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ساهمون الكرام،
ُ

الم

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته؛

نزوى  بنك  إدارة  مجلس  عن  وبالنيابة  نفسي  عن  باألصالة  يسعدني، 
المالية  للسنة  المدققين  ير  وتقر المالية  النتائج  لكم  م 

ّ
أقد أن  ش.م.ع.ع، 

يخ 31 ديسمبر 2020. المنتهية بتار

حيث  العمانية،  النهضة  لألبد في مسيرة  فارقة  عالمة   2020 عام  كان  لقد 
تيمور  بن  بن سعيد  قابوس  السلطان  جاللة  له  المغفور  بفقدان  العام  بدأ 
إلى  للسلطة  السلس  و  السريع  االنتقال  فإن  ذلك،  ثراه، ومع  اهلل  - طيب 
القيادة الرشيدة لجاللة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور - حفظه اهلل و رعاه 
يز واستكمال مسيرة النمو واالزدهار وبدأ معها  ساهمت في حفظ و تعز
التي  باالجراءات والتدابير  المتجددة، ونحن متفائلون  النهضة العمانية  مسير 
اتخذتها الحكومة الرشيدة خالل الفترة المنصرمة والتي بدأت تتبلور مالمحها 
ونتائجها يوما بعد يوم على مختلف األصعدة والتي بثت في الوقت نفسه 
الغير  التحديات  كل  من  بالرغم  اإلقتصادية  القطاعات  كل  شرايين  في  الحياة 
والتي  العماني  لإلقتصاد  الهيكلي  التحول  عملية  امام  الماثلة  مسبوقة 

تقودها حكومة حضرة صاحب الجاللة بكل رغبة و قوة و إقتدار. 

وتوفير  والعالمية،  اإلقليمية  التغيرات  وتيرة  تواصل  الحكومة  كانت  وبينما 
يز القدرة التنافسية االقتصادية والرفاهية  الفرص واغتنام المتاح منها لتعز
االقتصادية  العالقات  يز  وتعز الثقة  وبناء  النمو  وتحفيز  للناس  االجتماعية 
واالجتماعية واإلنمائية على الصعيد الوطني. وبالرغم من تغير ديناميكيات 
العالم واقتصاداته بسبب جائحة كوفيدـ19 ومع ذلك فإن استجابة الحكومة 
كانت إيجابية وفاعلة حيث عمدت على اتخاذ حزمة من القرارات واالجراءات 
من  وتمكنت  الصدمة  تحمل  على  كبير  بشكل  ساهمت  والتي  المتواصلة 
احتواء انتشار الفيروس بنجاح وحفظ صحة العامة وتقليل آثاره على مختلف 

األصعدة األمر الذي يعكس قوة ومرونة النظام.

العاملون  األول  الدفاع  لخط  وشكرنا  امتنانا  يل  جز عن  نعبر  أن  نود  لذا 
العماني،  المركزي  وللبنك  كوفيدـ19،  وباء  مكافحة  على  والمؤتمنون 
وكذلك  والخاصة  الحكومية،  والجهات  المال،  لسوق  العامة  والهيئة 
السريعة  الستجابتهم  نزوى  ببنك  والمتميز  المكافح  العمل  لطاقم 
الوفاء  في  وتفانيهم  كوفيد-19،  وباء  من  الناجمة  للظروف  والمتميزة 
باحتياجات عمالئنا بشكل امين و مهني ومميز، وكذلك لدعمهم مبادرات 

الدعم والتحفيز المقدمة من قبل الحكومة.

يادية  الر نزوى  بنك  مكانة  أن  إال  الصعبة،  والتحديات  الظروف  من  وبالرغم 
مساعدة  في  المتمثل  بهدفنا  ا 

ً
واسترشاد مضى.  مما  أكثر  بشكل  برزت 

وضع  فقد  المحلي،  المجتمع  وازدهار  أهدافهم  تحقيق  على  العمالء 
وعمالئنا  لموظفينا  األجل  طويلة  قيمة  تقديم  على  عينه  نصب  البنك 
ومجتمعنا ومساهمينا. وكنتيجة لذلك فقد استجاب البنك لتقلبات السوق 
الناتجة عن الوباء، بالمساهمة بمبلغ ٦00 ألف لاير عماني كجزء من برنامجه 
للمسؤولية االجتماعية ودعم جهود االستجابة المجتمعية. هذا باإلضافة 

ين اقتصاديا من الوباء. إلى المبادرات التي قدمناها لعمالئنا المتضرر

عمالئنا  من  للعديد  بالنسبة  بالتحديات  ا 
ً
مليئ  2020 المنصرم  العام  كان  لقد 

واالقتصاد والمجتمع بسبب جائحة فيروس كورونا. لذلك ، فقد عقدنا العزم 
على توفير تدفق رأس المال العامل واالئتمان للشركات بحسب التوجيهات 
الحصيفة للبنك المركزي العماني، وكذلك تقديم األداء المميز لمساهمينا، 

وتسهيل النشاط االقتصادي واالستقرار المالي على نطاق واسع.

كما واصل فريق قيادة البنك تنفيذ أولوياتنا اإلستراتيجية على مدار العام، 

تتسم  تقديم معامالت  خالل  األفضل من  البنك  يصبح  أن  على  التركيز  مع 
تحقيق  في  ا 

ً
كبير ا 

ً
تقدم أحرزنا  فقد  ولذا  والكفاءة.  والجودة  بالسالسة 

فضله  و  اهلل  بحمد  المتراكمة  الخسائر  جميع  إطفاء  في  المتمثل  هدفنا 
مع التركيز على التميز في األداء التشغيلي والذي ساهم بدوره في نمو 

أعمالنا المصرفية.

 
ً
انعكاسا المنصرم  العام  خالل  حققناها  التي  القوية  المالية  النتائج  وتأتي 

الستراتيجيتنا الطموحة كأول بنك إسالمي في السلطنة، إضافة إلى التزامنا 
يادي. التام باستراتيجيتنا القوية والواضحة وشغفنا نحو القيام بأعمالنا بشكل ر

كان  العام  خالل  حققناها  التي   
ً
تميزا اإلنجازات  أكثر  فإن  اهلل  من  وبفضل 

السوق،  توقعات  فاقت  والتي  األرباح  صافي  في  ملحوظ  لنمو  تحقيقنا 
 على حصولنا على لقب "البنك اإلسالمي األكثر ابتكارا" من قبل مجلة 

ً
عالوة

المالية  المؤسسات  أفضل  تصنيفنا ضمن  إلى  إضافة  فاينانس،  انترناشونال 
عالميا للعام 2020 من قبل مجلة جلوبالز فاينانس. كما حاز البنك على جائزة 
أفضل المؤسسات أداء في فئة المؤسسات الكبيرة من قبل مجلة عالم 
البنك  جائزة  على  البنك  حاز  فقد  ذلك  على  وعالوة  واألعمال،  االقتصاد 
اإلسالمي األكثر موثوقية في السلطنة للعام 2020 من قبل مجلة سيجنيشر.

بنك  كأول  يادي  الر لموقعنا  انعكاس  هي  اإلنجازات  هذه  بأن  والشك 
ير، يسرني أن أسلط الضوء  إسالمي متكامل في السلطنة. وخالل هذا التقر
بتحقيق  يتعلق  فيما   2020 الماضي  العام  خالل  حققناه  الذي  النمو  على 

استراتيجتنا الطموحة، وعرض خططنا للعام الحالي 2021 وما يليه.

وقد عمل البنك خالل العام الجاري على وضع إستراتيجيتها الخمسية تحت 
مسمى "استراتيجية 2025"، والتي تركز على جودة األصول واألداء المالي 
يادة حصة السوق بشكل آمن و مستدام وكذلك  والتقدم التكنولوجي وز
ا 

ً
بنك نكون  ألن  نهدف  أننا  حيث  المؤسسية.  والثقافة  الفريق  روح  ترسيخ 

المقبلة.  الخمس  السنوات  في  أعلى  سوقية  حصة  مع  أقوى  ا 
ً
إسالمي

يد من  لذا فقد شرع البنك بالفعل في المرحلة التالية من النمو لتقديم المز
القيمة للعمالء و للمساهمين في آن واحد. 

وسنظل كأول بنك إسالمي في السلطنة ملتزمين بدعم اقتصادنا الوطني 
ين لضمان تقديم حلول قابلة للتطبيق  كما سنعمل على دعم عمالئنا المتأثر
لتخفيف التأثير وتحقيق التحسن والنمو في حياتهم المالية. وسوف نستمر 
في تقديم نموذج أعمال قوي ومرن، مبني على استراتيجية تهدف إلى 
تحقيق أداء مالي قوي من خالل نهج يتمركز على العمالء واحتياجاتهم، 
يز ثقافة التميز في خدمة  والمحافظة على قاعدة التزامات مستقرة، وتعز
وتوظيف  المخاطر،  إدارة  حول  رصين  بمنهج  االلتزام  إلى  إضافة  عمالئنا، 

كفاءات ذات مهنية عالية.

األداء المالي
وعلى  أعمالنا،  الكامنة في  القوة  نقاط  العام  لهذا  المالية  نتائجنا  ظهر 

ُ
ت

ا 
ً

الرغم من اآلثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا كان أداء األعمال جيد
ا في عام 2020، في حين امتازت العمليات التشغيلية بالتميز والجودة 

ً
نسبي

األساسية.  المصرفية  أعمالنا  في  النمو  تحقيق  في  ساهم  الذي  األمر 
ومع ذلك، فقد كان صافي الربح بعد الضرائب أقل من النمو المخطط له 
مليون(   2.٦  :2019( عماني  لاير  مليون   ٦.٧ بلغت  التي  المخصصات  بسبب 
لخسائر التأثير المتوقعة، بما في ذلك تأثير كوفيد - 19 المالية على عمالئنا 
واالقتصاد وما تترتب على ذلك من خسائر محدودة في الجانب االئتماني.
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فيما  وقوته  البنك  قدرة  من  العمومية  للميزانية  الحكيمة  اإلدارة  عززت 
إلى  القوي  المالي  االنضباط  السيولة. وقد أدى  بالتمويل ووضع  يتعلق 
بالعام  مقارنة  عماني،  لاير  مليون   11 بلغ   2020 للعام  ربح  صافي  تحقيق 
الماضي 2019 حيث بلغ صافي الربح 10 مليون لاير عماني، حيث بلغت نسبة 
النمو 9% بشكل سنوي األمر الذي ساهم في تغطية الخسائر المتراكمة 
يع أرباح نقدية للمساهمين ألول مرة في مسيرة  منذ التأسيس وإقتراح توز
 
َ
ماني محققا

ُ
البنك. كما ارتفع إجمالي أصول البنك ليصل إلى 1.2 مليار لاير ع

الماضي. كما شهدت  العام  الفترة خالل   بنسبة 1٧% مقارنة بنفس 
ً
نموا

ماني بينما وصل 
ُ

 بنسبة 20% لتصل إلى 1.04 مليار لاير ع
ً
محفظة التمويل نموا

ماني محققا نسبة نمو %1٦. 
ُ

إجمالي ودائع الزبائن إلى 924 مليون لاير ع
إلى  لتصل  بنسبة %8  المساهمين  وعالوة على ذلك، فقد نمت حقوق 

159 مليون لاير عماني.

والشك بأن هذه النتائج القوية جاءت نتيجة لتنفيذنا الستراتيجيتنا لعام 2020، 
وتسخير خبرتنا المالية وقوتنا لبناء قيمة حقيقية، وقدرتنا على التكيف مع 
األوضاع االقتصادية، بما في ذلك البيئة التنافسية التي نعمل فيها. فكل 
غير  عمالء  تجربة  بتوفير  والتزام  قوية  حوكمة  ممارسات  على  يرتكز  ذلك 

مسبوقة إضافة إلى االلتزام بالقيم األساسية التي شكلت مؤسستنا.

خططنا المستقبلية
على الرغم من أن الناتج المحلي اإلجمالي سيعود إلى النمو في عام 2021، 
إال أن االقتصاد العالمي ال يزال يواجه عدد من التحديات حيث أن آثار الوباء ال 
تزال خارج السيطرة. وقد تجاوز نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في 
األسواق المتقدمة التوقعات إلى حد كبير في الربع األخير من عام 2020، 
مما يشير إلى أن االقتصادات تتحسن في التعامل مع الضغوط الناجمة عن 

أزمة جائحة كوفيد -19. 

حكومة  اعتمدتها  التي  المدروسة  والمنهجية  السرعة  إلى  وبالنظر 
السلطنة في تدشين برامج التطعيم، واإلصالحات التي تقدمها الحكومة، 
ومبادرات السياسة االستراتيجية والتدابير الهادفة نحو دعم التعافي من 
آثار الوباء على النشاط االقتصادي فإننا متفائلون ومؤمنون بأن السلطنة 
الخطوات  النمو واالزدهار. وهذه  ستكون مقبلة على مرحلة جديدة من 
مستقبلية  رؤية  على  مبنية  هي  الحكومة  تتخذها  التي  االستراتيجية 

وستحمل العديد من اآلثار االيجابية على مختلف األصعدة.

بالنظر إلى المستقبل ، فإن توقعاتنا تشير الى ان السرعة التي ستنفذ بها 
هذا  وفي  النمو.  لوتيرة  ا 

ً
رئيسي ا 

ً
محدد ستكون  التطعيم  برامج  الحكومات 

ا ألولويات الفريق 
ً

الصدد، فقد بدأت السلطنة بالفعل برنامج التطعيم وفق
الفني في وزارة الصحة الموقرة. 

أن  حيث  وقوية.  جيدة  حالة  في  النفط  أسواق  تبدو  العام،  بداية  ومع 
المخزونات آخذة في االنخفاض، ومؤشرات الطلب لكثير من االسباب تشير 
إلى االرتفاع، وإن كان ذلك بشكل متواضع. إن ارتفاع أسعار النفط والتقدم 
اإليجابية  التوقعات  يدعم  كوفيد-19  ضد  التلقيح  برامج  إطالق  في  الكبير 
لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خالل هذا العام. ومع ذلك، 
ا ، مما يحد من نطاق الحوافز المالية 

ً
من المرجح أن يظل عجز الميزانيات كبير

إصدارات  يد من  المز الى  المنطقة  تلجأ دول  ان  يتوقع  الحكومية. وكذلك 
المرتفع  النفط  يو أسعار  بالرغم من سينار العام، وذلك  الديون خالل هذا 

 على مستوى العالم.
ً
نسبيا

تستعد  السلطنة  أن  إال  كوفيد-19،  عن  الناتجة  التحديات  من  الرغم  على 
للقطاع  أشمل  قاعدة  إلى  االقتصاد  لتحويل  تنموي  برنامج  في  للشروع 
بين  والشراكات  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  تطوير  خالل  من  الخاص 
اإلطار  ضمن  وذلك  االستثمارية  البيئة  وتحسين  والخاص  العام  القطاعين 

الشامل لرؤية عمان 2040

ا للبرنامج الوطني 
ً

يز الموقف المالي وفق وقد شجعت جهود الحكومة لتعز
يز النمو الذي سيقوده  للتوازن المالي )توازن( على اإلصالحات الهيكلية لتعز
النمو  يز  وتعز االقتصادي، وخلق فرص عمل،  التنويع  يادة  وز الخاص،  القطاع 
الشامل. كما ستؤدي المبادرات المالية اإليجابية التي أطلقتها الحكومة مؤخرا 
يادة الطلب على االئتمان. ومن المتوقع  الهادفة نحو دعم االقتصاد إلى ز
يادة النمو غير  أن يؤدي االنتهاء من التنفيذ المخطط لرؤية عمان 2040 إلى ز

الهيدروكربوني على المدى المتوسط بشكل تدريجي ولكن متسارع. 

طياتها  في  تحمل  تليه  التي  الست  والسنوات   2021 لعام  التوقعات  إن 
يمر  التي  الهيكلية  اإلصالحات  المدروس و  و  المنطقي  التفاؤل  الكثير من 
 
ً
تحمال اكثر  و  المنافسة  على  قدرة  اكثر  ستجعله  العماني  اإلقتصاد  بها 

أن  اإليرادات  تحسن  مع  المتوقع  ومن  اإلقتصادية.  الصدمات  الستيعاب 
القطاعات  من  العديد  تتوقع  بينما  الراهن.  الوضع  من  االقتصاد  يتعافى 
فإن  وعليه   ، والتجارة  واألسماك  والتعدين  والصحة  التصنيع  مثل  النمو، 
الرئيسية  التنافسية  ميزاته  من  االستفادة  سيواصل  المصرفي  القطاع 

يد من المرونة في ظل ظروف إقتصادية مواتية بإذن اهلل.  إلظهار مز

 ستستمر التحديات في عام 2021 وفي المستقبل ومع ذلك ، كما 
ً
دوما

للتكيف مع  الكافية  بالقوة  يتمتع  نزوى  بنك  فإن   ،2020 عام  شهدنا في 
للعمالء  الحقيقية  القيمة  بتقديم  ملتزما  وسيظل  االقتصادية  الظروف 
بقيادة نمو  نحن ملتزمون  المحلي والمساهمين.  والموظفين والمجتمع 
يادية في هذا القطاع، وقيادة  قطاع الصيرفة اإلسالمية وترسيخ مكانتنا الر
حصة السوق نحو آفاق جديدة. كذلك نبشر االخوة المساهمون االفاضل 
يادة رأس المال ستستكمل تشكيل موقع البنك في المستقبل  أن خطة ز
اإلدارة  من  الرائع  يج  المز يشكل  الواقع،  في  األرباح.  من  يد  المز وتحقيق 
ية والقدرة المثبتة على  الحكيمة للمخاطر لدى البنك، وتنوع األعمال التجار
مواجهة الظروف والتقلبات االقتصادية، مصدرا للثقة لمجلس اإلدارة لتنفيذ 

استراتيجية نمو البنك الطموحة. 

نحن على ثقة تامة من أن البنك يسير على الطريق الصحيح الستغالل الفرص 
الحقيقية  القيمة  يز  تعز ومواصلة  المستدام،  النمو  ودعم  المستقبلية، 

المقدمة للمساهمين. 

نا
ُ
كرنا وتقدير

ُ
ش

التنفيذية  اإلدارة  وفريق  اإلدارة  مجلس  عن  بالنيابة   
ّ

أود الختام،  وفي 
لموالنا  االمتنان  وعظيم  الشكر  ببالغ  أتقدم  أن  بالبنك  الموظفين  وجميع 
حضرة صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه اهلل ورعاه 
- على رؤيته الثاقبة وقيادته الجادة و الحكيمة لدفع مسيرة التنمية في 

كافة القطاعات. 

ة لسوق 
ّ

ماني والهيئة العام
ُ

 الع
ّ

كما أتقدم بشكر خاص إلى البنك المركزي
مة ودعمهم المتواصل الذي ساهم بشكل 

ّ
القي المال على توجيهاتهم 

كبير في ازدهار قطاع الصيرفة اإلسالمية وتطوره في السلطنة.

 أشكر جميع مساهمينا لدعمهم المستمر وزبائننا الكرام 
ّ

 كما ال يفوتني أن
على والئهم وثقتهم بنا، ولموظفينا لتفانيهم وجهودهم المخلصة في 
خدمة العمالء بشكل مميز. متطلعين لالستمرار في خدمتهم بشكل أفضل 

وكسب ثقتهم خالل العام 2021.  

خالد بن عبداهلل بن علي الخليلي
رئيس مجلس اإلدارة
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 عليه 
ّ

يلتزم مجلس اإلدارة في بنك نزوى بأعلى معايير الحوكمة، كما نص
الهيئة  أصدرته  الذي  العامة  المساهمة  شركات  وإدارة  تنظيم  ميثاق 
ة التي 

ّ
سات المالي

ّ
العامة لسوق المال، وأنظمة الحوكمة للبنوك والمؤس

ماني.  
ُ

أصدرها البنك المركزي الع

تشكل  التي  التنفيذ  وبرامج  والنظم  القوانين  مجموعة  هي  الحوكمة   
ّ

إن
ن الحوكمة من حيث المبدأ، حفظ التوازن 

ّ
محور إدارة ومراقبة البنك. وتتضم

الزبائن،  االدارة،  المساهمين،  البنك وتشمل  الشأن في  بين مصالح أصحاب 
العمل  إطار  ر 

ّ
توف ها 

ّ
أن وحيث  والمجتمع.  الدولة،  لين، 

ّ
الممو الموردين، 

 
ً

 تطبيقات االدارة ابتداء
ّ

 بكل
ً
ا
ّ
 الحوكمة تحيط فعلي

ّ
لتحقيق أهداف البنك، فإن

 إلى قياس األداء واالفصاحات 
ً
من خطط العمل والضوابط الداخلية، وصوال

الالزمة.

الهيئة  أصدرته  الذي  العامة  المساهمة  شركات  وادارة  تنظيم  ميثاق   
ّ

إن
المركزي  البنك  وتعميم  العامة،  درجة 

ُ
الم للشركات  المال  لسوق  العامة 

يشكالن  المالية،  سات 
ّ

والمؤس للبنوك  الحوكمة  عن   ،)932 م  )ب  رقم 
مان، 

ُ
ع سلطنة  في  الحوكمة  وممارسات  تطبيق  في  األساسية  الركيزة 

الميثاق   إلى  الوصول  األنظمة. ويمكن  بتطبيق كل هذه  يلتزم  نزوى  وبنك 
االلكتروني الموقع  على  المال  لسوق  العامة  الهيئة  أصدرته   الذي 

 الحوكمة هي حول عالقة 
ّ

www.cma.gov.om وفي تعريف محدود فإن
سة بالمساهمين، وبشكل أوسع فهي العالقة مع المجتمع.

ّ
المؤس

مجلس اإلدارية
خالل  سنوات  ثالثة  لمدة  البنك  في  اإلدارة  مجلس  المساهمون  انتخب 
يعتبر  حيث  2019م.  مارس   28 في  انعقدت  التي  العامة  الجمعية  اجتماع 
يات األعمال وإتخاذ  مجلس اإلدارة المسؤول عن مراقبة إدارة البنك ومجر

القرارات في السياسات الرئيسية للبنك.

ة للبنك، والتزام البنك 
ّ
المجلس مسؤول عن الموافقة على القوائم المالي

بشكل  اإلدارة  مجلس  يحرص  التطبيق.  ية  السار واألنظمة  بالقوانين  العام 
االهتمام  خالل  من  وتحسينه  المساهمين  مال  رأس  حماية  على  دائم 
اإلدارة  مجلس  أعضاء  د 

ّ
أك كما  عام.  بشكل  البنك  في  الحوكمة  بجودة 

ية التطبيق وإبالغ  تهم بالقوانين واألنظمة السار
ّ
إلتزامهم طوال فترة عضوي

ة بهم يمكن أن تؤثر في مراكزهم أو أوضاعهم. 
ّ

رات خاص
ّ
 متغي

ّ
البنك عن أي

التجارية في  الشركات  المنصوص عليها في قانون  االجراءات  البنك  ويتبع 
شأن انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة.

 المسؤوليات الرئيسة لمجلس اإلدارة هي التالية:
ّ

إن

يتمتعون  والذين  األساسية  المناصب  في  الرئيسيين  الموظفين  تعيين   •
وتحديد  المناسبة،  والخبرة  ية  االدار والتقنية  واألهلية  بالنزاهة 

تعويضاتهم؛

مراجعة خطط المتابعة واستبدال اإلدارة العليا عند الضرورة؛  •

 
ّ

أن من  والتأكد  االدارة،  مجلس  وأعضاء  يين  اإلدار كبار  مكافآت  مراجعة   •
هذه المكافآت تتناسق مع معايير البنك لالدارة وسياساته؛ 

تثبيت منهجية رسمية وشفافة لتسمية أعضاء مجلس اإلدارة؛  •

السياسات  تطبيق  خالل  من  وتقويمه  االداري  لألداء  فعالة  مراقبة   •
وخطط العمل المتفق عليها، مع التأكد من توفر الموارد لذلك؛

الموافقة على الموازنات، ومراجعة األداء مقابل الموازنات واتخاذ القرار   •
في السياسات والخطط المستقبلية؛

ذات  االدارة  مجلس  ولجان  العليا  اإلدارة  مع  منتظم  بشكل  االجتماع   •
التطورات  ومراجعة  عليها  والموافقة  السياسات  لتأسيس  اإلختصاص 

الرئيسة؛

البنك  التي يمكن أن يتعرض لها  تحديد وفهم وقياس المخاطر الهامة   •
في نشاطاته وأعماله؛

تقويم السياسات واإلجراءات وآليات التنفيذ المعتمدة في البنك بشكل   •
المناسبة  ية  االدار األعمال  وإطالق  تحديد  بهدف  وفحصها  مستقل، 
ين أو الخبراء  للمسائل التي تتطلب التطوير. تحديد إجراءات تعيين المستشار

لمساعدة أعضاء مجلس االدارة في تنفيذ مسؤولياتهم بفعالية.

اعتماد المعامالت المالية وفقا لسياسة تفويض الصالحيات  •

عضوية وتصنيف مجلس اإلدارة 
على  ين 

ّ
تنفيذي غير  ادارة  مجلس  أعضاء  ثمانية  خالل  من  نزوى  بنك  يتمثل 

النحو التالي:

ير تنظيم وإدارة البنك  تقر
)الحوكمة(
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 عضوية وتصنيف مجلس اإلدارة

عدد العضوية في مجالس أخرى التصنيف التمثيل عضو مجلس اإلدارة

2 غير تنفيذي أفالج لإلستثمار المالي الشيخ/ خالد بن عبداهلل بن علي الخليلي .1

2 غير تنفيذي  مستقل ح المطيري
ّ
ح بن سيف بن مصب

ّ
الفاضل/ مصب .2

1 غير تنفيذي  مستقل السيد/ أمجد بن محمد بن أحمد البوسعيدي .3

0 غير تنفيذي  مستقل الفاضل/ حسين بن يوسف بن داود الشالوني  .4

0 غير تنفيذي  مستقل الشيخ/  سيف بن هالل بن ناصر المعولي .5

1 غير تنفيذي صندوق تقاعد الخدمة المدنية الفاضل/ سامي بن يحيى بن حمد الدغيشي .٦

2 غير تنفيذي  الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية الفاضل/ إسحاق بن زايد بن خليفة المعولي .٧

0 غير تنفيذي مستقل  الشيخ/ ماجد بن علي بن ماجد المعمري .8

أعضاء مجلس اإلدارة
الشيخ خالد بن عبداهلل بن علي الخليلي، رئيس مجلس اإلدارة

تجاوزت  لمدة  مختلفة  قطاعات  عدة  في  أعمال  لديه  الخليلي  خالد  الشيخ 
العشرون عاما. وتخرج الشيخ خالد في الهندسة المدنية من معهد فلوريدا 
مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  وهو  االمريكية.  المتحدة  بالواليات  للتكنولوجيا 
أفالج، وهي مجموعة متنوعة من الشركات العاملة. كان قد شغل العديد 
من المناصب اإلدارية العليا في الماضي ، بما في ذلك تخصصات تجارية متنوعة 

تشمل التمويل وإدارة المشاريع والتطوير العقاري.

الشيخ خالد هو نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة العمانية العالمية للتنمية 
لمجلس  التنفيذية  اللجنة  في  وعضو  ش.م.ع.ع   )OMNIVEST( واالستثمار 
اإلدارة ولجنة الترشيحات والمكافآت. باإلضافة إلى ذلك ، فهو رئيس مجلس 
إدارة شركة التأمين األهلية ش م.ع.ع. عالوة على ذلك ، الشيخ خالد عضو 
واالستراتيجية  االستثمار  ولجنة  ش.م.ع.ع  عمانتل  شركة  إدارة  مجلس  في 

التابعة لها.

الفاضل/ مصبح بن سيف بن مصبح المطيري، نائب رئيس مجلس اإلدارة 
مجاالت  في  ا 

ً
عام وعشرون  سبعة  بخبرة  المطيري  مصبح  الفاضل  يتمتع 

العديد  في  عضو  هو  المطيري  الفاضل  والمحاسبة.  والتمويل  االستثمار 
من مجالس األدارة ، بما في ذلك عضو لجنة االستثمار في صندوق تقاعد 
الحرس السلطاني العماني ، وعضو مجلس إدارة في شركة إدارة الفنادق 
وتكافل   ، التجاري  الخليجي  والمصرف   ، للذخيرة  عمان  وشركة   ، الدولية 
الخليجي  والصندوق  الوطنية  االستثمارات  لتنمية  العمانية  الشركة  عمان، 

المتحد وصندوق بنك مسقط النقدي.

المحاسبة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل  المطيري  مصبح  الفاضل 
وماجستير إدارة األعمال في المالية. باإلضافة إلى ذلك، هو حاصل على 

ا.
ً
العديد من المؤهالت المحاسبية المعترف بها دولي

السيد أمجد بن محمد بن أحمد البوسعيدي، عضو مجلس اإلدارة.
والمالية في  ية  اإلدار الشؤون  رئيس  أمجد منصب مساعد  السيد  يشغل 
ديوان البالط السلطاني، وكان قد شغل منصب الرئيس التنفيذي لصندوق 
العامة  ية  المدير العام في  المدير  السلطاني، ونائب  البالط  تقاعد ديوان 
للشؤون المالية. وعالوة على ذلك فقد تقلد السيد أمجد رئاسة مجلس 
ية )أوريدو(. ويحمل شهادة ماجستير  إدارة شركة االتصاالت العمانية القطر

في إدارة األعمال من جامعة ساوثرن كروس في أستراليا.

الفاضل/ حسين بن يوسف بن داوود الشالواني، عضو مجلس اإلدارة
الفاضل/ حسين الشالواني كان ضمن الذين ساهموا في تأسيس بنك صحار 
كما شغل منصب عضويه مجلس االدارة في بنك صحار في فترة سابقة، 
المالية  للخدمات  تواصل  لشركة  التأسيسية  اللجنة  في  عضوا  كان  كما 

ية. وحاليا يشغل منصب عضو مجلس إدارة في طيران السالم،  واالستثمار
شركة الوطنية لمنتجات األلمنيوم، وبنك نزوى. 

 كما لديه خبرة عمليه تمتد ألكثر من خمسة وثالثون سنه في عدة مجاالت 
متعلقة باالستثمار و المالية و شركات بنوك االستثمار كمثل شركة الغدير 
وشركة  المالية،  لألوراق  والموارد  المالية،  لألوراق  والمتحدة  لالستثمار، 

القرم لالستثمار وغيرها. وهو حاصل على درجة البكالوريوس.

الشيخ سيف بن هالل بن ناصر المعولي، عضو مجلس اإلدارة

بسلطنة عمان  والصناعة  التجارة  وزارة  لدى  المعولي  الشيخ سيف  عمل 
منصب  .كما شغل  الخارجية   والعالقات  للمنظمات  العامة  ية  المدير في 
وكذلك  البحري  قابوس  السلطان  ميناء  في  الجمركي  التخليص  مسؤول 
األوسط  الشرق  لمنطقة  اإلقليمي  للمكتب  الجمركي  االتصال  مسؤول 
مفاوضات  في  ا 

ً
رئيسي ا 

ً
عضو بصفته  األدنى.  والشرق  يقيا  إفر وشمال 

الشيخ  مثل  يكية،  األمر المتحدة  والواليات  عمان  بين  الحرة  التجارة  اتفاقية 
سيف اهتمام عمان بهذه االتفاقية المهمة ، في الداخل والخارج. الشيخ 
يساعد  الذي   MERCATOR لبرنامج  معتمد  خبير  هو  المعولي  سيف 
العالمية  التجارة  لمنظمة  التجارة  تيسير  اتفاقية  تنفيذ  في  الحكومات 
قطاع  في  أخرى  رئيسية  مناصب  شغل  وقد  االستراتيجي.  والتخطيط 
منصب  ذلك  في  بما  عمان  سلطنة  في  المزدهر  اللوجستية  الخدمات 

مساعد في برنامج تنفيذ.

ا عبر القطاع الخاص حيث أشرف بنجاح 
ً

تمتد خبرة الشيخ سيف المعولي أيض
عمان  في  الثقافي  والتجديد  ية  العقار يع  المشار من  العديد  تطوير  على 
والمنطقة. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة 

يكية. أركنساس في الواليات المتحدة األمر

الفاضل سامي بن يحيى بن حمد الدغيشي – عضو مجلس اإلدارة
 )FRM( المالية المخاطر  إدارة  الماجستير في  الفاضل سامي درجة  يحمل 
دائرة  رئيس  حاليا منصب  ويتقلد  المتحدة.  المملكة   ، من جامعة غالسكو 
خدمات التقاعد بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية. وباإلضافة إلى 
عضويته في مجلس إدارة بنك نزوى، فهو عضو في مجلس إدارة الشركة 
بنك  إدارة  مجلس  في  سابقا  عضوا  وكان  ش.م.ع.ع.  للطاقة  المتحدة 
اإلسكان العماني خالل الفترة 2011 إلى 2014 وفنادق ومنتجعات أوبار خالل 

الفترة 2013 إلى 2019.

الفاضل إسحاق بن زايد بن خليفة المعولي – عضو مجلس اإلدارة
للتسويق  العمانية  إدارة شل  الفاضل إسحاق عضوية في مجلس  يشغل 
ش.م.ع.ع وكذلك جامعة الشرقية باإلضافة إلى كونه عضوا في مجلس 
العلوم  في  الماجستير  درجة  إسحاق  الفاضل  ويحمل  نزوى.  بنك  إدارة 



15

٢٠٢
ي ٠

ــو
ســنــ

 الـــ
ــــــر

ـريــ
قـــــــ

تـــــــ
لــــــــ

ا

ى 
زو

ـــــــــ
ك نــ

ـــــــــ
ــــــن

ب

15

ا من الخبرة العملية 
ً

المالية من جامعة ملبورن، أستراليا وما يقارب 22 عام
بشركات إدارة األموال واألصول، بما في ذلك الصندوق االحتياطي العام 
عمان  وشركة   )PASI( االجتماعية  للتأمينات  العامة  والهيئة   ،  )SGRF(
ا منصب رئيس إدارة األصول الدولية 

ً
إلدارة المطارات )OAMC(. ويشغل حالي

.PASI في الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

الشيخ ماجد بن علي بن ماجد المعمري – عضو مجلس اإلدارة 

حيث  لالستثمار  الغدير  بشركة  عام  مدير  منصب  حاليا  ماجد  الشيخ  يشغل 
 
ً
عاما  11 قرابة  تمتد  واسعة  خبرة  ويملك  بالشركة.  العمليات  إدارة  يتولى 

ية،  في عدة قطاعات تشمل، المصارف، واإلنشاءات، وإدارة األصول العقار
إضافة إلى خبرته في مجال التحليل االستراتيجي واتخاذ القرارات.

اجتماعات ومكافآت مجلس االدارة

اإلدارة  ومتابعة  بمهامه  للقيام  منتظم  بشكل  االدارة  مجلس  يجتمع 
اجتماعاته  خالل  من  البنك  ألعمال  الضرورية  المراقبة  وإجراء  التنفيذية 
أساس  على  االدارة  مجلس  اجتماعات  في  األغلبية  حتسب 

ُ
وت الرسمية. 

السنة  خالل  االدارة  مجلس  عقد  وقد  لألعضاء.  الشخصي  الحضور  أغلبية 
المالية المنتهية فى 2020/12/31م ستة اجتماعات. 

وفيما يلي جدول حضور األعضاء إلجتماعات المجلس لتلك الفترة:

2020/12/1٧ 2020/10/28 2020/٧/29 2020/5/5 2020/2/2٧ 2020/01/28 االسم

      الشيخ/ خالد بن عبداهلل بن علي الخليلي

      الفاضل / مصبح بن سيف بن مصبح المطيري

      السيد /أمجد بن محمد بن أحمد البوسعيدي

      الفاضل /حسين بن يوسف بن داود الشالواني

      الشيخ /سيف بن هالل بن ناصر المعولي

      الفاضل سامي بن يحيى بن حمد الدغيشي

      الفاضل إسحاق بن زايد بن خليفة المعولي

      الشيخ ماجد بن علي بن ماجد المعمري

وقد حصل أعضاء مجلس االدارة على بدل حضور جلسات اجتماعات المجلس 
المنعقدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م على مبلغ ٧3,900 لاير 
ماني، والتي تشمل اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة، حيث لم 

ُ
ع

ماني لكل عضو، استنادا الى تعليمات الهيئة 
ُ

تزد البدالت عن )10,000( لاير ع
العامة لسوق المال. بما أن جميع أعضاء مجلس اإلدارة هم غير تنفيذيين ال 

يوجد أجر ثابت أو حوافز مرتبطة باألداء. 

كما بلغت قيمة رواتب ومكافآت اكبر خمسة موظفين تنفيذيين خالل السنة 
ماني .

