات الرقابيـة.

المسؤولية االجتماعية 

العريضـة  مسـئوليتنا  أبـدًا  بالنـا  عـن  تغـب  لـم   ،2015 عـام  خـالل 
تجـاه المجتمـع؛ فنحـن ملتزمـون بخدمـة بالدنـا مـن خـالل برامـج 
الوطنـي  البنـك  بنـا. يسـتضيف  الخـاص  االجتماعيـة  المسـؤولية 
العمانـي عـدة مبـادرات خالل السـنة، وهي تهدف لدعـم المجتمع 
المحلـي، واإلعـالء مـن شـأن التقاليـد العمانيـة وصنع فـرق إيجابي 

ومسـتدام فـي السـلطنة ألجلـك- ألجـل الوطـن.

نحــن فخــورون بتنظيــم مبــادرة "إفطــار صائــم"، التــي قمنــا خاللها 
بتوزيــع ســالل الغــذاء للعائــالت مــن ذوي الدخــل المحــدود فــي 
ــرة  ــزة االبتــكار للمؤسســات الصغي ــا "جائ الســلطنة. لقــد أطلقن
والمتوســطة" فــي بدايــة العــام، لتحفيــز تصــور أفــكار أعمــال 
ــا  ــى تطويره ــجيعهم عل ــي وتش ــباب العمان ــط الش ــدة وس جدي
أعمــال  بخطــط  ومتوســطة  صغيــرة  مشــاريع  إلــى  وتحويلهــا 
برنامــج  أول  أطلقنــا  لقــد  ومســتدامة.  نشــطة  واســتراتيجيات 
الوطنيــة  الجمعيــة  ودعمنــا  مســقط،  بتــالل  النســاء  لجولــف 
للســرطان، وجمعيــة التدخــل المبكــر لــذوي االحتياجــات الخاصــة 
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باألمــور  التوعيــة  لنشــر  العمانيــة  البيئــة  جمعيــة  ومبــادرات 
المهمــة التــي تؤثــر علــى مجتمعنــا. كمــا وقعنــا أيضــً علــى 
مذكــرة تفاهــم مــع مكتــب الحفــاظ علــى البيئــة بديــوان البــالط 
الســلطاني لدراســة وحمايــة الوعــل العربــي المهــدد باالنقــراض.

احتفـاالً بالعيـد الوطنـي الخامـس واألربعيـن المجيـد، قـدم البنك 
المحـدود،  الدخـل  ذات  العائـالت  مـن  للطـالب  دراسـية  منحـة   15
حيـث سـتعرض عليهـم بعـد إنهـاء دراسـتهم عقـود عمـل لـدى 
البنـك مدتهـا سـنتان. تـم اختيـار إحـدى الطالبـات مـن محافظـة 
علـى  تحصـل  التـي  األولـى  الطالبـة  بذلـك  لتكـون  الباطنـة 
واحـدة مـن المنـح المقدمـة بمناسـبة العيـد الوطنـي الخامـس 
واألربعيـن. باإلضافـة إلـى ذلـك، قـام البنـك بتعييـن 25 خريجـً فـي 
الموظفيـن  مـن  خمسـة  يمنـح  وسـوف  بالبنـك  مختلفـة  إدارات 
إدارة  فـي  الماجسـتير  درجـة  لنيـل  الفرصـة  بالبنـك  الحالييـن 
العالميـة،  األعمـال  إدارة  مـدارس  أعـرق  مـن  واحـدة  فـي  األعمـال 
احتفـاالت  ببـدء  أيضـً  سـعدنا  لقـد  األعمـال.  إلدارة  لنـدن  مدرسـة 
العيـد الوطنـي الخامـس واألربعيـن بعـرض يعتبـر األول مـن نوعه 
بينمـا  مسـقط،  فـي  المجتمـع  قطاعـات  مختلـف  جمـع  حيـث 
دعمـت نافـذة  »ُمـزن«  للصيرفـة اإلسـالمية بفخـر مسـابقة حفـظ 
القـرآن الكريـم بواليـة السـيب، التـي شـارك فيهـا 55 تلميـذًا مـن 

المحليـة. المـدارس 

العمانيـة،  المحليـة  للمواهـب  دعمنـا  فـي  مسـتمرون  نحـن 
التـي تقـوم بترويـج السـلطنة بيـن الجمهـور علـى نطـاق العالـم، 
وتشـمل هذه المواهب  سـفير عالمتنا التجارية والنجم المحلي 

قدمنـا  دوليـة، كمـا  بإشـادة  يحظـى  الـذي ظـل  الحارثـي،  أحمـد 
الرعايـة لرحلـة الـدراج العمانـي ماهـر البرواني عبر القـارات، والتي 
قوبلـت بتغطيـة إعالميـة واسـعة، وأوجدنـا منافسـة جولـف خاصة 
العبـي  مـع  للعـب  لهـم  الفرصـة  إلتاحـة  العمانييـن  مـن  للهـواة 
جولـف دولييـن محترفيـن فـي بطولـة البنـك الوطنـي العمانـي 

الكالسـيكية للجولـف هـذا العـام. 

اسـتمرت بطولـة البنـك الوطنـي العماني الكالسـيكية للجولف 
فـي اكتسـاب السـمعة كواحـدة مـن أكثـر منافسـات الجولـف 
شـعبية وتنظيمـً فـي جـدول جولـة التحـدي األوربيـة. لقـد وضعـت 
المنافسـة عمـان علـى الخريطـة العالميـة للجولف ووفـرت دعمً 
خلقـت  لقـد  عمـان.  فـي  والسـياحة  األعمـال  لقطاعـي  معتبـرًا 
العمانـي  الوطنـي  البنـك  بطولـة  بمسـتوى  حـدث  اسـتضافة 
الكالسـيكية للجولـف شـهرة فعليـة علـى نطـاق العالـم لفتـرة 

تجـاوزت 12 شـهرًا.

ــال  ــن رج ــد م ــل جدي ــام لجي ــدر إله ــون مص ــي أن نك ــل ف ــا نأم إنن
ــن لرئيــس مجلــس إدارة البنــك  ــر سلســلة المتحدثي األعمــال عب
الوطنــي العمانــي. فقــد تــم إيجــاد هــذه المنصــة لســد الفجــوة 
بيــن الشــباب المتطلعيــن والمهنييــن المتمرســين، وإلعطائهــم 
يشــاركون  الذيــن  الملهميــن  القــادة  الــي  لالســتماع  الفرصــة 
بتجاربهــم ومعرفتهــم وأفكارهــم مختلــف قطاعــات المجتمــع 
العمانــي. تمــت خــالل عــام 2015 إقامــة أربــع مناســبات ، تحــدث 
إدارة  مجلــس  رئيــس  المبــارك  خليفــة  خلــدون  معالــي  فيهــا 
المجموعــة والعضــو المنتــدب لمبادلــة، وســعادة محمـــد العبــار، 
للعقــارات، والدكتــورة  إعمــار  إدارة  مؤســس ورئيــس مجلــس 
انوشــه انصــاري، إحــدى النســاء القالئــل فــي مجــال ريــادة الفضــاء، 
المجلــس  إدارة  مجلــس  رئيــس  اشــيليتنر،  بــول  والدكتــور 

اإلشــرافي  للبنــك األلمانــي الرائــد "دويتشــه بنــك".   

التدقيق الداخلي

تقــوم إدارة التدقيــق الداخلــي بإجــراء تقييــم مســتقل لضمــان 
قيمــة  إلعطــاء  المصممــة  االستشــارية  واألنشــطة  األهــداف 
لعمليــات البنــك وتحســينها. تقــوم هــذه اإلدارة بمســاعدة البنــك 
علــى تحقيــق أهدافــه عبر إيجــاد مدخل منظم ومنضبــط لتقويم 

وتحســين إدارة المخاطــر والضوابــط وعمليــات الحوكمة. ســلطة 
لجنــة  عاتــق  تقــع علــى  الداخلــي  التدقيــق  إدارة  اإلشــراف علــى 

التدقيــق التابعــة لمجلــس اإلدارة.

والخارجيـة  المحليـة  العمليـات  الداخلـي  التدقيـق  إدارة  تغطـي 
لخطـة التدقيـق السـنوية المبنيـة علـى المخاطـر والتـي تقرهـا 
لجنـة التدقيـق التابعـة لمجلـس اإلدارة. تقـوم إدارة التدقيـق أيضـً 
بالتحقيـق فـي االحتيـال إلـي جانـب مراجعـات متخصصـة أخـرى.

لـدى اإلدارة تدقيـق جـودة قـوي وبرنامج تحسـين )داخلـي وخارجي( 
االلتـزام  لضمـان  الداخلـي،  التدقيـق  نشـاط  أوجـه  كافـة  يغطـي 
بمعاييـر معهد التدقيق الداخلي، وأفضل الممارسـات المصرفية. 

الملمح 

إن ملمـح االقتصـاد العمانـي لعـام 2016 يتمثـل فـي ضبـط أوضـاع 
السـيولة وتخفيض اإلنفـاق الحكومي، ولكن الخطط الحكومية 
سـوف تسـهم في االسـتقرار المالي مع ضمان اسـتمرار مبادرات 

التنويـع في مسـارها.

علـى الرغـم مـن البيئـة العالميـة القاسـية، نحن نتطلـع إلى عام 
االسـتثمار  فـي  الحكومـة  تسـتمر  أن  يتوقـع  حيـث  بتفـاؤل   2016
فـي مشـاريع البنيـة التحتيـة الرئيسـية، ممـا يتيـح فرصـا كافيـة 
غايـة  فـي  الفعالـة  المخاطـر  إدارة  تظـل  المصرفـي.  للقطـاع 
األهميـة للتخفيـف مـن المخاطـر المحتملـة، إذ أننا نركـز جهودنا 

اإليـرادات وإدارة التكلفـة. إدارة جـودة األصـول وتنويـع  علـى 

مـن  ومجموعـة  المفضـل،  البنـك  نصبـح  بـأن  برؤيتنـا  بالتزامنـا 
القيـم المشـتركة، واسـتراتيجية واضحـة، وأهـداف طموحـة فـي 
تتسـم  عالميـة  بيئـة  عبـر  بنكنـا  قيـادة  مـن  تمكّنـا   ،2015 عـام 
بالتحـدي. لقـد أرسـينا أساسـً راسـخً ونحـن اآلن فـي وضـع قـوي 
سـوف  بعـده.  ومـا   2016 عـام  فـي  النمـو  فـرص  مـن  لالسـتفادة 
نسـتمر فـي االبتـكار حتـى يتسـنى لنـا تلبيـة احتياجـات عمالئنـا 

المفضـل. البنـك  لنصبـح  بالدنـا،  أهـداف  ودعـم 

ذات  خطتنـا  تطبيـق  فـي  جيـدًا  تقدمـً  حققنـا   ،2015 عـام  فـي 
الخمـس سـنوات للنمـو االسـتراتيجي وتحقيـق أهدافنـا الماليـة، 
موظفينـا  جميـع  أشـكر  أن  أود  اإلدارة،  فريـق  عـن  وبالنيابـة 
لتفانيهـم ومسـاهماتهم فـي أداء أعمالنـا المصرفيـة. كمـا أود 
أيضً أن أشـكر عمالءنا الكرام والمسـاهمين والبنوك المراسـلة 
علـى الثقـة التـي أولوهـا لبنكنـا. كمـا نـود أن نعـرب عن شـكرنا 
المركـزي  وللبنـك  المـال  لسـوق  العامـة  للهيئـة  وامتناننـا 

ودعمهـم. توجيهاتهـم  اسـتمرار  علـى  العمانـي 

السـامي  للمقـام  والتقديـر  الشـكر  آيـات  أسـمى  نرفـع  ختامـً، 
لحضـرة صاحـب الجاللـة السـلطان قابـوس بـن سـعيد المعظـم- 
وتوجيهاتـه  الملهمـة  ورؤيتـه  قيادتـه  علـى  ورعـاه-  اهلل  حفظـه 
لتحقيـق  ولعمـان،  لنـا  إلهـام  مصـدر  سـتظل  والتـي  الحكيمـة، 

المسـتقبل.  فـي  النجـاح  مـن  المزيـد 

أحمد المسلمي
الرئيس التنفيذي

'احتـفــــاالً بـالعيــــد الوطـنــــي الخــــامس 
واألربعيـــن المجيد، قـــدم البنك 15 منحة 
دراسيـة للطـالب من العائالت ذات الدخل 
المحـــدود، حيـــث ســـتعرض عليهم بعد 
إنهاء دراســـتهم عقـــود عمل لدى البنك 

مدتها ســـنتان'

البنـــك  نصبـــح  بـــأن  برؤيتنـــا  'بالتزامنـــا 
القيـــم  مـــن  ومجموعـــة  المفضـــل، 
واضحـــة،  واســـتراتيجية  المشـــتركة، 
وأهـــداف طموحة في عـــام 2015، تمكّنا 
مـــن قيـــادة بنكنـــا عبـــر بيئـــة عالميـــة 

بالتحـــدي' تتســـم 
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يناقـش تقريـر تنظيـم وإدارة الشـركة الطريقـة التـي تتـم مـن خاللهـا إدارة الشـركات، كمـا أنـه يحـدد مهـام أعضـاء مجلـس اإلدارة ويقـوم 
بصياغـة عمليـة الرقابـة الداخليـة بالمؤسسـة.

إن مجلـس إدارة البنـك الوطنـي العمانـي )"البنـك"( يدعـم رعايـة ثقافـة حوكمـة سـليمة بالبنـك. بنـاء علـى ذلـك، يقـوم مجلـس اإلدارة 
ولجانـه المتخصصـة، وبصـورة مسـتمرة، بتقييـم مـدى التزامهـم وتقيدهم بالممارسـات والسياسـات واإلجـراءات المتعلقة بهـذه الثقافة 
وسـبل تطويرهـا والتأكـد مـن قيـام البنـك بتطبيـق المبـادئ المنصـوص عليهـا فـي ميثـاق تنظيـم إدارة شـركات المسـاهمة العامـة 
)"الميثـاق"( وتعديالتـه الصـادر مـن الهيئـة العامـة لسـوق المـال )"الهيئـة"(، والخـاص بالشـركات المدرجـة بسـوق مسـقط لـألوراق الماليـة، 

باإلضافـة إلـى اللوائـح المتعلقـة بنظـام حوكمـة المصـارف والمؤسسـات الماليـة الصـادرة مـن البنـك المركـزي العمانـي. 

َج البنـك الوطنـي العمانـي إنجازاتـه للعـام 2015 بفـوزه بجائزة  وكاعتـراف بتطبيقـه ألفضـل الممارسـات واإلجـراءات فـي مجـال الحوكمـة، تـوَّ
"بنـك العـام- سـلطنة عمـان" خـالل الحفـل السـنوي السـادس عشـر لتوزيـع جوائـز "ذا بانكـر"، وجوائـز  "أفضـل عـرض للقـروض الشـخصية“، 
و“أفضـل منتـج للتمويـل العقـاري“، و“أفضـل منتـج للتمويـل التجـاري" مـن جوائـز ذا بانكـر ميـدل إيسـت للمنتجـات الماليـة- عمـان 2015، 
وجائـزة "أفضـل بنـك فـي تمويـل المشـاريع فـي سـلطنة عمـان" مـن جوائـز دوسـيير لإلنشـاءات 2015، وجائـزة "أفضل بنـك للتمويـل التجاري 
في سـلطنة عمان لعام 2015" خالل الحفل السـنوي الثالث لتوزيع جوائز "ذا آسـيان بانكر" في منطقة الشـرق األوسـط وأفريقيا، و"المرتبة 
األولـى بيـن البنـوك فـي سـلطنة عمـان" وفقـً لالسـتطالع األخيـر مـن قبـل "بزنـس تـوداي- ارنسـت آند يونـج"، وجائزتـي " أفضل تجربة شـاملة 
للعميـل علـى نطـاق مواقـع اإلنترنـت- عمـان" و " أفضـل تجربـة شـاملة للعميل على نطاق البنوك- عمان"  في النسـخة العاشـرة من جوائز 
مؤشـر قيـاس تجربـة العمـالء وأخيـرا جائـزة "أفضـل مديـر لألصـول فـي سـلطنة ُعمـان للعـام" ضمـن جوائـز  مجلـة الشـرق األوسـط وشـمال 

أفريقيـا ألداء مديـري الصناديـق االسـتثمارية لعام 2015.  

أصـدرت الهيئـة العامـة لسـوق المـال ميثـاق حوكمـة جديـد سـيصبح سـاري المفعول فـي نهاية يوليـو 2016. سـيقوم البنك بتنفيـذ المبادئ 
الجديـدة والتـي سـيتم إظهارهـا فـي تقاريـر حوكمـة الشـركات المسـتقبلية الصـادرة بدءًا مـن عام 2017 ومـا بعده. 

ووفقـا للتوجيهـات الصـادرة فـي الميثـاق الصـادر مـن الهيئـة العامـة لسـوق المـال يسـتمر البنـك فـي تضميـن تقريـر منفصـل عـن تنظيـم 
وإدارة الشـركة والـذي تتـم مراجعتـه واعتمـاده مـن قبـل المدققيـن الخارجييـن للبنـك. 

مجلس اإلدارة

مجلـس اإلدارة هـو الجهـة المسـئولة عـن التوجيـه واإلشـراف والرقابـة الشـاملة على البنـك. تتضمن المسـئوليات المحددة لمجلـس اإلدارة 
اعتمـاد األهـداف الخاصـة بأعمـال البنـك، والموافقـة علـى االسـتراتيجيات والسياسـات التـي ينبغـي اتباعهـا مـن اجـل تحقيـق هـذه األهـداف، 

والمراجعـة المسـتمرة ألداء البنـك وذلـك فيمـا يتعلـق بأهدافـه الموضوعـة باإلضافـة إلـى التقيـد بالسياسـات.

تعيين أعضاء مجلس اإلدارة

يتكـون مجلـس اإلدارة مـن أحـد عشـر عضـوًا، تـم انتخابهـم مـن قبـل المسـاهمين فـي مـارس 201٤ لمـدة ثـالث سـنوات. سـتنتهي المـدة 
الحاليـة لكافـة األعضـاء فـي مـارس 2017.

عملية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

تخضـع عمليـة ترشـيح أعضـاء مجلـس اإلدارة إلـى أحـكام المـواد مـن 2٩ إلـى 3٤ مـن النظـام األساسـي للبنـك كمـا أنهـا أيضـا تتـم وفقـا 
للوائـح البنـك المركـزي العمانـي والهيئـة العامـة لسـوق المـال وسـوق مسـقط لـألوراق الماليـة.

توصيـة  بتقديـم  يقـوم  ثـم  ومـن  اإلدارة  مجلـس  عضـو  فـي  المطلوبـة  الضروريـة  والخـواص  المهـارات  بمراجعـة  اإلدارة  مجلـس  يقـوم 
للمسـاهمين تشـتمل علـى بعـض األسـماء المناسـبة للقيـام بانتخابهـم. يتمتـع المسـاهمون بالحـق فـي انتخـاب أي مرشـح لمجلـس 

اإلدارة بغـض النظـر عمـا إذا كان هـذا المرشـح قـد تمـت تزكيتـه أو التوصيـة عليـه مـن قبـل مجلـس اإلدارة أو خالفـه. 

الخواص والمؤهالت األساسية ألعضاء مجلس اإلدارة

يتمتـع أعضـاء مجلـس اإلدارة ولجانـه المتخصصـة بالمعـارف والخبـرات المناسـبة باإلضافـة إلـى األحـكام المسـتقلة التـي يقدمونهـا خـالل 
التجاريـة،  المهنيـة، والخبـرات  بالمعرفـة  اإلدارة مجتمعيـن  القـرارات. كمـا يتمتـع أعضـاء مجلـس  اإلدارة وعنـد إصـدار  اجتماعـات مجلـس 

والمعـارف المتعلقـة بالقطـاع والدرايـة الماليـة وذلـك للقيـام بمسـئولياتهم الرقابيـة علـى اإلدارة التنفيذيـة واإلدارة العليـا للبنـك.  

المعلومات التي ُيزّود بها أعضاء مجلس اإلدارة

يتـم تزويـد أعضـاء مجلـس اإلدارة بمعلومـات وافيـة وفـي الوقـت المناسـب حتـى يتمكنـوا مـن السـيطرة الكاملـة والفعالـة علـى األمـور 
االسـتراتيجية، والماليـة، والتشـغيلية، والمخاطـر، وااللتـزام واألمـور المتعلقـة بحوكمـة الشـركة. تتـم المعلومـات المقدمـة لمجلـس 

اإلدارة وفقـا للتوجيهـات المنصـوص عليهـا فـي الميثـاق. 
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يتلقـى كل عضـو مـن األعضـاء عنـد تعيينـه معلومـات عـن البنـك مـن خـالل برامـج تعريفيـة ويتـم تزويـده بالمشـورة القانونيـة، والرقابيـة 
وغيرهـا مـن االلتزامـات الملقـاة علـى عاتـق أي عضـو مـن أعضـاء مجالـس إدارة الشـركات المدرجـة.

تشكيلة مجلس اإلدارة 

ال يوجـد مـن بيـن أعضـاء مجلـس اإلدارة مـن هـو عضـو فـي مجالـس إدارة أكثـر مـن أربـع شـركات مسـاهمة عامـة أو بنـوك يكـون مقـر 
نشـاطها الرئيسـي بسـلطنة عمـان، أو رئيسـا لمجالـس إدارة أكثـر مـن شـركتين مـن هـذه الشـركات.

يوضح الجدوالن التاليان مركز كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الحالي وفقً لمتطلبات الميثاق:

الجدول رقم )1(

تصنيف العضو الجهة التي يمثلهااسم عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ محمد بن محفوظ العارضي،
غير تنفيذي - مستقلمشاريع رمال لالستثمار ش.م.مرئيس مجلس اإلدارة

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

غير تنفيذية - مستقلة نفسهاالسيدة/ روان بنت أحمد آل سعيد 

غير تنفيذي- مستقلنفسهمعالي/ عبد الرحمن حمد العطية

مجموعة سهيل بهوان )القابضة( - مستثمرالفاضل/ سوريش ام شيفداساني
غير تنفيذي- غير مستقل في األسهم

غير تنفيذي- مستقلنفسهالفاضل/ عمر سهيل بهوان 

غير تنفيذي- مستقلنفسهالفاضل/ محمد إسماعيل العمادي

صندوق تقاعد وزارة الدفاع - مستثمرالفاضل/ حمد محمد الوهيبي
غير تنفيذي- مستقلفي األسهم

غير تنفيذي- مستقلنفسهالفاضل/ سيف سعيد اليزيدي

الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية - مستثمرالفاضل/ فيصل عبد اهلل الفارسي 
غير تنفيذي- مستقلفي األسهم

غير تنفيذي- مستقلنفسهالفاضل/ اندرو شارلس استيفنس 

حسـب أحـدث الموجهـات مـن الهيئـة العامـة لسـوق المـال هناك عشـرة أعضاء حاليين فـي مجلس اإلدارة مسـتقلين وهو مـا يزيد عن ثلث 
مجلـس اإلدارة حسـب الحـد األدنـى المطلـوب مـن األعضاء المسـتقلين كما ورد في النظام األساسـي للبنك وقانون الشـركات التجارية.

الجدول رقم )2(

اسم عضو مجلس اإلدارة
عضويته في 

اللجان األخرى 
لمجلس اإلدارة 

عضويته في 
مجالس 

إدارة شركات 
المساهمة

العامة األخرى

عدد اجتماعات 
المجلس التي 

حضرها

حضر الجمعية 
العمومية األخيرة 

المنعقدة في
26 مارس 2015 

الفاضل/ محمد بن محفوظ العارضي،
نعم5ال توجد التنفيذيةرئيس مجلس اإلدارة

الشيخ/ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني،
نعم5ال توجدال توجدنائب رئيس مجلس اإلدارة

نعم26التدقيق، التنفيذيةالسيدة/  روان بنت أحمد آل سعيد 

نعم5ال توجدالمخاطرمعالي/ عبد الرحمن حمد العطية

نعم٤ال توجدالتنفيذية، المخاطرالفاضل/ سوريش ام شيفداساني

نعم6ال توجدالمخاطر، التدقيقالفاضل/ محمد إسماعيل العمادي

نعم36االئتمانالفاضل/ حمد محمد الوهيبي

نعم25االئتمانالفاضل/ سيف سعيد اليزيدي

نعم2ال توجدالتدقيق، االئتمانالفاضل/ عمر سهيل بهوان

نعم15التدقيق، المخاطرالفاضل/ فيصل عبد اهلل الفارسي

نعم 5ال توجد التنفيذية، االئتمان الفاضل/ اندرو شارلس استيفنس 

عدد وتواريخ اجتماعات مجلس اإلدارة 

عقــد مجلـس إدارة البنــك الوطنـي العمانـي 6 اجتماعـات خـالل العـام 2015 كانـت بتواريـخ 1 فبرايـر، و26 مـارس، و10 مايـو، و10 يونيـو، و15 
سـبتمبر، و٩ ديسـمبر 2015. كانـت أطـول فتـرة بيـن أي اجتمـاع واآلخـر ٩6 يومـا، وذلـك وفقـا للمـادة ٤ مـن الالئحـة، والتـي تتطلـب أال تتجـاوز 

الفتـرة بيـن االجتماعـات أربعـة أشـهر كحـد أقصـى. 

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك

بلـغ مجمـوع المزايـا )كالرواتـب، والعـالوات، وحوافـز األداء، والمكافـآت، ورواتـب التقاعـد الـخ( التـي دفعـت ألعضـاء اإلدارة العليا للبنـك، والذين 
يبلـغ عددهـم 5 موظفيـن =/1،٨67،353 ريـاالً وذلـك خالل العـام 2015. 

مـدة عقـد الخدمـة بالنسـبة للموظفيـن األجانب محددة بسـنتين، أما بالنسـبة للموظفيـن العمانيين فإنها محددة بموجـب قانون العمل 
العمانـي المطبـق. تتـراوح مـدة اإلنذار إلنهاء الخدمة بالنسـبة للعقود الحالية ما بين شـهرين وسـتة أشـهر. 

بمـا أن كافـة أعضـاء مجلـس اإلدارة أعضـاء غيـر تنفيذييـن، فإنـه ال تنطبـق عليهـم مكافـآت محـددة أو حوافـز مرتبطـة بـاألداء. يتقاضـى 
األعضـاء غيـر التنفيذييـن أتعـاب حضـور جلسـات إضافـة إلى المصروفات الخاصة بحضور جلسـات لجـان المجلس. وباإلضافة إلـى األتعاب التي 
تـم دفعهـا، بلـغ مجمـوع المكافـآت التـي سـيتم دفعهـا ألعضـاء مجلـس اإلدارة =/11٤،050 ريـاال خـالل العـام 2015 خاضعـة لموافقـة الجمعيـة 

العموميـة السـنوية للبنـك المزمـع عقدهـا بتاريـخ 27 مـارس 2016.  
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فيما يلي تفاصيل أتعاب حضور الجلسات التي تم دفعها أو أصبحت مستحقة الدفع ألعضاء مجلس اإلدارة خالل العام 2015:

الجدول رقم )3(

مجموع األتعاباسم عضو مجلس اإلدارة
مالحظات)بالريال(

٩،700الفاضل/ محمد محفوظ العارضي، رئيس مجلس اإلدارة

٤.٩00الشيخ/ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني، نائب رئيس مجلس اإلدارة

10.000*السيدة/ روان بنت احمد آل سعيد

6،700معالي/ عبد الرحمن حمد العطية

6،350الفاضل/ سوريش شيفداساني

10،000*الفاضل/ محمد إسماعيل العمادي

٨،٤50الفاضل/ حمد محمد الوهيبي

7،100الفاضل/ سيف سعيد اليزيدي

٩،٩00الفاضل/ أندرو تشارلز ستيفنس

10،000*الفاضل/ فيصل عبد اهلل الفارسي

2،٨50الفاضل/ عمر سهيل بهوان 

85،950المجموع

*إجمالي مبلغ أتعاب حضور الجلسات التي يتم دفعها لعضو مجلس اإلدارة خالل السنة هي 10،000 ريال عماني وفقا للميثاق.

بلغت األموال المدفوعة للفنادق والسفر ألعضاء مجلس اإلدارة 23،7٤3/632 ريال خالل العام 2015.

لجان مجلس اإلدارة 

كانت لمجلس اإلدارة كما في ديسمبر 2015 أربع لجان هي لجنة االئتمان، ولجنة التدقيق، ولجنة المخاطر، واللجنة التنفيذية بالمجلس.   

لجنة التدقيق بالمجلس

تتكون لجنة التدقيق من أربعة أعضاء، وجميعهم مستقلون. اجتمعت اللجنة ٨ مرات خالل العام 2015. 

فيما يلي جدول بتشكيلة وأسماء أعضاء لجنة التدقيق وتفاصيل االجتماعات التي حضرها أعضاء لجنة التدقيق: 

الجدول رقم )4(

عدد االجتماعات المنصباالسم
مالحظاتالتي حضروها

٨رئيسة اللجنةالسيدة/ روان بنت احمد آل سعيد

6عضو اللجنةالفاضل/ محمد إسماعيل مندني العمادي

٨عضو اللجنةالفاضل/ فيصل عبد اهلل الفارسي 

3عضو اللجنةالفاضل/ عمر سهيل بهوان 

تتم إجازة الئحة لجنة التدقيق، والتي تحدد صالحيات ومسئوليات لجنة التدقيق بالمجلس، من قبل مجلس اإلدارة سنويا. 

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

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

اإلشـراف علـى عمليـة تقديـم التقاريـر الماليـة نيابـة عـن المجلـس بمـا فـي ذلـك مراجعـة البيانـات الماليـة السـنوية والفصليـة   •
البيانـات الماليـة  اإلدارة للموافقـة عليهـا. مراجعـة التحفظـات المحاسـبية، إن وجـدت، علـى مسـودة  وتقديـم توصيـة لمجلـس 

الخارجييـن.  المدققيـن  مـع  المحاسـبية  المبـادئ  ومناقشـة 

مراجعـة خطـط التدقيـق وتقاريـر المدققيـن الخارجييـن والمدققيـن الداخلييـن والنظر في فعالية اإلجـراءات المتخذة مـن قبل اإلدارة   •
حـول توصيـات المدققيـن. 

تقييـم وتقديـم تقاريـر لمجلـس اإلدارة حـول عمليات التدقيـق التي يقوم بها المدققـون الخارجيون والمدققـون الداخليون، ومدى   •
دقـة وكفايـة اإلفصـاح عـن المعلومـات المقدمـة لهـم، ومـدى مالئمـة وجـودة نظـام اإلدارة بمـا فـي ذلـك الضوابـط الداخليـة.

مراجعـة مـدى اسـتقاللية المدقـق الخارجـي )خاصـة فيمـا يتعلـق بـأي خدمـات خارجـة عـن نطـاق التدقيـق( وأتعـاب وشـروط تعييـن   •
المدققيـن الخارجييـن للبنـك وتقديـم توصيـة باختيارهـم إلـى مجلـس اإلدارة قبـل تعيينهـم مـن قبـل الجمعيـة العموميـة السـنوية. 

الداخلـي  التدقيـق  التـي تحـدد عناصـر اسـتقاللية، وصالحيـات، ونطـاق ومسـئوليات ومعاييـر مهـام  التدقيـق  إدارة  مراجعـة الئحـة   •
عليهـا. واإلشـراف  الداخلـي  التدقيـق  أنشـطة  توجيـه  علـى  تعمـل  أنهـا  كمـا  سـنويا.  عليهـا  والموافقـة 

مراجعـة ومناقشـة رئيـس المدققيـن حـول النتائـج ذات األهمية الحرجة الناشـئة من عمليـات التدقيق الداخلي التـي يتم القيام بها   •
بيـن فتـرات االجتماعات.

مراجعـة مـدى فعاليـة وظيفـة التدقيـق الداخلي ويتضمن ذلك مدى التزامها بتعريف التدقيـق الداخلي الصادر عن معهد المدققين   •
الداخلييـن والئحـة السـلوك والمعاييـر الدوليـة للسـلوك المهنـي للتدقيـق الداخلي.

مراجعـة ومناقشـة اإلدارة والمدققيـن الداخلييـن والمدققيـن الخارجيين حول مدى كفاية وفعالية نظـام الرقابة الداخلية ويتضمن   •
ذلـك أمـن تقنيـة المعلومـات والضوابـط المحاسـبية والمالية ونظام البنك في رصـد وإدارة مخاطر األعمال ومـدى التزامه بالبرامج 

القانونيـة واألخالقيـة. يمكـن للجنـة تعييـن استشـاريين خارجييـن لو كان ذلـك ضروريا. 

لجنة االئتمان بمجلس اإلدارة 

تتكـون لجنـة االئتمـان مـن أربعـة أعضـاء، وقـد عقدت ثمانية اجتماعـات خالل العام 2015. فيما يلي جدول بأسـماء أعضـاء اللجنة، ومناصبهم 
وعدد االجتماعـات التي حضروها:

الجدول رقم )5(  

عدد االجتماعات المنصباالسم 
مالحظاتالتي حضرها

استقال في 1٩ أغسطس 62015رئيس اللجنة السابقالفاضل/ محمد محفوظ العارضي

استقال في 22 يوليو 32015عضو اللجنة السابقالشيخ/ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني

٨رئيس اللجنةالفاضل/ حمد الوهيبي 

6عضوا الفاضل/ اندرو تشالز استيفنس

7عضوا الفاضل/ سيف سعيد اليزيدي 

التحق في 20 أغسطس 2015-عضواالفاضل/ عمر بهوان
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تتمثل المسؤوليات الرئيسية للجنة االئتمان فيما يلي: 

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

•  مراجعـة تقاريـر األصـول ذات المخاطـر التـي تغطـي االتجاهـات الواسـعة لمحفظـة البنـك بمـا فـي ذلـك األصـول والتسـهيالت ذات 
األقـل.  علـى  أشـهر  ثالثـة  األخـرى كل  التقاريـر  إلـى  باإلضافـة  العاليـة  المخاطـر 

لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة 

تتكـون لجنـة المخاطـر بمجلـس اإلدارة مـن أربعـة أعضـاء، وقـد عقـدت سـبعة اجتماعـات خـالل العـام 2015. تشـتمل المسـئوليات الرئيسـية 
للجنـة المخاطـر علـى تحديـد المخاطـر ومراجعتهـا، وإعداد سياسـات المخاطر، وحـدود وإدارة ومراقبة المخاطر، باإلضافة إلـى مراجعة إدارة 

اسـتراتيجيات التحصيـل للقـروض المتعثرة وكفايـة المخصصات.

فيما يلي جدول بأسماء أعضاء ومناصب لجنة المخاطر وحضورهم الجتماعات اللجنة:

الجدول رقم )6(

عدد االجتماعات المنصباالسم 
مالحظاتالتي حضرها

7رئيس اللجنةالفاضل/ محمد إسماعيل مندني العمادي

6عضومعالي/ عبد الرحمن حمد العطية

7عضواالفاضل/ فيصل الفارسي

٤عضواالفاضل/ سوريش شيفداساني

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

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

تهيئة بيئة مناسبة إلدارة مخاطر االئتمان.   )1(  

تطوير إدارة مناسبة لمخاطر العمليات.   )2(  

اإلشراف المستمر على مخاطر معدالت الفائدة ومخاطر الميزانية العمومية والدخل للبنك.   )3(  

إدارة مخاطر السيولة.   )٤(  

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

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

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

اعتماد عمليات شطب الخسائر االئتمانية التي تزيد عن الحدود المنصوص عليها لإلدارة.  )٨(  

اإلشراف على مخاطر أمن المعلومات ومخاطر استمرارية األعمال.  )٩(  

مراجعة إدارة استراتيجيات تحصيل القروض المتعثرة وكفاية المخصصات.   )10(  

تتضمن المسئوليات المحددة للجنة ما يلي:   •

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

التوصية بالئحة المخاطر للبنك، ورفعها للمجلس للموافقة عليها ومراجعة الالئحة سنويا.    )2(  

وضع إطار سياسة مخاطر عالي المستوى على نطاق البنك وذلك للمخاطر المتعلقة بقطاعات االئتمان، والسوق،      )3(  
والعمليات، والسمعة، والشئون القانونية والمحاسبية.  

تأسيس مستويات لتحمل المخاطر وحدود للمحفظة، بما في ذلك الحدود المرتبطة بقطاع األعمال، والحدود      )٤(  
الجغرافية، ونوعية األصول وغيرها حسبما تقتضي الحاجة.   

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

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

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

المراجعة المنتظمة لسيناريوهات اإلجهاد لقياس تأثير األحوال غير الطبيعية لألسواق ومراقبة التفاوت بين التقلبات    )٨(  
الحقيقية في قيم المحفظة وتلك التي يتم التنبؤ بها من خالل مقاييس المخاطر.   

مراقبة التزام إدارات األعمال بمختلف معايير المخاطر.   )٩(  

)10(  اعتماد كافة استراتيجيات منتجات األصول وااللتزامات ومراجعتها سنويا، ويتضمن ذلك على سبيل المثال      
ال الحصر  كافة منتجات االئتمان واإليداع لألفراد، ومنتجات الخزانة واالستثمار وأية منتجات أخرى غير قياسية تتعلق      

بالخدمات  المصرفية  للمؤسسات.   

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

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

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

مراجعة مالءمة الصالحيات االئتمانية والتفويضات الممنوحة لإلدارة.  -   

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

مراجعة تقرير حوكمة البنك.  )12(  

اللجنة التنفيذية بمجلس اإلدارة  

تتكون اللجنة التنفيذية بمجلس اإلدارة من أربعة أعضاء وقد اجتمعت ست مرات خالل العام 2015. 

يوضح الجدول التالي أسماء أعضاء اللجنة ومناصبهم وحضورهم لالجتماعات:

الجدول رقم )7(

عدد االجتماعات المنصباالسم
مالحظات التي حضرها 

6رئيس اللجنةالفاضل/ محمد محفوظ العارضي 

5عضواالسيدة/ روان بنت احمد آل سعيد

6عضواالفاضل/ اندرو تشارلز استيفنس

3عضواالفاضل/ سوريش شيفداساني
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تتمثل المسئوليات الرئيسية للجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة على سبيل المثال ال الحصر فيما يلي: 

ــة المجلــس وتقديــم التوصيــة  •  وضــع االســتراتيجيات طويلــة المــدى للبنــك بنــاًء علــى الظــروف االقتصاديــة وظــروف الســوق ورؤي
العتمادهــا. اإلدارة  لمجلــس 

مراجعة االستراتيجية الكلية للبنك ورصد تنفيذها.  •

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 

والتنظيميــة. والســوقية  االقتصاديــة 

•  مراجعــة التقاريــر والتحليــل لــألداء المالــي والتشــغيلي للبنــك وتقييــم مؤشــرات األداء الرئيســية فــي مقابــل االســتراتيجيات 
لهــا. المصاحبــة 

مراجعة أداء األعمال المصرفية االستثمارية متضمنة جميع تقارير االستثمارات.  •

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

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

مراجعة واعتماد رؤية البنك الوطني العماني.   •

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

ــة  ــك وخط ــات بالبن ــة التعويض ــب سياس ــك حس ــي البن ــآت إلدارة وموظف ــل المكاف ــار عم ــع إط ــن وض ــئولة ع ــة مس ــون اللجن •  تك
الحوافــز والتأكــد مــن تنفيذهــا بشــكل صحيــح.

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

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

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

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

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

اعتماد اقتناء وبيع أي من الممتلكات المطلوبة ألعمال البنك.  •

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

اإلشراف على أداء وتنفيذ أي مشاريع متعلقة بالعقارات.  •

•  اقتــراح الموازنــة الســنوية للمســئولية االجتماعيــة واالســتدامة لمجلــس اإلدارة والتــي يتــم يجــب تقديمهــا إلــى المســاهمين فــي 
ــا. ــنوية العتماده ــة الس ــة العمومي ــاع الجمعي اجتم

تحديد طرق الدفع لمبادرات المسئولية االجتماعية واالستدامة.  •

•  تقديــم تقريــر فــي نهايــة الســنة للجمعيــة العموميــة الســنوية للمصادقــة علــى المبالــغ المدفوعــة لمبــادرات المســئولية 
واالســتدامة. االجتماعيــة 

نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة 

الفاضل/ محمد بن محفوظ العارضي، رئيس مجلس اإلدارة 

الفاضـل محمـد بـن محفـوظ العارضـي هـو أيضـا رئيـس اللجنـة التنفيذيـة بالمجلس. يشـغل العارضـي حاليا منصـب رئيس مجلـس اإلدارة 
التنفيـذي النفسـتكورب كمـا أنـه عضـو بمجلـس إدارة المجلـس االستشـاري العالمـي لمعهـد بروكينجـز، واشـنطن دي سـي، الواليـات 

المتحـدة األمريكيـة وعضـو مجلـس أمنـاء زمالـة إيزينهـاور، فيالديلفيـا، الواليـات المتحـدة األمريكيـة.

الفاضـل محمـد بـن محفـوظ العارضـي لـواء جـوي متقاعـد، وكان قـد التحـق بسـالح الجـو السـلطاني العماني في سـلطنة عمـان في عام 
1٩7٨ وقـد تـم تعيينـه فيمـا بعـد قائـدا لسـالح الجـو السـلطاني العمانـي. فـي سـنة 2000 منحـه حضـرة صاحـب الجاللـة السـلطان قابـوس بن 

سـعيد آل سـعيد "وسـام عمان".

الفاضـل العارضـي حاصـل علـى بكالوريـوس العلـوم فـي العلـوم العسـكرية مـن كليـة أركان القـوات المسـلحة الملكيـة بالمملكـة 
المتحـدة، براكنيـل، انجلتـرا ودرجـة الماجسـتير فـي السياسـة العامـة مـن كليـة جـون فرانكليـن كينيـدي الحكوميـة، جامعـة هارفـارد 

بالواليـات المتحـدة األمريكيـة.

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

الشـيخ عبـد اهلل بـن علـي بـن جبـر آل ثانـي عضـو بمجلـس إدارة البنـك منـذ يوليـو 2005؛ وهـو رئيـس مجلـس إدارة البنـك التجـاري وعضـو 
مجلـس إدارة البنـك العربـي المتحـد بالشـارقة. يملـك الشـيخ عبـد اهلل شـركة فيسـتا للتجـارة كمـا أنـه شـريك فـي كل مـن دار المنـار، و 

.)Integrated Intelligence Services( دوموبـان- قطـر وشـركة خدمـات المعلومـات المتكاملـة

الشيخ/ عبد اهلل بن علي بن جبر آل ثاني حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم االجتماعية من جامعة قطر.

السيدة/ روان بنت أحمد آل سعيد، عضو مجلس اإلدارة

تشـغل السـيدة روان منصـب العضـو المنتـدب والرئيـس التنفيـذي لشـركة تكافـل عمـان ش.م.ع.ع، وهـي شـركة تأميـن متوافقـة مـع 
أحـكام الشـريعة االسـالمية. قبـل االلتحـاق بتكافـل عمـان، شـغلت السـيدة روان منصـب العضـو المنتـدب والرئيـس التنفيـذي لمجموعـة 
الشـركة العمانيـة الوطنيـة لالسـتثمار القابضـة ش.م.ع.ع. قبـل االنتقـال إلـى القطـاع الخـاص، شـغلت السـيدة روان منصـب نائـب الرئيـس 
التنفيـذي- لالسـتثمار  فـي صنـدوق االحتياطـي العـام للدولة، وكانت على رأس تنفيذ العديد من االسـتثمارات الضخمـة على نطاق العالم. 

تملـك السـيدة روان مـن الخبـرة مـا يربـو علـى 2٨ عامـً فـي القطـاع المالـي، منهـا 20 عامـً فـي القطـاع العـام.

السـيدة روان عضـو بمجالـس إدارة العديـد مـن الشـركات والمؤسسـات الماليـة المرموقـة فـي سـلطنة عمـان ودول مجلـس التعـاون 
الخليجـي. وقـد تـم مؤخـرًا تعيينهـا عضـوًا بمجلـس إدارة شـركة النفـط العمانيـة ش.م.ع.م ولجنـة التدقيـق الخاصـة بهـا. كمـا أنهـا عضـو 
لتنميـة  العمانيـة  الشـركة  إدارة  بمجلـس  وعضـو  )ريـادة(،  والمتوسـطة  الصغيـرة  المؤسسـات  لتطويـر  العامـة  الهيئـة  إدارة  بمجلـس 
االسـتثمارات الوطنية ورئيسـً لصندوقي األسـهم ومجلس التعاون الخليجي بالشـركة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة عمان لالسـتثمار 
ش.م.ع.م،  ونائـب رئيـس مجلـس إدارة شـركة تكافـل عمـان ش.م.ع.ع، وعضـو مجلـس اإلدارة ورئيـس لجنـة التدقيـق بالبنـك الوطنـي 
العماني، وعضو مجلس اإلدارة بشـركة النفط العمانية للتسـويق ش.م.ع.ع، وعضو مجلس إدارة كل من شـركة التأمين الدولية العامة 

بـاألردن وبيـت التمويـل الوطنـي بالبحريـن. 

السـيدة روان عضـو أيضـً بلجنـة االسـتثمار بالهيئـة العامـة للتأمينـات االجتماعيـة، ورئيـس مجلـس إدارة صنـدوق الكوثـر )وهـو صنـدوق 
متوافـق مـع أحـكام الشـريعة اإلسـالمية(، وعضـو لجنـة االسـتثمار بصناديـق األيتـام والمعاقيـن بـوزارة العـدل.

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

فـي عـام 2011، تـم منـح السـيدة روان جائـزة رائـدة األعمـال التجاريـة المهنيـة )BizPro(، وفـي عـام 2012 تـم تصنيفهـا فـي المرتبـة 1٤ مـن قبـل 
فوربـس الشـرق األوسـط Forbes Middle East )كأقـوى سـيدة أعمـال عربيـة فـي الشـركات المدرجـة(. فـي عـام 201٤ تمـت تسـمية السـيدة 
روان مـن بيـن أفضـل الرؤسـاء التنفيذييـن بالمنطقـة مـن قبـل Trend بالتعـاون مـع مدرسـة األعمـال العالميـة INSEAD. حصلـت السـيدة 
ـز المـرأة MARA “Excellence Awards. فـي عـام 2015، تـم تكريـم السـيدة روان  روان أيضـً علـى لقـب "Hall of Fame" وذلـك خـالل "جوائـز تميُّ

بجائزتيـن مرموقتيـن: "قيـادة المـرأة اآلسـيوية" و"قياديـة السـنة بالشـرق األوسـط وشـمال أفريقيـا". 

السـيدة / روان حاصلـة علـى درجـة الماجسـتير فـي االقتصـاد والتمويـل مـن جامعـة لوبـروه بالمملكـة المتحـدة؛ كمـا أنهـا حاصلـة علـى 
دبلـوم عالـي فـي تحليـل االسـتثمار مـن جامعة سـتيرلنج، المملكـة المتحدة ودرجـة البكالوريوس فـي االقتصاد والعلوم السياسـية من 

الجامعـة األمريكيـة بالقاهرة.
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معالي/ عبد الرحمن بن حمد العطية، عضو مجلس اإلدارة

معالـي عبـد الرحمـن بـن حمـد العطيـة عضـو مجلـس اإلدارة منذ نوفمبـر 201٤ وعضو لجنة المخاطـر بالمجلس. وهو وزير دولـة بدولة قطر 
وعضـو مجلـس إدارة البنـك التجـاري منـذ مـارس 201٤. بـدأ حياتـه المهنيـة في عام 1٩72 فـي وزارة الشـؤون الخارجية بدولة قطـر حيث تولي 
منصـب سـفير دولـة قطـر فـي كل مـن جنيـف، والمملكة العربية السـعودية، وفرنسـا، وإيطاليا، واليونان، وسويسـرا، واليمـن وجمهورية 
جيبوتـي. كمـا شـغل أيضـً منصـب الممثـل الدائـم لدولـة قطر لدى األمـم المتحدة في جنيـف، ومنظمة األغذيـة والزراعة )الفـاو( في روما، 

واليونسـكو في باريس. 

معالـي عبـد الرحمـن العطيـة هـو األميـن العـام السـابق لمجلـس التعـاون الخليجـي وذلـك خـالل الفتـرة مـن عـام 2002 حتـى عـام 2011، وهو 
حاصـل علـى بكالوريـوس اآلداب فـي العلـوم السياسـية والجغرافيـا مـن جامعـة ميامـي، بالواليـات المتحـدة األمريكية. 

الفاضل/ حمد محمد حمود الوهيبي، عضو مجلس اإلدارة

الفاضـل/ حمـد محمـد حمـود الوهيبـي عضـو مجلـس اإلدارة منـذ مـارس 201٤، ورئيـس لجنـة االئتمـان بمجلـس اإلدارة. يملـك الفاضـل حمـد 
خبـرة عمليـة تمتـد لسـتة عشـر عامـا فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي. وقـد عمـل الفاضـل/ حمـد مديـرًا لالسـتثمار فـي صنـدوق تقاعد 
وزارة الدفـاع طـوال فتـرة السـنوات السـبع الماضيـة. الفاضـل/ حمـد عضـو بمجالس إدارة شـركة جلفار، وشـركة فولتامب للطاقة وشـركة 
المدينـة للتكافـل؛ وهـو حاصـل علـى درجـة الماجسـتير فـي إدارة األعمـال، تخصـص ماليـة، كمـا أن لديـه شـهادة محلـل مالـي معتمـد 

وشـهادة محلـل اسـتثمارات بديلـة. 

الفاضل/ سوريش شيفداساني، عضو مجلس اإلدارة 

ــة  ــة التنفيذيـ ــر واللجنـ ــة المخاطـ ــو بـــكل مـــن لجنـ ــو عضـ ــو 2010. وهـ ــذ يونيـ ــو مجلـــس اإلدارة منـ ــاني عضـ الفاضـــل/ ســـوريش شيفداسـ
بمجلـــس اإلدارة. 

الفاضـل/ شيفداسـاني هـو العضـو المنتـدب لشـركة صحـار الدوليـة لليوريا والصناعـات الكيميائيـة ش م ع م ، كما أنه مستشـار لرئيس 
مجلـس إدارة مجموعة سـهيل بهـوان القابضة.  

الفاضـل/ سـوريش شيفداسـاني حاصـل علـى درجـة بكالوريـوس التقنيـة فـي الهندسـة الكهربائيـة مـن المعهـد الهنـدي للتقنيـة بدلهـي 
بالهنـد ودرجـة الماجسـتير فـي إدارة األعمـال مـن جامعـة ماكماسـتر بكنـدا. 

الفاضل/ محمد اسماعيل العمادي، عضو مجلس اإلدارة

ــو  ــس اإلدارة وعض ــر بمجل ــة المخاط ــس لجن ــر 201٤، ورئي ــذ نوفمب ــس اإلدارة من ــو مجل ــادي عض ــي العم ــماعيل مندن ــد إس ــل/ محم الفاض
ــه  ــا ولدي ــك أي إس، تركي ــف بن ــس إدارة الترنتي ــو مجل ــاري ، وعض ــك التج ــس إدارة البن ــو مجل ــً عض ــو أيض ــس. وه ــق بالمجل ــة التدقي لجن
خبــرات مصرفيــة تزيــد عــن الـــ 30 عامــً. شــغل العمــادي عــددًا مــن األدوار الرئيســية فــي البنــك التجــاري حتــى عــام 2006، حيــث تولــى بعــد ذلــك 
منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة قطــر لالســتثمار العقــاري ذ.م.م. حتــى عــام 2011، كمــا كان أيضــً عضــوًا بمجلــس إدارة الشــركة مــن 

عــام 2003 وحتــى عــام 2005.