ُ
يخ 31 ديسمبر 2020م،  مبلغ وقدره 1,025,٧49  لاير ع المنتهية بتار

لجان مجلس اإلدارة:
د مجال عملها 

ّ
شكل مجلس اإلدارة عدد من اللجان لمهام محددة، وحد

ز 
ّ

ومسؤولياتها بشكل واضح. ويشمل إطار عمل اللجان االهتمام بشكل مرك
البنك. وتشكل هذه  باإلدارة في  متعلقة  ومتخصص في قضايا محددة 
اللجان المتعددة باإلضافة إلى التدقيق الداخلي، وإدارة المخاطر واإلمتثال 

أهم الوسائل التي تضمن اإللتزام بمتطلبات الحوكمة.

اللجنة التنفيذية
االدارة  مجلس  اعضاء  بعض  من  شكلة 

ُ
الم التنفيذية  اللجنة  أعضاء  يمارس 

 عمليات التمويل واالستثمار تتطابق مع سياسات 
ّ

د من أن
ّ

 متزايدة للتأك
ً
أدوارا

د من تنفيذ استراتيجيات األعمال، وتطبيق السياسات واالجراءات 
ّ

البنك والتأك
في البنك.

اللجنة التنفيذية

حضور االجتماعات أعضاء اللجنة

5 الشيخ خالد بن عبداهلل بن علي الخليلي )رئيس اللجنة(

5 الشيخ سيف بن هالل بن ناصر المعولي – عضو

5 الشيخ ماجد بن علي بن ماجد المعمري – عضو 

5 الفاضل سامي بن يحيى بن حمد الدغيشي – عضو

5 عدد اجتماعات اللجنة 

لجنة التدقيق
 المهام  األساسية للجنة التدقيق هي معاونة مجلس اإلدارة في تنفيذ 

ّ
إن

الداخلية،  الرقابة  ونظام  المالية،  ير  التقار آلية  مراقبة  ومسؤولية  مهمة 
ف، 

ّ
ونظام التدقيق، ونظام مراقبة اإلمتثال بالقوانين واألنظمة ومعايير التصر
د من توازن وشفافية ومصداقية المعلومات المالية المنشورة.

ّ
والتأك

 فعالية الرقابة المالية الداخلية في البنك، ونظام 
ً
تراجع لجنة التدقيق أيضا

التدقيق،  أعمال  استقاللية  الداخلي،  التدقيق  وفعالية  المخاطر،  إدارة 
اللجنة نظام  تراجع  أدائه. كما  الخارجي وتقويم  المدقق  لتعيين  والتوصية 
ير المالية،  مراقبة اإلمتثال بالقوانين واألنظمة المحلية التي تؤثر على التقار

باالضافة إلى معايير تنفيذ األعمال.
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لجنة التدقيق

حضور االجتماعات أعضاء اللجنة

4 السيد /أمجد بن محمد بن أحمد البوسعيدي )رئيس اللجنة(

4 الفاضل حسين بن يوسف بن داود الشالواني – عضو

4 الفاضل مصبح بن سيف بن مصبح المطيري – عضو 

4 عدد اجتماعات اللجنة 

لجنة الموارد البشرية والتعويضات
ية والتعويضات هو مراجعة معايير اختيار الرئيس   دور لجنة الموارد البشر

ّ
إن

 مناصب أساسية أخرى، 
ّ

العليا وإجراءات تعيينهم، وأي التنفيذي واالدارة 
د اللجنة من تطبيق إطار عمل المكافآت للرئيس التنفيذي 

ّ
باالضافة إلى تأك

ية،  السار القوانين واألنظمة  أو  االدارة  رها مجلس 
ّ
يقر العليا، كما  واالدارة 

والموافقة عليها. 

لجنة الموارد البشرية والتعويضات

حضور االجتماعات أعضاء اللجنة

5 )رئيس  المعولي  ناصر  بن  هالل  بن  سيف  الشيخ   
اللجنة(

4 الشيخ خالد بن عبداهلل بن علي الخليلي – عضو

4 الفاضل إسحاق بن زايد بن خليفة المعولي – عضو

4 الفاضل سامي بن يحيى بن حمد الدغيشي – عضو 

5 عدد اجتماعات اللجنة

لجنة إدارة المخاطر واإلمتثال 
معاونة  هي  واالمتثال  المخاطر  إدارة   ، الحوكمة  للجنة  الرئيسة  المهمة 
مجلس االدارة في تنفيذ متطلبات الحوكمة ومسؤوليات اإلمتثال وإدارة 
العامة  والهيئة  المركزي  البنك  وأنظمة  القوانين  تحددها  كما  المخاطر 
 عليه، تمارس 

ً
البنك. وبناء مان والنظام الداخلي في 

ُ
لسوق المال في ع

اللجنة صالحياتها وسلطاتها التي فوضها إليها مجلس االدارة. والمهمة 
األساسية للجنة هي التأكد من أن االدارة العليا في البنك ملتزمة بتطبيق 

ل 
ّ

سياسات البنك في إدارة المخاطر واالمتثال، ومراقبة تنفيذها. ولن تتدخ
أو  المفردة  العمليات  تقيم  في  أو  للمخاطر  اليومية  االدارة  في  اللجنة 

 النظر عن قيمتها أو مستوى المخاطر فيها.  
ّ

تقييمها بغض

لجنة الحوكمة وإدارة المخاطر واالمتثال 

حضور االجتماعات أعضاء اللجنة

4 )رئيس  المطيري  مصبح  بن  سيف  بن  مصبح  الفاضل 
اللجنة(

4 الفاضل حسين بن يوسف بن داود الشالوني – عضو

4 الفاضل إسحاق بن زايد بن خليفة المعولي - عضو

4 عدد اجتماعات اللجنة

المساهمون الرئيسيون
ماني، وأدرجت أسهم 

ُ
س بنك نزوى برأس مال قدره )150( مليون لاير ع

ّ
تأس

البنك  في سوق مسقط لألوراق المالية. وفيما يلي قائمة بالمساهمين 
الذين يمتلكون أسهم بنسبة )5%( أو أكثر من رأس المال، كما هي عليه 

بنهاية ديسمبر 2020م:

نسبة المساهمة )%( المساهم

12.422٦٧ أفالج لالستثمار المالي

9.22٦54 صندوق تقاعد موظفى الخدمة المدنية

8 الغدير لإلستثمار

٧.32٦22 الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية 

5.09319 صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط السلطاني

5.02333 شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.ع

47.09195 المجموع

حركة سعر سهم بنك نزوى وأداء القطاع المالي في سوق مسقط لألوراق المالية

أداء القطاع المالي في سوق مسقط لألوراق 
المالية مؤشر القطاع حركة سعر سهم بنك نزوى الشهر/ السنة

اإلقفال األدنى األعلى اإلقفال األدنى األعلى
٦51٧.5100 ٦514.٧٦00 ٦533.2400 40٧9.2900 0.100 0.1000 0.1010 يناير 2020
٦518.٦000 ٦50٧.3300 ٦523.4500 4130.9100 0.102 0.1000 0.1040  فبراير 2020
5442.5400 5442.5400 5518.٧٦00 3448.2900 0.090 0.0900 0.0910  مارس 2020
55٦9.2٦00 55٦9.2٦00 5٦23.٦200 3539.4٦00 0.091 0.0910 0.0910 يل 2020  أبر
55٧٧.4٦00 5532.2100 5580.٦900 3544.5800 0.095 0.0920 0.0990  مايو 2020
558٦.2٧00 558٦.2٧00 5٦1٦.5500 351٦.0000 0.095 0.0950 0.09٦0  يونيو 2020
5٧0٦.3900 5٦90.٧000 5٧0٧.4200 35٦8.1000 0.09٧ 0.09٧0 0.0980  يوليو 2020
٦125.9800 ٦088.4٦00 ٦150.9800 3٧٧1.8900 0.101 0.1000 0.1020  أغسطس 2020
5833.2400 5831.2100 58٦1.1900 3٦14.٦400 0.101 0.1000 0.1020  سبتمبر 2020
5٦21.٧٧00 5٦18.2800 5٦2٧.5900 355٧.٧٧00 0.099 0.0990 0.0990  أكتوبر 2020
5٧09.4800 5٧01.3٧00 5٧20.0000 3٦43.5200 0.098 0.0980 0.0990  نوفمبر 2020
5٦51.0800 5٦35.4200 5٦55.0200 3٦58.٧٧00 0.09٦ 0.0950 0.09٦0  ديسمبر 2020

المصدر: سوق مسقط لألوراق المالية
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الشرعي في بنك نزوى والذي تم تأسيسه بموافقة من هيئة الرقابة 
يز مستوى  الشرعية . حيث تسهم النظم والسياسات الشرعية في تعز
إشراف أعضاء مجلس اإلدارة، وهيئة الرقابة الشرعية وإدارة البنك لضمان 
ية بالبنك مع  مدى توائم وتوافق العمليات التشغيلية واألنشطة التجار

أحكام الشريعة اإلسالمية ومتطلباتها.

العمل على ضمان توافق جميع األعمال واألنشطة التمويلية التي يتم   -
البنك  أصدر  وقد  اإلسالمية.  الشريعة  أحكام  مع  البنك  في  إجراؤها 
الشرعية،  الرقابة  بتأسيس هيئة  المتعلقة  الشروط  العديد من  المركزي 
وقسم اإللتزام  الشرعي )الداخلي( في البنوك اإلسالمية. وتعد هيئة 
الرقابة الشرعية مستقلة بذاتها وتلعب دورا حيويا في توفير السياسات 
االستثمار  وأنشطة  المصرفية  بالمعامالت  يتعلق  فيما  الشرعية  واألطر 
التي يقوم بها البنك. كما تقوم هيئة الرقابة الشرعية بدور رقابي على 
قسم اإللتزام الشرعي وذلك لضمان توافق جميع المعامالت المصرفية 

في البنك مع األحكام الشرعية.

الشرعي  اإللتزام   يقوم قسم  المؤسسي،  بالمستوى  يتعلق  وفيما   -
كال  يعمل  حيث  البنك،  وإدارة  الشرعية  الرقابة  هيئة  بين  الوسيط  بدور 
القسمين )هيئة الرقابة الشرعية وقسم الإللتزام  الشرعي( في توفير 
لتحقيق توافق جميع األنشطة  البنك  التوجيهية إلدارة  القرار والمبادئ 
اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مع  البنك  بها  يقوم  التي  والعمليات 
البنك  من  الصادر  اإلسالمية  للبنوك  التنظيمي  اإلطار  مع  وإمتثالها 
يتعلق  فيما  والمحاسبة  المساءلة  مهمة  فإن  ذلك  ومع  المركزي. 
باإلمتثال مع أحكام الشريعة اإلسالمية والنظم والسياسات الموضوعة 

من قبل هيئة الرقابة الشرعية تظل في يد مجلس اإلدارة وإدارة البنك.

 لهيئة الرقابة الشرعية ومكتب الرئيس 
ً
يتبع قسم اإللتزام الشرعي عمليا  -

الرقابة  هيئة  وتقوم  ية.  اإلدار بالقضايا  يتعلق  فيما  وذلك  التنفيذي 
الفتاوى،  من  نسخ  بتزويد  الشرعي  اإللتزام  قسم  خالل  من  الشرعية 
عملية  ألن  نظرا  التنفيذي،  والرئيس  اإلدارة  لمجلس  الشرعية  والقرارات 
اإللتزام وتطبيق هذه القرارات في كافة العمليات التمويلية والمنتجات 
والخدمات التي يقدمها البنك إنما يقع على عاتق اإلدارة. وفي الجانب 
اآلخر، فإن هيئة الرقابة الشرعية تقوم بتسليم جميع النتائج التي تخرج بها 

للجمعية العمومية للمساهمين في نهاية كل عام.

يقوم قسم الإللتزام الشرعي بأداء مهامه وفقا للقوانين والسياسات   -
قبل  من  والصادرة  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة  التنظيمية  
 ،)IBRF(اإلسالمية للبنوك  التنظيمي  اإلطار  خالل  من  المركزي  البنك 
والقرارات واألحكام الشرعية الموضوعة من قبل هيئة الرقابة الشرعية، 
باإلضافة إلى المعايير الشرعية الصادرة من هيئة المحاسبة و المراجعة 
توافق   لضمان  وذلك   )AAOIFI( اإلسالمية  المالية  للمؤسسات 
ذلك،  على  وعالوة  الشرعية.  األحكام  مع  بها  يقوم  التي  األنشطة  
قبل  الشرعية  بالمراجعة  بشكل مستمر  الشرعي  اإللتزام   يقوم قسم 
تنفيذ المعاملة، باإلضافة إلى تدقيقها من الناحية الشرعية بعد التنفيذ . 
حيث تشمل المراجعة والتدقيق الشرعي جميع المعامالت التي تتم في 
البنك وبمختلف مستوياتها، والوثائق ذات الصلة، واالجراءات المعتمدة 
من قبل البنك. وعالوة على ذلك، فإن جميع األنشطة المتعلقة بالرقابة 
ير الشهري المعد للرئيس التنفيذي والذي  الشرعية يتم توثيقها في التقر
ير  التقر الشرعية على  الرقابة  يتم إطالع هيئة  يتم مشاركته معه  كما 
بشكل فصلي . كما يتم إدراج المعامالت  المخالفة ألحكام الشريعة –إن 

ير الشهري. وجدت- في التقر

التواصل مع المساهمين والمستثمرين
باالضافة  السنوي  ير  التقر  من 

ً
جزءا التحليل  ير  وتقر اإلدارة  تشكل مناقشات 

والمعايير  الرسمية  التنظيمية  المتطلبات  حسب  التفصيلية  االفصاحات  إلى 
الدولية، يفصح البنك عن القوائم المالية المرحلية على أساس ربع سنوي. 
وينشر البنك هذه المعلومات وغيرها من المعلومات األخرى المتعلقة بها 
على موقع البنك اإللكتروني )www.banknizwa.om(  وعلى الموقع 

.)www.msm.gov.om( ،اإللكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية

العربية  باللغتين  محليتين  يدتين  جر في  الفصلية  النتائج  البنك  ينشر  كما 
ية. وتبقى هذه المعلومات متاحة للمساهمين من البنك. وينشر  واالنكليز
البنك كل المستجدات في قسم أخبار البنك على موقع البنك اإللكتروني.

اإلمتثال بالمتطلبات التنظيمية
للتأكد  الدوري  الفحص  بإجراء  العماني  المركزي  البنك  قام   ، العام  خالل 
من التزام البنك بالمتطلبات التنظيمية، وقد أسفرت نتائج الفحص عن عدم 

ية أو غرامات مالية على البنك. وجود أي مخالفات جوهر

وهيئة  العماني  المركزي  البنك  فرضها  التي  الغرامات  تفاصيل  يلي  فيما 
سوق المال على البنك خالل فترة الثالثة أعوام الماضية:

2020 2019 2018 الجهة المشرعة

ال توجد 
غرامات

ال توجد 
غرامات

ال توجد 
غرامات

الهيئة العامة لسوق المال

ال توجد 
غرامات

ال توجد 
غرامات

8,000 ر.ع البنك المركزي العماني

سياسة توزيع األرباح

يع األرباح مع توجيهات البنك المركزي العماني والهيئة  تتطابق سياسة توز
يع األرباح، وتكون  العامة لسوق المال. وينتهج البنك سياسة متحفظة لتوز
يع األرباح إلى المساهمين بعد األخذ بعين اإلعتبار التوجيهات  التوصية بتوز
وموافقة  المستقبلية  النمو  توقعات  إلى  باالضافة  الرسمية  التنظيمية 

الجمعية العامة للمساهمين وعوامل مختلفة أخرى.

هيئة الرقابة الشرعية

وتضم هيئة الرقابة الشرعية كال من: 

الرقابة  هيئة  رئيس   ، الغاربي  راشد  بن  د 
ّ

محم الدكتور  الشيخ  فضيلة   .1
الشرعية؛

فضيلة الشيخ ابراهيم بن ناصر الصوافي، عضو هيئة الرقابة الشرعية؛  .2

الدكتور عزنان حسن، عضو هيئة الرقابة الشرعية.  .3

تم انتخاب الشيخ الدكتور محمد الغاربي والشيخ إبراهيم الصوافي كعضوين 
في هيئة الرقابة الشرعية من قبل الجمعية العامة السنوية في 28 مارس 
2019 لمدة 3 سنوات ، في حين تم تعيين الدكتورعزنان حسن كعضو في 
مجلس  أعضاء  قبل  من   2020 ديسمبر  في   )SSB( الشرعية   الرقابة  هيئة 
العامة.  للجمعية  المقبل  السنوي  االجتماع  للتصديق في  ، خاضع  اإلدارة 
وحل الدكتور عزنان محل الشيخ الدكتورعبد الستار عبدالكريم أبوغدة، واألخير 

شغل منصب رئيس هيئة الرقابة الشرعية  )SSB( حتى أكتوبر 2020م.

مهام ومسؤوليات هيئة الرقابة الشرعية:
تعد  والتي  الشرعية  الحوكمة  عناصر  أحد  الشرعي  اإللتزام   يعد قسم   -
اإللتزام  قسم  مع  الحال  هو  كما  الشركات،  حوكمة  لهيكلة  مماثلة 
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التي  المعامالت  باإلشراف على جميع  التدقيق الشرعي  تقوم  وحدة   -

تتم في األقسام. بحيث يتم نقل جميع المالحظات والنتائج التي تتوصل 

لها الوحدة  إلى هيئة الرقابة الشرعية والتي تقوم بدورها بمناقشة 

ير باإلضافة  ير مع اإلدارة، و توثيق مالحظات اإلدارة اتجاه التقار هذه التقار

إلى اقتراح خطط عمل لكل مالحظة يتم تلقيها.

وفقا  تكون  أن  يجب  البنك،  في  اجراؤها  يتم  التي  المعامالت  جميع   -

لمعايير التشغيل الداخلي الموضوعة من قبل قسم العمليات والتي تم 

اعتمادها من قبل رؤوساء األقسام األخرى بما فيها قسم الشريعة. 

ويقوم قسم التدقيق الشرعي باستخدام قائمة للمراجعة وذلك وفقا 

وذلك  الشرعية  الرقابة  هيئة  قبل  من  الموضوعة  التوجيهية  للمبادئ 

لتحقيق المطالب الشرعية، ولضمان اإللتزام  بمعايير التشغيل الداخلي.

أدناه جدول حضور أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 
لالجتماعات المعقودة خالل العام 2020:

المنصباسم العضو

202
0/

1/2
3

202
0/

8/
18

202
0/

12
/2

9

الرئيس الشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة
Xالسابق

الرئيس الشيخ الدكتور محمد الغاربي
الحالي

عضوالشيخ إبراهيم الصوافي

عضوالدكتور عزنان حسن

جدول حضور أعضاء اللجنة التنفيذية المنبثقة عن 
هيئة الرقابة الشرعية خالل العام 2020:

اللجنة التنفيذية / هيئة الرقابة الشرعية

عدد االجتماعاتاسم العضو

8الشيخ الدكتور محمد الغاربي

8الشيخ إبراهيم الصوافي

8إجمالي عدد االجتماعات التي عقدت خالل العام

وقد حصل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على بدل حضور جلسات اجتماعات 

الهيئة المنعقدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م على مبلغ  

ماني، والتي تشمل اجتماعات اللجنة المنبثقة عنه أيضا.
ُ

54,400  لاير ع

بيان المبالغ المدفوعة ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية 
واللجنة التنفيذية الشرعية خالل العام 2020:

إجمالي المدفوع لكل عضوالعضوالرقم

12,500 ر.عالشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة 1

20,٧00 ر.عالشيخ الدكتور محمد الغاربي2

20,٧00 ر.عالشيخ إبراهيم الصوافي3

500 ر.عالدكتور عزنان حسن 4

54,400 ر.عإجمالي المدفوعات

هيئة الرقابة الشرعية:
ة  )الرئيس السابق(

ّ
ار عبد الكريم أبو غد

ّ
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الست

إدارة  رئيس مجلس  أبو غدة منصب  الكريم  الستار عبد  الدكتور عبد  شغل 
هيئة الرقابة الشرعية في بنك نزوى حتى 23 أكتوبر 2020 م. كان الدكتور 
 للعديد من الكتب في 

ً
شخصية مرموقة في الصيرفة اإلسالمية ، ومؤلفا

المواد  من  وغيرها  الحديثة  المالية  المعامالت  اإلسالمي وفتوى  الفقه 
اإلسالمية المتخصصة.

منظمة  من  المتطور  اإلسالمي  الفقه  مجمع  في  نشطا  عضوا  كان 
هيئة  وعضو  السعودية،  العربية  المملكة  جدة،  في  اإلسالمية  الجمعية 
الرقابة الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
مجالس  في  وعضوا  اإلدارة  مجلس  رئيس  وكان  ين.  البحر في   )AAOIFI(
المنطقة  في  اإلسالمية  والمؤسسات  البنوك  من  لعدد  الشرعية  الرقابة 
ين، ومؤشر داو  بما في ذلك هيئة الرقابة الشرعية للبنك المركزي في البحر
يكية. كما عمل الدكتور أبو غدة كخبير ومراسل  جونز، الواليات المتحدة األمر
لموسوعة الفقه اإلسالمي ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ، الكويت.

في  بكالوريوس  درجتي  على  حاصل  ار 
ّ
الست عبد  الدكتور  أن  بالذكر  الجدير 

جامعة  من  ماجستير  ودرجتي  دمشق  جامعة  من  والشريعة  الحقوق 
األزهر في جمهورية مصر العربية، األولى في الشريعة والثانية في علوم 
ه حاصل على درجة الدكتوراه في الشريعة )الفقه 

ّ
الحديث، إضافة إلى أن

.
ً
قارن( من جامعة األزهر أيضا

ُ
االسالمي الم

د بن راشد الغاربي )رئيس الهيئة الحالي(
ّ

الشيخ الدكتور محم
هيئة  عضوية  إلى  الغاربي  راشد  بن  محمد  الدكتور  الشيخ  فضيلة   

ّ
انضم

تم  وقد  2012م،  العام  من  يوليو  في  نزوى  بنك  في  الشرعية  الرقابة 
تكليفه اآلن كرئيس لمجلس إدارة هيئة الرقابة الشرعية )SSB( للبنك.

قسم  في  مساعد  أستاذ  منصب   
ً
حاليا الغاربي  الشيح  فضيلة  يشغل 

العديد  رصيده  في  ولديه  قابوس،  السلطان  بجامعة  اإلسالمية  العلوم 
ساهماته 

ُ
قة نتجت عن م

ّ
عم

ُ
فات العلمية والفقهية واألبحاث الم

ّ
ؤل

ُ
من الم

دول.  ة 
ّ

عد في  المتخصصة  تمرات 
ُ

والمؤ الندوات  من  الكثير  في  المثمرة 
العديد  الغاربي  الدكتور  فضيلة  نشر  فقد  عة، 

ّ
تنو

ُ
الم كتبه  الى  وإضافة 

المصرفية  المعامالت  فقه  حول  الشريعة  في  المتخصصة  األبحاث  من 
اإلسالمية.
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ة درجات علمية بما في ذلك درجة 
ّ

وقد حصل الدكتور الغاربي على  عد
الشرعي والوعظ واإلرشاد في سلطنة  القضاء  البكالوريوس من معهد 
في  الدكتوراه  ودرجة  األردنية،  الجامعة  من  الماجستير  ودرجة  مان، 

ُ
ع

يتونة في تونس. العلوم اإلسالمية من جامعة الز

افي )عضو(
ّ

الشيخ إبراهيم بن ناصر الصو
الرقابة  هيئة  إلى عضوية  افي 

ّ
الصو ناصر  بن  ابراهيم  الشيخ  فضيلة   

ّ
انضم

الشيخ  ويشغل  2012م.  عام  من  يوليو  في  نزوى  بنك  في  الشرعية 
عام  فتي 

ُ
م الشيخ  سماحة  بمكتب  الفتوى  أمين  منصب  أيضا  الصوافي 

والزكاة  لألوقاف  الرئيسية  اللجنة    في 
ً
إلى كونه عضوا إضافة  السلطنة، 

في وزارة األوقاف والشؤون الدينية.

ة 
ّ

لماء البارزين في الشريعة حيث قدم عد
ُ

افي أحد الع
ّ

 الشيخ الصو
ّ

عد
ُ
وي

ص في بحث القضايا اإلسالمية، كما 
ّ

يونية، وهو متخص برامج إذاعية وتلفز
 عن تأليفه ألكثر من 

ً
اء في الصحف، فضال

ّ
 له الكثير من المقاالت وزوايا القر

ّ
أن

ة مواضيع 
ّ

يبية حول عد  من الدورات التدر
ٍ

 وتنظيمه لمجموعة
ً
ين كتابا عشر

ؤتمرات التمويل 
ُ

إسالمية. ويشارك الشيخ الصوافي بشكل مستمر في م
والفقه  الشركات  وحوكمة  والصكوك  التكافلي  والتأمين  اإلسالمي 

اإلسالمي، على سبيل الذكر ال الحصر.

هذا، ويحمل الشيخ الصوافي درجة اإلجازة العالية في القضاء من معهد 
المراقب  شهادة  على  حصل  وقد   ، واإلرشاد  والوعظ  الشرعي  القضاء 
المالية  ؤسسات 

ُ
للم راجعة 

ُ
والم حاسبة 

ُ
الم هيئة  من  الشرعية  والمدقق 

.)AAOIFI( اإلسالمية

الدكتور عزنان حسن )عضو( 
في  نزوى  بنك  في  الشرعية  الرقابة  هيئة  إلى  عزنان  الدكتور  انضم 
الصيرفة  معهد  في  الشريعة  في  مساعد  أستاذ  وهو  2020م.  ديسمبر 
رئيس  منصب  ا 

ً
حالي الدكتور  يشغل   .IIiBF( ،IIUM( والتمويل  اإلسالمية 

وهو   )ASAS( اإلسالمي  التمويل  في  الشرعيين  ين  المستشار جمعية 
ا نائب رئيس المجلس االستشاري الشرعي وهيئة األوراق المالية ونائب 

ً
أيض

ية الشرعية وصندوق ادخار الموظفين  )EPF(. كما  رئيس اللجنة االستشار
المحاسبة والمراجعة  الشرعي، هيئة  االستشاري  المجلس  أنه عضو في 
 ، للشريعة  العليا  والهيئة  ين  البحر في  اإلسالمية  المالية  للمؤسسات 
لمصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي . كما أنه عضو في مجلس إدارة 

.Maybank Islamic Berhad

جامعة  من  الشريعة  في  األولى  درجته  على  حسن  عزنان  الدكتور  حصل 
الشريعة من جامعة  الماجستير في  بنجاح درجة  األزهر  )1994(. ثم أكمل 
حصل  ثم  أطروحته.  بنشر  التوصية  وتمت   )1998( )ممتاز(،  بامتياز  القاهرة 
على الدكتوراه من جامعة ويلز ، المبيتر ، المملكة المتحدة  )2003(. قام 
ا 

ً
ا وقدم أكثر من مئة عرض

ً
الدكتور عزنان بنشر وإقامة أكثر من خمسين بحث

ا.
ً
تقديمي

فريق االدارة 
يتولى   - التنفيذي  الرئيس  الكايد،  الكريم  عبد  جمال  خالد  الفاضل/ 
الفاضل خالد مهام قيادة وإدارة اإلدارة التنفيذية للبنك، ووضع األهداف 
مصالح  مع  يتواءم  بشكل  المؤسسة  أداء  وضبط  للبنك،  االستراتيجية 
خالد  الفاضل  يتولى  كما  المصالح.  وأصحاب  والموظفين،  المساهمين، 
مع  يتماشى  بما  بالبنك  األعمال  قطاعات  جوانب  جميع  على  اإلشراف 
والخدمات  المنتجات  محفظة  ذلك  في  بما  اإلسالمي  التمويل  مبادئ 

المتطورة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. وتحت قيادته، تمكن البنك 
بنك  من  مكنت  والتي  واإلنجازات،  النجاحات  من  جديدة  فصول  كتابة  من 
يادية  الر يز مكانته  أكبر حصة سوقية كبنك متكامل وتعز نزوى من تحقيق 
في خارطة الصيرفة اإلسالمية في السلطنة كبنك إسالمي قوي يقوده 

االبتكار وعالقاته المميزة مع عمالئه. 

ية  يز سمعة وقوة العالمة التجار كما يقود الفاضل خالد فريق اإلدارة لتعز
مختلف  في  والشركات  األفراد  من  عمالئه  محفظة  يادة  وز نزوى  لبنك 
القطاعات. وعالوة على ذلك، يعمل على دعم وقيادة المبادرات والبرامج 
اإلسالمي  التمويل  مزايا  حول  الوعي  يادة  لز للبنك  والمبتكرة  المستمرة 
في  ومساهمته  لجهوده  ونظرا  السلطنة.  أنحاء  مختلف  في  للجمهور 
نمو وتطوير صناعة الصيرفة اإلسالمية، تم تكريمه بجائزة "شخصية العام 
التمويل اإلسالمي  التمويل اإلسالمي" في حفل توزيع جوائز  في قطاع 

العالمي لعام 2018.

وهو خبير في الصناعة المالية لديه أكثر من 28 سنة من الخبرة الناجحة في 
مجاله ، ويرتبط مع بنك نزوى منذ إنشائه. قبل انضمامه إلى البنك ، شغل 
تحظى  التي  المالية  المؤسسات  المناصب في مجموعة من  العديد من 
باحترام كبير بما في ذلك نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول المالي في بنك 
األردن دبي اإلسالمي والمسؤول المالي في بنك ستاندرد تشارترد األردن. 
المصرفية،  المؤسسات  إدارة  تضم  عديدة  مجاالت  لتشمل  خبرته  وتمتد 
والرقابة المالية ، والمحاسبة، وإدارة المخاطر واإللتزامات واألصول وغيرها 

من المجاالت األخرى. 

ويحمل الفاضل خالد درجة الماجستير في المحاسبة الدولية والتمويل من 
أكمل  فيها  لألعمال  كولومبيا  كلية  من  خريج  أيضا  وهو  ليفربول.  جامعة 
برنامج اإلدارة التنفيذية. باإلضافة إلى ذلك ، فهو محاسب إداري معتمد 

يين. ومدير مالي معتمد من معهد المحاسبين اإلدار

للشركات  المصرفية  المعامالت  عام  مدير   – ر.ناراسيمان  الفاضل/ 
المعامالت  عام  مدير  منصب  مهام  حاليا  ناراسيمهان  الفاضل  يشغل 
عقود  أربعة  من  ألكثر  تمتد  عملية  خبرة  يملك  حيث  للشركات،  المصرفية 
في مجال األعمال المصرفية، والتي تشمل المعامالت المصرفية لألفراد، 
والمعامالت  واالستثمار،  ينة،  والخز للشركات،  المصرفية  والمعامالت 
وغيرها  المشاريع  وتمويل  والمتوسطة،  الصغيرة  للمؤسسات  المصرفية 

من المجاالت المصرفية.

أمضى ناراسيمان سنوات في العمل في أدوار تنفيذية في مجموعة من 
أكبر المؤسسات المالية المرموقة في آسيا. خالل مسيرته في بنك نزوى 
التي تمثلت في تحقيق  ناراسيمهان من تحقيق عديد من اإلنجازات  تمكن 
الموارد  تطوير  إلى  إضافة  للبنك،  التمويلية  المحفظة  في  ملحوظ  نمو 
ناراسيمهان  ويحمل  للشركات.  المصرفية  المعامالت  مجال  في  البشرية 
األعمال  في  العليا  الدراسات  ودبلوم  العلوم  في  الماجستير  درجة 
المصرفية. وقد شارك في عدد من الندوات المحلية والدولية كمتحدث 
ا بتأليف عدة مقاالت حول الصيرفة 

ً
ورئيس لجلسات نقاشية. كما قام أيض

اإلسالمية في مطبوعات كلية الدراسات المصرفية والمالية.

يتمتع  الداخلي،  التدقيق  عام  مدير  اللمكي،  سعيد  ناصر  الفاضل/ 
بأكثر من 24 عاما من الخبرة المصرفية. قبل انضمامه إلى بنك نزوى ، عمل 
العربية  والمملكة  عمان  سلطنة  في  شهيرة  ودولية  محلية  بنوك  في 
السعودية. خالل مسيرته المهنية ، تقلد العديد من المناصب اإلدارية في 
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مجال التدقيق،  في الوقت الذي تمكن من تطوير والحفاظ على عالقات 
يز اإلدارة القوية  عمل قوية على المستويين االستراتيجي والتشغيلي، وتعز
للمخاطر ورفع مستوى التدقيق. وشغل الفاضل/ناصر اللمكي منصب نائب 
رئيس قسم التدقيق في أحد البنوك اإلسالمية الرائدة في المملكة العربية 
السعودية. وهو حاصل على درجة الماجستير في القيادة واالستدامة من 

يا بالمملكة المتحدة. جامعة كمبر

الفاضل/ مجاهد سعيد الزدجالي ، مدير عام تكنولوجيا المعلومات 
ه نحو النتائج 

ّ
والعمليات، السيد مجاهد هو قائد استراتيجي وحاسم وموج

ا من الخبرة المهنية مع معرفة متعمقة في التحول 
ً

مع أكثر من 20 عام
الرقمي واالبتكار. يقود مشروع التحول الرقمي واالبتكار كجزء من مبادرة 
"البنك  ليصبح  نزوى  بنك  رؤية  لتقديم  المدى  طويلة  اإلستراتيجية  البنوك 

الرقمي المفضل" للمواطنين العمانيين .  

تخرج مجاهد الزدجالي من برنامج الرؤساء التنفيذيين الوطنيين 2 - 201٦ الذي 
الدولي  المعهد  السلطاني وقدمه  البالط  ديوان  رعاية  تحت  تطويره  تم 
األعمال  إدارة  في  الماجستير  درجة  على  حاصل   .)IMD( ية   اإلدار للتنمية 
من جامعة لوتون بالمملكة المتحدة. تتضمن أوراق االعتماد األخرى برنامج 
يكية  األمر المتحدة  بالواليات  لألعمال  هارفارد  كلية  من  العامة  اإلدارة 
بالمملكة  واإلدارة  القيادة  معهد  من  واإلدارة  القيادة  في  ودبلوم 

المتحدة.

الفاضل/ محمد فدا حسين – نائـب مدير عام إدارة المخاطر يحمل درجة 
يكية ودرجة الماجستير  الماجستير في الهندسة من الواليات المتحدة األمر
ألكثر  تمتد  خبرة  ولديه  قابوس.  السلطان  جامعة  من  األعمال  إدارة  في 
من 2٦ عاما من الخبرة في القطاع المصرفي، و13 سنة في مجال إدارة 
المخاطر في مجاالت تشمل استراتيجيات تقليل المخاطر الحرجة للمؤسسة، 
وتطوير سياسات إدارة المخاطر وعملية االتصال الخاصة بها، وإدارة مخاطر 

.)ERM( المؤسسة

وقد عمل الفاضل محمد كعضو في لجان عديدة، وشارك في فرق عمل 
ا )غير متفرغ( 

ً
مختلفة معنية بالشؤون المصرفية والتنمية. كما عمل محاضر

.)CBFS( في كلية الدراسات المصرفية والمالية

المصرفية  المعامالت   – عام  مدير  مساعد  الزعابي،  الفاضل/عارف 
حيث  المصرفي.  القطاع  في  الخبرة  من  عقدين  من  أكثر  يملك  لألفراد، 
ية والتجزئة. كما يملك الزعابي  تشمل خبرته مجالي الخدمات المصرفية التجار
خبرة واسعة في إدارة الفروع المصرفية لألفراد والمبيعات، والمعامالت 
الزعابي  الفاضل/عارف  شغل  و  والمبيعات.  والمنتجات  لألفراد،  المصرفية 
سابقا العديد من المناصب القيادية في عدد من البنوك المحلية الرائدة. 
الخليج.  كلية  األعمال من  إدارة  البكالوريوس في  درجة  حاصل على  وهو 
األعمال في  إدارة  الماجستير في  الحصول على درجة  حاليا على  ويعمل 

كلية مجان.

 - عام  مدير  مساعد  المحاربي،  علي  بن  راشد  بن  سالم  الفاضل/ 
المسؤول المالي لديه 24 عاما من الخبرة المصرفية المتنوعة تتراوح بين 
البنوك المحلية والدولية. وهو محاسب إسالمي معتمد ، فني محاسبة 
معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في المملكة المتحدة، 
في  قيادة  شهادة  على   

ً
مؤخرا حصل  البكالوريوس.  شهادة  ويحمل 

التمويل اإلسالمي من معهد متخصص من المملكة المتحدة بامتياز. يمتلك 
خبرة في جميع المعايير المالية المطبقة في هيئة المحاسبة والمراجعة 

والمعايير   ، للمحاسبة  الدولية  والمعايير   ، اإلسالمية  المالية  للمؤسسات 
ير المالية ، والتشريعات المحلية. قبل انضمامه إلى بنك نزوى  الدولية للتقار
بنك  والمالية في  ية  التجار للشؤون  التنفيذي  المدير  كان يشغل منصب   ،
المالية،  المحاسبة   ، المالية  ير  التقار مجال  في  متنوعة  خبرة  لديه  صحار. 

ية ، الضوابط الداخلية ، تخطيط األعمال وإدارة األداء. المحاسبة اإلدار

الفاضل/ طارق محمد عثمان، رئيس الدائرة القانونية وأمين سر مجلس 
ا من الخبرة في 

ً
اإلدارة، وهو مخضرم في المجال القانوني ولديه 38 عام

العمل مع مؤسسات مالية مرموقة في المنطقة. خبرته الرئيسية هي 
مع بنك دبي اإلسالمي - اإلمارات العربية المتحدة حيث عمل كمستشار 
أنه عمل في  الناجحة. كما  ا من مسيرته 

ً
قانوني ومحامي لمدة 12 عام

قانوني  كمستشار  ا 
ً

عام  14 لمدة  عمل  حيث  مشهورة  مالية  غير  شركة 
وسكرتير مجلس اإلدارة. حاصل على درجة الماجستير في القانون التجاري.

دائرة  رئيسة  سعيد،  آل  جيفر  بنت  وسام  السيدة/  السمو  صاحبة 
مجال  الخبرة في  من  عاما   15 لديها  المؤسسي،  اإلتصال  و  التسويق 
إدارة  وسام  السيدة  ترأست  أن  سبق  المؤسسي.  واالتصال  التسويق 
انضمامها  قبل  للتسويق  العمانية  النفط  شركة  في  المؤسسة  شؤون 
المؤسسية  االتصاالت  في  البكالوريوس  درجة  لديها  نزوى.  بنك  إلى 
التسويق  في  الماجستير  درجة  مع  باريس  في  يكية  األمر الجامعة  من 
السيدة  تحمل  كما  المتحدة.  المملكة  كارديف،  جامعة  من  االستراتيجي 
وسام شهادة متخصصة في التسويق المباشر. خارج حياتها المهنية في 
سلطنة عمان ، تدربت السيدة وسام أيضا مع مكتب اإلعالم العام التابع 

لليونسكو وغرفة التجارة الدولية ومقرها في باريس ، فرنسا.

ا 
ً

20 عام أكثر من  لديه  الشرعية،  اإلدارة  رئيس  القضاة،  الدكتور/منصور 
البنك  المصرفي اإلسالمي والشرعي. عمل في  التدقيق  الخبرة في  من 
التدقيق  ومدير  الشرعية  الرقابة  هيئة  سكرتير  بصفته  األردني  اإلسالمي 
مساعد  عام  كمدير  السعودي  اإلنماء  بنك  في  عمل  كما   ، الشرعي 
السياسات  في  التدقيق  قسم  مدير  إلى  باإلضافة  الشرعية  للمجموعة 
في  الدكتوراه  درجة  على  حاصل  منصور  الدكتور  الشرعية.  واإلجراءات 
األردن.  اليرموك في  اإلسالمية واالقتصاد من جامعة  المصرفية  األعمال 
باإلضافة إلى ذلك ، حصل على دبلوم مهني في المحاسبة والمراجعة من 
األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ، األردن. وهو أيضا مصرفي 
إسالمي معتمد )CIB( وأخصائي إسالمي معتمد )الشريعة اإلسالمية( 
جودة  ومدقق  ومقيم   ، األعمال  يادة  لر معتمد  ومستشار   )CISSA(

داخلي معتمد وخبير معتمد في إدارة العقود والتعاقد والعالقات.

يتولى  اإللتـزام،  إدارة  رئيـس  الهاشمي،  حمد  بن  محمد  الفاضل/ 
الشركات،  التنظيمية وحوكمة  للوائح  االلتزام  دائرة  إدارة مسؤوليات  ا 

ً
حالي

بخبرة  محمد  الفاضل  ويتمتع  اإلرهاب.  وتمويل  األموال  غسيل  ومكافحة 
الخبرة  من  سنوات  ست  ذلك  في  بما  سنة،   11 من  ألكثر  تمتد  مهنية 
العملية كمفتش خارجي للبنوك في البنك المركزي العماني. ويحمل درجة 

البكالوريوس في المحاسبة من جامعة السلطان قابوس. 

الحوكمة،  في  دولية  دبلوم  كذلك  يحمل  الهاشمي  محمد  والفاضل 
 International(، الدولية  اإللتزام  جمعية  من  واإللتزام  المخاطر، 
على  عالوة  المتحدة.  المملكة   ،  )  Compliance      Association
الدولية  يبية  التدر والدورات  الشهادات  من  العديد  على  حاز  فقد  ذلك، 
الودائع  تأمين  مؤسسة  من  عده  شهادات  ذلك  في  بما  المتخصصة، 
البنوك  تفتيش  بشأن  يكية  األمر المتحدة  الواليات  من   )FDIC( الفيدرالية 
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قبل  من  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  في  وشهادة  المالي  والتحليل 
تشمل  كما  الكثير.  وغيرها   )IFSB( اإلسالمية  المالية  الخدمات  مجلس 
يبية التي شارك بها برنامج كامبريدج للقيادة من جامعة  قائمة البرامج التدر
كامبريدج بالمملكة المتحدة وتم تكريمة كأحد أفضل الطلبة المتميزين في 
هذا البرنامج. وشارك الفاضل محمد الهاشمي في العديد من الجلسات 

الحوارية وطاوالت النقاش على المستوى المحلي والدولي.

اللواتي، رئيسة دائرة الموارد البشرية، لديها  هيفاء بنت عبدالعلي 
المؤسسات  العديد  في  ا 

ً
سابق عملت  ا، 

ً
عام  25 من  ألكثر  عملية  خبرة 

وتحمل  عمان.  وأوكسيدنتال  عمان  نفط  تنمية  شركة  مثل  المرموقة 
الفاضلة هيفاء شهادة ماجستير في إدارة األعمال، ودرجة البكالوريوس، 
إضافة إلى مجموعة من شهادات المحاسبة المهنية. كما عملت سابقا 
في  نزوى  بنك  إلى  انضمت  يكية.  األمر المتحدة  بالواليات  هيوستن  في 
الموارد  قسم  تأسيس  في  فاعل  بشكل  وساهمت  التأسيس  مرحلة 
ية. وتبرز كفاءاتها في عدة مجاالت تشمل كال من الموارد البشرية  البشر
ية.  والتعويضات والمزايا والموظفين والتخطيط االستراتيجي للموارد البشر
وتوظف الفاضلة هيفاء خبرتها الواسعة في تحقيق األهداف االستراتيجية 
ية ببنك نزوى بما يتوافق مع رؤية البنك االستراتيجية،  لقسم الموارد البشر
األقسام  استراتيجيات  لدعم  ية  البشر الموارد  التغيير في  مبادرات  وتنفيذ 
الموارد  إدارة  في  المستمر  التحسين  مواصلة  إلى  إضافة  للبنك  ية  التجار

ية لتحقيق األهداف المؤسسية. البشر

األطراف ذات العالقة 
إن التفاصيل لحركات األطراف ذات العالقة قد تم إيضاحها من خالل القوائم 
هيئة  إلعضاء  خاصة  أرباح  نسبة  أو  معاملة  أي  منح  بدون  وذلك  المالية 

الرقابة الشرعية.

مراجعة الرقابة الداخلية 
إن مجلس اإلدارة يعطي أهمية كبيرة  للحفاظ على بيئة رقابية قوية وقام 
التشغيلية و  المالية  بما في ذلك  الضوابط  بتغطية جميع  اإلدارة   مجلس 

واإللتزام و إدارة المخاطر.

واإلبالغ  المسؤوليات  و  األدوار  يوضح  لإلدارة  هيكل  اإلدارة  مجلس  أنشأ 
ووافق على هذه السياسات.

بإستمرار،  طبق 
ُ
ت محاسبية  سياسات  بإستخدام  المالية  البيانات  إعداد  تم 

الكاملة المعالجة  لتسهيل  والضوابط  التنفيذية  اإلجراءات  عت 
ِ

وض  وقد 
الموجودات  الحفاظ على  و  للمعامالت  المناسب  الوقت  والدقيقة في 

من خالل السياسات و اإلجراءات وتعليمات األداء و التعاميم األخرى.

 KPMG – مراقبو الحسابات
شكل أعضاء شركة KPMG  في عمان، جنبا إلى جنب مع شركة األعضاء 
في اإلمارات العربية المتحدة، KPMG Lower Gulf، والتي تتكون من 1300 
 KPMG Lower Gulf موظف، بما في ذلك حوالي 100 شريك ومدير. تعد
األعضاء  شركات  من  التعاونية  العالمية  الدولية   KPMG شبكة  من  جزءا 
المهنية. تأسس مكتب KPMG  في عمان في عام 19٧5 ويوفر خدمات 

العمالء  من  واسعة  مجموعة  إلى  واالستشارات  والضرائب  التدقيق 
المحليين والدوليين في جميع قطاعات األعمال واالقتصاد.

الخدمات  نحو  عماني   لاير   4٦،٧50/- وقدره  مبلغ   KPMG أتعاب  بلغت 
المهنية المقدمة إلى الشركة لعام 2020م:

المبلغالتفاصيل 

45,500 ر.عأتعاب التدقيق المالي للعام 2020 م

يبي  1,250 ر.عأتعاب إعداد و تقديم اإلقرار الضر

46,750 ر.عالمجموع

إقرار:
لكفاءة  مراجعة  اإلدارة  مجلس  أجرى  المراجعة،  موضوع  للعام  بالنسبة 
سياسات و إجراءات الرقابة الداخلية بالبنك، و إنه مقتنع بأن الرقابة الداخلية 
في البنك فعالة و إن هناك إجراءات مالئمة يتم تطبيقها لتنفيذ متطلبات 
على  تؤثر  ية  جوهر قضايا  أية  اإلدارة عدم وجود  .ويؤكد مجلس  الميثاق 
المالي  العام  خالل  عملياته  مواصلة  على  ومقدرته  البنك  ية  إستمرار

القادم.
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ير اإلداري  التقر
والتحليلي لنشاط البنك

الفاضل / خالد جمال عبدالكريم الكايد
الرئيس التنفيذي
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ير اإلداري والتحليلي لنشاط البنك نظرة شاملة وتفصيلية ألعمال  يقدم التقر
ية للسنة المالية التي تغطي الفترة من 1 يناير 2020 إلى 31  بنك نزوى التجار

ديسمبر 2020.

والفرص  اآلفاق  ويناقش  لألعمال  األساسية  القطاعات  على  ير  التقر يركز 
السائدة  االقتصادية  للبيئة  عام  سياق  في  المقبلة  للسنوات  المحتملة 
ودخول المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلى السوق. 

نمو مزدهر
الخامسة  المرتبة  عمان في  أصبحت سلطنة  ثمان سنوات،  من  أقل  في 
أنها  حيث  العالم،  في  اإلسالمية  المصرفية  الصناعات  أكبر  بين  عشرة 
تستحوذ على نسبة 14.5% من إجمالي األصول المصرفية في السلطنة. 
الخدمات  في  الملحوظ  النمو  هذا  طليعة  في  نزوى  بنك  كان  وقد 
المصرفية اإلسالمية ويواصل مسيرته الناجحة من خالل تحقيق نتائج مالية 
القطاع  في  األرباح  صافي  في  نمو  أعلى  نزوى  بنك  سجل  وقد  رائعة. 
المرتبطة  السوق  تحديات  من  الرغم  ،على  عمان  سلطنة  في  المصرفي 

بتفشي وباء كوفيد-19.

ويسعى بنك نزوى دائما ليكون الشريك المالي المفضل لألفراد والشركات 
في سلطنة عمان. ومنذ تأسيسه، التزم البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة 
فريدة  مصرفية  تجربة  تقديم  بهدف  اإلسالمية،  الشريعة  مع  متوافقة 
المرونة القصوى  المتطورة. وفي ظل  للعمالء تتماشى مع احتياجاتهم 
حتى  إداراته،  جميع  في  االستثنائي  لألداء   

ً
وإظهارا عملياته،  جميع  في 

في مواجهة التحديات غير المسبوقة، حقق البنك نموا بنسبة 1٧% في 
مليار   1.03 بـ  مقارنة  عماني  مليار لاير   1.2 إلى   ليصل  البنك  أصول  إجمالي 
لاير عماني في العام السابق. وتنعكس االستجابة االيجابية المتزايدة بين 
يادة محفظة ودائع العمالء، التي ارتفعت بنسبة 1٦% إلى  العمالء في ز
أساس  على  عماني  لاير  مليون   ٧9٧.1 مقابل  عماني  لاير  مليون   924.2
سنوي. وارتفع تمويل البنك للعمالء بنسبة 20% ليصل إلى 1.03 مليار لاير 

عماني مقارنة بـ 8٦٧ مليون لاير عماني عام 2019.

ومن أهم العوامل المساهمة في هذا األداء االستثنائي وسط ظروف 
يادة الوعي بمزايا الخدمات المصرفية اإلسالمية بين  السوق الصعبة هو ز
نزوى  بنك  التزام  ذلك،  على  عالوة  سواء.  حد  على  والشركات  األفراد 

باالستمرارية في قيادة القطاع.

 في السلطنة، حيث يقود 
ً
يعد بنك نزوى أكبر وأسرع البنوك اإلسالمية نموا

نمو القطاع في كافة القطاعات  والتي تشمل الخدمات المصرفية لألفراد 
ينة  واللشركات، واألعمال المصرفية الدولية، والتمويل التجاري، وإدارة الخز
وغيرها. وتعد وحدة تمويل المشاريع والتمويالت المشتركة التابعة للبنك 
 
ً
 في دعم خطة التنويع الحكومية، فضال

ً
 هاما

ً
كوحدة متخصصة لعبت دورا

يز أهداف الرؤية المستقبلية عمان 2040. وقد تمكنت هذه الوحدة  عن تعز
والمرافق  التصنيع  قطاعات  في  المتميزة  المعامالت  من  عدد  تنفيذ  من 
والسياحة  اللوجستية  والخدمات  والطيران  والضيافة  والتجزئة  واإلنشاء 

والتعليم ومعالجة النفايات والمعادن والتعدين والصحة والغذاء.

الفاعلة، وما  التحسين  الرئيسية ومجاالت  الفرص  البنك  العام، حدد  وخالل 
تبع ذلك من خطط مدروسة ساعدته في الحفاظ على مكانته القيادية. 
في  مكانته  البنك  قبل  من  والحثيثة  الدائمة  الجهود  هذه  عكست  وقد 

كونه األكثر ثقة في القطاع المصرفي اإلسالمي في سلطنة عمان.

استحق  فقد  بها،  يتمتع  التي  والموثوقية  المتضافرة  لجهوده  وتقديرا 
أكثر  نزوى  بنك  المرموقة. حيث حصد  الجوائز واإلشادات  العديد من  البنك 

من  سنوات  ثماني  من  أقل  خالل  ودولية  وإقليمية  محلية  جائزة   30 من 
اإلسالمية في  المالية  المؤسسات  بين  األول  المركز  يحتل  يزال  عمله، وال 

سلطنة عمان.

االقتصاد المحلي وبيئة األعمال
لقد تأثر االقتصاد العالمي بشدة بالتحديات المرتبطة بتفشي للوباء، ووفقا 
انكماش اقتصادي  التحديات في إحداث  الدولي فقد تسببت هذه  للبنك 
بنسبة 4.3% في عام 2020. ويشكل استمرار انخفاض أسعار النفط وانتشار 
المنطقة  اقتصادات  أثرت على  التي  الرئيسية  التحديات  أبرز  وباء كوفيد-19 
مع  كبيرا  تأثيرا  عمان  سلطنة  اقتصاد  شهد  وقد  القصير.  المدى  على 
األشهر  معظم  خالل  االقتصادية  األنشطة  وتباطؤ  النفط  أسعار  انخفاض 
من العام.  و كنتيجة لذلك انخفض الناتج المحلي اإلجمالي العماني مقارنة 

بالعام السابق. 

 مميزا وهاما للسلطنة، السيما مع 
ً
إال أن عام 2020 كان عاما ورغم ذلك، 

إطالق الرؤية المستقبلية عمان 2040 تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجاللة 
السلطان هيثم بن طارق- حفظه اهلل ورعاه. حيث تمهد رؤية 2040 خارطة 
العقدين  في  االبتكار  على  قائم  ومتنوع  مستدام  اقتصاد  لبناء  الطريق 
تحقيق  إلى   )2025-2021( العاشرة  الخمسية  الخطة  وتهدف  المقبلين. 
متوسط نمو في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 3.5% كخطوة أولى نحو 
من  عددا   2021 لعام  الدولة  ميزانية  وتتضمن   .2040 الرؤية  أهداف  تحقيق 

التدابير والمبادرات التي من المتوقع أن دفع عجلة انتعاش االقتصاد.

ومع بدء تنفيذ برنامج التطعيم الشامل على نطاق واسع في جميع أنحاء 
بنسبة  يتوسع  سوف  العالمي  االقتصاد  أن  الدولي  البنك  توقع  العالم، 
 أن ينمو 

ً
4% في عام 2021. ووفقا لوزارة االقتصاد، فإنه من المتوقع أيضا

االقتصاد العماني بمعدل 2.3% في عام 2021. ومع تجاوز أسعار النفط ٦0 
لخفض  ومبادرات  قوية  اقتصادية  إصالحات  وإدخال  للبرميل،   

ً
يكيا أمر  

ً
دوالرا

جيد  وضع  في  مان 
ُ

ع سلطنة  فإن  المضافة،  القيمة  يبة  لضر المالي  العجز 
 خالل عام 2021.

ً
يع انتعاشها االقتصادي والبقاء في وضع مستقر نسبيا لتسر

النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي
التحديات  التكيف مع  المصرفي في سلطنة عمان من  القطاع  تمكن  لقد 
 مع وجود رأس مال 

ً
االقتصادية المرتبطة بالوباء. وظل القطاع نسبيا قويا

تباطؤ في  نجزة. وقد حدث 
ُ

الم غير  األصول  من  منخفض  كاٍف ومستوى 
نمو االئتمان بالتزامن مع التباطؤ االقتصادي، في حين أن مخاطر االئتمان تم 

احتوائها بشكل جيد.

الخدمات  لتقديم  جديدة  أساليب  باعتماد  العماني  المركزي  البنك  وقام 
التحديات  ظل  في  خصوصا  فعالية،  أكثر  بشكل  السوق  لخدمة  والتقنيات 
التي فرضها وباء كوفيد-19. كما شرع البنك في اتخاذ عدد من االجراءات 

يز االنتعاش االقتصادي في البالد. السياسية لدعم البنوك وتعز

ستستمر البنوك في كونها الممول الرئيسي لقطاعي الشركات واألفراد. 
وفي القطاع المصرفي، سيبقى للبنوك المحلية دورها الهام في التمويل، 

وستستمر الودائع المحلية في كونها مصدر رئيسي للتمويل.

يادة العجز في الموازنة، إال أن  على الرغم من استمرار تقلب سعر النفط وز
القطاع المصرفي واصل مساره في النمو وإن كان بوتيرة أبطأ. حيث تجاوز 
إجمالي أصول القطاع المصرفي 3٦.3 مليار لاير عماني بنهاية ديسمبر 2020 
 قدره 0.٧ مليار لاير عماني بنسبة 2.0% خالل العام. من جانب 

ً
 نموا

ً
مسجال

آخر، فقد نمت نسبة إجمالي الودائع لدى البنوك إلى 2.9 بالمائة لتصل إلى 
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24.3 مليار لاير عماني. وارتفع إجمالي االئتمانات المقدمة من البنوك بنسبة 
3.3% إلى 2٦.٧ مليار لاير عماني في نهاية ديسمبر 2020، في حين أظهر 
إلى  ليصل  بنسبة %1.1   

ً
 نسبيا

ً
 معتدال

ً
الخاص نموا للقطاع  المقدم  االئتمان 

22.9 مليار لاير عماني. 

والتنويع  االنتعاش  لمبادرات   
ً
وداعما  

ً
قويا المصرفي  القطاع  ظل  وقد 

 لالحتياجات االئتمانية، حيث حافظ النظام المصرفي على 
ً
االقتصادي وملبيا

على  حافظ  كما  ومريحة،  مال قوية  رأس  بقاعدة  يتمتع  بحيث ظل  ثباته 
نسبة  وتشير  التعثر.  معدل  تدني  عن   

ً
فضال السيولة  من  جيد  مستوى 

مستوى  إلى  عام  بشكل  المصرفي  للقطاع  المنتظمة  غير  التمويالت 
إلى  إضافة  االئتمانية.  المخاطر  واحتواء  األصول  جودة  حيث  من  مقبول 
على  الطلب  إلى   2021 عام  االقتصادي في  النمو  تحسن  ذلك، سيؤدي 

االئتمان، وبالتالي فمن المتوقع أن يحقق االئتمان نموا في العام 2021.

يادة في اإلمكانيات التي تؤهله للنمو   يتمتع النظام المصرفي بز
ً
وإجماال

االقتصادي  االنتعاش  من  سيستفيد  كما  المستقبل،  في  المستدام 
 وابتكارا.

ً
والتحول المنهجي للسلطنة نحو اقتصاد أكثر تنوعا

طبيعة أعمال بنك نزوى
اإلسالمية  الشريعة  مبادئ  على  قائمة  مالية  نزوى مؤسسة  بنك  عد 

ُ
ي

نحو  تهدف  التي  والشراكة  الوساطة  من  كل  في  التجارية  األعمال  في 
تنقسم  للمجتمع.  واألخالقية  واالجتماعية  االقتصادية  الرفاهية  تحقيق 
إجمالي الخدمات التي يعرضها البنك إلى خدمات مصرفية مصممة لألفراد 
البنك  يقدم  حيث  واالستثمارات،  العالمية  واألسواق  للشركات،  وأخرى 
البيع  الفروع وعمليات  خدماته للعمالء عبر مجموعة من الوسائل تشمل 
المباشر وخدمة العمالء ونظام الصرف اآللي واإليداع النقدي وتطبيقات 

الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر شبكة اإلنترنت.

ية لبنك  ل الخدمات المصرفية لألفراد الشريحة األكبر من األعمال التجار
ّ

وتشك
تلبية االحتياجات المالية لألفراد في جميع أنحاء  نزوى، والتي تعمل على 
وتعزز  حياتهم  أسلوب  تواكب  التي  الالزمة  الحلول  وتمنحهم  السلطنة، 
ومتوافقة  مبتكرة  منتجات  تقديم  خالل  من  وذلك  المالي،  استقرارهم 
ية  مع الشريعة اإلسالمية، والتي تتضمن حسابات التوفير والحسابات الجار
والشخصي،  المنزلي،  التمويل  حلول  إلى  باإلضافة  ية  االستثمار والودائع 

وتمويل السيارات، وغيرها من المنتجات والخدمات.

الحكومة  قطاع  احتياجات  للشركات  المصرفية  المعامالت  قسم  ويخدم 
الخاصة  ية  التجار والشركات المملوكة للحكومة، والشركات والمؤسسات 
يع الصغيرة والمتوسطة عبر باقة من الحلول التمويلية  باإلضافة إلى المشار
التمويل  وحلول  األجل  طويل  التمويل  تشمل  والتي  والمبتكرة  المنهجية 

التجاري وغيرها.

أبرز التطورات في قطاعاتنا الرئيسية
الخدمات المصرفية لألفراد

إعادة  على  مستمر  بشكل  لألفراد  المصرفية  الخدمات  قطاع  عمل  لقد 
صياغة مفهوم التجربة المصرفية اإلسالمية في السلطنة، وذلك من خالل 
إمداد عمالئه بالمنتجات المبتكرة والخدمات التي تدعمها خدمة العمالء 
والحلول الذكية المتطورة لتلبية احتياجات العمالء، وقد ساهم هذا النهج 
ودفع  لألفراد  المصرفية  الخدمات  قطاع  في  إيجابي  تغير  إحداث  في 
الخدمات  يز عروض  منتجاتهم وتعز تقييم  إعادة  إلى  األخرى  المؤسسات 

التمويلية.

شهد عام 2020 تحديات غير مسبوقة حيث كانت فئة األفراد األكثر تأثرا بها 

نتيجة لعدة عوامل أبرزها جائحة فيروس كورونا والقيود المفروضة على 

من  الرغم  وعلى  ذلك.  وغير  الرواتب  وتخفيض  األسواق  وإغالق  الحركة 

جنبا  عمالئه  قاعدة  لألفراد  المصرفية  الخدمات  قطاع  عزز  التحديات،  هذه 

بين  الموازنة  السوق مع  يز حصته في  تعز على  البنك  تركيز  جنب مع  إلى 

مخاطر االئتمان واالنكشاف.

هذه  خالل  العمالء  دعم  على   2020 عام  خالل  البنك  مساعي  وارتكزت 

التحديات االستثنائية ماديا ومعنويا، حيث قام البنك بتأجيل سداد أقساط 

التمويل المنزلي بعقدي االجارة أو المشاركة المتناقصة  للعمالء نظرا ألن  

ية للتمويل السكني تمثل التزاما كبيرا على األسر، وباإلضافة  األقساط الشهر

من  للمتأثرين  األقساط  تأجيل  العمالء  على  أيضا  القسم  عرض  ذلك،  إلى 

الوباء الذين تم خصم رواتبهم. وعقب رفع القيود المفروضة أطلق البنك 

يا "لمحاربي كورونا" وذلك لتكريم وتقدير من عملوا بجد  عرضا ترويجيا حصر

وبال كلل لخدمة الوطن وأبنائه.

وفي إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التعافي االقتصادي، 

وقع بنك نزوى عددا من االتفاقيات مع مجموعة من العالمات التجارية 

مضافة  قيمة  ذات  خدمات  لتوفير  مختلفة  قطاعات  في  المرموقة 

يز العالقة مع عمالء  وخصومات للعمالء. وعالوة على ذلك وبهدف تعز

والمزايا  ية  الحصر المنتجات  البنك مجموعة مميزة من  أطلق  الثروات  إدارة 

واألسعار المخفضة مصممة خصيصا لتلبية احتياجات هذه الفئة من العمالء.

واستمر قسم الخدمات المصرفية لألفراد في تطوير قنواته الرقمية سعيا 

الرقمي،  االقتصاد  إلى  التحول  المالي ودفع عجلة  الشمول  في تحسين 

حيث تم إطالق مجموعة من الخدمات الجديدة عبر جميع المنصات الرقمية 

مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف وتطبيقات الهاتف المحمول والخدمات 

المصرفية عبر اإلنترنت وأجهزة الصراف اآللي، والرسائل النصية القصيرة وأيضا 

العمالء.  بال  راحة  يز  تعز بهدف  الخدمات  هذه  تأتي  إذ  اإللكتروني،  يد  البر

الرستاق  والية  في  عشر  الخامس  فرعه  البنك  افتتح  ذلك،  على  وعالوة 

مع  المتوافقة  المصرفية  الخدمات  ايصال  استراتيجية  لمواصلة  وذلك 

الشريعة اإلسالمية إلى كافة أفراد المجتمع.

عمل  ورش  لألفراد  المصرفية  الخدمات  قسم  نظم  ذلك  على  وعالوة 

المصرفية اإلسالمية  الخدمات  الوعي حول  رفع  معرفية منتظمة بهدف 

وذلك  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة  المالية  والمنتجات  والخدمات 

سعيا في تمكين األفراد من اتخاذ قرارات مالية حصيفة.

وعزز بنك نزوى خالل عام 2020 مكانته كرائد الصيرفة اإلسالمية في السلطنة 

يادة في الودائع وفي  عبر توسيع قاعدة عمالئه مما أدى إلى تحقيق ز

معايير  ووضع  العمالء  احتياجات  وتوقع  تحليل  البنك  واصل  كما  األصول. 

الفروع في  بناء على رؤى ومعطيات من  جديدة لخدمة العمالء وذلك 

المواقع االستراتيجية حول السلطنة.

إلى إستمرار تطوير مجموعة منتجاته  نزوى خالل عام 2021  بنك  ويسعى 

توسيع  على  عالوة  للعمالء  ية  مثر تجربة  لتقديم  مبتكر  بشكل  وخدماته 

يز قاعدة العمالء. شبكته بهدف تعز
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الخدمات المصرفية التجارية
بالرغم  العام  خالل  كبيرا  تطورا  ية  التجار المصرفية  الخدمات  قطاع  شهد 
يمضي  كما  المستجد،  كورونا  فيروس  جائحة  صاحبت  التي  التحديات  من 
القطاع اآلن قدما نحو تحقيق أهداف وطموحات عام 2021 باإلضافة إلى 
تلبية متطلبات العمالء في جميع القطاعات المختلفة. وتجسد المحفظة 
نزوى  بنك  وخدمات  لمنتجات  العمالء  يوليها  التي  الثقة  للبنك  المتنوعة 

المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 

يز القطاع االقتصادي خالل عام 2020 وذلك عبر  البنك في تعز كما أسهم 
إبرام العديد من االتفاقيات مع العمالء في مختلف القطاعات، وشملت 
يع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثل إنشاء  االتفاقيات تمويل مشار
مجمع صناعي للتمور مع شركة تنميل نخيل عمان ومشروع إنشاء شبكة 
للهندسة  العمانية  الوطنية  الشركة  مع  ظفار  منطقة  في  صحي  صرف 
العربية  الجامعة  لفرع  لجديد  الجامعي  الحرم  ومشروع  واالستثمار، 

المفتوحة.

المحدثة  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  سياسة  من  كال  وستسهم 
أنحاء  في  العمالء  من  يد  المز استقطاب  في  المتنامية  الفروع  وشبكة 
اإلمكانات  تسخير  على  المستقبلية  البنك  منهجية  وسترتكز  السلطنة، 
الحصة  يز  تعز بهدف  السلطنة  وخارج  داخل  العالقة  أصحاب  من  والموارد 
كما  المقدمة،  الخدمات  جودة  وتحسين  العميل  تجربة  وإثراء  السوقية 
ية باستمرار إلى تطوير منهج أعماله  يسعى قطاع الخدمات المصرفية التجار
التجارية سعيا في  تلبية متطلبات األعمال  القدرات والتركيز على  يز  تعز عبر 

تحقيق أهداف رؤية عمان 2040.

الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة

في  والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  الجوهري  الدور  نزوى  بنك  يعي 
العمانية، حيث  للكفاءات  الوطني وإيجاد فرص عمل  االقتصاد  دفع عجلة 
يدعم البنك القطاع عبر توفير حلول ومنتجات مصممة خصيصا لهذا القطاع.

الصغيرة  المؤسسات  من  العمالء  قاعدة  في  الكبيرة  يادة  الز وتعكس 
بها  تحظى  التي  الثقة  مدى  التجارية  األعمال  حجم  ونمو  والمتوسطة 
كما  اإلسالمية،  الشريعة  مع  المتوافقة  المصرفية  والخدمات  المنتجات 
خارج  الرئيسية  المدن  في  تغطيته  نطاق  توسيع  في  القسم  يسعى 
من  المزيد  تكوين  إلى  تهدف  مستقبلية  خططا  القسم  ويضع  مسقط، 
التركيز  كالنفط، مع  الكبرى في قطاعات مختلفة  الشركات  الشراكات مع 

أيضا بشكل خاص على المناطق الصناعية كمدائن.

للشركات  التوريد  سلسلة  في  المؤسسات  مع  الشراكات  تكوين  إن 
الضوء  لتسليط  كتيب مخصص  إعداد  تم  حيث  يا،  جوهر أمرا  الكبرى سيظل 
اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة  المصرفية  والخدمات  المنتجات  على 
المختلفة  التحديات  من  الرغم  وعلى  والمتوسطة.  الصغيرة  للمؤسسات 
والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  المصرفية  الخدمات  قسم  وفر  فقد 
ذلك،  المأمول، وفي ضوء  النمو  تحقيق  بهدف  وأعمال جديدة  منتجات 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  نمو  يز  تعز نحو  قدما  البنك  سيمضي 
اإلسالمية  الشريعة  مع  متوافقة  مصرفية  وخدمات  منتجات  توفير  عبر 

باستخدام منصات مختلفة.

الخدمات المصرفية للشركات
يعد قسم الخدمات المصرفية للشركات أحد محركات النمو الجوهرية في 
القسم  حيث سجل  نزوى  لبنك  ية  التجار المصرفية  الخدمات  أعمال قسم 

نموا كبيرا خالل عام 2020 إال أن النهج الدقيق الذي يتبعه قسم الخدمات 
يز  تعز تضمنت  التي  يع  المشار إنتقاء  في  ساهم  قد  للشركات  المصرفية 

جودة االصول. 

كما عمل البنك على دعم العمالء خالل فترة الجائحة في إدارة التدفقات 
المركزي  البنك  من  والصادرة  بها  المسموح  التدابير  حدود  ضمن  النقدية 
العماني، وواصل البنك في دعم المؤسسات المتضررة وبالتالي االقتصاد 
المحلي بشكل غير مباشر خالل األزمة مستندا على منهج متوازن مع التركيز 
على العمالء والصناعات المتأثرة، فقد حقق النهج واالستراتيجية المتبعة 

في تحقيق نتائج إيجابية.

وصاللة  وصحار  كمسقط  الرئيسية  المدن  على  التركيز  في  البنك  واستمر 
التنموية  يع  المشار على  الدقم  في  البنك  تركيز  ويتمحور  والدقم، 
ألصحاب  النشط  التعاون  إطار  وفي  الوطنية.  األهداف  مع  المنسجمة 
والصناعات  التحتية  البنية  يع  لمشار خاصا  اهتماما  البنك  أولى  العالقة، 
ذات األولوية الوطنية حول السلطنة بهدف تطوير حلول مصرفية مبتكرة 
ية جيدة.  متوافقة مع الشريعة اإلسالمية من شأنها أن تضفي قيمة تجار

الخدمات المصرفية للشركات المتوسطة الحجم 
عام  في  الحجم  المتوسطة  للشركات  المصرفية  الخدمات  قسم  نشئ 

ُ
أ

باإلضافة  الشركات  لقطاع  المقدمة  الخدمات  نطاق  توسيع  بهدف   2020
إلى قطاعات األعمال الحالية، األمر الذي سيعزز من إدارة الحسابات ويطور 
المؤسسات  بين  الفجوة  إلى سد  القسم  ية. ويهدف  التجار األعمال  من 
تقع  التي  المؤسسات  أن  حيث  الكبيرة،  والشركات  والمتوسطة  الصغيرة 
ضمن هذه الفجوة تمتلك فرص واعدة للنمو. وعلى الرغم من أنها في 
إذ  السوق،  في  بالذكر  تجدر  إنجازات  حقق  القسم  أن  إال  اإلعداد  مرحلة 
الوطنية،  األولوية  القطاعات ذات  القسم عمالء مهمين في  استقطب 
نمو  المتوسطة  للشركات  المصرفية  الخدمات  تشهد  أن  المتوقع  ومن 

ية.  سريع عالوة على توفير االستمرارية ألعمال العمالء التجار

تمويل المشاريع
للقطاعات  التمويلية  المشاريع في توفير االحتياجات  يستمر قسم تمويل 
الحلول  إلى  الحاجة  ارتفاع  ويعزى  الوطنية،  األولوية  ذات  االقتصادية 
القطاع  بمشاركة  المرتفع  االهتمام  أبرزها  عوامل  عدة  إلى  التمويلية 
يع الوطنية االستراتيجية مع وضع لوائح داعمة جديدة  الخاص في المشار
اإلفالس  وقانون  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  قانون  تشمل 
بين القطاعين  المال األجنبي وإنشاء وحدة الشراكة  وقانون استثمار رأس 

العام والخاص تابعة للحكومة.