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

الفاضل/ سيف سعيد سالم اليزيدي، عضو مجلس اإلدارة

الفاضـل/ سـيف سـعيد سـالم اليزيـدي عضـو مجلـس اإلدارة منـذ مـارس 200٨، وعضـو لجنـة االئتمان بمجلـس اإلدارة. وهو حاصـل على درجة 
البكالوريـوس فـي علـوم اإلدارة والمحاسـبة، كمـا أنـه حاصـل علـى درجة الماجسـتير فـي إدارة األعمال. يشـغل اليزيدي فـي الوقت الحالي 

منصـب مديـر االسـتثمار بصندوق تقاعـد موظفي الخدمـة المدنية.

يتمتـع اليزيـدي بخبـرة تجـاوزت الثمانيـة عشـر عامـً فـي إدارة األصـول، تشـمل مختلـف فئـات االسـتثمار مثـل أسـواق المـال، والدخـل الثابـت 
واالسـتثمارات البديلـة. وهـو عضـو مجالـس إدارة عـدد مـن شـركات القطاعيـن العـام والخـاص داخـل وخـارج السـلطنة. 

الفاضل/ فيصل عبد اهلل الفارسي، عضو مجلس اإلدارة

الفاضــل/ فيصــل عبــد اهلل الفارســي عضــو مجلــس اإلدارة منــذ ســبتمبر 2011. وهــو عضــو لجنــة التدقيــق ولجنــة المخاطــر بمجلــس اإلدارة. 
فــي عــام 1٩٩5 التحــق الفاضــل/ فيصــل بالهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة حيــث شــغل مختلــف الوظائــف التــي تضمنــت رئيــس إدارة 
ــس إدارة عــدد مــن شــركات  ــة مجال ــة. كمــا شــغل الفاضــل/ فيصــل أيضــً عضوي ــة بالوكال ــر الخدمــات التأميني ــة ومدي ــع التأميني المناف
المســاهمة العامــة التــي تتضمــن البنــوك. يشــغل الفاضــل / فيصــل فــي الوقــت الحالــي منصــب مديــر إدارة التخطيــط فــي الهيئــة العامــة 

للتأمينــات االجتماعيــة.

الفارسـي حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة العامة من المدرسـة الوطنية لإلدارة العامة في المغرب في 1٩٩٤، ودرجة الماجسـتير 
فـي قانـون التجارة الدولية مـن جامعة هل بالمملكة المتحدة عام 2003. 

الفاضل/ آندرو تشارلز ستيفنس، عضو مجلس اإلدارة 

يشـغل الفاضـل/ سـتيفنس عضويـة مجلـس اإلدارة منـذ يوليـو 2005، وهو أيضـً عضو اللجنة التنفيذيـة ولجنة االئتمان بمجلـس اإلدارة. وهو 
مستشـار لمجلـس إدارة البنـك التجـاري )ش م ق(، وعضـو مجلـس إدارة الترنتيـف بنـك أي إس، تركيـا، وأيضـً عضـو مجلـس إدارة البنـك 

العربـي المتحد بالشـارقة. 

ومـن المناصـب الكبيـرة األخـرى التـي شـغلها الفاضـل/ سـتيفنس منصـب رئيـس مجلـس إدارة أورينـت المحـدودة، ونائـب رئيـس شـركة 
التمويـل المحـدودة التابعـة للبنـك التجـاري وعضـو مجلـس إدارة شـركة قطـر للتأميـن العالميـة. عمـل الفاضـل/ سـتيفنس فـي السـابق 

لـدى كل مـن بنـك سـتاندرد تشـارترد فـي إيرلنـدا، وهونـغ كونـغ، والبحريـن واوغنـدا. 

تخـرج الفاضـل/ أنـدرو سـتفينس مـن جامعـة بيرمنجهـام بالمملكـة المتحـدة بدرجـة البكالوريـوس فـي التجـارة )مرتبـة الشـرف( تخصـص 
مصـارف وتمويل. 

الفاضل/ عمر سهيل سالم بهوان المخيني، عضو مجلس اإلدارة 

الفاضـل/ عمـر سـهيل سـالم بهـوان المخينـي عضـو مجلـس اإلدارة منـذ مايـو 2013؛ وهـو عضـو لجنتـي االئتمـان والتدقيـق بمجلـس اإلدارة. 
يعمـل الفاضـل/ عمـر أيضـً مديـرًا إلدارة االسـتثمار بمجموعـة سـهيل بهـوان القابضـة ش.م.م.، ومديـرًا لشـركة بهـوان الهندسـية ش.م.م. 

الفاضل/ عمر حاصل على درجة بكالوريوس اآلداب في االقتصاد والعلوم السياسية من مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية، لندن.

تشكيلة اإلدارة

يتكـون الهيـكل التنظيمـي إلدارة البنـك مـن رئيس تنفيذي كأعلى سـلطة تنفيذية بالمؤسسـة، يتـم تعيينه، وتحديد مهامـه وامتيازاته 
مـن قبـل مجلـس اإلدارة. كمـا يتـم تعيين مديري العموم لمسـاعدة الرئيـس التنفيذي ولتولي قيادة مجموعات العمل بالبنك. يشـتمل 
الهيـكل التنظيمـي مديـري إدارات لمسـاعدة كافـة المسـاعدين المباشـرين للرئيس التنفيـذي. الجدول التالي يوضح أسـماء أعلى ثمانية 

أعضـاء فـي اإلدارة التنفيذيـة العليا للبنـك مع مناصبهم:

الجدول رقم )8(

المنصباالسم

الرئيس التنفيذي أحمد المسلمي 

مدير عام - رئيس مجموعة الموارد البشرية والشئون اإلدارية ناصر الهاجري 

مدير عام - رئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجارية  واألعمال التجارية  الدولية ناصر الراشدي 

مدير عام - رئيس مجموعة الخدمات المصرفية لألفراد جون تشانج 

مدير عام - رئيس مجموعة المعلومات ورئيس إدارة التحول فيصل أليداث 

مدير عام - رئيس مجموعة الرقابة  المالية أنانثرامان فينكات 

مدير عام - رئيس مجموعة العمليات آندري لوتس 

مدير عام - رئيس مجموعة المخاطر سلمى الجعيدي 
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بيانات عن أسعار السوق

يبيـن الجـدول التالـي أعلـى وأدنـى ومتوسـط أسـعار أسـهم البنـك، كما يقـدم مقارنة ألداء البنك مع المؤشـر الشـامل للبنوك وشـركات 
االسـتثمار خـالل العام 2015:

الجدول رقم )9(   

البنك الوطني العماني ومؤشر البنوك وشركات االستثمار بسوق مسقط لألوراق المالية - السنة المالية 2015 

البنك الوطني العماني مؤشر البنوك وشركات االستثمار

اإلغالقاألدنىاألعليالتاريخاإلغالقاألدنىاألعليالتاريخ

150/3620/3٤٨0/35٨ يناير15٨،072/020٨،017/230٨،021/5٤0 يناير

150/35٨0/3560/35٨ فبراير15٨،1٩٩/٤60٨،171/2٨0٨،1٨1/720 فبراير

150/2٨70/2٨٤0/2٨5 مارس157،76٤/٤207،63٤/5607،70٤/6٤0 مارس

150/31٤0/3100/31٤ أبريل 157،761/3207،72٨/1007،733/370 أبريل 

150/31٨0/3100/31٤ مايو157،730/1307،6٩5/6307،713/٤٩0 مايو

150/3360/3360/336 يونيو157،7٤3/5٤07،72٨/٤707،7٤0/250 يونيو

150/3٤60/3٤60/35٨ يوليو15٨،025/٨٩07،٩٩٩/230٨،021/050 يوليو

150/3060/30٤0/306 أغسطس157،1٤0/0007،06٨/٤107،06٨/٤10 أغسطس

150/2٩20/2٩10/2٩2 سبتمبر156،٨٩3/٩٤06،٨٤7/6106،٨٩3/٩٤0 سبتمبر
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معامالت األطراف ذات العالقة

تفاصيـــل كافـــة المعامـــالت التـــي قـــد تنطـــوي علـــى مصلحـــة محتملـــة لعضـــو فـــي مجلـــس اإلدارة و/ أو أطـــراف أخـــرى ذات عالقـــة يتـــم 
تقديمهـــا لمجلـــس اإلدارة لمراجعتهـــا والموافقـــة عليهـــا وال يحـــق للعضـــو المعنـــي المشـــاركة فـــي النقـــاش أو التصويـــت الـــذي يتـــم علـــى 

مثـــل هـــذه المعامـــالت.

علـى أسـاس نصـف سـنوي، وكمـا فـي 30 يونيـو و31 ديسـمبر مـن كل سـنة ماليـة، يتـم تقديـم تفاصيـل معامـالت األطـراف ذات العالقـة 
للبنـك المركـزي العمانـي والجهـات الرقابيـة األخـرى للعلـم واإلفصـاح حسـب األصـول.

يتـم تقديـم التفاصيـل المتعلقـة بكافـة معامـالت األطـراف ذات العالقـة إلـى المسـاهمين كجـزء مـن البيانـات الماليـة المقدمـة للجمعية 
العموميـة السـنوية للموافقـة عليهـا، مصحوبـة بالبيـان الـذي يؤكـد أن تلـك المعامـالت قـد تمـت بـدون محابـاة وعلـى أسـاس تجـاري حـر 

وبشـكل معقول.  

مراجعة الرقابة الداخلية

إن مجلـس اإلدارة يولـي اهتمامـا كبيـرًا باالحتفـاظ ببيئـة رقابيـة قويـة، وقـد غطـت مراجعاتـه كافـة العمليـات الرقابيـة، بمـا فيهـا الرقابـة 
الماليـة، والرقابـة علـى العمليـات التشـغيلية، والرقابـة علـى االلتـزام، والرقابـة علـى إدارة المخاطـر.

تقـع علـى مجلـس اإلدارة المسـؤولية الكليـة عـن وضـع واالحتفـاظ ومراجعة نظـام إدارة داخلي يوفـر تأكيدات معقولة عـن فعالية وكفاية 
ضوابـط الرقابـة التشـغيلية والماليـة الداخليـة وضوابط الرقابة علـى االلتزام بالقوانين واللوائـح ذات الصلة.

قام مجلس اإلدارة بإنشـاء هيكل إداري يحدد بشـكل واضح األدوار والمسـؤوليات وتدرج المسـؤوليات بالبنك. كما وافق على السياسـات 
التـي تـم تحديثهـا بما في ذلك سياسـة االئتمـان، والمصروفات، واإلفصـاح، والحوكمة وخالفها. 

يتـم بشـكل منتظـم تقديـم تقاريـر إلـى مجلـس اإلدارة حـول الوضع المالي للبنك واألداء التشـغيلي والتجاري ألنشـطة البنـك.  كما تتم 
عـن كثـب مراقبـة ومتابعـة األداء الفعلـي المحقق في مقابـل الموازنات وأداء الفترة السـابقة.

تـم وضـع  يتـم تطبيقهـا بصـورة منتظمـة. وقـد  المناسـبة والتـي  المحاسـبية  السياسـات  الماليـة باسـتخدام  المعلومـات  إعـداد  يتـم 
اإلجـراءات والضوابـط الخاصـة بالعمليـات التشـغيلية مـن أجـل تسـهيل تنفيـذ المعامـالت بشـكل كامـل ودقيـق وفـي وقتهـا المحـدد وبمـا 
يضمـن حمايـة األصـول. يتـم رصـد ذلـك مـن خـالل االلتـزام بكتيبـات السياسـات واإلجـراءات، وتعليمـات األداء المكتبـي والتعميمـات األخرى.

المساهمون

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

البنـك، وبشـكل  اإلبـالغ عـن كافـة المعلومـات الجوهريـة المتعلقـة بنشـاط وعمليـات  أنـه يتـم  إن مجلـس اإلدارة ملتـزم بالتأكـد مـن 
المسـتثمرين. ومجتمـع  المسـاهمين  إلـى  منتظـم، 

للبنـك موقعـه الخـاص علـى شـبكة اإلنترنت، حيث يتم توفير المعلومـات المتعلقة بالبنك ومنتجاته وعملياته وبياناته المالية السـنوية 
.www.nbo.om :وربع السـنوية. عنوان موقع البنك على شـبكة اإلنترنت هو

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

يتـم نشـر النتائـج ربـع السـنوية، ونصف السـنوية، والسـنوية لعمليات البنك فـي الصحف العربية واإلنجليزية الرئيسـية في سـلطنة عمان. 
بعـد االنتهـاء مـن عمليـة التدقيـق الخارجـي، يتـم إرسـال التقريـر السـنوي مـع ملخـص البيانـات الماليـة، عـن طريـق البريـد المسـجل، إلـى 
المسـاهمين، مـع اإلعـالن عـن الموعـد القـادم للجمعيـة العموميـة للبنـك. كذلـك يتـم إبـالغ المسـاهمين بإمكانيـة االتصـال بالبنـك فـي 

حالـة رغبتهـم فـي الحصـول علـى معلومـات حديثـة حـول البنـك أو عملياتـه.

كمـا ينشـر البنـك أيضـً البيانـات الرسـمية الجديـدة علـى موقعـه علـى شـبكة االنترنـت للمسـاهمين والمحلليـن والمسـتثمرين علـى: 
http://www.nbo.om/en/Pages/News/Home.aspx

فـي أوائـل فبرايـر 2015، شـارك البنـك فـي مؤتمر "إى اف جى هيرمس" للمسـتثمرين والتقى بما يربو على 200 من المسـتثمرين الحاليين 
والمرتقبيـن. خـالل الربـع األخيـر مـن 2015، أكمـل البنـك بنجـاح إصـدار سـندات إضافيـة بقيمـة 300 مليـون دوالر أمريكـي مـن الطبقـة األولـى 
لـرأس مـال مؤهـل مـن كـرأس مـال مـن الطبقـة األولـى بموجـب لوائـح بـازل 3. أقـام البنـك حمـالت ترويجيـة فـي الشـرق األقصـى، والشـرق 
األوسـط وأوروبـا. وفـي كلتـا الحالتيـن، تم تقديـم عرض من قبل اإلدارة العليـا للبنك للعديد من المسـتثمرين المرتقبين يغطي مواضيع 
مثـل بيئـة األعمـال، ونبـذة عـن البنـك الوطنـي العمانـي، ونظـرة تجاريـة عامـة، واألداء المالـي، وحوكمـة الشـركة، وإدارة المخاطـر بالبنـك 

وملخـص المعامالت. 

توزيع األرباح 

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

الجدول رقم )10(

األسهم المجانيةاألرباح النقديةالسنة

2011%17.5%2.5

ال يوجد2012%17.5

2013%15%10

201٤%17%10

10%17%2015 )تمت التوصية من قبل مجلس اإلدارة ويخضع لموافقة المساهمين(
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مبادرات المسئولية االجتماعية 

تتعلـق  األخـرى كمـا شـارك فـي مبـادرات  الربحيـة  الخيريـة، والمنظمـات غيـر  المنظمـات  لعـدد مـن  تبرعـات  عـام 2015  البنـك خـالل  وزع 
بالمسـئولية االجتماعيـة بمبلـغ إجمالـي مقـداره 353،26٩/21 ريـاالً. هـذا المبلـغ يقع ضمن حدود الــ 500،000 ريال التي وافقـت الجمعية العامة 

السـنوية للبنـك علـى تخصيصـه فـي اجتماعهـا المنعقـد بتاريـخ 26 مـارس 2015.

فيما يلي تفاصيل التبرعات ومبادرات المسئولية االجتماعية الرئيسية التي قدمها البنك الوطني العماني خالل عام 2015:

الجدول رقم )11( 

المبلغالتفاصيلالمبادرة 

االحتفال بالمقدم السامي
لحضرة صاحب الجاللة

السلطان قابوس بن سعيد المعظم 

لصاحـب  الميمونـة  العـودة  بمناسـبة  بهيجـً  احتفـاالً  البنـك  نظـم 
المعظـم بمشـاركة واسـعة  بـن سـعيد  قابـوس  السـلطان  الجاللـة 

القـرم.  بمنطقـة  وذلـك  المجتمـع  أفـراد  مـع  النطـاق 
كمـا نظـم البنـك الوطني العماني أيضً مسـابقة لوسـائل التواصل 
االجتماعـي بعنـوان "صـور فوتوغرافيـة الحتفـاالت الجمهـور" حيـث قام 

البنـك برصـد جائزة ألفضـل صورة. 
 تـم تثبيـت ملصقات تحمل صورة صاحب الجاللة، السـلطان المفدى، 
علـى سـيارات أول ألـف زائر لهـذا الحدث، وقد تضمنـت الملصقات أيضً 
رسـائل شـكر وعرفـان لجاللـة السـلطان المعظـم ورسـالة "ألجلـك. 

ألجـل الوطن".

31،222

مكتب حفظ البيئة بديوان البالط 
السلطاني )مذكرة تفاهم مدتها

ثالث سنوات لحماية الوعل العربي( 

أبـرم البنـك الوطنـي العمانـي مذكـرة تفاهـم مدتهـا ثـالث سـنوات 
وتتبـع  لدراسـة  السـلطاني  البـالط  بديـوان  البيئـة  مـع مكتـب حفـظ 
حركـة الوعـل العربـي، وهـو فصيلـة مهـددة بخطـر االنقـراض، وذلـك 
لحمايتـه  الطبيعيـة  بيئتـه  فـي  الوعـل  لهـذا  محميـة  إنشـاء  بهـدف 

بقائـه. وضمـان 

16،562

يقيس تقرير االستدامة أثر استراتيجية وبرامج مسئوليتنا االجتماعية تقرير االستدامة 
20،000والذي سيكون جزءا من تقرير حوكمة الشركة للعام 2016.

جمعية مهندسي البترول 

نظمـت جمعيـة مهندسـي البتـرول بجامعة السـلطان قابوس حلقة 
عمـل لتعزيـز الوعـي بشـأن صناعـة النفـط والغـاز فـي سـلطنة عمـان 
للشـباب العمانييـن. وقـد تـم تنظيـم الحفـل بمسـقط جرانـد مـول 

فـي شـهر فبرايـر 2015.

2،500

2015 جمعية البيئة العمانية  عام  في  العمانية  البيئة  جمعية  مع  شراكة  في  البنك  دخل 
7،000لتنظم حملة للتوعية بساعة األرض وحدث للجمهور بالموج مسقط.

جمعية التدخل المبكر لألطفال
من ذوي االحتياجات الخاصة 

نفـط  تنميـة  شـركة  مـع  بالتعـاون  الجمعيـة  مبـادرات  البنـك  دعـم 
عمـان. وتقـدم الجمعية تدريبً مسـتمرًا لألطفال مـن ذوي االحتياجات 

الخاصـة بغيـة إدماجهـم فـي المـدارس والمجتمـع. 
10،000

الجمعية العقارية العمانية  

سـنة  )لمـدة  العمانيـة  العقاريـة  الجمعيـة  مـع  اسـتراتيجية  شـراكة 
ربحيـة  غيـر  منظمـة  العمانيـة  العقاريـة  الجمعيـة  وتعتبـر  واحـدة(. 
أنشـأتها وزارة التنميـة االجتماعيـة فـي عام 2012 لترويـج وتطوير قطاع 
أجـل  المسـتثمرين مـن  ثقـة  العقـارات فـي سـلطنة عمـان، وتعزيـز 

بالبـالد.  االجتماعـي واالقتصـادي  العمـل  أجنـدة  دعـم 

12،000

دعم أول مبادرة من نوعها لتطوير 
لعبة الجولف بين النساء بتالل مسقط  

الجولـف  لعبـة  لتطويـر  برنامـج  أول  إلـى  عمانيـة  امـرأة   26 انضمـت  
مسـقط. تـالل  نـادي  بإدارتـه  يقـوم  برنامـج  وهـو  النسـاء،  5،000وسـط 

دعم رائدات األعمال الناشئات
بسلطنة عمان 

نظمـه  والـذي  األعمـال  لـرواد  العالمـي  األسـبوع  برعايـة  البنـك  قـام  
عمـل  حلقـات  األسـبوع  شـمل  حيـث  لألعمـال،  الوطنـي  المركـز 
مـن  خبـراء  نظمهـا  والمتوسـطة  الصغيـرة  للمؤسسـات  تعليميـة 

القطاعـات. مختلـف 

10،000

المبلغالتفاصيلالمبادرة 

15 منحة دراسية للطالب من األسر
ذات الدخل المحدود 

مـن  عشـر  لخمسـة  دراسـية  منحـً  العمانـي  الوطنـي  البنـك  قـدم 
الطـالب المتفوقيـن من األسـر ذات الدخل المحدود بهدف الدراسـة في 
أفضـل الجامعـات فـي المملكـة المتحـدة. وقـد تـم حتـى اآلن اختيـار 
إحـدى الطالبـات )حكيمـة الحوسـني( لالنضمـام إلـى هـذا البرنامـج. 
حكيمـة اآلن بصـدد اسـتكمال برنامجها التأسيسـي بكلية بيليربي 

فـي برايتـون. 

11،٨٤٩

جائزة االبتكار في قطاع المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة 

الهــدف مــن هــذه المبادرة/المنافســة هــو تحفيــز الشــباب العمانــي 
وتطويرهــا  ومبتكــرة  جديــدة  تجاريــة  ألفــكار  تصــور  وضــع  علــى 
تجاريــة/  أعمــال  إلــى  األفــكار  هــذه  تحويــل  علــى  وتشــجيعهم 
مؤسســات صغيــرة ومتوســطة تتمتــع باســتراتيجيات وخطــط عمــل 

ومســتدامة. قويــة 

20،6٨7

حملة للسالمة المرورية 
ـــذي للبنـــك الوطنـــي  ـــد الفطـــر مـــع الرئيـــس التنفي ـــو خـــاص بعي فيدي
العمانـــي تحـــدث فيـــه عـــن أهميـــة توخـــي الحـــذر وتبنـــي عـــادات 

ــادة اآلمنـــة.  القيـ
3،000

الجمعية العمانية للتوعية بالسرطان

لتشــجيع  بالســرطان  للتوعيــة  الســنوية  المســيرة  البنــك  رعــى 
الكشــف المبكــر لهــذا المــرض والوقايــة منــه. وباإلضافــة إلــى ذلــك، 
ســتخصص هــذه األمــوال لدعــم مرافــق العيــادات الخارجيــة لــدار الحنان 

ــة. ــة للجمعي التابع

20،000

دعم المركز الوطني للتوحد 
الوطنـي للتوحـد والخاصـة بدمـج  المركـز  البنـك دعـم جهـود  رعـى 
األطفـال المصابيـن بالتوحـد فـي المـدارس، وتوفيـر العـالج والتأهيـل 

األطفـال. لهـؤالء 
10،000

برنامج لتوعية المجتمع نظمته شرطة 
عمان السلطانية- الفرقة رقم 9 

إنتـاج سلسـلة مـن الرسـوم المتحركـة بالتعـاون مـع شـرطة عمـان 
السـلطانية لبثهـا خـالل شـهر رمضـان الكريـم. وقـد تناولـت الحلقـات 
الجمهـور  علـى  ينبغـي  التـي  االحتياطـات  جانـب  إلـى  قضايـا مهمـة 

توخيهـا وذلـك مـن خـالل قصـة مصـورة مسـلية ومفيـدة.

25،000

ــك مبادرات رمضان  ــدود وذل ــل المح ــن ذوي الدخ ــر م ــة لألس ــواد غذائي ــالل م ــع س توزي
٨،065بمســاعدة المتطوعيــن فــي البنــك

عرض البنك الوطني العماني 
لالحتفال بالعيد الوطني الـ 45 المجيد 

أول عـرض مـن نوعـه لالحتفـال بالعيـد الوطنـي مـع أفـراد المجتمـع 
الـوزارات( 60،000)أقيـم بشـارع 

سلسلة المتحدثين لرئيس مجلس 
إدارة البنك الوطني العماني 

إنطلقــت هــذه السلســلة فــي العــام 201٤ لســد الفجــوة بيــن الشــباب 
والعمــل  الســلطنة  فــي  المتمرســين  والمهنييــن  الطموحيــن 
كمنصــة تفاعليــة لتبــادل اآلراء واألفــكار حــول مختلــف الموضوعــات. 

ــد شــارك فيهــا فــي عــام 2015 كل مــن:  وق
مارس: معالي خلدون المبارك 
يونيو: الدكتورة أنوشا أنصاري 
سبتمبر: سعادة محمد العبار
ديسمبر: دكتور بول شاليتنر

71.3٨٤.21

دعم أحد الدراجين العمانيين 
دعـم البنـك الـدراج العمانـي ماهـر البروانـي فـي رحلـة عبـر القـارات،  
عبـر  خاللهـا ثـالث قـارات خـالل مـدة زادت قليـاًل عـن  30 يومـا للترويـج 

الخـارج. فـي  للسـلطنة 
7،000

2،000تبرع ألسرة فقيرة.تبرعات مختلفة 

353،269.21إجمالي المصروفات
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توزيع حصص المساهمة 

المساهمون الرئيسيون )5% فأكثر(: 

الجدول رقم )12(

عدد األسهم كما هو فياسم المساهم
31 ديسمبر 2015

النسبة المئوية
من رأس المال

٤67.٩05.٩0٤3٤.٩البنك التجاري

1٩7.677.7531٤.7مجموعة سهيل بهوان القابضة ش.م.م.

153.202.٩6311.٤صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

102.665.2٨٩7.7اتش اس بى سى حساب صندوق تقاعد وزارة الدفاع

٨6.6٩0.٨636.5الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

كان نمط حصص المساهمة كما في 31 ديسمبر 2015: 

الجدول رقم )13(

النسبة المئويةمجموع األسهمعدد المساهمينعدد األسهم
من رأس المال

٨٩.٩%7،000،000161،205،313،7٩٩ فما فوق

3.0%3،000،00010٤0،٨60،0٤7 الى ٩٩٩.٩٩٩،6

1.٩7%1،500،0001326،٤3٩،٤٨0 الى ٩٩٩،٩٩٩،2

2.57%500،000٤03٤،505،75٤ الى ٤٩٩،٩٩٩،1

1.6٩%100،000٩٩22،706،٨7٨ الى ٤٩٩،٩٩٩

0.٩%٩7٨10،٨٨٤،2٩2أقل من 100،000

100%1،1561،340،710،250المجموع

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

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

تفاصيل عدم االلتزام

يلـزم الملحـق رقـم )٤( مـن ميثـاق تنظيـم وإدارة شـركات المسـاهمة العامـة البنك بتوفيـر تفاصيل عدم االلتزام. تشـمل هـذه التفاصيل 
أيـة عقوبـات، قيـود مفروضـة علـى البنـك مـن قبـل سـوق مسـقط لـألوراق الماليـة أو الهيئـة العامة لسـوق المال أو أيـة جهـة تنظيمية أخرى 
كالبنـك المركـزي العمانـي أو أي أمـر متعلـق باألسـواق الماليـة خالل السـنوات الثالث األخيـرة )2013 و201٤ و2015(. لقد تم دفـع المبالغ المالية 

التاليـة خـالل األعوام الثـالث الماضية:

الجدول رقم )14(

201320142015التفاصيل بالريال العماني

الهيئة العامة للتأمينات 
-/0032،0٩٨اإلجتماعية

-/600-/010،000البنك المركزي العماني

-/32،698-/010،000المجموع

المدققون 

يقـر مجلـس اإلدارة بـأن وجـود مدققيـن داخلييـن وخارجييـن أكفـاء يعتبر جزءًا من الحوكمة السـليمة، حيث أنهم يوفرون تقييمً مسـتقالً 
ومسـتمرًا لكفـاءة سياسـات وإجراءات البنك ومـدى االلتزام بها.

كي بي إم جي 

قــام مســاهمو البنــك بتعييــن كــي بــي إم جــي كمدققيــن للشــركة لســنة 2015. كــي بــي إم جــي هــي إحــدى مؤسســات التدقيــق 
والضرائــب واالستشــارات الرائــدة فــي ســلطنة عمــان وتشــكل جــزءًا مــن كــي بــي إم جــي الخليــج األدنــى والتــي تــم تأسيســها فــي عــام 
ــون  ــرا يتضمن ــيين و21 مدي ــن رئيس ــركاء و7 مديري ــون ٤ ش ــا يضم ــن 1٨0 موظف ــر م ــان أكث ــي عم ــي إم ج ــي ب ــب ك ــل بمكت 1٩7٤. يعم
موظفيــن عمانييــن. وتعتبــر كــي بــي إم جــي شــبكة عالميــة مــن المؤسســات المهنيــة التــي تقــوم بتقديــم خدمــات التدقيــق والضرائــب 
واالستشــارات. تعمــل كــي بــي إم جــي فــي أكثــر مــن 150 بلــدًا وبهــا أكثــر مــن 17٤،000 مــن الموظفيــن العامليــن فــي المؤسســات األعضــاء 
حــول العالــم. الشــركات األعضــاء فــي شــبكة كــي بــي إم جــي تنتســب إلــى كــي بــي إم جــي العالميــة التعاونيــة )"كــي بــي إم جــي 

العالميــة"(، وهــي مؤسســة سويســرية.

كـي بـي إم جـي عمـان معتمـدة مـن قبـل الهيئـة العامـة لسـوق المـال لتدقيـق شـركات المسـاهمة العامـة )ش.م.ع.ع.(. خـالل عـام 2015 
حصلـت كـي بـي إم جـي علـى مبلـغ 123،100 ريـال مقابـل الخدمـات المهنيـة المقدمـة للبنـك )٩0،000 ريـال للتدقيـق و 33،100 ريـال مقابـل 

الضرائـب وخدمـات أخـرى(.

نظـرًا للوائـح الهيئـة العامـة لسـوق المـال فإنـه ال يمكـن تعييـن كـي بـي إم جـي لعـام 2016 إذ إنهـا خدمـت لمـدة ٤ سـنوات، ومجلـس إدارة 
البنـك يشـكر كـي بـي إم جـي علـى خدمتهـا خـالل فتـرة السـنوات األربـع الماضيـة. 

إقرار

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

خـالل السـنة قيـد المراجعـة، قـام مجلـس اإلدارة بإجـراء مراجعـة لمدى فعالية سياسـات وإجراءات الرقابـة الداخلية في البنـك، وهو راض عما 
لمسـه مـن حسـن تطبيـق إجراءات الرقابـة الداخلية والتي تهـدف إلى تطبيق متطلبـات الميثاق. 

ويؤكـد مجلـس اإلدارة بأنـه ال توجـد أي مسـائل جوهريـة يمكـن أن تؤثـر علـى اسـتمرارية الشـركة وقدرتهـا علـى مواصلـة عملياتهـا خـالل 
السـنة الماليـة القادمة. 

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

كيان مستقل

هيكل رأس المال

كما في 31 ديسمبر 2015 كان رأس المال المصرح به للبنك 2.000.000.000 سهم بقيمة مائة بيسه للسهم.

 كما في 31 ديسمبر 2015 كان رأس المال المصدر والمدفوع للبنك هو 1.3٤0.710.250 سهم بقيمة مائة بيسة للسهم.

فـي السـنوات السـابقة قـام البنـك بتخصيـص مبالـغ لعملياتـه فـي كل مـن اإلمـارات العربيـة المتحـدة ومصـر بمبلغـي 21 مليـون ريـال 
عمانـي و1٩.25 مليـون ريـال علـى التوالـي. ال يمكـن سـحب هـذه المبالـغ بـدون موافقـة البنـوك المركزيـة فـي الـدول المعنيـة. إضافة إلى 

ذلـك وفـي سـلطنة عمـان قـام البنـك بتخصيـص مبلـغ 13.5 مليـون ريـال مـن رأس المـال باتجـاه نافـذة األعمـال المصرفيـة اإلسـالمية.

كان هيـكل رأس المـال الموحـد للبنـك كمـا فـي تاريـخ إقفـال 31 ديسـمبر 2015، اسـتنادًا إلـى الموجهـات العامـة للبنك المركـزي العماني 
علـى النحـو التالي:

المبلغ بآالف الرياالت عناصر رأس المال

 رأس المال من الطبقة 1

 البنوك المحلية

13٤.071رأس المال المدفوع

3٤.٤65عالوة إصدار 

٤7.737احتياطي قانوني

-احتياطي عام

33.٨٨0احتياطي قروض ثانوية

13.٤07توزيعات أسهم )مقترحة(
106.0٨٩أرباح محتجزة*

369.649رأس مال الطبقة 1 العام قبل التسويات التنظيمية

مبالغ مخصومة

)752(أصل ضريبي مؤجل

368.897رأسمال الطبقة 1 بعد جميع المبالغ المخصومة 

رأسمال إضافي للطبقة 1

115.500سندات مستمرة بالطبقة 1

484.397رأسمال الطبقة 1 بعد جميع الخصومات

 رأسمال الطبقة 2

1.03٩احتياطيات إعادة تقييم/ مكاسب أو خسائر القيمة العادلة التراكمية لألدوات المالية المتاحة للبيع

36،507مخصص خسائر قروض عامة/ احتياطي خسائر قروض عامة

1٨.220دين ثانوي )بعد اإلطفاء(

55،766إجمالي رأسمال الطبقة 2

540،163إجمالي رأس المال النظامي

*مالحظة: األرباح المحتجزة بعد خصم مبلغ 22.٨ مليون ريال الذي يمثل توزيعات األرباح النقدية المقترحة.
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كفاية رأس المال

اإلفصاح النوعي:

تتكون األهداف الكلية إلدارة رأس المال من ثالثة جوانب:

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

تعزيـز كفـاءة البنـك بزيـادة العائـد المعـدل بالمخاطـر فـي مختلـف مراحـل التجميـع )وبالتالـي ضمان عـدم االحتفاظ بــ "فائض"   •
المـال(. غيـر ضـروري مـن رأس 

اتخـاذ القـرار التشـجيعي المطلـع وإدارة المخاطـر بصـورة اسـتباقية عبـر التخصيـص الفعـال والكفـوء لـرأس المـال عبـر جميـع   •
النشـاط. قطاعـات 

 تسـتند خطـة إدارة رأس المـال الـواردة التـي تـم تصورهـا للبنـك علـى إطـار العمـل التشـريعي لمخاطر رأس المـال من بازل 2 وباسـتخدام 
منهج قياسـي الحتسـاب كل من مخاطر االئتمان والسـوق ومنهج المؤشـر األساسـي لمخاطر التشـغيل حسـبما هو منصوص عليه من 

جانـب البنك المركـزي العماني.

تهـدف سياسـة إدارة رأس المـال بالبنـك لضمـان أنـه ووفقـا للعائـد علـى رأس المـال المعـدل بالمخاطـر فإنه قـد تم تخصيص مبلغ مناسـب 
مـن رأس المـال لخطـوط األعمـال الفرديـة. تـم تنفيـذ نموذج العائـد على رأس المـال المعدل بالمخاطـر )RAROC( لكل المحفظة باسـتثناء 

الخدمـات المصرفيـة لألفـراد حيـث حـدد البنـك المركـزي العماني سـقوفا لمعدالت الفائـدة والتي تم االلتـزام بها. 

فـي الوقـت الحالـي تقـوم لجنـة األصـول وااللتزامـات بمراجعـة ورصـد كفايـة رأس المـال واالشـتراطات علـى أسـاس مسـتمر. يتـم إعـداد 
احتسـاب كفايـة رأس المـال وتقديمـه للجنـة األصـول وااللتزامات بغرض المراجعة شـهريا. تمـت مراجعة مختلف سـيناريوهات الجهد باألخذ 
فـي الحسـبان تقلبـات العائـدات وأثـر مخاطـر االئتمـان والسـوق بجانـب تخصيـص رأس المال مـن قبل خط األعمال بما يتماشـى مـع األعمال 

فـي هـذه االجتماعات.

اإلفصاح النوعي 

تـم اتبـاع مجموعـة مـن المبـادرات كجـزء مـن إدارة رأس المـال لتزويـد البنـك بنظـام إنـذار مبكـر مـن حيـث مسـتويات رأسـماله لتمكينـه 
مـن اتخـاذ تدابيـر مناسـبة فـي مرحلـة مبكـرة لمنـع انخفـاض رأس المـال إلـى مـا دون الحـدود المقبولـة.

يقـوم البنـك بإعـداد مسـتند )أسـلوب إجـراءات التقييـم الداخلـي لكفايـة رأس المـال( تماشـيا مـع موجهـات بـازل 2 بهـدف تقييـم كافـة 
المخاطـر علـى مسـتوى المؤسسـة التـي لـم يتـم تناولهـا بالكامـل فـي مخاطـر بـازل 1. يعالج هذا المسـتند مـن خالل تقييـم موضوعي 
وذاتـي كفايـة رأس المـال بعـد وضـع اعتبـار لتأثيـر المخاطـر اإلضافيـة مثـل مخاطـر االئتمـان الخفيـة، وعمليـات تخفيـف مخاطـر االئتمـان 
الخفيـة، ومخاطـر االئتمـان الخفيـة المتعلقـة باألسـهم، ومخاطـر السـوق الخفيـة المتعلقـة بالعمـالت، ومخاطـر تركيـز االئتمـان، ومخاطـر 
معـدالت الفائـدة بالدفاتـر البنكيـة، ومخاطـر التسـوية، ومخاطـر السـمعة، والمخاطـر اإلسـتراتيجية ومخاطـر االلتزام باإلضافـة إلى مختلف 
مسـتويات نتائـج اختبـارات الجهـد. فـي أعقـاب الموجهـات الصـادرة مـن البنـك المركـزي العمانـي فـي ديسـمبر 2012 تـم القيـام بالتقييـم 
بموجـب أسـلوب إجـراءات التقييـم الداخلـي لكفايـة رأس المـال وتقديمـه إلـى البنـك المركـزي العمانـي حسـبما هـو موصـى بـه فـي 

الموجهـات. سيسـعى البنـك أيضـا إلـى تطبيـق الموجهـات التنظيميـة، متـى انطبـق ذلـك علـى بـازل 3، عنـد قيامـه بإجـراء التقييـم. 

اإلفصاح الكمي

(بآالف الرياالت (  المركز كما في 31 ديسمبر  2015 

المبلغ التفاصيل

484.397رأسمال الطبقة 1 )بعد الخصومات اإلشرافية(

55،766رأسمال الطبقة 2 )بعد الخصومات اإلشرافية وحتى الحدود المستوفاة(

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

-منها إجمالي حد رأسمال الطبقة 3 المستوفى

2.714.296األصول المرجحة بالمخاطر – دفتر البنك

221.169األصول المرجحة بالمخاطر - المخاطر التشغيلية

2.935.465إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك + المخاطر التشغيلية

370.602الحد األدنى لرأس المال المطلوب لدعم األصول المرجحة بالمخاطر لدفتر البنك والمخاطر التشغيلية

31٤،٨36)1(   الحد األدنى المطلوب لرأسمال الطبقة 1 لدفتر البنك ومخاطر التشغيل

55،766)2(   رأسمال الطبقة 2 المطلوب لدفتر البنك ومخاطر التشغيل

16٩،561رأسمال الطبقة 1 المتاح لدعم دفتر المتاجرة

-رأسمال الطبقة 2 المتاح لدعم دفتر المتاجرة

41.139األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر المتاجرة

5.1٩٤إجمالي رأس المال المطلوب لدعم دفتر المتاجرة

1.٤٨0الحد األدنى لرأسمال الطبقة 1 المطلوب لدعم دفتر المتاجرة

540،163إجمالي رأس المال النظامي

2.976.604إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - البنك بأكمله

18.2معدل كفاية رأس المال حسب بنك التسويات الدولية )بي آي إس(
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اإلفصاح الكمي

إفصاحات بازل 3

التزامـا بالتعميـم رقـم ب م 111٤ بتاريـخ 17 نوفمبـر 2013 والصـادر عـن البنـك المركـزي العمانـي، تـم أدنـاه تقديـم إفصاحـات إلزاميـة معينـة 
حـول كفايـة رأس المـال:

بآالف الرياالت  المركز كما في 31 ديسمبر  2015 

إجمالي الرصيدالتفاصيل
)القيمة الدفترية(

صافي الرصيد
األصول المرجحة بالمخاطر)القيمة الدفترية(

3،305،٤363.1٩٨.0332.٤15.7٩٨بنود داخل الميزانية العمومية

30٨.٤2630٨.٤262٨6.115بنود خارج الميزانية العمومية

12.3٨312.3٨312.3٨3مشتقات

221.16٩--مخاطر التشغيل

٤1.13٩--مخاطر السوق

3.623.4613.616.0582.976.604اإلجمالي

36٨.٨٩7--رأسمال الطبقة 1 العام

115.500--رأسمال إضافي للطبقة 1

55،766--رأسمال الطبقة 2

540،163--إجمالي رأس المال النظامي 

375.7٩6--إجمالي رأس المال المطلوب @ %12.625

3٤2.6٨0--متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان

5.1٩٤--متطلبات رأس المال لمخاطر السوق

27.٩22--متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل

12.٤--معدل حقوق ملكية الطبقة 1 العام

16.3--معدل الطبقة 1

18.2--إجمالي معدل رأس المال

التعرض للمخاطر والتقييم

إدارة المخاطر

الهـدف األساسـي إلدارة المخاطـر هـو حمايـة مـوارد البنـك مـن مختلـف المخاطـر التـي يواجههـا البنـك. تشـتمل مجموعـة إدارة المخاطـر 
السـوق،  األفـراد، ومخاطـر  ائتمـان  والمتوسـطة، ومخاطـر  الصغيـرة  المؤسسـات  ائتمـان  المؤسسـات، ومخاطـر  ائتمـان  علـى مخاطـر 
والمخاطـر التشـغيلية، ومخاطـر أمـن المعلومـات واسـتمرارية األعمـال، وآليـة مراجعـة القـروض. تتبع كافـة وحـدات إدارة المخاطر لرئيس 

مجموعـة إدارة المخاطـر وهـي مسـتقلة عـن وحـدات األعمـال. 

تهـدف إسـتراتيجية مخاطـر االئتمـان بالبنـك إلى تبني منهج للنمـو االئتماني وإلى عدم التركيز على مجاالت تعتبر نسـبيا عالية المخاطر 
بناءا على األحوال السـوقية السـائدة والمتوقعة. 

اإلطـار اإلداري والسياسـات واإلجـراءات المطبقـة إلدارة المخاطـر مبنيـة علـى أفضـل الممارسـات العالميـة، وتوصيـات لجنـة بـازل والموجهات 
الصـادرة مـن البنـك المركـزي العماني.  

يتعرض البنك للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان

اإلفصاحات النوعية

مخاطـر االئتمـان هـي مخاطـر الخسـارة الماليـة التـي يتكبدهـا البنـك فـي حالـة عجـز عميـل أو طـرف مقابـل فـي األداة الماليـة عـن الوفـاء 
بالتزاماتـه التعاقديـة وهـي تنشـأ بصفـة أساسـية مـن القـروض والسـلف التـي يقدمهـا البنـك للعمـالء والبنـوك األخـرى واألوراق الماليـة 
االسـتثمارية. ألغـراض التقاريـر عـن إدارة المخاطـر يـدرس البنـك ويوحـد جميـع بنـود التعـرض لمخاطـر االئتمـان )مثـل مخاطـر عجـز طـرف 

ملتـزم أو مخاطـر بلـد أو قطـاع(.

يديـر البنـك مخاطـر االئتمـان ويسـيطر عليهـا بوضـع حـدود داخليـة لكميـة المخاطـر التـي يرغـب فـي قبولهـا مـن أطـراف مقابلـة فرديـة 
وجماعيـة )ملتزميـن أفـراد( وقطاعـات صناعية تمشـيا مع الموجهات الصادرة من البنك المركزي العماني. يقوم البنك بحسـاب الخسـائر 
المتوقعـة للتعرضـات االئتمانيـة علـى أسـاس تصنيـف المخاطـر لـكال نوعـي القـروض الممنوحـة للشـركات واألفـراد بالفئة المتعثـرة بناءا 
علـى الموجهـات الصـادرة مـن البنـك المركـزي العمانـي. يهـدف البنـك مـن إدارة مخاطـر االئتمـان إلـى حمايـة جـودة االئتمـان فـي عملياتـه 
االئتمانيـة. تـدار مخاطـر االئتمـان فـي إطـار المتطلبـات التنظيميـة الصـادرة عن البنك المركـزي العماني وإطـار عمل المخاطـر المنصوص 

عليـه فـي الئحـة المخاطـر وسياسـات وإجـراءات االئتمان.

تتـم مراجعـة السياسـات واإلجـراءات مـن قبـل اإلدارة ولجنـة المخاطـر بمجلـس اإلدارة علـى نحـو دوري للتأكـد مـن أنهـا مالئمـة ألفضـل 
الممارسـات السـائدة. تتـم الموافقـة علـى التعرضـات عـن طريـق صالحيـات مفوضـة بنـاءا علـى تفويـض مـن مجلـس اإلدارة ولجنـة االئتمان 
الداخلـي والخارجـي(  )التقييـم  الفـرد، ونوعيـة االئتمـان  بمجلـس اإلدارة. يكـون تفويـض الصالحيـات مبنيـا علـى حجـم تعـرض الملتـزم 
باإلضافـة إلـى مسـتوى تخفيـف مخاطـر االئتمـان )الضمـان والكفالـة الـخ( للتعرضـات المقترحـة. بالنسـبة للتعرضـات لمخاطـر األفـراد هناك 
تفويـض للصالحيـات لمعالجـة حـاالت االسـتثناءات لبرنامـج اإلقـراض المعتمـد. تتـم عمليـات السـيطرة والرقابـة علـى التعرضـات االئتمانيـة 

وإدارتهـا بالتعـاون مـع وحـدات األعمـال المعنيـة وفقـا لإلجـراءات الموضوعـة. 

لـدى البنـك هيـكل إدارة مخاطـر ائتمـان قـوي يشـتمل علـى إدارات مخاطـر ائتمـان الشـركات، ومخاطـر ائتمـان الشـركات والمؤسسـات 
الصغيـرة والمتوسـطة ومخاطـر ائتمـان األفـراد، وآليـة مراجعـة القـروض، ومعالجـة القـروض المتعثـرة وإدارات إدارة ومراقبـة االئتمـان. 

مخاطر ائتمان الشركات ومخاطر ائتمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

إدارة مخاطـر ائتمـان الشـركات مسـئولة عـن التقييـم المسـتقل والرقابـة علـى المخاطـر ذات العالقـة بجميـع تعرضـات األعمـال البنكيـة 
للشـركات والمؤسسـات الماليـة بينمـا تقـوم إدارة المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة بإجـراء مراجعـات مسـتقلة لألعمـال المصرفيـة 
وتعرضـات وحـدة األعمـال الصغيـرة. تقـوم كلتـا اإلدارتيـن بمراجعـة وتقييـم مخاطـر االئتمـان لجميـع التعرضـات المقترحـة قبـل االلتـزام 
بتقديـم التسـهيالت االئتمانيـة للعمـالء مـن جانـب وحـدات العمـل المعنيـة. تخضـع عمليـات التجديـد والمراجعـة للتسـهيالت لنفـس تلـك 
اإلجـراءات. يتـم أيضـا تقييـم كل عـرض فيمـا يخـص حـدود التركيز الموضوعـة لكافة القطاعـات االقتصادية، والـدول، ودرجـات المخاطر... الخ 
حيـث يتـم تسـليط الضـوء علـى أي مخالفـات، إن وجـدت. يتبـع البنـك التسـعير المسـتند إلـى المخاطـر ويتم أيضـا تقييم أي عـرض ائتمان 
اسـتنادا إلـى مؤشـرات داخليـة للعائـدات المعدلـة بالمخاطـر المطلوبة. قـام البنك بتنفيذ نمـوذج مودي لتحليل المخاطـر بغرض تصنيف 
مخاطـر المقترضيـن مـن الشـركات. تقـوم إدارة مخاطـر الشـركات أيضـا بتقديـم المشـورة والتوجيـه لوحـدات األعمـال بغرض نشـر أفضل 

الممارسـات فـي البنـك بأكملـه فـي مجـال إدارة مخاطـر االئتمـان.

باإلضافـة إلـى المراجعـات السـنوية الرسـمية لمخاطـر االئتمـان لـكل تسـهيل ممنـوح للشـركات، يتـم إجـراء عـدد أكبـر مـن المراجعـات 
علـى الحسـابات قيـد المالحظـة وشـركات المسـاهمة العامـة والتعرضـات الكبيـرة. كمـا يسـتمر البنـك فـي إجـراء مراجعـة ربـع سـنوية 
للمؤسسـات الماليـة والمحفظـة علـى مسـتوى البلـد متضمنـة اختبـارات الجهـد ومراجعة عمليـات التصنيـف والمالمح بما يتماشـى مع 

أفضـل الممارسـات والتوجيهـات النظاميـة.

مخاطر ائتمان األفراد

تقـوم إدارة ائتمـان األفـراد بـإدارة مخاطـر االئتمـان فـي محفظـة األفـراد. يتـم منـح تسـهيالت االئتمـان للعمـالء األفـراد اسـتنادا إلـى برامـج 
المنتجـات. يحتـوي منهـج اإلقـراض المبرمـج علـى معاييـر قياسـية لقبـول المخاطـر وممارسـات معالجـة القـروض بغـرض الحصـول علـى 
أفضـل كفـاءة ومخاطـر/ حوافـز لهـذه المحافـظ. يتـم اعتماد برامـج المنتجات من جانـب لجنة المخاطـر بمجلس اإلدارة ويتم رصـد أداء هذه 

البرامـج ومراجعتهـا علـى نحـو منتظـم.
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اسـتنادا إلـى الظـروف السـائدة بالسـوق حافـظ البنـك علـى رصـده المسـتمر للمحفظـة وقـام بالمراجعـة الشـاملة لسياسـة االئتمـان/ 
برنامـج المنتـج. تتـم مراجعـة التسـهيالت االئتمانيـة خـارج سياسـة االئتمـان / برامـج المنتـج بصورة فرديـة وتقييمها مـن جانـب إدارة الخدمات 

المصرفيـة لألفـراد وإدارة مخاطـر ائتمـان األفـراد.

أدخلـت العديـد مـن التعزيـزات علـى النظـام والمعالجـات الجديدة في مختلف األنشـطة الحساسـة بهدف تحسـين جودة وكفـاءة المعالجة 
وتعزيـز منهجيـات االسـترداد فـي محفظـة األفـراد. نفذ البنـك نظام آلي لتحصيـل القروض بغرض تعزيـز عمليات التحصيل واالسـترداد كما 

نفـذ نظامـً آليـً لتنظيـم القـروض إلدخـال المزيد مـن التعزيزات على إطـار عمل مخاطر ائتمـان األفراد.

آلية مراجعة القروض

تقـوم آليـة مسـتقلة لمراجعـة القـروض بتقييـم جـودة دفتـر البنـك والموازنة بيـن المخاطـر والحوافز حيث تقـوم بإدخال تحسـينات نوعية 
فـي إدارة االئتمـان. تقـوم اآلليـة بتقييـم فعاليـة إدارة القـرض وسـالمة أسـلوب تـدرج االئتمـان وتقييـم مخصصـات خسـائر القـروض العامـة 

والخاصـة وجـودة المحفظـة وخالفها.

إدارة معالجة القروض المتعثرة 

إدارة معالجـة القـروض المتعثـرة مسـؤولة عـن المتابعـة المتواصلـة لـكل حسـاب متعثـر باسـتخدام جميـع التدابيـر المتاحـة لتخفيـض 
التعـرض لمجموعـات المخاطـر العاليـة لمضاعفـة حـاالت االسـترداد وإعـادة تأهيـل هـذه العالقـات بحيـث يمكـن إرجاعهـا مـرة أخـرى إلـى 

خطـوط أعمالهـا التجاريـة كحسـابات عاملـة بشـكل تـام والتحسـين المتواصـل لمركـز المحفظـة.