يع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قيد  ومن المتوقع أن تلعب مشار
التنفيذ دورا حيويا في تحفيز النمو االقتصادي. وتجدر اإلشارة إلى أن قسم 
خالل  من  االحتياجات  لتلبية  دائما  االستعداد  أهبة  على  المشاريع  تمويل 
االستمرار في التنفيذ الناجح باإلضافة إلى تقديم خدمات مصرفية متوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية لتطوير المشاريع والعقود. وحقق القسم خالل 
العام أداء جيدا في إجراء عدد من المعامالت التي تحظى بأهمية وطنية، 
في  محوري  كالعب  مكانته  ترسيخ  في  سعيا  كلل  بال  القسم  ويعمل 
سوق تمويل المشاريع والتمويالت المشتركة في السلطنة، حيث ال تقتصر 
بل  والمرافق فقط  التحتية  البنية  للبنك على قطاعي  المجال  أهمية هذا 

أيضا تمتد لالقتصاد بشكل أوسع.
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الخدمات المصرفية الحكومية واالستثمارية
المحركات  أحد  ية  واالستثمار الحكومية  المصرفية  الخدمات  قسم  يعتبر 
للشركات  المصرفية  الخدمات  تندرج ضمن  التي  الودائع  لمحفظة  الرئيسية 
ية.  االستثمار الحلول  عن  بعيدا  البنك  أصول  نمو  في  المساعدة  أجل  من 
وقد مثلت التكلفة المتزايدة تحديا متزايدا للصناعة إال أن جهود فريق الوحدة 
الحكومية ساهمت في توفير الدعم المطلوب من خالل إيجاد مصدر جديد 
الميزانية في القطاع العام فقد نتج  يادة إجراءات ترشيد  ز للعمالء. ومع 

ية. عن النهج االستباقي إلدارة العالقات ضمان استمرار األعمال التجار

كما استمر قسم الخدمات المصرفية االستثمارية في بذل الجهود سعيا 
في تطوير قطاع سوق المال المتوافق مع الشريعة االسالمية، وأسهم 
الصكوك  بإصدارات  المتعلقة  الجماعية  الجهود  في  كبير  بشكل  أيضا 
يال العماني والتي شارك بنك نزوى في تنظيمها. وسيواصل  السيادية بالر
قسم الخدمات المصرفية الحكومية واالستثمارية جهوده لتوسيع قاعدة 
البنك مع العمل بكل عزم لتوفير مصادر تمويل أساسية باإلضافة إلى توفير 

ية للصكوك. موارد دخل أخرى بما فيها الخدمات االستشار

األسواق العالمية )الخزينة( 
أضحت إدارة السيولة في المقدمة مرة أخرى بالرغم من التحديات الصعبة 
التي شهدها القطاع، وفي ضوء ذلك نجحت األسواق العالمية في تلبية 
ونتيجة  والتنظيمي.  البنكي  المستويين  على  التمويلية  المتطلبات  جميع 
للجهود المتضافرة مع االقسام ذات الصلة والتوجيهات المستمرة من قبل 
يز تنويع  االدارة فقد ساهم ذلك في إتخاذ خطوات استباقية بهدف تعز
يز مرونة محفظة  المالية، كما أسفرت هذه اإلجراءات عن تعز المطلوبات 
العالمية  األسواق  ولعبت  للبنك.  إضافية  وفورات  تحقيق  مع  التمويل 
يادة الدخل من خالل عمليات الصرف األجنبي وإدارة  أيضا دورا مهما في ز

محفظة الصكوك.

أن  المتوقع  أساس سنوي ومن  على  كبيرا  نموا  األجنبي  الصرف  وحقق 
البنك. واستمرت محفظة الصكوك في  يزداد بشكل منسجم مع توسع 
تابعت اسهامها  الرغم من تقلبات السوق كما  تسجيل نمو شامل على 
الرامية  العالمية مساعيها  األسواق  البنك، وستواصل  إيرادات  الثابت في 
بالسوق والخبرة في  المعرفة  المرتكزة على  إلى توسيع نطاق عروضها 

أسواق الصيرفة العالمية.

الخدمات المصرفية الدولية )المؤسسات المالية(
مع  متينة  عالقات  بناء  في  الدولية  المصرفية  الخدمات  قسم  يستمر 
إلى  البنك  ويهدف  العالم.  حول  والدولية  المحلية  المالية  المؤسسات 
الشبكة  إلى  الوصول  من  والمؤسسات  الشركات  من  عمالئنا  تمكين 
المنتجات المقدمة من  للتجارة والمدفوعات وإلى تقديم أحدث  الدولية 
أكبر البنوك اإلقليمية أو الدولية. كما تم توفير مصادر تمويل إضافية من 
خالل الشراكة مع المؤسسات المالية. ويعمل الفريق على ضمان تكوين 

عالقات مع البنوك المراسلة والتأكد من انسياب األعمال بطريقة سهلة.

المؤسسات  من  جدد  شركاء  إضافة  في  البنك  استمر  العام،  وخالل 
جغرافية  ومواقع  عالقات  وإقامة  جديدة  خطوط  وإنشاء  المالية، 
المحلية والدولية واإليداعات  المدفوعات  التعامل مع  أيضا  جديدة. وتم 
طويلة  العالقات  تطوير  القسم  وسيواصل  والضمان.  االعتماد  وخطابات 
األجل وتوسعة مشاركاته من أجل ضمان كفاءة البنك في تحقيق جودة 

المعامالت الموفرة للعمالء.

الخدمات المصرفية للمعامالت والتمويل التجاري
التوسع  التجاري  والتمويل  للمعامالت  المصرفية  الخدمات  قسم  واصل 
الخدمات  على  المتنامي  الطلب  لتلبية  تسهيالت  وإضافة  قدراته  يز  وتعز
المصرفية وخدمات إدارة النقد، وشهد استخدام منتجات وحلول التمويل 
يادة  ز العمالء  قبل  من  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة  التجاري 
التسويقية  الجهود  تحقيق ذلك من خالل  تم  العام. حيث  ملحوظة خالل 
العمالء في  ثقة  تعزز  التي  التجاري  التمويل  لعمليات  المتواصلة  الفعالة 

أعمال وخدمات التسليم التي نقوم بها. 

يادة الدخل غير الممول  ونتيجة لذلك، ساهم هذا النمو المستدام في ز
والتمويل  للمعامالت  المصرفية  الخدمات  قسم  يستمر  وسوف  للبنك. 
متميزة  عالية  جودة  ذات  خدمات  لتقديم  ممكن  جهد  كل  ببذل  التجاري 
التسهيالت  إلى  إضافة  المعامالت  تلك  بمتطلبات  يتعلق  فيما  للعمالء 
الشركات  العمالء من  تسهيل دعم  أجل  والدولية. ومن  المحلية  ية  التجار
الصغيرة والمتوسطة في أعمال االستيراد والتصدير، تم إنشاء مكتب خاص 

ينة والتجارة خالل العام يتبع لقسم الخدمات المصرفية للمعامالت. بالخز

دعم الخدمات المصرفية التجارية
يمثل قسم دعم الخدمات المصرفية للشركات قسما رئيسيا لدعم األعمال 
العمالء. فقد كان دعم  التجارية وتغطية مجموعة واسعة من خدمات 
يا لتحقيق األداء الشامل والنمو الكبير حيث  الخدمات المصرفية التجارية ضرور
الخدمات  لمجموعة  عالية  كفاءة  لتحقيق  المطلوب  الدعم  الفريق  يوفر 

المصرفية للشركات شامال من خدمات العمالء واألداء. 

ويهدف القسم إلى تحقيق مستويات عالية من رضا العمالء عبر التحسين 
جميع  مع  القسم  يتعاون  ذلك،  على  عالوة  عملياته،  لجودة  المستمر 
للعمالء  الخدمات  بتقديم  المتعلقة  المشكالت  األخرى في حل  األقسام 
الالزم  الدعم  تقديم  في  القسم  وسيواصل  المناسب،  الوقت  في 

للمبادرات الجديدة.

تطوير المنتجات
للخدمات  التابع  اإلسالمية  المصرفية  المنتجات  تطوير  قسم  يساهم 
الجديدة  والخدمات  المنتجات  وتطوير  تصميم  في  التجارية  المصرفية 
الحلول  وتخصيص  الوثائق  تبسيط  إلى  باإلضافة  العمليات  تقييم  وإعادة 
بهدف إنشاء مجموعة مميزة من المنتجات والخدمات التي من شأنها أن 
المنتجات بشكل  بالخدمات المقدمة للعميل. كما يتم تنسيق هذه  ترقى 
متوافق مع االحتياجات العالمية وأيضا عبر االستفادة من التقنيات الحديثة 

وإدارة عالقات العمالء ورؤى السوق.

نحو  باستمرار  سعى  حيث  واالبتكار  اإلبداع  على  البنك  عمل  منهجية  ترتكز 
تطوير منتجات جديدة وعالية الجودة ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية 
القسم  ويتمتع  للعمالء،  مضافة  قيمة  وذات  فريدة  مزايا  توفر  بحيث 
بالقدرة على إيجاد حلول شرعية ميسرة مخصصة لتلبية االحتياجات الدقيقة 

للعمالء من الشركات.

إدارة المخاطر
 ال يتجزأ من عملياتنا وتقع مسؤوليتها على جميع 

ً
عد إدارة المخاطر جزءا

ُ
ت

جميع  في  وإدارتها  المخاطر  إدارة  على  اإلشراف  يتم  البنك.  أقسام 
المخاطر على فهم عوامل  إدارة  تجاه  البنك  نهج  البنك. ويقوم  أقسام 
المثال  سبيل  على  المخاطر  عوامل  وتشمل  وآثارها.  وأنواعها  المخاطر 
البيئة االقتصادية واللوائح والمنافسة وتطور السوق والقرارات المتعلقة 
باألعمال واألخطاء واللوائح والمنافسة وتطور السوق والقرارات المتعلقة 
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والكوارث  السوق  واختالالت  الحكم  أو  العمليات  في  واألخطاء  باألعمال 
الطبيعية.

المركزي  البنك  عن   الصادرة  التوجيهات  نزوى  بنك  اتبع   ،2020 عام  خالل 
نتيجة  المالي  القطاع  لها  يتعرض  التي  المخاطر  من  للتخفيف  ماني 

ُ
الع

التأثيرات االقتصادية الناتجة عن تفشي جائحة كورونا، بينما يسعى لتحقيق 
لألنشطة  السريع  التعافي  لتمكين  السوق  في  الكافية  السيولة  ضمان 
متنوعة  أصول  حجز  لضمان  استباقية  خطوات  البنك  اتخذ  وكما  ية.  التجار

وعالية الجودة. 

الناشئة  الرئيسية  المخاطر  تحديد  في  فعالة  المخاطر  إدارة  عملية  كانت 
الظروف  تغير  خلفية  على  المخاطر  هذه  أثر  وقياس  المخاطر  وعوامل 

االقتصادية الكلية وإدارتها ورسم استراتيجية البنك المستقبلية.

يتعرض البنك بشكل اعتيادي ألشكال عديدة من المخاطر أثناء تنفيذ أعماله 
على  قائم  المخاطر  إلدارة  فعال  نظام  بإرساء  البنك  قام  لذا  وأنشطته. 
المستويات  كافة  على مستوى  المخاطر  تقييم  على   

ً
بناء القرارات  اتخاذ 

إلدارة  فعال  منهج  تحديد  في  اليوم  البنك  نجح  وقد  للبنك.  التنظيمية 
المخاطر وضمان استقرار عمليات البنك لتحقيق أهدافه االستراتيجية وحماية 

مصالح كافة الشركاء.

هذا ويتولى مجلس إدارة البنك مسؤولية إدارة المخاطر حيث قام بتشكيل 
واالمتثال  المخاطر  لجنة  وهي  المجلس  مستوى  على  مستقلة   لجنة 
والمدعومة من قبل مجموعة مستقلة إلدارة المخاطر والحوكمة ترفع 

يرها إلى مجلس اإلدارة عبر هذه اللجنة. تقار

لضمان  البنك  ية عليا ضمن  إدار لجان  تم تشكيل  المخاطر،  إدارة  إطار  وفي 
لجنة  اللجان:  المخاطر. ومن ضمن هذه  أنواع  نوع من  لكل  إدارة متكاملة 
لتقنية  التوجيهية  واللجنة  واالستثمار،  االئتمان  ولجنة  وااللتزامات،  األصول 
مجلس  بواسطة  واعتماده  إداري  هيكل  وضع  تم  كما  المعلومات.  
الحسابات  مدققي  بواسطة  ية  دور مراجعات  إجراء  يتم  كما  اإلدارة. 
األقسام مدعومة  عبر جميع  المخاطر  إدارة  ثقافة  نشر  لضمان  الداخليين 

بمجموعة من عمليات التدقيق والضبط المستمرة.

وفي إطار المبادرات المتواصلة للبنك، قام البنك بمراجعة وتعديل سياسات 
إدارة المخاطر ليتم التعامل مع المخاطر الناشئة وتحسين الكفاءة وخدمة 
ونجح  المخاطرة.  في  والرغبة  البنك  استراتيجية  مع  يتماشى  بما  العمالء 
ير المالية رقم " 9 "  النخفاض  البنك في الوفاء بالمعيار الدولي إلعداد التقار
قيمة األصول المالية وتصنيف نموذج األعمال الخاص بها. ويسعى البنك 
إلى تحسين معاييره الداخلية المتعلقة بالعوامل المالية وغير المالية لتقييم 
يز قدرات تحديد العمالء وتحديد  مخاطر االئتمان وهو ما سيساهم في تعز
شروط وأحكام  توفير االئتمان للحفاظ على جودة حجز األصول. وقد تم 
قطاع  لكل  االستثمارات  محفظة  ومراجعة  الدورية  التحمل  اختبارات  تنفيذ 
على حدة لغرض تحديد المحفظة وإدارتها بشكل استباقي من خالل نظام 
إنذار مبكر قوي ومعالجة سياسات المخاطر القائمة المعتمدة وتعديلها 

لتتناسب مع البيئة التنظيمية واالقتصادية المتغيرة.

 
ً
واظب فريق إدارة المخاطر بالبنك على رصد المحافظ بشكل استباقي فضال
عن تنفيذ االستراتيجيات التي تأخذ بعين االعتبار البيئة الخارجية، وتركيز مجاالت 
المخاطر  بإدارة  الخاص  البنك  نهج  يهدف  بعينها.  قطاعات  على  النمو 
للمخاطر  إطار سقف معقول  االستثمارية في  المحفظة  نمو  دعم  إلى 
وقد  دقيق.  بشكل  للرقابة  الخاضعة  الميزانية  أهداف  تحقيق  وضمان 
 في تحقيق نمو األصول ضمن الميزانية. كما اتخذ البنك 

ً
حقق البنك تقدما

إجراءات هامة تهدف إلى تنويع المحفظة االستثمارية وتضمن ثبات حصة 
المحفظة االستثمارية ضمن سائر المنتجات. هذا وتبقى الخسائر االئتمانية 
المترتبة على أصول الخدمات المصرفية الموجهة لألفراد والشركات على 
المخاطرة وتتيح قدرات كافية المتصاص  الرغبة من  حد سواء في حدود 

لجميع  المالي  األداء  يتميز  تطويرها.  المزمع  بالمنتجات  المتصلة  الخسائر 
األصول بالقوة ونجحت كل المنتجات في تحقيق أرباح جيدة. هذا وسيمضي 
التركيز على تنويع المحفظة المصرفية والمحافظة على   في 

ً
البنك قدما

المستوى الحالي للمخاطر في اآلن نفسه.

وتعد مخاطر السيولة أحد أهم العناصر األساسية في عملية إدارة المخاطر. 
ولذلك قام البنك بتطوير سياسات وأدوات رقابية لتمكين اإلدارة من تقييم 
واالحتياطات  الثابت،  والمنهج  النقدي  التدفق  خالل  من  السيولة  فجوات 
إلى  إضافة  السيولة،  مخاطر  وتقليل  التمويل،  ونسبة  اإليداعات،  مقابل 
ية. وألجل تحسين عملية إدارة المخاطر،  مجموعة من التدابير الوقائية الضرور
بدأ البنك في تطبيق مقررات بازل 3 للسيولة ورأس المال للوفاء بالمتطلبات 

التنظيمية ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا السياق.

"المخاطر  بـ  للبنك  اليومية  بالعمليات  المتعلقة  المخاطر  وتعرف  هذا، 
التشغيلية". ولتقليل هذه المخاطر، فقد تم تبني سياسة إلدارة المخاطر 
المستويات  كافة  ضمن  دقيقة  ضوابط  تطبيق  إلى  إضافة  التشغيلية 
أداة بتطوير وتطبيق   

ً
أيضا البنك  العام، قام  البنك. وخالل   واألقسام في 

العمليات  كافة  وتقييم  لمراقبة  والتحكم"  للمخاطر  الذاتي  "التقييم 
األساسية والضوابط لمعالجة المخاطر التشغيلية التي قد تظهر أثناء إجراء 
الفترة  هذه  خالل  البنك  قام  كما  الدعم.  ووظائف  المختلفة  المعامالت 
استدامة  لضمان  األساسية  الوظائف  لجميع  األعمال  استدامة  باختبار 

األعمال الهامة عند وقوع أي حادث غير متوقع.

عن   
ً
فضال المال  رأس  لكفاية  الداخلي  السنوي  التقييم  نظام  البنك  نفذ 

للبنك  النظام  ويتيح هذا  والتقييم.  المراجعة  فترة  الضاغطة خالل  اختبارات 
سيناريوهات  ظل  في  المال  رأس  ومتطلبات  المحتملة  المخاطر  تقييم 
األزمات، وقد تمكن من خالل هذه الممارسات من تطوير مقارنة منهجية 
ير من  التقر اعتماد هذا  األزمات. وقد تم  المال خالل  رأس  إلدارة متطلبات 
العماني.  ويتولى فريق  المركزي  البنك  اإلدارة وعرضه على  قبل مجلس 
إدارة المخاطر  بشكل نشط تتبع المستجدات المنبثقة عن لجنة بازل بخصوص 
البنك  توجيهات  عن   

ً
فضال العالمية  القانونية  األطر  على  البنكي  اإلشراف 

تدريجي  البنك بشكل  المحلية. ويعمل  باللوائح  المتصلة  العماني   المركزي 
بنك  بناء  بهدف  المحلية  واللوائح  بالهياكل  المتصلة  الجوانب  إدراج  على 

يتسم بأعلى قدر من الثبات والموثوقية في سلطنة عمان.

التوعية بمبادئ الصيرفة اإلسالمية
 طويل األمد 

ً
بصفته أول بنك إسالمي في السلطنة، أولى بنك نزوى التزاما

يز الوعي حول مفهوم الصيرفة اإلسالمية ومبادئها في  يهدف إلى تعز
مختلف أنحاء السلطنة. وفي سياق الجهود التي  يبذلها في هذا اإلطار 
اإلسالمية  للصيرفة  الشباب  منتدى  من  األولى  النسخة  نزوى  بنك  نظم 
بالتعاون مع كلية الدراسات المصرفية والمالية في فبراير 2020. وخالل الربع 
األول من العام، عقد البنك سلسلة من الحلقات التعريفية حول الصيرفة 
والشؤون  لألوقاف  العامة  ية  المدير مع  بالتعاون  المميزة  اإلسالمية 
الدينية بمحافظة جنوب الباطنة ومجلس الفقه بوالية بدبد ومدرسة تنوف 
البنك  وقع  وكما  نزوى.  في  األساسي  للتعليم  روح  بن  ومحمد  بنزوى 
يد الوقفية لرعاية ورشة عمل  مذكرة تفاهم مع مؤسسة اإلمام جابر بن ز
يادة مستوى الوعي بأهمية الوقف في دعم  "أحكام الوقف" بهدف ز

القضايا اإلنسانية في مارس 2020. 

آلية  ببحث  المكلفة  العليا  اللجنة  فرضتها  التي  ية  االحتراز اإلجراءات  من  بالرغم 
المتمثل  هدفه  تحقيق  في  نزوى  بنك  واصل  كوفيد-19،  جائحة  مع  التعامل 
وتمكينهم  السلطنة  أنحاء  المحلية في جميع  المجتمعات  إلى  الوصول  في 
والفعاليات  الندوات  المشاركة في  اإلسالمي من خالل  التمويل  من معرفة 
المحلية  االجتماعات  من  العديد  في  وشارك  البنك  رعى  حيث  االفتراضية. 
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واإلقليمية والدولية حول التمويل اإلسالمي بما في ذلك منتدى مجلة أخبار 
الصيرفة االسالمية ومنتدى األيوفي االفتراضي للمالية اإلسالمية 2020 وغيرها.

المسؤولية االجتماعية
للمجتمع  الجميل  لرد   منه 

ً
اإلسالمية  وسعيا الشريعة  بمبادئ   

ً
استرشادا

االجتماعية  التنمية  يز  تعز في   
ً
رائدا  

ً
دورا نزوى  بنك  اتخذ  العماني، 

إطالقها  ومنذ  والبرامج.  المبادرات  من  خالل مجموعة  من  واالستثمارات 
في عام 2013، سعت المنصة التطوعية   لبنك نزوى " مسؤوليتي"  إلى 
اغتنام جميع  الفرص لدعم المبادرات الخيرية في مختلف أرجاء السلطنة. 
تضمنت  الهامة  يع  المشار من  العديد  إطالق  البرنامج في  نجح هذا  وقد 
حملة " إفطار صائم " خالل شهر رمضان، باإلضافة إلى تنظيم حمالت للتبرع 

بالدم تمكنت من تزويد  بنوك الدم في ظل احتياجاتها الماسة للدم.

الذي  احترازية معينة  إجراءات  واتباع  جائحة كورونا  انتشار   2020 شهد عام 
اجتماعي  تأثير  له  كان  كما  الصحية،  الرعاية  نظام  على  سلبي  بشكل  أثر 
واقتصادي كبير في جميع أنحاء السلطنة. وبصفته كبنك مسؤول، تبنى 
والعمالء  الموظفين  مساعدة  أجل  من  المبادرات  من   

ً
عددا نزوى  بنك 

والمجتمع المحلي بشكل عام  لمكافحة تداعيات هذا الوباء. حيث خصص 
الحكومة  لجهود  المتواصل  دعمه  إطار  في  ماني 

ُ
ع لاير  ألف   ٦00 البنك 

دعم  في  منه  بادرة  وفي  كورونا.  جائحة  من  المترتبة  اآلثار  لمواجهة 
بجائحة  المتأثرة  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  التجزئة  فئة  من  عمالئه 
انتشار فيروس كورونا، أعلن البنك عن تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 
إلى ذلك، تم فتح حساب مصرفي خاص  باإلضافة  إلى ستة أشهر.  تصل 

لتشجيع وتسهيل المساهمات العامة في صندوق وزارة الصحة. 

خالل عام 2020، قام أعضاء فريق "مسؤوليتي" من بنك نزوى بالتطوع في 
إلى  تصل  بمجموع عدد ساعات  المتنوعة  ية  الخير األنشطة  مجموعة من 
1٦4 ساعة. وقد اشتملت على توزيع آالف المؤن الغذائية على المحتاجين 
ا من 

ً
ا عدد

ً
والمتضررين من الجائحة. وكما تضمنت األنشطة خالل العام أيض

عمليات التعاون الناجحة مع فرق مماثلة من المتطوعين والمؤسسات.

المحلية  المعنية  الجهات  مختلف  مع  تعاونه  نزوى  بنك  ويواصل  هذا 
والدولية لتحقيق تغيير وأثر إيجابيين، حيث شمل هذا التعاون مع المنظمات 

غير الربحية والبلديات والوزارات في مختلف مناطق السلطنة.

الجوائز والشهادات التقديرية
يقارب  ما  نزوى  بنك  نال  تأسيسه،  من  فقط  سنوات  سبعة  غضون  في 
رائد في  حوالي 30 جائزة محلية ودولية مما رسخ مكانته كبنك إسالمي 
األكثر  اإلسالمي  ’البنك  بجائزة  نزوى  بنك  فاز   ،2020 عام  وخالل  السلطنة.  
 
ً
‘ ضمن حفل توزيع جوائز مجلة الصيرفة العالمية. كما تبوأ البنك مركزا

ً
ابتكارا

بجائزة  فاز  حيث  العالمية  المرموقة  المالية  المؤسسات  أحد  بصفته   
ً
رائدا

مان لعام 2020 " حسب تصنيف مجلة 
ُ

"أفضل مؤسسة مالية إسالمية في ع
 

ً
جلوبال فايننس. باإلضافة إلى ذلك، حاز البنك على جائزة أفضل الشركات أداء
جوائز  توزيع  الكبير على هامش حفل  المال  رأس  ذات  الشركات  فئة  ضمن 
يادية في قطاع   لمكانته الر

ً
مجلة عالم االقتصاد واألعمال 2020 وذلك تأكيدا

 للخدمات المصرفية المميزة التي يقدمها البنك، 
ً
سالمية. وتقديرا

ٍ
الصيرفة اإل

جائزة  ضمن  مان 
ُ

ع سلطنة  في  إسالمي  بنك  أفضل  بلقب  نزوى  بنك  فاز 
سيجنيشر للفخامة لعام 2020 وذلك عن خدماته المصرفية المميزة.

في  نزوى  لبنك  التنفيذي  الرئيس  الكايد،  خالد  الفاضل  تكريم  تم  كما 
 لما يتسم به من سمات قيادية. ونتيجة 

ً
العديد من المحافل الدولية نظرا

إلسهاماته الرائدة في قطاع الصيرفة اإلسالمية، تم اختياره ضمن’أبرز 50 
جائزة  نال  وكما   ،‘500 ’إسالميكا  بقائمة  اإلسالمي‘  االقتصاد  في  قائدا 
جوائز  من  العاشرة  النسخة  في  وذلك   "2020 لعام  تنفيذي  رئيس  "أفضل 

التمويل اإلسالمي العالمية.

بناء القيمة للعالمة التجارية
بنك  التزم  عمان،  متكامل في سلطنة  إسالمي  بنك  كأول  تأسيسه  منذ 
نزوى برؤيته المتمثلة في كونه "  البنك المفضل " للعمالء في سلطنة 
عمان. واستمر في تحقيق هدفه الدائم في كسب ثقة العمالء ومجمتع 
النزاهة  معايير  أفضل  تحقيق  خالل  من  عام   بشكل  والمجتمع  األعمال 

واالبتكار ورضا العمالء.

خالل عام 2020 ، تمكن بنك نزوى من تحقيق أسرع نمو في القطاع المالي 
في  والرائد  اإلسالمي  البنك  بصفته  كبير  بتقدير  وحظي  عمان،  بسلطنة 
االقتصاد حيث  تعافي  بارز في مسيرة  بدور  البنك  السلطنة. وقد أسهم 

شارك في العديد من البرامج والمبادرات الحكومية الهامة.

 
ً
وباإلضافة إلى القيمة الراسخة كبنك إسالمي متكامل يقدم للعمالء حلوال

 مع الشريعة اإلسالمية ، فقد أثبت جدارته كأحد العالمات 
ً
متوافقة تماما

ية العمانية  التي تتسم بالمرونة والديناميكية في عام 2020 . التجار

إجراءات الحوكمة الشرعية
ل االلتزام التام والصارم بمبادئ ومتطلبات الشريعة اإلسالمية األساس 

ّ
يمث

المصرفية وذلك  نزوى في تصميم منتجاته وخدماته  بنك  اعتمده  الذي 
عبر إطار حوكمة شرعية شامل يتضمن العناصر األساسية التالية التي تضع 

المعايير والممارسات الضامنة للتوافق مع الشريعة اإلسالمية.

اإلطار التنظيمي للصيرفة اإلسالمية  )1
هو "كتاب القواعد" الذي أصدره البنك المركزي العماني حول مبادئ   
الشرعية  للحوكمة  التوجيهية   المبادئ  ليحدد  اإلسالمية  الصيرفة 
والمفاهيم  وإدارة المخاطر والمبادئ المحاسبية وخصائص المنتجات  

المسموح اعتمادها في السلطنة من قبل المصارف اإلسالمية.

معايير هيئة المحاسبة  والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  )2
تضم كافة معايير المحاسبة والحوكمة الشرعية التي أصدرتها الهيئة    

وأوصى بها البنك المركزي العماني.

  لاللتزام بالشريعة اإلسالمية في 
ً
 رئيسيا

ً
وتمثل هذه المعايير مرجعا  

هيئة  عن  الصادرة  لألحكام  اللجوء  ويتم  اإلسالمية.  الصيرفة  قطاع 
هذه  في  الواردة  غير  الشرعية  القرارات  بخصوص  الشرعية  الرقابة 

المعايير.

هيئة الرقابة الشرعية   )3
الذين  والدوليين  العمانيين  الشريعة  علماء  من  تتألف  هيئة  هي   
والعمليات  المنتجات  كافة  حول  الفتاوى  وإصدار  بمراجعة  يقومون 
بنك  التزام  لضمان  تام  بشكل  عليها  اإلشراف  إلى  إضافة  الصلة  ذات 
ويلتقى   . الدوام  على  اإلسالمية  الشريعة  ومعايير  بأحكام  نزوى 
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية  للبنك بشكل منتظم كل ثالثة أشهر، وتضم 
 من الشيخ الدكتور محمد بن راشد الغاربي )رئيس الهيئة(, والشيخ 

ً
كال

والشيخ  جديد(،  عضو  الهيئة،  رئيس  نائب   ( حسن  بن  عزنان  الدكتور 
إبراهيم بن ناصر الصوافي)عضو(.

)اللجان  متخصصة  شرعية  تنفيذية  لجنة  الهيئة  أسست  وقد  هذا   
الصوافي،  والشيخ  الغاربي  الشيخ  من  مؤلفة  الشرعية(  التنفيذية 
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وتعقد لقاءاتها بشكل شهري لمراجعة أعمال البنك من ناحية التزامه 
لألعمال.  الحالية  المتطلبات  واستيعاب  اإلسالمية  الشريعة  بأحكام 
لهيئة  التوجيهية  المبادئ  على  الشرعية   التنفيذية  اللجان  وتستند 

الرقابة الشرعية وفتاويها.

وبعد وفاة الشيخ الدكتور عبدالستار أبو غدة – طيب اهلل ثراه في   
شهر أكتوبر 2020، قام البنك ، بتوصية من مجلس إدارة البنك وموافقة 
البنك المركزي العماني في شهر ديسمبر 2020 ، بتعيين الشيخ الدكتور 
النصاب  اكتمال  الشرعية لضمان  الرقابة  عزنان كعضو جديد في هيئة 
 لإلطار التنظيمي للصيرفة اإلسالمية. وقد قدم أعضاء 

ً
القانوني طبقا

المجلس  واإلدارة  تعازيهم الخالصة لعائلة المرحوم بإذن اهلل تعالي 
تأسيس  في   الكبيرة  بجهوده  وأشادوا  عبدالستار  الدكتور  الشيخ 
الحوكمة الشرعية لبنك نزوى منذ تأسيسه في عام 2012. نسأل اهلل 
أن يتغمده برحمته الواسعة ويغفر له ويسكنه في جنات الفردوس.

المراجع الشرعي الداخلي / رئيس اإلدارة الشرعية  )4
لإلدارة  رئيسا  بصفته  مسؤولياته  الداخلي  الشرعي  المراجع  يتحمل   
الشرعية. وتشمل مهامه اإلشراف على وحدة التدقيق الشرعي ووحدة 
تنفيذ  هو  له   فني  دور  أهم  أن  إال  الشرعي.  التدريب  وتوفير  االلتزام 
المراجعة الشرعية لجميع المقترحات/ العروض المالية بالتنسيق مع رئيس 
ير لكل مقترح/ عرض ويقدم إلى  الهيكلة الشرعية. وبعدها يتم إعداد تقر
 من المستندات المطلوبة  للتنفيذ. 

ً
أقسام االعمال المعنية باعتبارها جزءا

هذه المهمة عبارة عن عملية مراجعة شرعية قبل التنفيذ.

الشرعي  المراجع  يشرف  اليومية،  المهام  هذه  إلى  وباإلضافة   
الزمني،  وجدولها  الشرعي  والتدقيق  التدريب  خطط  على  الداخلي 
اليومية  المسائل  في  الشرعي  والتوجيه  اإلرشاد  تقديم  ويتولى 
 يتولى عملية غرس ثقافة االلتزام  وعمل البحوث  داخل وحدة 

ً
وأيضا

مع  بالتعاون  الداخلي  الشرعي  المراجع  ويقوم  الشرعي،  االلتزام 
بإعداد  الشرعية  الرقابة  لهيئة  المنسق  بدور  المخصص  الفريق  عضاء 
القرارات  إرسال  يتم  وبعدها،  االجتماعات.  ومحاضر  االجتماع  ملف 

والتوجيهات إلى رؤساء أقسام العمل المعنية لاللتزام بها. 

االلتزام والهيكلة الشرعية  )5
يتمحور هذا اإلجراء حول مشاركة وحدة االلتزام الشرعي  على نطاق   
واسع قبل أن تتم الموافقة على منتج أو معاملة جديدة، فال يتم 
طرح أي منتج  أو عملية جديدة قبل استشارة وحدة االلتزام الشرعي 
الشرعية  الرقابة  هيئة  من  رسمية  موافقة  على  والحصول   

ً
أوال

 .
ً
مسبقا

على  الشرعي  واإلشراف  المراجعة  بدور  الوحدة  تقوم  وبالتالي،   
ية وربع سنوية .  عمليات البنك قبل تنفيذها وذلك عبر اجتماعات شهر

الدائرة،  كما أنها  النشاط الشرعي في  تشكل هذه المهمة جوهر   
 عن تقديم المشورة بخصوص تطوير المنتجات الجديدة  

ً
مسؤولة أيضا

اإلضافية.  وبهدف  المنتجات ووثائقها  برامج  إلى مراجعة  باإلضافة 
غير  المخاطر  تدقيق  يتم  بالشريعة،  االلتزام  أنشطة  ومساندة  دعم 
تحديد  يتم  ثم  بشكل مستمر، ومن  الشريعة  أحكام  المتوافقة مع 
مجموعة من الضوابط الالزمة للحد من هذه المخاطر التي تقع نتيجة 
ية. ويتم تحويل أي دخل من المعامالت غير المتوافقة  األخطاء البشر
 للمبادئ التوجيهية  

ً
مع الشريعة اإلسالمية إلى األعمال الخيرية وفقا

لهيئة الرقابة الشرعية. 

التدقيق الشرعي    )6
ذوي  البنك  موظفي  من  بعدد  ومنوط  خاص  داخلي   إجراء  هو   
الرقابة  هيئة  إلى  مباشر  بشكل  يرهم  تقار يرفعون  الذين  الكفاءات 
التدقيق  بإجراء  ذلك  عن  المسؤولون  الموظفون  ويقوم  الشرعية. 
أية  ير فورية عن  الصلة. ويتم رفع تقار التوجيهات الشرعية ذات  مع 
الشرعية  التنفيذية  اللجنة  إلى  الشريعة  مع  متوافقة  غير  معاملة  
لمراجعتها واتخاذ القرارات الالزمة  بشأنها وإلى هيئة الرقابة الشرعية، 
يع األرباح لحسابات المضاربة بشكل  كما أن القسم مسؤول عن آلية توز
صحيح  حيث يتم التحقق  من تحويل أية إيرادات ناتجة عن المعامالت 
المالية غير المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لصالح حساب األعمال 
 لتوجيهات هيئة الرقابة الشرعية ومن 

ً
ية والتأكد من صرفها وفقا الخير

ثم يتم إبالغ هيئة الرقابة الشرعية التخاذ اإلجراء الشرعي القادم.

التدقيق الشرعي الخارجي   )7
 على التعليمات الواردة  في اإلطار التنظيمي للمعامالت المصرفية 

ً
بناء  

اإلسالمية، يقوم البنك بتعيين مدقق مستقل ومختص في التدقيق 
الشرعي لمراجعة نشاطات البنك بشكل سنوي.

التدريب الشرعي   )8
التدريب  برامج  تركيزه على  البنك  الشرعي في  التدريب  يواصل قسم   
العمل  وفريق  يين  اإلدار الموظفين  كافة  اكتساب  لضمان  الشرعي 
تتوسع  كما  وأحكامها.  اإلسالمية  الشريعة  بأسس  شاملة  معرفة 
خالل  من  وذلك  الخارجية  األطراف  لتشمل  الشرعي   التدريب  دائرة 
شرائح  لمختلف  الموجهة  اإلسالمية  بالصيرفة  التوعوية  الحمالت 
وموظفي  والطلبة  والتالميذ  األساتذة  ذلك  في  بما  المجتمع 

الوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

مراقب مخاطر عدم االلتزام بالشريعة  )9 
 لإلطار التنظيمي للصيرفة اإلسالمية ، فإنه يجب أن يكون لدى 

ً
وفقا  

 لمخاطر عدم االلتزام بالشريعة، ولذلك 
ً
قسم االلتزام بالشريعة مراقبا

فإن مهام قسم مخاطر عدم االلتزام بالشريعة تتمثل في التعرف 
بالشريعة  االلتزام  عدم  مخاطر  وإدارة  ضبط،  مراقبة،  تحديد،  على، 
في البنك والتي قد تنشأ عن التقصير في االلتزام بالقواعد والمبادئ 
اإلسالمية  للصيرفة  التنظيمي  اإلطار  في  مبينة  هي  كما  الشرعية 
من  الصادرة  الشرعية  والمعايير  العماني  المركزي  البنك  من  الصادر 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، والقواعد 
والتوجيهات الصادرة  من رئيس هيئة الرقابة الشرعية بخصوص التعرف 

على معايير مخاطر عدم االلتزام بالشريعة لكل دائرة وكل مهمة.

بالقياس  بالشريعة  االلتزام  عدم  مخاطر  مراقبة  وحدة  تقوم   -
حاالت  واكتشاف  عليها  التعرف  تم  التي  المعايير  لحجم  الكمي 

عدم االلتزام بالشريعة لكل معيار.

التطورات  بمراقبة  بالشريعة  االلتزام  عدم  مخاطر  وحدة  تقوم   -
العام   خالل  بالشريعة  االلتزام  عدم  معايير  على  تطرأ  التي 

وبشكل دوري.

تقوم وحدة مخاطر عدم االلتزام بالشريعة بتوفير معايير ضبط   -
مناسبة للتأكد من ضمان سير العمليات بشكل صحيح ومنع اي 

إخالل بالمعايير واإلرشادات المتعلقة بااللتزام.

الموارد البشرية
يعد الموظفون القوة الدافعة لنجاح البنك،  لذلك ارتكزت المجهودات حول 
دفع قدراتهم  وإمكانياتهم ليكونوا قادة الغد. ونتيجة لذلك، فقد شهد 
 في عام 2020 .رغم الضغوط االقتصادية 

ً
 قويا

ً
إنجازات كبيرة  وأداء البنك 
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النفط. وقد قام قسم  أسعار  وانخفاض   19  – جائحة كوفيد  الناتجة عن 
الموارد البشرية في البنك بدور هام في االهتمام بالموظفين  خالل عام 
اللجنة  التام بجميع المعايير والتعليمات التي أصدرتها  التقيد  2020 حيث تم 

العليا  خالل الظروف الصعبة في ذلك العام.

ية، حافظ البنك على جودة إدارة  وكجزء من استراتيجية إدارة الموارد البشر
األداء إلرساء ثقافة ربط األجر باألداء ووضع استراتيجية التعاقب الوظيفي 
المناسب من خالل توفير المهارات الوظيفية والتقنية المطلوبة لمجموعة 
مختارة من الموظفين ذي اإلمكانيات العالية. ويعتبر البنك هذه المسألة 

 إلرساء نهج متكامل إلدارة وتنمية موظفيه.
ً
 حيويا

ً
جزءا

التوظيف واجتذاب المواهب
. واستمر بنك 

ً
أنهى البنك عام 2020 بعدد موظفين وصل إلى 39٧ موظفا

التنافسية.  السوق  في  العمانية  المواهب  وتوظيف  تحديد  في  نزوى 
وأكثر  أفضل  جذب   في  رائدة  مؤسسة  يكون  أن  إلى  البنك  ويهدف 
الجدد  يجين  الخر توظيف  خالل  من  المحلية  السوق  في  كفاءة  المواهب 
الواعدين وجذب الموظفين ذوي  المؤهالت العالية والخبرة الطويلة في 
التوظيف  سياسات  على  البنك  اعتمد  األهداف،  هذه  ولتحقيق  القطاع. 
والمؤهالت  التعليمي   المستوى  على  تستند  التي  والدقيقة  الواضحة 
البنك  وبالمثل، فإن   ، الشاغرة  للمناصب  التخصص  تالؤم   المهنية ومدى 

  بالحفاظ على موظفيه األكفاء.
ً
 كامال

ً
يلتزم التزاما

التدريب والتطوير
يع  ية بتنفيذ العديد من المشار في عام 2020،  قامت دائرة الموارد البشر
االستراتيجية الهادفة لتطوير أداء  وقدرات وإنتاجية الموظفين . وقد تم 
ذلك من خالل التركيز على إدارة المواهب وتدريب الموظفين . كما أجريت 
اإلدارة  موظفي  على  وركزت  الموظفين،  فئات  لجميع  متعددة  برامج 
مبادرة  البنك  نفذ  كما  الموظفين.  وباقي  المتوسطة   واإلدارة  العليا، 
خالل  العمل  واالستمرار في  إلكترونية  وتوفير مكتبة  اإللكتروني   التعليم 
جائحة كوفيد – 19 مما ساعد في تسارع عملية التدريب.  كل ذلك من أجل 
تطوير مهارات الموظفين وتلبية احتياجات تخطيط التعاقب الوظيفي. وفي 
يادة ملحوظة نتيجة  الحقيقة، شهد التدريب في بنك نزوى خالل عام 2020 ز

لتوفر منصة التعليم اإللكتروني لألفراد باإلضافة إلى المجموعات.

الموظفين من خالل  فئات  كافة  وتدريب  تأهيل  بأهمية  نزوى  بنك  يؤمن 
المصرفية  واألعمال  اإلدارة  مجاالت  في  المناسبة  بالمهارات  تزويدهم 
المختلفة، والتي بدورها ستعزز من معارفهم  وخبراتهم مما يساهم في 

يز األداء بصفة عامة. تطوير قدراتهم  وخبراتهم وبالتالي تعز

ركزت مبادرات البنك االستراتيجية في التنمية والتدريب خالل عام 2020 على 
عالي  تدريب  تقديم  طريق  عن  الموظفين  كافة  مهارات  يز  تعز مواصلة 
وفروعه.   البنك  أقسام  بكافة  الوظيفية  الفئات  جميع  في  المستوى 
ومن خالل منصة التعليم اإللكتروني وفرص التعليم المتاحة األخرى، تمكن 
البنك من توفير دورات متعددة لكل موظف من أجل تزويد كافة الموظفين 
ية المختلفة، سواء كانت دورات  فنية تركز على التدريب  بالمهارات الضرور
في مجال المعامالت المصرفية اإلسالمية ، وتطوير المنتجات ، والقيادة 
في مجال المبيعات، وإدارة المخاطر، وإدارة الثروات، والخدمات المصرفية 
الشخصية.  التواصل   مهارات  أو  المصرفية،  التجزئة  وخدمات  للشركات 
في  التقنية   التطورات  أحدث  المتطورة  يبية  التدر البرامج  هذه  وتعكس 
القطاع المصرفي،  كما أنها تساعد على إشراك الموظفين في االنشطة 
يز  وتعز المصرفية  بالخدمات  ومعرفتهم  مؤهالتهم  يادة  لز المتخصصة 

قيمة وأخالقيات العمل  بما يتماشى مع رؤية بنك نزوى وتطلعاته.

في عام 2020، عمل فريق الموارد البشرية على إجراء تطوير كامل لجميع 

الموظفين  خدماته مع طرح مجموعة أدوات رقمية بهدف تطوير وعي 
تطبيق  األدوات، تطوير  بين هذه  المشاركة. ومن  اإلنتاجية وتوجيه  يز  وتعز
يز  ية، وسلسلة من المبادرات الجديدة التي تهدف لتعز مبتكر للموارد البشر
العمل  جهة  يصبح  أن  من  نزوى  بنك  وتمكين  المستقبل  قادة  مهارات 

المفضلة للمهنيين المصرفيين اإلسالميين.

يز موقع اإلنترانت لتسهيل وصول الموظفين إلى المعلومات  كما تم تعز
البشرية  بالموارد  والتوعية  الشخصي  التطوير  مجاالت  في  الضرورية 
مجموعة  تقديم  تم  كما  ية.  البشر الموارد  ودعم  وخدمات   ومحتوى 
أخرى  ورقمنة خدمات  الجديدة،  والمهني  الشخصي  التطوير  من خدمات 

لتسهيل الوصول إليها.

من  العمانيين  الموظفين  وتمكين  المهارة  مستويات  لتطوير  منه   
ً
وسعيا

ية المتوسطة والعليا، تم ترشيح 10 من موظفي البنك  تولي المناصب اإلدار
إلى ذلك، دعم  . وباإلضافة   " اعتماد   " الوطني  القيادة  ببرنامج  لاللتحاق 
 لمتابعة دراساتهم األكاديمية والمهنية التي 

ً
بنك نزوى أكثر من 20 موظفا

يز كفاءاتهم المهنية. تساعدهم على تعز

يادة   وقام بنك نزوى بتسجيل أعضاء فريق اإلدارة  في برنامج كامبريدج للر
يادي  في التمويل اإلسالمي )كامبريدج  - IFLP (، الذي يعتبر البرنامج الر

 للمؤسسات المالية اإلسالمية.
ً
األول والوحيد الذي تم تنظيمه خصيصا

التعويضات والمزايا
يز قدرات موارده البشرية من أجل تحقيق التوازان  يعمل بنك نزوى على تعز
بين العرض والطلب عليها وإدارة التكلفة  وقاعدة الموظفين بشكل فعال 
على المدى الطويل. وتقوم الخطة االستراتيجية للبنك على مفهوم " ربط 

األجر باألداء " .

تطبيق  في  المحرز  التقدم  كثب  عن  البشرية  الموارد  إدارة  تابعت  وقد 
مبادئ العدالة والحيادية والتنافسية  في األجور. وطبق البنك نظام تقييم 
التي  السنوية  واألجور  السنوية  المتغيرات  من  كل  بين  يربط  الذي  األداء  
دراسة  في    

ً
سنويا البنك  ويشارك  األداء.  بنظام  الموظفون  يستحقها  

استقصائية للرواتب مع إدارة موارد بشرية محترفة من أجل مقارنة الرواتب 
التي يدفعها البنك  بتلك المدفوعة في السوق واتخاذ القرارات المناسبة 

 إلى نتائج الدراسة العتماد نظام رواتب مالئم. 
ً
استنادا

ية  البشر الموارد  أنظمة  تحسين  على  مستمرة  بصفة  البنك  يعمل  كما 
يع العديد من العمليات المرتبطة بها والتي تتضمن األجور والتوظيف  لتسر
والتدريب والسداد الفوري ألجور الموظفين والخدمة الذاتية للموظفين. 
بحيث  وقراراتها  البشرية  الموارد  ممارسات  يز  تعز ضمان  أجل  من  ذلك  كل 

تعكس القيم والمبادئ بشكل مرن.

أنظمة   تالؤم  تضمن  مستدامة   عمليات  إرساء  إلى  البنك  يسعى  كما 
ز على األداء المستدام 

ّ
تعويضات الموظفين  مع المتطلبات القانونية وتحف

على جميع مستويات البنك.

تقنية المعلومات 
يمكن  وال  عصرية  مالية  مؤسسة  ألية  ية  ضرور المعلومات  تقنية  تعتبر 
األهداف  أهم  أحد  المعلومات   تقنية  تطوير  ويعد  عنها.   االستغناء 
االستثمار في  البنك  واصل  . وقد   2020 عام  نزوى في  لبنك  االستراتيجية 
والصمود  ية،   مجز مصرفية  تجربة  للعمالء  يوفر  لكي  االبتكار  مجاالت 
ية لتساير النمو المنشود  يز أعماله التجار وسط المنافسة المتزايدة ، وتعز
شركائه  مع  وبالتعاون  البنك  في  االبتكار  يستمر  ولهذا،  المستقبل.  في 
العمليات  إلى  إضافة  للعمالء  ية  الضرور التطبيقات  يز   لتعز االستراتيجيين 

واألنظمة الالزمة األخرى.
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توفير   2020 عام  في  البنك  نفذها  التي  الهامة  المبادرات  بين  ومن 
وفرق  الفيديو  باستخدام  المؤتمرات  وتنظيم  االحتيال،  لمكافحة  حلول 
مايكروسوفت، والعمل من المنزل، واالجتماعات الرقمية لمجلس اإلدارة، 
ومكان  النقال،  الهاتف  في  البشرية  الموارد  وتطبيق   ،  WPS ونظام  
للبنك المركزي العماني ، ونظام  العمل من فيس بوك ، ونظام المالءة 
ثري  اآلمنة  االئتمان   بطاقات  بين شركة وشركة،  ومعامالت  المعامالت 
 UI/UX  دي عبر اإلنترنت، وتجديد نظام المعامالت المصرفية بالهاتف النقال
، باإلضافة إلى خدمات أخرى شملت الدفع لألعمال الخيرية ودفع الفواتير 
والتحويل  السريع،  الحسابات  وفتح   ، السلطنة  في  متعددة  لمؤسسات 

الفوري لألموال على مدار الساعة.

كما استمر إجراء تحسينات وتحديثات في الخدمات المصرفية للشركات عبر 
يز رضا العمالء. ومن بين  اإلنترنت، IVR ، وخدمات بطاقات االئتمان  بهدف تعز
التطورات األخرى، تنفيذ مكتب االئتمان العماني ، ونشر نظام إدارة التدقيق 
المتطور، ونظام التسويات لضمان االمتثال وتحقيق مراقبة أفضل للمخاطر.  
يز أمان شبكة بنك نزوى من خالل تحديث نظام  كما تم في عام 2020 ، تعز

الحماية وتوفير اتصال رقمي أسرع بين الفروع.

يطمح بنك نزوى إلى أن يكون البنك الرقمي المفضل.  وفي ظل بيئة رقمية 
المحافظة على عالقات  االلتزام على ضرورة  يعتمد هذا  التطور،  سريعة 
قناة  والراحة في كل  والعالقة  الثقة  يز  تعز العمالء  من خالل  قوية مع 
مصرفية.  وقد تم إجراء استثمار كبير في منصات التدقيق في المستقبل 
 ، البيانات  وعلم  االصطناعي،  الذكاء  مثل  التقنيات  أحدث  استخدام  وفي 
يز تجربة العمالء وخدمتهم بشكل أفضل. كما قام البنك  والروبوتات  لتعز
 بتحديث شبكاته وأنظمته. ومن بين برامج التحول الكبرى التي ستستمر 

ً
أيضا

يز تجربة العمالء من خالل  في عام 2021 التحول المصرفي األساسي، وتعز
تنفيذ العديد من الحلول المصرفية الرقمية.

على  نزوى  بنك  يحافظ  والمخاوف،  والتقنية  األعمال  بيئة  ظل  وفي 
نهج  مع   

ً
وتماشيا السلسة.  واإلنتاجية  الحازم  األمن  بين   

ً
جدا دقيق  توازن 

العديد  تنفيذ  تم  المستمر،   والتطوير  العمليات   على  يعتمد  الذي  البنك 
 ، الساعة  مدار  على  األمنية  المراقبة  فيها  بما  األمنية  البروتوكوالت  من 
مع  المباشر  واالتصال   ،  IP الهاتفية  االتصاالت  ونظام   ، الحماية  وتحديث 
االتصال  وروابط  المتطور،  المكالمات  تسجيل  ونظام   ،  SWIFT تحالف 

السريعة لعمليات فروع البنك.

المضي قدما 
مؤكد  غير  االقتصادي  المشهد  يزال  ال  الجديد،  المالي  العام  بداية  مع 
االنتعاش  ايجابية على  بالمخاطر، ومع ذلك فإن هنالك عالمات  ومفعم 
صاحبت إجراء تطعيمات فيروس كورونا حول العالم واستقرار أسعار النفط 

يكيا للبرميل مؤخرا.  عالميا عند حوالي ٦0 دوالرا أمر

العالم  منها  يتعافى  لم  جسيمة  أضرارا  العالمية  المالية  األزمة  وسببت 
بالكامل حتى هذه اللحظة، ولكن رب ضارة نافعة فقد قدمت األزمة للعالم 
التي  اإليجابية  المعطيات  من  عددا  أظهرت  وسياساتية  تنظيمية  دروس 
التمويل اإلسالمي  الرغم من متانة قطاع  يمكن االستفادة منها، وعلى 
أمام هذه األزمات مقارنة بالقطاع التقليدي إال أن المخاوف ال تزال قائمة، 
فقد حان الوقت لصناعة الصيرفة اإلسالمية أن تتعلم من األزمات المالية 
على  الحالي  الوقت  في  العالم  يعكف  األمر،  واقع  وفي  العالم.  حول 
استحداث إصالحات كبيرة وأنظمة أكثر صرامة مثل معايير بازل الجديدة. وتتميز 
الصيرفة اإلسالمية في السلطنة بتنظيم متين وفقا للنحو المنصوص عليه 
ا للقانون المصرفي 

ً
في اإلطار التنظيمي للصيرفة اإلسالمية )IBRF( امتداد

العماني. وعلى الرغم من التحديات وتواجد بنكين إسالميين باإلضافة إلى 
مع  المتوافقة  اإلسالمية  األصول  شكلت  فقد  إسالمية،  نوافذ  خمس 

السلطنة عام  المصرفية في  األصول  إجمالي  الشريعة نسبة 14.5% من 
2020، ومن المتوقع أن يستمر النمو في عام 2021.

تسعى السلطنة في الوقت الحالي إلى تنفيذ برامج تنموية بهدف تحقيق 
التنويع االقتصادي بالرغم من التحديات التي تشهدها المنطقة، وذلك عبر 
تطوير المؤسسات الصغيرة والشراكات بين القطاعين العام والخاص وتحسين 
بيئة االستثمار حيث يعد هذا األمر مشجعا، كما تعكف السلطنة على إعداد 
يز االقتصاد الوطني،  برامج استراتيجية تهدف إلى إيجاد فرص تسهم في تعز
وذلك من خالل توسيع القطاعات التي تعتمد على النفط وتطوير القطاعات 
اللوجستية  والخدمات  والنقل  السمكية  والثروة  التصنيع  مثل  نفطية  الغير 
والسياحة والتعدين، إذ ستعزز اإلصالحات االقتصادية والهيكلية القطاعات 

المختلفة وتحقق األهداف المالية واالجتماعية المنشودة.

للغاية  واعدا  يبدو  السلطنة  في  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  نمو  إن 
في وسط هذه األحداث، حيث تطور القطاع بشكل كبير خالل فترة قصيرة 
ويعزى ذلك إلى تدابير الدعم والسياسات المختلفة التي اعتمدها البنك 
المركزي العماني. وخالل المضي قدما ستلعب أطر وأدوات إدارة السيولة 
اإلسالمي  التمويل  منتجات  وأيضا  المتنوعة  التمويل  ومحافظ  الموحدة 
التمويل  قطاع  وسيواصل  القطاع،  تطوير  في  يا  محور دورا  المبتكرة 
منتجات  تقديم  خالل  من  المرجوة  األهداف  وتحقيق  النمو  اإلسالمي 
جديدة خصوصا للعمالء من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

وأيضا أدوات إدارة السيولة المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

العمل  المتمثلة في  القيمة  نزوى على  لبنك  االستراتيجية  المنهجية  ترتكز 
إلى  البنك  يسعى  حيث  ين،  اآلخر ومساندة  واالبتكار،  ثابتة،  مبادئ  وفق 
إطار  النهج. وفي  هذا  على  بناء  المنتجات  من  متنوعة  تقديم مجموعة 
كما  ماله  رأس  البنك  يد  سيز  ،2025 عام  حتى  الخمسية  البنك  استراتيجية 
يادة  وز النمو  من  القادمة  المرحلة  لدعم  حيوية  سيستثمر في مشاريع 
مختلفة  أصعدة  على  القطاع  نمو  البنك  ويقود  للمساهمين.  العوائد 
تشمل الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الدولية والتمويل 
ينة وغيرها. وعبر العديد من الشراكات االستراتيجية يتميز البنك  التجاري والخز
التمويل اإلسالمي عالوة على ترسيخ  بإمكانيات كبيرة لقيادة نمو قطاع 
يادته في هذا القطاع، وسيستمر البنك في توسيع قاعدة عمالئه من  ر
عالوة  بها  واالحتفاظ  المواهب  وتأهيل  العمالء  مع  عالقته  يز  تعز خالل 
البنك  يسعى  حيث  المناسبة،  والخدمات  المنتجات  في  االستثمار  على 

ليكون الشريك المالي المفضل لألفراد والشركات في السلطنة.

كما يولي البنك أهمية كبيرة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
السلطنة ويقدم حلوال مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم، حيث تتجلى الثقة 
اإلسالمية  الشريعة  المتوافقة مع  المنتجات والخدمات  الموضوعة في 
في التوسع الكبير لقاعدة العمالء من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
نطاق  توسيع  البنك  يواصل  ذلك  إلى  باإلضافة  األعمال،  حجم  نمو  وأيضا 
الخدمات المقدمة إلى هذه الفئة لتمتد إلى مناطق رئيسية خارج مسقط. 
البنك  سيكون  كمدائن،  الصناعية  المناطق  على  البنك  تركيز  منطلق  ومن 
في  ونؤمن  النفط.  وشركات  الكبرى  الشركات  مع  العالقات  من  يد  المز
البنك بأن المساهمة من خالل أعمال الوساطة والمشاركة ستدفع عجلة 
االقتصاد الوطني وتسهم في تحقيق الرفاه االجتماعي. وسيمضي البنك 
قدما في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ خطة التنويع االقتصادي 
فنحن  المستقبلية  األفاق  إلى  وبالنظر   ،2040 عمان  رؤية  تحقيق  وبالتالي 
نثق في إمكانياتنا لوضع معايير جديدة للقطاع عالوة على ترسيخ مكانة 

السلطنة في القطاع المصرفي اإلسالمي العالمي. 

إلى  يسعى  كما  الحالية،  الفترة  في  المستقبل  على  البنك  تركيز  وينصب 
تشكيل مستقبل الصيرفة اإلسالمية عبر االبتكار وتحديث العمليات واالستثمار 
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في الكفاءات الجديدة، فنحن نبحث بال كلل عن وسائل للتأقلم مع المتغيرات 
وإعادة بناء أنفسنا مع وضع العميل دائما على رأس أولوياتنا. وفي ضوء 
مكانتنا الراسخة في االبتكار فإن انتشار التقنيات الرقمية يمنحنا فرصا واعدة 

لتشكيل نظرة العمالء إلى البنك والدور الذي يلعبه في حياتهم. 

النظير  المنقطع  القيادة والتفاني  للبنك، والتزام فريق  الدافعة  القوة  إن 
لموظفينا نحو تحقيق أهدافنا وكسب رضى عمالئنا، منحتنا ثقة كبيرة في 

قدرتنا على تقديم ما يمكنك أن تفخر به كمساهم لدينا. 

وختاما، أود أن أشيد بإسهامات فريق العمل وأعرب عن شكري لهم على 
أن  كما  الغير مسبوقة،  األوقات  وأدائه خالل هذه  البنك  برؤية  التزامهم 
إنجازاتنا لم تكن لتتحقق لوال دعم وتوجيه البنك المركزي العماني، وجهود 
وأعضاء  الخليلي،  علي  بن  اهلل  عبد  بن  خالد  الشيخ  اإلدارة  مجلس  رئيس 
رحلتنا  في  قدما  نمضي  حيث  التنفيذية،  اإلدارة  وفريق  اإلدارة  مجلس 
لتنمية حصتنا في السوق. واألهم من ذلك، أود أن أعرب عن خالص تقديرنا 
المستمرة ووالئهم ودعمهم خالل  ثقتهم  للعمالء والمساهمين على 

رحلتنا، ونتطلع إلى عام جديد حافل بالعطاء والنجاح.

خالد الكايد 
الرئيس التنفيذي
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ير  عن أعمال بنك نزوى  بناء على خطاب التكليف  فإنه يجب علينا تقديم تقر
للعام 2020 م، للفترة الممتدة من 2020/01/01 إلى 2020/12/31 م.

المتعلقة  والعقود  البنك،  في  بها  المعمول  المبادئ  راقبنا  لقد  
بالمعامالت والتطبيقات التي قدمها بنك نزوى خالل الفترة المذكورة ، كما 
قمنا بالمراقبة الواجبة إلبداء الرأي عما إذا كان بنك نزوى قد التزم بأحكام 
واإلرشادات  والفتاوى  بالقرارات  وكذلك   ، ومبادئها  اإلسالمية  الشريعة 

المحددة التي أصدرتها هيئة الرقابة الشرعية. 

ولقد قمنا بالمراقبة المباشرة ، أو عن طريق التدقيق الشرعي الداخلي ، 
واشتملت المراقبة  على فحص التوثيق واإلجراءات المتبعة في بنك نزوى 
بوضع خطة  قمنا  ولقد   ، العمليات  أنواع  من  نوع  كل  اختبار  أساس  على 
الحصول على  أجل  ؛كل ذلك من  تنفيذها  الشرعية وأشرفنا على  للمراقبة 
ية لتزويدنا بأدلة تكفي  جميع المعلومات والتفسيرات التي اعتبرناها ضرور
بأن بنك نزوى لم يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية  تأكيد مقبول  إلعطاء 

ومبادئها في معامالته المالية. 

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء رأي مستقل، بناء على مراقبتنا لعمليات بنك 

ير لكم، أما مسؤولية التأكد من أن بنك نزوى يعمل  نزوى، وفي إعداد تقر
اإلدارة،  عاتق  على  فتقع  ومبادئها،  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  وفقا 

وبناء على ما سبق، نستطيع أن نبدي رأينا كما يلي : 

إن العقود والعمليات والمعامالت التي أبرمها بنك نزوى خالل العام   .1
2020م، للفترة الممتدة من 2020/01/01م إلى 2020/12/31م، التي اطلعنا 

عليها، تمت وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.

مع  يتفق  االستثمار  حسابات  على  الخسارة  وتحميل  الربح  يع  توز إن   .2
ألحكام  وفقا  الشرعية  الرقابة  هيئة  من  اعتماده  تم  الذي  األساس 

الشريعة اإلسالمية ومبادئها. 

إن المكاسب التي تحققت من مصادر وطرق غير متوافقة مع أحكام   .3
الشريعة اإلسالمية قد جنبت إلى حساب الخيرات بإشراف هيئة الرقابة 

الشرعية وتوجيهاتها.

لقد راجعنا حساب الزكاة، وتم تحديد مقدار زكاة كل سهم، وإن إخراج  الزكاة   .4
هي من مسؤولية المساهمين وليس من مسؤولية البنك. 

ونسأل اهلل العلي القدير أن ييسر لنا وللجميع طرق الرشاد والسداد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي
عضو هيئة الرقابة الشرعية 

الدكتور الشيخ عزنان بن حسن 
عضو هيئة الرقابة الشرعية

الدكتور الشيخ محمد بن راشد الغاربي  
رئيس هيئة الرقابة الشرعية  

المكان : مسقط، سلطنة عمان 
يخ : 13 جمادى الثانية 1442 هـ، الموافق له 2٦/يناير/ 2021 م التار

ير هيئة الرقابة الشرعية تقر

ِبْسِم اللِه الرَّْحٰمِن الرَِّحْيِم
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قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2020

2019 2020 إيضاحات
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

الموجودات
 89,293 67,943 4 ماني

ُ
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الع

 20,321 12,996 5 أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
 455    - ٦ استثمارات وكالة لدى بنوك

 211,058 208,909 ٧ ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى- صافي
 ٦٦,104 100,040 8 ب موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية 
 1,993 1,979 8 أ موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 11٦,٦59 176,652 9 تمويل المشاركة – صافي
 14,1٧5 14,175 10 إستثمار في العقارات

 318,134 303,905 11 إجارة منتهية بالتمليك – صافي
 183,٦٧2 298,692 12 وكالة باالستثمار– صافي

 1,8٧5 1,780 14 ممتلكات ومعدات– صافي
 2,3٦٧ 2,264 15 موجودات غير ملموسة
 8,258 16,924 1٦ موجودات أخرى

 1,034,3٦4 1,206,259 مجموع الموجودات
المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وحقوق المساهمين

المطلوبات
 ٦٦,825 91,833 1٧ حسابات بنوك وكالة 

 33٧,851 353,468 18 حسابات عمالء وكالة 
 149,243 205,002 19 حسابات العمالء

22,142 30,177 20 مطلوبات أخرى
5٧٦,0٦1 680,480 مجموع المطلوبات
310,39٦ 366,091 21 حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة

حقوق المساهمين
150,000 150,000 22 رأس المال المدفوع

2,091 2,091 23 عالوة إصدار
)٧21( )7( 24.1 إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمار
2,159 3,266 24.2 إحتياطي قانوني

150 150 إحتياطي تدني
)5,٧٧2( 4,188 االرباح المحتجزة/)الخسائر المتراكمة(
14٧,90٧ 159,688 مجموع حقوق المساهمين

1,034,3٦4 1,206,259 مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة وحقوق المساهمين
0.099 0.106 3٦ صافي الموجودات للسهم الواحد )لاير ُعماني( 

323,85٧ 336,586 3٦ إلتزامات محتملة و إرتباطات تعاقدية  

يخ 11 مارس 2021 ووقعها نيابة عنهم:  القوائم المالية المرفقة تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة بتار

خالد الكايد   مصبح بن سيف المطيري خالد بن عبداهلل الخليلي
الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

 من هذه القوائم المالية.
ً
تعتبر اإليضاحات من رقم 1 إلى رقم 43 جزءا
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قائمة الدخل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

2019 2020 إيضاحات
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

11,559 11,849 2٧ إيرادات البيوع المؤجلة و الذمم األخرى
1٦,98٦ 16,257 28 إجارة منتهية بالتمليك
10,801 14,396 إيرادات وكالة باالستثمار
5,٦09 8,346 إيرادات تمويل المشاركة

182 144 29 أرباح استثمارات وكالة لدى بنوك 
2,242 3,760 30 أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

4٧,3٧9 54,752 الدخل من االستثمارات والتمويالت المشتركة 
)14,٦٧4( )15,037( 31

ً
العائد على حسابات االستثمار المطلقة قبل اقتطاع حصة البنك بصفته مضاربا

٧,1٧0  7,434
ً
حصة البنك بصفته مضاربا

)٧,504( )7,603( العائد على حسابات االستثمار المطلقة
)14,2٧2( )15,766( أرباح وكالة مدفوعة
25,٦03 31,383  و رب مال

ً
حصة البنك من الدخل بصفته مضاربا

1,554 1,682 32 حصة البنك من إيرادات اإلستثمارات والتمويالت الذاتية
 5,39٦ 5,514 33 إيرادات الخدمات المصرفية

 4٦5 675 أرباح عمالت أجنبيه - بالصافي
33,018 39,254 مجموع اإليرادات

)1٧,519( )18,725( 34 مصاريف التشغيل
)911( )931( 14و15 استهالكات وإطفاءات

)18,430( )19,656( مجموع المصاريف
 

 14,588 19,598 األرباح قبل الضريبة  والمخصصات
)2,595( )6,700( 13 خسائر تدني / مخصص عام وخاص

11,993 12,898 األرباح قبل الضريبة
)1,814( )1,831( 35 يبة الدخل  ضر
10,1٧9 11,067 صافي الربح بعد الضريبة

0.00٧ 0.007 3٧ الربحية األساسية والمخفضة للسهم الواحد – لاير ُعماني

 من هذه القوائم المالية.
ً
تعتبر اإليضاحات من رقم 1 إلى رقم 43 جزءا
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

2019 2020 إيضاحات
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

التدفق النقدي من عمليات التشغيل
11,993 12,898 يبة صافي الربح  قبل الضر

التعديالت لــ:
911 931 14و15 استهالكات وإطفاءات

2,5٧1 6,700 13 مخصص تدني
44 )40( مخصصات أخرى

145 )225( احتياطي مخاطر االستثمار
15,٦٦4 20,264 التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات

التغيرات في الموجودات ومطلوبات: 
)29,803( 946 يادة( في ذمم البيوع المؤجلة و الذمم األخرى النقص/)الز

)88٧( 13,720 يادة(  في موجودات اإلجارة المنتهية بالتمليك النقص/)الز
)59,185( )61,136( يادة في تمويل المشاركة الز
)2,359( )8,840( يادة في الموجودات األخرى الز
٧3,414 55,759 يادة في حسابات العمالء الجارية الز
)1,038( 5,695 يادة/)النقص( في المطلوبات األخرى الز
)4,194( 26,408 صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)1٦,821( )32,737( التغير في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
)4٦,249( )118,362( التغير في وكالة باالستثمار 

)421( )270( 15 شراء موجودات غير ملموسـة
)441( )463( 14 شراء ممتلكات ومعدات

)٦3,932( )151,832( صافي التدفق النقدي المستخدم في عمليات االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
)12,٧٧9( 55,667 يادة/)النقص( في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة الز

24,912 15,617 يادة في حسابات عمالء وكالة  الز
19,34٦ 5,679 نقص في حسابات بنوك وكالة 
31,4٧9 76,963 صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل

)3٦,٦4٧( )48,461( النقص/الزيادة في النقد وما في حكم النقد
98,٧55 62,108 نقد وما في حكم النقد في بداية السنة 

٦2,108 13,647 نقد وما في حكم النقد في نهاية السنة 
89,293 67,943 4 ماني

ُ
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الع

)500( )500( 4 ماني
ُ

وديعة رأس المال لدى البنك المركزي الع
20,333 13,012 5 ارصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية

4٦1  - ٦ استثمارات وكالة
)4٧,4٧9( )66,808( 1٧ حسابات بنوك وكالة أقل من ثالثة شهور

٦2,108 13,647 نقد وما في حكم النقد ألغراض قائمة التدفقات النقدية

 من هذه القوائم المالية.
ً
تعتبر اإليضاحات من رقم 1 إلى رقم 43 جزءا
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2020

المجموع

االرباح المحتجزة 
)خسائر 

متراكمة( إحتياطي تدني
إحتياطي 

قانوني

إحتياطي 
القيمة العادله 

لإلستثمار عالوة إصدار
رأس المال 

المدفوع
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
147,907 )5,772( 150 2,159 )721( 2,091 150,000 الرصيد كما في 1 يناير 2020

714    - - - 714 - -
إحتياطي القيمة العادلة 
يبة لإلستثمار صافي الضر

 11,067  11,067 - - - - - صافي أرباح الفترة
   - )1,107( -  1,107 - - - تحويل الى إحتياطي قانوني

159,688 4,188 150 3,266 )7( 2,091 150,000 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2020

المجموع

االرباح المحتجزة 
)خسائر 

متراكمة( إحتياطي تدني
إحتياطي 

قانوني

إحتياطي 
القيمة العادله 

لإلستثمار عالوة إصدار
رأس المال 

المدفوع
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
 13٧,188 )14,933( 150 1,141 )1,2٦1( 2,091 150,000 الرصيد كما في 1 يناير 2019 

 540 - - - 540 - -
إحتياطي القيمة العادلة 
يبة لإلستثمار صافي الضر

 10,1٧9 10,1٧9 - - - - - صافي أرباح الفترة
   - )1,018( - 1,018 - - - تحويل الى إحتياطي قانوني

 14٧,90٧ )5,٧٧2( 150 2,159 الرصيد كما في 31 ديسمبر 2019 150,000  2,091  )٧21(

 من هذه القوائم المالية.
ً
تعتبر اإليضاحات من رقم 1 إلى رقم 43 جزءا
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قائمة مصادر واستخدامات أموال صندوق الخيرات
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

مصادر صندوق الخيرات
--رصيد في 1 يناير 

3838إيرادات مخالفة أحكام الشريعة للسنة 
3838مجموع المصادر

3838استخدامات أموال الصندوق *
يخ 31 ديسمبر --أموال الصندوق غير الموزعة حتى تار

ية والجمعية العمانية  مان الخير
ُ

* يستخدم صندوق الخيرات للمساهمة في مؤسسات مسجلة لدى  وزارة األوقاف والشؤون الدينية وهي لجنة الزكاة بالسيب وهيئة ع
لرعاية القرآن الكريم.

 من هذه القوائم المالية.
ً
تعتبر اإليضاحات من رقم 1 إلى رقم 43 جزءا
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الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  1

مان بتاريخ 15 أغسطس من العام 2012 تحت رقم تسجيل )11528٧8(. 
ً

مانية عامة تم تأسيسه في سلطنة ع
ُ

ساهمة ع
ُ

بنك نزوى “البنك” هو شركة م
مان.

ً
أسهم البنك مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية ومكان مزاولة عمله الرئيسي مسقط، سلطنة ع

ماني بتاريخ 
ُ

بدأ البنك مزاولة نشاطه بتاريخ 23 ديسمبر 2012 ويعمل حاليا من خالل خمسة عشر فرع بموجب ترخيص مصرفي صادر عن البنك المركزي الع
19 ديسمبر 2012.

ية، التوفير و االستثمار ، وتقديم تمويل المرابحة واإلجارة و التمويالت األخرى المتوافقة مع الشريعة  أنشطة البنك الرئيسية هي فتح الحسابات الجار
اإلسالمية ، و كذلك إدارة أموال المستثمرين على أساس المضاربة مقابل حصة من األرباح أو الوكالة مقابل عمولة والحصول على الفائض من األرباح 

كحافز وتوفير الخدمات البنكية التجارية وأنشطة االستثمار األخرى. 

ماني ويشرف عليه مجلس الرقابة الشرعية بناء على عقد تأسيس البنك ونظامه األساسي.
ُ

يخضع البنك في عملياته للرقابة من قبل البنك المركزي الع

في 31 ديسمبر 2020، يوجد لدى البنك 39٧ موظف )2019، 3٧9 موظف(.

مان.
ُ

يد 1423، رمز بريدي 133، مسقط، سلطنه ع عنوان البنك: صندوق بر

سس إعداد القوائم المالية 
ُ
أ  2

بيان االلتزام  1/2
البيانات المالية  ماني تم إعداد 

ُ
وفقا لمتطلبات القسم 2/1 الباب 3 من اإلطار التنظيمي للمصارف اإلسالمية )IBRF( و الصادر عن البنك المركزي الع

المرفقة للبنك وفقا لقواعد الشريعة ومبادئها على النحو الذي حددته هيئة الرقابة الشرعية للبنك و المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية )AAOIFI(، والقواعد والمبادئ المحددة من قبل مجلس الرقابة الشرعية والقوانين السائدة والتعليمات 

ماني.
ُ

الصادرة من قبل البنك المركزي الع

ير المالية الدولية المنبثقة عن مجلس معايير  تطبق المعايير الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقار
المالية اإلسالمية ولحين صدور معايير  المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  الدولية في حال عدم وجود معايير محاسبية صادرة عن هيئة  المحاسبة 

إسالمية تحل محلها.