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

يتـم إجـراء مراجعـة شـاملة لمحفظـة ائتمـان الشـركات على نحو ربع سـنوي وتقديـم تقرير إلـى اإلدارة العليا ولجنة المخاطـر بالمجلس. 
تتضمـن المجـاالت البـارزة فـي مراجعة المخاطـر ما يلي:

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  •

باإلضافـة إلـى ذلـك يقـوم البنـك بإجـراء دراسـات صناعـة فـي مختلـف القطاعـات التـي يعتبـر أن لهـا تأثيـر علـى جـودة محفظـة االئتمـان 
مثـل العقـارات والتأجيـر والقطاعـات المتأثـرة بالتقلبـات فـي أسـعار السـلع. بالنسـبة للتعرضـات لمجموعـة المؤسسـات الماليـة يقـوم 
البنـك بإجـراء اختبـارات جهـد ومراجعـات ربـع سـنوية للتصنيفات والمالمح المرحلة سـلبيً بما يتماشـى مع أفضل الممارسـات والموجهات 

التنظيميـة. تتـم مراجعـة هـذه التقاريـر بصـورة دوريـة مـن جانـب اإلدارة العليـا ولجنـة المخاطـر بمجلـس اإلدارة.

يتـم إجـراء مراجعـة شـهرية لمحفظـة ائتمـان األفـراد ويتـم تقديمهـا إلـى اإلدارة العليـا ولجنـة المخاطـر بمجلـس اإلدارة وفـي كل ربـع سـنة 
يتـم عـرض آخـر تقريـر علـى لجنـة المخاطـر بمجلـس اإلدارة. المجـاالت البـارزة التـي تغطيهـا المراجعـة هـي:

مراجعة المحفظة  •
ملخـص اإلدارة واتجاهـات التأخـر فـي األداء واتجاهـات األصـول غيـر العاملـة )متضمنـة تحليـل التأخـر مـن حيـث المنتـج وتحليـل   •

وخالفهـا( االئتمـان  معاييـر  مختلـف  عبـر  األداء  فـي  التعثـر  وحـاالت   vintage analysis فينيتـج 
المشاريع التي تتم مباشرتها/ الوفاء بها خالل الشهر  •

حاالت االسترداد  •

القياس

فـي الوقـت الحالـي يحتسـب البنـك الخسـائر المتوقعة علـى مخاطر ائتمانه على أسـاس تصنيف الخطر في كل من القروض للشـركات 
واألفـراد للفئـة المتعثـرة اسـتنادًا إلى الموجهات الصادرة عـن البنك المركزي.

يحصـل البنـك علـى ضمانـات إضافيـة/ مخففـات لالئتمـان فـي مقابـل القـروض والسـلف الممنوحـة للعمـالء فـي شـكل منافـع رهن على 
عقـارات أو حجـز علـى نقـد/ أوراق ماليـة أو ضمانـات أو خالفها. تسـتند تقديـرات القيمة العادلة على قيمة الضمـان اإلضافي الُمقيم في وقت 
االقتـراض وعلـى فتـرات منتظمـة حسـب اإلجـراءات المعتمـدة داخليـا، أي بمعـدل كل ثـالث سـنوات بالنسـبة للممتلـكات ويوميا بالنسـبة 

لألسـهم وخالفهـا. بصـورة عامـة، ال يتـم االحتفـاظ بضمـان إضافي مقابـل االئتمان الممنـوح للبنوك.

تعريف ما تجاوز استحقاقه وما انخفضت قيمته:  

يعتبـر القـرض الـذي تـم مسـبقً تحديـد مدفوعـات سـداد أصلـه وفوائـده علـى أنـه قـد تجـاوز موعـد اسـتحقاقه عندما ال يتـم دفعه فـي تاريخ 
االسـتحقاق الـذي يحـدده البنـك ضمـن شـروط منـح القرض.

تعامل تسهيالت االئتمان كالسحوبات على المكشوف وحدود التسهيالت االئتمانية وخالفها على أنها قد تجاوزت موعد استحقاقها إذا:
ظل الرصيد القائم يزيد بصورة مستمرة عن نسبة 10% من الحد الممنوح/ المصرح به؛ أو  •

فـي الحـاالت التـي يكـون فيهـا الرصيـد القائـم فـي حسـاب التشـغيل األساسـي أقـل مـن الحـد الممنـوح/ المصـرح بـه ولكـن لـم   •
أو المحتسـبة،  الفائـدة  لتغطيـة  الحسـاب  فـي  إيداعـات كافيـة  تكـن هنـاك 
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.  •

 جميـع القـروض والسـلف التـي يتـم تصنيفهـا علـى أنهـا تحـت المالحظـة أو مشـكوك فيهـا أو خسـارة يتـم وضعهـا فـي فئـة القـروض غير 
العاملـة، أي أنهـا أصـول انخفضـت قيمتها.

يتـم إجـراء تقييـم علـى نحـو مسـتمر، بصـورة ربع سـنوية على األقل، لتحديـد ما إذا كان هناك مؤشـر موضوعي على انخفـاض قيمة أحد 
األصـول الماليـة. فـي حالـة وجـود مثـل ذلـك المؤشـر يتـم تحديـد القيمـة القابلـة لالسـترداد لذلك األصـل ويتم إدراج أيـة خسـارة انخفاض في 

قيمـة األصـل، اسـتنادًا للقيمـة الحاليـة للتدفقات النقدية المسـتقبلية، فـي قائمة الدخل.

سياسة إدارة مخاطر االئتمان

دليـل شـامل لسياسـات وإجـراءات مخاطـر ائتمـان الشـركات يقـدم موجهـات مفصلـة تتضمـن الحـدود التنظيميـة / الداخليـة. كمـا يوفـر 
دليـل اإلجـراءات موجهـات مفصلـة لإلجـراءات عـن أسـلوب االئتمـان والصيـغ التـي يجـب اسـتخدامها لمعالجـة طلبـات االئتمـان الفرديـة. تتـم 
إدارة تعرضـات االئتمـان المقـدم لمجموعـة المؤسسـات الماليـة حسـب موجهـات سياسـة المؤسسـات الماليـة. تـورد سياسـة االئتمـان 
لألفـراد الخطـوط العريضـة لموجهـات السياسـة ذات الصلـة باألعمـال المصرفيـة لألفـراد وهي تغطـي برامج المنتجـات والمعاييـر ذات الصلة 
بالقـروض المضمونـة بالرواتـب، والرهـون وبطاقـات االئتمـان وبرامـج منتجـات األفراد األخـرى. تتم مراجعة سياسـات وإجـراءات االئتمان بصفة 

دوريـة للتأكـد مـن أنهـا تتماشـى مـع موجهـات السـوق والموجهـات التنظيميـة.
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اإلفصاح الكمي

إجمالـي مجمـوع تعرضـات االئتمـان مضافـً إليهـا المتوسـط اليومـي إلجمالـي التعـرض للمخاطـر علـى مـدى الفتـرة   )1(
 :2015 ديسـمبر   31 فـي  كمـا  االئتمـان  لمخاطـر  الرئيسـية  األنـواع  حسـب  المقسـمة 

)بآالف الرياالت(

نوع التعرضم
لمخاطر االئتمان

متوسط اإلجمالي
للتعرض للمخاطر

اإلجمالي الكلي للتعرض
للمخاطر كما في

31 ديسمبر 31201٤ ديسمبر 2015السنة الماضيةالسنة الحالية

70.66662.06769.9875٩.7٨1سحوبات على المكشوف1

1.144.6571.06٩.2631،190،1951.0٤6.172قروض شخصية2

137.686٩٨.٤11149.388117.1٩5قروض مقابل إيصاالت أمانة3

1.117.964٩٩5.05٩1،151،6431.12٤.٩00قروض أخرى٤

43.6122٨.76٤61.092٤7.713كمبياالت مشتراة/ مخصومة5

2.514.5862.253.56٤2.622.3051،2٨2،110اإلجمالي

التوزيـع الجغرافـي لتعرضـات االئتمـان مقســمة حسـب المنطقـة المهمــة وفًقـا ألنـواع التعـرض لمخاطـر االئتمـان كمـا   )2(
 :2015 31 ديسـمبر  فـي 

)بآالف الرياالت(

عماننوع التعرض لمخاطر االئتمانم

دول 
مجلس 
التعاون 
األخرى

دول 
منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
والتنمية 

المجموعأخرىباكستان

٩6٩.٩٨7--5٩.22710.751سحوبات على المكشوف1

٤2٤1،1٩0،1٩5--1.1٨2.٨50٩61قروض شخصية2

1٤٩.3٨٨---٩3.17٤56.21٤قروض مقابل إيصاالت أمانة3

11،151،6٤3*٩٩0.0٨51٤3.61٤15.٤33٨.٤70قروض أخرى٤

61.0٩2---35.7٨225.310كمبياالت مشتراة/ مخصومة5

2.361.118236.85015.4338.4704342.622.305اإلجمالي

التوزيع حسـب نوع مجال النشـاط أو الطرف المقابل للمخاطر مقسـما حسـب األنواع الرئيسـية لمخاطر االئتمان كما   )3( 
فـي 31 ديسـمبر 2015: 

)بآالف الرياالت(

القطاع االقتصاديم
السحب 

على 
المكشوف

القروض
كمبياالت 
مشتراة/ 
مخصومة

المجموع أخرى
الكلي

المخاطر 
خارج 

الميزانية 
العمومية

-٩3،٩٨2٩٤،0٤6-6٤-تجارة االستيراد1

-----تجارة التصدير2

13.72670.5271.2٤525.٤13110.٩1156.٤57تجارة الجملة واألفراد3
2.٤351٩.٩٨٨66323.0٨6٩٩٤التعدين والمحاجر٤
1٤.0٤622٩.05٩1٩.٤٤3536263.0٨٤253.٤10اإلنشاءات5
6.72320٨.0202.517٨.٩3٤226.1٩٤٤٨.23٤التصنيع6
53.55٨5.٩32-20٨53.21213٨الكهرباء والغاز والماء7
130.5٤11٨.2٤٨-1.07712٨.6٨577٩النقل واالتصاالت٨
٨٨.335٨٤.55٩--6.30٤٨2.031المؤسسات المالية٩
10.373261.٤2٤10،2٩٩17،66٩2٩٩.٨6632.507الخدمات10
1.1٩0.1٩53٨7--71.1٩0.1٨٨القروض الشخصية11
7.٨11266--٨67.725الزراعة واألنشطة التابعة12
-13---13الحكومة13

-٤2.٤٩2--٤2.٤٩2-القروض غير المقيمة1٤

1٤.٩٨٩٤٨.٤2326.0072،753٩2.٩٨156،7٩7جميع األخرى15
69.9872.341.83861.092149.3882.622.305557.791اإلجمالي

الرئيسـية  األنـواع  القـروض بكاملهـا، موزعـة حسـب  الباقيـة كمـا فـي 31 ديسـمبر 2015 لمحفظـة  التعاقديـة  القيمـة   )4(
التالـي:  النحـو  علـى  االئتمـان  لمخاطـر 

)بآالف الرياالت(

سحب على الفترة الزمنيةم
قروضالمكشوف

كمبياالت 
مشتراة/ 
مخصومة

المجموع أخرى
المخاطر خارج 

الميزانية 
العمومية

3.٤٩٩13٩.56٩٤1.05537.32٨221.٤51160.٨٩7حتى شهر واحد1

13.٤٩٩15٨.7731٨.11266.٤5٩2٤6.٨٤3150.5٩5-3 شهور2

33.٤٩٩62.2021.٩25٤5.00٤112.63060.٩36-6 شهور3

5٩73٩.٤273٤.2٤1-63.٤٩٩35.331-٩ شهور٤

11٤.٩٩67٤.٩03--٩3.٤٩٩111.٤٩7-12 شهرًا5

332.02172.2٨5--117.٤٩731٤.52٤-3 سنوات6

232.5603.٩32--317.٤٩7215.063-5 سنوات7

أكثر من٨
1.322.3772--517.٤٩٨1.30٤.٨7٩ سنوات

69.9872.341.83861.092149.3882.622.305557.791اإلجمالي
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إجمالي القروض موزعة حسب نوع المجال الرئيسي أو الطرف المقابل كما في 31 ديسمبر 2015:   )5(  

)بآالف الرياالت(

إجمالي القطاع االقتصاديم
القروض

منها: 
القروض 

غير العاملة

المخصصات 
العامة 

المحتفظ 
بها

المخصصات 
الخاصة 

المحتفظ 
بها

فائدة 
مجنبة

مخصصات 
مكونة 

خالل السنة

سلف 
مشطوبة 

خالل 
السنة

-1٨٤--٩٤1-٩٤.0٤6تجارة االستيراد1

266------تجارة التصدير2

110.٩107.٤721.10٩٤.0٨71.7٩٨1.167٤0٨تجارة الجملة والتجزئة3

-23.0٨62132311٩31٩253التعدين والمعادن٤

263.0٨٤2.0٤52.631٩٨1٤30٩1٨7اإلنشاءات5

226.1٩515.3٨٩2.262٩.01٤5.00٩22٨76٨التصنيع6

266---536-53.55٩الكهرباء والغاز والماء7

-130.5٤12.2121.3051.3٨٨77376النقل واالتصاالت٨

٨٨2--٨٨3-٨٨.336المؤسسات المالية٩

-2٩٩.٨66٩3٤2.٩٩٩5621٩1732الخدمات10

1.1٩0.1٩527.6٨321.07615.3٨71.٩21٨.٤075,581القروض الشخصية11

الزراعة واألنشطة12
--7.٨111.2٨27٨٤0٨7٤5ذات الصلة

------13الحكومة13

----٤25-٤2.٤٩2القروض غير المقيمة1٤

-٩2.171٤.3311.٩01٨.3٤75773.٤1٩األخرى جميعا15

2.622.30561.56136.37740.36711.46315.4727.032اإلجمالي

 

مبلـغ القـروض التـي انخفضـت قيمتهـا كمـا فـي 31 ديسـمبر 2015 موزعـة حسـب نـوع المناطـق الجغرافيـة المهمـة   )6(
جغرافيـة:  منطقـة  بـكل  المتعلقـة  والعامـة  الخاصـة  المخصصـات  مبالـغ  متضمنـة 

)بآالف الرياالت(

المنطقة م
الجغرافية

إجمالي 
القروض

منها: 
القروض غير 

العاملة

المخصصات 
العامة 

المحتفظ 
بها

المخصصات 
الخاصة 

المحتفظ 
بها

فائدة مجنبة
مخصصات 

مكونة خالل 
السنة

سلف 
مشطوبة 
خالل السنة

2.361.11٨55.33232.6563٤.506٩.٨3313.7٨٩5.5٩٤عمان1

2
دول مجلس 

التعاون 
األخرى

236.٨505.7٩63.٤٨25.5131.5٤61.6٨27

3

دول منظمة 
التعاون 

االقتصادي 
والتنمية

15.٤33-15٤----

-------الهند٤

----٨5-٨.٤70باكستان5

3٤٨٨٤11.٤31-٤3٤٤3٤أخرى6

2.622.30561.56136.37740.36711.46315.4727.032المجموع

الحركة في إجمالي القروض   )7(

)بآالف الرياالت(

الحركة في إجمالي القروض خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 

القروض المتعثرةالقروض العاملةالتفاصيلم

بطيئة قياسية
مشكوك غير قياسيةالحركة

إجماليخسارة فيها

2.250.701٨6.5٩5٩.7٩٤٨.52٨٤0.1٤32.3٩5.761رصيد افتتاحي1

-13.1132.3023.٨٩٤٨.365)27.67٤(الترحيل/ التغيرات )+/-(2

٨٩٨.7٨٤2.٩٨51.6727252.755٩06.٩21قروض جديدة3

)673.3٤5()2.50٤()3.123()3.٩5٨()3٤.1٩٨()62٩.562(استرداد قروض٤

)7.032()7.032(----قروض مشطوبة5

2.492.24968.4959.81010.02441.7272.622.305رصيد اإلقفال6

36.53٨1.٤7٨2.657٤.22031.٨5076.7٤3مخصصات محتفظ بها7

15٨٤0010.٩0511.٤63--فائدة مجنبة٨
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مخاطر االئتمان - اإلفصاح عن المحافظ الخاضعة للمنهج القياسي

اإلفصاح النوعي

يتبـع البنـك تصنيـف مـوودي لـكل مـن التعرضـات السـيادية وفيمـا بيـن البنـوك بينما يعامـل باقـي المخاطر على أنهـا مخاطر   •
غيـر مصنفـة بنسـبة خطـر %100.

يسـتخدم البنـك تقديـره، بموافقـة البنـك المركـزي العمانـي، فـي معاملـة القـروض والسـلف غيـر المصنفـة بمخاطـر مرجحة   •
بنسـبة 100%، فيمـا عـدا قـروض اإلسـكان التـي هـي بمخاطـر مرجحـة بنسـبة 35%، وذلـك اسـتنادًا إلـى االشـتراطات المنصـوص 

عليهـا فـي الموجهـات الصـادرة عـن البنـك المركـزي العمانـي.
بصورة مماثلة ومع موافقة البنك المركزي العماني يستخدم البنك تقديره في المنهج البسيط إلثبات الضمانات اإلضافية.  •

اإلفصاح الكمي

إجمالي مبلغ التعرضات كما في 31 ديسمبر 2015، وفقً للمنهج القياسي كما يلي:

)بآالف الرياالت(

بنسبةالمنتج/ التصنيفم
%0

بنسبة
%20

بنسبة
%35

بنسبة
%50

بنسبة
%100

بنسبة 
المجموع%150

مصنفة 

٤٤0.071-٨5--٤3٩.٩٨6سيادية  1

70.30٨17.٤01601٨5.552-٩7.7٨3-بنوك2

غير مصنفة 

1.22٤.723-1،206،115--1٨،60٨-الشركات1

٨33.3٨2-٨33.3٨2----األفراد2

مطالبات مضمونة بعقارات 3
32٩.130-7٤،362-25٤،76٨--سكنية

مطالبات مضمونة بعقارات ٤
102.755-102.755----تجارية

قروض تجاوزت موعد 5
57.305-57.305----استحقاقها

76.057٨٩512٩.033--٤٤.67٨7.٤03أصول أخرى6

استثمارات في مشروعات 7
3.٤٨33.٤٨3-----مشتركة وأسهم خاصة

بنود خارج الميزانية ٨
1٩,1122٨7,66٩231٨.026-7.67٨6.3٤٨العمومية

492.342132.208247.94289.4202.657.1084.4403.623.460إجمالي دفتر البنك 

تخفيف مخاطر االئتمان

اإلفصاح النوعي

مقابـل القـروض والسـلف الممنوحـة للعمـالء يحتفـظ البنـك بضمانـات إضافيـة فـي شـكل نقـد أو سـندات تنميـة حكوميـة أو أوراق ماليـة 
مقبولـة ومنفعـة رهـن علـى ممتلـكات ورهـون مسـجلة أخـرى علـى األصـول وضمانـات. تسـتند تقديـرات القيمـة العادلـة علـى قيمـة 

الضمـان اإلضافـي المقيـم علـى نحـو مسـتمر. 

تبنى البنك المنهج البسيط بالنسبة للضمانات اإلضافية. 

اإلفصاح الكمي

)بآالف الرياالت(

المبلغالتفاصيلمسلسل

55.573ضمان نقدي من الشركات1

51.٨30مخصصات محددة لقروض وسلف ومستحقات من بنوك2

107.403اإلجمالي

كما في 31 ديسمبر 2015 كانت اشتراطات رأس المال على مخاطر االئتمان 3٤2.6٨0 ألف ريال.

مخاطر السوق

تنشـأ مخاطـر السـوق مـن التقلبـات فـي أسـعار الفائـدة وأسـعار صـرف العمـالت األجنبيـة وأسـعار األسـهم. قـام مجلـس اإلدارة بوضـع حـدود 
للمسـتويات المقبولـة مـن مخاطـر السـوق. ترصـد لجنـة األصـول وااللتزامـات هـذه الحدود على نحـو منتظم. تدار مخاطر السـوق اسـتنادا 
إلـى موجهـات البنـك المركـزي العماني وسياسـة مخاطر السـوق المعتمدة والتـي تتم مراجعتها بصورة دورية مـن جانب لجنة المخاطر 
بمجلـس اإلدارة. توجـد سياسـات مخاطـر سـوق منفصلـة للعمليـات التشـغيلية للبنك في مصر واإلمـارات العربية المتحـدة بغرض جعلها 
تتماشـى مـع التشـريعات وبيئـات التشـغيل المحليـة. يتـم إجـراء اختبـارات الجهـد علـى نحـو دوري لتحليـل أثـر األزمـات المحـددة للبنـك 
والسـوق علـى عائـدات ورأس مـال البنـك. تتضمـن المتغيـرات تحـركات فـي سـعر األسـهم وصـرف العمـالت األجنبيـة وخالفهـا. تتـم مراجعـة 

النتائـج مـن جانـب لجنـة األصـول وااللتزامـات ولجنـة المخاطر بـاإلدارة ولجنـة المخاطر بمجلـس اإلدارة. 

يوفر قسـم مخاطر السـوق ترجيحات للمخاطر لمنتجات الخزينة بما يتماشـى مع أفضل الممارسـات استنادا إلى المخاطر المستقبلية. 
يقوم المكتب األوسـط بجانب الخزينة واألعمال المصرفية االسـتثمارية برصد مراكز مخاطر السـوق بالبنك.

دفتر المتاجرة

تتضمـن المخاطـر فـي دفتـر المتاجـرة مخاطـر صغيـرة نسـبيا لصـرف العمـالت األجنبيـة تنشـأ أساسـا مـن االحتفـاظ بمراكـز نهايـة اليـوم 
للعمـالت فـي الليـل واألدوات ذات الصلـة بمعـدالت الفائـدة. تتـم مقارنـة قيمـة الخطـر كل شـهر لجميـع العمـالت غيـر المربوطـة التـي يزيـد 
فيهـا مركـز البنـك فـي نهايـة اليـوم عـن السـقف األدنـى. تتـم مراجعـة قيمـة الخطـر مـن جانـب لجنـة األصـول وااللتزامـات ولجنـة المخاطـر 

بـاإلدارة ولجنـة المخاطـر بمجلـس اإلدارة.

لـدى البنـك دفتـر صغيـر جـدا لفئـة "محتفظ بها للمتاجرة" يشـتمل على االسـتثمارات في األسـهم وهـو يدار من قبل إدارة أعمال االسـتثمار 
المصرفـي. يتـم رصـد المخاطـر علـى نحـو يومـي مـن قبل المكتب األوسـط حسـب حدود إيقاف الخسـائر وحـدود المخاطـر المعتمدة من 

خـالل تقارير أحدث تقييمات السـوق.  

لغـرض تكاليـف رأس المـال يتـم أخـذ متوسـط ثالثـة أشـهر لمبلـغ صافـي المراكـز القصيـرة أو صافـي المراكـز الطويلـة، أيهما أعلـى. يتم 
احتسـاب المتوسـط اسـتنادًا إلـى أسـاس المراكـز الفعليـة التـي يتـم الحصـول عليها فـي جميع أيـام العمل خالل فتـرة األشـهر الثالثة التي 

تسـبق تاريـخ التقريـر مباشـرة. يتـم احتسـاب تكاليـف رأس المـال بنسـبة 12.625% لتعكـس مخاطر السـوق العامة.

رأس المال المطلوب لدفتر المتاجرة كما في 31 ديسمبر 2015:

- مخاطر العمالت األجنبية 5.1٩٤ ألف ريال.

دفتر البنك

مخاطر سعر السهم

يتـم االحتفـاظ بمراكـز حقـوق ملكيـة األسـهم فـي فئـة "متاحـة للبيـع" وليـس في فئـة "محتفـظ بها للمتاجـرة". لـذا ال يتم احتسـاب قيمة 
الخطـر علـى محفظـة المتاحـة للبيـع. يتـم رصد مخاطر السـوق من خالل تقارير السـوق اليوميـة التي يتم توزيعها علـى اإلدارة ويتم اتخاذ 
اإلجـراءات، إن وجـدت، علـى نحـو عاجـل حسـب سياسـة االسـتثمار، والتـي توفـر، ضمن أمور أخـرى، حدودا لتركيـز القطاع ومسـتويات اإلطالق 

وموجهـات أخـرى لإلدارة الحصيفـة للمحفظة.
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مخاطر معدالت الفائدة 

تتعـرض المحفظـة لغيـر المتاجـرة للخطـر السـوقي األساسـي المتمثـل فـي خطـر الخسـارة الناتجـة عـن التقلبـات فـي التدفقـات النقديـة 
المسـتقبلية أو القيـم العادلـة لـألدوات الماليـة بسـبب التغيـرات فـي معـدالت الفائـدة بالسـوق. مخاطـر أسـعار الفائـدة تنشـأ مـن احتمـال 
تأثيـر التغييـرات فـي سـعر الفائـدة علـى الربحيـة المسـتقبلية أو القيـم العادلـة لـألدوات الماليـة. نتيجـة للفجـوة فـي إعـادة تسـعير أسـعار 

الفائـدة بالنسـبة لألصـول وااللتزامـات يتعـرض البنـك لمخاطـر أسـعار العمـالت. 

مخاطـر أسـعار الفائـدة تتـم إدارتهـا برصـد حساسـية األصـول وااللتزامـات الماليـة للبنـك لمختلـف السـيناريوهات القياسـية ألسـعار الفائدة. 
تتضمـن السـيناريوهات القياسـية التـي تتـم دراسـتها علـى نحـو شـهري انخفـاض أو ارتفـاع متـوازي بــ 200 نقطـة أسـاس فـي منحنيـات 
العائـدات لمراجعـة األثـر علـى القيمـة االقتصاديـة لألصـول وااللتزامـات وحقـوق ملكيـة البنـك وأثرهـا علـى عائـدات البنـك لفتـرة زمنيـة قـد 

تصـل لسـنة واحـدة.

قـام البنـك بوضـع حـدود داخليـة فيمـا يتعلـق برصـد أثـر التغيـرات فـي أسـعار الفائـدة للبنـك. يتـم رصـد المراكـز علـى نحـو شـهري ويتـم 
اسـتخدام اسـتراتيجيات تحـوط )تغطيـة( لضمـان المحافظـة علـى المراكـز فـي إطـار الحـدود الموضوعـة.

طـرق تحليـل حساسـية سـعر الفائـدة هـي تحليل فجوة االسـتحقاق التقليدي )لقياس حساسـية سـعر الفائدة بالنسـبة للعائـدات(، والفترة 
)لقيـاس حساسـية سـعر الفائـدة بالنسـبة لـرأس المـال( وفقـً للمنهج المقدم مـن لجنة بازل فـي عام 200٤.

اإلفصاح الكمي

االفتراضـات المسـتخدمة لقيـاس الحساسـية هـي تنـاوب متـوازي فـي سـعر الفائـدة بــ 200 نقطـة أسـاس لقيـاس حساسـية الفائـدة للعائـد 
وحساسـية سـعر الفائـدة لـرأس المـال.

200 نقطة أساس كما في 31 ديسمبر 2015 
زيادة

200 نقطة أساس 
نقصان

)13،175(13،175أثر العائدات - ألف ريال 

)34،220(34،220أثر العائدات - ألف دوالر أمريكي

ظـل البنـك يقـوم وبثبـات باسـتخدام الطـرق/ االفتراضـات أعـاله إلجـراء تحليـل حساسـية سـعر الفائـدة. يتـم إجـراء تحليـل الحساسـية علـى 
فتـرات شـهرية ويتـم رصـد نتائجـه فـي مقابـل الحـدود الموضوعـة داخليـً كمـا تتـم مناقشـة النتائـج بصـورة نشـطة فـي اجتماعـات لجنـة 

األصـول وااللتزامـات. لـم تكـن هنـاك أيـة تغييـرات جوهريـة فـي أسـلوب إدارة مخاطـر أسـعار الفائـدة بالبنـك خـالل السـنة. 

 مخاطر معدالت الفائدة )تابع(

كان مركـز حساسـية الفائـدة بالبنـك، بمـا يتماشـى مـع الموجهـات الصـادرة عـن البنـك المركـزي العمانـي، اسـتنادًا إلـى ترتيبـات إعـادة 
التسـعير التعاقديـة فـي 31 ديسـمبر 2015 علـى النحـو التالـي:

متوسط 
معدل سعر 

الفائدة 
الفعلي

عند الطلب 
خالل 3 

أشهر

من 3 إلى 
12 شهرًا

ما بين 
سنة إلي 
5 سنوات

أكثر من
5 سنوات

غير حساس 
لسعر 
الفائدة

اإلجمالي

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

296.342304.488  -   -    -    0.118.146%نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

مستحقات من بنوك وودائع
170.985-   -    -    1.02154.23716.748%أسواق مالية أخرى )بالصافي(

قروض وسلف وأنشطة تمويل للعمالء 
2.534.099-  5.061.021.900507.178762.602242.419%)بالصافي(

2.2912.1191.985102.5003.20636.848156.658%استثمارات مالية

34.67134.671-    -    -    -    -    منشآت ومعدات

752752-    -    -    -    -    أصول ضريبة مؤجلة

61.78261.782-    -    -    -    -    أصول أخرى

1.196.402525.911865.102245.625430.3953.263.435إجمالي األصول

مستحقات لبنوك وودائع
162.525-    -    1.55105.2735.71951.533%أسواق مالية أخرى

ودائع عمالء وحسابات استثمار
671.9852.249.826  -    0.97290.6971.037.409249.735%غير مقيدة

195.973-    -    195.973-    -    1.76%سندات اليورو متوسطة األجل 

79.95279.952-    -    -    -    -    التزامات أخرى

8.4028.402-    -    -    -    -    ضريبة

115.500115.500--    --7.88%سندات الطبقة 1 المستمرة

52.100-    -    49.100  -    5.733.000%ديون ثانوية

399.157399.157-    -    -    -    -    حقوق ملكية المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق
1.274.9963.263.435-398.9701.043.128546.341-   ملكية المساهمين

إجمالي فجوة حساسية
-    )844.601(318.761245.625)517.217(797.432-   سعر الفائدة
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مخاطر السيولة

اإلفصاح النوعي

يمكـن تعريـف السـيولة بأنهـا مقـدرة البنـك على ضمان توفـر األموال للوفاء بجميـع االرتباطات داخـل الميزانية العمومية وخـارج الميزانية 
العموميـة بسـعر معقـول. كمـا يمكـن تعريـف مخاطـر السـيولة بدورهـا بأنها المخاطـر على العائـدات ورأس المال الناشـئة مـن احتمال 
عـدم مقـدرة البنـك علـى الوفـاء بالتزاماتـه عندمـا تصبـح مسـتحقة. وبصـورة مقابلـة فـإن مخاطـر السـيولة تبرز في شـكل فقـدان الفرص 

الناتجـة عـن االحتفـاظ بسـيولة فائضـة بالمقارنة مـع االلتزامات.

اسـتراتيجية البنـك فـي إدارة مخاطـر السـيولة هـي تقليـص األثـر الناتـج علـى عائـدات البنـك. منهـج البنـك فـي إدارة مخاطـر السـيولة هو أن 
يتأكـد، مـا أمكـن ذلـك، مـن أنـه سـيكون لديـه علـى الـدوام سـيولة كافيـة لمقابلـة التزاماتـه عنـد حلـول موعد اسـتحقاقها فـي ظل كل 
مـن الظـروف العاديـة والصعبـة بـدون تكبـد خسـائر غيـر مقبولة أو اإلضرار بسـمعة البنك. يقـوم البنك بإدارة مخاطر السـيولة اسـتنادا إلى 

موجهـات البنـك المركـزي العمانـي وسياسـة مخاطـر السـيولة وسياسـة مخاطر السـيولة الطارئة.

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

إدارة مخاطـر السـيولة علـى أسـاس مبـدأ االسـتمرار: إدارة مركـز السـيولة فـي إطـار المعاييـر المحـددة لضمـان أنـه يمكـن مقابلـة جميـع 
االلتزامـات فـي وقتها.

إدارة مخاطـر السـيولة الطارئـة: التأكـد مـن مقـدرة البنـك، فـي حالـة الحـدث الـذي يكون إما خاصً بمؤسسـة معينـة أو حدث عام بالسـوق، 
علـى الحصـول علـى سـيولة كافيـة لمواجهـة أيـة أزمة سـيولة لفترة قصيـرة. تتضمـن إدارة مخاطر السـيولة الطارئـة األدوات التالية:

اختبار الجهد: تحليل كمي ألثر السيولة للعديد من أزمات السيولة )الخاصة بالسوق وبالبنك(.  •
منظـم السـيولة: يتـم تخفيـف خطـر حـدث مـا عبر تقديم سـيولة بديلة جاهزة من البنـك المركزي في شـكل ضمانات إضافية   •

غيـر مثقلـة بأعبـاء ومسـتوفية لشـروط البنـك المركـزي وخطـوط بديلـة جاهـزة.
خطة التمويل الطارئة: وهي خطة سيولة شاملة عند الطوارئ موجودة لدى البنك.  •

تتـم المحافظـة علـى المخاطـر الكليـة للسـيولة فـي ذلـك المسـتوى الـذي يكـون فيـه البنـك الوطنـي العمانـي قـادرًا علـى معـاودة 
نشـاطه بعـد أزمـة محـددة.

تتلقـى إدارة الخزينـة بالبنـك المعلومـات مـن وحـدات العمـل األخـرى بخصـوص ملمـح السـيولة ألصولهـا والتزاماتهـا الماليـة وتفاصيـل 
التدفقات النقدية المتوقعة األخرى الناشـئة من النشـاط التجاري المسـتقبلي. تحتفظ إدارة الخزينة بمحفظة من األصول السـائلة قصيرة 
األجـل مكونـة علـى نحـو واسـع مـن أوراق ماليـة اسـتثمارية سـائلة قصيـرة األجـل وتسـهيالت فيمـا بيـن البنـوك لضمـان المحافظـة علـى 

سـيولة كافيـة بالبنـك ككل.

يخضـع البنـك لحـدود السـيولة التـي نـص عليهـا البنـك المركـزي العمانـي. باإلضافـة إلـى ذلـك قـام البنـك بوضـع حـدود للفجـوة الداخليـة 
بالعملـة والحـدود لضمـان كفايـة السـيولة للوفـاء باسـتحقاقات االلتزامـات قصيـرة األجـل. 

يتـم رصـد قائمـة مركـز السـيولة الشـهرية مـن خـالل قائمـة اسـتحقاقات األصـول وااللتزامـات للتأكـد مـن أن الفجوات تقـع في إطـار الحدود 
ع والحـدود الموضوعـة داخليـا. يقـوم البنـك أيضـا بصـورة دوريـة بإجـراء اختبـارات الجهد على السـيولة اسـتنادا إلى  التـي نـص عليهـا المشـرِّ

كل مـن األحـداث بالسـوق وتلـك الخاصـة بالبنك.

تقـوم اإلدارة وعلـى نحـو دوري بمراجعـة اإلسـتراتيجية والسياسـات المتعلقـة بـإدارة السـيولة والتأكد مـن تنفيذ الخطـوات الضرورية لرصد 
مخاطر السـيولة والسـيطرة عليها. 

لـدى البنـك هيـكل فعـال إلدارة مخاطـر السـيولة يشـتمل علـى لجنـة أصـول والتزامـات نشـطة تجتمـع شـهريً وفـي أي وقـت عنـد الحاجـة 
لذلـك. يتـم إطـالع لجنـة األصـول وااللتزامـات بانتظـام عـن وضـع السـيولة بالبنـك وإطالعهـا علـى الفـور إذا كانت هنـاك أية تغييـرات جوهرية 

فـي المركـز الحالـي أو المسـتقبلي للسـيولة بالبنـك.

نطاق وطبيعة اإلبالغ عن المخاطر و/ أو نظام القياس

نطاق وطبيعة اإلبالغ عن المخاطر

يتـم إعـداد اسـتحقاقات األصـول وااللتزامـات علـى نحـو شـهري أو أكثر تكرارا، حسـب مقتضـى الحال، وهـي تحتوي على ملمح االسـتحقاق 
لمختلـف األصـول وااللتزامـات والبنـود خـارج الميزانيـة العمومية. تحتوي القائمة على تقرير عن الفجـوات التراكمية في مواجهة االلتزامات 
التراكميـة لـكل نطـاق زمنـي منصـوص عليـه ومركـز هـذه الفجـوات فـي مواجهـة الحـدود التنظيميـة والموضوعـة داخليـً. تقـدم هـذه 
القائمـة إلـى لجنـة األصـول وااللتزامـات أثنـاء اجتماعاتهـا وفـي حالـة تجـاوز أي حد موضوع لفجـوة يتم رفع ذلـك إلى لجنة األصـول وااللتزامات 

بجانـب تقديـم تحليـل ويتـم التخطيـط للمزيـد مـن اإلجراءات بغـرض إرجاع المركـز إلى الحـدود الموضوعة. 

كمـا يتـم أيضـا إعـداد قائمـة خطـوط سـيولة اسـتنادا إلـى االفتراضـات الـواردة فـي سياسـة السـيولة لتقييـم مقـدرة البنـك علـى الوفـاء 
بالتزاماتـه التـي تسـتحق خـالل فتـرة زمنيـة لشـهر واحـد. كمـا أنـه يتـم تقييـم السـيولة لـدى البنـك فـي ظـل سـيناريوهات الجهـد الخاصـة 
بالبنـك وتلـك الخاصـة بالسـوق ويتـم تقييـم األثـر علـى مراكـز الفجـوة وخطـوط السـيولة. يتـم اسـتخدام تقريـر مخاطـر يومـي لرصـد 
المعـدالت والفجـوات اليوميـة ومؤشـرات اإلنـذار المبكـر لتقييم أي أثر محتمل للسـيولة من المؤشـرات الرائدة. تتم مراجعـة تلك التقارير 

علـى نحـو منتظـم مـن جانـب لجنـة األصـول وااللتزامـات ولجنـة المخاطـر بـاإلدارة ومجلـس اإلدارة. 

القياس

يتم القيام برصد مخاطر السـيولة ومراقبتها على نحو مسـتمر. يسـتخدم البنك منهج سـلم االسـتحقاق الذي يحتسـب الفائض أو العجز 
التراكمـي لألمـوال فـي نطاقـات زمنيـة مختـارة. يتـم وضـع التدفقـات النقدية فـي نطاقات زمنية مختلفة اسـتنادًا للسـلوك المسـتقبلي 
لألصـول وااللتزامـات والمراكـز خـارج الميزانيـة العموميـة. ولضمان االتسـاق فـي معالجة األنماط السـلوكية لألصـول وااللتزامـات، والمراكز 
خـارج الميزانيـة العموميـة، قـام البنـك المركـزي بتطويـر إطـار عمـل واسـع يشـارك فيـه البنـك. باإلضافـة إلـى ذلـك، يقـوم البنـك وبصـورة 

منتظمـة بتقييـم مركـز السـيولة لديـه فيمـا يتعلـق بمعدالت السـيولة المنصـوص عليها في سياسـة مخاطر السـيولة.

قام البنك بوضع "سياسـة لمخاطر السـيولة" و "خطة للمخاطر الطارئة للسـيولة" معتمدة بالصورة المطلوبة من جانب لجنة المخاطر 
بمجلـس اإلدارة وهـي توفـر الخطـوط اإلرشـادية المفصلـة لتخفيـف المخاطـر. في أيـة حالة طارئة توفر السياسـة مخططـً لمبيعات األصول 

والوصـول إلى السـوق وإعادة هيكلة االسـتحقاق وتركيبـة األصول وااللتزامات.

كمخففـات مسـتمرة تتوفـر لـدى البنـك السـيولة فـي شـكل خطـوط ائتمـان وترتيبات متبادلـة مخصصة لهـذا الغرض. يعتبر اسـتمرار 
المخففـات  إحـدى  أيضـا  العالميـة  الماليـة  األزمـة  ذروة  فـي  إدخالهـا  تـم  والتـي  العمانـي  المركـزي  البنـك  مـن  السـيولة  نافـذة  توفـر 
لمخاطـر السـيولة. باإلضافـة إلـى ذلـك يضمـن البنـك سـيولة بعـض األصـول حسـب خطـة المخاطـر الطارئـة للسـيولة كمانـع أو جبهـة 

صـد ألحـداث السـيولة. 

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

إطار نسبة تغطية السيولة

أصـدر البنـك المركـزي العمانـي موجهـات نهائيـة حول تطبيق معايير السـيولة مـع ترتيبات الدخول التدريجي فـي النظام الجديد. 

يطبـق المعيـار الخـاص بمتطلبـات نسـبة تغطيـة السـيولة اعتبـارًا مـن تاريـخ 1 ينايـر 2015. وقـد حـدد المتطلـب ليكـون بنسـبة 60% كحـد 
أدنـى للسـنة الميالديـة 2015، أي، اعتبـارًا مـن تاريـخ 1 ينايـر 2015، ثـم يزيـد بخطـوات متسـاوية ليصـل إلـى النسـبة الدنيـا المطلوبـة وهـي 

100% وذلـك بتاريـخ 1 ينايـر 201٩، وذلـك وفقـً للجـدول الزمنـي الموضـح أدنـاه: 

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

100%٩0%٨0%70%60%الحد األدنى لنسبة التغطية السائلة 

نسـبة تغطيـة السـيولة وفقـً لبـازل 3 بناًء على قيمة المتوسـط المرجح هي ٩٩.%356. 



بازل II وIII - المرتكز III تقرير - 2015بازل II وIII - المرتكز III تقرير - 2015

7879 البنك الوطني العماني    التقرير السنوي 2015البنك الوطني العماني    التقرير السنوي 2015

اإلفصاح الكمي

ملمـح اسـتحقاق األصـول وااللتزامـات التـي تتماشـى مـع الخطـوط اإلرشـادية الصـادرة عـن البنـك المركـزي العمانـي كمـا فـي 31 ديسـمبر 
2015 كمـا يلي:

عند الطلب 
خالل

3 أشهر

12-3
شهرًا

مجموع 
فرعي اقل 
من 12 شهر

5-1
سنوات

أكثر من
5 سنوات

مجموع فرعي 
أكثر من
12 شهر

المجموع

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

213.17737.691250.86828.59925.02153.620304.488نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية

مستحقات من بنوك وودائع
143.16812.802155.9705.3909.62515.015170.985بأسواق مالية أخرى )بالصافي(

قروض وسلف وأنشطة تمويل العمالء 
468.294200.898669.192564.5811.300.3261.864.9072.534.099)بالصافي(

24.534156.658-99.43732.687132.12424.534استثمارات مالية 

34.67134.67134.671----منشآت ومعدات

752---752-752أصول ضريبة مؤجلة

52061.782-58.7162.54661.262520أصول أخرى

983.544286.6241.270.168623.6241.369.6431.993.2673.263.435إجمالي األصول

مستحقات لبنوك وودائع لدى
38.500162.525-105.27318.752124.02538.500أسواق مالية أخرى

ودائع عمالء وحسابات استثمار
649.832637.8421.287.674523.522438.630962.1522.249.826غير مقيدة

195.973195.973-195.973---سندات اليورو متوسطة األجل 

1.82479.952-69.7018.42778.1281.824التزامات أخرى

8.402---8.402-8.402ضريبة

115.500115.500115.500----سندات الطبقة 1 المستمرة

25.00052.100-27.10025.000-27.100ديون ثانوية

399.157399.157399.157----حقوق ملكية المساهمين

إجمالي االلتزامات وحقوق
860.308665.0211.525.329784.819953.2871.738.1063.263.435ملكية المساهمين

مخاطر التشغيل

مخاطـر التشـغيل هـي مخاطـر الخسـارة الناتجـة عـن فشـل األنظمـة أو األخطـاء البشـرية أو االحتيـال أو األحـداث الخارجيـة. فـي حالـة فشـل 
الضوابـط فـي العمـل يمكـن لمخاطـر التشـغيل أن تتسـبب فـي إضـرار بالسـمعة وقـد يكـون لهـا آثـار قانونيـة وتنظيميـة أو قـد تـؤدي إلى 
خسـارة ماليـة. ال يتوقـع البنـك إزالـة جميـع المخاطـر التشـغيلية ، لكـن، ومـن خـالل إطـار عمـل رقابـة وبرصد ومواجهـة المخاطـر المحتملة 
، يمكـن للبنـك إدارة المخاطـر. تتضمـن الضوابـط الفصـل الفعـال للمهـام والواجبـات وإجـراءات الوصـول والتفويـض والتسـوية وتدريـب 

الموظفيـن وتقييـم العمليـات متضمنـة اسـتخدام التدقيـق الداخلـي.

يتبع البنك منهج المؤشر األساسي لتحديد مخاطر التشغيل.

يتـم احتسـاب تكلفـة رأس المـال لمخاطـر التشـغيل تحـت منهج المؤشـر األساسـي بأخذ متوسـط إجمالـي الدخل مضروبً في نسـبة %15 
لـكل سـنة مـن السـنوات الماليـة الثـالث السـابقة، باسـتثناء السـنوات التـي يكـون دخلهـا اإلجمالـي سـلبيً أو صفـرُا. الدخـل اإلجمالـي هـو 
صافـي إيـراد الفوائـد )+( الدخـل بخـالف الفوائـد )+( المخصصـات للفوائـد غيـر المدفوعـة )-( الربـح المحقـق مـن بيـع اسـتثمارات محتفـظ بهـا 

لتاريـخ االسـتحقاق واسـتثمارات متاحـة للبيـع )-( بنـود الدخـل غيـر االعتياديـة / غيـر المنتظمـة.

متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل حسب بازل 2 هي 27.٩23 ألف ريال.

التأميـن هـو أحـد األدوات األخـرى المسـتخدمة مـن قبـل البنـك كمخفف للمخاطر التشـغيلية. يحصل البنـك على أنواع التغطيـة التأمينية 
مثـل الضمـان العـام للمموليـن والجرائـم اإللكترونيـة وعـن طريـق الكمبيوتـر وضمـان التعويـض المهنـي والمعامـالت غيـر المكتملـة 

وخالفهـا بغـرض حمايـة نفسـه مـن المخاطـر بالغـة الخطورة بتخفيـف أثرهـا المالي.

باإلضافـة إلـى مـا ذكـر أعـاله وبغـرض الرقابة على األحداث / الخسـائر التشـغيلية فقد قام البنـك بوضع حد معين للمخاطر التشـغيلية يتم 
فـي مقابلـه رصـد األحـداث / الخسـائر التشـغيلية بانتظام للوقوف على جميع حـاالت الخرق المحتملة ووضع المخففات المناسـبة لذلك.

 بازل III: إفصاح مرحلي

إلحاقـا للموجهـات حـول مكونـات متطلبـات اإلفصـاح عـن رأس المـال )الطبقـة 1 والطبقة 2( الصادر عـن البنك المركزي العمانـي، فيما يلي 
اإلفصاحات اإللزامية للسـنة المنتهية في 31 ديسـمبر 2015.

نمـوذج اإلفصـاح العـام لبـازل III الـذي ينبغـي اسـتخدامه خـالل الفتـرة االنتقاليـة للتسـويات التنظيميـة )أي مـن 1 ينايـر 2013 
وحتـى 1 ينايـر 2018(

)ألف ريال(

 III المبالغ الخاضعة للمعالجة السابقة لبازل

 رأس المال العام من الطبقة 1: األدوات واالحتياطيات

رأس المال العام المؤهل المصدر مباشرة )وما يعادله بالنسبة لغير شركات المساهمة العامة( مضافا إليه 
16٨.536فائض األسهم ذات الصلة

106.0٨٩أرباح مدورة

٩5.02٤الدخل الشامل اآلخر التراكمي )واالحتياطيات األخرى(

-عمليات ضخ رأس المال الخاصة بشركات القطاع العام والمعفاة حتى 1 يناير 201٨

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

369.649رأس المال العام من الطبقة 1 قبل التسويات التنظيمية 

رأس المال العام من الطبقة 1: التسويات التنظيمية 

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

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

)CET1( 1 36٨.٨٩7رأس المال العام من الطبقة

115.500رأسمال إضافي للطبقة 1: أدوات 

رأسمال إضافي للطبقة 1: تسويات تنظيمية ال يوجد

)T1 = CET1 + AT1( 1 ٤٨٤.3٩7رأسمال الطبقة

الطبقة 2: األدوات والمخصصات

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

1٨.220أدوات رأس مال مصدرة مباشرة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الطبقة 2

أدوات الطبقة 2 )وأدوات CET1 و AT1 غير المضمنة في الصفين 5 أو 3٤( المصدرة من قبل الشركات التابعة 
-والمحتفظ بها من قبل أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به بموجب مجموعة الطبقة 2(

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

37،5٤6مخصصات

55،766رأس مال الطبقة 2 قبل التسويات التنظيمية
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 رأس مال الطبقة 2: التسويات التنظيمية

- تسويات تنظيمية محددة محلية

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

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

- إجمالي التسويات التنظيمية لرأس مال الطبقة 2

 )T2(2 55،766رأس مال الطبقة

)TC=T1+T2( 5٤0،163إجمالي رأس المال

2.٩76.60٤إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

2.71٤.2٩6منها: أصول مرجحة بمخاطر االئتمان

٤1.13٩منها: أصول مرجحة بمخاطر السوق

221.16٩منها: أصول مرجحة بمخاطر التشغيل

نسب رأس المال

12.٤حقوق الملكية العامة بالطبقة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

16.3الطبقة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

1٨.2إجمالي 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: متطلبات احتياطي تسوية رأس المال

منها: متطلبات مواجهة التقلبات الدورية المحددة للبنك

SIB G-SIB/D-منها: متطلبات تسوية

٤.٨إجمالي حقوق الملكية العام للطبقة 1 المتاح للوفاء بالتسويات )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(

)III الحد األدنى المحلي )لو كان مختلفا عن بازل

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

)III ٩.625الحد األدنى لمعدل الطبقة 1 المحلي )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل

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

نموذج إفصاح للمزايا الرئيسية لجميع أدوات رأس المال التنظيمية

1. حقوق الملكية العامة
تشـتمل حقـوق الملكيـة العامـة علـى عـدد 1.3٤0.710.250 سـهم بقيمـة 0.100 ريـال للسـهم وهـي مدفوعـة بالكامـل ومصـدرة وتنظمها 

قوانيـن سـلطنة عمان.