ية لسنة 19٧4 وتعديالته وسلطة سوق رأس المال بسلطنة عمان. إن  تتوافق البيانات المالية مع شروط اإلفصاح ذات الصلة بقانون الشركات التجار
ير المالية رقم 9 وفقا لمتطلبات التعميم الصادر عن البنك  السياسات المحاسبية الهامة باستثناء اآلثار المترتبة على تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقار

يل 201٧ كما هو موضح في المالحظة 5/2 في البيانات المالية.  يخ 13 أبر المركزي العماني BM 1149 بتار

ية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18 )قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان( في 13 فبراير 2019 والذي حل  صدر قانون الشركات التجار
ية الجديد حيز التنفيذ في 1٧ أبريل  ا ألحكام المرسوم السلطاني رقم 2019/18 ، دخل قانون الشركات التجار

ً
ية لعام 19٧4. وفق محل قانون الشركات التجار

يل 2019. 2019 ويجب على الشركات االمتثال للقانون الجديد في غضون عام واحد من 1٧ أبر

يخ البيانات المالية. لم يتم عرض قائمة التغير في حقوق أصحاب حسابات االستثمار المقيدة وقائمة القرض الحسن والزكاة حيث أنها غير مطبقة كما في تار

أساس القياس  2/2
يخية، باستثناء قياس القيمة العادلة لبعض الموجودات المالية حيث تظهر بالقيمة العادلة. تم إعداد البيانات المالية على أساس التكلفة التار

العملة التشغيلية وعملة العرض  3/2
ماني مقربة 

ُ
يال الع ماني وهي العملة الرئيسية للبنك. ما لم يتم اإلشارة إلى غير ذلك، تم عرض القوائم المالية بالر

ُ
يال الع تم عرض البيانات المالية بالر

إلى أقرب لاير.

استخدام األحكام والتقديرات  4/2
إن عملية تطبيق السياسات المحاسبية للبنك، تتطلب من إدارة البنك استخدام أحكامها وتقديراتها باإلضافة إلى الفرضيات المتبعة في إعداد البيانات 
ير عنها، كما أن هذه التقديرات  المالية. وإن هذه التقديرات واالفتراضات تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات والسياسات المحاسبية التي يتم التقر
يخية وعوامل اخرى مختلفة بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلة التي يتوقع من قبل البنك أنها معقولة في  والتفسيرات تستند على الخبرة التار

ظل الظروف الحالية.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتصلة بها باستمرار. و يتم ادراج مراجعات التقديرات بالفترة التي تمت فيها المراجعة و أي سنوات مستقبلية 
متأثرة بها. فيما يلي استخدام األحكام والتقديرات الرئيسية:

الخسارة االئتمانية المتوقعة على األصول المالية  1/4/2
ير المالية رقم 9 لألدوات المالية التي تؤثر على: يتبع البنك المعيار الدولي إلعداد التقار

تصنيف الموجودات المالية: تقييم نموذج العمل الذي يتم فيه االحتفاظ بالموجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصول المالية هي   •
فقط دفع االصل مع الربح على المبلغ األصلي القائم.

االئتمانية  الخساره  على  جوهري  تأثير  لها  التي  مؤكده  الغير  والتقديرات  اإلفتراضات  في  التغييرات   :)ECL( المحتملة  االئتمانية  الخسائر  حساب   •
ير المالية رقم 9:  المحتملة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي تتعلق بالتغييرات التي تم إدخالها نتيجة اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقار
االدوات المالية. ويرجع هذا التاثير بشكل رئيسي إلى المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة في حساب  ECL الخسارة االئتمانيه المحتمله 

ير المالية رقم 9. بموجب منهجية المعايير الدولي العداد التقار

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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اسس االعداد )تابع(  2

ير المالية رقم 9            المدخالت واإلفتراضات والتقنيات المستخدمة لحساب  المنهجية الدولية العداد التقار
ير المالية رقم 9 والتي لها التأثير األكثر أهمية وتتطلب درجة عالية من الحكم كما يراها البنك أثناء  تتمثل المفاهيم األساسية في المعيار الدولي للتقار

تحديد تقييم التاثير والتي تشتمل في: 

يادة الكبيرة في مخاطر االئتمان تقييم الز  •
عوامل االقتصاد الكلي ومعلومات تطلعية وسيناريوهات متعددة  •

تعريف التعثر  •
العمر المتوقع  •

إمكانية التعافي من التصرف من األمن  •
العمر  وتعريف  متعددة  المستقبلية وعوامل  والمعلومات  الكلي  االقتصاد  االئتمان وعوامل  الكبيرة في مخاطر  يادة  الز لمعايير  معلومات مفصله 

االفتراضي والمتوقع ترد في اإلشارة المرجعية رقم  ٦/3 من البيان المالي.       

تقييم الممتلكات االستثمارية  2/4/2
يتبع البنك المعايير الدولية لتقييم األصول غير المالية مثل مقارنة المبيعات، والتدفقات النقدية المستقبلية المخفضة، والتقييم الداخلي القائم على 
ستعرض تقييم األصول على أساس منتظم إلجراء التعديالت الالزمة عند الحاجة. ويتم التقييم كحد أدنى مرة كل 

ُ
النموذج للوصول إلى قيمة عادلة. وي

ثالث سنوات على أساس إما عن طريق إشراك وكالة خارجية أو من خالل وحدة داخلية.  

أهم السياسات المحاسبية  3

فيما يلي أهم السياسات المحاسبية التي تم تطبيقها في إعداد البيانات المالية:

النقد وما في حكم النقد  1/3
ماني 

ُ
لغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية فان النقد وما في حكم النقد يشمل: النقد في الصندوق واألرصدة غير المقيدة لدى البنك المركزي الع

يخ القوائم المالية من/إلى البنوك والمؤسسات المالية وحسابات الوكالة لدى البنوك. يتم  واألرصدة النقدية التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر من تار
يخ القوائم الماليه. االعتراف بالنقد و ما في حكمه بالتكلفه بتار

ذمم البيوع المؤجلة و الذمم األخرى  2/3
ذمم البيوع المؤجلة تتضمن بشكل رئيسي عقود المرابحة ويتم عرضها في قائمة المركز المالي بالصافي بعد طرح اإليرادات المؤجلة ومخصص   -

التدني. يقوم البنك بتطبيق مبدأ اإللزام بالوعد في عقود المرابحة لآلمر بالشراء.
ذمم اإلستصناع هو عقد بيع بين البنك كبائع و العميل كمشتري نهائي حيث يتعهد البنك بتصنيع )اكنساب( السلعة وبيعها الى العميل بسعر   -

متفق عليه عند اإلكتمال في موعد الحق. تظهر ذمم اإلستصناع بصافي األرباح المؤجلة ومخصص إنخفاض القيمة.
ذمم اإلجارة تمثل أقساط اإلجارة المستحقة في نهاية السنة بعد طرح مخصص التدني للديون المشكوك في تحصيلها.  -

اإلجارة المنتهية بالتمليك وذمم اإلجارة  3/3
ؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي 

ُ
ستهلك الموجودات الم

ُ
 منها مخصص االستهالك. وت

َ
قتناة بغرض التأجير بالتكلفة مطروحا

ُ
يتم عرض الموجودات الم

لعقد اإلجارة.    

تمثل ذمم االجارة أقساط االجارة المستحقة في نهاية السنة بعد طرح مخصص التدني للمبالغ المشكوك في تحصيلها.

وكالة  باإلستثمار  4/3
تستخدم الوكالة باإلستثمار بإعتبارها أداة لتمويل رأس مال العامل لفترات قصيرة و متوسطة وطويلة األجل. البنك، بصفته األساسية )المشار اليه بأسم 
“الموكل”( يعين العميل )المشار اليه بأسم “وكيل”( إلدارة مبلغ اإلستثمار في األنشطة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية كما هو متفق عليه من قبل 
الوكيل نيابة عن الموكل و الهدف الرئيسي من إتخاذ مثل هذا اإلستثمار هو إنشاء الربح من األنشطة التجارية ومن ثم تسديد مبلغ اإلستثمار متضمنا 

يخ اإلستحقاق على أساس إستثمار نسبة الربح المتوقعة. مبلغ الربح” إن وجد, في تار

تمويل المشاركة   5/3
العميل  البنك و  بين  اإلتفاق  القيمة حسب  انخفاض  الممول بعد طرح  للمقابل  العادلة  بالقيمة  المال وتدرج  برأس  البنك فيها  التي يساهم  الشركات 
للمساهمة في مؤسسسة إستثمارية معينة سواء كانت قديمة او جديدة او ملكية لممتلكات بشكل دائم أو وفقا لترتيب متناقص ينتهي بإستحواذ 

العميل على الملكية كاملة.
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ير المالية 9- االدوات المالية   المعيار الدولي للتقار  6/3
تصنيف األصول المالية  1/6/3

ير المالية 9، تم تصنيف أصوله المالية في فئات القياس التالية: حسب تطبيق المعيار الدولي للتقار

: )FVOCI( القيمة العادلة من خالل حقوق الملكية أ( 
التكلفة المطفأة. ب( 

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)FVTPL( ؛ ج( 
:FVTPL يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تسميتهما

يحتفظ األصل ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ؛ و أ( 
الشروط التعاقدية لألصل المالي تؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي مجرد مدفوعات من االصل والربح. ب( 

ال يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة المضافة )FVOCI( إال إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تسميتهما بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
:)FVTPL( الخسارة

أ( يحتفظ األصل ضمن نموذج عمل يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية. و

ب( الشروط التعاقدية لألصل المالي تؤدي في تواريخ محددة إلى التدفقات النقدية التي هي مجرد مدفوعات من أصل والربح.

عند االعتراف  المبدئي باالستثمار  في االسهم الغير المحتفظ بها للمتاجرة ، يجوز للبنك اختيار  بصوره غير قابلة للنقض لعرض التغيرات الالحقة في القيمة 
.FVTPL يتم إجراء هذه االختيارات تقوم على أساس االستثمار عن طريق االستثمار. یتم تصنیف جمیع الموجودات المالیة األخرى مقاسة ب .OCIالعادلة في 
بالتکلفة  باإلضافة إلی ذلك ، عند االعتراف المبدئي ، یمکن للبنك أن یحدد بشکل غیر قابل للنقض أصول مالیة تفي بالمتطلبات التي ینبغي قیاسھا 
المطفأة أو عن طريق FVOCI كما في FVTPL وهذا من شانه ان  یقضي ذلك أو یقلل بشکل کبیر من عدم التطابق المحاسبي الذي قد ینشأ خالف 

ذلك.

2/6/3  تصنيف االلتزامات المالية
بتكلفة  المعامالت، ويتم قياسها  تكاليف  العادلة، بعد خصم  بالقيمة  البداية  التمويالت، في  الودائع و  المالية، بما في ذلك  االلتزامات  يتم قياس 

المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

طريقة معدل الربح الفعلي هي طريقة لحساب التكلفة المطفأة لاللتزامات المالية وتخصيص األرباح المدفوعة على مدى الفترة ذات الصلة. معدل 
الربح الفعلي هو السعر بالضبط االلتزامات المقدرة المدفوعات النقدية المستقبلية خالل العمر المتوقع لاللتزامات المالية، أو، عند االقتضاء، فترة أقصر، 

إلى صافي المبلغ الدفتري على االعتراف األولي.

3/6/3 تقييم نموذج العمل 
يقوم البنك بتقييم هدف نموذج العمل الذي يتم فيه االحتفاظ بموجودات على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس الطريقة المثلى إلدارة األعمال 

وتوفير المعلومات لإلدارة. المعلومات التي يتم النظر فيها تشمل:

السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتشغيل تلك السياسات في الممارسة. وعلى وجه الخصوص ، ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على  أ( 
كسب األرباح التعاقدية ، أو االحتفاظ بمظهر محدد لمعدل الربح ، أو مطابقة مدة األصول المالية مع مدة االلتزامات التي تمول تلك األصول أو 

تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع األصول؛
كيف يتم تقييم أداء المحفظة وإبالغ إدارة البنك بها ؛ المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )واألصول المالية الموجودة في ذلك النموذج  ب( 

التجاري( وكيفية إدارة تلك المخاطر ؛
كيفية تعويض مديري النشاط التجاري - على سبيل المثال ، ما إذا كان التعويض مستندا إلى القيمة العادلة لألصول المدارة أو التدفقات النقدية  ج( 

التعاقدية التي تم جمعها ؛
وتيرة وحجم وتوقيت المبيعات في فترات سابقة ، وأسباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشأن نشاط المبيعات في المستقبل. ومع ذلك ، ال يتم  د( 
النظر في المعلومات المتعلقة بنشاط المبيعات بشكل منعزل ، ولكن كجزء من تقييم شامل لكيفية تحقيق الهدف المعلن للبنك إلدارة األصول 

المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
يعتمد تقييم نموذج العمل على سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون وضع سيناريوهات “الحالة األسوأ” أو “حالة الضغط” في االعتبار. إذا تم 
تحقيق التدفقات النقدية بعد التحقق المبدئي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للبنك ، ال يغير البنك تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ 

ا. 
ً
ا أو المشتراة حديث

ً
بها في نموذج العمل هذا ، ولكنه يتضمن هذه المعلومات عند تقييم النشاطات المالية التي نشأت حديث

یتم قیاس الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة أو المدارة والتي یتم تقییم أداؤھا علی أساس انها غیر محتفظ بھا لجمع التدفقات النقدیة 
التعاقدیة وال تجمع لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع األصول المالیة.
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 )SPPP( 4/6/3 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات ألصل الدين واألرباح
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مجرد مدفوعات ألصل الدين والربح ، يأخذ البنك في االعتبار الشروط التعاقدية لألداة. ويشمل 
ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يحتوي على مدة تعاقدية يمكن أن تغير توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا 

الشرط. عند إجراء التقييم ، يعتبر البنك:

األحداث االحتمالية التي من شأنها تغيير مقدار وتوقيت التدفقات النقدية ؛ أ( 
مميزات العبئ االئتماني  ؛ ب( 

شروط الدفع المسبق والتمديد ؛ ج( 
الشروط التي تحد من مطالبة البنك بالتدفقات النقدية من األصول المحددة )على سبيل المثال ترتيبات األصول غير الطوعية( ؛ د( 

الميزات التي تعدل معدالت الربح على أساس الظروف المعينة. ه( 
اإلقراض  بترتيب  المرتبطة  التعاقدية غير  النقدية  التدفقات  التقلبات في  أو  المخاطر  الحد األدنى من  أكثر من مجرد  التي تفرض  التعاقدية  الشروط  إن 
األساسي ال تؤدي إلى التدفقات النقدية التعاقدية التي تكون فقط مدفوعات األصول األساسية واألرباح على المبلغ غير المسدد. في مثل هذه 

.)FVTPL( الحاالت ، يتعين قياس األصل المالي بالقيمة العادلة للناتج

األوراق المالية االستثمارية

يشمل تعليق “األوراق المالية االستثمارية” في بيان المركز المالي:

 تكاليف المعاملة المباشرة المتزايدة ، 
ً
ا بالقيمة العادلة زائدا

ً
األوراق المالية الستثمارات الديون المقاسة بالتكلفة المطفأة ؛ يتم قياسها مبدئي أ( 

وبالتالي على التكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي.
األوراق المالية الخاصة باالستثمارات في الديون واألسهم المقاسة بـــ FVTPL أو تم تعيينها كـ FVTPL ؛ هذه هي بالقيمة العادلة مع التغيرات  ب( 

المعترف بها مباشرة في الربح أو الخسارة ؛
سندات الدين المقاسة على أساس FVOCI ؛ ج( 

.FVOCI ية لألسهم المحددة في األوراق المالية االستثمار د( 
بالنسبة لسندات الدين المقاسة FVOCI ، يتم إثبات األرباح والخسائر في حقوق الملكية ، باستثناء ما يلي ، والتي يتم إثباتها في الربح أو الخسارة 

بالطريقة نفسها المطبقة على األصول المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة:

األرباح من األصول المالية أ( 
ECL واالنعكاسات ب( 

مكاسب وخسائر صرف العمالت األجنبية. ج( 
 في 

ً
عند عدم تحقق قیمة الدیون المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ، یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المتراکمة المسجلة سابقا

قائمة األسھم المالیة من حقوق الملکیة إلی الربح أو الخسارة. 

یختار البنك تقدیمھ في التغییرات في OCI بالقیمة العادلة لبعض االستثمارات في أدوات حقوق ملکیة غیر محتفظ بھا للمتاجرة. يتم إجراء االختيار كل 
أداة على أساس األدوات  عند االعتراف المبدئي وهو غير قابل للنقض.

ال یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر من أدوات الملکیة إلی ربح أو خسارة ، وال یتم االعتراف بخسارة القیمة في الربح أو الخسارة. يتم إثبات توزيعات 
األرباح في األرباح أو الخسائر ما لم تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار ، وفي هذه الحالة يتم االعتراف بها في احتياطي القيمة العادلة 

لالستثمار. يتم تحويل األرباح والخسائر التراكمية المحتسبة في احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح المحتجزة عند التخلص من االستثمار.

5/6/3  إعادة التصنيف
ال یتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة بعد االعتراف المبدئي ، باستثناء الفترة التي تلي تغییر البنك لنموذج أعمالھ إلدارة الموجودات المالیة.

6/6/3  التدني

يعترف البنك بدفعات خسائر مخصصات ECL على األدوات المالية التالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

األصول المالية التي هي أدوات دين ؛ أ( 
عقود الضمان المالي الصادرة.  ب( 

التزامات التمويل الصادرة. ج( 
ال يتم إثبات خسارة انخفاض القيمة في استثمارات األسهم. يقيس البنك مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي ECL مدى الحياة ، باستثناء ما يلي ، والتي 

:
ً
يتم قياسها كرسوم ECL لمدة 12 شهرا

ير المالي.  يخ التقر ية للديون التي تم تحديد أن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تار األوراق المالية االستثمار أ( 
األدوات المالية األخرى )بخالف مستحقات اإليجار( التي لم تزداد فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ االعتراف األولي بها. ب( 
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التدني )تابع(  6/6/3ً
األصول الماليه المتدنية إئتمانيا

 FVOCI ير ، يقوم البنك بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية للديون المشتراة ب في تاريخ كل تقر
من خالل بيان الدخل. يعد األصل المالي “ضعيف ائتمانيا “ عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي. 

تتضمن األدلة على أن األصل المالي ذو قيمة إئتمانية االئتمان البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:

صعوبة مالية كبيرة للمقترض أو المصدر ؛ أ( 
خرق للعقد لسبب التعثر أو التأخر ؛ ب( 

إعادة هيكلة التمويل أو سلفة من قبل البنك بشروط ال يعتبرها البنك غير ذلك ؛ ج( 
من المحتمل أن المقترض سيدخل في اإلفالس أو أي إعادة تنظيم مالي أخرى ؛  د( 

اختفاء نشاط سوق االوراق المالية بسبب الصعوبات المالية. ه( 
ا بضعف االئتمان ما لم يكن هناك دليل على أن مخاطر عدم تلقي 

ً
عادة ما يعتبر التمويل الذي أعيد التفاوض بشأنه بسبب تدهور حالة المقترض معني

التدفقات النقدية التعاقدية قد انخفضت بشكل ملحوظ وال توجد مؤشرات أخرى لالنخفاض. باإلضافة إلى ذلك ، يعتبر تعرض تمويل التجزئة المتأخر لمدة 
ا أو أكثر منخفض القيمة.

ً
90 يوم

ا ، فإن البنك يأخذ بعين االعتبار العوامل التالية.
ً

عند إجراء تقييم فيما إذا كان االستثمار في الديون السيادية ضعيف

تقييم السوق للجدارة االئتمانية كما هو موضح في عوائد الصكوك. أ( 
تقييمات وكاالت التصنيف للجدارة االئتمانية. ب( 

قدرة البلد على الوصول إلى أسواق رأس المال إلصدار سندات جديدة. ج( 
احتمال إعادة هيكلة الديون ، مما يؤدي إلى تكبد أصحابها خسائر من خالل اإلعفاء الطوعي أو اإللزامي للديون. د( 

آليات الدعم الدولية الموجودة لتوفير الدعم الالزم “كمقرض المالذ األخير” لذلك البلد ، وكذلك النية ، التي تعكسها البيانات العامة للحكومات  ه( 
 لعمق تلك اآلليات ، وبغض النظر عن النية السياسية ، سواء كانت هناك القدرة على الوفاء بالمعايير المطلوبة.

ً
والوكاالت ويشمل ذلك تقييما

ECL إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

ECL – IFRS9 ير المالية المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة إلحتساب التقار

ير المالية رقم 9 والتي لها التأثير األكثر أهمية وتتطلب درجة عالية من الحكم ، كما يراها البنك أثناء  تتمثل المفاهيم األساسية في المعيار الدولي للتقار
تحديد تقييم األثر ، كما يلي:

يادة الكبيرة في مخاطر االئتمان تقييم الز

يادة الكبيرة في مخاطر االئتمان على أساس نسبي. لتقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على الموجودات المالية قد ارتفعت بشكل  يتم إجراء تقييم للز
ير إلى المخاطر المقابلة للتخلف  يخ التقر كبير منذ نشأتها ، يقارن البنك مخاطر التخلف عن الدفع التي تحدث على مدى العمر المتوقع لالصل المالي في تار

عن الدفع منذ البداية، باستخدام مؤشرات المخاطر الرئيسية التي تستخدم في عمليات إدارة المخاطر الحالية للبنك.

 إذا كان أي من العوامل 
ً
يادات الكبيرة في مخاطر االئتمان كل ثالثة أشهر على األقل لكل تعرض فردي على أساس أحد عشر عامال يجري تقييم البنك للز

يادة كبيرة في مخاطر االئتمان ، فسيتم نقل األداة من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية. التالية يشير إلى حدوث ز

يادة كبيرة في مخاطر االئتمان عند استيفاء واحد أو أكثر من المعايير الكمية أو النوعية أو االحتياطية التالية: سينظر البنك في األصل المالي الذي شهد ز

ير نتيجة لتخفيض التصنيف الداخلي بمقدار درجتين يخ التقار في تار

المتبقي من مدة العمر االفتراضي أ( 
عدم كفاية أو عدم موثوقية المعلومات المالية وغيرها ، مثل عدم توفر البيانات المالية المدققة ب( 

عدم تعاون الطرف المقابل في المادة المتعلقة بالوثائق ج( 
النظير المقابل هو موضوع التقاضي من قبل أطراف ثالثة قد يكون له تأثير كبير على مركزه المالي د( 

التغييرات المتكررة في اإلدارة العليا ه( 
تحويل األموال داخل شركات تابعه بدون معامالت أساسية و( 

ية بأكثر من عام يخ بدء العمليات التجار التأجيل / التأخير في تار ز( 
تعديل الشروط الناتجة عن منح االمتيازات الممنوحة للطرف المقابل بما في ذلك تمديد فترة السماح وتأجيل الدفع والتنازل عن العهود، إلخ. في  ح( 

تطبيق هذا المطلب ، يسترشد البنك بالتعليمات الموجودة من البنك المركزي العماني فيما يتعلق بمعالجة الحساب الذي تمت إعادة هيكلته.
انخفاض بنسبة 25 في المائة أو أكثر في المبيعات أو في األرباح قبل الفوائد والضرائب مقارنة بالسنة السابقة خ( 

يادة في االقتراض  التآكل في القيمة الصافية بأكثر من 20 في المائة مقارنة بالعام السابق ومقترن بز ي( 
انخفاض في نسبة العبئ المالي ك( 

یادة کبیرة في مخاطر  ا قد شھدت ز
ً

یر المالیة رقم 9 علی افتراض قابل للدحض بأن األدوات التي تجاوزت مدتھا 30 یوم یشتمل المعیار الدولي للتقار
االئتمان.
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اهم السياسات المحاسبية ) تابع(  3

6/6/3 التدني )تابع(
ير المالية.  يخ التقار تستند التحركات بين المرحلة 2 والمرحلة 3 على ما إذا كانت الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية كما في تار

عوامل االقتصاد الكلي ، المعلومات المستقبلية )FLI( والسيناريوهات المتعددة

يادات الكبيرة في مخاطر االئتمان و المعلومات حول األحداث الماضية والظروف الحالية باإلضافة إلى التنبؤات  يدرس قياس ECL لكل مرحلة وتقييم الز
ا.

ً
ا وتقديرا هام

ً
المعقولة والداعمة لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية. يتطلب تقدير وتطبيق المعلومات التطلعية حكم

يتم تحديد احتمالية التقصيرو )PD( إحتماالت التعثر المعطاة من الخسارة )LGD( االرصدة عند التخلف )EAD( المستخدمة في تقدير بدالت خسائر االئتمان 
 على متغيرات االقتصاد الكلي )أو التغيرات في متغيرات االقتصاد الكلي( مرتبطة مع خسائر االئتمان في المحفظة ذات 

ً
من المرحلة 1 والمرحلة 2 بناء

الصلة.

يخية من مصادر خارجية بما في ذلك تأثير المحفظة والمعلومات  يو حالة البنك األساسي إلى توقعات االقتصاد الكلي باستخدام معلومات تار يستند سينار
يخية عن التخلف عن السداد ويتم التراجع للوصول إلى نتائج مستقبلية. يو األسوأ مع أخذ المعلومات التار ذات الصلة بالقطاع. حيث يتم تطوير السينار

يتم ترجيح االحتماالت بحسب  افضل تقدير للبنك المكانية الحدوث طبقا للتكرار التاريخي واالتجاهات واألحوال الحالية. األحتماالت يتم قياسها بشكل سنوي 
)إذا لزم األمر(

تعريف التخلف عن السداد

إن تعريف التخلف عن السداد المستخدم في قياس ECL والتقييم لتحديد االنتقال بين المراحل يتوافق مع تعريف التخلف عن السداد المستخدم ألغراض 
ير المالية 9 التخلف عن السداد ، ولكنه يحتوي على افتراض قابل للدحض أن التخلف عن السداد  إدارة مخاطر االئتمان الداخلية. ال يحدد المعيار الدولي للتقار

ا.
ً

قد حدث عندما يتجاوز 90 يوم

ECL نظرة عامة على مبادئ
يقوم البنك بتسجيل مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة لكافة التمويالت والموجودات المالية للديون االخرى غير المحتفظ بها على  FVPL، إلى جانب 

ير المالية رقم 9. التزامات التمويل وعقود الضمان المالي. أدوات الملكية ال تخضع النخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقار

يستند مخصص ECL على خسائر االئتمان المتوقع حدوثها على مدى عمر األصل )خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة )LTECL( ، ما لم تكن هناك 
.)ECL ا ) 12 شهر

ً
يادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلنشاء ، وفي هذه الحالة ، يستند البدل على الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهر ز

ا من LTECLs التي تمثل ECLs الناتجة عن األحداث االفتراضية على األدوات المالية التي يمكن تحقيقها في غضون 
ً

ا جزء
ً
تمثل ECL البالغ مدته 12 شهر

يخ اإلبالغ. ا بعد تار
ً
12 شهر

ا على طبيعة المحفظة األساسية لألدوات المالية.
ً

يتم حساب كل من LTECLs و mECLs 12 إما على أساس فردي أو على أساس جماعي ، اعتماد

ير حول ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف  قام البنك بوضع سياسة ألداء تقييم في نهاية كل فترة تقر
األولي، وذلك من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطر التخلف عن الدفع الذي يحدث على مدى العمر المتبقي لالداه المالية.

 على العملية المذكورة أعاله ، يقوم البنك بتجميع تعرضه للتمويل في المرحلة 1 ، والمرحلة 2 ، والمرحلة الثالثة ، كما هو موضح أدناه:
ً

بناء

المرحلة 1
 التسهيالت 

ً
ا. يشمل المبالغ  لمرحلة التمويل االول أيضا

ً
عندما يتم قيد على التمويل ألول مرة ، يعترف البنك بعالوة على أساس ECL لمدة 12 شهر

التي تحسنت فيها مخاطر االئتمان وتم إعادة تصنيف التمويل التمويل من المرحلة الثانية.

المرحلة 2
يادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ نشأتها ، يسجل البنك مخصصات LTECLs. کما یتضمن التعرض للتمویل بالمرحلة 2 المرافق، حیث  عندما يظهر للتمويل ز

قد تحسنت مخاطر االئتمان وأعید تصنیف التعرض للتمویل من المرحلة الثالثة.

المرحلة 3
 .LTECLs تعتبر التعرض للمخاطر اعتبارا ضعيفا. يسجل البنك عالوة على

ا. بعد االعتراف األولي ، سيتم تطبيق المراحل 
ً
عند االعتراف المبدئي بأصل مالي ، يعترف البنك بدفع خسارة يعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 12 شهر

الثالث في المقترحات على النحو التالي:

المرحلة 1
ا.

ً
لم تزداد مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ التقدير المبدئي - إدراك خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة 12 شهر

المرحلة 2
ازدادت مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ التقدير األولي - إدراك الخسائر المتوقعة على مدى العمر )هذا يعترف بمخصصات أقدم من المعيار المحاسبي 

الدولي رقم 39 األصول المالية: االعتراف والقياس( مع احتساب اإليرادات على أساس المبلغ اإلجمالي لألصل

المرحلة 3
ير لالعتراف بالخسائر المتوقعة على مدى العمر ، مع استناد االيرادات إلى المبلغ الصافي  يخ التقر يوجد دليل موضوعي على انخفاض القيمة كما في تار

ا إلى القيمة الضعيفة لالصل
ً

لالصل )أي استناد
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اهم السياسات المحاسبية )تابع(  3

6/6/3  التدني )تابع(
موجودات المشتراة أو الناشئة ضمن إئتمان متدني )POCI( هي عبارة عن موجودات مالية التي لديها تدني إئتمان في قيمتها عند االعتراف المبدئي. 
 .)EPR( ل باالئتمان

ّ
يتم تسجيل موجودات POCI بالقيمة العادلة عند االعتراف  االصلي  ويتم تسجيل االرباح بعد ذلك على أساس معدل ربح فعال معد

يتم إثبات )ECLs( أو يتم إصداره فقط إلى الحد الذي يحدث فيه تغير الحق في خسائر االئتمان المتوقعة.

یة اإلجمالیة لألصل  بالنسبة لألصول المالیة التي لیس للبنك توقعات معقولة السترداد أي من المبلغ القائم بالکامل ، أو نسبتھ ، یتم خفض القیمة الدفتر
المالي. يعتبر هذا بمثابة استبعاد )جزئي( لألصل المالي.

ECL إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

يبي  ا بسعر تقر
ً

ا إلى سيناريوهين مرجعيين محتملين لقياس النقص النقدي المتوقع ، مخصوم
ً

يقوم البنك بحساب الخسائر االئتمانية المتوقة استناد
ا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع الجهة استالمها.

ً
النقص النقدي هو الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفق

يتم توضيح آليات حسابات ECL أدناه والعناصر الرئيسية ، على النحو التالي:

االحتمال االفتراضي هو تقدير الحتمال التخلف عن السداد من خالل أفق زمني معين. قد یحدث التخلف عن السداد فقط في وقت معین خالل   -
 وال یزال في المحفظة

ً
الفترة المقدرة ، إذا لم یتم استبعاد التسھیل مسبقا

يخ  يخ افتراضي مستقبلي ، مع األخذ في االعتبار التغييرات المتوقعة في التعرض بعد تار التعرض االفتراضي عند التقديرات هو تقدير للتعرض في تار  -
 بالعقد أو غير ذلك ، التوقع المتوقع للمبالغ المستحقة المرافق ، واألرباح المستحقة 

ً
ير ، بما في ذلك تسديد األصل والربح ، سواء كان مقررا التقر

من المدفوعات المفقودة. كسياسة متحفظة ، لم يتخذ البنك أي دفع مسبق لمخاطر االئتمان. لو طبق البنك تسوية مبكرة أو دفعة مسبقة 
.)ECL( لكان من المتوقع انخفاض خسائر االئتمان المتوقعة ،

الخسارة االفتراضية المعطاة هي تقدير للخسارة الناشئة في الحالة التي يحدث فيها تقصير في وقت معين. ويستند إلى الفرق بين التدفقات   -
النقدية التعاقدية المستحقة وتلك التي يتوقع البنك أن يتلقاها ، بما في ذلك من تحقيق أي ضمانات ، إن وجدت. يتم التعبير عنها عادة كنسبة 
مئوية من EAD. حاليا ، قام البنك بتطبيق 45 % كقيمة LGD لجميع التعرضات االئتمانية التي تعادل الـ LGD للتمويل غير المضمون لتكون على 

الجانب المحافظ.
7/6/3 سياسة الحذف

وتشطب األصول المالية )إما جزئيا أو كليا( عندما ال يكون هناك احتمال واقعي الستردادها. وهذا هو الحال عموما عندما يقرر البنك أن العميل ال يملك 
أصوال أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ الخاضعة للشطب. غير أن األصول المالية المشطوبة يمكن أن تخضع ألنشطة 

اإلنفاذ من أجل االمتثال إلجراءات المصارف السترداد المبالغ المستحقة.

االستثمارات  7/3
استثمار في موجودات االجارة

اإلجارة التشغيلية بصفة المصرف مستأجر:

توزع أقساط اإلجارة على الفترات المالية التي يشملها عقد اإلجارة، وتثبت “مصروفات إجارة” في الفترة المالية التي تستحق فيها هذه األقساط و 
ة على مدة العقد حسب األساس المتبع في 

ّ
تظهر في قائمة الدخل كمصروف إجارة. توزع التكاليف المباشرة األولية للتعاقد ذات األهمية النسبي

 فيها التعاقد.
ّ

يع إيرادات اإلجارة. أما إذا لم تكن ذات أهمية نسبية، فإنها تثبت في قائمة الدخل مصروفات للفترة المالية التي تم توز

:
ً
اإلجارة التشغيلية بصفة المصرف مؤجرا

في الحاالت التي يؤجر فيها المصرف إلى العميل موجودات سبق أن استأجرها من طرف ثالث؛ يتم عرض الموجودات المؤجرة في القوائم المالية تحت 
بند استثمار في موجودات مؤجرة.

 )FVOCI : 9 IFRS( أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

ير المالية رقم 9 الخاص بأدوات الدين المقاسة بقيم FVTE عند استيفاء  يقوم المصرف بتطبيق الفئة الجديدة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقار
الشرطين التاليين:

يتم اإلحتفاظ باألداء ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية.  •
 .SPPI الشروط التعاقدية لألصل المالي تتفق مع اختبار  •

بالنسبة لسندات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ، يتم اإلعتراف باألرباح والخسائر في حقوق الملكية والبيع المحقق من خالل الربح والخسارة.

عندما یتم التحقق من سعر الدین المقاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ، یتم إعادة تصنیف األرباح أو الخسائر المتراکمة المسجلة سابقا 
في احتیاطي القیمة العادلة من حقوق الملکیة إلی األرباح أو الخسائر.

أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 FVOCI عند اإلعتراف المبدئي ، يختار البنك في بعض األحيان تصنيف بعض اإلستثمارات في أسهمه بشكل غير قابل للنقص كأدوات حقوق ملكية في
عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 32 األدوات المالية: معروض وغير محتفظ به للمتاجرة. يتم تحديد هذا 

التصنيف على أساس كل أداة على حدة.
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االستثمارات )تابع(  7/3
األرباح والخسائر على أدوات حقوق الملكية هذه ال يتم إعادة تدويرها إلى أرباح. يتم إثبات توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة كإيرادات تشغيلية أخرى 
عند إثبات حق الدفع ، إال عندما يستفيد البنك من هذه العائدات كاسترداد جزء من تكلفة األداة، وفي هذه الحالة يتم تسجيل هذه المكاسب في 

القيمة المالية. أدوات األسهم في FVOCI ال تخضع لتقدير انخفاض القيمة.