2.  جميع أدوات رأس المال التنظيمية األخرى

المصدر1
البنك الوطني العماني 

سندات مستمرة 
بالطبقة 1

البنك الوطني العماني
دين ثانوي

المحدد الفريد )مثل سي يو إس آي بي، آي إس آي إن2
تشتمل الودائع الخاصة XS1321921899أو بلومبيرج بالنسبة للودائع الخاصة(

على 13 إصدار

سلطنة عماناإلنجليزيةالقوانين المنظمة لألداة3

الطبقة 2الطبقة 1 اإلضافيةقواعد بازل 3 االنتقالية٤

مستوفية للشروط ما بعد قواعد بازل 3 االنتقالية5
)مقبولة(

غير مستوفية للشروط 
)غير مقبولة(

مستوفية للشروط )مقبولة(6
منفردةمنفردةكمنفردة/مجموعة/مجموعة ومنفردة

ديون ثانوية الطبقة 1 اإلضافيةنوع األداة7

1٨.2 مليون ريال115.5 مليون ريال عمانيالمبلغ المعترف به في رأس المال النظامي٨
)مجموع 13 إصدار(

52.1 مليون ريال115.5 مليون ريال عمانيالقيمة االسمية لألداة ٩
)مجموع 13 إصدار(

التزام - التكلفة المطفأةحقوق ملكيةالتصنيف المحاسبي10

ما بين يناير 1٨2010 نوفمبر 2015التاريخ األصلي لإلصدار11
إلى مارس 2013

لها تاريخ محدددائمةدائمة أم لها تاريخ محدد12

يناير 2016 حتىال ينطبقالتاريخ األصلي لالستحقاق13
مارس 201٩

صفر إصدارنعماستدعاء من قبل المصدر شريطة الموافقة التنظيمية المسبقة1٤
نعم 13 إصدار ال

تاريخ االستدعاء االختياري، تواريخ االستدعاء15
ال ينطبق1٨ نوفمبر 2020االحتمالي ومبلغ االسترداد

ال تنطبقكل خمس سنواتتواريخ االستدعاء الالحقة، إن انطبق ذلك16

 قسائم / توزيعات أرباح  

ثابتةثابتةقسيمة / توزيعات أرباح ثابتة أم متغيرة17

٤.50% إلى 7.٩5%7.٨75%معدل القسيمة وأي مؤشر ذو صلة1٨

النعموجود مانع لتوزيع األرباح1٩

إلزاميتقديري بصورة كاملةتقديري بصورة كاملة، تقديري جزئيا، أم إلزامي20

صفر إصدارالوجود ترفيع أو أي حافز آخر لالسترداد21
نعم 13 إصدار ال

ال ينطبقغير تراكميغير تراكمي أم تراكمي؟22

غير قابل للتحويلغير قابل للتحويلقابل للتحويل أم غير قابل للتحويل؟23

ال ينطبقال ينطبقلو كان قابال للتحويل، ما هي بواعث التحويل؟2٤

ال ينطبقال ينطبقلو كان قابال للتحويل، جزئيا أم كليا؟25

ال ينطبقال ينطبقلو كان قابال للتحويل، ما هو معدل التحويل؟26

ال ينطبقال ينطبقلو كان قابال للتحويل، هل هو تحويل إلزامي أم اختياري؟27
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2.  جميع أدوات رأس المال التنظيمية األخرى )تابع(

المصدر
البنك الوطني العماني 

سندات مستمرة 
بالطبقة 1

البنك الوطني العماني
دين ثانوي

ال ينطبقال ينطبقلو كان قابال للتحويل، حدد مصدر األداة التي سيتم تحويله إليها2٩

النعممزايا التخفيض30

الحادثة عدم القابلية للنمولو كان هناك تخفيض، ما هي بواعث التخفيض؟31

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

الدائملو كان هناك تخفيض هل هو دائم أم مؤقت؟33

الال ينطبقلو كان تخفيضا مؤقتا، تقديم وصف آلية إعادة تقييمه3٤

المركز في ترتيب التبعية في حالة التصفية35
)حدد نوع األداة التي تكون أعلى مباشرة لألداة(

تبعية لمطلوبات رئيسية 
تابع اللتزامات رئيسيةوديون الطبقة 2 الثانوية

الالمزايا انتقالية غير ملتزمة36

ال ينطبقال ينطبقلو كانت اإلجابة بنعم، حدد المزايا غير الملتزمة37

إيضـاح: يمكـن إلغـاء األوراق الماليـة بـرأس المـال )فـي حالة التخفيض الكلي( أو تخفيضها جزئيا على أسـاس تناسـبي )فـي حالة التخفيض 
الجزئـي( حسـبما يحـدده البنـك باالتفاق مع الجهـات التنظيمية وفقا للوائـح المنظمة لذلك. 

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

محمد محفوظ العارضي

رئيس مجلس اإلدارة 



البنك الوطني العماني    التقرير السنوي 2015البنك الوطني العماني    التقرير السنوي 2015 8485

إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

القوائم الماليـة 
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إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

2014201520152014

ألف دوالر إيضاحألف ر.عألف ر.ع
امريكي

ألف دوالر 
امريكي

أصـول
790،878750.213نقد و أرصدة لدى البنك المركزي 288.832304.4884
444،117376.449مستحق من البنوك و ايداعات  اسواق المال األخرى ) بالصافي(144.933170.9855

6،582،0756.017.696صافي القروض و السلف و االنشطة التمويلية للعمالء 2.316.8132.534.0996
406،904383.179استثمارات مالية147.524156.6587

90،05560.270معدات و مباني23.20434.6718
1،9531.132اصول ضريبية مؤجلة43675214

160،472141.175اصول اخرى54.35261.7829
8،476،4547،730،114مجموع األصول2،976،0943،263،435

التزامات و ديون ثانوية وحقوق الملكية
االلتزامات

422،143265،423مستحق الى البنوك و ايداعات  اسواق المال األخرى 102،188162،52510
5،843،7045،656،473ايداعات العمالء و حسابات االستثمارات غير المقيدة2،177،7422،249،82611

509،021507،073سندات متوسطة األجل بعملة اليورو195،223195،97312
207،668181،198التزامات اخرى69،76179،95213

21،82315،717الضريبة6،0518،40214
7،004،3596،625،884مجموع االلتزامات2،550،9652،696،678

ديون ثانوية
135،325165،195ديون ثانوية63،60052،10015

حقوق الملكية
348،236316،579راس المال121،883134،07116
89،51989،519عالوة اصدار راس المال34،46534،46517
123،992112،675احتياطي قانوني43،38047،73718

11،478-احتياطي عام4،419-19
105،444107،330احتياطيات اخرى غير قابلة للتوزيع41،32240،59620

59،20053،818توزيعات ارباح نقدية مقترحة20،72022،79222

34،82331،657توزيعات اسهم مقترحة12،18813،40722
275،556215،979ارباح محتجزة83,152106،089

1،036،770939،035حقوق المساهمين اإلجمالية »تعزى إلى مساهمي البنك361،529399،157
-300،000المستوى 1 سندات دائمة115،50021-

1،336،770939،035مجموع حقوق الملكية361،529514،657
8،476،4547،730،114مجموع االلتزامات و الديون الثانوية وحقوق الملكية2،976،0943،263،435

اعتمد مجلس اإلدارة هذه القوائم المالية وصرح بإصدارها بتاريخ   25 يناير2016  ووقعها بالنيابة عنهم كل من: 

رئيس مجلس اإلدارة                                            الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءًا من هذه القوائم المالية. 

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2015
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إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

2014201520152014

ألف دوالر إيضاحألف ر.عألف ر.ع
امريكي

ألف دوالر 
امريكي

317،242305،395إيرادات فوائد117،577122،13824

)95،784()79،322(مصروفات الفوائد25)30,539()36،877(

237،920209،611صافي ايرادات الفوائد80،70091،599

9،6835،239ايرادات من التمويل االسالمي و انشطة االستثمار 2،0173،728

)668()1،535(حصة اصحاب حسابات االستثمار غير المقيد من الربح)591()257(

8،1484،571صافي إيرادات التمويل االسالمي و انشطة  االستثمار 1،7603،137

82،46094،736
صافي الدخل من الفوائد وصافي الدخل من األنشطة االستثمارية 

والتمويل اإلسالمي
246،068214،182

106،44782،519إيرادات تشغيل أخرى31،77040،98226

352،515296,701ايرادات التشغيل114،230135،718

)87،534()93،842(تكاليف الموظفين )36،129()33،701(

)46،016()54،195(مصروفات تشغيل اخرى 27)20،865()17،716(

)7،800()7،829(استهالك8)3،014()3،003(

)141،350()155،866(مجموع مصروفات التشغيل)60،008()54،420(

196،649155،351ربح التشغيل قبل خسائر تدني القيمة والضريبة59،81075،710

)31،945()40،187(مصاريف خسارة ائتمان – قروض العمالء6)15،472()12،299(

4،7257،501استردادات وافراج من مخصص خسائر ائتمان 2،8881،8196

22،95119،249استردادات من قروض وسلف مشطوبة7،4118،836

)860()3،935(انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع 7)1،515()331(

39)18(مصروف خسارة االئتمان – قروض البنوك)7(15

)6،016()16،464(صافي خسائر تدني القيمة )6،339()2،316(

180،185149,335الربح قبل الضريبة57,49469،371

)18،769()24،065(الضريبة 14)9،265()7،226(

156،120130,566ربح السنة50،26860،106

إيرادات شاملة أخرى

)465()865(صافي الحركة لالستثمارات المتاحة للبيع)333()179(

1،932فائض إعادة تقييم المباني744-

)62(177اثر الضريبة على صافي الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع68)24(

)527(1،244اإليرادات / )المصروفات( الشاملة االخرى للسنة479)203(

157،364130،039مجموع اإليرادات االخرى للسنة50،06560،585

0.110.10العائد االساسي والمخفض للسهم الواحد0.0370.04329

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءًا من هذه القوائم المالية. 

قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

)ألف ريال عماني(
رأس

المال

عالوة
إصدار 
أسهم

احتياطي 
قانوني

احتياطي
عام

احتياطيات 
أخرى 

غير قابلة 
للتوزيع

توزيعات 
ُمقترحة

توزيعات 
أسهم
 منحة 

ُمقترحة

أرباح
محتجزة

المجموع
المستوى 

1 سندات 
دائمة

المجموع

328،084-110،80334،46539،5864,41944،90516،62011،08066،206328،084الرصيد في 1 يناير 2014

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

50،268-50،26850،268-------الربح خالل السنة

)203(-)203(---)203(----صافي الحركة  في االستثمارات المتاحة للبيع

معامالت مع المالكين مدرجة مباشرة بحقوق 
الملكية

)16،620(-)16،620(--)16،620(-----اصدار اسهم

----)11،080(-----11،080توزيعات ارباح مدفوعة

---)32،908(20،72012،188-----توزيعات أرباح نقدية ُمقترحة

---16،100--)16،100(----توزيعات أرباح أسهم مجانية ُمقترحة

---)12،720(--12،720----محول إلحتياطي دين ثانوي  

---)3،794(----3،794--محول لالحتياطي القانوني

361،529-121،88334،46543،3804،41941،32220،72012،18883،152361،529الرصيد في 31 ديسمبر 2014

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

مجموع اإليرادات الشاملة للسنة: 

60،106-60،10660،106-------أرباح السنة

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

معامالت مع المالكين مسجلة مباشرة 
بحقوق الملكية:

)20،720(-)20،720(--)20،720(-----توزيعات مدفوعة 

---)12،188(-----12،188اصدار أسهم

115،500115،500---------العائدات  من المستوى 1 السندات الدائمة

)1،151(-)1،151()1،151(-------المستوى 1 سندات دائمة

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

---)36،199(22،79213،407-----توزيعات نقدية ُمقترحة

---16،044--)11،625()4،419(---محول الى األرباح المحتجزة  

---)10،420(--10،420----محول الى احتياطي ديون ثانوية

---)4،357(----4،357--محول الى االحتياطي القانوني

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

939،035-316،57989،519112،67511،478107،33053،81831،657215،979939،035رصيد في 1 يناير 2015 – بالدوالر األمريكي

105،44459،20034،823275،5561،036،770300،0001،336،770-348،23689،519123،992رصيد في 31 ديسمبر 2015 – بالدوالر األمريكي

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءًا من هذه القوائم المالية. 

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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2014201520152014

ألف دوالر إيضاحألف ر,عألف ر,ع
امريكي

ألف دوالر 
امريكي

أنشطة التشغيل
180،184149،335الربح قبل الضريبة57،49469،371

تعديالت للبنود التالية : 
87،8297،800االستهالك3،0033،014
35،46224،444مخصص  خسائر اإلئتمان)بالصافي( 9،41113،653
)39(18مخصص خسائر االئتمان )بالصافي( – مستحق من بنوك 7)15(
73،935860خسائر تدني قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 3311،515

--مخصص أصول ضمانات-
)42()436(أرباح بيع معدات )بالصافي()168()16(

)5،382()2،623(26أرباح بيع استثمارات)1،010()2،072(
)10،725()12،026(إيرادات استثمارات)4،630()4،129(
212،343166،251أرباح التشغيل قبل التغيرات في أصول و التزامات التشغيل64،00781،752

15،860)12،057(مستحق من بنوك وإيداعات نقدية أخرى )4،642(6،106
)346،384(135،091مستحق الى بنوك و ودائع نقدية أخرى52،010)133،358(
)670،195()599،841(قروض و سلفيات للعمالء  )230،939()258،025(

68،863)19،299(أصول  أخرى )7،430(26،512
)3،681(187،231ودائع العمالء72،084)1،417(

500،000-سندات متوسطة األجل بعملة اليورو-192،500
)20،132(28،418التزامات أخرى10،941)7،751(
)289،418()68،114(نقد من عمليات التشغيل)26،224()111،426(
)17،400()18،636(ضريبة مدفوعة)7،175()6،699(

)306،818()86،750(صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة التشغيل)33،399()118،125(
أنشطة االستثمار

)63،894()121،979(شراء استثمارات غير متداولة)46،962()24،599(
92،17429،205أرباح بيع استثمارات غير متداولة11،24435،487
)15،896()39،657(8شراء أبنية و معدات)15،268()6،120(

2،42365بيع أبنية و معدات25933
267،9386،735إيرادات سندات و استثمارات أخرى2،5933،056
264،0883،990إيرادات توزيعات 1،5361،574

)36(117 فروق تبادل عمالت أجنبية للمباني والمعدات والضريبة 45)14(
)39،831()54،896(صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار)21،135()15،335(

أنشطة التمويل  
)43،169()53،818(توزيعات مدفوعة )20،720()16،620(

)41،818()29،870(21صافي حركة الديون الثانوية)11،500()16،100(
-300،000الفوائد المستحقة من المستوى 1 السندات الدائمة115،500-

)84،987(216،312صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل83،280)32،720(
)431،636(74،666)النقص( / الزيادة في النقد و ما في حكم النقد28،746)166،180(

813،3381،244،974نقد و ما في حكم النقد في بداية السنة479،315313،135
888،004813،338نقد و ما في حكم النقد في نهاية السنة313،135341،881

ممثل فيما يلي:
4789،579748،914نقد و أرصدة بنكية  288،332303،988

98،42564،424ودائع و أرصدة لدى بنوك و مؤسسات مالية أخرى )بالصافي( 24،80337،893
313،135341،881888،004813،338

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءًا من هذه القوائم المالية. 

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية      1

تأسس البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع( )البنك( في سلطنة عمان سنة 1973 كشركة مساهمة عامة، ويقوم البنك بشكل رئيسي بتقديم خدمات   
التجزئة والجملة المصرفية وخدمات اإلستثمار الصيرفه األسالمية في سلطنة عمان وله فروع بكل من دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر 
العربية. يمارس البنك أعماله بترخيص من البنك المركزي العماني، وهو عضو في نظام تأمين الودائع المصرفية لدى البنك المركزي العماني. عنوان 
البنك الُمسجل هو صندوق بريد 751، روي، رمز بريدي 112، مسقط، سلطنة عمان. إن أسهم البنك من األسهم الرئيسية الُمدرجة في  سوق مسقط لألوراق 

المالية.

  يعمل لدى البنك 1,506 موظف كما في 31 ديسمبر 2015 )مقابل  1,368 موظف في 31 ديسمبر 2014 (

أسس اإلعداد     2 

1-2   أساس القياس

ُأعدت القوائم 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.

2-2 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 0.385 ريال عماني لكل دوالر أمريكي   
واحد، ويتم عرضها بنية التيسير على القارئ فقط. 

2-3  فقرة اإللتزام

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

يعرض البنك قائمة مركزه المالي بشكل عام ُمرتبًا بحسب السيولة.  

2-4   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:

  فرضية إستمرارية البنك

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

مستمرة. لذلك، فيستمر إعداد القوائم المالية على أساس فرضية إستمرارية البنك.

خسائر إنخفاض قيمة القروض والسلفيات    

قيمة  إنخفاض  يجب تسجيل خسارة  ماإذا كان  لتقييم  المالي  المركز  قائمة  بتاريخ  فرديًا  الهامة  والسلفيات  القروض  بمراجعة حسابات  البنك  يقوم   
القروض في قائمة 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 
ا ينتج في تغيرات  القيمة القابلة لإلسترداد للضمانات. تستند هذه التقديرات على إفتراضات حول عدة عوامل كما يجوز أن تختلف النتائج الفعلية، ِممَّ

مستقبلية للمخصص.  

قائـمــة التـدفـق النـقــدي
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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أسس اإلعداد )تابع(   2

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة )تابع(  4-2

تم  فردي  الجوهرية بشكل  الغير  والسلفيات  القروض  قيمتها وجميع  تخفيض  يجب  ال  أنه  وتبين  فردي  تقييمها بشكل  تم  التي  والسلفيات  القروض   
األحداث  ينبغي تكوين مخصص بسبب خسائر  إذا كان  لتحديد ما  للمخاطر،  ذات خصائص مماثلة  األصول  تقييمها بشكل جماعي، في مجموعة من 
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 .

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. 

القيمة العادلة لألدوات المالية  

باستخدام  تحديدها  يتم   ، النشطة  األسواق  من  المالي  المركز  قائمة  في  المسجلة  المالية  وااللتزامات  لالصول  العادلة  القيم  اشتقاق  يتعذر  حينما   
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.

اصول الضريبة المؤجلة  

تدرج اصول الضريبة المؤجلة لكافة الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى المدى الذي  يحتمل معه توفر األرباح الخاضعة للضريبة التي يمكن إستخدام   
التوقيت  أساس  على  إدراجها  يمكن  التي  المؤجلة  الضريبة  اصول  قيمة  تحديد  أجل  من  هامة  تقديرات  بوضع   القيام  اإلدارة  من  يطلب  مقابلها.  الخسائر 

المحتمل ومستوى األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة إلى جانب إستراتيجات التخطيط الضريبية المستقبلية.

صناديق االستثمار  

يعمل البنك بمثابة مدير و مستشار استثمار لصناديق االستثمار. و بالنسبة لكافة الصناديق التي يديرها البنك فان المستثمرين )و يتراوح عددهم من   
30 الى 100 مستثمر( بإمكانهم التصويت باألغلبية البسيطة على إزاحة البنك كمدير صناديق بدون إبداء أسباب و الفائدة المجمعة للبنك في كل حالة 

تقل عن 5 % و بالنتيجة فقد انتهى البنك الى انه يعمل بمثابة وكيل عن المستثمرين في كافة الحاالت و لذلك لم يقم البنك بتوحيد تلك الصناديق. 

المعايير والتعديالت عليها  والتفسيرات  التي لم تصبح  سارية  والتي لم يتبناها البنك  مبكرا    5-2

المعيار 9 – األدوات المالية – )يسري مفعوله في 1 يناير 2018 أو بعد ذلك التاريخ(  و يقوم البنك حاليا بتقييم التأثير المحتمل لذلك المعيار على القوائم   
المالية الموحدة.                

المعيار 15 – إيرادات العقود مع العمالء )يسري مفعوله في 1 يناير 2017 أو بعد ذلك التاريخ( – و يقوم البنك حاليا بتقييم التأثير المحتمل لذلك المعيار   
على القوائم المالية الموحدة. 

من غير المتوقع ان تتاثر بشكل كبير القوائم الموحدة للبنك بالمعايير الجديدة أو المعدلة التالية:  
خطط المنافع المحددة: مساهمات الموظفين )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 19(.  •

التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية 2010-2012 دورة.  •

التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية 2011-2014 دورة.  •
IFRS 14 حسابات تأجيل التنظيمية.  •

.)11 IFRS المحاسبة عن االستحواذ على الحصص في عمليات مشتركة )التعديالت على  •
توضيح طرق مقبولة من االستهالك واإلطفاء )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 38(.  •

الزراعة: نباتات حامل )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 41(.  •
طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 27(.  •

بيع أو مساهمة األصول بين المستثمرين وشركاتها الزميلة أو المشروع المشترك )التعديالت على IFRS 10 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28(.  •
التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية 2012-2015 دورة - معايير مختلفة  •

3    السياسات المحاسبية الهامة  )يتبع(

تاريخ اإلعتراف   

يتم مبدئيًا 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.

القياس األولي لألدوات 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.

النقد وما في حكم النقد   

يشـتمل النقـد ومـا فـي حكـم النقـد علـى النقديـة فـي الصنـدوق واألرصـدة لـدى البنـوك والمؤسسـات الماليـة األخـرى وودائـع وإيداعـات فـي أسـواق المـال    
وسـندات الخزينـة وشـهادات اإليـداع التـي تسـتحق خـالل ثالثـة أشـهر مـن تاريخ االسـتحواذ. تـدرج مبالـغ النقد وما في حكـم النقـد بالتكلفة المطفـأة  بقائمة 

المركـز المالـي.

  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:

التصنيـف يلغـي أو يقلـل إلـى حـد كبيـر عـدم الثبـات فـي المعالجـة التـي قـد ينجـم منهـا قيـاس االصـول أو االلتزامـات أو اإلعتـراف ب الربـح أو الخسـارة   •

علـى أسـس مختلفـة؛ أو

االصـول وااللتزامـات هـي جـزء مـن مجموعـة االصـول الماليـة، االلتزامـات الماليـة أو كليهمـا التـي يتـم إدارتهـا وتقييـم أداؤهـا علـى أسـاس القيمـة   •

موثقـة.  إسـتثمار  إسـتراتيجية  أو  مخاطـر  إلدارة  وفقـًا  العادلـة، 

تحتـوي األدوات الماليـة مشـتقات ماليـة ضمنيـة، إال فـي حـال المشـتقات الماليـة ال تعـدل جوهريـًا التدفقـات النقديـة أو تبـدو جليـة مـع قليـل مـن   •

منفصـل. بشـكل  تسـجيلها  يتـم  وال  بدونـه،  أو  التحليـل 

االصـول وااللتزامـات الماليـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل الربـح او الخسـارة يتـم تسـجيلها فـي قائمـة المركـز المالـي بالقيمـة العادلـة. التغيـرات فـي   •

القيمـة العادلـة يتـم تسـجيلها فـي ‘إيـرادات التشـغيل األخـرى’. الفائـدة المكتسـبة أو المتكبـدة يتـم تخصيصهـا فـي ‘إيـرادات الفوائـد’ أو ‘مصروفات 
الفوائـد’،  علـى التوالـي، وذلـك باسـتخدام سـعر الفائـدة الفعلـي، فـي حين إيـرادات توزيعات أرباح يتم تسـجيلها فـي إيرادات التشـغيل األخرى: عندما 

ينشـأ الحـق لإلسـتالم

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق  

إن اإلستثمارات المحتفظ بها لإلستحقاق هي تلك اإلستثمارات التي لديها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وإستحقاق ثابت التي ينوي البنك ولديه القدرة   
لإلحتفاظ بها حتى اإلستحقاق. بعد القياس المبدئي ، يتم قياس اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام 
طريقة سعر الفائدة السائدناقصًا مخصص إنخفاض القيمة. يتم إحتساب التكلفة المطفأة بعد األخذ في الحسبان أي خصم أو عالوة إصدار من التملك 
ورسوم التي تمثل جزءا ال يتجزء من سعر الفائدة السائد. يدرج اإلطفاء ضمن »إيرادات الفوائد« في قائمة الدخل للسنة. الخسائر الناشئة من إنخفاض 

القيمة لتلك اإلستثمارات يتم إدراجها في قائمة الدخل  للسنة.

إذا كان على البنك بيع أو إعادة تصنيف أكثر من قدر ضئيل من االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق قبل اإلستحقاق )ما عدا في ظروف معينة(، فإن فئة   
كاملة سيتم معاقبتها ويجب أن يعاد تصنيفها كاستثمارات متوفرة للبيع. وعالوة على ذلك، سيحظر على البنك تصنيف أي أصل مالي كمحتفظ به 

لالستحقاق خالل السنتين التاليتين.

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.
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لم يحدد البنك أي قروض أو مدينين كمتوفرة للبيع.  

بعد القياس المبدئي ، يتم قياس اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع الحقًا بالقيمة العادلة، ما لم يتعذر تحديدا القيمة العادلة بشكل موثوق في هذه   
الحالة يتم قياسها بالتكلفة ناقصًا إنخفاض القيمة. التغيرات في القيمة العادلة، يتم  التقرير عن  القيمة العادلة للتغيرات كعنصر منفصل من حقوق 
المدرجة سابقا  الخسارة.المتراكمة  أو  الربح  القيمة،   اإلنخفاض في  أو  اإللغاء  القيمه. عند  بأنه منخفض  يتقرر  أو  االستثمار  إلغاء  يتم  المساهمين حتى 
اإلحتفاظ  أثناء  المكتسبة  الفوائد  الخسارة.للسنة.  أو  الربح  في   إدراجها  يتم  المساهمين،  حقوق  ضمن  العادلة”  القيمة  في  المتراكمة  “كالتغيرات 
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”.

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(.

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”.

مـن  والهـدف  المخاطـر،  طبيعـة  ذلـك  فـي  بمـا  التحـوط،  وأداة  التحـوط  بنـد  بيـن  العالقـة  بتوثيـق  رسـميا  البنـك  يقـوم  بالتحـوط،  االنخـراط  بدايـة  فـي 
مسـتمر. وبشـكل  البدايـة  منـذ  التحـوط  فعاليـة  مـدى  لتقييـم  اسـتخدامها  سـيتم  التـي  والطريقـة  بالتحـوط  للقيـام  المخاطـر  إدارة   إسـتراتيجية 

فـي تاريـخ كل تقييـم فعاليـة التحـوط، يجـب أن يتوقـع أن تكـون فعالـة للغايـة علـى المحتمليـن عالقـة التحـوط األسـاس وإثبـات أنـه كان فعـاال )فعاليـة بأثـر 
رجعـي( للفتـرة المعينـة مـن أجـل التأهـل لمحاسـبة التحوط. يتم عمل تقييم رسـمي بمقارنـة فعالية أداة التحـوط ومواجهة التغيرات فـي القيمة العادلة 
أو التدفقـات النقديـة العائـدة إلـى مخاطـر التحـوط فـي بنـد التحـوط، سـواء فـي بدايـة ونهايـة كل ربـع على أسـاس مسـتمر. ومـن المتوقع أن تكـون فعالة 
للغايـة التحـوط إذا كانـت التغيـرات فـي القيمـة العادلـة أو التدفقـات النقديـة العائـدة إلـى مخاطـر التحوط خـالل الفترة التي يتـم التحوط قابلهـا أداة التحوط 
فـي مجموعـة مـن 80% إلـى 125%، وكان مـن المتوقـع أن تحقيـق مثـل تعويـض فـي الفتـرات المسـتقبلية. يتـم إثبـات عـدم فعاليـة التحـوط فـي الربـح أو 
الخسـارة فـي “إيـرادات تشـغيلية أخـرى”. اللحـاالت التـي يكون فيها بنـد التحوط هو المعاملة المتوقعـة، كما يقيم البنك ما إذا الصفقـة المحتملة للغاية 

والتعـرض للتغيـرات فـي التدفقـات النقديـة التـي يمكـن أن تؤثـر فـي نهايـة المطاف ربح أو خسـارة.

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 
التحوط األصلي باستخدام  المتبقية من  الفترة  اإلنهاء والقيمة االسمية على مدى  التحوط عند  للبند  الدفترية  القيمة  الفرق بين  المطفأة، يتم إطفاء 

طريقة EIR حساب. إذا تم استبعاد بند التحوط، فإنه يتم إثبات تعديل القيمة العادلة غير المطفأة مباشرة في الربح أو الخسارة.

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 
الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة سعر الفائدة السائدة ناقصًا مخصص إنخفاض القيمة. يتم إحتساب التكلفة المطفأة آخذين في الحسبان أي 
خصم أو عالوة إصدار من التملك ورسوم التي هي جزء ال يتجزء من سعر الفائدة السائد. يدرج اإلطفاء ضمن »إيرادات الفوائد واإليرادات المماثلة« في قائمة 

الدخل. الخسائر الناشئة من إنخفاض القيمة يتم إدراجها في قائمة الدخل تحت بند »مصروفات خسائر إئتمانية«.

  تحديد القيم العادلة
القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة في تاريخ قائمة المركز المالي تستند على سعرها في السوق أو قوائم األسعار المدرجة،   

أو أسعار الوسطاء، دون أي خصم لتكاليف المعاملة.
بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى غير المتداولة في سوق نشطة، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم المناسبة. تشمل تقنيات   
التقييم طريقة التدفقات النقدية المخصومة ، مقارنة أدوات مماثلة ألسعار السوق الموجودة و التي يمكن مالحظتها ، وخيارات نماذج التسعير، ونماذج 

االئتمان وغيرها من نماذج التقييم ذات الصلة.
بعض األدوات المالية يتم تسجيلها بالقيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم حينما تكون  في المعامالت الحالية للسوق أو  عندما ال تتوفر  بيانات   

السوق ممكنة المالحظة. ويتم تحديد القيمة العادلة باستخدام نموذج التقييم.

المباني  والمعدات   
المباني من قبل مثمن مستقل كل خمس سنوات وفقا ألسعار  . يجري تقييم  أو بالتكلفة المطفئة  مبدئيا بالتكلفة  المباني والمعدات  يتم قيد    
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 .
  

يتم احتساب االستهالك بالقسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لجميع المباني والمعدات بخالف األرض المملوكة للبنك والتي ليس لها عمر    
محدد، واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. تم تقدير معدالت اإلستهالك على األعمار اإلنتاجية كالتالي: 

25 سنةمباني على أراضي بالملك الحر  للبنك 
10 سنواتمباني على أراضي مستأجرة   

من 3 إلى 5 سنوات تحسينات على أماكن مستأجرة 
4 سنواتالسيارات 

10 سنواتاألثاث 
5 سنواتالمعدات 

تتم مراجعة  وتعديل القيمة المتبقية و العمر اإلنتاجي لألصول إذا اقتضت الحاجة في تاريخ كل قائمة مركز مالي.  
السياسات المحاسبية الهامة  )يتبع(   3

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 المسـتلمة بالكامـل دون أي تأخير جوهري  يقـوم البنـك بتحويـل حقوقـه إلسـتالم التدفقـات النقديـة من األصل أو تحمَّ  •

إلـى طـرف ثالـث بمقتضـى ترتيبـات » مـن خـالل تمريـر »؛ و
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إمـاَّ )أ( لقـد قـام البنـك بتحويـل كافـة مخاطـر ومنافـع الملكيـة بشـكل جوهـري ، أو )ب( لـم يقـم البنـك بتحويـل كمـا لـم يحتفـظ جوهريـًا بكافـة   •

الـى حـد كبيـر.  الرقابـة والسـيطرة علـى األصـول  المخاطـر ومنافـع ملكيـة األصـول ولكـن قـام بتحويـل 

عندما قام البنك بنقل حقوقه في الحصول على التدفقات النقدية من األصول أو إبرم ترتيبات تمرير، ولم يقم بتحويل أو االحتفاظ جوهريًا بجميع المخاطر    
ومنافع  االصول أو نقل السيطرة على االصول، ُتدرج االصول إلى مدى استمرار البنك في المشاركة في االصول. وفي هذه الحالة، يقوم البنك أيضًا في 
إدراج اإللتزامات المرتبطة. إن االصول المنقولة واإللتزامات المرتبطة تقاس على أساس أن تعكس الحقوق واإللتزامات التي يحتفظ بها البنك. المشاركة 
المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على االصول المنقولة يتم قياسها بالمبلغ األقل بين القيمة الدفترية األساسية لألصول والحد األقصى للمقابل الذي 

قد يطلب من البنك سداده.

اإللتزامات المالية  
يتم إلغاء اإللتزام المالي عندما يتم إستيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو تنتهي مدته. عندما يتم إستبدال إلتزام مالي بإلتزام آخر من نفس المقرض   
التعديل يتم معاملته كإلغاء لإللتزام األصلي وإعتراف  أو  اإللتزام الحالي ويتم تعديله جوهريًا، إن ذلك اإلستبدال  بشروط مختلفة جوهريًا، أو بشروط 

باإللتزام الجديد،  ويتم ادراج الفرق في القيم الدفترية في قائمة الدخل  للسنة.
     

             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 
   الودائع 

يتم إدراج جميع ودائع أسواق المال والعمالء بالتكلفة المطفئة بإستخدام سعر الفائدة الفعلي.    

أموال مقترضة أخرى  
تدرج اإلقتراضات األخرى متضمنًة اإليداعات الثانوية الخاصة بشكل مبدئي بمتحصالت إصدارها. وتدرج اإلقتراضات الحقًا بالتكلفة المطفأة، ويدرج أي فرق بين   

المتحصالت، مخصومًا منها تكاليف المعاملة، وقيمة اإلسترداد ب الربح أو الخسارة.للسنة  على مدار فترة اإلقتراضات بإستخدام سعر الفائدة الفعلي.

الضرائب الحالية والمؤجلة   
يتم تكوين مخصص للضرائب وفقا لقوانين الضريبة المعمول بها في كل بلد يمارس فيه البنك أعماله.     

تشتمل الضريبة على أرباح أو خسائر السنة على ضريبة حالية وضريبة مؤجلة. يتم إثبات ضريبة الدخل في قائمة الدخل فيما عدا القدر الذي تتعلق فيه    
ببنود يتم اثباتها بشكل مباشر في حقوق الملكية عندها  يتم إثباتها  في حقوق الملكية. 

تشتمل الضريبة الحالية على اإللتزام الضريبي المحتسب على أساس الدخل المتوقع الخاضع للضريبة للسنة باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو   
التي يتم تطبيقها على نحو واسع في تاريخ قائمة المركز المالي وأية تعديالت أخرى على اإللتزام الضريبي المستحق الدفع عن السنوات السابقة.

يتم إحتساب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي على جميع الفروق المؤقتة بين المبالغ المثبة بالدفاتر لألصول و اإللتزامات   
ألغراض التقارير المالية و بين المبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة. يستند إحتساب مبلغ مخصص الضريبة المؤجلة على النسق المتوقع لتحقق أو سداد 

القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات بإستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي ستطبق بشكل واسع في تاريخ قائمة المركز المالي.

السياسات المحاسبية الهامة  )يتبع(   3 

  تابع الضرائب

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. 

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.  

الكفاالت المالية  

يصدر البنك ضمن سياق األعمال العادية، كفاالت مالية. تدرج الكفاالت المالية مبدئيًا في القوائم المالية بالقيمة العادلة، في »اإللتزامات األخرى«. الحقًا   
لإلدراج المبدئي ، يقوم البنك بموجب تلك الكفاالت بإعادة قياس كل كفالة بالقيمة األعلى من القيمة العادلة المبدئية ناقصًا، عندما يكون مناسبًا، 
وأفضل  الكفالة،  والعمولة« على مدى شروط  الرسوم  إيرادات  الخسارة.للسنة في »صافي  أو  الربح  الرسوم في   إلدراج  المحتسب  المتراكم  اإلطفاء 

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.

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.

  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  

دليل  يوجد  إذا كان  ما  بتقييم  أوالً  البنك  يقوم  المطفأة،  بالتكلفة  المدرجة  العمالء  إلى  والسلف  والقروض  البنوك  المستحقة من  للمبالغ  بالنسبة   
موضوعي على إنخفاض القيمة بشكل منفرد لألصول المالية التي تعتبر هامة بشكل منفرد، وبشكل منفرد أو جماعي لألصول المالية التي ال تعتبر 
هامة بشكل منفرد. وإذا حدد البنك عدم وجود دليل موضوعي على إنخفاض القيمة ألصل مالي يتم تقييمه بشكل منفرد، سواء كان كبيرًا أم ال، 
مهم بشكل جماعي إلنخفاض القيمة. ال ُتشمل األصول  يقوم بتضمين األصل في مجموعة من األصول المالية ذات سمات مشابهة لمخاطر اإلئتمان وُيقيِّ
التي يتم تقييمها بشكل منفرد إلنخفاض القيمة والتي يتم أو يستمر اإلعتراف بخسائر اإلنخفاض القيمة الخاصة بها في التقييم الجماعي إلنخفاض 

القيمة. 

في حال يوجد هناك دليل موضوعي بأن خسارة إنخفاض القيمة قد تم تكبدها، يتم قياس قيمة الخسارة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية لألصل   
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية )بإستئناء الخسائر اإلئتمانية المستقبلية المتوقعة التي لم يتم تكبدها بعد(. يتم تخفيض 
القيمة الدفترية لألصل من خالل إستخدام حساب مخصص وتدرج قيمة الخسارة في قائمة الدخل. يستمر تكوين مخصص إليرادات الفوائد على القيمة 
الدفترية المنخفضة على أساس سعر الفائدة األصلية السائدة لألصل. يتم شطب القروض مع المخصص المتعلق عندما ال يوجد هناك تطور واقعي بشأن 
التحصيل المستقبلي وكافة الضمانات قد تم تحقيقها أو قد تم تحويلها إلى البنك. في حال في سنة الحقة، خسارة إنخفاض القيمة التقديرية تزداد أو 
تنقص بسبب وقوع حدث بعد إدراج إنخفاض القيمة، فإن خسارة إنخفاض القيمة المدرجة سابقًا يتم زيادتها أو تخفيضها وذلك بتعديل حساب المخصص. 
في حال يتم الحقًا إسترداد مبلغ مشطوب في المستقبل، فيتم قيد المبلغ المسترد إلى الجانب الدائن »المستردات من القروض والسلف المشطوبة«.

السياسات المحاسبية الهامة  )يتبع(   3

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 ناقصًا تكاليف الحصول على الضمان وبيعه، سواء كان غلق الرهن 

ممكنًا أم ال.

لغرض التقييم الجماعي إلنخفاض القيمة، يتم جمع األصول المالية على أساس نظام البنك الداخلي لتصنيف اإلئتمان الذي يعتبر الخصائص المتشابهة   
لمخاطر اإلئتمان مثل نوع األصل والقطاع والموقع الجغرافي ونوع الضمان ووضع إستحقاق الدفع سابقًا والعوامل األخرى ذات الصلة.
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يتم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية في مجموعة األصول المالية التي يتم تقييمها بشكل جماعي على أساس تاريخ الخسائر لألصول التي لها   
خصائص مخاطر إئتمان مشابهة لتلك التي في المجموعة. يتم تعديل تاريخ الخسائر على أساس القوائم المالية الملحوظة الحالية لتعكس آثار الظروف 
الحالية التي لم تؤثر على السنة التي يستند إليها تاريخ الخسائر وإلغاء آثار الظروف في الفترة التاريخية التي ال توجد حاليًا. تعكس تقديرات التغيرات 
في التدفقات النقدية المستقبلية، وتنسجم من حيث اإلتجاهات مع، التغيرات في القوائم الملحوظة ذات العالقة من سنة إلى أخرى )مثل التغيرات في 
معدالت البطالة وأسعار الممتلكات وحالة الدفع والعوامل األخرى التي تشير إلى الخسائر المتكبدة في المجموعة وأهميتها(. تتم مراجعة المنهجية 

واإلفتراضات المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بشكل منتظم لتقليل اإلختالفات بين تقديرات الخسائر وتجارب الخسارة الفعلية.

 

اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق  

بالنسبة لإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق يقوم البنك بشكل منفرد بتقييم ما إذا كان يوجد دليل موضوعي على إنخفاض القيمة.   
في حال يوجد هناك دليل موضوعي بأن خسارة إنخفاض القيمة قد تم تكبدها، يتم قياس قيمة الخسارة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية لألصل 

والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية التقديرية. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل وتدرج قيمة الخسارة في  الربح أو الخسارة للسنة .

القيمة  اإلنخفاض في  فإن خسارة   ، القيمة  اإلنخفاض في  إدراج  بعد  التقديرية في سنة الحقة، بسبب وقوع حدث  القيمة  اإلنخفاض في  في حال خسارة   
المدرجة سابقًا يتم قيدها إلى الجانب الدائن »لمصروفات إنخفاض قيمة اإلستثمارات المالية«

اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع  

بالنسبة لإلستثمارات المالية المتاحة للبيع، يجري البنك بتاريخ كل مركز مالي تقييما لمعرفة مدى وجود دليل موضوعي يشير الى االنخفاض في   
قيمة  اإلستثمار أو مجموعة اإلستثمارات.

في حالة اإلستثمارات في األسهم المصنفة كمتوفرة للبيع، يتضمن الدليل الموضوعي إنخفاض جوهري أو ممدد في القيمة العادلة لإلستثمار الى أقل   
من تكلفته. في حال توفر دليل على اإلنخفاض في القيمة، فإن الخسارة المتراكمة يتم قياسها على أنها الفرق بين تكلفة التملك والقيمة العادلة 
الحالية، ناقصًا أية خسائر إنخفاض قيمة لذلك اإلستثمار التي تم إدراجها سابقًا 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.

المطفأة. يستمر  بالتكلفة  المدرجة  المالية  االصول  أساس نفس معيار  القيمة على  إنخفاض  يقيم  للبيع،  المصنفة كمتوفرة  الدين  أدوات  حالة  في   
الفوائد  »إيــرادات  من  كجزء  إدراجه  ويتم  لألصل  المنخفضة  الدفترية  القيمة  على  األصلي  السائد  الفائدة  سعر  أساس  على  للفوائد  مخصص  بتكوين 
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(   3

اإلستثمارات المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق )يتبع(  

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   
اإلدارة بصورة مستمرة بمراجعة  الدفع. تقوم  أنه مستحق ومتأخر عن  القرض على  ُيعتبر  التفاوض بشأن الشروط، سوف لن  إعادة  جديدة. حينما يتم 
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.

           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.

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 
القيمة  صافي  إلى  االقتضاء،  عند  أقصر،  فترة  أو  المالية  لألداة  المتوقع  العمر  خالل  من  التقديرية  المستقبلية  النقدية  المقبوضات  أو  الدفعات  بالضبط 
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 .

السياسات المحاسبية الهامة  )يتبع(   3

           إيرادات الرسوم والعموالت )يتبع(
       

     العمالت األجنبية
يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني وفقا ألسعار الصرف السائدة بتاريخ المعاملة .. 1

  تحول األصول واإللتزامات المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني وفقا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي ويتم  إدراج . 2
األرباح أو  الخسائر المحققة وغير المحققة الناتجة عن هذا التحويل في  الربح أو الخسارة.للسنة .

كما في تاريخ قائمة المركز المالي، يتم تحويل األصول والخصوم من الفروع في الخارج، إلى العملة التي يعرض بها البنك قوائمه المالية بسعر . 3
الصرف المعمول به في تاريخ قائمة المركز المالي، وقائمة دخلهم الشامل يتم تحويله بالمتوسط المرجح ألسعار الصرف للسنة. فروقات التحويل 
الناشئة من التحويالت يتم إدراجها مباشرة تحت بند منفصل في حقوق المساهمين. عند بيع كيان أجنبي، فإن المبلغ المؤجل التراكمي المدرج 
في حقوق المساهمين المتعلق بتلك العملية األجنبية الخاصة يتم إدراجه في  الربح أو الخسارة.للسنة  في ‘مصروفات التشغيل األخرى’ أو ‘إيرادات 
التشغيل األخرى’. بما أن العمالت المستخدمة لفروع البنك في الخارج هي ثابتة مقابل سعر صرف الريال العماني، فال توجد هناك فروقات أسعار 

صرف رئيسية تنشأ عن التحويالت.
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عقود إعادة الشراء والبيع   
يتم إدراج األصول المباعة مع التعهد بإعادة شرائها في تاريخ مستقبلي محدد )repos( في قائمة المركز الماليويتم تقييمها وفقًا للسياسات المحاسبية       
المتعلقة باألوراق المالية للتداول أو األوراق المالية لالستثمار. تدرج اإللتزامات المتعلقة بالمبالغ المستلمة لهذه العقود ضمن األرصدة المستحقة للبنوك 
والمؤسسات المالية األخرى. يتم معالجـة الفرق بين سعر البيع وسعر إعادة الشراء كمصروفات فوائد ويتم قيدها على مدى فترة العقد. أما األصول 
المشتراه مع التعهد بإعادة بيعها في تاريخ مستقبلي محدد )reverse repo( فال يتم إدراجها في قائمة المركز الماليوتدرج المبالغ المدفوعة المتعلقة 
البيع كإيرادات فوائد ويتم قيد  إعادة  الشراء وسعر  الفرق بين سعر  األخرى. يتم معالجة  المالية  البنوك والمؤسسات  الودائع لدى  العقود ضمن  بهذه 

استحقاقها على مدى فترة العقد.

عقود اإليجار  
ُتحتسب مدفوعات اإليجارات التشغيلية كمصروف ضمن  قائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.   

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

تدرج مكافأة نهاية الخدمة للموظفين العمانيين وفقًا لقانون التأمينات االجتماعية العماني. بالنسبة للموظفين في دولة اإلمارات يتم تحتسب مكافأة   
نهاية الخدمة وفقا لعقود الموظفين وطبقا لقوانين العمل المطبقة بدولة االمارات. وبالنسبة للموظفين المصريين تحتسب مكافأة نهاية الخدمة 

طبقًا لقانون التأمينات االجتماعية في جمهورية مصر العربية. 

           التقارير القطاعية
تستند التقارير القطاعية للبنك إلى قطاعات التشغيل التالية: الخدمات المصرفية لألفراد، والخدمات المصرفية للشركات، الخدمات المصرفية االستثمارية، و   
الخزينة واالنشطة المصرفية الدولية ومهام المركز الرئيسي. 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.

توزيعات األرباح من األسهم العادية  
األرباح  توزيعات  تخصم  الشركة.  مساهمي  من  إعتمادها  عند  المساهمين  حقوق  من  وتخصم  كإلتزامات  العادية  األسهم  من  األرباح  توزيعات  تدرج    

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.  

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. 

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.

النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية      4

2014 2015 2015 2014

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

124،244 116،047 النقدية 44،678 47،834

21،158 اذون الخزانة لدى البنك المركزية 8،146 -

20،779 - شهادات إيداع لدى البنوك المركزية - 8،000

603،891 652،374 األرصدة األخرى لدى البنوك المركزية 251،164 232،498

748،914 789،579 النقد وما في حكم النقد  303،988 288،332

1،299 1،299 وديعة رأس المال لدى البنك المركزي العماني 500 500

750،213 790،878 النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 304،488 288،832

 
ال يجوز سحب وديعة رأس المال وتأمين الودائع لدى البنك المركزي العماني بدون موافقة البنك المركزي العماني  

صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  5

2014 2015 2015 2014

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

64،210 67،751 القروض والسلفيات للبنوك  26،084 24،721

186،603 249،558 إيداعات لدى البنوك األخرى 96،080 71،842

125،958 127،146 أرصدة تحت الطلب  48،951 48،494

376،771 444،455 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال 171،115 145،057

)322( )338( ناقص: مخصص خسائر اإلئتمان )الرجاء الرجوع إلى اإليضاح أدناه( )130( )124(

376،449 444،117 صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال 170،985 144،933

القروض والسلفيات   6

2014 2015 2015 2014

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

155،275 181،784 حسابات السحب على المكشوف  69،987 59،781

2،717،330 3،091،415 القروض الشخصية 1،190،195 1،046،172

2،921،818 2،991،280 قروض أخرى  1،151،643 1،124،900

304،403 388،021 قروض مقابل إيصاالت األمانة  149،388 117،195

123،930 158،681 سندات مخصومة    61،092 47،713

6،222،756 6،811،181 إجمالي القروض والسلفيات 2،622،305 2،395،761

)179،733( )199،332( مخصص خسائر اإلئتمان  )76،743( )69،197(

)25،327( )29،774( الفوائد المحفوظة  )11،463( )9،751(

6،017،696 6،582،075 صافي القروض والسلفيات 2،534،099 2،316،813
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القروض والسلفيات )يتبع(   6

إن حركة مخصص خسائر اإلئتمان والفوائد المحفوظة هي كالتالي:  

2014 2015 2015 2014

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

مخصص خسائر اإلئتمان 

175،979 179،733 الرصيد في بداية السنة  69،197 67،752

31،945 40،187 المخصص خالل السنة 15،472 12،299

)6،922( )3،000( انتفت الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة )1،155( )2،665(

)21،031( )17،244( المشطوب خالل السنة )6،639( )8،097(

)238( )344( فروقات تحويل العملة األجنبية  )132( )92(

179،733 199،332 الرصيد في نهاية السنة  76،743 69،197

الفوائد المحفوظة 

54،260 25،327 الرصيد في بداية السنة  9،751 20،890

8،273 7،192 المحفوظة خالل السنة  2،769 3،185

)579( )1،725( انتفت الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة )664( )223(

- - انتفت الحاجة إليها/ المستردة خالل السنة الى ايراد الفائدة - -

)36،621( )1،003( المشطوب خالل السنة )386( )14،099(

)6( )17( فروقات تحويل العملة األجنبية )7( )2(

25،327 29،774 الرصيد في نهاية السنة  11،463 9،751

تحليل إضافي لمخصص خسائر اإلئتمان يتم إظهاره فيما يلي:  

2014 2015 2015 2014

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

94،032 104،849 إنخفاض قيمة محدد   40،367 36،202

85،701 94،483 إنخفاض قيمة جماعي  36،376 32،995

179،733 199،332 الرصيد في نهاية السنة  76،743 69،197
 

يتطلـب سـداد الفوائـد عـن كافـة القـروض والسـلفيات االسـتناد علـى الفتـرات المتفـق عليهـا،  حيـث ان بعضهـا بسـعر ثابـت واألخـرى بأسـعار معدلـة قبـل   
االسـتحقاق. فـي 31 ديسـمبر 2015، بلغـت قيمـة اإلنخفـاض علـى القـروض التـي لـم تسـتحق  فوائدهـا أو التـي تـم االحتفـاظ بفوائدهـا مبلـغ 62 مليـون ريـال 

عمانـي – 161 مليـون دوالر أمريكـي )2014 –  58   مليـون ريـال عمانـي – 151  مليـون دوالر أمريكـي(.

خـالل العـام، قـام البنـك بشـطب قـروض تـم تكويـن مخصصـات لهـا بالكامـل تبلـغ قيمتها 7 مليـون ريال عمانـي – 18.2 مليـون دوالر أمريكـي )2014 : 22.2    
مليـون ريـال عمانـي – 57.7 مليـون دوالر أمريكـي( حيـث يعتقـد البنك أن امكانية اسـتردادها ضعيفة. وسيسـتمر البنك في محاوالته المتعلقة باسـترداد 
هـذه القـروض مـن خـالل كافـة الوسـائل المتاحـة، وسـيتم إثبـات أي مبلـغ يحصـل مسـتقبال مـن هـذه القـروض المشـطوبة فـي األربـاح أو الخسـائر للسـنة . 

تظهـر تركـزات مخاطـر االئتمـان عندمـا تتعامـل مجموعـة مـن األطـراف فـي أنشـطة تجاريـة متشـابهه أو فـي أنشـطة ضمـن منطقـة جغرافيـة واحـدة، أو   
عندمـا تكـون لهـا نفـس السـمات االقتصاديـة ممـا يؤثـر علـى مقدرتهـا للوفـاء بالتزاماتهـا التعاقديـة بشـكل مشـابه فـي حالـة بـروز تغيـرات اقتصاديـة أو 
سياسـية أو أيـة تغيـرات أخـرى. وتشيــر تركـزات مخاطـر اإلئتمان إلى الحساسـية النسـبية الداء البنك تجاه التطـورات التي قد تطرأ على قطـاع أعمال معين 

أو منطقـة جغرافيـة معينـة.