اإلستثمار في العقارات
الصادر عن هيئة  المحاسبي رقم 2٦  المعيار  الى  العادله إستنادا  بالقيمة  المحتفظ به لإلستخدام ويتم قياسه  العقارات  يتم تصنيف اإلستثمار في 
 اليها تكاليف اإلقتناء 

ً
المحاسبة والمراجعه للمؤسسات الماليه اإلسالميه )AAOIFI(. يتم اإلعتراف باإلستثمار في العقارات عند الشراء بالتكلفه مضافا

 يعاد تقييمه بالقيمة العادله. يتم اإلعتراف باألرباح الغير متحققه الناتجة عن التغير في القيمة العادله في اإلستثمار في العقارات بشكل مباشر 
ً
والحقا

في حقوق المساهمين في بند احتياطي القيمة العادله للعقارات للفتره التي تحدث بها مع مراعاه الفصل بين الجزء المتعلق بحقوق المساهمين 
والجزء المتعلق بحقوق أصحاب حسابات االستثمارات المطلقه. الخسائر الغير متحققه الناتجة عن إعادة تقيم اإلستثمار في العقارات التي تتم بالقيمة 
العادله يتم تسويتها في حقوق المساهمين إلى حد الرصيد الدائن المتوفر لهذا اإلحتياطي مع مراعاة الفصل بين الجزء المتعلق بحقوق المساهمين 
والجزء المتعلق بحقوق أصحاب حسابات االستثمارات المطلقه وفي الحاالت التي تكون فيها قيمة الخسائر تتجاوز رصيد االحتياطي يتم اإلعتراف في 
الخسائر الغير متحققه في قائمة الدخل. في حال وجود خسائر غير متحققه متعلقه بإستثمار في عقار و تم اثباتها في قائمة الدخل في فترات ماليه 

سابقة ، يتم االعتراف باالرباح الغير متحققه المتعلقه بالفترات الماليه الحاليه في قائمة الدخل الى الحد الذي يتم به تغطيه الخسائر السابقه.

يتم قياس الخسائر واألرباح المتحققه الناتجة عن عمليه بيع اإلستثمار في العقارات كفرق بين القيمة الدفتريه وصافي القيمة النقديه المتحصله من 
عمليه البيع لكل إستثمار على حدا ويتم اإلعتراف في االرباح والخسائر باإلضافه إلى الرصيد المتوفر في حساب إحتياطي القيمة العادله لإلستثمار في 

العقارات في قائمة الدخل مع مراعاه الفصل بين الجزء المتعلق بحقوق المساهمين والجزء المتعلق بحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقه. 

إستبعاد الموجودات واإللتزامات المالية   8/3
يتم إستبعاد الموجودات المالية )أو عندما يتطلب جزء من الموجودات أو جزء من مجموعة مماثلة من الموجودات( في الحاالت التالية: 

فقدان الحق في تحصيل التدفقات النقدية من الموجودات.  -
تحويل الحق في تحصيل التدفقات النقدية من الموجودات من قبل البنك إما من خالل )أ( تحويل كافة منافع ومخاطر الموجودات )ب( القيام   -

بتحويل السيطرة على الموجودات واإلحتفاظ بكافة منافع ومخاطر الموجودات.
يتم إستبعاد اإللتزام المالي عندما يتم اإلعفاء من اإللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو إستحقاقه.

التمويالت الذاتية و المشتركة  9/3
يتم تصنيف االستثمارت و التمويالت و ذمم البيوع الممولة بشكل مشترك من أموال المساهمين وحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة تحت 
عنوان “ التمويل المشترك” في القوائم المالية. اإلستثمارت والتمويالت وذمم البيوع الممولة بشكل منفرد من أموال المساهمين تصنف تحت عنوان 

“التمويل الذاتي”.

القيمة العادلة للموجودات المالية  10/3
مثل القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها 

ُ
يخ القوائم المالية في أسواق نشطة ت  أسعار اإلغالق )شراء الموجودات / بيع المطلوبات( في تار

َّ
إن

المالية أو عدم وجود أسواق نشطه فيتم تقدير  أسعار سوقية. وفي حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات 
قارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مماثلة لها إلى حد كبير.

ُ
قيمتها العادلة بم

في حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه فيتم إظهارها بالتكلفة بعد خصم أي تدني في قيمتها.

توقع تحقيقها.
ُ

يتم قياس ذمم البيوع المؤجلة )المرابحة( في نهاية الفترة المالية على أساس صافي القيمة النقدية الم

القيمة العادلة للموجودات غير المالية  11/3
يخ القوائم المالية )في حال توفر أسواق نشطة لهذه الموجودات( للموجودات غير المالية التي تظهر بالقيمة العادلة. وفي  مثل األسعار السوقية في تار

ُ
ت

عتمدة.
ُ

رخصة وم
ُ

توسط الحسابي لتقييمات ثالثة مكاتب خبرة م
ُ

يخ القوائم المالية من خالل أخذ الم حال عدم توفر مثل هذه األسواق فيتم تقييمها في تار

12/3 ممتلكات و معدات
تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي تدني متراكم في قيمتها، ويتم استهالك الممتلكات والمعدات عندما تكون 

جاهزة لالستخدام بطريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لها على النحو التالي:

سنوات     
 5 األثاث   
 10 تجهيزات  
 ٧ معدات   
 ٧ سيارات  
 5 أجهزة حاسوب  

ية  ية للممتلكات والمعدات لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغييرات في الظروف إلى أن القيم الدفتر تتم مراجعة القيم الدفتر
ية المبالغ القابلة لالسترداد المقدرة ، يتم تخفيض األصول  قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيم الدفتر

إلى قيمتها القابلة لالسترداد ، ويتم تسجيل االنخفاض في بيان الدخل.
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الموجودات الغير ملموسة  13/3
حددة، ويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي 

ُ
حددة أو لفترة غير م

ُ
تصنيف الموجودات غير الملموسة على أساس تقدير عمرها الزمني لفترة م

حدد 
ُ

ا الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير م
َّ

حدد خالل هذا أكثر من 10 سنوات ، ويتم قيد اإلطفاء في قائمة الدخل. أم
ُ

لها عمر زمني م
 في قيمتها في قائمة الدخل.

ٍّ
ن

َ
د

َ
يخ القوائم المالية ويتم تسجيل أي ت راجعة التدني في قيمتها في تار

ُ
فيتم م

ال تتم رسملة الموجودات غير الملموسة الناتجة عن أعمال البنك، ويتم تسجيلها في قائمة الدخل في الفترة نفسها.

راجعة العمر الزمني لتلك الموجودات 
ُ

يخ القوائم المالية. كذلك تتم م ؤشرات على تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في تار
ُ

راجعة أي م
ُ

تتم م
 تعديالت على الفترات الالحقة.

َّ
ويتم إجراء أي

حقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة  14/3
يتم االعتراف بحقوق اصحاب حسابات االستثمار المطلقة عندما يتم استالمها من قبل البنك وتقاس بالمبلغ الذي تم استالمه وقت التعاقد. وفي 

ية. نهاية الفترة المالية يتم قياس حقوق اصحاب حسابات االستثمار المطلقة بالقيمة الدفتر

إحتياطي معدل األرباح  15/3
 يتم إستغالله للمحافظه على عائد منافس و مالئم للمستثمرين في حال حدوث ظروف 

ً
إحتياطي معدل األرباح قبل إقتطاع حصة البنك بصفته مضاربا

غير متوقعة وغير إعتياديه تؤثر على هذا العائد.

إحتياطي مخاطر اإلستثمار  16/3
المبلغ المقتطع من قبل البنك من حصة ربح أصحاب حسابات االستثمار المطلقة بعد اقتطاع حصة المضارب من االستثمار، من أجل تخفيف آثار مخاطر 
خسائر االستثمار المستقبلية. حيث أن الشروط واألحكام التي يتم بموجبها االقتطاع واالستخدام من احتياطي مخاطر اإلستثمار خاضعة لموافقة هيئة 

الرقابة الشرعية للبنك.

العمالت األجنبية  17/3
يخ المعاملة. يتم تحويل أرصدة الموجودات المالية والمطلوبات المالية بأسعار  يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية بسعر الصرف السائد في تار

يخ قائمة المركز المالي ويتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل. العمالت األجنبية الوسطية السائدة في تار

يتم تسجيل فروقات التحويل للبنود غير النقدية الظاهرة بالقيمة العادلة ضمن احتياطي القيمة العادلة.

التقاص  18/3
يتم إجراء التقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية او 

لزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.
ُ

الشرعية الم

اإلعتراف باإليرادات  19/3

ذمم البيوع المؤجلة  
سدد ثمنها على 

ُ
سدد ثمنها دفعة واحدة تستحق بعد الفترة المالية الحالية أو ي

ُ
ؤجلة عند تنفيذ المعاملة )التي ي

ُ
المرابحة: يتم إثبات إيرادات البيوع الم

خصص لكل فترة مالية نصيبها من 
ُ
ستقبلية لفترة األجل بحيث ي

ُ
يع ارباحها على الفترات المالية الم تعددة الحقة( يتم توز

ُ
دفع على فترات مالية م

ُ
أقساط ت

األرباح بغض النظر عما إذا تم التسديد نقدا أم ال.   

يع النسبي خالل الفترة المالية لإلتمان حيث كل فترة مالية تتحمل حصتها من األرباح بغض  االستصناع: يتم إثبات اإليرادات من اإلستصناع من خالل التوز
النظر عما إذا تم التسديد نقدا أم ال.

وزع إيرادات اإلجارة بما يتناسب مع الفترات المالية التي يشملها عقد اإلجارة.
ُ
اإلجارة المنتهية بالتمليك: ت

الوكالة باإلستثمار: يتم إثبات اإليرادات في الوكالة باإلستثمار على أساس الفترة الزمنية بحيث تدر معدل عائد ثابت على الرصيد الغير مسدد

ايرادات  باعتبارها  المؤجر  ثبت في قائمة دخل 
ُ
العقد، وت المالية خالل مدة  الفترات  اإلجارة حسب  إيرادات  يع  توز يتم  اإلجارة:  أصول  استثمارات في 

إجارة. أما تكاليف ترتيبات العقد المباشرة المبدئية التي يتحملها المستأجر– إن كانت مادية – فانه يتم توزيعها على فترات العقد بمنوال مماثل لذلك 
قاس 

ُ
حمل مباشرة على المصاريف في الفترة المالية التي تم خاللها إبرام العقد، وت

ُ
المستخدم في توزيع مصاريف اإلجارة، وإن كانت غير مادية فإنها ت

ذمم اإلجارة المدينة بما يعادل قيمتها النقدية. 

المشاركة: يشارك الربح حسب اإلتفاق بين الطرفين في حين يتم إقتسام الخسائر بما يتناسب مع حصصهم في رأس المال. 
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اإلعتراف باإليرادات )تابع(  19/3
 بناء على الشروط المتفق عليها في عقد المضاربه.

ً
حصة البنك من ايرادات االستثمار بصفته مضارب : يتم إقتطاع حصه البنك بصفته مضاربا

العموالت والرسوم: يتم اإلعتراف بالرسوم و العموالت عند تقديم الخدمة.

ساهمين(.
ُ

األرباح الموزعة: يتم االعتراف بأرباح أسهم الشركات عند تحققها )إقرارها من الهيئة العامة للم

ثبت دخل االستثمارات عندما يتم تحصيله.
ُ
أرباح االستثمارات: ي

أرباح اإلستثمار في العقارات: يتم اإلعراف باألرباح بطريقة القسط الثابت خالل مدة االيجار.

العائد على حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  20/3
 ورب 

ً
 على الدخل الناتج من حسابات اإلستثمار المشترك بعد إقتطاع حصة البنك بصفته مضاربا

ً
يتم إحتساب حصة أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقه بناء

ين بناء على معدل الرصيد المشارك في وعاء المضاربه. مال وإحتياطي مخاطر االستثمار وإحتياطي معدل األرباح. يتم توزيع هذه الحصة على المستثمر

21/3 منافع الموظفين
مانيين وفقا لقانون التأمينات االجتماعية بسلطنة عمان ويتم إثباتها كمصروف في قائمة 

ُ
التزام البنك فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين الع

الدخل عند تكبدها.

مانيين بموجب خطة منافع تقاعد محددة وغير ممولة حيث يشمل مبلغ المنفعة 
ُ

التزام البنك فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين غير الع
المستقبلية التي اكتسبها أولئك الموظفون في مقابل خدماتهم في الفترات الحالية والسابقة

22/3 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
 لقانون الشركات التجارية في سلطنة عمان وموافقة الهيئة العامة لسوق المال.

ً
يتم إحتساب مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وفقا

معلومات القطاعات  23/3
هو أحد وحدات البنك التشغيلية التي تشارك في أنشطة البنك التي تحقق اإليرادات وتتكبد المصاريف بما في ذلك اإليرادات و المصاريف المتعلقة 
بالعمليات التي تتم من قبل وحدات البنك االخرى والتي يتم مراجعة انشتطها التشغيلية بشكل دوري من قبل إدارة البنك إلتخاذ القرارات حول المصادر 
األعمال  القطاعات هو قطاع  ير عن معلومات  للتقر المعتمد  الشكل  المنفصلة.  المالية  المعلومات  توفر  أدائها والتي  لكل قطاع وتقيم  المخصصة 
للشركات وقطاع  المصرفية  لألفراد والخدمات  المصرفية  الخدمات  للبنك:  الرئيسية  األعمال  تتضمن قطاعات  الداخلية.  ير  التقار إدارة  إلى هيكل   

َ
إستنادا

ينة واإلستثمار. الخز

الضرائب  24/3
الدخل في  يبة  تدرج ضر يبة مؤجلة.  حالية وضر يبة  بضر الفترة  أو خسائر  أرباح  يبة على  الضر تتمثل  الدخل في سلطنة عمان.  يبة  قانون ضر إلى   

ً
إستنادا

يبة في حقوق  قائمة الدخل فيما عدا القدر الذي يتعلق ببنود يتم إدراجها بشكل مباشر في حقوق المساهمين، عندها يتم إدراج ذلك القدر من الضر
المساهمين.

يبة المطبقة أو التي يتم تطبيقها على  يبة عن الفترة بإستخدام معدالت الضر يبي المقدر على أساس الدخل الخاضع للضر يبة الحالية هي اإللتزام الضر الضر
يبي المستحق الدفع عن سنوات سابقة.  يخ قائمة المركز المالي وأية تعديالت أخرى على اإللتزام الضر نحو واسع في تار

ية لألصول واإللتزامات  يبة المؤجلة بالكامل باستخدام طريقة اإللتزام بقائمة المركز المالي على جميع الفروقات المؤقتة بين القيم الدفتر تحتسب الضر
يبة المؤجلة على النمط المتوقع  يبي(. يستند إحتساب مبلغ مخصص الضر يبة )األساس الضر ير المالية وبين المبالغ المستخدمة ألغراض الضر ألغراض التقار
المركز  يخ قائمة  تار التي ستطبق بشكل واسع في  أو  المطبقة  يبية  الضر المعدالت  بإستخدام  ية لألصول واإللتزامات  الدفتر القيمة  لتحقق أو سداد 

المالي. تنشأ الفروقات المؤقتة الرئيسية من إستهالك الممتلكات والمعدات والمخصصات.

يبية  يبية مستقبلية يمكن استغالل األصل في مقابلها. يتم مراجعة الموجودات الضر يبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي تتوفر معه أرباح ضر يدرج أصل الضر
يبية ذات الصلة. يبة المؤجلة بالقدر الذي ال يمكن معه تحقق المنفعة الضر يخ إعداد القوائم المالية ويتم تخفيض أصول الضر بتار

اإليرادات المخالفة للشريعة  25/3
يقوم البنك بتسجيل هذه المبالغ في حساب مستقل في أرصدة دائنة أخرى غير مدرجة في إيرادات البنك، ويتم توزيع هذه المبالغ ألعمال الخيرات 

وفقا لقرارات هيئة الرقابة الشرعية.   

26/3 الزكاة
تقع مسؤوليه إحتساب و دفع الزكاة على المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة.
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مجلس الرقابة الشرعية  27/3
تخضع كافة أنشطة البنك وعملياته، العقود، اإلتفاقيات وجميع المستندات المرتبطة بها إلى إشراف مجلس الرقابة الشرعية للبنك حيث يعقد المجلس 
ين تقوم بتعيينهم الجمعية العمومية للمساهمين، فيما يلي أسماء أعضاء مجلس الرقابة الشرعية  اجتماعه بشكل ربع سنوي و يتكون من علماء بارز

للبنك:

الشيخ الدكتور محمد الغاربي رئيس المجلس      -
المغفور له الدكتور عبد الستار ابو غدة )الى اكتوبر 2020( رئيس المجلس      -

الدكتور عزنان حسن عضو     -
الشيخ إبراهيم الصوافي عضو     -

تاريخ االعتراف بالموجودات المالية  28/3
يخ الذي يلتزم فيه البنك بشراء أو بيع األصل. يخ المتاجرة، أي في التار تدرج كافة المعامالت االعتيادية لشراء وبيع االصول المالية في تار

29/3 توزيع األرباح على األسهم العادية
يتم إحتساب األرباح على األسهم العادية كإلتزام وتخصم من حقوق المساهمين في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل المساهمين، يتم خصم 

أرباح مؤقتة من حقوق الملكية عندما يتم دفعها.

)EPS( ربحية السهم  30/3
يقدم البنك البيانات لربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بقسمة الربح أو الخسارة المنسوبة 
إلى مالكي البنك على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم تحديد ربحية السهم المخفضة )EPS( عن طريق تعديل الربح أو 

الخسارة المنسوبة إلى أصحابها وعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بآثار جميع األسهم العادية المحتملة مخففة.

معيار جديد، تعديالت و تفسيرات  31/3
وخالل هذه الفترة، طبق البنك المعايير والتعديالت التالية في إعداد هذه البيانات المالية.

معيار المحاسبة المالية )31( وكالة باإلستثمار
قامت هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بإصدار المعيار المحاسبي رقم 31 “ وكالة باإلستثمار” في 2018 “. إن الهدف من هذا 

ير سندات وكالة باإلستثمار واالصول وااللتزامات المتعلقة في المستثمر والوكيل.  المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية و مبادئ إعداد التقار

 إلى تقييم المعيار ، ال يوجد أي تأثير لتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 31 على البيانات المالية من حيث اإليرادات 
ً
قام البنك بتقييم المعيار واستنادا

ير بالنظر إلى الصعوبات   من نهج التمر
ً
ية للوكالة القائمة باالستثمار حيث اختار البنك استخدام الوكالة نهج المشروع بدال والمصروفات والقيمة الدفتر

التي يواجهها المدير في تحديد األصول التي يتم استثمار األموال فيها ، وبالتالي يجب أن يتم حساب االستثمار عند تطبيق طريقة حقوق الملكية.

معيار جديد، تعديالت و تفسيرات صادرة وغير مطبقة  32/3
فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي تصدرها هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، ولكنها لم تدخل حيز النفاذ، 

حتى تاريخ صدور البيانات المالية للبنك. يعتزم البنك تبني هذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة ، إن وجدت ، عندما تصبح سارية.

معيار المحاسبة المالية )35( إحتياطيات المخاطر

قامت هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بإصدار المعيار المحاسبي رقم 31 “ إحتياطيات المخاطر” في 2018 “. إن هذا المعيار 
 11 رقم  السابق  المحاسبي  المعيار   من 

ً
بدال يحل  المرهقة” والذي  المتوقعة والعقود  التدني والخسائر   “  30 رقم  المحاسبي  المعيار  إلى  باإلضتفة 

“المخصصات واإلحتياطيات”.

ير الحتياطيات المخاطر وتخفيض المخطر المتعددة التي تواجهة األطراف  إن الهدف من هذا المعيار هو وصف المعالجة المحاسبية و مبادئ إعداد التقار
يخ 1 يناير 2021 مع السماح في   من تار

ً
ذات المصلحة وبشكل رئيسي االرباح والخسائر المتعلقة بالمشتثمرين في المؤسسات المالية.  هذا المعيار إعتبارا

اإلعتراف المبدئي فقط في اذا كانت المجموعة تطبيق المعيار رقم 30 “ تدني القيمة، خسائر اإلئتمان و اإللتزامات “.

 في تقييم أثر هذا المعيار.
ً
يقوم البنك حاليا
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معيار جديد، تعديالت و تفسيرات صادرة وغير مطبقة )تابع(  32/3
معيار المحاسبة المالية )32(  اجاره

 من العيار السبق 
ً
قامت هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بإصدار المعيار المحاسبي رقم 32 في عام 2020. والذي يحل بدال

رقم 8 القائمة “إجاره وإجاره منتهية بالتمليك”. والهدف من هذا المعيار هو مبادئ التصنيف واالعتراف والقياس والعرض واإلفصاح لإلجاره )اصول 
اإلجاره، بما في ذلك األشكال المختلفة لإليجاره منتهية بالتمليك( التي أبرمتها المؤسسات المالية اإلسالمية كمؤجر ومستأجر. يهدف هذا المعيار 
بما  الحالية  العالجات   عن تحسين 

ً
المالية، فضال ير  بالمحاسبة والتقار يتعلق  التمويل اإلسالمي فيما  تواجهها صناعة  التي  القضايا  إلى معالجة  الجديد 

 في الفترات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2021 أو بعده مع السماح بالتبني المبكر. ويقوم 
ً
يتماشى مع الممارسات العالمية. ويكون هذا المعيار نافذا

البنك حاليا بتقييم تأثير هذا المعيار.

معيار المحاسبة المالية )38( وعد، خيار و التحوط

قامت هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بإصدار المعيار المحاسبي رقم 38 في عام 2020. والهدف من هذا المعيار هو وصف 
للمؤسسات  و”التحوط”  و”الخيار”  اإلسالمية،  الشريعة  المتوافق مع  “الوعد”  بـ  يتعلق  فيما  واإلفصاح  والقياس  لالعتراف  واإلبالغ  المحاسبة  مبادئ 
ستخدم بعضها كمنتجات أولية. 

ُ
المالية اإلسالمية. وتستخدم المؤسسات في أشكال مختلفة وعد وخيار. وبعضها تبعية للمعامالت األخرى، بينما ي

يهدف هذا المعيار إلى توفير مبادئ محاسبية لكل من هذه، وكذلك معامالت التحوط التي تستند عادة إلى وعد أو خيار، أو سلسلة أو مزيج منها. 
 في الفترات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2022 أو بعده مع السماح بالتبني المبكر. ويقوم البنك حاليا بتقييم أثر هذا المعيار.

ً
ويكون هذا المعيار نافذا

معيار المحاسبة المالية )33( االستثمار في الصكوك واالسهم وادوات مشابهه

واألدوات  واألسهم  الصكوك  في  االستثمار   ”33 رقم  المالي  المحاسبة  االسالمية”معيار  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  أصدرت 
المماثلة “في عام 2018. يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة المالي 25 السابق” االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات المماثلة “.

المماثلة  المعيار هو وضع مبادئ لتصنيف واالعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن االستثمار في الصكوك واألسهم واألدوات  الهدف من هذا 
األخرى التي وضعها البنك. يسري هذا المعيار على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2020 مع السماح بالتطبيق المبكر.

ا بتقييم تأثير هذا المعيار.
ً
يقوم البنك حالي

معيار المحاسبة المالية )30( تدني القيمة، خسائر اإلئتمان و اإللتزامات 

 في نوفمبر 201٧ ، قامت هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بإصدار المعيار المحاسبي رقم 30 “ تدني القيمة، خسائر اإلئتمان 
و اإللتزامات” تدني القيمة، خسائر اإلئتمان و اإللتزامات” و الذي يحل بدل المعيار المحاسبي السابق رقم 11 “المخصصات و اإلحتياطيات” و الذي يسري 

اعتبارا من الفترة المالية التي تبدا في 1 يناير 2020 مع السماح بالتطبيق المبكر.

يل 201٧ بتطبيق المعيار الدولي رقم )9( اإلدوات المالية لجميع البنوك و  يخ 13 ابر ومع ذلك أصدر البنك المركزي العماني خالل العام 201٧ تعميم 1149 بتار
 ،IFRS9(( الذي ينطبق ايضا على البنوك/النوافذ األسالمية الخاضعة لتعليمات محددة من قبل البنك المركزي للمؤسسات المالية وفقا للمعيار الدولي

عندما يتم إصدار التعليمات.

ا للمعيار الذي سيطلبه البنك المركزي العماني ، سيقوم البنك بتطبيق معيار المحاسبة المالية 30 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 
ً

وفق
ا بتقييم تأثير هذا المعيار.

ً
ا من 1 يناير 2020. ويقوم البنك حالي

ً
االسالمية اعتبار

ماني
ُ

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الع  4

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

5,4434,٧31نقد في الصندوق
ماني 

ُ
62,00084,0٦2أرصدة لدى البنك المركزي الع

ماني
ُ

500500وديعة رأس المال لدى البنك المركزي الع
67,94389,293

ماني.
ُ

ال يمكن السحب من وديعة رأس المال إال بموافقة مسبقة من قبل البنك المركزي الع

ماني )2019: ٧04,23 
ُ

ماني حيث يبلغ اإلحتياطي القانوني 2٧.٧54  مليون لاير ع
ُ

خالل السنة، يتم اإلحتفاظ بمتوسط حد ادنى لدى البنك المركزي الع
ماني.

ُ
مليون لاير ع

تم تصنيف جميع التعرضات المذكورة أعاله على أنها المرحلة 1 كما في 31 ديسمبر 2020.

 على ذلك ، لم يتم احتساب أي تعديل من قبل البنك.
ً

ية وبناء ية ليست جوهر الخسائر االئتمانية المتوقعة على النقد واألرصدة لدى البنوك المركز
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أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية  5

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

20,333  13,012 بنوك اجنبيه– بالعملة األجنبية
 13,012  20,333

)12( )16(ناقص: خسائر تدني
20,321 12,996المجموع

تحركات البدالت المتعلقة بخسائر االئتمان هي كما يلي:   

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

٦ 12 رصيد في 1 يناير 
٦  4 قدمت خالل السنة )ايضاح13(

12 16
لم تحدث تغييرات كبيرة في أرصدة البنوك والمؤسسات المالية اإلجمالية ، مما ساهم في حدوث تغييرات كبيرة في الخسائر االئتمانية المتوقعة 

على مدار العام.

استثمارات وكالة لدى بنوك   6

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

4٦1-بنوك أجنبية – بعمالت أجنبية
-4٦1

)٦(-ناقص: خسائر تدني )ايضاح13(
-455

20202019فيما يلي حركة خسائر تدني مقابل استثمارات الوكالة بين البنوك:
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

-6خسائر تدني كما في 1 يناير
6)6(خسائر تدني خالل السنة )إيضاح 13( 

6-الرصيد في 31 ديسمبر 

ذمم البيوع المؤجلة و الذمم األخرى- صافي  7

المجموعتمويل ذاتيتمويل مشترك  
202020202020

لاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالف
125,7231,950127,673ذمم بيوع )مرابحة( – أفراد

104,995 -   104,995ذمم بيوع )مرابحة( – شركات
4,099 -   4,099ذمم إستصناع – شركات

86 -   86ذمم إجارة - أفراد 
69 -   69ذمم إجارة – شركات
2,408 -   2,408ذمم بطاقات إئتمان 

237,3801,950239,330إجمالي ذمم البيوع المؤجلة والذمم االخرى
ناقص:

)26,107( )184()25,923(اإليرادات المؤجلة
)4,016()18()3,998(خسائر تدني 
)298( )2()296(أرباح محتجزة

207,1631,746208,909ذمم البيوع المؤجلة و الذمم األخرى - صافي
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ذمم البيوع المؤجلة و الذمم األخرى- صافي )تابع(  7

المجموعتمويل ذاتيتمويل مشترك  
201920192019

لاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالف
121,4٧12,099123,5٧0ذمم بيوع)مرابحه( – أفراد

110,٦32-110,٦32ذمم بيوع)مرابحه(  – شركات
4,944-4,944ذمم إستصناع – شركات

٦0-٦0ذمم إجارة - أفراد 
1٧5-1٧5ذمم إجارة – شركات
2,32٧-2,32٧ذمم بطاقات إئتمان 

239,٦092,099241,٧08إجمالي ذمم البيوع المؤجلة والذمم االخرى
:
ً
ناقصا

)2٧,821()205()2٧,٦1٦(اإليرادات المؤجلة
)2,813()2٧()2,٧8٦(خسائر تدني 
)1٦()2()14(أرباح محتجزة

209,1931,8٦5211,058ذمم البيوع المؤجلة و الذمم األخرى – صافي

حركة خسائر التدني مع ذمم البيوع والبيوع االخرى هي كما يلي:   

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

1,٧99  2,813 رصيد في 1 يناير 
 1,014 1,203 خسائر التدني خالل السنة )إيضاح 13(

 2,813   4,016 رصيد في 31 ديسمبر 

حركة األرباح المؤجلة ذمم مع البيوع والبيوع االخرى هي كما يلي:   

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

2٦,883 27,821 رصيد في 1 يناير 
1,9٧٦ 32 األرباح المؤجلة خالل السنة

)1,038( )1,746( األرباح المؤجلة المتنازل عنها خالل السنة
2٧,821 رصيد في 31 ديسمبر  26,107

حركة األرباح المحتجزة مع ذمم البيوع والبيوع االخرى هي كما يلي:   

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

21 16 رصيد في 1 يناير 
)5( 282 األرباح المحتجزة خالل السنة

1٦ 298 رصيد في 31 ديسمبر 

بلغت الذمم المتعثرة من ذمم البيوع المؤجلة والذمم األخرى 13.28٦  مليون  لاير عماني بنسبة 1.32% من صافي ذمم البيوع المؤجلة والذمم 
األخرى، كما في 31 ديسمبر 2020 )31 ديسمبر 2019: 0.٦٦9  لاير عماني تمثل 0.08% من المبيعات والذمم االخرى-صافي.
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اإلستثمار في االوراق المالية  8

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

2,002 استثمارات أوراق مالية بالتكلفة المطفأة)االيضاح أ( 2,002 
٦٦,331 100,208 استثمارات  أوراق مالية بالقيمة العادلة )االيضاح ب(

٦8,333 102,210 المجموع قبل خسائر التدني
)23٦( )191( يطرح:  تدني الخسائر )االيضاح 8 أ و 8 ب(

٦8,09٧ 102,019

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة أ( 
تمويل ذاتيتمويل ذاتي

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

2,0022,002صكوك محلية مدرجة
 )9()23(ناقص: خسائر تدني

1,993 1,979 مجموع الصكوك المدرجة بالتكلفة المطفأة

إستثمار في األوراق المالية المقاسة بالقيمة العادلة ب( 
تمويل ذاتيتمويل ذاتي

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

97,482٦3,190 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة عن طريق حقوق الملكية-ادوات الدين)ايضاح 1(
3,141  2,726موجودات مالية بالتكلفة المطفأة عن طريق حقوق الملكية-ادوات الملكية)ايضاح 2(

٦٦,331  100,208المجموع قبل خسائر التدني
)22٧()168(ناقص: خسائر تدني

٦٦,104  100,040مجموع الصكوك المدرجة بالتكلفة المطفأة

إستثمار في األوراق المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية – سندات دين ج( 

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

استثمارات متوفر لها أسعار سوقية
76,37435,932صكوك حكومية
3,9583,958صكوك شركات

استثمارات غير متوفر لها أسعار سوقية
17,15023,300صكوك حكومية

97,482٦3,190
)22٧()168(ناقص: تدني خسائر

97,314٦2,9٦3

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية – أدوات ملكية د( 

20202019

لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف
ية إقليمية غير مدرجة 2,3852,801صناديق إستثمار

280 284 أسهم إقليمية غير مدرجة
٦0 57 أسهم محلية مدرجة

2,7263,141المجموع
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8- اإلستثمار في االوراق المالية )تابع(

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  1-8

تمويل مشترك
القيمة العادلة التكلفة   

2020 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف  

 16,555 صكوك دولية غير مدرجة  16,555 
 595 صكوك إقليمية غير مدرجة 595 

 206 صكوك إقليمية مدرجة 196 
2,385 ية إقليمية غير مدرجة  4,061  صناديق إستثمار

 284 أسهم إقليمية غير مدرجة 334 
 76,168 صكوك محلية مصنفة ومدرجة 74,471 

 3,958 صكوك محلية غير مصنفة ومدرجة 3,958 
 57 أسهم محلية مدرجة 48 

)168( ناقص: خسائر تدني )ايضاح 8 –ج( -   
  100,040 المجموع 100,218 

تمويل مشترك
القيمة العادلة التكلفة   

2019 2019
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف  

 21,834  21,831 صكوك دولية غير مدرجة 
 38٧  38٦ صكوك دولية مدرجة

 1,4٦٦  1,4٦٦ صكوك إقليمية غير مدرجة
 1,٧٧4  1,٧50 صكوك إقليمية مدرجة
 2,801  4,394 ية إقليمية غير مدرجة  صناديق إستثمار

 280  334 أسهم إقليمية غير مدرجة
 33,٧٧1  33,314 صكوك محلية مصنفه ومدرجة
 3,958  3,958 صكوك محلية غير مصنفة ومدرجة

 ٦0  48 أسهم محلية مدرجة
)22٧(    - ناقص: خسائر تدني )ايضاح 8 –ج(
٦٦,104  ٦٧,481 المجموع

خسائر التدني على اإلستثمارات كما يلي:  -

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

228 236 الرصيد في 1 يناير 
8 )45(خسائر تدني خالل السنة   ) ايضاح 13(

19123٦ الرصيد في 31 ديسمبر 
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تمويل المشاركة- صافي   9

2020
المجموعتمويل ذاتيتمويل مشترك

لاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالف
130,811 -   130,811 تمويل مشاركة- شركات

50,446 2,492 47,954 تمويل مشاركة- أفراد
178,7652,492181,257

)4,605()6()4,599(ناقص: خسائر تدني
174,1662,486176,652صافي االستثمار في المشاركة

2019
المجموعتمويل ذاتيتمويل مشترك

لاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالف
100,338 -100,338 تمويل مشاركة- شركات

19,٧83 18,2٧81,505تمويل مشاركة- أفراد
118,٦1٦1,505120,121

 )3,4٦2()1()3,4٦1(ناقص: خسائر تدني
11٦,٦59 115,1551,504صافي االستثمار في المشاركة

حركة خسائر التدني على تمويل المشاركة كما يلي:  -

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

3,4621,05٦الرصيد في 1 يناير 
1,1432,40٦خسائر تدني خالل السنة )ايضاح 13( 

4,6053,4٦2الرصيد في 31 ديسمبر 

استثمار في عقارات متاحة للبيع   10

ماني حيث 
ُ

االستثمار في قطاع العقارات بهدف تحقيق ربح دوري بواقع ٧0% من منفعة هذا العقار مملوكة من قبل البنك بقيمة 14,1٧5 مليون لاير ع
تم تأجير هذا العقار ضمن اتفاقية تأجير لمدة عشرة سنوات بعائد تأجيري ثابت.

تم تمويل االستثمار في العقارات من أموال المساهمين وتم تصنيفه كاستثمار ذاتي وال يتم ضمه إلى وعاء المضاربة المشترك ) االرباح والتكاليف 
المتعلقة بهذا االستثمار تخص حساب البنك وغير خاضعة للتوزيع على أصحاب حسابات االستثمار غير المقيدة(.