القروض والسلفيات )يتبع(   6

فيما يلي تحليل القروض والسلفيات طبقا للقطاعات المختلفة:  

مجموع
2014

مجموع
2015

مجموع
2015

مجموع
2014

ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي    ألف ر.ع   ألف ر.ع

2,717,330 3,091,415 شخصية 1,190,195 1,046,172

656,094 778,873 خدمية 299,866 252,596

612,852 683,335 إنشائية 263,084 235,948

574,787 587,519 صناعية 226,195 221,293

343,587 349,774 نقل و اتصاالت 134,663 132,281

292,849 339,068 الكهرباء والغاز المياه 130,541 112,747

283,532 288,078 أخرى 110,910 109,160

261,904 244,275 تجارة جملة و مفرق 94,046 100,833

209,730 229,444 المؤسسات المالية 88,336 80,746

196,384 139,114 تجارة الواردات 53,559 75,608

35,777 59,964 تعدين و محاجر 23,086 13,774

27,091 20,288 زراعة 7,811 10,430

10,060 34 حكومية 13 3,873

779 - تجارة صادرات - 300

6,222,756 6,811,181 مجموع القروض 2,622,305 2,395,761

 
التوزيع الجغرافي للقروض والسلفيات للعمالء، إستنادًا إلى موقع المقترض والقطاع الصناعي يمكن تحليله كالتالي:  

2014 2015 2015 2014

 ألف دوالر
أمريكي

 ألف دوالر
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

5,769,052 6,132,770 سلطنة عمان 2,361,117 2,221,085

375,371 595,478 دولة اإلمارات العربية المتحدة 229,259 144,518

5,540 1,130 جمهورية مصر العربية 435 2,133

72,793 81,803 أخرى 31,494 28,025

6,222,756 6,811,181 2,622,305 2,395,761
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االستثمارات المالية     7

2014 2015 2015 2014

 ألف دوالر
أمريكي

 ألف دوالر
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

اإلستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة 

اإلستثمارات المدرجة - عمان

102,057 170,048 سندات التنمية الحكومية 65,468 39,292

102,057 170,048 مجموع االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة   65,468 39,292

اإلستثمارات المتاحة للبيع

اإلستثمارات المدرجة - عمان        

1,273 1,299 قطاع البنوك واالستثمار 500 490

2,135 413 قطاع الصناعة 159 822

51,158 62,039 قطاع الخدمات 23,885 19,696

179,096 112,379 سندات التنمية الحكومية 43,266 68,952

233,662 176,130 67,810 89,960

اإلستثمارات المدرجة - أجنبية

4,649 797 قطاع البنوك واالستثمار 307 1,790

1,824 9,610 قطاع الصناعة 3,700 702

- - سندات التنمية الحكومية - -

6,473 10,407 4,007 2,492

اإلستثمارات غير المدرجة 

26,319 22,249 قطاع البنوك واالستثمار 8,566 10,133

9,047 9,047 قطاع الصناعة 3,483 3,483

455 182 قطاع الخدمات 70 175

35,821 31,478 12,119 13,791

275,956 218,015 مجموع اإلستثمارات المتاحة للبيع 83,936 106,243
االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

استثمارات خارجية مدرجة
5,166 5,153 قطاع البنوك 1,984 1,989

- 13,688 سندات التنمية الحكومية 5,270 -

5,166 18,841 مجموع االستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 7,254 1,989

383,179 406,904 مجموع االستثمارات المالية  156,658 147,524

تتضمن االستثمارات الغير مدرجة استثمارات متوفرة للبيع بقيمة 3.87 مليون ريال عماني – 10.05 مليون دوالر أمريكي ) 2014- 3.76 مليون ريال عماني   
9.76 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 و االعتماد عليها. كافة اإلستثمارات األخرى 

المتاحة للبيع يتم إدراجها بالقيمة العادلة. 

أمريكي(  دوالر  – 0.86 مليون  ريال عماني  )2014- 0.33 مليون  أمريكي  دوالر  – 3.95 مليون  ريال عماني  بتسجيل 1.52 مليون  السنة  البنك خالل  قام   
ا بالنظر لإلنخفاض الجوهري أو  كخسائر إنخفاض قيمة مقابل إستثماراته المتاحة للبيع. يتم إدراج خسائر إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع إمَّ

ل في القيمة العادلة لإلستثمارات أقل من التكلفة. الُمطوَّ

االستثمارات المالية )يتبع(     7  

تفاصيل االستثمارات الهامة  

فيما يلي نورد تفاصيل االستثمارات التي تزيد عن 10% من القيمة الدفترية لمحفظة استثمارات البنك:   

االمتالك
القيمة 

الدفترية
االمتالك

القيمة 
الدفترية

% ألف دوالر 
أمريكي % ألف ر.ع

69.4 282,426 سندات التنمية الحكومية العمانية - 2015 69.4 108,734

73.4 281,153 سندات التنمية الحكومية العمانية - 2014 73.4 108,244

المباني والمعدات     8

تسوية القيمة الدفترية:

اراضي ومباني  
مملوكة للبنك                
و تحسينات على             

أمالك مستأجرة

السيارات 
واألثــاث 

والمعدات

أعمال 
رأسماليه

المجموع قيد التنفيذ

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

11,9405,4205,84423,204الرصيد في 1 يناير 2015 بعد خصم اإلستهالك المتراكم

93494913,38615,269األضافات

)766()46()2()718(المستبعدات

-)1,604(2961,308المحول

)22(-)1()21(فروقات تحويل العملة األجنبية 

)3,014(-)2,306()708(اإلستهالك

11,7235,36817,58034,671الرصيد في 31 ديسمبر 2015 بعد خصم اإلستهالك المتراكم

21,75829,79817,58069,136بالتكلفة

4,385--4,385بإعادة التقييم 

)38,850(-)24,430()14,420(اإلستهالك المتراكم 

11,7235,36817,58034,671صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2015

30,44913,94345,66390,055صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2015 – ألف  دوالر أمريكي

22,37327,7895,84456,006بالتكلفة في 1 يناير 2014

3,766--3,766بإعادة التقييم 

)36,568(-)22,369()14,199(اإلستهالك المتراكم 

11,9405,4205,84423,204صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2014

31,01314,07815,17960,270صافي القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 2014 – ألف  دوالر أمريكي

ال يتم استهالك تكلفة األرض المملوكة للبنك البالغة  8.56 مليون ريال عماني )22.22 مليون دوالر أمريكي(  )2014-  8.56 مليون ريال عماني -22.22   
مليون دوالر أمريكي(. تتضمن األراضي والمباني ثالثة مبان تم تشييدها على أرض مملوكة للبنك تم إعادة تقييمها من قبل مثمن مستقل كما  في 
17 ديسمبر 2015 بمبلغ 4.4 مليون ريال عماني )11.43 مليون دوالر أمريكي(  على أساس سعر السوق الحر واالستخدام الحالي وذلك من القيمة القائمة 

وقدرها 3.77 مليون ريال عماني )9.79 مليون دوالر أمريكي(. 

عند إعادة التقييم تم إعادة قيد القيمة الدفترية اإلجمالية لكل المباني المعاد تقييمها بحيث صارت القيمة الدفترية الصافية تساوي مبلغ إعادة التقييم،   
لو سجلت المباني بالتكلفة ناقصا االستهالك لبلغ صافي القيمة الدفترية 0.27 مليون ريال عماني – 0.69 مليون دوالر أمريكي)2014-0.72 مليون  ريال 

عماني- 1.87 مليون دوالر أمريكي(. 
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األصول األخرى  9

2014 2015 2015 2014

 ألف دوالر
أمريكي

 ألف دوالر
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

35,128 40,264 ذمم  فوائد مدينة  وذمم أخرى مستحقة القبض  15,502 13,524

23,452 21,429 صافي القيمة العادلة الموجبة للمشتقات المالية )إيضاح 34 ( 8,250 9,029

82,595 98,779 مستحق من العمالء مقابل أوراق القبول  38,030 31,799

141,175 160,472 61,782 54,352

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال    10

2014 2015 2015 2014

 ألف دوالر
أمريكي

 ألف دوالر
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

245,091 215,000 قبوالت وقروض   82,775 94,360

20,332 207,143 أرصدة أخرى 79,750 7,828

265,423 422,143 162,525 102,188

ودائع العمالء و حسابات استثمار غير مقيدة   11

2014 2015 2015 2014

 ألف دوالر
أمريكي

 ألف دوالر
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

2,141,784 2,079,808 الحسابات الجارية 800,726 824,587

1,464,231 1,556,797 حسابات التوفير 599,367 563,729

2,050,458 2,207,099 الودائع ألجل 849,733 789,426

5,656,473 5,843,704 2,249,826 2,177,742

سندات متوسطة األجل بعملة اليورو  12

اصدر البنك سندات مدتها 5 سنوات بعملة اليورو دوالر امريكي 500 الالئحة S  طبقا لبرنامج سندات اليورو متوسطة األجل ذات الـ 600 مليون دوالر 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 35(

13    اإللتزامات األخرى

2014 2015 2015 2014

 ألف دوالر
أمريكي

 ألف دوالر
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

80,110 89,824 فوائد مستحقة الدفع وأخرى 34,582 30,842

4,049 4,681 حقوق الموظفين 1,802 1,559

82,595 98,779 إلتزامات اوراق القبول  38,030 31,799

14,444 14,384 القيمة السالبة للمشتقات ) إيضاح 34( 5,538 5,561

181,198 207,668 79,952 69,761

حقوق الموظفين كما يلي:

3,470 4,062 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  1,564 1,336

579 619 اإللتزامات األخرى 238 223

4,049 4,681 1,802 1,559

لقد كانت الحركة في إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة خالل السنة كما يلي:

2,862 3,470 اإللتزامات كما في 1 يناير 1,336 1,102

894 1,091 مصروف مدرج في األرباح أو الخسائر للسنة   420 344

)286( )499( مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة  )192( )110(

3,470 4,062 اإللتزامات كما في  31 ديسمبر 1,564 1,336

14   الضرائب 

2014 2015 2015 2014

 ألف دوالر
أمريكي

 ألف دوالر
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

مصروف الضريبية الحالية:
18,769 24,065 9,265    السنة / الفترة الحالية 7,226
18,769 24,065 9,265 7,226 

البنك ملزم بمصروفات ضريبية للدخل حسب النسب التالية:  

12 من إجمالي الدخل المجمع الذي يزيد عن 30,000  ريال عماني سلطنة عمان:    

20 من الدخل الخاضع للضريبة  دولة اإلمارات العربية المتحدة:   

20 من  الدخل الخاضع للضريبة مصر:     

أدناه شرح للتسوية بين ضريبية الدخل حسب الربح المحاسبي ومصروف ضريبة الدخل للسنة:    

2014 2015 2015 2014

 ألف دوالر
أمريكي

 ألف دوالر
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

149,335 180,185 الربح المحاسبي 69,371 57,494

17,920 21,623 الضريبة حسب النسبة المقررة في عمان 8,325 6,899

262 678 مصروفات غير قابلة للخصم 261 101

)1,034( )1,545( )595( إيرادات معفاة من الضريبة )398(

1,621 3,309 أخرى 1,274 624

18,769 24,065 9,265 7,226



البنك الوطني العماني    التقرير السنوي 2015البنك الوطني العماني    التقرير السنوي 2015 108109

إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

14   الضرائب  )يتبع(

األرباح/ الخسائر الضريبية عن عمليت البنك في الصيرفة اإلسالمية قد تم تضمينها عند القيم بإحتساب الضريبة المستحقة على البنك.  

اإللتزامات الضريبية للبنك في سلطنة ُعمان قد تم ربطها حتى العام المنتهي في 31 ديسمبر 2007. إن الربوط الضريبية لعمليات جمهورية مصر العربية   
الخاصة بالضرائب المختلفة المطبقة هي في مراحل مختلفة من اإلكمال لدى السلطات الضريبية المعنية. إن إلتزام البنك بشأن فرعه في أبو ظبي قد 

تم اإلتفاق عليه مع السلطات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2014.

االلتزام الضريبي  

2014201520152014

 ألف دوالرألف ر.عألف ر.ع
أمريكي

 ألف دوالر
أمريكي

اإللتزامات الضريبية 

السنة الحالية

24,06518,769ضريبة الدخل و ضرائب أخرى7,2269,265

السنة السابقة

)3,052()2,242(ضريبة الدخل و ضرائب أخرى)863()1,175(

6,0518,40221,82315,717

األصول واإللتزامات الضريبية المؤجلة المعترف بها:  

2014201520152014

 ألف دوالرألف ر.عألف ر.ع
أمريكي

 ألف دوالر
أمريكي

األصول الضريبية المؤجلة  منسوبة للتالي:

1,8911,247 مخصصات الفروق المؤقتة القابلة للخصم480728

)115(62إستثمارات متوفرة للبيع في الخارج  24)44(

4367521,9531,132

دين ثانوي  15

2014201520152014

 ألف دوالرألف ر.عألف ر.ع
أمريكي

 ألف دوالر
أمريكي

165,195207,013في 1 يناير79,70063,600

)41,818()29,870(مستلمة / )مدفوعة( خالل السنة)11,500()16,100(

63,60052,100135,325165,195

رأس المال   16
 

رأس المال المرخص به للبنك هو 200,000,000 سهم و القيمة األسمية للسهم الواحد 100 بيسة ) مقابل 200,000,000 سهم و القيمة األسمية للسهم الواحد 100   
بيسة لعام 2014( و في 31 ديسمبر 2015 أصدر البنك 121,882,750 سهم بقيمة أسمية للسهم الواحد 100 بيسة مدفوعين بالكامل ) مقابل 110,802,500 سهم 

في عام 2014 بقيمة أسمية 100 بيسة للسهم الواحد( 
 

في 31 ديسمبر 2015 كان المساهمين الذين يملكون 10 % أو أكثر من رأس مال البنك كما يلي:   
 

عدد األسهم باأللف 
سهم

النسبة المئوية 
للتملك

34.90 %467.906البنك التجاري القطري 

14.74 %197.678مجموعة سهيل بهوان )القابضة( ش م م 

11.45 %153.203صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية 
 

النسبة المئوية للتملك محسوبة على أساس مجموع أسهم البنك الموجودة في تاريخ الميزانية العمومية.   
         

عالوة إصدار   17
 

تمثل عالوة إصدار األسهم البالغة 34.5 مليون ريال عماني )89.5 مليون دوالر أمريكي( العالوة المحصلة من إصدار 10 ماليين سهم من قبل البنك من خالل   
طرح خاص بسعر 4.45 ريال عماني )11.56 دوالر أمريكي( للسهم، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مساهمي البنك أثناء جمعيتهم السنوية غير العادية 

المنعقدة بتاريخ 25 يونيو 2005، وفي ذلك الوقت بلغت القيمة اإلسمية لسهم البنك قدرها 1 ريال عماني.
 

18       االحتياطي القانوني
 

يدرج االحتياطي القانوني الغير قابل للتوزيع وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان ووفقا للقانون االتحادي رقم 10 في أبوظبي. يجب   
تحويل سنويا ما ال يقل عن 10% من األرباح السنوية للبنك حتى يبلغ االحتياطي القانوني ما مقداره ثلث رأس المال على األقل في سلطنة عمان ونصف 
رأس مال الفرع في أبوظبي. في 31 ديسمبر 2015 وصل اإلحتياطي القانوني في سلطنة ُعمان و االمارات العربية المتحدة ثلث و نصف رأس المال المصدر 

على التوالي.
 

19        االحتياطي العام
 

تم تكوين اإلحتياطي العام بتاريخ 9 مايو 2006 عن طريق تحويل من إحتياطي الدين الثانوي الى األحتياطي العام. تم التحويل على حساب المدفوعات   
ا نتج عن فائض في إحتياطي الدين الثانوي. هذا اإلحتياطي  قابل للتوزيع. المقدمة لبعض الديون الثانوية خالل سنة 2006 ِممَّ

 
20       إحتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع  

إحتياطي 
اإلستثمارات 

المتاحة للبيع 

إحتياطي 
إعادة 

التقييم 

إحتياطي 
المجموعالدين الثانوي 

ألف ر عألف ر عألف ر عألف ر ع 

2,5963,76634,96041,322في 1 يناير 2015

)333(--)333(صافي حركة قيود إستثمارات متوفرة للبيع 

68--68تأثير ضريبة صافي الخسائر على اإلستثمارات المالية المتاحة للبيع 

744-744-فائض إعادة تقييم المباني

)11,625()11,500()125(-الُمحول إلى إحتياطي الدين الثانوي 

10,42010,420--محول الى األرباح المحتجزة

2,3314,38533,88040,596في 31 ديسمبر 2015 

6,05511,39088,000105,444في 31 ديسمبر 2015 )ألف دوالر أمريكي(
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20       إحتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع )يتبع(

) 1 (    يمثل اإلحتياطي الفائض من إعادة تقييم األراضي والمباني وهو غير قابل للتوزيع لحين بيع أو إستخدام األصول المتعلقة.  

) 2 (    يمثل إحتياطي الدين الثانوي تحويل سنوي مقابل الدين الثانوية الذي يستحق خالل فترة الخمس سنوات التالية )إيضاح 15(. اإلحتياطي متوفر إلعادة 
تحويله إلى األرباح المحتجزة عند إستحقاق اإليداع الخاص.  

المستوى 1 سندات دائمة    21

في 18 نوفمبر 2015، أصدر البنك سندات دائمة 1 لتداول االوراق )سندات المستوى 1( والبالغة 300,000,000 دوالر أمريكي.  

سندات المستوى 1 تشكل التزامات مباشرة وغير مشروطة، وغير مضمونة تابعة للبنك ويتم تصنيفها ضمن حقوق الملكية وفقا لمعيار المحاسبة   
الدولي رقم 32: األدوات المالية - تصنيف. 

ال يوجد موعد استحقاق ثابت أو نهائي للسندات الدائمة من المستوى 1. يوجد من قبل البنك في تقديرها موعد استرداد على 18 نوفمبر 2020 )“تاريخ   
الدعوة األولى”( أو في أي تاريخ دفع الفائدة و يخضع عد ذلك لموافقة مسبقة من السلطة التنظيمية.

السندات من المستوى 1 تحمل الفائدة على القيمة االسمية لها من تاريخ التسجيل االول بمعدل سنوي ثابت قدره 7.875%. بعد ذلك سيتم إعادة تعيين   
حقوق  من  خصم  أنها  على  وتعامل  المتأخرات  في  سنوي  نصف  أساس  على  الفائدة  دفع  يتم  سوف  سنوات.  خمس  لمدة  فترات  على  الفائدة  سعر 

المساهمين. الفائدة هي غير تراكمية وتدفع وفقا لتقدير البنك.

.)BM 1114( وتشكل هذه األوراق جزء من رأس المال الفئة 1 من البنك وتتوافق مع بازل 3 وانضمة البنك المركزي العماني  

توزيع األرباح المدفوعة والمقترحة     22

إقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 0.017 ريال لكل سهم  تبلغ في مجموعها  22.8 مليون ريال ) مقابل 0.044 دوالر أمريكي للسهم الواحد و   
باجمالي 59.2 مليون دوالر أمريكي( و توزيع أسهم منحة بقيمة اسمية 0.010 ريال عماني للسهم الواحد باجمالي 13.4 مليون ريال )0.026 دوالر أمريكي 
للسهم الواحد و باجمالي 34.8 مليون دوالر أمريكي ( و ذلك عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وهي توزيعات ينبغي أن يوافق عليها المساهمين 

في الجمعية العمومية السنوية العادية المقرر عقدها في مارس 2015  

تم في إجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقد في مارس 2015 الموافقة ودفعت الحقًا، توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.015 ريال عماني للسهم مجموعها   
16.6 مليون ريال )0.039 دوالر أمريكي للسهم مجموعها43.2 مليون دوالر أمريكي( و توزيع أسهم منحة بقيمة اسمية 0.010 ريال عماني للسهم الواحد 

باجمالي 11.1مليون ريال )0.026 دوالر أمريكي للسهم الواحد و باجمالي 28.8 مليون دوالر أمريكي(  للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 .

االرتباطات وااللتزامات االحتمالية الطارئة   23

قام البنك، من أجل تلبية اإلحتياجات المالية للعمالء ، بإبرام إرتباطات مختلفة غير قابلة لإللغاء وإلتزامات إحتمالية طارئة. بالرغم من أن هذه اإللتزامات ال    
يجوز إدراجها في قائمة المركز المالي، فإنها تتضمن على مخاطر إئتمانية وبالتالي فهي جزء من إجمالي مخاطر البنك. 

تشتمل االرتباطات المتعلقة بالتسهيالت اإلئتمانية على االرتباطات الخاصة بتقديم التسهيالت االئتمانية واالعتمادات المستندية تحت الطلب وخطابات   
الضمان لتلبية احتياجات عمالء البنك.

تمثل االرتباطات بتقديم تسهيالت إئتمانية االرتباطات التعاقدية لتقديم قروض وتسهيالت تجدد تلقائيًا. وعادة ما يكون لهذه االرتباطات تواريخ صالحية   
القيـم  فإن  التسهيالت،  القيام بسحب  العقود دون  انتهاء صالحية هذه  اللغائها، وتتطلب دفع رسـوم. ونظرًا المكانية  أو تشتمل على شروط  محددة، 

التعاقدية ال تمثل بالضرورة التزامات مالية مستقبلية. 

يلتزم البنك بموجب االعتمادات المستندية تحت الطلب وخطابات الضمان القائمة بالدفع نـيابة عن عمالئه في حالة عدم قيام العميل بالوفاء بالتزاماته   
وفقًا لشروط العقد.

االرتباطات وااللتزامات االحتمالية الطارئة )يتبع(   23

بلغت التزامات البنك بالنيابة عن العمالء التي لها مقابل من التزامات العمالء بتاريخ قائمة المركز المالي كالتالي:  

2014 2015 2015 2014
ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

1,267,439 1,188,494 ضمانات 457,570 487,964

200,047 260,314 اعتمادات مستندية 100,221 77,018

1,467,486 1,448,808 557,791 564,982

              يوضح الجدول التالي تركيز االلتزامات اإلحتمالية الطارئة طبقا للقطاع االقتصادي:

2014 2015 2015 2014
ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

517,597 658,208 إنشاءات 253,410 199,275

329,540 219,634 مؤسسات مالية 84,559 126,873

157,608 147,519 تجارة جملة و مفرق 56,795 60,679

129,114 146,642 صناعة 56,457 49,709

127,701 125,283 كهرباء، غاز و مياه 48,234 49,165

101,491 84,434 خدمات  32,507 39,074

74,209 47,397 أخرى 18,248 28,570

27,291 15,408 نقل و اتصاالت 5,932 10,507

1,473 2,582 تعدين و محاجر 994 567

1,031 1,008 شخصية  388 397

431 693 زراعة 267 166

1,467,486 1,448,808 557,791 564,982

– 0.5 مليون دوالر أمريكي(  : 0.2 مليون ريال عماني  – 0.3 مليون دوالر أمريكي ) ديسمبر 2014   0.1 مليون ريال عماني  تشتمل الضمانات على مبلغ   
متعلقة بقروض متعثرة.

            اإلرتباطات 

2014 2015 2015 2014
ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

217,239 363,613 إرتباطات غير مسحوبة  139,991 83,637

11,860 86,221 المصروفات الرأسمالية 33,195 4,566

7,582 5,488 إلتزامات عقود اإليجار التشغيلية   2,113 2,919

الحد األدنى لمدفوعات العقود المستقبلية:

3,766 3,062 أقل من سنة واحدة  1,179 1,450

3,816 2,426 من سنة إلى خمس سنوات  934 1,469

7,582 5,488 2,113 2,919
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االرتباطات وااللتزامات االحتمالية الطارئة )يتبع(   23

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:

2014 2015 2015 2014
ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

14,294 54,553 فرع أبوظبي  21,003 5,503

50,000 50,000 فروع جمهورية مصر العربية  19,250 19,250

64,294 104,553 40,253 24,753

المطالبات القانونية   

التقاضي أمر شائع في القطاع المصرفي نظرًا لطبيعة أعماله. يوجد لدى البنك بروتوكول ثابت للتعامل مع مثل هذه المطالبات القانونية. بمجرد   
الحصول على المشورة المهنية، وتم تقدير قيمة األضرار بصورة معقولة، يقوم البنك بإجراء التعديالت إلحتساب مطالبات األضرار التي يجوز أن تكون لها 
تأثير معاكس على مركزه المالي. كما في نهاية السنة، يوجد لدى البنك بعض مطالبات قانونية لم يتم حلها والتي ال يتوقع أن يكون لها أي تأثير 

جوهري على القوائم المالية للبنك.

األصول اإلئتمانية  

قيمة األوراق المالية كما في 31 ديسمبر 2015 المحتفظ بها كأمانة للعمالء يبلغ قدرها 64.83 مليون ريال عماني – 168.40 مليون دوالر أمريكي )2014-    
64.83مليون ريال –  168.40مليون دوالر أمريكي(.

إيرادات الفوائد  24

2014201520152014

ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

312,881301,644الفائدة من العمالء 116,133120,459

4,3613,751الفائدة من البنوك 1,4441,679

117,577122,138317,242305,395

األصول التي تحتسب لها فوائد، بخالف االستثمارات، حققت فوائد إجمالية بمعدل فائدة فعلي سنوي يبلغ 4.68 % للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015   
)مقارنة بنسبة 4.2 % للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014(.

مصروفات الفوائد  25

2014201520152014

ألف دوالر ألف ر.عألف ر.ع
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

67,14685,486الفائدة للعمالء 32,91225,851

3,3458,205الفائدة للبنوك 3,1591,288

8,8312,093سندات متوسطة األجل بعملة اليورو8063,400

36,87730,53979,32295,784

بلغ المتوسط الفعلي اإلجمالي التكلفة السنوية لألموال بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 نسبة 1.16 % )مقارنة بنسبة %1.29 للسنة  المنتهية   
في 31 ديسمبر 2014(. 

إيرادات التشغيل األخرى   26

2014 2015 2015 2014
ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

37,179 48,403 إيرادات الرسوم والعموالت  18,635 14,314
)39( )44( مصروفات الرسوم والعموالت  )17( )15(

37,140 48,359 صافي الرسوم والعموالت  18,618 14,299
16,753 25,317 رسوم الخدمات 9,747 6,450
5,382 2,623 أرباح بيع استثمارات  1,010 2,072

10,618 12,990 صافي األرباح من عمليات صرف العملة األجنبية 5,001 4,088
1,901 5,132 إيرادات متنوعة 1,976 732

6,735 7,938 اإليرادات من سندات وأخرى  3,056 2,593
3,990 4,088 توزيعات األرباح  1,574 1,536

82,519 106,447 40,982 31,770

مصروفات التشغيل األخرى    27

2014 2015 2015 2014
ألف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي ألف ر.ع ألف ر.ع

13,104 15,665 مصروفات التأسيس 6,031 5,045
32,216 37,865 مصروفات التشغيل والمصروفات اإلدارية 14,578 12,403

696 665 مكافآت مجلس اإلدارة  256 268
46,016 54,195 20,865 17,716

 
المعامالت مع األطراف ذات العالقة   28

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:

20152014

مساهم 
مساهم المجموع أخرى رئيسي

المجموع أخرىرئيسي

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

12,95212,952-43,66943,669-القروض والسلفيات

91,34520,869112,21493,19622,513115,709ودائع العمالء

23515,01515,2501612,89812,914المستحق من البنوك

48,282-38,64748,282-38,647المستحق للبنوك

14,5004,00018,50014,5004,00018,500دين ثانوي 

1182,1222,2404691,2291,698خطابات مستندية، ضمانات وأوراق قبول 

77,000-77,00077,000-77,000تسهيالت إئتمانية متجددة حسب الطلب 

906-484906-484ضمانات ضد المخاطر مستلمة 

2,174-1,8012,174-1,801اإلستثمار
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يتضمن األرباح أو الخسائر للسنة  المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:  

20152014
مساهم 

مساهم المجموع أخرى رئيسي
المجموع أخرىرئيسي

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

4949953 2,020  1,999  21 إيرادات الفوائد

4545- 98  98  -   إيرادات العمولة 

4,7545955,349 3,631  353  3,278 مصروفات الفوائد 

810810- 569  569  -   مصروفات أخرى 

20152014

مساهم 
رئيسي

ألف دوالر 
أمريكي 

أخرى 
ألف دوالر 
أمريكي

المجموع 
ألف دوالر 
أمريكي

مساهم 
رئيسي

ألف دوالر 
أمريكي

أخرى
ألف دوالر 
أمريكي

المجموع 
ألف دوالر 
أمريكي

33,64233,642- 113,426  113,426  -   القروض والسلفيات

242,06858,475300,543 291,465  54,205  237,260 ودائع العمالء

4233,50133,543 39,610  39,000  610 المستحق من البنوك

125,408-125,408 100,382  -    100,382 المستحق للبنوك

37,66210,39048,052 48,052  10,390  37,662 دين ثانوي 

1,2183,1924,410 5,818  5,512  306 خطابات مستندية، ضمانات وأوراق قبول 

200,000-200,000 200,000  -    200,000 تسهيالت إئتمانية متجددة حسب الطلب 

2,353-2,353 1,257  -    1,257 ضمانات ضد المخاطر مستلمة 

5,647-5,647 4,678  -    4,678 اإلستثمارات

يتضمن األرباح أو الخسائر للسنة  المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة:  

20152014

مساهم 
رئيسي

ألف دوالر 
أمريكي 

أخرى 
ألف دوالر 
أمريكي

المجموع 
ألف دوالر 
أمريكي

مساهم 
رئيسي

ألف دوالر 
أمريكي 

أخرى
ألف دوالر 
أمريكي

المجموع 
ألف دوالر 
أمريكي

555,1925,247102,4652,475إيرادات الفوائد 

117117-255255-إيرادات العمولة 

8,5149179,43112,3481,54513,893مصروفات الفوائد 

2,1042,104-1,4781,478-مصروفات أخرى 

تفاصيل مزايا اإلدارة العليا هي كالتالي:  

المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع(   28

2014
ألف دوالر 
أمريكي

2015
ألف دوالر 
أمريكي

2015
ألف ر.ع

2014
ألف ر.ع

رواتب ومزايا قصيرة االجل أخرى 

5,969 6,644 2,558   - ثابتة 2,298

2,364 5,000 1,925   - غير ثابتة 910

8,333 11,644 4,483 3,208

العائد األساسي  والمخفف للسهم الواحد     29

يحتسب عائد السهم الواحد بتقسيم ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة كما يلي:  

2014 2015

ألف ر.ع ألف ر.ع

50,268 60,106 ربح السنة ب)االف ر.ع( 

- )1,151( ناقص : تكلفة اصدار سندات مستدامة المستوى 1

- )1,086( ناقص : استحقاق الفائدة على السندات مستدامة المستوى 1

50,268 57,869 الربح العائد للمساهمين 

1,340,710 1,340,710 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة ب)االف ر.ع(   

0.037 0.043 العائد األساسي للسهم الواحد )ر.ع(

       

130,566 156,120 ربح السنة )باأللف الدوالر األمريكي(

- )2,990( ناقص : تكلفة اصدار سندات مستدامة المستوى 1

- )2,821( ناقص : استحقاق الفائدة على السندات مستدامة المستوى 1

130,566 150,308 الربح العائد للمساهمين 

1,340,710 1,340,710 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )باأللف الدوالر األمريكي(

0.10 0.11 العائد األساسي للسهم الواحد ) بالدوالر األمريكي(

خالل العام 2015، أصدر البنك أسهم منحة 0.010 ريال للسهم الواحد بإجمالي 12.1 مليون ريال ) 0.026 دوالر امريكي للسهم الواحد بإجمالي 31.7 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.

30       كفاية رأس المال

بإستخدام، ضمن  البنك  رأسمال  تتم مراقبة كفاية  األعمال.  كما  المتأصلة في  المخاطر  لتغطية  ُتدار بشكل نشط  رأس مال  بقاعدة  البنك  يحتفظ   
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.   
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إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

30       كفاية رأس المال )يتبع(

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.

        لقد تم إحتساب معدل مخاطر األصول وفقًا إلرشادات كفاية رأس المال الصادرة من بنك التسويات الدولية كما يلي:

2014
ألف دوالر 
أمريكي 

2015
ألف دوالر 
أمريكي 

2015 2014

ألف ر.ع ألف ر.ع

قاعدة راس المال

867.561 958.174 فئة 1 – أموال المساهمين  368.897 334.011

- 300.000 اضافة راس المال من المستوى 1  115.500 -

163.177 144.847 فئة 2 –الدين الثانوي و اإليداع الخاص والمخصصات المجمعة لخسائر اإلنخفاض 
في القيمة 55.766 62.823

1.030.738 1.403.021 إجمالي قاعدة رأس المال 540.163 396.834

مرجح التعرض لمخاطر األصول

6.469.457 7.050.119 مخاطر األئتمان 2.714.296 2.490.741

513.662 574.465 مخاطر التشغيل 221.169 197.760

60.286 106.855 مخاطر السوق 41.139 23.210

7.043.405 7.731.439 إجمالي مرجح التعرض لمخاطر األصول 2.976.604 2.711.711

% 12.3 ٪ 4.12 نسبة رأس المال / نسبة المستوى االول ٪ 12.4 % 12.3

% 12.3 ٪ 16.3 نسبة المستوى 1 ٪ 16.3 % 12.3

% 14.6 ٪ 18.2 معدل مخاطر األصول )معايير بازل 2( ٪ 18.2 % 14.6

إدارة المخاطر  31

الهدف الرئيسي من إدارة المخاطر هو حماية موارد البنك من مختلف المخاطر التي يتعرض لها البنك. تتألف مجموعة المخاطر من مخاطر االئتمان   
والمخاطر  التجارية  األعمال  وإستمرارية  المعلومات  أمن  ومخاطر  التشغيلية،  والمخاطر  السوق،  ومخاطر  اإلستهالكي  االئتمان  ومخاطر  للشركات، 
القانونية ومخاطر آلية مراجعة القروض واإلدارة العالجية. وظائف إدارة كافة المخاطر يتم رفع تقرير بها إلى رئيس قسم المخاطر وتكون مستقلة عن 

وحدات األعمال. يتعرض البنك للمخاطر التالية:

مخاطر االئتمان  31-1

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر الخسارة المالية للبنك في حالة فشل العميل أو طرف مماثل في أداة مالية في الوفاء بالتزاماته التعاقدية. يقوم   
البنك بإدارة والرقابة على مخاطر اإلئتمان بوضع سقوف داخلية على مبالغ المخاطر التي سيقبلها لألفراد والمجموعات والقطاعات الصناعية تمشيًا مع 
إرشادات البنك المركزي العماني. يقوم البنك بإحتساب الخسائر المتوقعة من مخاطر اإلئتمان على أساس مخاطر التصنيف لقروض الشركات واألفراد 

في الفئة المتعثرة على أساس إرشادات البنك المركزي العماني.

إدارة المخاطر )يتبع(  31

مخاطر االئتمان )يتبع(  31-1

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 
الداخلي والخارجي(، وكذلك مستوى  )التقييم  اإللتزام الفردي، وجودة االئتمان  التابعة للمجلس. تفويض السلطات يقوم على أساس حجم مخاطر 
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.

اإلئتمان للشركات  

والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  الشركات،  بجميع  المتعلقة  للمخاطر  والرقابة  المستقل  التقييم  عن  مسؤول  للشركات  االئتمان  مخاطر  قسم   
األعمال  بالتسهيالت للعمالء من خالل وحدات  اإللتزام  المقترحة قبل  للتعرضات  االئتمان  القسم بمراجعة وتقييم مخاطر  المالية. يقوم  والمؤسسات 
المقررة  التركيزات  بسقوف  يتعلق  فيما  تقييمه  يتم  أيضا  هو  إئتماني  عرض  كل  العملية.  لنفس  تخضع  التسهيالت  ومراجعة  التجديدات  المعنية. 
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.

والشركات  المراقبة،  قائمة  لحسابات  متكررة  مراجعات  أيضًا  يتم  شركة،  كل  لتسهيالت  الرسمية  السنوية  االئتمان  مخاطر  مراجعات  إلى  باإلضافة   
المساهمة العامة والمخاطر الكبيرة. كذلك، قام البنك بإدخال اختبارات التحمل الجديدة والمراجعة الربع سنوية لتغيرات التصنيف السلبية وتوقعات 

مخاطر مجموعة المؤسسة المالية تمشيًا مع أفضل الممارسات وإرشادات اللوائح التنظيمية.

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  	

إئتمان تجارة التجزئة  

التجزئة على أساس  االئتمانية يتم تقديمها بشكل رئيسي لعمالء  التجزئة. التسهيالت  التجزئة مخاطر االئتمان في محفظة  إئتمان تجارة  يدير قسم   
برامج المنتج الموافق عليها من قبل لجنة المخاطر التابعة للمجلس. معايير اإلقراض لهذه البرامج يتم مراجعتها وتعديلها دوريًا، إذا لزم األمر، استنادا 
إلى تحليل مستمر ألداء المنتج وجودة محفظة اإلئتمان والمخاطر المتوقعة. التسهيالت االئتمانية خارج برامج المنتج يتم تقييمها بشكل فردي من قبل 

قسم مخاطر االئتمان اإلستهالكي وتعتمدها السلطات المفوضة.



البنك الوطني العماني    التقرير السنوي 2015البنك الوطني العماني    التقرير السنوي 2015 118119

إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

إدارة المخاطر )يتبع(  31

مخاطر االئتمان )يتبع(  31-1

•  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 لإلنحراف 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 اإلسترداد .	

التحصيل  منهجيات  وتعزيز  والكفاءة،  التجهيز  جودة  لتحسين  الهامة  األنشطة  جميع  في  جديدة  عمليات  إدخال  وتم  للنظام  عدة  تحسينات  أدخلت   
لمحفظة 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.

سياسات تخفيف المخاطر  

يدير البنك  ويراقب ويحد من تركيزات مخاطر اإلئتمان بشكل معين لألفراد والمجموعات والقطاعات الصناعية والبلدان. يقوم البنك بتحديد مستويات   
مخاطر اإلئتمان وذلك بوضع سقوف على مستويات المخاطر المقبولة المتعلقة بمقترض واحد، أو مجموعة من المقترضين، والقطاعات الجغرافية 

واإلقتصادية. يتم التحكم بتلك المخاطر ومراجعتها دوريًا من قبل لجنة إدارة اإلئتمان، ولجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة.

إجمالي الحد األقصى للمخاطر  

إجمالي 
الحد األقصى 

للمخاطر

إجمالي 
الحد األقصى 

للمخاطر

إجمالي 
الحد األقصى 

للمخاطر 

إجمالي 
الحد األقصى 

للمخاطر 

2014 2015 2015 2014

ألف دوالر 
أمريكي 

ألف دوالر 
أمريكي     ألف ر.ع   ألف ر.ع

625,969 674,831 أرصدة لدى البنوك المركزية 259,810 240,998

376,449 444,117 المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال  170,985 144,933

6,017,696 6,582,075 صافي القروض والسلفيات إلى العمالء 2,534,099 2,316,813

383,179 406,904 اإلستثمارات المالية المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة  156,658 147,524

141,175 160,472 األصول األخرى 61,782 54,352

7,544,468 8,268,399 إجمالي المخاطر لبنود داخل قائمة المركز المالي 3,183,334 2,904,620

1,267,439 1,188,494 خطابات الضمان 457,570 487,964

200,047 260,314 خطابات اإلعتماد 100,221 77,018

217,239 363,613 إلتزامات غير مسحوبة 139,991 83,637

1,684,725 1,812,421 إجمالي المخاطر لبنود خارج  قائمة المركز المالي 697,782 648,619

إدارة المخاطر )يتبع(  31
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يمثل الجدول أعاله السيناريو األسوأ لمخاطر اإلئتمان الذي يتعرض له البنك في 31 ديسمبر 2015 و 31 ديسمبر 2014 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. 

تحليل جودة إئتمان القروض والسلفيات يتم إظهارها فيما يلي:   

القروض الفاعلة 
)ليست مستحقة 

سابقًا أو منخفضة 
القيمة(

قروض مستحقة 
سابقًا ولم ُتدفع ولم 

تخفض قيمتها
إجمالي القروضقروض غير فاعلة

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

2,283,14054,15658,4652,395,761الرصيد في 1 يناير 2015

736,229150,97919,713906,921اإلضافات خالل السنة

)673,345()9,585()118,752()545,008(العجز خالل السنة 

)7,032()7,032(--مشطوب خالل السنة

2,474,36186,38361,5612,622,305الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015

6,426,911224,371159,8996,811,181الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015- ألف دوالر أمريكي

2,283,14054,15658,4652,395,761الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014

5,930,234140,665151,8576,222,756الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014- ألف دوالر أمريكي

    تحليل أعمار قروض البنك المتأخرة عن الدفع ولم يتم تخفيض قيمتها يتم إظهارها فيما يلي:

قروض متأخرة عن 
الدفع من 1 إلى 30 

يوم

قروض متأخرة عن 
الدفع من 31 إلى 

60 يوم

قروض متأخرة عن 
الدفع من 61 إلى 

89 يوم
المجموع 

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

صافي القروض والسلفيات إلى العمالء في 

3156,28819,82210,27386,383 ديسمبر 2015

31146,20351,48626,683224,372 ديسمبر 2015 بالدوالر االمريكي

35,57211,9846,60054,156في 31 ديسمبر 2014 

3192,39531,12717,143140,665 ديسمبر 2014 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   
للقروض  الرئيسية  الضمانات  أنواع  اإلئتمان.  تخفيف مخاطر  أو  الضمانات  أنواع محددة من  قبول  اإلرشادات حول  بتطبيق  البنك  يقوم  ممارسة شائعة. 

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.  
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الحصول  التي تم  بالقيمة السوقية للضمانات  المعنية، وتتحكم  بالقيمة السوقية للضمانات، وتطلب ضمانات إضافية وفقًا لإلتفاقية  اإلدارة  تتحكم   
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. 

تحليل الضمانات والتعزيزات اإلئتمانية األخرى المحتفظ بها مقابل القروض والسلفيات الممنوحة هي كالتالي:  

القروض الفاعلة )ليست 
مستحقة سابقًا أو 

منخفضة القيمة(
قروض مستحقة 
إجمالي القروضقروض غير فاعلةسابقًا ولم ُتدفع

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

1,578,01893,58388,0091,759,610الضمانات اإلضافية المتاحة

2,288--2,288الكفاالت المتاحة

1,2536,965-5,712قروض حكومية ميسرة *

1,586,01893,58389,2621,768,863الرصيد في 31 ديسمبر 2015

4,119,527243,073231,8494,594,449الرصيد في 31 ديسمبر 2015 – ألف دوالر أمريكي 

1,370,49165,56737,4431,473,501الرصيد في 31 ديسمبر 2014

3,559,717170,30497,2553,827,276الرصيد في 31 ديسمبر 2014 – ألف دوالر أمريكي 

* تضمن الحكومة القروض الميسرة بمقدار مبلغ األصل غير المدفوع.   

إجمالي القروض و السلف غير المضمونة  هي أقل في قيمها من القيمة اإلجمالية للضمانات المحتفظ بها كما هو موضح أعاله   

سياسة تكوين المخصصات وإنخفاض القيمة   

بأن أصل مالي محدد يجوز تخفيض قيمته. في حال وجود  بتاريخ كل قائمة مركز مالي لتحديد سواء يوجد هناك دليل موضوعي  إجراء تقييم  يتم   
مثل ذلك الدليل، يتم تحديد المبلغ التقديري القابل لإلسترداد 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 طبقًا لتصنيف البنك المركزي العماني يتم إظهارها فيما يلي:   

المجموعخسارةمشكوك فيهادون المستوى

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

9,7948,52840,14358,465الرصيد في 1 يناير 2015 

3,9744,61911,12019,713اإلضافات خالل السنة 

)9,585()2,504()3,123()3,958(العجز خالل السنة

)7,032()7,032(--مشطوب خالل السنة

9,81010,02441,72761,561الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015

25,48126,036108,382159,899الرصيد كما في 31 ديسمبر 2015 ألف دوالر أمريكي 

9,7948,52840,14358,465الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014

25,43922,151104,268151,858الرصيد كما في 31 ديسمبر 2014 ألف دوالر أمريكي 

إدارة المخاطر )يتبع(  31
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الحركة في القروض المعاد جدولتها    

20152014

ألف ر.عألف ر.ع

36,52844,984الرصيد في 1 يناير 

32,04516,065اإلضافات خالل السنة

)24,521()7,891(العجز خالل السنة

60,68236,528الرصيد كما في 31 ديسمبر 

157,61694,878الرصيد كما في 31 ديسمبر ألف دوالر أمريكي 

مخاطر السيولة  31-2

مخاطر السيولة هي المخاطر حيث ال يتمكن البنك من تلبية إلتزامات الدفع عند إستحقاقها تحت الظروف العادية والضاغطة. من أجل الحد من هذه   
اإلعتبار،  عين  في  السيولة  آخذة  األصول  وإدارة  لإليداع،  األساسية  القاعدة  إلى  باإلضافة  متنوعة  مصادر  من  تمويل  ترتيبات  بإجراء  اإلدارة  قامت  المخاطر، 
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   
لإلستراتيجية اإلجمالية. باإلضافة إلى ذلك، يحتفظ البنك ببعض األصول السائلة كجزء من إستراتيجيته إلدارة مخاطر السيولة.

يدير البنك مخاطر السيولة بناءًا على إرشادات البنك المركزي العماني والسيولة وسياسات طوارئ السيولة، التي يتم الموافقة عليها ومراجعتها   
التابعة للمجلس. يتم رصد موقف مخاطر السيولة دوريًا من خالل تحليل لتقارير مختلفة، مثل، إستحقاقات األصول  دوريا من قبل لجنة المخاطر 
واإللتزامات، وخطوط السيولة، ومؤشرات لإلنذار المبكر، ونسب األسهم. كذلك، يجري البنك أيضا بصورة دورية اختبارات الضغط على السيولة النقدية 
على أساس السوق وأحداث محددة للبنك تمشيا مع توصيات لجنة بازل. وضع السيولة في البنك وسيناريوهات اختبار الضغط يتم مراجعتها دوريًا 

من قبل اإلدارة وكذلك يتم مناقشتها في قبل لجنة المخاطر التابعة للمجلس
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فيما يلي موجز االستحقاق لألصول وااللتزامات كما في 31 ديسمبر 2015:  

تحت الطلب
3 إلى 12 شهرحتى 3 أشهر

المجموع 
الفرعي أقل 

من 12 شهر

من سنة إلى 5 
أكثر من 5 سنوات

سنوات 

المجموع 
الفرعي أكثر 

المجموعمن 12 شهر

   ألف ر.عألف ر.عألف ر.ع   ألف ر.عألف ر.ع   ألف ر.ع   ألف ر.ع
213,17737,691250,86828,59925,02153,620304,488النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

143,16812,802155,9705,3909,62515,015170,985صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى بأسواق المال
468,294200,898669,192564,5811,300,3261,864,9072,534,099صافي القروض والسلفيات 

24,534156,658-99,43732,687132,12424,534اإلستثمارات بادوات مالية  لغير اغراض المتاجرة
34,67134,67134,671----المباني  والمعدات

752---752-752األصل الضريبي المؤجل
52061,782-58,7162,54661,262520األصول األخرى 

983,544286,6241,270,168623,6241,369,6431,993,2673,263,435 مجموع األصول 
38,500162,525-105,27318,752124,02538,500صافي المستحق للبنوك وإيداعات أخرى بأسواق المال

649,832637,8421,287,674523,522438,630962,1522,249,826ودائع العمالء واإلستثمارات غير المشروطه
195,973195,973-195,973---سندات متوسطة االجل باليورو

1,82479,952-69,7018,42778,1281,824اإللتزامات األخرى 
8,402---8,402-8,402الضرائب

115,500115,500115,500----السندات الدائمة )المستوى 1(
25,00052,100-27,10025,000-27,100الدين الثانوي

399,157399,157399,157----حقوق المساهمين
860,308665,0211,525,329784,819953,2871,738,1063,263,435 مجموع اإللتزامات وحقوق المساهمين 

تحت الطلب 
3 إلى 12 شهرحتى 3 أشهر 

المجموع 
الفرعي أقل 

من 12 شهر

من سنة إلى 5 
أكثر من 5 سنوات

سنوات 

المجموع 
الفرعي أكثر 

المجموعمن 12 شهر
ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

553,70697,899651,60574,28364,990139,273790,878النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 
371,86533,252405,11714,00025,00039,000444,117المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال

1,216,348521,8131,738,1611,466,4443,377,4704,843,9146,582,075صافي القروض والسلفيات 
63,725406,904-258,27884,901343,17963,725اإلستثمارات المالية

90,05590,05590,055----الممتلكات والمعدات
1,953---1,953-1,953األصل الضريبي المؤجل

1,351160,472-152,5086,613159,1211,351األصول األخرى 
2,554,658744,4783,299,1361,619,8033,557,5155,177,3188,476,454األصول اإلجمالية

100,000422,143-273,43748,706322,143100,000المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال
1,687,8761,656,7323,344,6081,359,7971,139,2992,499,0965,843,704ودائع العمالء واإلستثمارات غير المشروطه

509,021509,021-509,021---سندات متوسطة االجل باليورو
4,738207,668-181,04221,888202,9304,738اإللتزامات األخرى

21,823---21,823-21,823الضرائب
300,000300,000300,000----السندات الدائمة )المستوى 1(

64,935135,325-70,39064,935-70,390الدين الثانوي
1,036,7701,036,7701,036,770----حقوق المساهمين

2,234,5681,727,3263,961,8942,038,4912,476,0694,514,5608,476,454اإللتزامات اإلجمالية وحقوق المساهمين 
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موجز االستحقاق لألصول وااللتزامات كما في 31 ديسمبر 2014:  

تحت الطلب
3 إلى 12 شهرحتى 3 أشهر

المجموع 
الفرعي أقل 
من 12 شهر

من سنة إلى 
أكثر من 5 5 سنوات

سنوات 

المجموع 
الفرعي أكثر 

المجموعمن 12 شهر

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع
198,32837,307235,63531,02822,16953,197288,832النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

144,933---130,97113,962144,933صافي المستحق من البنوك وإيداعات أخرى بأسواق المال
450,109231,153681,262458,3841,177,1671,635,5512,316,813صافي القروض والسلفيات 

57,367147,524-62,81727,34090,15757,367اإلستثمارات بادوات مالية  لغير اغراض المتاجرة
23,20423,20423,204----المباني  والمعدات

436---436-436األصل الضريبي المؤجل
4054,352-52,2262,08654,31240األصول األخرى 

894,887311,8481,206,735546,8191,222,5401,769,3592,976,094 مجموع األصول 
صافي المستحق للبنوك وإيداعات أخرى 

102,188---102,188-102,188بأسواق المال

599,349719,5791,318,928428,664430,150858,8142,177,742ودائع العمالء واإلستثمارات غير المشروطه
195,223195,223-195,223---سندات متوسطة االجل باليورو

59,7359,29669,0317151573069,761اإللتزامات األخرى 
6,051---6,051-6,051الضرائب

63,60063,600-63,600---الدين الثانوي
361,529361,529361,529----حقوق المساهمين

767,323728,8751,496,198688,202791,6941,479,8962,976,094 مجموع اإللتزامات وحقوق المساهمين 

تحت الطلب 
3 إلى 12 شهرحتى 3 أشهر 

المجموع 
الفرعي أقل 
من 12 شهر

من سنة إلى 
أكثر من 5 5 سنوات

سنوات 

المجموع 
الفرعي أكثر 

المجموعمن 12 شهر
ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

515,13896,901612,03980,59257,582138,174750,213النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 
376,449---340,18436,265376,449المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق المال

1,169,114600,3971,769,5111,190,6083,057,5774,248,1856,017,696صافي القروض والسلفيات 
149,005383,179-163,16171,013234,174149,005اإلستثمارات المالية

60,27060,27060,270----الممتلكات والمعدات
1,132---1,132-1,132األصل الضريبي المؤجل

104141,175-135,6525,419141,071104األصول األخرى 
2,324,381809,9953,134,3761,420,3093,175,4294,595,7387,730,114األصول اإلجمالية

265,423---265,423-265,423المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال
1,556,7511,869,0363,425,7871,113,4131,117,2732,230,6865,656,473ودائع العمالء واإلستثمارات غير المشروطه

507,073507,073-507,073---سندات متوسطة االجل باليورو
155,15624,146179,3021,857391,896181,198اإللتزامات األخرى

15,717---15,717-15,717الضرائب
165,195165,195-165,195---الدين الثانوي

939,035939,035939,035----حقوق المساهمين
1,993,0471,893,1823,886,2291,787,5382,056,3473,843,8857,730,114اإللتزامات اإلجمالية وحقوق المساهمين 
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2-31   مخاطر السيولة )يتبع(

نسبة تغطية السيوله  

متوسط الربع

إجمالي القيمة غير 
المرجحة

إجمالي القيمة 
المرجحة 

ألف ريال عمانيألف ريال عماني

الموجودات السائلة عالية الجودة

1)HQLA(  439,010-مجموع األصول السائلة عالية الجودة

التدفقات النقدية الخارجة 

723,88541,733الودائع ودائع التجزئة من عمالء من الشركات الصغيرة، ومنها2

613,11930,656ودائع مستقرة3

110,76611,077الودائع األقل استقرارا4

872,564337,402التمويل غير المضمونة للشركات منها:5

872,564337,402الودائع التشغيلية )جميع األطراف المقابلة( والودائع في شبكات البنوك التعاونية6

--الودائع الغير تشغيلية )جميع األطراف المقابلة(7

--الديون غير المضمونة8

- -التمويل المضمون للشركات9

27,4842,748متطلبات إضافية، منها :10

--التدفقات الخارجة المتعلقة التعرض المشتقة ومتطلبات الضمانات األخرى11

--التدفقات الخارجة المتعلقة فقدان التمويل على منتجات التمويل12

27,4842,748االئتمان والسيولة13

--التزامات التمويل التعاقدية األخرى14

32,,600,242665التزامات التمويل الطارئة األخرى15

414,548 -اجمالي التدفقات النقدية16

التدفقات النقدية 

--اإلقراض المضمون )مثل اتفاقيات إعادة الشراء العكسي(17

416,105269,120التدفقات من التعرض االضطالع على نحو كامل18

22,45222,452تدفقات نقدية أخرى19

438,558291,572التدفقات النقدية اإلجمالية20

HQLA-439,010 المجموع  21

122,976-مجموع صافي التدفقات النقدية الخارجة22

356.99-نسبة تغطية السيولة )%(23

إدارة المخاطر )يتبع(  31

مخاطر السوق  31-3

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 
األسهم، والعمالت  السلبية في قيمة  الحركات  بإدماج  الضغط  اختبارات  التابعة للمجلس و  المخاطر  الموافقة عليها و مراجعتها دوريا من قبل لجنة 

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.

البنك معرض  المالية.  العادلة لألدوات  القيمة  أو  المستقبلية  الربحية  الفائدة  التغييرات في سعر  أن تؤثر تلك  الفائدة من احتمال  تنشأ مخاطر أسعار   
لمخاطر أسعار الفائدة نتيجة الختالف إعادة تسعير أسعار الفائدة لألصول وااللتزامات. 

)لقياس  التقليدي  االستحقاق  تحليل فجوة  الفائدة:  أسعار  تحليل حساسية  يلي طرق  فيما  الحساسية:  تحليل  إعداد  واالفتراضات في  الطرق  تستخدم   
عائدات حساسية أسعار الفائدة(، والمدة )لقياس رأسمال حساسية أسعار الفائدة(: قدمت الطريقة ورقة بنك التسويات الدولي)BIS(  حول “مبادئ إدارة 

واإلشراف على مخاطر أسعار الفائدة” الصادرة في يوليو 2004.   

  مخاطر أسعار الفائدة تدار عن طريق رصد حساسية األصول وااللتزامات المالية للبنك تجاه صدمات أسعار الفائدة القياسية. معيار الصدمات تشمل 100 
نقطة أساس و 200 نقطة أساس  تحوالت موازية في منحنيات العائد. وأثر هذه الصدمات يتم تحليلها في سياق تأثيرها على األرباح والقيمة االقتصادية. األثر 
يتم مقارنته مع السقوف الداخلية التي صيغت وفقا إلرشادات البنك المركزي العماني و لجان بازل. يتم دوريًا بصورة منتظمة مراجعة التحليل من قبل 

اإلدارة ولجنة المخاطر التابعة للمجلس.

أثر عائد 200 نقطة أساس تحول مواز في أسعار الفائدة مبين فيما يلي:  

كما في ديسمبر 2015
200 اساس لقياس

 حساسية الفائدة - 
الزيادة

200 اساس لقياس 
حساسية الفائدة – 

االنخفاض

)13,175(13,175تأثير اإليرادات- ألف ريال عماني 

)34,220(34,220تأثير اإليرادات- ألف دوالر أمريكي

اإلجتماعات  التحليل في  أو إضطرابات السوق كما يتم عرض  الطارئة على أساس أحداث محددة  السيناريوهات للحاالت  إلى ذلك، يتم تحليل  باإلضافة   
الشهرية للجنة إدارة األصول واإللتزامات من أجل تقدير تأثيره على السيولة والعائدات. 
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مخاطر السوق )يتبع(  31-3

يقوم البنك بثبات بإستخدام الطرق / اإلفتراضات أعاله إلجراء تحليل حساسية أسعار الفائدة. يتم إجراء تحليل الحساسية أعاله على اساس شهري ويتم   
مراقبة النتائج مقابل السقوف المحددة داخليًا، كذلك يتم تداول النتائج بشكل نشط في إجتماعات لجنة إدارة األصول واإللتزامات. 

ال يوجد هناك تغييرات جوهرية في عملية إدارة مخاطر أسعار الفائدة في البنك خالل السنة.  

فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها  في 31 ديسمبر 2015:  

متوسط 
نسبة 

الفائدة 
السارية

عند الطلب 
خالل 3 
شهور

)ألف ر.ع(

3-12 شهر

)ألف ر.ع(

من سنة 
واحد إلى 
5 سنوات
)ألف ر.ع(

أكثر من 5 
سنوات

)ألف ر.ع(

غير 
حساسة 

للفائدة
)ألف ر.ع(

المجموع

)ألف ر.ع(

296,342304,488---0.118,146%النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في 
أسواق 

170,985---1.02154,23716,748%المال )صافي(

2,534,099-5.061,021,900507,178762,602242,419 %صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير 
2.2912,1191,985102,5003,20636,848156,658%المتاجرة

34,67134,671----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

752752----ال ينطبقاألصل الضريبي المؤجل

61,78261,782----ال ينطبقاألصول األخرى 

3إجمالي األصول ,263 ,435430,395245,625865,102525,9111,196,402

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق 
162,525--1.55105,2735,71951,533%المال

2,249,826--0.97290,6971,037,409249,735%ودائع العمالء

195,973--195,973--1.76%سندات متوسطة االجل باليورو

79,95279,952----ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

8,4028,402----ال ينطبقالضرائب

115,500115,500----ال ينطبقالسندات الدائمة المستوى 1

52,100--49,100-5.733000%الدين الثانوي

399,157399,157----ال ينطبقحقوق المساهمين

1,274,9963,263,435-398,9701,043,128546,341إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

-)844,601(318,761245,625)517,217(797,432إجمالي فرق حساسية سعر الفائدة

--797,432280,215598,976844,601الفرق التراكمي لحساسية سعر الفائدة

إدارة المخاطر )يتبع(  31

3-31    مخاطر السوق )يتبع(

فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها  في 31 ديسمبر 2015:  

متوسط 
نسبة 

الفائدة 
السارية

عند الطلب 
خالل 3 
شهور

)ألف د.أ(

3-12 شهر

)ألف د.أ(

من سنة 
واحدة إلى 

5 سنوات
)ألف د.أ(

أكثر من 5 
سنوات
)ألف د.أ(

غير 
حساسة 

للفائدة
)ألف د.أ(

المجموع

769,720790,878---0.1121,158%النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في 
444,117---1.02400,61643,501%أسواق المال )صافي(

6,582,075-5.062,654,2861,317,3451,980,784629,660%صافي القروض والسلفيات 

اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير 
2.2931,4785,156266,2348,32795,709406,904%المتاجرة

90,05590,055----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

1,9531,953----ال ينطبقاألصل الضريبي المؤجل

160,472160,472----ال ينطبقاألصول األخرى 

3,107,5381,366,0022,247,018637,9871,117,9098,476,454إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق 
---1.55273,43614,855133,852%المال

1,745,4165,843,704-0.97755,0572,694,569648,662%ودائع العمالء

509,021--509,021--1.79%سندات متوسطة االجل باليورو

207,668207,668----ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

21,82321,823----ال ينطبقالضرائب

300,000300,000----ال ينطبقالسندات الدائمة المستوى 1

135,325--127,532-5.737,793%الدين الثانوي 

1,036,7701,036,770----ال ينطبقحقوق المساهمين

3,311,6778,476,454-1,036,2862,709,4241,419,067إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

-)2,193,768(827,951637,987)1,343,422(2,071,252إجمالي فرق حساسية سعر الفائدة

--2,071,252727,8301,555,7812,193,768الفرق التراكمي لحساسية سعر الفائدة
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فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها  في 31 ديسمبر 2014:  

متوسط 
نسبة 

الفائدة 
السارية

عند الطلب 
خالل 3 
شهور

)ألف ر.ع(

3-12 شهر
)ألف ر.ع(

من سنة 
واحد إلى 
5 سنوات
)ألف ر.ع(

أكثر من 5 
سنوات

)ألف ر.ع(

غير 
حساسة 

للفائدة
)ألف ر.ع(

المجموع
)ألف ر.ع(

1,081,795506,992502,068486,596398,6432,976,094إجمالي األصول

323,1961,114,760422,64313,0901,102,4052,976,094إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

-)703,762(79,425473,506)607,768(758,599إجمالي فرق حساسية سعر الفائدة

--758,599150,831230,256703,762الفرق التراكمي لحساسية سعر الفائدة

إدارة المخاطر )يتبع(  31

مخاطر السوق )يتبع(  31-3

فيما يلي وضع حساسية الفائدة البنكية على الترتيبات التعاقدية المعاد تسعيرها  في 31 ديسمبر 2014:  

متوسط 
نسبة 

الفائدة 
السارية

عند الطلب 
خالل 3 
شهور

)ألف د.أ(

3-12 شهر
)ألف د.أ(

من سنة 
واحدة إلى 

5 سنوات
)ألف د.أ(

أكثر من 5 
سنوات
)ألف د.أ(

غير 
حساسة 

للفائدة
)ألف د.أ(

المجموع 

729,434750,213---0.1220,779%النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية 

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في 
610376,449--0.89365,83910,000%أسواق المال )صافي(

6,017,696-5.362,421,4151,235,6681,146,9531,213,660%صافي القروض والسلفيات 

2.321,82371,195157,11950,226102,816388,179%اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة

60,27060,270----ال ينطبقالممتلكات والمعدات

1,1321,132----ال ينطبقاألصل الضريبي المؤجل

141,175141,175----ال ينطبقاألصول األخرى 

2,809,8561,316,8631,304,0721,263,8861,035,4377,730,114إجمالي األصول

المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق 
265,423----2.22265,423%المال

1.09574,0472,895,481425,50634,0001,727,4395,656,473%ودائع العمالء

507,073--507,073--1.79%سندات متوسطة االجل باليورو

181,198181,198----ال ينطبقاإللتزامات األخرى 

15,71715,717----ال ينطبقالضرائب

165,195--165,195--6.00%الدين الثانوي 

939,035939,035----ال ينطبقحقوق المساهمين

839,4702,895,4811,097,77434,0002,863,3897,730,114إجمالي االلتزامات وحقوق المساهمين

-)1,827,952(206,2981,229,886)1,578,618(1,970,386إجمالي فرق حساسية سعر الفائدة

--1,970,386391,768598,0661,827,952الفرق التراكمي لحساسية سعر الفائدة

مخاطر العمالت  

األوضاع حسب  اإلدارة حدود بشأن  األجنبي. حدد مجلس  الصرف  التغييرات في أسعار  أداة مالية بسبب  العمالت في مخاطر تقلب قيمة  تتمثل مخاطر   
العملة. تتم مراقبة األوضاع بشكل يومي حيث تستخدم إستراتيجيات التحوط لضمان المحافظة على األوضاع ضمن الحدود الموضوعة. 
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إدارة المخاطر )يتبع(  31

مخاطر السوق )يتبع(  31-3

يتم االحتفاظ بأوضاع الصرف األجنبي في دفاتر البنك بشكل رئيسي بسبب العمالء والذين يتحملون أي اختالفات في أسعار الصرف األجنبي.  

تحسب مبالغ العمالت األجنبية المعرضة للمخاطر شهريًا لجميع العمالت غير الثابتة على مستوى ثقة بمقدار 99 % وفترة إحتفاظ قدرها 10 أيام. باإلضافة   
إلى ذلك، تأثير أرباح قدرها 15% لحركة معاكسة في أسعار الصرف لجميع المراكز المفتوحة يتم إحتسابها في اختبارات الضغط الشهرية.

كان للبنك المخاطر الصافية الهامة التالية معّبر عنها بالعمالت األجنبية:   

2014
ألف ر.ع

2015
ألف ر.ع

2015
ألف د.أ

2014
ألف د.أ

175,291178,538دوالر أمريكي68,73767,487

54,2651,195درهم إماراتي46020,892

9,0998,034أخرى 3,0933,503

مخاطر التشغيل  31-4

مخاطر التشغيل هي مخاطر خسارة ناشئة من إخفاق األنظمة والخطأ البشري واإلحتيال أو أحداث خارجية. عند عجز ضوابط الرقابة من األداء، فإن مخاطر   
التشغيل يمكن أن تسبب ضرر للسمعة، وبالتالي يكون لديها آثار قانونية أو رقابية، أو تؤدي إلى خسارة مالية. ال يمكن للبنك توقع حذف كافة المخاطر 
التشغيلية، ولكن من خالل إطار عمل رقابي وبالرقابة واإلستجابة للمخاطر المحتملة، يتمكن البنك من إدارة المخاطر. تتضمن ضوابط الرقابة على 
فصل الواجبات وأحقية الوصول والتفويض وإجراءات التسوية، وعمليات تدريب وتقييم العاملين، متضمنًا إستخدام التدقيق الداخلي. كذلك أنشأ البنك 
اآلن  قائمة بتوقعات الخسارة التشغيلية لرصد الخسائر التشغيلية تحت فئات مختلفة وأي انتهاكات  للسقوف المحددة سيتم اإلبالغ  عنها  الى لجنة  

المخاطر التابعة الى مجلس اإلدارة . وباإلضافة إلى ذلك، فإن البنك لديه قاعدة بيانات لإلبالغ عن الخسارة التشغيلية.

مخاطر االستراتيجية  31-5

الموارد  أيضا مراجعة مخاطر  و يشمل هذا   . للمجلس  التابعة  المخاطر  لجنة  الدوري في  التبليغ  االستراتيجية من خالل  بمراقبة مخاطر  البنك  يقوم   
البشرية و مراقبة مخاطر المشروعات االستراتيجية. 

التركيزات    32

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.

التركيزات  )يتبع(   32
فيما يلي التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2015.  

سلطنة عمان
دولة اإلمارات 

العربية 
المتحدة

جمهورية مصر 
المجموعأخرىالعربية

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

304,488-283,06419,5911,833النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق 
52,5752,4861,983113,941170,985المال

2,283,660219,988330,4482,534,099صافي القروض والسلفيات 

2,620156,658-143,08510,953اإلستثمارات المالية

34,671-34,072312287المباني والمعدات 

752---752األصل الضريبي المؤجل

61,782-42,89717,918967األصول األخرى 

2,840,105271,2485,073147,0093,263,435إجمالي األصول

1,11732,87814,630113,900162,525المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

2,249,826-2,118,009129,7232,094ودائع العمالء

195,973---195,973سندات متوسطة االجل باليورو

79,952-60,58418,659709اإللتزامات األخرى 

8,402-7,334737331الضرائب

115,500---115,500السندات الدائمة المستوى 1

52,100---52,100الدين الثانوي

399,270-388,2709,0751,812حقوق المساهمين

2,938,887191,07219,576113,9003,263,435اإللتزامات وحقوق المساهمين 

434.37055,5671767,837557,791اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  
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إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

التركيزات )يتبع(    32
فيما يلي التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2015.  

سلطنة عمان 
دولة اإلمارات 

العربية 
المتحدة 

جمهورية مصر 
العربية

المجموع أخرى 

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

790,878-735,23150,8864,761النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

أسواق  في  أخرى  وإيداعات  البنوك  من  المستحق 
136,5586,4575,151295,951444,117المال

5,931,584571,397879,0866,582,075صافي القروض والسلفيات 

6,805406,904-371,65028,449اإلستثمارات المالية

90,055-88,500810745المباني والمعدات 

1,953---1,953األصل الضريبي المؤجل

160,472-111,42046,5402,512األصول األخرى 

7,376,896704,53913,177381,8428,476,454إجمالي األصول

2,90185,39738,000295,845422,143المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

5,843,704-5,501,322336,9435,439ودائع العمالء

509,021---509,021سندات متوسطة االجل باليورو

207,668-157,36148,4651,842اإللتزامات األخرى 

21,823-19,0491,914860الضرائب

300,000---300,000السندات الدائمة المستوى 1

135,325---135,325الدين الثانوي

1,036,770-1,008,49323,5714,706حقوق المساهمين

7,633,472496,29050,847295,8458,476,454اإللتزامات وحقوق المساهمين 

1,128,234144,33044176,2001,448,808اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  

التركيزات )يتبع(    32

فيما يلي التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز الماليكما في 31 ديسمبر 2014:   

سلطنة عمان
دولة اإلمارات 

العربية 
المتحدة

جمهورية مصر 
العربية

المجموعأخرى

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع

288،832-275،01112،5621،259النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

المستحق من البنوك وإيداعات أخرى في أسواق 
15،59563129،275144،933-المال

2،153،113136،719226،9792،316،813صافي القروض والسلفيات 

4،881147،524-139،9522،691اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة

23،204-22،543353308الممتلكات والمعدات 

436---436األصل الضريبي المؤجل

54،352-44،4479،004901األصول األخرى 

2،635،502176،9242،533161،1352،976،094إجمالي األصول

3،02820،7496،54571،866102،188المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

2،177،742-2،073،867101،4362،439ودائع العمالء

195،223---195،223سندات متوسطة االجل باليورو

69،761-58،83410،362565اإللتزامات األخرى 

6،051-5،414321316الضرائب

63،600---63،600الدين الثانوي

361،529-354،7516،106672حقوق المساهمين

2،754،717138،97410،53771،8662،976،094اإللتزامات وحقوق المساهمين 

406،18948،19314110،586564،982اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  
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إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

التركيزات )يتبع(    32

فيما يلي التوزيع الجغرافي لألصول واإللتزامات والبنود غير المدرجة في قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2014:   

سلطنة عمان 
دولة اإلمارات 

العربية 
المتحدة 

جمهورية مصر 
العربية

المجموع أخرى 

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

750,213-714,31432,6293,270النقدية واألرصدة لدى البنوك المركزية

أسواق  في  أخرى  وإيداعات  البنوك  من  المستحق 
40,506164335,779376,449-المال

5,592,502355,114570,0756,017,696صافي القروض والسلفيات 

12,677383,179-363,5126,990اإلستثمارات المحتفظ بها ألغراض غير المتاجرة

60,270-58,553917800الممتلكات والمعدات 

1,132---1,132األصل الضريبي المؤجل

141,175-115,44823,3872,340األصول األخرى 

6,845,461459,5436,579418,5317,730,114إجمالي األصول

7,86553,89417,000186,664265,423المستحق للبنوك وإيداعات أخرى من أسواق المال

5,656,473-5,386,668263,4706,335ودائع العمالء

507,073---507,073سندات متوسطة االجل باليورو

181,198-152,81626,9141,468اإللتزامات األخرى 

15,717-14,062834821الضرائب

165,195---165,195الدين الثانوي

939,035-921,43015,8601,745حقوق المساهمين

7,155,109360,97227,369186,6647,730,114اإللتزامات وحقوق المساهمين 

1,055,037125,17736287,2361,467,486اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة  

التحليل القطاعي   33

  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 .

• ادارة 	 الى  باالضافة  لعمالئها  االجنبية  والعمالت  المال  اسواق  فيها  بما  الخزينة  وخدمات  منتجات  من  كاملة  مجموعة  بتقديم  الخزانة  قسم   يقوم 
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 
31 ديسمبر 2015 

قسم تجارة 
التجزئة 

المصرفية 

قسم 
الخدمات 

المصرفية 
للشركات

قسم 
االستثمار

قسم 
الخزانة 

والخدمات 
المصرفية 

الدولية

المركز 
الرئيسي

النافذه 
المجموعاالسالميه

الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

34,42032,82511,40912,94591,5993,13794,736صافي االيرادات 

16,43017,6734,2382,44040,78120140,982إيرادات أخرى

74,5501,16075,710)12,904(30,34846,29710,809ربح التشغيل 

)15,604()515()15,089()11,085()2,556()736()712(صافي مخصصات إنخفاض القيمة

59,46164560,106)23,989(29,63645,5618,253صافي الربح

1,089,6811,096,748417,516542,6653,146,609116,8253,263,435إجمالي األصول

775,2231,170,971387,083813,3333,146,610116,8253,263,435إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين
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إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

التحليل القطاعي )يتبع(   33

السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2015 

قسم تجارة 
التجزئة 

المصرفية 

قسم 
الخدمات 
المصرفية

قسم 
االستثمار

قسم 
الخزانة 

والخدمات 
المصرفية 

الدولية

المركز 
الرئيسي

النافذه 
المجموعاالسالميه

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

89,40385,26029,63433,623237,9208,148246,068صافي االيرادات 

42,67545,90411,0086,338105,925522106,447إيرادات أخرى

193,6363,013196,649)33,517(78,826120,25228,075ربح التشغيل 

)40,529()1,338()39,191()28,791()6,639()1,912()1,849(صافي مخصصات إنخفاض القيمة

154,4451,675156,120)62,308(76,977118,34021,436الربح

2,830,3402,848,6961,084,4581,409,5188,173,012303,4428,476,454إجمالي األصول

2,013,5663,041,4831,005,4102,112,5538,173,012303,4428,476,454إجمالي اإللتزامات وحقوق المساهمين 

 
ألغراض اإلدارة يقوم البنك بإعداد تقاريره عن التحليل القطاعي الرئيسي لعملياته طبقًا للمواقع الجغرافية التالية:  

)1

 )2

)3

 سلطنة عمان           

دولة اإلمارات العربية المتحدة       

 جمهورية مصر العربية  

يتم تنفيذ المعامالت بين القطاعات أعاله وفقًا ألسعار السوق التقديرية على أساس تجاري ضمن سياق األعمال العادية للبنك.   

التحليل القطاعي )يتبع(   33

المعلومات القطاعية كما يلي:   

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  

دولة اإلمارات سلطنة عمان 
العربية المتحدة 

جمهورية مصر 
المجموع العربية 

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

إيرادات الفوائد و ايرادات من التمويل االسالمي و 
118,1607,505201125,866حسابات االستثمار

37,9842,52946940,982إيرادات التشغيل االخرى

156,14410,034670166,848المجموع

مصروفات القطاع

تكاليف الفائدة وحصة حقوق أصحاب حسابات 
29,2911,7706931,130االستثمار المطلق من الربح

53,0813,45645756,994مصروفات أخرى للتشغيل 

3,014-2,92787اإلستهالك

13,7891,682115,472خسائر اإلئتمان- قروض عمالء

)10,655()1,072()643()8,940(مبالغ مستردة  

1,515--1,515خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع

7--7خسائر االئتمان – قروض بنكية  

8,454735769,265ضريبة

106,742)469(100,1247,087المجموع

56,0202,9471,13960,106ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

2,966,017276,08121,3373,263,435أصول القطاع 

15,269-15,22247مصروفات القطاع الرأسمالية 
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التحليل القطاعي )يتبع(   33

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015  

دولة اإلمارات سلطنة عمان 
العربية المتحدة

جمهورية مصر 
المجموع العربية

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

و  االسالمي  التمويل  من  ايرادات  و  الفوائد  إيرادات 
306,90919,494522326,925حسابات االستثمار

98,6606,5691,218106,447إيرادات التشغيل االخرى

405,56926,0631,740433,372المجموع

مصروفات القطاع

حسابات  أصحاب  حقوق  وحصة  الفائدة  تكاليف 
76,0814,59717980,857االستثمار المطلق من الربح

137,8738,9771,187148,037مصروفات أخرى للتشغيل 

7,829-7,603226اإلستهالك

35,8154,369340,187خسائر اإلئتمان- قروض عمالء

)27,676()2,784()1,670()23,222(مبالغ مستردة  

3,935--3,935خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع

18--18خسائر االئتمان – قروض بنكية  

21,9581,91019724,065ضريبة

277,252)1,218(260,06118,409المجموع

145,5087,6542,958156,120ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

7,703,939717,09455,4218,476,454أصول القطاع 

39,660-39,538122مصروفات القطاع الرأسمالية 

التحليل القطاعي )يتبع(   33

التحليل القطاعي حسب التالي :  

السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2014 

قسم 
المصرفية 

االستهالكية

قسم 
الخدمات 
المصرفية
للشركات

قسم 
االستثمار

قسم 
الخزانة 

والخدمات 
المصرفية 

الدولية

المركز 
الرئيسي

الصيرفة
المجموعاإلسالمية

الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

الف ريال 
عماني

39,93433,1367,21441680,7001,76082,460صافي إيرادات الفوائد

11,46015,0352,9152,28531,6957531,770إيرادات أخرى

59,40540559,810)23,457(32,41644,2796,167ربح التشغيل 

صافي مخصصات إنخفاض 
)9,542()585()8,957()8,330()1,709(1,352)270(القيمة

50,268)180(50,448)31,787(32,14645,6314,458صافي الربح

992,5021,155,773268,215469,4152,885,90590,1882,976,093إجمالي األصول

إجمالي اإللتزامات وحقوق 
751,4871,186,583275,945671,8912,885,90690,1882,976,094المساهمين

السنة المنتهية في 
31 ديسمبر 2014 

قسم 
المصرفية 

االستهالكية

قسم 
الخدمات 
المصرفية

قسم 
االستثمار

قسم 
الخزانة 

والخدمات 
المصرفية 

الدولية

المركز 
الرئيسي

الصيرفة
المجموعاالسالمية

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

ألف دوالر 
أمريكي

الف دوالر 
أمريكي

103,72486,06818,7381,081209,6114,571214,182صافي االيرادات 

29,76639,0527,5715,93582,32419582,519إيرادات أخرى

154,2991,052155,351)60,927(84,198115,01016,018ربح التشغيل 

صافي مخصصات إنخفاض 
)24,785()1,519()23,266()21,636()4,440(3,512)702(القيمة

130,566)467(131,033)82,563(83,496118,52211,578الربح

2,577,9293,002,007696,6631,219,2607,495,859234,2557,730,114إجمالي األصول

إجمالي اإللتزامات وحقوق 
1,951,9133,082,033716,7401,745,1737,495,859234,2557,730,114المساهمين 
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التحليل القطاعي )يتبع(   33

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014  

دولة اإلمارات سلطنة عمان 
العربية المتحدة 

جمهورية مصر 
المجموع العربية 

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

إيرادات الفوائد و ايرادات من التمويل االسالمي و حسابات 
115,8003,840245119,885االستثمار

29,9991,78315631,938إيرادات التشغيل االخرى

145,7995,623401151,823المجموع

مصروفات القطاع

تكاليف الفائدة وحصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
36,35383523737,425المطلق من الربح

48,3882,59160651,585مصروفات أخرى للتشغيل 

2,87312913,003اإلستهالك

11,0561,242112,299خسائر اإلئتمان- قروض عمالء

)10,299()58()781()9,460(مبالغ مستردة  

331--331خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع

)15(--)15(خسائر االئتمان – قروض بنكية  

6,890321157,226ضريبة

96,4164,337802101,555المجموع

50,268)401(49,3831,286ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

2,780,699175,01220,3832,976,094أصول القطاع 

6,119-5,937182مصروفات القطاع الرأسمالية 

التحليل القطاعي )يتبع(   33

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

دولة اإلمارات سلطنة عمان 
العربية المتحدة

جمهورية مصر 
المجموع العربية

ألف د.أمألف د.أمألف د.أمألف د.أم

إيرادات الفوائد و ايرادات من التمويل االسالمي و حسابات 
300,7799,974637311,390االستثمار

77,9194,63140582,955إيرادات التشغيل االخرى

378,69814,6051,042394,345المجموع

مصروفات القطاع

تكاليف الفائدة وحصة حقوق أصحاب حسابات االستثمار 
94,4232,16961697,208المطلق من الربح

125,6826,7301,547133,986مصروفات أخرى للتشغيل 

7,46233537,800اإلستهالك

28,7163,226331,945خسائر اإلئتمان- قروض عمالء

)26,750()151()2,029()24,570(مبالغ مستردة  

860--860خسائر تدني قيمة استثمارات متاحة للبيع

)39(--)39(خسائر االئتمان – قروض بنكية  

17,8968343918,769ضريبة

263,779)1,042(250,26811,265المجموع

128,2683,34052,943130,566ربح القطاع للسنة 

المعلومات األخرى

7,222,594454,57755,4217,730,114أصول القطاع 

15,894-15,421473مصروفات القطاع الرأسمالية 

34   القيمة العادلة لألدوات المالية

القيم العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في أسواق نشطة ُتحتسب على أساس أسعار السوق المعلنة أو عروض أسعار السماسرة، اما األسهم   
األخرى غير المدرجة فإنه يتم تقييمها على أساس المعلومات التي يوفرها مدراء الصناديق و المعلومات المالية للجهات المستثمر فيها و أسعار الشراء 

المتداولة. 

و يحتسب البنك القيم العادلة باستخدام التسلسل الموضح أدناه و هو يعكس أهمية المعطيات المستخدمة في إجراء تلك االحتسابات  



البنك الوطني العماني    التقرير السنوي 2015البنك الوطني العماني    التقرير السنوي 2015 142143

إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر 2015

34   القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع(

نماذج التقييم  

المستوى 1 : معطيات تتعلق بأسعار األسهم المدرجة في أسواق نشطة )بدون تعديل( و ذلك بالنسبة لألدوات المتشابهة.   

المستوى 2 : معطيات - خالفا لألسعار المدرجة المذكورة بالمستوى 1 - و هي معطيات يمكن مالحظتها إما مباشرة )مثل أسعار األسهم( أو بطريق غير   
مباشر )مثل

لألدوات  بالنسبة  المعلنة في أسواق نشطة  السوق  باستخدام: أسعار  تقييمها  التي تم  األدوات  الفئة  األسعار( و تشمل هذه             معطيات مشتقة من 
المتشابهة ، أو األسعار

          المعلنة ألدوات مماثلة أو مشابهة في أسواق تعتبر أقل نشاطا أو أساليب تقييم أخرى يتم فيها مالحظة كافة المعطيات الهامة سواء بطريق مباشر أو 
غير مباشر من

           خالل بيانات السوق.

المستوى 3 : معطيات ليس باإلمكان مالحظتها، و تشمل هذه الفئة كافة األدوات التي تشمل أساليب تقييمها معطيات ال تستند الى بيانات يمكن   
مالحظتها و يكون    للمعطيات التي ال يمكن مالحظتها تأثير جوهري على تقييم تلك األدوات. و تشمل هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها على أساس 

األسعار المعلنة ألدوات مشابهة تتطلب تعديالت أو افتراضات جوهرية غير ممكن مالحظتها حتى تعكس الفروق بين األدوات. 

و يوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية - بخالف األدوات المشتقة المسجلة بقيمتها العادلة - و ذلك حسب ترتيب مستوى القيمة العادلة:   

المجموعالمستوى 2المستوى 1المستوى 1المستوى 2المجموع

ألف د.أمألف د.أمألف د.أم31 ديسمبر 2015ألف ر عألف ر عألف ر ع

استثمارات محتفظ بها للتداول 

170,048-170,048سندات التنمية الحكومية65,468-65,468

170,048-170,048المجموع65,468-65,468

إستثمارات متوفرة للبيع:

112,379-112,379سندات التنمية الحكومية43,266-43,266

74,158-74,158أسهم مدرجة 28,551-28,551

31,47831,478-أسهم غير مدرجة أخرى-12,11912,119

186,53731,478218,015المجموع83,93612,11971,817

356,58531,478388,063مجموع الموجودات المالية149,40412,119137,285

34   القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع(

المجموعالمستوى 2المستوى 1المستوى 1المستوى 2المجموع

ألف د.أمألف د.أمألف د.أم31 ديسمبر 2014ألف ر عألف ر عألف ر ع

استثمارات محتفظ بها للتداول 

102,169-102,169سندات التنمية الحكومية39,335-39,335

102,169-102,169المجموع39,335-39,335

إستثمارات متوفرة للبيع:

179,278-179,278سندات التنمية الحكومية69,022-69,022

61,039-61,039أسهم مدرجة 23,500-23,500

35,82135,821-أسهم غير مدرجة أخرى-13,79113,791

240,31735,821276,138المجموع106,31313,79192,522

342,48635,821378,307مجموع الموجودات المالية145,64813,791131,857

األدوات المالية المشتقة بالمستوى 2 يتم تقييمها على أساس تقييم الطرف المقابل و األسعار اآلجلة المعلنة و منحنيات العائد )أنظر إيضاح 34(  

المشتقات    35

يدخل البنك من خالل أعماله اإلعتيادية في معامالت متنوعة يستخدم فيها األدوات المالية المشتقة. األداة المالية المشتقة هي عقد مالي بين طرفين   
المالية  األدوات  البنك  المؤشر. يستخدم  أو  السعر  إلى  باإلشارة  المالية،  األدوات  أكثر من  أو  واحدة  األسعار في  تحركات  المدفوعات على  تعتمد  حيث 

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.

)وفي حالة عجز مقايضات  األسهم،  األجنبية ومؤشرات  العمالت  أو  الفائدة  لتبادل حركة أسعار  بين طرفين  تتم  تعاقدية  إتفاقيات  عقود مقايضات هي   
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.

يســتخدم البنــك عقــود صــرف العملــة األجنبيــة باألجــل وعقــود خيــارات عمــالت أجنبيــة ومقايضــات العمــالت للتحــوط ضــد مخاطــر عملــة معروفــة ومحــددة   
. باإلضافــة إلــى ذلــك، يســتخدم البنــك عقــود مقايضــات أســعار الفائــدة للتحــوط ضــد التغيــرات فــي القيمــة العادلــة الناشــئة مــن بعــض القــروض والودائــع 

ــة. ــدة الثابت ذات أســعار الفائ
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المشتقات )يتبع(   35

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. 

 

يبين الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة لألدوات المالية المشتقة، التي تساوي القيم السوقية مع القيمة االعتبارية محللة وفقًا لفترة شروط   

االستحقاق. إن القيمة االعتبارية هي قيمة األصل المتعلقة بالمشتقات المالية باإلشارة إلى أسعار السوق أو المؤشر وهو األساس الذي يتم بموجبه قياس 

التغيرات في قيمة المشتقات المالية.

القيمة االعتبارية وفقًا لشروط االستحقاق 31 ديسمبر 2015:

من سنة 
واحدة إلى 5 

سنوات 

من 3 إلى 12 
شهر

القيمة خالل 
3  اشهر 

إجمالي 
القيمة 

االعتبارية

القيمة 
العادلة 

السالبة 

القيمة 
العادلة 

الموجبة 

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

)إيضاح 13( )إيضاح 9(

192,500 - - 192,500 - 3,473 تحوط القيمة العادلة

103,251 11,691 2,125 117,067 )4,373( 4,373 مبادالت أسعار الفائدة

- 30,047 105,634 135,681 )324( 265 عقود شراء آجلة

- 29,874 105,807 135,681 )840( 138 عقود بيع آجلة 

471 - 294 765 )1( 1 خيارات العمالت 

296,222 71,612 213,860 581,694 )5,538( 8,250 المجموع

769,408 186,005 555,481 1,510,894 )14,384( 21,429 المجموع- ألف دوالر أمريكي

المشتقات )يتبع(   35

القيمة االعتبارية وفقًا لشروط االستحقاق 31 ديسمبر 2014:

من سنة 
واحدة إلى 5 

سنوات 

من 3 إلى 12 
شهر

القيمة خالل 
3  اشهر 

إجمالي 
القيمة 

االعتبارية

القيمة 
العادلة 

السالبة 

القيمة 
العادلة 

الموجبة 

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

)إيضاح 13( )إيضاح 9(

192,500 - - 192,500 - 2,723 تحوط القيمة العادلة

117,057 11,690 2,125 130,872 )5,252( 5,252 مبادالت أسعار الفائدة

- 143,093 86,860 229,953 )164( 7 عقود شراء آجلة

- 143,235 86,718 229,953 )145( 1,047 عقود بيع آجلة 

309,557 298,018 175,703 783,278 )5,561( 9,029 المجموع

804,044 774,073 456,371 2,034,488 )14,444( 23,452 المجموع- ألف دوالر أمريكي

أرقام المقارنة   36

بعض أرقام المقارنة للسنة 2014 تم إعادة تصنيفها لكي تتفق مع طريقة العرض المتبعة للسنة الحالية، كما جرت إعادة التصنيف بنفس اإليضاحات   
حول القوائم المالية و هي تصنيفات ال تؤثر على أرباح و حقوق المساهمين السابق التقرير عنها في السنة السابقة.  

و قد جرت هذه التصنيفات نتيجة إتباع معايير و تفسيرات جديدة و أيضا لتحسين نوعية المعلومات المذكورة بالقوائم المالية .  
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ُمزن للصيرفة اإلسالمية
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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 17 يناير 2013. يعهد إلى مجلس الرقابة الشرعية بمزن التأكد من االلتزام بقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
في تعامالتها وأنشطتها. يتم إدراج مجموعة كاملة من القوائم المالية لمزن في القوائم المالية الموحدة للبنك. يقدم هذا المستند إفصاحات بازل 
البنك لمزن. برغم ذلك وبموجب إطار العمل التنظيمي  2 المرتكز 3 المتعلقة بمزن بصورة منفصلة. ليست هناك قيود على تحويل األموال من 

للصيرفة اإلسالمية ال يمكن لمزن إيداع أموال لدى البنك. ال تملك مزن أي مساهمة مسيطرة في أي كيان آخر.

هيكل رأس المال   
كما في 31 ديسمبر 2015 بلغ رأس المال المخصص لمزن للصيرفة اإلسالمية 13.500.000 ريال. استنادا إلى موجهات البنك المركزي العماني،    

كان هيكل رأس مال مزن كما في تاريخ اإلقفال في 31 ديسمبر 2015 كما يلي:  

المبلغ بآالف الرياالتعناصر رأس المالم
رأسمال الطبقة 1
البنوك المحلية

13.500رأس المال المخصص1
-عالوة إصدار 2
-احتياطي قانوني3
-احتياطي عام4
-احتياطي قروض ثانوية5
-توزيعات أسهم6
)2.607(أرباح مدورة / )خسارة( *7
-أسهم أفضلية مستمرة غير تراكمية8
-احتياطيات أخرى غير قابلة للتوزيع9

بنوك أجنبية
-رأس المال المخصص10
-ودائع رأسمالية11
-أرباح محتجزة12
-أموال بدون فوائد من المركز الرئيسي13

10.893مجموع إجمالي رأس مال الطبقة 1
مبالغ مخصومة

-شهرة14
-أصل ضريبي مؤجل15
-أصول غير ملموسة، متضمنة خسائر تراكمية غير محققة معترف بها مباشرة ضمن حقوق الملكية.16

تملك متبادل لرأسمال البنك مصمم بصورة اصطناعية لتضخيم مركز رأس مال البنوك/ النقص في 17
-متطلبات الحد األدنى من رأس المال لنافذة التمويل اإلسالمي والفروع األجنبية للبنك. 

-إجمالي فرعي
10.893رأسمال الطبقة 1 بعد المبالغ المخصومة أعاله18
-50% من االستثمارات في رؤوس أموال بنوك ومؤسسات مالية أخرى غير المساهمات المتبادلة في رأسمال البنك.19

50% من مساهمات أقلية وأغلبية هامة في مؤسسات تجارية، تتجاوز 5% من صافي قيمة البنك بالنسبة 20
-لالستثمارات الفردية الهامة و20% من صافي قيمة البنك بالنسبة لمجموع تلك االستثمارات

-50% من العجز في رأس المال التنظيمي المطلوب في المؤسسات غير الموحدة21
-50% من االستثمارات في الشركات المصرفية والمالية التابعة أو الشركات الزميلة أو المنتسبة... إلخ غير الموحدة22

إجمالي فرعي
10.893رأسمال الطبقة 1 بعد جميع الخصومات23
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هيكل رأس المال )تابع(  

المبلغ بآالف الرياالت عناصر رأس المالم
رأسمال الطبقة 2

-احتياطيات غير مفصح عنها24

-احتياطيات إعادة تقييم/ مكاسب أو خسائر القيمة العادلة التراكمية عن أدوات متاحة للبيع 25

815مخصص خسائر قروض عامة/ احتياطي خسائر قروض عامة26

-دين ثانوي27

-أدوات دين رأسمالي مختلطة28

815إجمالي رأسمال الطبقة 292

خصوم
-50 من االستثمارات في رؤوس أموال بنوك ومؤسسات مالية أخرى غير المساهمات المتبادلة في رأسمال البنك.30

31
بالنسبة  البنك  تتجاوز 5% من صافي قيمة  تجارية،  وأغلبية هامة في مؤسسات  أقلية  50 من استثمارات 

-لالستثمارات الفردية الهامة و20% من صافي قيمة البنك بالنسبة لمجموع تلك االستثمارات

-50 من العجز في رأس المال التنظيمي في المؤسسات غير الموحدة32

-50 من االستثمارات في الشركات المصرفية والمالية التابعة أو الشركات الزميلة أو المنتسبة... إلخ غير الموحدة33

-إجمالي الخصوم من رأسمال الطبقة 2

815إجمالي رأسمال الطبقة 2 )بالصافي(

-رأسمال الطبقة 3 )المقبول(34
11.708إجمالي رأس المال التنظيمي35

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.	

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

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

بازل 2 وباستخدام منهج  المال من  التنظيمي لمخاطر رأس  العمل  التصور على إطار  الواردة في  المال لمزن  إدارة رأس  تستند خطة   
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. 

البنك  من  لكل  مستمر  نحو  على  المال  رأس  واشتراطات  كفاية  ورصد  بمراجعة  وااللتزامات  األصول  لجنة  تقوم  الحالي  الوقت  في   
واألقسام التي تتطلب تخصيص رأسمال بصفة منفصلة لها. يتم إعداد احتساب كفاية رأس المال وتقديمه للجنة األصول وااللتزامات 
والسوق  االئتمان  وأثر مخاطر  العائدات  تقلبات  الحسبان  باألخذ في  الجهد  تتم مراجعة مختلف سيناريوهات  المراجعة شهريا.  بغرض 
بجانب تخصيص رأس المال من قبل خط األعمال بما يتماشى مع األعمال في هذه االجتماعات. يتم تخصيص ترجيحات المخاطر على 
األصول وفقًا للمتطلبات التنظيمية من البنك المركزي العماني. كما يتم تخصيص نفس ترجيحات المخاطر لألصول الممولة بواسطة 

حسابات االستثمار بنفس طريقة ترجيحات مخاطر األصول الممولة بواسطة البنك نفسه. 

هيكل رأس المال )تابع(  

اإلفصاحات النوعية  

تم إتباع مجموعة من الترتيبات كجزء من إدارة رأس المال لتزويد البنك بنظام إنذار مبكر من حيث مستويات رأسماله لتمكينه من   
اتخاذ تدابير مناسبة في مرحلة مبكرة لمنع انخفاض رأس المال إلى ما دون الحدود المقبولة. لهذا الغرض قررت لجنة األصول وااللتزامات 

أن الترتيبات الموضوعة للبنك ستصبح قابلة للتطبيق على مزن أيضا. 
يقوم البنك بإعداد مستند )أسلوب إجراءات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال( تماشيا مع موجهات بازل 2 بهدف تقييم كافة المخاطر   
على مستوى المؤسسة التي لم يتم تناولها بالكامل في مخاطر بازل 1. يعالج هذا المستند من خالل تقييم موضوعي وذاتي كفاية 
رأس المال، بعد تضمين أقسام األعمال التي يتم تخصيص رأسمال لها بصفة منفصلة بعد وضع اعتبار لتأثير المخاطر اإلضافية مثل 
مخاطر االئتمان الخفية، وعمليات تخفيف مخاطر االئتمان الخفية، ومخاطر االئتمان الخفية المتعلقة باألسهم، ومخاطر السوق الخفية 
التسوية، ومخاطر  البنكية، ومخاطر  بالدفاتر  الربح  السيولة، ومخاطر معدالت  االئتمان، ومخاطر  بالعمالت، ومخاطر تركيز  المتعلقة 
السمعة، والمخاطر االستراتيجية ومخاطر االلتزام باإلضافة إلى نتائج مختلف مستويات اختبارات الجهد. في أعقاب الموجهات الصادرة من 
البنك المركزي العماني في ديسمبر 2012 تم القيام بالتقييم بموجب أسلوب إجراءات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وتقديمه 
إلى البنك المركزي العماني حسب الموجهات المنصوص عليها. سيسعى البنك أيضا إلى تطبيق الموجهات التنظيمية، متى انطبق 

ذلك على بازل 3، عند قيامه بإجراء التقييم. في الوقت الحالي لم يتم إعداد تقييم داخلي لكفاية رأس المال لمزن بصورة منفصلة. 

اإلفصاحات الكمية  

المركز كما في 31 ديسمبر 2015   بآالف الرياالت  

المبلغ التفاصيلم
10.893رأسمال الطبقة 1 )بعد الخصومات اإلشرافية(1

815رأسمال الطبقة 2 )بعد الخصومات اإلشرافية وحتى الحدود المستوفاة(2
-رأسمال الطبقة 3 )حتى الحدود التي ال تتجاوز فيها الطبقة 2 والطبقة 3 للطبقة 1(3
-منها إجمالي حد رأسمال الطبقة 3 المستوفى4
63.325األصول المرجحة بالمخاطر – دفتر البنك5
1.868األصول المرجحة بالمخاطر - المخاطر التشغيلية6
65.193إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر البنك + المخاطر التشغيلية7
8.231الحد األدنى لرأس المال المطلوب لدعم األصول المرجحة بالمخاطر لدفتر البنك والمخاطر التشغيلية8

7.416الحد األدنى المطلوب لرأسمال الطبقة 1 لدفتر البنك ومخاطر التشغيل1 ))

815رأسمال الطبقة 2 المطلوب لدفتر البنك ومخاطر التشغيل1 ))

3.477رأسمال الطبقة 1 المتاح لدعم دفتر المتاجرة9

-رأسمال الطبقة 2 المتاح لدعم دفتر المتاجرة10

3األصول المرجحة بالمخاطر - دفتر المتاجرة11
-إجمالي رأس المال المطلوب لدعم دفتر المتاجرة12

-الحد األدنى لرأسمال الطبقة 1 المطلوب لدعم دفتر المتاجرة13

-رأسمال الطبقة 3 المستوفي للشروط )المقبول( المستخدم14

11.708إجمالي رأس المال النظامي15
65.196إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر - البنك بأكمله16
18.0معدل كفاية رأس المال حسب بنك التسويات الدولية )بي آي إس(17
-رأسمال الطبقة 3 غير المستخدم ولكنه مستوف للشروط )مقبول(18

إفصاحات بازل 3
التزاما بالتعميم رقم ب م 1114 بتاريخ 17 نوفمبر 2013 والصادر عن البنك المركزي العماني، تم تقديم إفصاحات إلزامية في هذا التقرير.  
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هيكل رأس المال )تابع(  

تم تقديم بعض اإلفصاحات اإلضافية عن كفاية رأس المال كما هو وارد أدناه:  
بآالف الرياالت المركز كما في 31 ديسمبر 2015   

التفاصيلم
إجمالي الرصيد 

)القيمة الدفترية(
صافي الرصيد 

)القيمة الدفترية(
األصول المرجحة 

بالمخاطر
116.362116.20060.466بنود داخل الميزانية العمومية1

3.1583.1582.859بنود خارج الميزانية العمومية2

---مشتقات3

1.868--مخاطر التشغيل4

3--مخاطر السوق5

119.520119.35865.196اإلجمالي6

--10.893رأسمال الطبقة 71

--815رأسمال الطبقة 82

---رأسمال الطبقة 93

--11.708إجمالي رأس المال النظامي10

--8.231إجمالي رأس المال المطلوب11

--7.995متطلبات رأس المال لمخاطر االئتمان11/1

---متطلبات رأس المال لمخاطر السوق11/2

--263متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل11/3

--16.7معدل الطبقة 121

--18.0إجمالي معدل رأس المال13

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 ست سنوات.	 

وكالة مرنة. 	 

يتم تجميع استثمارات أصحاب حسابات االستثمار مع أموال مزن. يتم تحميل مصروفات المضارب )مدير األصول( على محفظة تتضمن   
جميع المصروفات المباشرة التي يتم تكبدها وتشمل مخصصات انخفاض القيمة. ال يتم تخصيص اإليراد المبني على الرسوم على 
المحفظة المشتركة. يتم التخصيص من األرباح القابلة للتوزيع التي تجنيها أصول المحفظة، وبعد تحميل مصروفات المضارب، فيما 

بين أموال المساهمين وأموال أصحاب حسابات االستثمار.
تقوم مزن بتوزيع المبلغ الذي يزيد عن الربح الذي سيتم توزيعه على أصحاب حسابات االستثمار قبل وضع اعتبار لحصة المضارب )مدير   
األصول( من الدخل. يسمى هذا االحتياطي احتياطي موازنة الربح. إضافة إلى ذلك يتم االحتفاظ أيضا باحتياطي مخاطر استثمار من إيراد 
التي تتعرض لها حقوق  حقوق ملكية أصحاب حسابات االستثمار، بعد تخصيص حصة المضارب، بغرض مقابلة الخسائر المستقبلية 

ملكية أصحاب حسابات االستثمار.

النسب والعائدات  

احتياطي موازنة الربح إلى حساب االستثمار المشارك في الربح   

20152014التفاصيل )آالف الرياالت(
17323إجمالي مبلغ احتياطي موازنة الربح

89.74273.562مبلغ حساب االستثمار المشارك في الربح إلى صاحب حساب االستثمار
0.03 %0.19 ٪معدل احتياطي موازنة الربح إلى حساب االستثمار المشارك في الربح

احتياطي مخاطر االستثمار إلى حساب االستثمار المشارك في الربح  

20152014التفاصيل )آالف الرياالت(
584إجمالي مبلغ احتياطي مخاطر االستثمار

89.74273.562مبلغ حساب االستثمار المشارك في الربح إلى صاحب حساب االستثمار
0.01 %0.06 ٪معدل احتياطي مخاطر االستثمار إلى حساب االستثمار المشارك في الربح

العائد على األصول  

20152014التفاصيل )آالف الرياالت(
2.736981مبلغ إجمالي صافي الدخل )قبل توزيع الربح إلى أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة(

115.37089.481إجمالي مبلغ األصول
1.10 %2.37 ٪العائد على األصول

العائد على حقوق الملكية   

20152014التفاصيل )آالف الرياالت(
1.941712مبلغ إجمالي صافي الدخل )بعد توزيع الربح إلى أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة(

10.89311.444مبلغ حقوق الملكية
6.22 %17.82 ٪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 591.000 ريال خالل السنة.   

تفاصيل حسابات االستثمار   

31 ديسمبر 
2015

31 ديسمبر 
2014

األصول
2.136972ذمم مدينة من بيع مؤجل 

75.45860.095إجارة منتهية بالتمليك
-11.784مشاركة متناقصة

7.4096.476إجارة مستقبلية
96.78767.543إجمالي المبلغ المستثمر كما في 31 ديسمبر 2014

795269حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار قبل احتياطي موازنة الربح واحتياطي مخاطر االستثمار للسنة

تحويالت لـ:
)10()150(احتياطي موازنة الربح

)2()54(احتياطي مخاطر االستثمار
591257حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار بعد احتياطي موازنة الربح واحتياطي مخاطر االستثمار للسنة
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التعرض للمخاطر والتقييم  

إدارة المخاطر  

نفس  مزن  مخاطر  إدارة  تتضمن  البنك.  يواجهها  التي  المخاطر  مختلف  من  البنك  موارد  حماية  هو  المخاطر  إلدارة  األساسي  الهدف   
المبادئ والممارسات األساسية التي تحكم إدارة مخاطر البنك والتي وردت تفاصيلها في إفصاحات بازل 2 للبنك.

أظهرت عمليات إدارة المخاطر بالبنك أنها فعالة لمزن طوال السنة الحالية. ظل مجلس إدارة البنك مشاركا على نحو لصيق في مبادرات   
إدارة المخاطر الرئيسية والتأكد من إدارة مخاطر مزن بصورة مناسبة وأنه يتم االحتفاظ برأسمال مناسب بما يتماشى مع المتطلبات. تم 
اإلفصاح عن هيكل ضوابط رقابة مخاطر مناسب للبنك وهو مطبق أيضا على مزن في مستند المركز 3 للبنك. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم 

تكوين هيئة متفرغة للرقابة الشرعية تقدم تقاريرها إلى مجلس اإلدارة والبنك لضمان االلتزام بالشريعة اإلسالمية في عمليات البنك.
تتعرض مزن بصفة خاصة للمخاطر التالية:  

 مخاطر االئتمان	
 مخاطر السيولة	
 مخاطر السوق	
 المخاطر التشغيلية	
 مخاطر معدل العائد، و	
 والمخاطر التجارية المرحلة.	

 

مخاطر االئتمان  

اإلفصاحات النوعية  

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  

اإلجارة  منتجات  برامج  على  الصغيرة  األفراد  ائتمان  تركز محفظة  ألفراد.  االئتمان في محفظة مزن  بإدارة مخاطر  األفراد  ائتمان  إدارة  تقوم   
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 الرديئة والمشكوك في 
تحصيلها بصورة سريعة، متى وكيفما طلب ذلك، بما يتماشى مع معايير المخصصات المتحفظة التي وضعتها لنفسها وتتوصل 
إلى متطلبات المخصصات في ظل كل من إطار عمل التقارير المالية وموجهات البنك المركزي العماني وتحتفظ بالمخصص األعلى 
منهما. إضافة إلى ما ذكر أعاله تقوم مزن بتكوين مخصص خسارة تمويل عام في المحفظة القياسية بما يعادل نسبة 2% من محفظة 

تمويل التجزئة ونسبة 1% من محفظة تمويل الشركات. 

مخاطر االئتمان )تابع(  

إجمالي مخاطر االئتمان على مدى الفترة المقسمة حسب األنواع الرئيسية للتعرض للمخاطر  )1(  

إجمالي التعرض للمخاطر كما فينوع التعرض لمخاطر االئتمانم
31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

2.179991ذمم مدينة من بيع مؤجل 1

76.35161.535إجارة منتهية بالتمليك2

-11.903مشاركة متناقصة3

7.5306.541إجارة مستقبلية4

97.96369.067اإلجمالي

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسـمة حسب الفئة الرئيسية لمخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2015:   )2(  

كما في 31 ديسمبر 2015 كانت جميع مخاطر االئتمان داخل عمان فقط )جميع مخاطر االئتمان داخل عمان في سنة 2014(  

التوزيع الجغرافي للمخاطر مقسمة حسب المنطقة المهمة وفًقا ألنواع مخاطر االئتمان كما في 31 ديسمبر 2015:   )3(  

م
القطاع 

االقتصادي

ذمم مدينة 
عن بيع 

مؤجل

إجارة 
منتهية 

بالتمليك
مشاركة 
متناقصة

إجارة 
اإلجماليمستقبلية

تركيب 
النسبة 
المئوية

المخاطر خارج 
الميزانية 

العمومية **
655.031 %6.10662.700-2.07354.521شخصية1

29468 %15.30111.7841.30328.388-إنشاءات2

-4 %3.396--3.396-تصنيع3

-0 %63---63تجارة4

-2 %2.240--2.240-خدمات5

548------أخرى6

1006.047 ٪2.13675.45811.7847.40996.787اإلجمالي
المخاطر خارج الميزانية العمومية تتعلق باالرتباطات وفقا لمعايير األعمال التجارية االعتيادية وخطابات اعتماد وخطابات ضمان.   **

كما في 31 ديسمبر 2015 كانت نسبة األصول الممولة من قبل أصحاب حسابات االستثمار والمساهمين كما يلي:  

78%أصحاب حسابات االستثمار  

22%المساهمين

)4(  القيمة التعاقدية الباقية كما في 31 ديسمبر 2015 لمحفظة التمويل بكاملها، موزعة حسب األنواع الرئيسية لمخاطر االئتمان:   

الفترة الزمنيةم
ذمم مدينة عن 

بيع مؤجل
إجارة منتهية 

بالتمليك
مشاركة 
متناقصة

إجارة 
اإلجمالي مستقبلية

1.657-1401.42097حتى شهر واحد1

3.852-62062.953693-1 شهور2

5.008-122803.833895-6 شهر3

51.2799.35956521211.415-1 سنوات4

23157.8939.5347.19774.855أكثر من 5 سنوات5

2.13675.45811.7847.40996.787اإلجمالي
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مخاطر االئتمان )تابع(  

الحركة في إجمالي التمويالت   )5(  

الحركة في إجمالي التمويالت خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
التمويالت المتعثرةالتمويالت العاملةالتفاصيلم

إجماليخسارة مشكوك فيهاغير قياسيةمؤشرة قياسية
69.067----69.067رصيد افتتاحي1

28.896----28.896تمويالت جديدة2

97.963----97.963رصيد اإلقفال3

1.176----1.176مخصصات محتفظ بها4

------ربح مجنب5

الحركة في المخصصات العامة  )6(  

20152014التفاصيل

700136المخصص في بداية الفترة

476564مصروف الفترة

1.174700المخصص في نهاية الفترة

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.   

إدارة الضمانات اإلضافية  

تستخدم مزن مجموعة من السياسات واإلجراءات لتخفيف مخاطر االئتمان. تتضمن مخففات مخاطر االئتمان ضمانات إضافية مثل:  

 عقارات	
 ملكية مشتركة	

تتم ممارسة إدارة الضمان اإلضافي على مستوى مركزي. هناك نظام إدارة ضمانات إضافي قوي لتخفيف أية مخاطر تشغيلية. لدى البنك   
أسلوب إدارة ائتمان قوي يضمن االلتزام بشروط الموافقة والتوثيق والمراجعة المستمرة لضمان جودة االئتمان والضمانات اإلضافية.

الضمانات التي يتم الحصول عليها عن طريق الرهن القانوني على عقار يتم تقييمها مرة واحدة كل ثالث سنوات، أو أكثر في الحالة   
التي يتطلب فيها الوضع ذلك. 

مخاطر السيولة  

اإلفصاح النوعي  

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.

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 12.9% )أنظر أدناه(.

ترصد مزن مخاطر السيولة لديها على التمويل ذي الصلة بالحسابات الجارية وحقوق الملكية األخرى مع أصحاب حسابات االستثمار على   
أساس فردي إضافة إلى األساس المجمع من خالل منهج التدفق النقدي والمخزون.

تقوم إدارة الخزينة بالبنك ولجنة األصول وااللتزامات بالرقابة على ورصد السيولة والتأكد من أن البنك غير معرض لمخاطر سيولة غير   
ضرورية وفي نفس الوقت االستفادة ألقصى حد من األموال لديها من خالل التمويل وأنشطة االستثمار الملتزمة بالشريعة.

مؤشرات التعرض لمخاطر السيولة - األصول قصيرة األجل لاللتزامات قصيرة األجل  

بالريالالتفاصيل
27.597األصول قصيرة األجل

82.415االلتزامات قصيرة األجل
33.49٪األصول قصيرة األجل لاللتزامات قصيرة األجل

مؤشرات التعرض لمخاطر السيولة - معدل األصول السائلة  

بالريال التفاصيل
14.899األصول السائلة
115.370إجمالي األصول

82.415االلتزامات قصيرة األجل
104.477إجمالي االلتزامات

12.91٪األصول السائلة إلجمالي األصول 
18.08٪األصول السائلة لألصول قصيرة األجل

14.26٪األصول السائلة إلجمالي االلتزامات
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اإلفصاح الكمي  

ملمح استحقاق األصول وااللتزامات بما يتماشى مع الموجهات المصدرة من البنك المركزي العماني في 31 ديسمبر 2015 كانت كما يلي:  

عند الطلب 
وحتى 30 

يوما

أكثر من 
شهر وحتى 

6 شهور

أكثر من 
6 شهور 
وحتى 12 

شهرا

أكثر من 
سنة 

وحتى 5 
سنوات

أكثر من 5 
المجموعسنوات

ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع31 ديسمبر 2015
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 

3.9252.2734963916627.747العماني 
7.152----7.152مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية 

3.000----3.000موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة
1402062801.2792312.136ذمم مبيعات مؤجلة مدينة

1.4202.9533.8339.35957.89375.458إجارة منتهية بالتمليك، بالصافي
976938955659.53411.784مشاركة متناقصة

2127.1977.409---إجارة مستقبلية
450450----ممتلكات ومعدات )بالصافي(

234----234أصول أخرى
15.9686.1255.50411.80675.967115.370إجمالي األصول

12.837----12.837حسابات جارية
1.668----1.668التزامات أخرى

حقوق ملكية أصحاب حسابات 
14.17143.48610.2538.09113.97189.972االستثمار غير المقيدة

10.89310.893----حقوق ملكية البنك
إجمالي االلتزامات وحقوق ملكية 

أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة 
28.67643.48610.2538.09124.864115.370وحقوق ملكية البنك

مخاطر السوق  

مخاطر السوق هي مخاطر التغير في قيمة السوق وعائدات المحفظة الفعلية بسبب التحركات السلبية في متغيرات السوق. تتضمن   
إدارة  الهدف من  األجنبية.  العمالت  السلع ومعدالت صرف  السندات وأسعار  األسهم وأسعار  أخرى، أسعار  أشياء  السوق، ضمن  متغيرات 

مخاطر السوق هو تسهيل نمو األعمال التجارية والتشغيل في أفضل مستويات مخاطر في نفس الوقت. 

كما في 31 ديسمبر 2015 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.

متوسط 
معدل الربح 

الفعلي

مستحق تحت 
الطلب وخالل 

6 أشهر

مستحق 
خالل 12-7 

شهرا

مستحق 
خالل 5-1 

سنوات

مستحق 
بعد 5 

سنوات
ال تحتسب 

اإلجماليعنه أرباح
ألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.عألف ر.ع٪31 ديسمبر 2015

نقد وأرصدة لدى البنك 
7.7477.747----ال تنطبقالمركزي العماني 

مستحقات من بنوك 
1847.152---0.26.968ومؤسسات مالية أخرى

3.000----3.53.000موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة
2.136-4.83462801.279231ذمم مبيعات مؤجلة مدينة

75.458-4.94.3733.8339.35957.893إجارة منتهية بالتمليك، بالصافي
11.784-4.87908955659.534مشاركة متناقصة

7.4097.409----ال تنطبقإجارة مستقبلية
450450----ال تنطبقممتلكات ومعدات، بالصافي

234234----ال تنطبقأصول أخرى
15.4775.00811.20367.65816.024115.370إجمالي األصول
12.83712.837----ال تنطبقحسابات جارية
1.6681.668----ال تنطبقالتزامات أخرى

حقوق ملكية أصحاب حسابات 
23189.972-0.844.17140.3965.174االستثمار غير المقيدة

10.89310.893----ال تنطبقحقوق ملكية البنك
إجمالي االلتزامات وحقوق 

25.629115.370-44.17140.3965.174ملكية البنك

-)9.605(6.02967.658)35.388()28.694(الفجوة بالميزانية العمومية
--9.605)58.053()64.082()28.694(فجوة حساسية سعر الربح التراكمي

مخاطر التشغيل  

فشل  حالة  في  الخارجية.  األحداث  أو  االحتيال  أو  البشرية  األخطاء  أو  األنظمة  فشل  عن  الناتجة  الخسارة  مخاطر  هي  التشغيل  مخاطر   
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.

يتبع البنك منهج المؤشر األساسي لتحديد مخاطر التشغيل.  

التأمينية مثل  التغطية  أنواع  البنك على  التشغيلية. يحصل  البنك كمخفف للمخاطر  األدوات المستخدمة من قبل  أحد  التأمين هو   
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.
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مخاطر معدل العائد  

تشير مخاطر معدل العائد إلى األثر المحتمل على صافي دخل مزن والناشئ من أثر التغيرات في معدالت السوق والمعدالت القياسية   
ذات الصلة على 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.

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.

فيما يلي تحليل للتوزيعات خالل السنة من جانب مزن ألصحاب حسابات االستثمار:  

ألف ر. عالتفاصيل
1.349إجمالي األرباح المتاحة للتوزيع

مشاركة الربح

554حصة مزن كمقدمة التمويل	 
795أصحاب حسابات االستثمار 	   

795األرباح ألصحاب حسابات االستثمار قبل التسوية
التسوية

)150(احتياطي موازنة الربح	 
)54(احتياطي مخاطر االستثمار 	 

591األرباح ألصحاب حسابات االستثمار بعد التسوية
 

ضوابط الحوكمة  

حسب  العماني  المركزي  البنك  وموجهات  المال  لسوق  العامة  الهيئة  عن  الصادر  العامة  المساهمة  لشركات  الحوكمة  ميثاق  إن   
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:

20152014حسابات الودائع والحسابات األخرى

4.7347.047أعضاء مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية والمساهمين الذين يملكون أقل من 10% في مزن.

التمويالت

-18أعضاء مجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية والمساهمين الذين يملكون أقل من 10% في مزن.

20152014المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية

رئيس مجلس اإلدارة

88المكافآت المقترحة	 

33أتعاب حضور جلسات مدفوعة	 

33مصروفات أخرى مدفوعة	 

أعضاء مجلس اإلدارة اآلخرين

812المكافآت المقترحة	 

46أتعاب حضور جلسات مدفوعة	 

611مصروفات أخرى مدفوعة	 

3921أتعاب 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 
المنتجات والخدمات. يتم  العمالء حول  المعلومات المستلمة من  العمالء ويدرس  التقليدية بجزء نشط في حل شكاوى  المصرفية 

تسجيل جميع الشكاوى والتحقيق فيها من قبل أشخاص ليست لهم عالقة مباشرة بموضوع الشكوى. 

هيئة الرقابة الشرعية  

أن  والتأكد من  بتوجيه  أعضاء من علماء شرعيين معروفين يقومون  الشرعية في مزن ثي لجنة شرعية خارجية تضم  الرقابة  هيئة   
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.

العماني  المركزي  البنك  المنصوص عليها من قبل  الشرعية  الموجهات  إلى  استنادا  الوظائف  بأداء  الداخلي  الشرعي  المراجع  يقوم   
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(   
إطار  الواردة في  الشاملة  والموجهات  العمل  بإطار  تلتزم  وأن  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  الصادرة عن هيئة 

العمل التنظيمي للصيرفة اإلسالمية.

تضم هيئة الرقابة الشرعية في مزن األعضاء اآلتية أسماؤهم:  
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العربية  بالمملكة  العزيز  عبد  الملك  جامعة  في  اإلسالمي  االقتصاد  في  بروفيسور  وهو  القري،  علي  بن  محمد  الدكتور  الشيخ   
رابطة  اإلسالمي في  الفقه  وأكاديمية  اإلسالمي  التعاون  اإلسالمي في منظمة  الفقه  أكاديمية  خبير في  الدكتور محمد  السعودية. 
العالم اإلسالمي. كما أن الشيخ القري عضو أيضا في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ورئيس مجلس الرقابة 
عبر  التكافل  المشهورة وشركات  اإلسالمية  البنوك  الشرعية في عدد من  الرقابة  اإلسالمية وعضو هيئة  للصيرفة  الشرعية في مزن 

العالم.

الشيخ داتوك الدكتور محمد داؤود بكر وهو عالم شرعي ماليزي ورئيس مجلس إدارة مفوضية االستشارات الشرعية المركزية   
اإلسالمية،  القانونية  النظرية  يتضمن  بكر  الشيخ  تخصص  مجال  ماليزيا.  في  المالية  األوراق  ومفوضية  الماليزي  المركزي  البنك  في 
والصيرفة والتمويل اإلسالمي والقانون اإلسالمي للزكاة. قام الدكتور بكر بنشر أكثر من 30 مادة في المجالت األكاديمية وهو أيضا 

عضو في العديد من الهيئات الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية على نطاق العالم.

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 
العالمية وقدم محاضرات في مؤتمرات  التحكيم  بالنشر في عدد من مجالت  أيضا  العالمية. يقوم دكتور خالد  األكاديمية  للمجالت 
عالمية مشهورة. كما تم منحه أيضا جائزة أفضل ورقة في المخاطر الغربية والتأمين من الواليات المتحدة األمريكية. الدكتور خالد 

عضو في جمعية المخاطر والتأمين األمريكية.

سمو السيد الدكتور أدهم بن طارق آل سعيد أستاذ مساعد لالقتصاد في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان. دكتور أدهم   
رئيس مجلس أمناء الكلية العلمية للتصميم. كما أنه عضو أيضا في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة كشريك على سبيل 
المثال في مؤسسة استشارات األعمال واالقتصاد وقدم مقترحا حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس الشورى في عام 

2014. يحمل سمو السيد الدكتور أدهم شهادة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة أستراليا الغربية في أستراليا - 2011. 

عقدت هيئة الرقابة الشرعية 4 اجتماعات خالل سنة 2015. تواريخ االجتماعات وحضور كل عضو من أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في هذه   
االجتماعات كان كما يلي:

تاريخ االجتماع والحضوراسم عضو المجلس
2015/2/152015/5/102015/8/172015/12/9

üüüüالشيخ الدكتور محمد بن علي القري
--ü-الشيخ الدكتور خلفان بن محمد العيسري1

üüüüالشيخ داتوك الدكتور محمد داؤود بكر
üü--الشيخ الدكتور خالد سعيد العامري، عضو غير مصوت2

ü---سمو السيد الدكتور أدهم آل سعيد، عضو غير مصوت3

مكافآت أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في سنة 2015  

إجمالي المكافآت المدفوعة لثالثة من العلماء عن سنة 2015 كانت بمبلغ 31.176 ريال  وتوزيعها كما يلي:  

إجمالي األتعاب )ريال(

14.005الشيخ الدكتور محمد بن علي القري

3.272الشيخ الدكتور خلفان بن محمد العيسري

14.898الشيخ داتوك الدكتور محمد داؤود بكر

الضوابط الرئيسية لاللتزام بمبادئ الشريعة  

يتم التأكد من االلتزام بمبادئ الشريعة في األعمال اليومية لمزن من خالل الضوابط الرئيسية التالية:  

 يتم اعتماد جميع المنتجات التي تقدمها مزن من جانب هيئة الرقابة الشرعية؛	

 جميع االستثمارات التي تقوم بها مزن يتم اعتمادها من جانب هيئة الرقابة الشرعية؛	

 الفتاوى التي تبيح مثل هذه المنتجات متاحة على موقع مزن على شبكة االنترنت؛	

 المسؤولية عن دفع الزكاة تقع على المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار كأفراد؛ 	

 لم تكن هناك حاالت عدم التزام بقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية خالل السنة؛	

 والفتاوى 	 الموجهات  في  مفسر  هو  )حسبما  بالشريعة  االلتزام  من  التأكد  عملية  لإلدارة  تسهل  شرعي  التزام  وحدة  مزن  لدى 
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؛	

 تزويد 	 ويتم  لمزن  األساسية  الوظائف  لمعالجة  موظفين  لتوظيف  الزاميا  اشتراطا  تعتبر  والخبرة  اإلسالمية  بالصيرفة  المعرفة 
الموظفين بتدريب طوال السنة عن جميع المواضيع اإلسالمية.
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بازل 3: إفصاح مرحلي  

إلحاقا للموجهات حول مكونات متطلبات اإلفصاح عن رأس المال )الطبقة 1 والطبقة 2( الصادر عن البنك المركزي العماني، فيما يلي   
إفصاحات إضافية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

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

المبالغ الخاضعة للمعالجة 
السابقة لبازل 3 

رأس المال العام من الطبقة 1: األدوات واالحتياطيات
العامة(  المساهمة  شركات  لغير  بالنسبة  يعادله  )وما  مباشرة  المصدر  المؤهل  العام  المال  رأس 

13.500مضافا إليه فائض األسهم ذات الصلة
)2.607(أرباح مدورة

-الدخل الشامل اآلخر التراكمي )واالحتياطيات األخرى(
-عمليات ضخ رأس المال الخاصة بشركات القطاع العام والمعفاة حتى 1 يناير 2018

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

10.893رأس المال العام من الطبقة 1 قبل التسويات التنظيمية
رأس المال العام من الطبقة 1: التسويات التنظيمية

-أصول ضريبية مؤجلة ناشئة من الفروق المؤقتة )بالصافي من التزام الضريبة ذي الصلة(
تسويات تنظيمية محددة محلية 

-منها: النقص في الحد األدنى لمتطلبات رأس المال من نافذة الصيرفة اإلسالمية والفروع األجنبية للبنك

إجمالي التسويات النظامية لرأس المال العام من الطبقة 1
)CET1( 1 رأس المال العام من الطبقة

رأسمال إضافي للطبقة 1: أدوات - ال توجد
رأسمال إضافي للطبقة 1: تسويات تنظيمية

-إجمالي التسويات التنظيمية على رأس المال اإلضافي للطبقة 1 

)AT1( 1 رأسمال إضافي للطبقة
)T1 = CET1 + AT1( 1 10.893رأسمال الطبقة

رأسمال الطبقة 2: األدوات والمخصصات
-أدوات الطبقة 2 المؤهلة المصدرة مباشرة مضافا إليها فائض األسهم ذات الصلة

-أدوات رأس مال مصدرة مباشرة مع مراعاة اإللغاء التدريجي من الطبقة 2
AT1 غير المضمنة في الصفين 5 أو 34( المصدرة من قبل الشركات  CET1 و  أدوات الطبقة 2 )وأدوات 

-التابعة والمحتفظ بها من قبل أطراف ثالثة )المبلغ المسموح به بموجب مجموعة الطبقة 2(
-منها: أدوات مصدرة من قبل شركات تابعة خاضعة لإللغاء التدريجي

815مخصصات عامة
815رأس مال الطبقة 2 قبل التسويات التنظيمية

رأس مال الطبقة 2: التسويات التنظيمية
-تسويات تنظيمية محددة محلية

-تسويات تنظيمية مطبقة على الطبقة 2 فيما يتعلق بالمبلغ الخاضع للمعالجة السابقة لبازل 3
-منها: المكاسب أو الخسائر التراكمية للقيمة العادلة عن األدوات المتاحة للبيع

-إجمالي التسويات النظامية لرأس مال الطبقة 2

 )T2(2 815رأس مال الطبقة
)TC=T1+T2( )2 11.708إجمالي رأس المال )إجمالي رأس المال = الطبقة 1+ الطبقة

65.196إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر
63.325منها: أصول مرجحة بمخاطر االئتمان
3منها: أصول مرجحة بمخاطر السوق

1.868منها: أصول مرجحة بمخاطر التشغيل

نسب رأس المال
16.7حقوق الملكية العامة بالطبقة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

16.7الطبقة 1 )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 
18.0إجمالي رأس المال )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر( 

إليها  مضافا   CET1 لمتطلبات  األدنى  )الحد  للمؤسسة  المخصصة  المنظمة  للمتطلبات  األدنى  الحد 
متطلبات  إليها  مضافا  الدورية  التقلبات  مواجهة  متطلبات  إليها  مضافا  المال  رأس  تسوية  احتياطي 

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

G-SIB/D SIB-منها: متطلبات تسوية
9.1إجمالي حقوق الملكية العام للطبقة 1 المتاح للوفاء بالتسويات )كنسبة مئوية من األصول المرجحة بالمخاطر(

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

9.625الحد األدنى لمعدل الطبقة 1 المحلي )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(
12.625الحد األدنى لمعدل إجمالي رأس المال المحلي )لو كان مختلفا عن الحد األدنى لبازل 3(

نموذج إفصاح للمزايا الرئيسية لجميع أدوات رأس المال النظامية  

حقوق الملكية العامة  )1(  

تشتمل حقوق الملكية العامة على رأس مال مخصص بمبلغ 13.500.000 ريال محول من البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع   

  )2(  جميع أدوات رأس المال النظامية األخرى: ال توجد

تم التصريح بنشر هذا التقرير عن إفصاحات بازل 2 و3 الواردة على الصفحات من 1 إلى 17 بتاريخ 25 يناير 2016.  

محمد محفوظ العارضي

رئيس مجلس اإلدارة 
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2014
ألف ريال  عماني

2015
ألف ريال  عماني

إيضاح
2015

ألف دوالر 
أمريكي

2014
ألف دوالر 

أمريكي

االصول

520,12252,361نقد وارصدة لدى البنك المركزي العماني20,1597,747

618,577997مستحقات لدى بنوك ومؤسسات مصرفية3847,152

-77,792الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة3,000-

85,5482,525ذمم مبيعات مؤجلة مدينة 9722,136

9195,995156,091صافي اإلجارة المنتهية بالتمليك60,09575,458

-1030,608المشاركة المتناقصة11,784-

1119,24416,821إجارة معجلة6,4767,409

121,1691,353صافي الممتلكات والمعدات521450

136072,270أصول أخرى874234

299,662232,418مجموع االصول89,481115,370

االلتزامات وحقوق أصحاب حسابات االستثمارات غير 
المقيدة وحقوق المساهمين

االلتزامات

33,3439,094حسابات العمالء الجارية3,50112,837

144,3322,460مطلوبات أخرى9471,668

11,554  37,675مجموع االلتزامات4,44814,505

15233,693191,140حقوق أصحاب حسابات االستثمارات غير المقيدة73,58989,972

حقوق المساهمين

1635,06535,065راس المال المخصص13,50013,500

)5,341()6,771(خسائر متراكمة)2,607()2,056(

28,29429,724مجموع حقوق المساهمين11,44410,893

مجموع االلتزامات وحقوق أصحاب حسابات االستثمارات غير 89,481115,370
299,662232,418المقيدة وحقوق المساهمين

إعتمد مجلس اإلدارة القوائم المالية بتاريخ 25 يناير2016 ووقعها بالنيابة عنه: 

 ...................................................

رئيس مجلس االدارة

 ...................................................

الرئيس التنفيذي

تشكل االيضاحات المرفقة المذكورة من 1 –  28  جزءا من هذه القوائم المالية

ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2015
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للفترة المنتهية 
في 31 ديسمبر

2014
ألف ريال
عماني

للسنة المنتهية
في 31 ديسمبر

2015
الف ريال

إيضاح

للسنة 
المنتهية في 

31  ديسمبر 2015
ألف دوالر
أمريكي

للفترة المنتهية 
في 31 ديسمبر

2014
ألف دوالر
أمريكي

الدخل

1820875مبيعات آجلة2980

196,5512,457إجارة منتهية بالتمليك9462.552

-20345المشاركة المتناقصة133-

316وكاالت بنكية61

9812,7367,1072,548

ناقصُا:

)668()1,535(21العائد ألصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة)591()257(

)26()390(احتياطي موازنة االرباح)150()10(

)5()140(احتياطي مخاطر االستثمار)54()2(

)269()795()2,065()699(

5,0421,849حصة مزن من عائد االستثمار كمضارب ورب المال7121,941

-44إيرادات االستثمار17-

41049إيرادات خدمات بنكية19158

6855صافي أرباح تبادل عمالت2126

5,5641,953مجموع الدخل من التشغيل7522,142

)3,091()5,057(22مصروفات إدارية وعمومية)1,947()1,190(

)1,465()1,236(17مخصصات)476()564(

)590()701(12استهالكات)270()227(

)5,146()6,994(مجموع مصاريف التشغيل)2,693()1,981(

)3,193()1,430(صافي خسارة السنة / الفترة )551()1,229(

تشكل االيضاحات المرفقة المذكورة من 1 –  28  جزءا من هذه القوائم المالية

ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
قائمة الدخل الشامل

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

رأس المال )الف ريال (
خسائر

متراكمة
المجموع

11,444)2,056(13,500رصيد في 1 يناير 2015

)551()551(-راس مال إضافي محول من المركز الرئيسي

صافي خسارة السنة 

10,893)2,607(13,500رصيد في 31  ديسمبر 2015

28,294)6,771(35,065رصيد في 31  ديسمبر 2015 )ألف دوالر امريكي(

رأس المال )الف ريال (
خسائر

المجموعمتراكمة

9,673)827(10,500رصيد في 1 يناير 2014

3,000-3,000راس مال إضافي محول من المركز الرئيسي

)1,229()1,229(-صافي خسارة السنة 

11,444)2,056(13,500رصيد في 31  ديسمبر 2014

29,724)5,341(35,065رصيد في 31  ديسمبر 2014 )ألف دوالر امريكي(

تشكل االيضاحات المرفقة المذكورة من 1 –  28  جزءا من هذه القوائم المالية

ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
قائمة التغيرات في حقوق الملكية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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للفترة المنتهية 
في 31 ديسمبر

2014

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر

2015

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر

2015

للفترة المنتهية
في 31 ديسمبر

2014

الف ريالألف ريال عماني
ألف دوالر

أمريكي
ألف دوالر

أمريكي

 أنشطة التشغيل

)3,193()1,430(صافي خسارة السنة / الفترة)551()1,229(

تعديالت لما يلي:

701590استهالكات227270

1,2361,465احتياطي عام564476

39026احتياطي موازنة األرباح10150

1405احتياطي مخاطر االستثمار254

تدفق نقدي من التشغيل قبل التغيرات في أصول والتزامات 399)426(
)1,107(1,037التشغيل

)2,029()3,086(الزيادة في ذمم المبيعات اآلجلة)1,188()781(

)130,086()40,623(الزيادة في اصول اإلجارة المنتهية بالتمليك)15,640()50,083(

-)30,917(الزيادة في اصول المشاركة المتناقصة)11,903(-

)10,725()2,569(الزيادة في اصول اإلجارة المعجلة)989()4,129(

)1,719(1,662الزيادة في االصول االخرى640)662(

24,2495,418الزيادة في حسابات جاري العمالء 2,0869,336

1,8731,805الزيادة في االلتزامات االخرى695721

)138,443()48,374(صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل)18,624()53,300(

أنشطة االستثمار

-)7,792(استثمار في الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة)3,000(-

)587()517(شراء ممتلكات ومعدات)199()226(

)587()8,309(النقد المستخدم في أنشطة االستثمار)3,199()226(

أنشطة التمويل

42,024155,486الزيادة في أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة59,86216,179

7,793-راس مال مخصص-3,000

42,024163,279مجموع النقد الناتج من أنشطة التمويل62,86216,179

24,249)14,659(الزيادة في النقد وما في حكم النقد )5,644(9,336

53,35829,109نقد وما في حكم النقد في بداية السنة11,20720,543

38,69953,358نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة20,54314,899

وهو عبارة عن:

20,12252,361نقد وأرصدة لدى البنك المركزي العماني20,1597,747

18,577997مستحق من بنوك ومؤسسات مالية3847,152

20,54314,89938,69953,358

تشكل االيضاحات المرفقة المذكورة من 1 –  28  جزءا من هذه القوائم المالية

للفترة المنتهية 
في 31 ديسمبر

2014
ر.ع

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر

2015
ر.ع

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر

2015
$

للفترة المنتهية
في 31 ديسمبر

2014
$

--رصيد في 1 يناير--

2.728732إيرادات غير شرعية للسنة / الفترة2821,050

2.728732مجموع المصادر2821,050

استخدامات أموال الصندوق:

)732()1,364(الجمعية العمانية للمعاقين)525()282(

-)1,364(صدف - جمعية دعم فئة الصم)525(-

--أموال الصندوق غير الموزعة--

تشكل االيضاحات المرفقة المذكورة من 1 –  28  جزءا من هذه القوائم المالية

ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
قائـمــة التدفقات النـقــدية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الخيرات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

الشكل القانوني واالنشطة الرئيسية  1

مـزن للصيرفـة االسـالمية »مـزن« – هـي  نافـذة للبنـك الوطنـي العماني ش م ع ع  تم تأسيسـها في سـلطنة ًعمان كنافذة للبنـك الوطني العماني 
ش م ع ع . المقر الرئيسـي العمال مزن هو مسـقط ، سـلطنة عمان .

 بـدأت مـزن مزاولـة نشـاطها بتاريـخ 17 ينايـر 2013  و يعمـل حاليـا مـن خـالل أربعـة فـروع بموجـب ترخيـص مصرفـي صـادر عـن البنـك المركـزي العمانـي 
بتاريـخ 15 ينايـر 2013  .

أنشـطة مـزن الرئيسـية هـي فتـح الحسـابات تحـت الطلـب و التوفيـر و الودائع ، و تقديم تمويل المرابحـة و تمويل اإلجاره و التمويـالت األخرى المتوافقة 
مـع الشـريعة اإلسـالميه ، و كذلـك إدارة أمـوال المسـتثمرين علـى أسـاس المضاربـه أو الوكالـة مقابـل عمولـة و توفيـر الخدمـات البنكيـة التجاريـة و 

أنشـطة االسـتثمار األخرى . 

يخضع البنك في عملياته لمراقبه من قبل البنك المركزي العماني و يشرف عليه هيئة رقابه شرعيه وتتكون من ثالثة أعضاء .

عنوان مزن ، صندوق بريد 751 ، رمز بريدي 112 ، مسقط ، سلطنه ُعمان

عدد الموظفين 60 موظفا كما في 31  ديسمبر 2015 )مقابل 51 موظف في عام 2014(

اساس االعداد   2

فقرة االلتزام  1/2

المحاسـبة والمراجعـة  الصـادرة عـن هيئـة  الماليـة  المحاسـبة  لنافـذة مـزن للصيرفـة االسـالمية وفقـا لمعاييـر  المرفقـة  الماليـة  القوائـم  إعـداد  تـم 
للمؤسسـات الماليـة اإلسـالمية والعمـل وفقـا لقواعـد الشـريعة والمبـادئ التي يحددهـا مجلس الرقابة الشـرعية بالبنـك والقوانين السـائدة والنظم 
و اللوائـح الصـادرة عـن البنـك المركـزي العمانـي . و فـي االمـور المحاسـبية التـي ال تغطيهـا هيئـة معاييـر المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات المالية 

اإلسـالمية تلجـأ مـزن الـى معاييـر التقاريـر الماليـة الدوليـة ذات الصلـة الصـادرة عـن مجلـس معاييـر المحاسـبة الدوليـة. 

هـذه القوائـم الماليـة خاصـة فقـط بعمليـات تشـغيل النافـذة اإلسـالمية وال تشـمل النتائـج الماليـة للبنـك، إذ أن القوائم الماليـة الكاملـة للبنك ُتعرض 
بشـكل منفصل. 

ال تتوافر قوائم بأصحاب حسابات االستثمار المقيد وصندوق القرض والزكاة ألنها قوائم غير مطبقة أو ال عالقة لها بعمليات التشغيل في مزن. 

اساس القياس  2/2

تم إعداد البيانات المالية على أساس التكلفة التاريخية

3/2     عملة العرض والتشغيل

تـم عـرض البيانـات الماليـة بالريـال الُعمانـي وهـي العملـة الرئيسـية لمـزن .. مـا عـدا مـا ذكـر خالفا لذلـك ، فـإن المعلومـات المالية المعروضـة مقربة 
الـى اقـرب الف ريـال)ر.ع(.

إستخدام األحكام و التقديرات   4/2

إن عمليـة اعـداد القوائـم الماليـة  وفقـا للمعاييـر الصـادرة عن هيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات المالية اإلسـالمية يتطلب من االدارة  اسـتخدام 
أحكامهـا وتقديراتهـا التـي تؤثـر علـى تطبيـق السياسـات المحاسـبية و المبالـغ المقـرر عنهـا مـن االصـول وااللتزامـات ، االيـرادات والمصروفـات  . قـد 

تختلـف النتائـج الفعليـة عـن هـذه التقديرات.

تتـم مراجعـة التقديـرات و االفتراضـات المتصلـة بها بإسـتمرار. و يتم ادارج مراجعات التقديرات بالفترة التي تمت فيها المراجعة و أي فترات مسـتقبلية 
بها. متأثرة 

المعلومـات المتعلقـة بأهـم مواقـع التقديـرات التـي تنطـوي علـى درجة كبيرة من عـدم التأكد واألحكام الهامة في تطبيق السياسـات المحاسـبية 
والتـي لهـا األثـر الهام علـى المبالغ المدرجـة بالقوائم الماليـة واردة باإليضاح رقم 4. 

السياسات المحاسبية الرئيسية   3

ـــرة  ـــذة مـــزن عـــن الفت ـــة لناف ـــم المالي ـــر هامـــة فيمـــا يتعلـــق بالقوائ ـــاول البنـــود التـــي تعتب ـــاه  فـــي تن ـــة ادن ـــم تطبيـــق السياســـات المحاســـبية المبين ت
المقـــرر عنهـــا . 

المعامالت بعمالت اجنبية   1/3

المعامـالت بالعمـالت األجنبيـة تحـول قيمتهـا إلـى العملـة التشـغيلية بإسـتخدام أسـعار الصـرف السـائدة فـي تواريـخ المعامـالت.  تـدرج أربـاح وخسـائر 
صـرف العملـة األجنبيـة الناتجـة عـن تسـوية تلـك المعامـالت وعن تحويل األصـول واإللتزامات النقدية المنفـذة بعمالت أجنبية بمعدالت صـرف نهاية الفترة 

يتـم ادراجهـا بقائمـة الدخل.  

كمـا تـم عـرض االرقـام ايضـا بالـدوالر االمريكـي )دوالر امريكـي( لقائمـة المركـز المالـي ، قائمـة الدخـل وقائمـة التغيـرات في حقـوق الملكيـة وقائمة 
التدفـق النقـدي والتـي تـم تحويلهـا مـن الريـال العمانـي بمعـدل صـرف 0.385  ريـال عمانـي لـكل دوالر امريكي.

االدوات المالية   2/3

1/2/3  اإلدراج

تـدرج األصـول  وااللتزامـات الماليـة اإلسـالمية  فـي تواريـخ نشـأتها . و يتـم إثبـات المشـتريات والمبيعـات العاديـة لالصـول المالية فـي تاريـخ المتاجرة الذي 
تلتـزم فيـه مـزن فيـه بشـراء وبيـع االصـل . يتـم التعـرف علـى جميـع االصـول االلتزامـات الماليـة األخرى )بمـا في ذلك االصـول وااللتزامـات بالقيمـة العادلة 

مـن خـالل الربـح أو الخسـارة ( مبدئيـا فـي تاريـخ المتاجـرة الـذي تصبـح مزن طرفـا في األحـكام التعاقديـة لألداة .

يتـم قيـاس االصـول الماليـة أو االلتزامـات الماليـة مبدئيـا بالقيمـة العادلـة زائـدا بالنسـبة الـى البنـود بغيـر القيمـة العادلـة مـن خـالل الربـح أو الخسـارة ، 
وتكاليـف المعامـالت التـي تعـزى مباشـرة إلـى اسـتحواذها أو اصدارهـا .

2/2/3  شطب األصول و االلتزامات المالية 

ُيشطب األصل المالي )أو بحسب األحوال جزء من أحد األصول المالية أو من مجموعة أصول متماثلة( في األحوال التالية: 

I ) انقضاء الحق في الحصول على تدفقات نقدية من ذلك األصل

II ) قيـام مـزن بنقـل حقوقهـا فـي الحصـول علـى تدفقـات نقديـة مـن األصل عن طريـق ) أ ( نقل جزءا كبيرا مـن مخاطر و عوائد األصـل أو )ب( عدم نقل 
جـزءا كبيـرا مـن مخاطـر و عوائـد األصـل و ال االحتفاظ بهـا و لكن نقل حقوق السـيطرة على ذلك األصل. 

                  كما ُيشطب االلتزام المالي المحدد بالعقد عند الوفاء به أو إلغائه أو انتهاء صالحيته. 

القياس   3/2/3

يتـم قيـاس االصـول الماليـة مبدئيـا بالقيمـة العادلـة مضافـا إليهـا تكاليـف المعامـالت لجميـع االصـول الماليـة غيـر المدرجـة بالقيمـة العادلـة مـن خـالل 
الربـح أو الخسـارة. 

الحقـا لالعتـراف المبدئـي يتـم قيـاس جميـع االصـول الماليـة بالقيمـة العادلة، باسـتثناء أدوات حقوق الملكية التي ال يكون لها سـعر في سـوق نشـط و 
ال يمكـن قيـاس قيمهـا العادلـة بشـكل موثـوق بـه فيتـم إدراجهـا بالتكلفة، بما في ذلـك تكاليف المعاملة، ناقصا خسـائر انخفـاض القيمة. 

يتـم قيـاس جميـع اااللتزامـات الماليـة غيـر المتداولـة بالتكلفـة المطفأة ناقصا خسـائر انخفـاض القيمة. يتم احتسـاب التكلفة المطفـأة على طريقة 
معـدل الربـح الفعلـي. يتـم تضميـن عـالوات االصـدار والخصومـات، بمـا فـي ذلـك التكاليـف المبدئيـة للمعاملـة، فـي القيمـة الدفتريـة لـألداة ذات الصلـة 

وتطفـأ علـى أسـاس معدل الربـح الفعلـي لألداة.

النقد وما في حكم النقد  3/3

الغـراض قائمـة التدفـق النقـدي ، يشـتمل النقـد ومـا فـي حكـم النقـد علـى االرصـدة ذات االسـتحقاق الذي يقل عن ثالث اشـهر مـن تاريخ الحيـازة ، متضمنة 
: النقـد بالصنـدوق وااليداعـات النقديـة غيـر المقيـدة لـدى البنـك المركزي العمانـي والمبالغ المسـتحقة الى / مـن البنوك االخرى.

المقاصة   4/3

 يتـم إجـراء مقاصـة بيـن األصـول الماليـة واإللتزامـات الماليـة والتقرير عن صافـي المبلغ في قائمة المركـز المالي عندما يوجد حـق قانوني يوجب إجراء 
المقاصـة بيـن المبالـغ المتحققـة وتوجـد نيـة للسـداد علـى أسـاس الصافـي ، أو عندمـا يتـم تحقـق األصـل وسـداد اإللتـزام آنيًا. كمـا يطلـب ان تتم هذه 

المعامالت وفقا الحكام الشـريعة االسـالمية وارشـاداتها.

 يتم عرض االيرادات والمصروفات على اساس صافي القيمة بالنسبة للمعامالت المسموح بها فقط.

الذمم المدينة عن المبيعات اآلجلة  5/3

تدرج الذمم المدينة عن المبيعات اآلجلة بالصافي بعد خصم األرباح اآلجلة ومخصصات االنخفاض في القيمة.  

وتعتبر مزن أن الوعود المعطاة لطالبي الشراء في المبيعات اآلجلة إنما هي إلزامية. 
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اإلجارة المنتهية بتمليك و اإلجارة اآلجلة  6/3

 تـدرج اإليجـارات التـي تنتهـي بتمليـك االصـول مبدئيـا بالتكلفـة . وتمثـل اإليجـارات التـي تنتهـي بتمليـك االصـول ايجـارا بحيث تحـول الملكيـة القانونية 
لألصـول المؤجـرة الـى المسـتاجر فـي نهايـة االيجـار )فتـرة االيجـار( ، بشـرط ان تسـدد كافة اقسـاط االيجار.

 يحتسـب  االسـتهالك باسـتخدام طريقـة القسـط الثابـت علـى كافـة اصـول االيجـارات التـي تنتهـي بالتمليـك ، بمعـدالت اسـتهالك لشـطب تكلفـة كل 
أصـل علـى مـدى عمرهـا االنتاجـي.

 واإليجارة المعجلة يتم إدارجها على سبيل األصول، وتكون بالتكلفة خالل فترة إنشاء األصول.

المشاركة المتناقصة  7/3

 يمثـل عقـد الشـاركة المتناقصـة ان يكـون شـراكة بيـن البنـك والعميـل حيـث يسـاهم كل طـرف مـن أطـراف رأس المال بنسـب متسـاوية أو متفاوتة 
لتطويـر أصـول جديـدة أو مشـاركة فـي احـد االصـول المتواجـدة، وحيـث كل مـن الطـرف يصبـح صاحـب رأس المال على أسـاس دائـم أو تراجع نسـبة من 

االسـاس و لديـه حصـة مـن األرباح أو الخسـائر.

 تـدرج هـذه بالقيمـة العادلـة للمقابـل المدفـوع بعـد خصـم أيـة مبالـغ تـم شـطبها ومخصـص انخفـاض القيمـة، إن وجـدت. فـي المعامـالت علـى أسـاس 
المشـاركة المتناقصـة، ويدخـل البنـك فـي شـراكة علـى أسـاس شـيراكة الملك لتمويـل حصته المتفـق عليه من األصـول الثابتة )مثل منـزل أو أرض( مع 

عمالئهـا ويدخـل فـي اتفـاق دفـع األربـاح علـى أسـاس اإلجـارة لالسـتخدام اسـهم المشـاركة لـدى البنـك مـن قبـل العميل.

 خـــالل االســـتحقاق واالســـتثمار شـــريك واحـــد فـــي الشـــراكة يتراجـــع بســـبب زيـــادة الشـــريك اآلخـــر فـــي اســـتثمار الشـــراكة مـــن خـــالل ســـداد حصـــة 
ــابق. ــريك السـ الشـ

الممتلكات والمعدات  8/3

تكلفـة  لشـطب  اإلسـتهالك  يحتسـب  القيمـة.  فـي  اإلنخفـاض  وخسـائر  المتراكـم  اإلسـتهالك  ناقصـًا  بالتكلفـة  والمعـدات  الممتلـكات  بنـود  تـدرج 
يلـي: األصـل كمـا  اسـتخدام  بـدء  تاريـخ  المقـدر مـن  اإلنتاجـي  بأقسـاط متسـاوية علـى مـدى عمرهـا  والمعـدات  الممتلـكات 

عدد السنوات

10أثاث وتركيبات

5معدات

4سيارات

3تحسين ممتلكات مستاجرة

تتـم مراجعـة القيـم المتبقيـة لألصـول واألعمـار اإلنتاجيـة المقدرة، وتتم تسـويتها عنـد الضرورة، بتاريـخ كل تقرير. يتم تخفيض القيمـة الدفترية لألصل 
فـورًا إلـى قيمتـه القابلـة لإلسـتفادة منهـا إذا كانـت القيمـة الدفتريـة لألصـل أكبـر مـن قيمتـه القابلـة لإلسـتفادة منهـا. القيمـة القابلـة لإلسـترداد هـي 

القيمـة العادلـة لألصـل ناقصـًا تكاليـف البيـع أو القيمـة في اإلسـتخدام أيهمـا أعلى.

يتـم تحديـد األربـاح والخسـائر الناتجـة عـن التخلـص مـن الممتلـكات والمعـدات بالرجـوع إلـى قيمتهـا الدفتريـة وتؤخـذ فـي االعتبـار عنـد تحديـد أربـاح 
التشـغيل. يتـم احتسـاب مصاريـف الصيانـة والتجديـدات ضمـن قائمـة الدخـل الشـامل عنـد تكبـد المصروفـات. تتـم رسـملة المصروفـات الالحقـة فقط 
عندمـا تزيـد مـن المنافـع االقتصاديـة المسـتقبلية المضمنـة في الممتلـكات والمعدات. يتم إثبـات كل المصروفات األخرى في قائمة الدخل الشـامل 

كمصـروف عنـد تكبدها.

حقوق ملكية اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  9/3

تدرج كافة حسابات اصحاب االستثمار غير المقيدة بالتكلفة مضافا اليها االرباح واالحتياطيات ذات الصلة مخصوما منها المبالغ المسددة. 

تحتسـب انصبـة اصحـاب حسـابات االسـتثمار غيـر المقيـدة  اسـتنادا علـى االيرادات المحققة من حسـابات االسـتثمار بعـد خصم حصة المضـارب . تخصم 
مصروفـات التشـغيل علـى اموال المسـاهمين وال تضمن في االحتسـاب .

إن االسـس المطبقـة بنافـذة مـزن فـي الوصـول الى حصة اصحاب حسـابات االسـتثمار غير المقيدة هي مجمـوع االيرادات من االصول االسـالمية الممولة 
بشـكل جماعي مخصوما منها  ايرادات المسـاهمين.

تخصـم حصـة اربـاح المسـاهمين المحققـة من حسـابات االسـتثمار غير المقيـدة و المتفق عليها سـابقا كحصة المضارب بعد خصـم احتياطي موازنة 
االربـاح ويـوزع المبلـغ المتبقي على اصحاب حسـابات االسـتثمار غير المقيدة  . 

السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(  3

10/3  احتياطي مخاطر االستثمار

يمثـل احتياطـي مخاطـر االسـتثمار المبالـغ التـي تـم توزيعهـا مـن ايـرادات اصحـاب حسـابات االسـتثمار غيـر المقيدة ، بعد تقسـيم حصـة المضارب من 
االيـرادات تحسـبا من الخسـائر المسـتقبلية الصحاب حسـابات االسـتثمار غيـر المقيدة.

احتياطي توازن االرباح  11/3

تقـوم نافـذة مـزن بتوزيـع مبلـغ معيـن باإلضافـة الـى االربـاح التـي سـتوزع الـى اصحـاب حسـابات االسـتثمار غيـر المحـددة، قبل اخـذ نصيب المضـارب من 
االيـرادات. ويسـتخدم هـذا المبلـغ فـي المحافظـة علـى مسـتوى العائـد علـى اسـتثمارات اصحاب حسـابات االسـتثمار غيـر المقيدة .

المخصصات  12/3

تـدرج المخصصـات عندمـا يكـون لـدى نافـذة مـزن التـزام حالـي )قانونـي او اسـتداللي( ناشـئ عـن حـدث سـابق وتصبـح التكلفـة المطلوبـة لسـداد ذلك 
االلتـزام محتملـة ويمكـن قياسـها بشـكل موثوق.

ووفقـا للوائـح البنـك المركـزي العمانـي ، يطلـب مـن البنـوك تكوين مخصص عام لخسـائر االئتمان، بما ال يقل عن 1% من مجمـوع مبالغ التمويل و 0.5 
% للمعامـالت بيـن البنـوك المصنـف كمعيـاري او مذكـور بشـكل خـاص. غيـر انـه الغـراض التمويل الشـخصي يطلب تكويـن مخصص خسـائر االئتمان 

ال يقـل عـن 2% مـن تلـك المصنفـة ضمـن التمويل المعياري او المذكور بشـكل خـاص لمقابلة المخاطـر المرتفعة والكامنة.

توزيعات االرباح  13/3

تدرج توزيعات االرباح كإلتزام في السنة التي تعلن فيها.

االيرادات المخالفة للشريعة   14/3

تلتـزم مـزن بتفـادي اي ايـرادات مـن مصـادر غيـر اسـالمية. وبالتالـي ، تـدرج كافـة األموال الـواردة من المصادر غير االسـالمية الى حسـاب االعمـال الخيرية 
لتسـتخدمها مـزن طبقـا لتعليمات و اشـراف المجلس الشـرعي.

الزكاة    15/3

تقع مسؤوليه دفع الزكاة  على المساهمين و أصحاب حسابات االستثمار.

التضامني والممول ذاتيا   16/3

االسـتثمارات والتمويـل والذمـم المدينـة التـي تملكهـا مـزن واصحـاب حسـابات االسـتثمار غيـر المقيـدة  تضامنيـا، تصنف تحـت بند الممولـة تضامنيا 
بالقوائـم الماليـة . االسـتثمارات والتمويـل والذمـم المدينـة التـي تمولهـا نافـذة مـزن تصنف علـى انها »ممولـة ذاتيا«.

اموال مزن   17/3

تتعامـل مـزن مـع الصناديـق المتوفـرة علـى وجـه الخصـوص للمعامـالت المصرفيـة االسـالمية وال يتـم خلـط االمـوال بامـوال المتحصـل عليهـا مـن 
التقليديـة. المصرفيـة  الماليـة  المعامـالت 

ادراج االيرادات  18/3

الذمم المدينة  عن المبيعات اآلجلة    1/18/3

حينمـا يصبـح تحديـد حجـم االيـراد ممكنـا و تـم التحديـد تعاقديا عند بـدء التعاقد ، يتم ادراج االيراد وفقـا  للتوزيع الزمني خالل فترة العقد، اسـتنادا على 
المبالـغ االساسـية المتبقيـة. وحينمـا ال يمكـن تحديـد حجـم االيـراد مـن العقـد ، يـدرج االيـراد  عندمـا يتحقـق. االيـراد المتعلـق بالحسـابات غيـر النشـطة ال 

تضمـن بقائمـة الدخل الشـامل اآلخر.

المشاركة المتناقصة  2/18/3

من المعترف الدخل من المشاركة عند االتفاق في الحصول على الدفع أو عندما يتم التوزيع.

االيجارة المنتهية بالتمليك   3/18/3

االيجـارات الناتجـة مـن ايجـار االصـول المنتهـي بتمليكهـا تـدرج وفقـا للزمـن خـالل فتـرة االيجـار بعـد خصـم االسـتهالك. االيـراد المتعلـق بالحسـابات غيـر 
النشـطة ال تضمـن بقائمـة الدخـل.
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ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
إيضاحات حول القوائم المالية
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ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
إيضاحات حول القوائم المالية
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السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(  3

4/18/3  توزيعات االرباح 

يتم اإلعتراف بتوزيعات االرباح عندما ينشأ الحق في إستالمها.

ايرادات االتعاب والعموالت  5/18/3

تدرج ايرادات االتعاب والعموالت عند تحققها.

حصة مزن  كمضارب  6/18/3

تستحق حصة نافذة مزن كمضارب مقابل إدارة حسابات االستثمار غير المقيدة استنادا على بنود وشروط اتفاقيات المضاربة ذات الصلة.

توزيع االيرادات   7/18/3 

االيـرادات المحققـة مـن االنشـطة الممولـة تضامنيـا تتـوزع بالتناسـب بيـن حسـابات االسـتثمار غيـر المقيـدة وفقـا الوزانهـا المحـددة المتفـق عليهـا 
السـنة. المتبقيـة خـالل  ارصدتهـا  والمسـاهمين اسـتنادا علـى متوسـط 

الضرائب  19/3 

إن مزن هي نافذة خدمات مصرفية اسالمية وبالتالي فهي ليست خاضعة للضريبة بصفة مستقلة وفقا لقوانين الضريبة السارية. 

يخضـع البنـك الوطنـي العمانـي ش م ع ع ، للضريبـة علـى النتائـج الموحـدة أي متضمنـة القوائـم الماليـة لنافـذة مـزن والمحتسـبة وفقـا لمعاييـر 
التقاريـر الماليـة الدوليـة. وعليـه ، لـم تحتسـب أي ضريبـة حاليـة او مؤجلـة بهـذه القوائـم الماليـة.

منافع الموظفين  20/3

تسـتحق مكافـآت نهايـة الخدمـة وفقـًا لشـروط تعاقـد الموظفيـن مـع نافـذة مزن فـي تاريخ قائمـة المركز المالـي مع مراعـاة متطلبات قانـون العمل 
الُعمانـي. تـدرج مسـتحقات اإلجـازة السـنوية وبـدل السـفر عنـد إسـتحقاقها للموظفيـن ويكـون إسـتحقاق لإللتـزام المقـدر الناشـئ مقابـل الخدمـات 

المقدمـة مـن قبـل الموظفيـن حتـى تاريـخ قائمـة المركـز المالي.

تـدرج المسـاهمات فـي خطـة تقاعـد ذات مسـاهمات محـددة والتأميـن ضـد إصابـات العمـل ، بالنسـبة للموظفيـن الُعمانييـن وفقـًا لقانـون التأمينـات 
اإلجتماعيـة لعـام 1991، وتـدرج تعديالتهـا الالحقـة كمصـروف بقائمـة الدخـل الشـامل عنـد تكبدهـا. 

21/3   اعداد التقارير حسب القطاعات

يعتبـر قطـاع األعمـال هـو أحـد قطاعـات مزن ويقوم بنشـاطه بما يعود عليـه بإيراداته ويتحمل بمصروفاتـه بما في ذلك إيـرادات ومصروفات المعامالت 
مـع أي مـن بقيـة قطاعـات مـزن األخـرى وهـي قطاعـات تقـوم اإلدارة دوريـًا بمراجعـة نتائـج عملياتهـا التخاذ القـرارات المتعلقـة بالمـوارد المخصصة لكل 
قطـاع وأصولـه وأدائـه وتوفيـر معلوماتـه الماليـة الخاصـة بـه. ويعتبـر قطـاع األعمـال هـو الشـكل الرئيسـي لـدى مـزن إلعـداد تقاريـر حـول معلومـات 
قطاعـات العمليـات طبقـا لهيـكل التبليـغ اإلداري الداخلـي. ويتكـون قطـاع العمليـات الرئيسـية لـدى مزن مـن: قطاع عمليـات األفراد، قطاع الشـركات 

وقطـاع الخزانة. 

مجلس الرقابة الشرعية  22/3

تخضـع كافـة انشـطة االعمـال والمنتجـات والمعامـالت واالتفاقيات والتعاقدات والمسـتندات االخـرى ذات الصلة لمراقبة مجلس الرقابة الشـرعية لنافذة 
مـزن ، ويجتمـع المجلـس كل ثالثـة اشـهر  ويتكـون مـن اثنيـن مـن علمـاء الشـريعة البارزيـن كأعضـاء التصويـت وعضـوان ليـس لهـم حـق التصويـت 

: وهم 

الرئيسالشيخ الدكتور/ محمد بن على الجاري

عضو الدكتور/ محمد داؤود باقر 

عضو صاحب السمو الشيخ الدكتور / ادهم السعيد

عضو الشيخ الكتور / خالد العامري

تاريخ المحاسبة   23/3

  يتـم إدراج جميـع مشـتريات ومبيعـات األصـول الماليـة والتـي تتـم »بالطريقـة العاديـة« فـي تاريـخ المعاملـة ، أي التاريـخ الـذي إعتزمـت فيـه  نافـذة البنك 
شـراء األصـول. الطريقـة العاديـة للشـراء أو البيـع هـي مشـتريات أو مبيعـات األصـول الماليـة التـي تتطلـب تسـليم األصول ضمـن اإلطار الزمنـي المحدد 

بواسـطة النظـم المعمـول بهـا أو إتفاقيـات السـوق.

السياسات المحاسبية الرئيسية )تابع(  3

المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات اعتبارا من 1 يناير 2016   24/3

أصبحـت التعديـالت علـى FAS 27 “حسـابات االسـتثمار” فعالـة اعتبـارا مـن 1 ينايـر 2016. وكان تطبيـق هـذه التعديـالت أي أثـر مـادي علـى اإلفصاحـات فـي 
البيانـات الماليـة لمـزن.

مزن تقييم مدى التأثير المحتمل للتعديالت الواردة أعاله.

االحكام المحاسبية الهامة ومصادر عدم التأكد في التقديرات  4

االنخفاض في القيمة  1/4

خسائر تدني القيمة في التمويل

تقـوم االدارة بتاريـخ كل تقريـر بمراجعـة محفظـة التمويـل لتقييـم اإلنخفـاض بالقيمـة كل ثالثـة اشـهرعلى االقـل. لتحديـد فيمـا إذا كان يجـب إدراج 
خسـارة إنخفـاض القيمـة فـي قائمـة الربـح والخسـارة والدخـل الشـامل ، تجـري اإلدارة تقديـرات فيمـا إذا كانت هناك أيـة بيانات قابلة للمراقبة تشـير 
إلـى وجـود إنخفـاض قابـل للقيـاس فـي التدفقات النقدية المسـتقبلية المتوقعة من محفظـة التمويل قبل تحديد اإلنخفاض لـكل مديونية بتلك 
المحفظـة. و قـد يتضمـن هـذا الدليـل بيانـات قابلـة للمراقبـة تشـير إلـى أنـه كان هنـاك تغيـر سـلبي فـي وضـع الدفـع للمقترضيـن فـي مجموعـة 
أو ظـروف إقتصاديـة وطنيـة أو محليـة ترتبـط مـع عجـز الدفـع علـى األصـول فـي المجموعـة. تسـتخدم اإلدارة تقديـرات ترتكـز علـى خبـرة الخسـائر 
التاريخيـة ألصـول ذات صفـات مخاطـر إئتمـان ودليـل موضوعـي إلنخفـاض بالقيمـة مشـابه لتلـك الصفـات فـي المحفظـة عنـد جدولـة تدفقاتهـا 
النقديـة المسـتقبلية. تتـم مراجعـة المنهجيـة واإلفتراضـات المسـتخدمة لتقديـر قيمـة وتوقيـت التدفقات النقدية المسـتقبلية بشـكل منتظم 

لتقليـل أيـة فروقـات بيـن تقديـرات الخسـارة والخسـارة الفعلية.

2/4      األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات 

يتـم إحتسـاب اإلسـتهالك لتنزيـل تكلفـة األصـول علـى أسـاس العمر اإلنتاجي المقدر.  يتم إحتسـاب العمـر اإلنتاجي المقدر وفقًا لتقييم إدارة الشـركة 
بنـاء علـى عـدة عوامـل منهـا الدورات التشـغيلية وبرامـج الصيانة و التآكل والتلـف الطبيعيين وذلك بإسـتخدام أفضل التقديرات.  

نقد بالصندوق وارصدة لدى البنك المركزي العماني  5

20152014

الف ريالالف ريال

871354النقد بالصندوق

6,87619,805ارصدة لدى البنك المركزي العماني

7,74720,159النقد وما في حكم النقد

مستحقات من بنوك ومؤسسات مالية  6

تمويل
ذاتي

تمويل
تضامني

مجموع
2015

 الف ريال

172643مستحقات من بنوك خارجية

2,8444,2657,109مستحق الى بنوك محلية

2,8614,2917,152مستحق من بنوك و مؤسسات مالية

تمويل
ذاتي

تمويل
تضامني

مجموع
2014

 الف ريال

47188235مستحقات من بنوك خارجية

30119149مستحق الى بنوك محلية

77307384مستحق من بنوك و مؤسسات مالية
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ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
إيضاحات حول القوائم المالية
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الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة  7

تمويل
ذاتي

مجموع
2015

 الف ريال

3,0003,000صكوك الحكومية

3,0003,000الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة

في 31 ديسمبر 2014، لم تكن هناك موجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة.

ذمم مدينة عن مبيعات آجلة  8

تمويل
ذاتي

تمويل
تضامني

مجموع
2015

 الف ريال

9611,4422,403اجمالي ذمم مبيعات آجلة

)224()134()90(ناقصا: ايرادات غير مكتسبة

8711,3082,179

)43()26()17(ناقصا: مخصص الديون المشكوك فيها

8541,2822,136ذمم مبيعات آجلة

تمويل
ذاتي

تمويل
تضامني

مجموع
2014

 الف ريال

2208791,099اجمالي ذمم مبيعات آجلة

)108()86()22(ناقصا: ايرادات غير مكتسبة

198793991

)19()15()4(ناقصا: مخصص الديون المشكوك فيها

194778972ذمم مبيعات آجلة

الذمـم المدينـة عـن المبيعـات اآلجلـة تتعلـق بتمويـل مقـدم الى افراد . يمكن قيـاس الجودة االئتمانيـة للمبيعات اآلجلة غير المتأخـرة و غير منخفضة 
القيمـة بالرجـوع الـى النظـام التصنيف الداخلي الذي تتبنـاه نافذة مزن .  

ذمم مبيعات آجلة متأخرة ولكنها غير منخفضة القيمة

2015
الف ريال

2014
الف ريال

3252,260متأخرة حتى 30 يوم

37587متأخرة حتى 30 – 60 يوم

-11متأخرة حتى 89 – 60 يوم

3732,847المجموع

صافي اإلجارة المنتهية بالتمليك  9

تمويل
ذاتي

تمويل
تضامني 

مجموع 2015
 الف ريال

التكلفة

25,97338,95964,932في 1 يناير 2015

8,96913,45422,423إضافات

34,94252,41387,355في 31  ديسمبر 2015

 

االستهالك

)4,221()2,533()1,688(في 1 يناير 2015

)6,783()4,070()2,713(استهالك السنة

)11,004()6,603()4,401(في  31  ديسمبر 2015

30,54145,81076,351صافي القيمة الدفترية في 31  ديسمبر 2015

)893()536()357(ناقصا :  مخصص الديون المشكوك فيها

30,18445,27475,458االيجار المنتهية بالتمليك –  بالصافي

تمويل
ذاتي

تمويل 
تضامني 

مجموع 2014
 الف ريال

التكلفة

2,2519,00511,256في 1 يناير 2014

10,73542,94153,676إضافات

12,98651,94664,932في 31  ديسمبر 2014

 

االستهالك

)628()502()126(في 1 يناير 2014

)3,593()2,874()719(استهالك السنة

)4,221()3,376()845(في  31  ديسمبر 2014

12,14148,57060,711صافي القيمة الدفترية في 31  ديسمبر 2014

)616()493()123(ناقصا :  مخصص الديون المشكوك فيها

12,01848,07760,095االيجار المنتهية بالتمليك –  بالصافي

يتعلـق اإليجـار المنتهـي بالتمليـك بتمويـل تـم تقديمـه الـى  عمـالء افـراد وشـركات . يمكن قيـاس الجـودة االئتمانية للمبيعـات اآلجلة غيـر المتأخرة و 
غيـر منخفضـة القيمـة بالرجـوع الـى النظـام التصنيـف الداخلي الذي يتبنـاه مزن .  

االيجارة المنتهية بالتمليك مستحقة ولكن غير منخفضة القيمة
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ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

صافي اإلجارة المنتهية بالتمليك )تابع(  9

2015
الف ريال

2014
الف ريال 

6,7522,314متأخرة حتى 30 يوم

3,6231,648متأخرة من 30 - 60 يوم

12855متأخرة من 60 - 89 يوم

10,5034,134

المشاركة المتناقصة  10

تمويل
ذاتي

تمويل
تضامني

مجموع
2015

الف ريال

4,7617,14211,903ذمم المشاركة المتناقصة

)119()71()48(ناقصا: ذمم مخصص الديون المشكوك فيها

4,7137,07111,784المجموع

المشـاركة المتناقصـة ينطبـق علـى التمويـل المقـدم لعمـالء الخدمـات المصرفية لألفراد والشـركات. ويمكن تقييـم نوعية االئتمان من المشـاركة 
المتناقصـة التـي كانـت لـم تتجـاوز موعـد اسـتحقاقها ولـم تنخفـض قيمتهـا بالرجـوع إلـى نظـام التقييـم الداخلـي الـذي اعتمـده ُمـزن للصيرفـة 

اإلسالمية.

المشاركة المتناقصة مستحقة ولكن غير منخفضة القيمة

2015
الف ريال

2014
الف ريال 

-1,820متأخرة حتى 30 يوم

-168متأخرة من 30 - 60 يوم

-1,238متأخرة من 60 - 89 يوم

3,226-

ايجارة مؤجلة  11

تمويل
ذاتي

تمويل
تضامني

مجموع
2015

الف ريال

3,0124,5187,530ذمم إجارة معجلة مدينة 

)121()73()48(ناقصا: ذمم مخصص الديون المشكوك فيها

2,9644,4457,409المجموع

تمويل
ذاتي

تمويل
تضامني

مجموع
2014

الف ريال
1,3085,2336,541ذمم إجارة معجلة مدينة 

)65()52()13(ناقصا: ذمم مخصص الديون المشكوك فيها
1,2955,1816,476المجموع

صافي الممتلكات والمعدات  12

سيارات 
ومفروشات 

ومعدات
ألف ريال

تحسينات على 
عقارات مستأجرة

ألف ريال

المجموع
ألف ريال

التكلفة

16594981,157 يناير 2015

83116199إضافات 

317426141,356  ديسمبر 2015

االستهالك

1316320636 يناير 2015

128142270استهالك السنة

31444462906  ديسمبر 2015

298152450صافي القيمة الدفترية في 31  ديسمبر 2015

سيارات 
ومفروشات

 ومعدات
ألف ريال

تحسينات 
على عقارات 

مستأجرة
ألف ريال

المجموع
ألف ريال

التكلفة

1530398928 يناير 2014

12898226إضافات 

123محول من المركز الرئيسي

316594981,157  ديسمبر 2014

االستهالك

1184223407 يناير 2014

112محول من المركز الرئيسي

13196227استهالك السنة

31316320636  ديسمبر 2014

343178521صافي القيمة الدفترية في 31  ديسمبر 2014
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ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

أصول أخرى  13

20152014

ألف ريال ألف ريال 

75769ذمم ارباح مدينة

9496ايجار مقدم

659اصول متنوعة

234874

مطلوبات أخرى  14

20152014

ألف ريال ألف ريال 

466328دائنون مختلفون

387166ارباح قيد للدفع

591345سلف ايجار معجلة

224108ارباح مؤجلة 

1,668947

حقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  15

20152014

ألف ريال ألف ريال 

49,72911,370ودائع الوكالة

6,5231,601حساب التوفير

33,48960,591وكالة مرنة

17323احتياطي توازن االرباح 

584احتياطي مخاطر االستثمار

89,97273,589

في 31 ديسمبر 2015 ال يوجد استثمار مقيد )مقابل ال شيء في 31  ديسمبر 2014(    

تقسم ارباح االستثمارات بين المالكين واصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة للفترة المنتهية في 31  ديسمبر 2015 كما يلي:

2015
النسبة المئوية

2014
النسبة المئوية

40 %40 %حصة أصحاب حسابات االستثمار غير المقيد

60 %60 %حصة المضارب

يخصـم احتياطـي مخاطـر االسـتثمار مـن حصـة اصحـاب حسـابات االسـتثمار غيـر المقيـدة بمعـدل 5% بعـد توزيـع حصـة المضـارب وفقـا للسياسـة 
المعتمـدة تحسـبا للخسـائر المسـتقبلية لحقـوق اصحـاب حسـابات االسـتثمار غيـر المقيـدة . يعـود احتياطـي مخاطر االسـتثمار الى اصحاب حسـابات 

االسـتثمار غيـر المقيـدة وفقـا لبنـود وشـروط تعاقـد المضاربـة.

احتياطـي تـوازن األربـاح بنسـبة 10 % هـو المبلـغ الـذي توزعـة نافـذة مـزن والـذي يفيض عن الربـح الموزع الى اصحاب حسـابات االسـتثمار غيـر المقيدة قبل 
توزيـع حصـة المضـارب مـن االيـرادات للحفـاظ علـى مسـتوى الدخـل. يعـود احتياطـي مخاطر االسـتثمار الى أصحـاب حقـوق الملكية واصحاب حسـابات 

االسـتثمار غيـر المقيدة.

راس المال المستلم  16

يشتمل راسمال مزن على 13,500,000 ريال تم تحويله من البنك الوطني العماني ش م ع ع. ) مقابل 13,500,000 ريال في عام 2014(

مخصصات  17

مخصص عام  1/17

2015
ألف ريال 

2014
ألف ريال 

700136في 1 يناير

314564المضاف للمخصص أثناء السنة

1,014700في 31 ديسمبر

مخصص محدد  2/17

2015
ألف ريال 

2014
ألف ريال 

--في 1 يناير

-162المضاف للمخصص أثناء السنة

-162في 31 ديسمبر

ايرادات المبيعات اآلجلة  18

تمويل
ذاتي 

تمويل
تضامني

2015
 الف ريال 

324880ايرادات مبيعات آجلة

تمويل
ذاتي 

تمويل
تضامني

2014
 الف ريال 

62329ايرادات مبيعات آجلة

إيرادات االيجارة المنتهية بالتمليك  19

تمويل
ذاتي 

تمويل
تضامني

 2015
ألف ريال 

3,7225,5839,305إيرادات االيجارة المنتهية بالتمليك
)6,783()4,070()2,713(ناقصا: االستهالك

1,0091,5132,522

تمويل
ذاتي 

تمويل 
تضامني

2014
ألف ريال 

9083,6314,539إيرادات االيجارة المنتهية بالتمليك
)3,593()2,874()719(ناقصا: االستهالك

189757946



البنك الوطني العماني    التقرير السنوي 2015البنك الوطني العماني    التقرير السنوي 2015 186187

ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

إيرادات المشاركة المتناقصة  20

تمويل
ذاتي 

تمويل
تضامني

2015
 ألف ريال 

5380113إيرادات المشاركة المتناقصة

خالل 31 ديسمبر 2014، لم يكن هناك إيرادات من المشاركة المتناقصة.

العائد على اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة  21

2015
ألف ريال

2014
ألف ريال

412196وكالة
23حسابات جارية

17758فليكس وكالة
591257

مصروفات عمومية وإدارية  22

20152014
ألف ريالألف ريال

1,154732رواتب وعالوات
242223ايجار ورسوم وضرائب

16618اعالنات
3921الرسوم اإلدارية لمكتب الرئيسي

8251مصروفات التصليح
647الرسوم القانونية والمهنية

2715األدوات المكتبية
3240مكافآت اعضاء مجلس االدارة

3041نفقات سفر وترفيه
11142مصروفات متنوعة

1,9471,190

معامالت االطراف ذات العالقة  23

تجـري نافـذة مـزن فـي سـياق النشـاط اإلعتيـادي بعـض المعامـالت مع بعـض أعضاء مجلس إدارته ومسـاهميه ومع شـركات يسـتطيعون أن يمارسـوا 
تأثيـرًا هامـًا عليهـا. بلـغ مجمـل المبالـغ واألرصـدة مع تلك األطـراف ذات العالقـة ما يلي:

ودائع وحسابات أخرى

2015
ألف ريال

2014
ألف ريال

4,7347,047أعضاء مجلسي اإلدارة والرقابة الشرعية والمساهمين أصحاب مصالح تقل عن 10 % في مزن 

التمويل

2015
ألف ريال

2014
ألف ريال

-18أعضاء مجلسي اإلدارة والرقابة الشرعية والمساهمين أصحاب مصالح تقل عن 10 % في مزن 

معامالت االطراف ذات العالقة )تابع(  23

قائمة الدخل تشمل المبالغ التالية المتعلقة بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة:

مكافآت مدفوعة الى أعضاء مجلسي اإلدارة والرقابة الشرعية: 
2015

ألف ريال
2014

ألف ريال

رئيس مجلس االدارة

88مكافأة مقترحة

33بدالت حضور االجتماعات 

-3مصاريف أخرى مدفوعة

أعضاء أخرين

812مكافآت مقترحة

46بدالت حضور االجتماعات

611مصاريف أخرى مدفوعة

3921أتعاب إدارية مستحقة الى البنك الوطني العماني عن معامالت مصرفية تقليدية

التزامات عرضية وارتباطات  24

بنود طارئة تتعلق باالئتمان          1/24

 
2015

ألف ريال
2014

ألف ريال

-82خطابات االئتمان

-466خطابات الضمان

548-

ارتباطات رأسمالية واستثمارية  2/24

 
2015

ألف ريال
2014

ألف ريال

5,4992,609ارتباطات تعاقدية إلجارة مؤجلة

إدارة المخاطر المالية  25

أن اهـم االهـداف التـي تسـعى اإلدارة الـى تحقيقهـا يتمثـل فـي الحفـاظ علـى مـوارد مـزن مـن مختلـف المخاطـر التـي تواجههـا. وتشـتمل مجموعـة 
المخاطـر التـي تتعـرض لهـا نافـذة مـزن علـى المخاطـر االئتمانية للشـركات ومخاطـر ائتمان االفـراد ومخاطر السـوق ومخاطر التشـغيل. وتتبع كافة 
انشـطة المخاطـر الـى رئيـس قسـم المخاطـر وهـي مسـتقلة عـن الوحـدات التجاريـة بمزن. وتتعـرض نافذة مـزن لمخاطـر االئتمان ومخاطر السـيولة 

ومخاطر السـوق.

مخاطر اإلئتمان  

مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر ان تتكبــد مــزن خســارة بســبب فشــل الزبائــن والعمــالء أو األطــراف المقابلــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــم التعاقديــة نحــو 
ــد  ــه عن ــا قبول ــذي يمكنه ــر ال ــدار الخط ــى مق ــة عل ــدود داخلي ــع ح ــق وض ــن طري ــة ع ــر االئتماني ــي المخاط ــم ف ــى إدارة و التحك ــزن ال ــد م ــزن . تعم م

ــي . ــرادى( و قطاعــات االعمــال تماشــيا مــع توجيهــات البنــك المركــزي العمان ــراد والجماعــات )ملتزمــون ف التعامــل مــع االف

إلدارة مسـتوى مخاطـر االئتمـان ، تبـرم مـزن صفقـات مـع األطـراف األخـرى مـن ذوي االئتمـان الجيـد. وتمثـل لجنـة االئتمـان الشـركات بالمجلـس جهـة 
االئتمـان النهائـي و سـلطة الموافقـة بمـزن و المسـؤولة أساسـا عـن الموافقـة علـى جميـع مقترحـات االئتمـان التي تتجاوز مسـتوى سـلطة اإلدارة. إن 
لجنـة إدارة االئتمـان ) » MCC “ ( هـو الهيئـة  التـي تتخـذ  القـرارات بـاإلدارة و خولـت للنظـر فـي جميـع القضايـا المتعلقـة باالئتمـان ضمـن حـدود معينـة .



البنك الوطني العماني    التقرير السنوي 2015البنك الوطني العماني    التقرير السنوي 2015 188189
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ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
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إدارة المخاطر المالية   )تابع(  25

سياسات تخفيف المخاطر االئتمانية  

تديـر مـزن ، تحـدد وتقـوم بضبـط تركيـزات مخاطـر االئتمـان وعلـى وجـه الخصـوص، فيمـا يتعلـق باألطـراف االخـرى مـن األفـراد والجماعـات ، و قطاعـات 
االعمـال والـدول. كـم تحـدد مـزن هيـاكل مسـتويات مخاطـر االئتمـان الـذي تقبـل بـه وذلـك بوضـع حـدود لمسـتوى المخاطـر المقبولـة فيمـا يتعلـق 
بمقتـرض واحـد، أو مجموعـة مـن المقترضيـن ، والقطاعـات الجغرافيـة والصناعيـة . ويتـم رصـد هـذه المخاطـر و مراجعتهـا دوريـا مـن قبـل لجنـة إدارة 

االئتمـان و لجنـة المخاطـر بالمجلـس .

لتسـهيل التخفيـف مـن المخاطـر تسـتخدم مـزن تصنيفـات وكالـة موديـز ، كمـا تـم وضـع تصنيفـات S & P وفيتـش لتكـون بمثابـة مبـادئ توجيهيـة 
لضمـان تنويـع المحفظـة مـن حيـث تصنيفـات المخاطرالسـيادية والتعـرض الجغرافـي. وقـد وافـق  المجلـس علـى هـذه الحـدود. تتلزم مـزن للمبادئ 

التوجيهية للبنك المركزي العماني في تمويل التجزئة بشكل صارم . 

فيمـا يلـي تحليـال لمحفظـة التمويـل . ونـم الجديـر بالذكـر ان محفظـة التمويـل تشـتمل علـى كافـة الحسـابات المعياريـة وال توجـد حـاالت لإلنخفـاض 
فـي القيمـة بالمحفظة. 

التركيز الجغرافي )أ( 

ـــي  ـــد ف ـــي تتواج ـــز المال ـــل المرك ـــارج   وداخ ـــا خ ـــرر عنه ـــود المق ـــة البن ـــي  وان كاف ـــز المال ـــا بالمرك ـــرر عنه ـــة المق ـــات المالي ـــول وااللتزام ـــة االص إن كاف
ـــان.  ـــلطنة عم س

تركيز العمالء  )ب(    

حسب األصول 2015

مستحق 
من البنوك 

والمؤسسات 
المالية

الموجودات 
المالية المحتفظ 

بها للمتاجرة
ذمم مدينة عن 

مبيعات آجلة
ايجار ينتهي 

بالتمليك 

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريال

31  ديسمبر 2015

6354,482--االفراد

7,1523,0002,07320,976الشركات

7,1523,0002,13675,458

المشاركة 
المتناقصة

ايجار
معجل

الف ريالالف ريال

31  ديسمبر 2015

6,106-االفراد

11,7841,303الشركات

11,7847,409
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حسب االلتزامات 2015

حسابات
جارية 

حقوق اصحاب 
حسابات 
االستثمار

 غير المقيد

الف ريالالف ريال

31  ديسمبر 2015

576,589االفراد

12,78083,383الشركات

12,83789,972

حسب األصول 2014

مستحق 
من البنوك 

والمؤسسات 
المالية

ذمم مدينة عن 
مبيعات آجلة

ايجار ينتهي 
ايجار معجلبالتمليك 

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريال

31  ديسمبر 2014

38493017,5634,566االفراد

4242,5321,910-الشركات

38497260,0956,476

حسب االلتزامات 2014

حسابات جارية 

حقوق اصحاب 
حسابات االستثمار

 غير المقيد

الف ريالالف ريال

31  ديسمبر 2014

341,887االفراد

3,46771,702الشركات

3,50173,589
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ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
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حسب القطاع االقتصادي )ج( 

التزاماتأصول

ذمم  مدينة عن 
مبيعات

آجلة

ايجار ينتهي 
بالتمليك

المشاركة 
المتناقصة

ايجار
معجل  

حسابات جارية
ودائع الوكالة 

والتوفير

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال

31  ديسمبر 2015

6,10612,83789,972-2,07354,521أفراد

--15,30111,7841,303-إنشاءات

----3,396-تصنيع

-----63تجارة

----2,240-الخدمات

2,13675,45811,7847,40912,83789,972

التزاماتأصول

ذمم  مدينة عن 
مبيعات

آجلة

ايجار ينتهي 
ايجاربالتمليك

معجل  
ودائع الوكالة حسابات جارية

والتوفير

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال

31  ديسمبر 2014

93017,5634,5663,50173,589أفراد

--4242,5321,910انشاءات

97260,0956,4763,50173,589

يتم تعيين حركة القروض هيكلة خارج على النحو التالي:  

 2015
الف ريال

2014
الف ريال

--في 1 يناير

-1,021إضافات خالل السنة

-1,021الرصيد في 31 ديسمبر

مخاطر السيولة  

مخاطـر السـيولة هـي عـدم مقـدرة نافـذة مـزن المسـتقبلية للوفـاء بإلتزاماتـه عند اسـتحقاقها. وتنشـأ هـذه المخاطر عند عـدم قدرة نافـذة مزن في 
الحصـول علـى السـيولة لمواجهـة النقـص فـي الودائـع أو الزيـادة فـي األصـول. تعمـل إدارة مخاطـر سـيولة نافـذة مـزن وفقـًا لوثيقـة سياسـة مخاطـر 

الخزينـة التـي أقرهـا مجلـس اإلدارة إلـى جانـب توجيهـات البنـك المركـزي العمانـي بـإدارة مخاطـر السـيولة وفقـا السـلوب التدفـق النقـدي. 

إدارة المخاطر المالية   )تابع(  25

تعمـد نافـذة مـزن  الـى مراقبـة مخاطـر السـيولة لديهـا مـن خـالل اسـلوب التدفـق النقـدي واسـلوب المخـزون. وطبقـا السـلوب التدفـق النقـدي تسـعى 
نافـذة مـزن الـى اعـداد تقريـر  باسـتحقاقات اصولهـا والتزاماتهـا )إ أ إ( هـذا االسـلوب يجعـل النافـذة علـى علـم بجميـع االلصـول وااللتزامـات التي تسـتحق 
فـي مواقيـت مرتبـة تتـراوح بيـن شـهر الـى خمـس سـنوات. وتشـير حـاالت عـدم االتسـاق فـي هـذه التواقيـت فجـوات سـيولة وتتقيـد نافـذة مـزن بـكل 
صرامـة بالسـقف الـذي وضعـه البنـك المركـزي العمانـي وهـو 15% مـن مجمـوع االلتزامـات المتراكمـة )التدفقـات الخارجـة( فـي حـاالت عـدم االتسـاق 
)فجـوات السـيولة ( فـي مثـل هـذه الحـاالت حتـى سـنة واحـدة . تحتفـظ مـزن باإلضافـة الـى ذلـك  بسـقوف داخلية  علـى حاالت عدم االتسـاق فـي توقيتات 

االسـتحقاق  التـي تتجـاوز سـنة واحـدة.

يتولـى قسـم الخزينـة بنافـذة مـزن ضبـط ومراقبـة مخاطـر السـيولة وضمان عدم التعرض لخاطر السـيولة وفي نفـس الوقت اإلسـتغالل األمثل ألموال 
البنـك. ويراقـب المكتـب األوسـط فـي قسـم إدارة المخاطـر أيضًا وضع سـيولة البنك وإبالغ قسـم الخزينة بفجوة السـيولة لمعالجتها.

تحت 
الطلب 

وحتى  30 
يوم

اكثر من 
شهر حتى

6 اشهر

اكثر من 
6 اشهر 

حتى
12 شهر

اكثر 
من سنة 

واحدة 
حتى 5 
سنوات

اكثر من
5 سنوات

المجموع

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال

31  ديسمبر 2015

3,9252,2734963916627,747نقدية وارصدة لدى البنك المركزي العماني 

7,152----7,152مبالغ مستحقة على البنوك والمؤسسات المالية

3,000----3,000الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة

1402062801,2792312,136ذمم مدينة عن مبيعات آجلة

1,4202,9533,8339,35957,89375,458صافي االيجار المنتهي بالتمليك

976938955659,53411,784المشاركة المتناقصة

2127,1977,409---ايجارات معجلة

450450----صافي الممتلكات والمعدات

234----234أصول أخرى

15,9686,1255,50411,80675,967115,370مجموع االصول

12,837----12,837حسابات جارية

1,668----1,668التزامات أخرى

14,17143,48610,2538,09113,97189,972حقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

10,89310,893----حقوق المساهمين

مجموع االلتزامات وحقوق اصحاب حسابات
االستثمار غير المقيدة وحقوق المساهمين

28,67643,48610,2538,09124,864115,370
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تحت 
الطلب 

وحتى  30 
يوم

اكثر من 
شهر حتى

6 اشهر

اكثر من 6 
اشهر حتى

12 شهر

اكثر من 
سنة واحدة 

حتى 5 
سنوات

اكثر من
 5 سنوات

المجموع

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال

31  ديسمبر 2014

17,44396856646871420,159نقدية وارصدة لدى البنك المركزي العماني 

384----384مبالغ مستحقة على البنوك والمؤسسات المالية

313055122734972ذمم مدينة عن مبيعات آجلة

1,8991,8573,4257,55445,36060,095صافي االيجار المنتهي بالتمليك

2052003698144,8886,476ايجارات معجلة

521521----صافي الممتلكات والمعدات

874----874أصول أخرى

20,8363,0554,4158,95852,21789,481مجموع االصول

3,501----3,501حسابات جارية

947----947التزامات أخرى

9,67722,76113,30111,00116,84973,589حقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

11,44411,444----حقوق المساهمين

مجموع االلتزامات وحقوق اصحاب حسابات االستثمار غير 
المقيدة وحقوق المساهمين

14,12522,76113,30111,00128,29389,481

مخاطر السوق  

تتضمن مخاطر السوق مخاطر العمالت ومخاطر معدالت الفائدة ومخاطر أسعار األسهم.

مخاطر العمالت )أ( 

تتعـرض نافـذة مـزن إلـى مخاطـر العمـالت مـن التعامـالت بالعمـالت األجنبية. العملة الرئيسـية التـي تتعرض نافذة مـزن لمخاطر العمالت مـن التعامل 
بهـا هـي الـدوالر األمريكـي. حيـث أن الـدوالر االمريكـي مرتبـط بالريـال الُعماني . تقوم مـزن بتمويل جزء كبير مـن اصولها المالية بنفـس العمالت ذات 

العالقـة كعملـة القيـاس لتقليل مخاطـر العملة االجنبية. 

مخاطر معدالت الربح  )ب( 

مخاطـر معـدالت الربـح )م م ر( هـي مخاطـر تعـرض نافـذة مـزن لخسـارة ماليـة لعـدم اإلتسـاق بيـن معـدالت الربـح علـى اصحـاب االصـول واالسـتثمارات. 
يسـتند توزيـع الربـح علـى اصحـاب حسـابات االسـتثمارات علـى اتفقيات المشـاركة في الربح. غيـر ان اتفاقيات توزيع االرباح سـينتج عنهـا تحويل المخاطر 

التجاريـة عندمـا ال تسـمح نتائـج مـزن بتوزيـع اربـاح تتسـق مـع معدالت السـوق. 

توجـد لـدى مـزن سياسـة مفصلـة تتنـاول توزيـع االرباح وإدارة لتوزيع االربـاح ، متضمنة تكوين احتياطي توازن الربح ومخاطر االسـتثمار. تقع المسـئولية 
عـن إدارة معـدالت الربـح علـى لجنة األصول واإللتزامـات بالبنك )ل أ إ(. 
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فجوة حساسية الربح  

تنشـأ الحساسـية لمعـدالت الفائـدة مـن عـدم التقابـل الزمنـي لفترات إعادة تسـعير األصـول مع تلك التـي تخص اإللتزامـات. تقوم نافذة مـزن بمعالجة 
تلـك االختالفـات بإتبـاع الخطـوط العريضـة للسياسـات وتقليل المخاطر بمقاربة إعادة تسـعير األصـول واإللتزامات. 

31  ديسمبر 2015

معدل 
الفائدة 
الفعلي

تحت 
الطلب 

وخالل 6 
اشهر

تستحق 
خالل  7 
الى 12 

شهر

تستحق 
خالل  سنة 

واحدة 
الى 5

سنوات

تستحق 
بعد 5 

سنوات
المجموعبدون ارباح

الف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريالالف ريال%

أالصول

7,7477,747----غير مطبق نقدية وارصدة لدى البنك المركزي العماني 

مبالغ مستحقة على البنوك والمؤسسات 

المالية
0.26,968---1847,152

3,000----3.53,000الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة

2,136-4.83462801,279231ذمم مدينة عن مبيعات آجلة

75,458-4.94,3733,8339,35957,893صافي االيجار المنتهي بالتمليك

11,784-4.87908955659,534المشاركة المتناقصة

7,4097,409----غير مطبق إيجارة معجلة

450450----غير مطبق صافي الممتلكات والمعدات

234234----غير مطبق أصول أخرى

15,4775,00811,20367,65816,024115,370مجموع االصول

اإللتزامات

12,83712,837----غير مطبقالحسابات الجارية

1,6681,668----غير مطبقالتزامات اخرى

23189,972-0.844,17140,3965,174حقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

10,893-----غير مطبق حقوق المساهمين

25,629115,370-44,17140,3965,174مجموع االلتزامات  وحقوق المالكين

-)9,605(6,02967,658)35,388()28,694(الفجوة بالميزانية  العمومية

--9,605)58,053()64,082()28,694(فجوة حساسية الربح المتراكمة
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31  ديسمبر 2014

معدل 
الفائدة 
الفعلي

تحت 
الطلب 

وخالل 6 
اشهر

تستحق 
خالل  7 الى 

12 شهر

تستحق 
خالل  سنة 

واحدة 
الى 5

سنوات

تستحق 
بعد 5 

سنوات
المجموعبدون ارباح

ألف ريالألف ريالألف ريالألف ريالألف ريالألف ريال%

أالصول

20,15920,159----غير مطبق نقدية وارصدة لدى البنك المركزي العماني 

مبالغ مستحقة على البنوك والمؤسسات 

المالية
غير مطبق 

----384384

972-5.36155122734 %ذمم مدينة عن مبيعات آجلة

60,095-5.03,7563,4257,55445,360 %صافي االيجار المنتهي بالتمليك

6,4766,476----غير مطبق إيجارة معجلة

521521----غير مطبق صافي الممتلكات والمعدات

874874----غير مطبق أصول أخرى

3,8173,4807,67646,09428,41489,481مجموع االصول

اإللتزامات

3,5013,501----غير مطبق الحسابات الجارية

947947----غير مطبق التزامات اخرى

1.732,43813,30111,00116,8222773,589 %حقوق اصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة

11,44411,444----غير مطبق حقوق المساهمين

32,43813,30111,00116,82215,91989,481مجموع االلتزامات  وحقوق المالكين

-29,27212,495)3,325()9,821()28,621(الفجوة بالميزانية  العمومية

--)12,495()41,767()38,442()28,621(فجوة حساسية الربح المتراكمة

مخاطر أسعار حقوق الملكية )ج( 

في الوقت الحالي فإن نافذة مزن ليست معرضة ألي مخاطر من اسعار حقوق الملكية. 

مخاطر التشغيل   

تبنـت نافـذة مـزن منهـج المؤشـر الرئيسـي وفقـًا إلطـار عمـل بـازل 2 بهـدف قيـاس التكلفـة الرأسـمالية لمخاطـر التشـغيل. يتطلـب هـذا المنهـج مـن 
البنـك توفيـر 15% مـن متوسـط إجمالـي دخـل ثـالث سـنوات كتكلفـة رأسـمالية لمخاطـر التشـغيل.

26      إدارة مخاطر رأس المال

تديـر مـزن راسـمالها لغـرض التأكـد مـن اسـتمرارها كمنشـأة مسـتمرة بينمـا تحقـق اعـال عائد ممكـن لمسـاهميها ضمن إطـار المخاطـر المقبولة. 
تسـتمر االسـتراتيجية العامـة وفقـا لمـا يطبـق على المركز الرئيسـي.

هيكل رأس مال مزن كما في تاريخ اإلقفال في 31 ديسمبر 2015 كما يلي:  

عناصر رأس المال  

2015

ألف ريال

 2014

ألف ريال

13,500 13,500 رأس المال المخصص

)2,056()2,607(أرباح مدورة / )خسارة(

11,444 10,893 مجموع إجمالي رأس مال الطبقة 1

699 815 مخصص خسائر قروض عامة/ احتياطي خسائر قروض عامة

699 815 إجمالي رأسمال الطبقة 2

12,143 11,708 إجمالي رأس المال التنظيمي

األصول المرجحة بالمخاطر

57,239 63,325 دفتر البنك

-   3 دفتر المتاجرة

763 1,868المخاطر التشغيلية

58,002 65,196 إجمالي األصول المرجحة بالمخاطر

معدل رأس المال

20.9%18.0%معدل كفاية رأس المال حسب بنك التسويات الدولية )بي آي إس(

19.7%16.7%معدل رأس مال الطبقة 1
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ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

ُمزن للصيرفة اإلسالمية 
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

التقارير المالية لقطاعات األعمال    27

تنتظم مزن  ضمن ثالث قطاعات كالتالي:

1(   خدمـات مصرفيـة لألفـراد - تتضمـن خدمـات بنكيـة لألشـخاص والحسـابات الجاريـة وحسـابات التوفيـر والودائـع ألجـل ، المرابحـة واإليجـار الـذي ينتهـي 
بالتمليـك وااليجـار المعجـل؛ 

2(  خدمـات بنكيـة للشـركات- تتضمـن تسـهيالت حسـابات جارية ، توفير ومبيعـات آجلة وإيجار ينتهـي بالتمليك تمويل المشـاركة المتناقصة وااليجار 
المعجل؛ و 

3(   الخزينة واإلستثمارات. 

العمليات االخرى تشمل إدارة االستثمارات والتمويل المؤسسي وال يمثل اي نمها قطاع تشغيل منفصل يمكن التقرير عنه.

تشـتمل أصـول وإلتزامـات القطـاع علـى أصـول وإلتزامـات التشـغيل وهـي غالبيـة قائمـة المركـز المالـي ولكنهـا ال تشـمل البنـود مثـل الضرائـب 
والودائـع .

وتـم عكـس الرسـوم الداخليـة والتعديـالت علـى التسـعير التحويلـي فـي أداء كل األعمـال. وتسـتخدم اتفاقـات تقاسـم اإليـرادات لتخصيـص إيـرادات 
العمـالء الخارجييـن لقطـاع األعمـال علـى أسـاس معقـول.

في 31  ديسمبر 2015

خدمات 
مصرفية لالفراد

خدمات 
مصرفية 

للبنوك 

الخزينة 
واالستثمارات

المجموعأخرى

ألف ريالألف ريالألف ريالألف ريالألف ريال

2,754 -    19 1,418 1,317 ايرادات تشغيل القطاع

183 9 26 90 58 ايرادات اخرى

2,937 9 1,50845 1,375 ايرادات تشغيل القطاع

)795()204()6()582()3(مصروفات الربح

2,142 )195(39 926 1,372 صافي ايرادات التشغيل

تكلفة القطاع

)2,217()1,082()48()133()954(مصروفات القطاع متضمنة االستهالك

)476(-    -    )54()422(انخفاض قيمة التمويل بعد خصم المخصص 

)551()1,277()9(739 )4(صافي الخسارة عن السنة

64.23834.59617.028684116.546اصول القطاع

)1.176(       -           -    )509(    )667(ناقصا : مخصص انخفاض القيمة

115,370 684 17,028 34,087 63,571 مجموع اصول القطاع

115,370 1,898 10,893 95,932 6,647 التزامات القطاع

التقارير المالية لقطاعات األعمال    )تابع(   27

في 31  ديسمبر 2014

خدمات 
مصرفية لالفراد

خدمات 
مصرفية 

للبنوك 

الخزينة 
المجموعأخرىواالستثمارات

ألف ريالألف ريالألف ريالألف ريالألف ريال

981  - 6 497 478 ايرادات تشغيل القطاع

40  - 21 - 19 ايرادات اخرى

1,021  - 27 497 497 ايرادات تشغيل القطاع

)269()12()36()200()21(مصروفات الربح

752 )12()9(297 476 صافي ايرادات التشغيل

تكلفة القطاع

)1,417()21()45()130()1,221(مصروفات القطاع متضمنة االستهالك

)564( -  - )405()159(انخفاض قيمة التمويل بعد خصم المخصص 

)1,229()33()54()238()904(صافي الخسارة عن السنة

90,181 1,010 20,160 45,663 23,348 اصول القطاع

)699( -  - )455()244(ناقصا : مخصص انخفاض القيمة

89,481 1,010 20,160 45,208 23,103 مجموع اصول القطاع

89,481 686 11,445 75,161 2,189 التزامات القطاع

أرقام المقارنة  28

جرت إعادة ترتيب وتصنيف ارقام المقارنة عند الضرورة ألغراض اظهار عرض أفضل وهو اجراء ليس له تأثير مادي. 
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فروع منطقة جنوب مسقط

فاكــس هاتـــف الفرع

24708980 24700166 بيت الفلج

24833147 24831520 الحمرية

24713131 24715103 الكورنيش

24561334 24568244 الوطية

24845899 24846100 قريات

24563647 24565561 ميناء الفحل

24562616 24560050 القرم

24778391 24778350 الحي التجاري/روي

24875366 24875766 العامرات

24607023 24607161 شاطئ القرم

فروع منطقة شمال مسقط

فاكــس هاتـــف الفرع

24511173 24511164 الموالح

24587295 24587291 بوشر

24697076 24692310 وزارة الصحة

24537952 24537950 الخوض

24423513 24420441 مدينة السيب

24591340 24591341 العذيبة

24450120 24453314 المعبيلة

24491583 24497229 الغبرة

26828466 26828014 بخا

24521483 24521448 مطار مسقط الدولي

26730266 26731442 خصب

24486480 24486441 الخوير

24446686 24446768 جامعة السلطان قابوس 

فروع منطقة جنوب الداخلية والظاهرة

فاكــس هاتـــف الفرع

25410048 25410072 نزوى

25650346 25655226 البريمي

25689391 25691161 عبري

25419167 25419673 بهالء

25350234 25350355 سمائل

25360011 25361190 فنجا

25422766 25422008 الحمراء

25432008 25432149 فرق

25676191 25676603 ضنك

25694340 25694342 العراقي

فروع منطقة ظـفـار

فاكــس هاتـــف الفرع

23295695 23291346 صاللة

23290066 23291952 الحافة

23211040 23211092 مستشفى السلطان قابوس

23268010 23268345 مرباط

23225374 23225283 السعادة

23297135 23298027 صاللة الجديدة 

فروع منطقة الباطنة

فاكــس هاتـــف الفرع

26780967 26780972 أفي

26859109 26859105 صحار الهمبار

26747134 26748394 شناص

26884332 26882368 بركاء

26805204 26802380 الخابورة

26868885 26868145 المصنعة

26854006 26855299 صحم

26709350 26709340 البداية

26755889 26755858 منطقة صحار الصناعية

26860517 26860518 السويق

26845322 26840234 صحار

26875156 26875254 الرستاق

26762021 26762073 لوى

61 فرعًا في عمان

12 مركزًا للصدارة  

6 فروع لمزن للصيرفة اإلسالمية 

فرعين في اإلمارات العربية المتحدة 

فروع المنطقة الشرقية

فاكــس هاتـــف الفرع

25570155 25570144 إبراء

25542046 25545158 صور

25557020 25557524 الكامل

25553211 25554015 بالد بني بوعلي

25550020 25550110 جعالن

25504494 25504516 مصيرة

25578015 25578014 المضيبي

25524227 25524101 سناو

25427120 25427101 الدقم

 

مراكز الصدارة

فاكــس هاتـــف الفرع

24778500 24778002 الحي التجاري/ المكتب الرئيسي

24487355 24487356 الخوير

24511173 24348118 الموالح

26884332 26882007 بركاء 

24567033 24567223 ميناء الفحل

23297135 23289951 صاللة

25432008 25431122 نزوى

24693620 24607679 شاطئ القرم

26859110 26859103 صحار

26755889 26755886 منطقة صحار الصناعية

26854006 26855146 صحم

26875156 26875241 الرستاق

مزن للصيرفة اإلسالمية 

فاكــس هاتـــف الفرع

24452351 24452387 المعبيلة

25540536 25540726 صور

24527247 24527198 العذيبة

25412737 25411681 نزوى

26846698 26846692 صحار

23290211 23291310 صاللة

فروع اإلمــــارات

هاتـــف الفرع

+97126974000 أبوظبي

+97143049400 دبي
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