يا عن قيمتها الدفترية في 31  يتبع البنك منهجية التقييم على أساس التدفق النقدي ويرى أن القيمة العادلة لالستثمارات في العقارات ال تختلف جوهر
ديسمبر 2020. ويتم تقييم األصول على أساس منتظم إلجراء التعديالت الالزمة عندما يتطلب. ويتم التقييم كحد أدنى مرة كل ثالث سنوات على أساس 

إما عن طريق إشراك وكالة خارجية أو من خالل وحدة داخلية مستقلة.
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إجارة منتهية بالتمليك – صافي  11

2020
المجموعتمويل ذاتيتمويل مشترك

لاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالف
عقارات
341,310 14,035 327,275 التكلفة

)50,953()2,217()48,736(االستهالك المتراكم
290,357 11,818 278,539 صافي القيمة الدفترية

معدات
22,371 -   22,371 التكلفة

)7,489(-   )7,489(االستهالك المتراكم
14,882 -   14,882 صافي القيمة الدفترية

المجموع
363,681 14,035 349,646 التكلفة

)58,442()2,217()56,225(االستهالك المتراكم
305,239 11,818 293,421 صافي القيمة الدفترية

)1,334()28()1,306(ناقص: خسائر التدني
292,11511,790303,905صافي القيمة الدفترية بعد تدني الخسائر

2019
المجموعتمويل ذاتيتمويل مشترك

لاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالف
عقارات
348,499 13,328 335,1٧1 التكلفة

)4٧,152()1,٧25()45,42٧(االستهالك المتراكم
301,34٧ 11,٦03 289,٧44 صافي القيمة الدفترية

معدات
34,584-34,584التكلفة

)1٦,9٧2(-)1٦,9٧2(االستهالك المتراكم
1٧,٦12-1٧,٦12صافي القيمة الدفترية

المجموع

13,328383,083 3٦9,٧55 التكلفة
)٦4,124()1,٧25()٦2,399(االستهالك المتراكم

11,603318,959 307,356صافي القيمة الدفترية
)825()1٦()809(ناقص: خسائر التدني

318,134 11,587 306,547 صافي القيمة الدفترية بعد تدني الخسائر

وفيما يلي حركة خسائر التدني في اإلجارة المنتهية بتمليك:

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

8251,٦٧5 رصيد في 1 يناير 
)850(509  خسائر تدني خالل السنة )ايضاح 13(

825 1,334رصيد في 31 ديسمبر 
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وكالة باالستثمار– صافي   12

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

18٦,352 304,714 وكالة باالستثمار 
 )2,٦80()6,022(ناقص: خسائر تدني 

183,٦٧2 298,692االستثمار في وكالة باالستثمار – صافي

وفيما يلي حركة خسائر التدني للوكالة باإلستثمار:        

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

2,1٧9 2,680 رصيد في 1 يناير 
501 3,342خسائر تدني خالل السنة 

2,٦80 6,022رصيد في 31 ديسمبر 

حركة خسائر تدني المخصص العام و الخاص    13

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

11,0228,451الرصيد كما في 1 يناير
خسائر التدني خالل السنة من:

1,2031,014ذمم البيوع المؤجلة و الذمم األخرى )إيضاح ٧(
)850(509  اإلستثمار في اإلجارة المنتهية بالتمليك )إيضاح 11(

501 3,342الوكالة باإلستثمار )إيضاح 12(
2,40٦ 1,143   تمويل المشاركة )إيضاح 9(

8 )45(االستثمارات )إيضاح 8(
٦ 4 أرصده لدى البنوك )إيضاح 5(

٦ )6(استثمارات الوكاله لدى البنوك )إيضاح ٦(
 )520(550  تسهيالت غير ممولة )إيضاح 20(

2,5٧1 6,700 مجموع خسائر التدني 
11,022 17,722 الرصيد في 31 ديسمبر

ممتلكات ومعدات – صافي  14

المجموع
أعمال رأسمالية   

تحت التنفيذ
أجهزة حاسب 

آلي سيارات معدات أثاث وتجهيزات
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف 2020
8,042 52 2,195 131 1,051 4,613 رصيد في 1 يناير 

463 75 140 35 105 108 إضافات
- )127( - - - 127 تحويالت

8,505 - 2,335 166 1,156 4,848 رصيد في 31 ديسمبر 

)6,167( - )1,871( )98( )782( )3,416( استهالك متراكم في 1 يناير 
)558( - )134( )16( )116( )292( مصروف اإلستهالك

)6,725( - )2,005( )114( )898( )3,708( استهالك متراكم في 31 ديسمبر 
1,780 - 330 52 258 1,140 القيمة الدفترية في 31 ديسمبر
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14     ممتلكات ومعدات – صافي )تابع(

المجموع
أعمال رأسمالية 

تحت التنفيذ
أجهزة حاسب 

آلي سيارات معدات أثاث وتجهيزات
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
2019

٧,٦01 10 2,038 131 988 4,434 رصيد في 1 يناير 
441 14٦ 15٧ - ٦3 ٧5 إضافات

- )104( - - - 104 تحويالت
8,042 52 2,195 131 1,051 4,٦13 رصيد في 31 ديسمبر 

)5,5٧2( - )1,٧33( )83( )٦41( )3,115( استهالك متراكم في 1 يناير 
)595( - )138( )15( )141( )301( االستهالك

)٦,1٦٧( - )1,8٧1( )98( )٧82( )3,41٦( استهالك متراكم في 31 ديسمبر 
1,8٧5 52 324 33 2٦9 1,19٧ القيمة الدفترية في 31 ديسمبر

موجودات غير ملموسة  15

برامج كومبيوتر
 أعمال رأسمالية

المجموعقيد التنفيذ
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالف2020

2,367 192 2,175 رصيد في 1 يناير 
270 79 191 اضافات
-   )78(78 تحويالت

)373(-   )373(إطفاء
2,264 193 2,071 القيمة الدفترية في 31 ديسمبر 

برامج كومبيوتر
 أعمال رأسمالية 

المجموعقيد التنفيذ
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالف2019

2,2٦2 1,838424رصيد في 1 يناير 
421 1٦9 252 اضافات
-   )401(401 تحويالت

 )31٦(-   )31٦(إطفاء
2,3٦٧ 192 2,1٧5 القيمة الدفترية في 31 ديسمبر

16  موجودات أخرى

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

1٧4 - يبية مؤجلة   موجودات ضر
٦,٦01 15,894 إيرادات مستحقة
489 - دفعات مقدمة
518 378

ُ
مصاريف مدفوعة مقدما

83 83 تأمينات مستردة
44 48 مخزون

243 243 موجودات استولى عليها البنك
10٦ 278 أخرى

8,258 16,924
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حسابات بنوك وكالة   17

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

36,00011,000بنوك محليه - بالعمله المحلية
30,80034,٦50بنوك محليه - بالعمله األجنبية
89٦بنوك اجنبيه – بالعملة المحلية
25,02521,0٧9بنوك اجنبيه– بالعملة األجنبية

91,833٦٦,825

حسابات عمالء وكالة   18

 وتستثمر في األصول المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. يحق للوكيل رسم ثابت في 
ً
ين وكيال بموجب عقد الوكالة، يقبل البنك األموال من المستثمر

شكل مبلغ مقطوع أو نسبة من األموال المقدمة. يتم إيضاح النسبة المتوقعة لألرباح المستحقة للمستثمرين مقدما في حين يتم االحتفاظ بأي عائد 
يادة في الربح المتوقع من قبل الوكيل )البنك(. بحيث أن الوكيل يتحمل الخسارة في حالة التقصير أو اإلهمال أو مخالفة أي من بنود وشروط اتفاقية  ز

الوكالة، وإال فإن الخسارة سيتحملها المستثمر أو الموكل.

حسابات العمالء  19

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

9٧,2٧8 111,986 حسابات جارية
51,9٦5 93,016 حسابات التأمينات

 205,002 149,243

مطلوبات أخرى  20

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

3,942 6,231 شيكات صادرة
9,882 13,414 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

5,944 5,837 أرباح مستحقة الدفع 
988 1,538مخصص خسارة االئتمان على التسهيالت غير الممولة )ايضاح 13 (

يبة 1,899٦8إلتزام الضر
1,318 1,258أخرى

30,177 22,142

حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  21

2020 2019
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

 310,0٧1  365,738 أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقه
)255( )2( احتياطي القيمة العادلة لإلستثمار

 580  355 إحتياطي مخاطر االستثمار
310,39٦ 366,091

تشمل حسابات االستثمار المطلقه ودائع المضاربة المقبولة لدى البنك. حيث يتم استثمار هذه الودائع في وعاء استثماري مشترك من قبل البنك. 
وقد استخدم البنك كامل مبلغ إحتياطي معدل األرباح خالل السنة الحالية.
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حقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة )تابع(  21

أساس توزيع األرباح بين حقوق المساهمين وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  1/21
يع األرباح بين حقوق المساهمين وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة لعامي 2020 و 2019 على النحو التالي: تم توز

20202019
النسبة المئويةالنسبة المئوية

50 %50 %حصة أصحاب حسابات االستثمار المطلقة
50 %50 %حصة المضارب

 إلى السياسة الموافق عليها من قبل البنك يتم إقتطاع ما نسبته 2% كإحتياطي مخاطر اإلستثمار من حصة العمالء بعد إقتطاع حصة المضارب 
ً
إستنادا

 إلى أحكام والشروط 
ً
من الربح من أجل تخفيف آثار مخاطر خسائر االستثمار المستقبلية المتعلقة بحقوق أصحاب حسابات اإلستثمار المطلقة. إستنادا

المنصوص عليها في عقد المضاربة. يعود احتياطي مخاطر االستثمار إلى أصحاب حسابات االستثمار.

 يتم استغالله للمحافظة على عائد منافس ومالئم للمستثمرين في حال حدوث ظروف 
ً
احتياطي معدل األرباح قبل اقتطاع حصة البنك بصفته مضاربا

غير متوقعة وغير اعتيادية تؤثر على هذا العائد. يعود احتياطي معدل األرباح إلى حقوق المساهمين وأصحاب حسابات االستثمار المطلقة.

يع األرباح بين حقوق المساهمين وحقوق أصحاب حسابات االستثمار المطلقة كما يلي: نسب توز

متوسط العائد 2019متوسط العائد 2020نسبة المشاركة في الربحنوع الحساب
مانيلاير ُعمانيدوالر أمريكيلاير ُعماني

ُ
لاير ع

1.0٧%1.02%30% - 15%80% - 20%حسابات توفير
1.40%1.40%25%-23%50% - 4٦%فترة شهر واحد

1.53%1.53%2٧.5% - 25.5%55% - 51%فترة 3 شهور
1.90%1.88%34% - 30.5%٦8% - ٦1%فترة ٦ شهور
2.02%2.02%3٦.5% - 33%٧3% - ٦٦%فترة 9 شهور

2.٦4%2.33%39% - 35.5%٧8% - ٧1%فترة سنة واحدة
3.21%3.21%-85% - ٧8.5%فترة سنة ونصف 
3.1٦%3.69%-8٧% - ٧9.5%فترة سنتين وأكثر

يع األرباح. يتحمل  يتم خلط أموال حسابات اإلستثمار المطلقة مع أموال البنك لإلستثمارات، حيث لم يتم إعطاء األولية ألي جهة لغايات اإلستثمار وتوز
البنك كافة المصروفات اإلدارية وال يتم تحميل حسابات االستثمار المطلقة بأي جزء منها.

تفاصيل أنواع حسابات حقوق االستثمار المطلقة  أ( 
2019 2020

لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف نوع الحساب
199,33٧ 273,775 حسابات توفير

حسابات استثمار:
 2٧2 إستحقاق شهري 83 
 ٦8٧ إستحقاق كل ثالثة شهور 729 

 1,٧٧2 إستحقاق كل ستة شهور 1,854 
 2٦٧ إستحقاق كل تسعة شهور 246 

 23,4٦1 إستحقاق سنوي  24,386 
 4,12٦ إستحقاق سنة و نصف 3,571 

 ٧8,424 إستحقاق سنتين 57,488 
 230 إستحقاق ثالث سنوات 332 
 18 إستحقاق أربع سنوات 113 

 518 إستحقاق خمس سنوات 864 
 959 إستحقاق أكثر من خمس سنوات 2,297 

 310,0٧1  365,738 
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رأس المال المدفوع  22

ماني، مقسمة إلى 1,500,000,000 
ُ

المال المصدر والمدفوع 150,000,000 لاير ع يبلغ رأس  ماني، كما 
ُ

البنك المصرح به 300,000,000 لاير ع يبلغ رأسمال 
 بقيمة إسمية 0.100 لاير للسهم الواحد. 

ً
سهما

شركة أفالج لالستثمار المالي هي المساهم الوحيد الذي يمتلك 10% أو أكثر من أسهم البنك. في 31 ديسمبر 2020، بلغ عدد أسهم شركة أفالج 
لالستثمار المالي 18٦,340,10٦ سهم بما يعادل 12.4% )31 ديسمبر 2019: لم يكن أي مساهمين يمتلكون اكثر من %10(.

عالوة اإلصدار  23

ماني عن طرح أسهم البنك لالكتتاب العام، حيث يتم تقاص المصاريف المتكبدة على اإلصدار. 
ُ

تمثل عالوة اإلصدار البالغة 2,091,192 لاير ع

االحتياطيات  24

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات  1/24
يتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل حقوق الملكية.

2/24 االحتياطي القانوني
20202019

لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف
12,1591,141 يناير

1,1071,018المعتمد للعام 
313,2662,159 ديسمبر

ية 2019، يتم تحويل ما نسبة 10 % من األرباح السنوية إلى حساب االحتياطي القانوني إلى أن يبلغ الرصيد المتراكم لالحتياطي   لقانون الشركات التجار
ً
إستنادا

ثلث رأس المال المدفوع. هذه اإلحتياطي غير قابل للتوزيع.

ارباح مقترحة  25

يع أرباح نقدية بنسبة 2.5% )3.٧50 مليون لاير عماني( من األرباح المحتفظ بها لعام  اقترح مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير 2021 توز
 بموافقة البنك المركزي العماني وهيئة سوق المال والمساهمين. وحصل البنك على موافقة البنك المركزي العماني على 

ً
2020 )2019: ال شيء( رهنا

يع األرباح على المساهمين في االجتماع العام  إجمالي أرباح نقدية بنسبة 1.25% )1.8٧5 مليون لاير عماني(.  وسيتم عرض قرار مجلس اإلدارة بتوز
السنوي الذي سيعقد في 28 مارس 2021.

يع األرباح، ستنخفض نسبة كفاية رأس المال من 13.٦8% إلى 13.3٧% )2019: 14.4٦%( مقابل الحد األدنى للمتطلبات التنظيمية بنسبة %12.25  بعد توز
األولى من  الفئة  )2019: 13.٧5%(، وستنخفض نسبة  إلى %12.4٧  1 من ٧8.%12  الفئة  المشتركة من  تنخفض نسبة األسهم  )2019: 13.5%(. سوف 

12.٧8% إلى %12.4٧ )2019: ٧5.%13(.

إلتزامات محتملة وإرتباطات تعاقدية  26

التزامات محتملة أ( 

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

11٦,8٧٦ 109,311 ضمانات
1٧,٧95 115,048 اعتمادات مستندية
٦,580 880 قبوالت مصرفية

1,128 513 فواتير تحصيل
142,3٧9 225,752 مجموع االلتزامات المحتملة )أ(

يبين الجدول التالي تحليل تركيز االلتزامات المحتملة حسب القطاع االقتصادي:   -

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

٧2,942 76,834       انشاءات
14,٧03 5,909       تصنيع

9,201 114,235       خدمات
45,533 28,774       أخرى
142,3٧9 225,752       
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إلتزامات محتملة وإرتباطات تعاقدية )تابع(  26

إرتباطات تعاقدية ب( 
20202019

لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف
110,834181,4٧8سقوف إئتمانية غير مستغلة

110,834181,4٧8مجموع االرتباطات )ب(

336,586323,85٧مجموع االلتزامات واالرتباطات )أ + ب( 

إيرادات البيوع  والبيوع االخرى  27

تمويل مشترك
20202019

لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف
5,884 6,268  أفراد

5,٦٧5 5,581  شركات
 11,84911,559

إيرادات موجودات إجارة و إجارة منتهية بالتمليك  28

تمويل مشترك
20202019

لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف
٦3,٧53  49,131 إجارة منتهية بالتمليك - عقارات
8,٦40  4,909 إجارة منتهية بالتمليك - معدات

)55,40٧( )37,783(استهالك السنة عن موجودات إجارة منتهية بالتمليك
 16,257  1٦,98٦

ارباح استثمارات وكالة لدى بنوك  29

تمويل مشترك
20202019

لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف
1321٧8 إستثمار وكالة محلية
4 12 إستثمار وكالة أجنبية

 144 182

أرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  30

تمويل مشترك
20202019

لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف
2,123 3,571أرباح صكوك

109 101 أرباح من الصناديق اإلستثمارية
10 88أرباح بيع صكوك وصناديق استثمارية

 3,760 2,242
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ً
العائد على حسابات االستثمار المطلقة قبل اقتطاع حصة البنك بصفته مضاربا  31

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

 ٧,183  8,169 حسابات التوفير
 ٧,34٦  6,868 حسابات اإلستثمار

 145    - إحتياطي مخاطر اإلستثمار
 14,٦٧4  15,037

حصة البنك من إيرادات االستثمارات و التمويالت الذاتية  32

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

 1,049  1,134 أرباح اإلستثمار في العقارات
 130  130 أرباح موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 59  60 إيرادات البيوع المؤجله
15  56 ايرادات تمويالت المشاركة

 301  302 إيرادات إجارة منتهية بتمليك – صافي بعد اإلستهالك
1,554  1,682

إيرادات الخدمات المصرفيه  33

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

 1,211  1,060 إيرادات عموالت
 2,٧88  3,095 عموالت تمويالت
 1,39٧  1,359 عموالت خدمات
 5,39٦  5,514

مصاريف التشغيل  34

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

 11,833 تكاليف الموظفين 12,251 
 930 مصاريف إيجارات  976 

 ٧99 إعالنات  1,508 
 132 ايجارات تشغيل 123 
 905 صيانة 911 
 252 أمن ونظافة 267 
 184 أتعاب مهنية واستشارية 237 
 125 مصاريف مجلس اإلدارة و هيئة الرقابة الشرعية 132 
1٦8 رسوم حكومية 161 
 114 قرطاسية ومطبوعات 98 

 51٦ هاتف، كهرباء و مياه 615 
 93 مصاريف سفر 29 
 102 اشتراكات 113 

 994 مصاريف بطاقات 974 
 3٧2 مصاريف أخرى 330 

 1٧,519  18,725 
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ضريبة الدخل  35

المسجل في قائمة الدخل  1/35
2019 2020

لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف
٦8 1,904 التزامات الضربية الحالية

1,٧4٦ )73( يبية المؤجله اطفاء الموجودات الضر
 1,814 1,831 يبة الدخل  مصاريف ضر

يبية المستقبلية.  خصم من األرباح الضر
ُ
يبية لفترة 5 سنوات و ت يبة الدخل بنسبة 15% )2019: 15%(. يتم ترحيل الخسائر الضر يخضع البنك لضر

تسوية الضريبية  2/35
يبة المطبقة: يبة الدخل التي تم احتسابها بناء على معدالت الضر فيما يلي تسوية ضر

20202019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

11,993 12,898االرباح بموجب القوائم المالية
يبة بالمعدل المذكور سابقا 1,٧99 1,935موجودات ضر

15 )31(مصاريف غير مسموح بخصمها و فروق دائمة أخرى
يبية غير مثبتة -   )73(موجودات ضر

1,831 1,814

يبية المؤجلة الظاهرة في قائمة الدخل مرتبطة بالبنود التالية: صافي الموجودات الضر  3/35
يبية المؤجلة مرتبطة بالبنود التالية: الموجودات الضر

في 31 ديسمبر 2020غير مثبت ضمن الدخلمثبت ضمن الدخلفي 1 يناير 2020
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

--279)279(ممتلكات، آالت ومعدات
--)11(11مخصصات أخرى

--)268(268خسائر مرحلة
----صافي أصول الضريبة المؤجلة

في 31 ديسمبر 2019غير مثبت ضمن الدخلمثبت ضمن الدخلفي 1 يناير 2019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

)279(-7)286(ممتلكات، آالت ومعدات
11-)17(28مخصصات أخرى

268-)1,737(2,005خسائر مرحلة
--)1,747(1,747صافي أصول الضريبة المؤجلة

 31 ا من 
ً
اعتبار العادلة لالستثمار  القيمة  احتياطي  إلى  للمالك  الملكية  يتم توجيهها من خالل حقوق  التي  المؤجلة  يبية  الضر تعود األصول والخصوم 

.)
ً
ياال ديسمبر 2020 إلى الصفر )ديسمبر 2019: 1٧4,2٦5 ر

36   صافي الموجودات للسهم الواحد

تم احتساب صافي الموجودات للسهم الواحد من خالل قسمة صافي الموجودات بنهاية السنة على عدد األسهم: 

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

 14٧,90٧ 159,688 صافي الموجودات )لاير عماني باالالف(
1,500,000,000 1,500,000,000 عدد األسهم الموجودة )إيضاح رقم 22(

0.099 0.106 صافي األصول للسهم الواحد
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األرباح األساسية والمخفضة للسهم    37

 على ربح السنة / الفترة المتعلقة بالمساهمين العاديين كما يلي:
ً

حتسب الربحية األساسية والمخفضة للسهم بناء
ُ
ت

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

صافي الربح  للسنة ) لاير عماني باالالف ( 11,067      10,1٧9 
1,500,000,000 1,500,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم خالل السنة / الفترة

0.00٧ 0.007 الربحية األساسية  والمخفضة للسهم الواحد 

 
ً
تم احتساب األرباح األساسية والمخفضة للسهم من خالل قسمة األرباح للفترة المتعلقة بالمساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم. نظرا

لعدم وجود أسهم مخفضة. فإن أرباح السهم الواحد المخفضة تساوي ربح السهم الواحد األساسية.  

ير القطاعية التقار  38

ية تم توزيع أنشطة البنك إلى ثالث قطاعات للتشغيل على أساس وحدات األعمال وعلى النحو التالي: ألغراض إدار

الخدمات المصرفية لألفراد تقدم مختلف المنتجات والتسهيالت للعمالء من األفراد لتلبية االحتياجات المصرفية اليومية.

الخدمات المصرفية للشركات تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات للعمالء من الشركات والتي تشمل التمويل وقبول الودائع، والتمويل 
التجاري والعمالت األجنبية.

الثروات وعمالء  أصحاب  من  األفراد  للشركات وكذلك  ية  االستشار والخدمات  األصول  إدارة  مثل  استثمارية  منتجات  عروض  تقدم  واإلستثمار  ينة  الخز
ينه مجموعة متكامله من المنتجات والخدمات بما في ذلك سوق المال والصرف األجنبي للعمالء باإلضافة إلى إدارة  المؤسسات. يوفر قطاع الخز

ينه. السيولة ومخاطر سوق الخز

أداء  تقييم  يتم  األداء.  وتقييم  الموارد  تخصيص  حول  القرارات  اتخاذ  لغرض  منفصل  بشكل  التشغيلية  للقطاعات  التشغيلية  النتائج  البنك  إدارة  تراقب 
القطاعات على أساس الربح أو الخسارة التشغيلية التي في بعض الجوانب تقاس بطريقة مختلفة عن األرباح أو الخسائر التشغيلية في البيانات المالية. 

تتم إدارة التكاليف التي تتكبدها المهام المركزية على أساس جماعي وال تخصص لقطاعات التشغيل.

معلومات القطاعات على النحو التالي:  -

المجموع اخرى
الخزينة 

واالستثمار
الخدمات المصرفية 

للشركات
الخدمات 

المصرفية لألفراد 31 ديسمبر 2020
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني باالالف لاير عماني 

باالالف
إجمالي اإليرادات )مشترك( 21,057  29,791  3,904  -    54,752 
العائد على حسابات االستثمار غير المقيدة )1,627( )7,364( -    1,388  )7,603(
أرباح وكالة مدفوعة  )5,342( )8,969( )1,455( -    )15,766(

 31,383  1,388  2,449  13,458  14,088 
حصة البنك من إيرادات االستثمار المشترك بصفته 

 ورب مال
ً
مضاربا

حصة البنك من إيرادات االستثمارات والتمويل الذاتي -    -    1,264  418  1,682 
إيرادات تشغيلية اخرى  1,337  4,486  366  -    6,189 

مجموع اإليرادات  15,425  17,944  4,079  1,806  39,254 

)12,251( - تكاليف الموظفين )7,482( )3,888( )881(
)6,474( - مصاريف تشغيلية اخرى )4,550( )1,524( )400(

)931( - استهالكات وإطفاءات )724( )174( )33(
)19,656( - مجموع المصاريف )12,756( )5,586( )1,314(

19,598 1,806 2,765 12,358 2,669 صافي الربح قبل الضريبة والمخصصات

)6,700(    -  47 )6,610( )137( خسائر تدني
 12,898  1,806  2,812 5,748 2,532 صافي الربح  قبل الضريبة
ضريبة الدخل -    -    -    )1,831( )1,831(
 11,067 )25(  2,812   5,748  2,532 صافي ربح السنة

1,206,259 20,968 197,133 568,092 420,066 مجموع األصول

1,046,571 30,530 91,833 468,421 455,787
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار 

غير المقيدة
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ير القطاعية )تابع( التقار   38

المجموع اخرى
ينة  الخز

واالستثمار
الخدمات المصرفية 

للشركات
الخدمات 

المصرفية لألفراد 31 ديسمبر 2019
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف
4٧,3٧9 - 2,423 25,51٦ 19,440 إجمالي اإليرادات )مشترك(
)٧,504( 1,358 - )5,10٧( )3,٧55( العائد على حسابات االستثمار غير المقيدة
)14,2٧2( - )1,042( )9,٧52( )3,4٧8( أرباح وكالة مدفوعة 

 25,٦03  1,358 1,381  10,٦5٧  12,20٧
 
ً
حصة البنك من إيرادات االستثمار المشترك بصفته مضاربا

ورب مال

 1,554  3٧5  1,1٧9    -    - حصة البنك من إيرادات االستثمارات والتمويل الذاتي
 5,8٦1    -  425  3,945  1,491 إيرادات تشغيلية اخرى 

 33,018  1,٧33  2,985  14,٦02  13,٦98 مجموع اإليرادات 

)11,833( - )8٦1( )3,٦53( )٧,319( تكاليف الموظفين
)5,٦8٦( - )29٦( )1,152( )4,238( مصاريف تشغيلية اخرى

)911( - )30( )1٦5( )٧1٦( استهالكات وإطفاءات
)18,430( - )1,18٧( )4,9٧0( )12,2٧3( مجموع المصاريف

14,588 1,٧33 1,٧98 9,٦32 1,425 يبة والمخصصات صافي الربح قبل الضر

)2,595(    - )22( )2,335( )238( خسائر تدني
 11,993  1,٧33  1,٧٧٦  ٧,29٧  1,18٧ يبة صافي الربح  قبل الضر
)1,814( )1,814(    -    -    - يبة الدخل ضر
 10,1٧9 )81(  1,٧  ٧٧٦,29٧  1,18٧ صافي ربح السنة

1,034,3٦4 12,500 192,341  44٦,21٧  383,30٦ مجموع األصول

88٦,45٧ 22,٦84 ٦٦,٦0٧ 415,24٧ 381,919
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار غير 

المقيدة
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االدوات المالية  39

القيمة العادلة لألدوات المالية أ( 
ية بحتة. ونتيجة لذلك، يمكن أن  القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مقابلة أو مبادلة أصل أو سداد التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية تجار
يا عن قيمتها  ير المالية لألدوات المالية للبنك ال تختلف جوهر يخ التقار تنتج فروقات بين القيمة الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. إن القيمة العادلة بتار

ية. الدفتر

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة لألدوات المالية ب( 
يستخدم البنك التسلسل الهرمي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بتقنية التقييم. األفصاح عن القيمة العادلة يقسم إلى ثالثة 

مستويات كما يلي:

محفظة من المستوى 1 مراكز الموجودات والمطلوبات المتداولة في البورصة وبعض السندات الحكومية المتداولة في أسواق نشطة. حيث يتم 
تقييم هذه المراكز باستخدام األسعار الغير معدلة المدرجة في أسواق نشطة.

محفظة من المستوى 2 يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم بناء على نماذج التقييم المتوفرة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع 
مدخالت السوق والتي من الممكن تحديدها. تشمل تقنيات التقييم نماذج تحليل التدفقات النقدية المخصومة ونماذج تحديد أسعار الخيارات، ونماذج 
ية األخرى و التي تستخدم عادة من قبل المشاركين في السوق. تتضمن تقنيات التقييم الفرضيات التي يمكن إستخدامها  المحاكاة والنماذج المعيار
من قبل المشاركين اآلخرين في السوق في التقييمات الخاصة بهم، مثل معدالت الخصم، معدالت التأخر في السداد، هوامش االئتمان والتقلبات في  

أسعار الخيارات. بحيث يجب أن تكون هذه المدخالت سواء بشكل مباشرة أو غير مباشرة يمكن تحديدها ليتم تصنيفها ضمن المستوى 2.

محفظة من المستوى 3 يتم تقييم الموجودات باستخدام تقنيات مماثلة لتلك التي وردت في المستوى 2 باستثناء إذا كانت األداة المالية لها مدخل 
او أكثر غير قابل للتحديد وذات أهمية لقياس القيمة العادلة لألداة المالية في مجملها حيث يتم تصنيفها في المستوى 3. 

للقيمة  الهرمي  التسلسل  تصنيفها في مختلف مستويات  يمكن  أو مطلوبات  للموجودات  العادلة  القيمة  لقياس  المستخدمة  المدخالت  كانت  إذا 
العادلة، بناء على ذلك يتم تصنيف قياس القيمة العادلة في مجملها في نفس مستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة ألدنى مستوى مدخالت 

والتي يكون ذات أهمية لمجمل القياس.

يتم االعتراف بالتحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي للقيمة العادلة في نهاية الفترة المالية التي يحدث بها التغير.

التحويل بين محافظ المستوى 1 والمستوى 2

لم يتم إجراء أي تحويل بين محافظ المستوى 1، المستوى 2 والمستوى 3 للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة لالستثمارات خالل الفترة.  

المجموع المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

100,208 - 2,668 97,540
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق 

الملكية
 14,175  14,175 - - استثمارات في عقارات 

114,383  14,175 2,668 97,540 مجموع الموجودات المالية في 31 ديسمبر 2020

المجموع المستوى 3 المستوى 2 المستوى 1
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

٦٦,331 - 3,141 ٦3,190
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق 

الملكية
14,1٧5 14,1٧5 - - استثمارات في عقارات )إيضاح10(

80,50٦ 14,1٧5 3,141 ٦3,190 مجموع الموجودات المالية في 31 ديسمبر 2019
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معامالت مع أطراف ذات عالقة   40

 
ً
 هاما

ً
يقوم البنك في سياق النشاط االعتيادي ببعض المعامالت مع بعض أعضاء مجلس إدارته ومساهميه ومع بعض الشركات التي يمارسون تأثيرا

عليها. بلغ إجمالي األرصدة مع تلك األطراف ذات العالقة كما يلي:

حتسب أي مخصص تدني على التمويالت الممنوحة لألطراف ذات العالقة.
ُ
لم ي

المجموعاإلدارة العلياهيئة الرقابة الشرعيةمساهمين رئيسيين31 ديسمبر 2020
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

 244 862174ذمم بيوع مؤجلة والذمم االخرى
 2,053 424721,557إجارة منتهية بتمليك

 1,850 --1,850وكالة باالستثمار
 1,351 --1,351تمويالت المشاركة

 406 2376163حسابات العمالء
 1,944 1,6742268أصحاب حسابات االستثمار المطلقة  / حسابات وكالة

 54,845 --54,845ايداعات الوكالة

المجموعاإلدارة العلياهيئة الرقابة الشرعيةمساهمين رئيسيين31 ديسمبر 2019
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

254  1٦٧  ٧٦ 11 ذمم بيوع مؤجلة  والذمم االخرى
2,098  1,591  ٧5 432 إجارة منتهية بتمليك

142 -    -   142تمويالت المشاركة
208  ٦9  1 138 حسابات العمالء

3,1٧2  12٧  1 3,044 أصحاب حسابات االستثمار المطلقة / حسابات وكالة
3,354  -    -   3,354 ايداعات الوكالة

يبلغ مستوى الخسائر االئتمانية المتوقعة للتعرض لألطراف ذات الصلة 9,534 لاير عماني )2019: 11,939(  -
تتضمن قائمة الدخل المبالغ التالية المتعلقة بأطراف ذات عالقة:  

المجموعاإلدارة العليامجلس الرقابة الشرعيةمساهمين رئيسيين31 ديسمبر 2020
لاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالفلاير عماني باالالف

121737165حسابات األرباح
مصاريف تشغيلية

1,7511,751--   - تكاليف الموظفين
132-7458   - مصاريف أخرى

المجموع اإلدارة العليا
مجلس الرقابة 

الشرعية مساهمين رئيسيين 31 ديسمبر 2019
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

 ٧3 حسابات األرباح 24  ٧  42 
مصاريف تشغيلية

 1,814 - تكاليف الموظفين -    -    1,814 
 125 - مصاريف أخرى ٦3  ٦2  -   
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إن طبيعة أنشطة وأعمال البنك تتعرض لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية. تهدف اإلدارة إلى تحقيق التوازن المالئم بين المخاطر والعوائد، والحد 
من اآلثار السلبية المحتملة على األداء المالي. تم تصميم برنامج إدارة المخاطر للبنك لتحدد الفلسفة الشاملة والمبادئ والمتطلبات والمسؤوليات 
البنك. يتم مراجعة جميع سياسات وأنظمة إدارة  الرقابة الداخلية المستمرة والمطلوبة داخل  للوصول لنهج متين لمراقبة المخاطر وإدارتها وضمان 
المخاطر بشكل منتظم بحيث تعكس كافة التغيرات في األسواق والمنتجات وأفضل الممارسات الناشئة. يقوم البنك بإدارة المخاطر وفق سياسات 
معتمدة من مجلس اإلدارة. إن سياسات أدارة المخاطر توضح النهج األساسي إلدارة المخاطر وأدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة الرئيسية في عملية 
إدارة المخاطر وكذلك تحديد األساليب والتقنيات إلدارة المخاطر في البنك. المخاطر الرئيسية المرتبطة بأعمال البنك هي: مخاطر االئتمان ومخاطر السوق 

ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل.        

ويشمل اإلطار العام للمخاطر بشكل أساسي ما يلي:

اإلشراف العام من قبل مجلس اإلدارة واالدارة العليا.  •
النهج العام لسياسة البنك إلنشاء الحدود القصوى للمخاطر واإلجراءات الداخلية والسقوف المسموح بها.  •

تحديد وقياس ومراقبة وتخفيف المخاطر باإلضافة إلى اإلبالغ عنها.  •
نظام إدارة معلومات المخاطر على مستوى البنك.  •

الرئيسي في  الفعال و  الدور  للبنك كان لهم  العليا  اإلدارة  اإلدارة و  أن أعضاء مجلس  العام حيث  المخاطر تمت بشكل فعال خالل  إدارة  إن عمليات 
المشاركة بشكل فاعل في الحفاظ على مستوى مقبول من المخاطر للبنك و كفاية رأس المال وفقا للمتطلبات التنظيمية.

مخاطر االئتمان

عرف مخاطر اإلئتمان بشكل عام على أنها المخاطر الناشئة عن احتمال عدم قدرة أو رغبة العميل أو الطرف المقابل بالوفاء بالتزاماته بسداد كامل 
ُ
ت

القيمة المطلوبة، سواء عند استحقاقها أو في أي وقت بعد ذلك. تنشأ هذه المخاطر نتيجة تراجع مقدرة العميل أو الطرف المقابل على سداد 
يره إلى لجنة مجلس  التزامه ، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية للبنك. تتم إدارة  ومراقبة مخاطر اإلئتمان من قبل فريق إدارة المخاطر، والذي يرفع تقار
اإلدارة للحوكمة و المخاطر واإللتزام. حيث حدد البنك بشكل دقيق هياكل اإلئتمان التي بموجبها تقوم لجان اإلئتمان تتألف من مدراء من ذوي الخبرة  
في القطاع المصرفي بتقييم دقيق لمنح التمويالت وفقا للصالحيات المفوضة لهم. تتم إدارة مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالتمويالت  على مستوى 
العميل الواحد و على مستوى مجموعة من العمالء لهم سمات إئتمانية مشتركة. و للحد من إحتمالية تركيز المخاطر، تتم مراقبة الحدود اإلئتمانية 
للطرف المقابل على المستوى الفردي و للمجموعة الواحدة، و حدود القطاع بأكمله في ضوء تغيرات في ظروف الطرف المقابل وظروف السوق. 

ماني وتتم مراقبتها وفقا لذلك.
ُ

يتم إتخاذ جميع القرارات اإلئتمانية وفقا لسياسات مخاطر اإلئتمان للبنك وتعليمات البنك المركزي الع

يد من السمات في االعتبار ،  يز إدارة مخاطر االئتمان بشكل أكبر حيث تم أخذ المز ير المالية رقم 9 مؤخرا، تم تعز بعد إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقار
بما في ذلك على سبيل المثال دون الحصر ، تحديد المخاطر الرئيسية الناشئة القائمة المتعلقة بالصناعة واالقتصاد وبنية المعامالت وحالة المدفوعات 
ا إحصائيا لدمج العوامل االقتصادية الكلية ذات الصلة بما في ذلك معدالت التخلفات 

ً
ا نموذج

ً
في تقييم ECL. باإلضافة إلى ذلك ، استخدم البنك أيض

يخية. وفي غياب بعض المقاييس الهامة أو في حالة انحراف المعلومات بشكل كبير عن التوقعات الحالية ، يتم استخدام PD النوعي من قبل  التار
ا ألداة التشخيص. 

ً
اإلدارة بعد تحليل المحفظة وفق

االئتمان  على خسارة  الكلي هذه  االقتصاد  التغييرات في عوامل  تأثير  كيفية  الحكم حول  يادة مستوى  ز إلى  المستقبلية  المعلومات  يؤدي دمج 
المتوقعة )ECL( القابلة للتطبيق على المرحلة األولى والمرحلة الثانية من التعرض والتي تعتبر ذات أداء. تتم مراجعة المنهجيات واالفتراضات المتضمنة، 
يادة الكبير في مخاطر االئتمان SICR وحساب ECL كالهما  بما في ذلك أي توقعات للظروف االقتصادية المستقبلية بشكل دوري. يتضمن تقييم  الز
ياضية التي تربط الناتج المحلي اإلجمالي مع PD كمدخل رئيسي في ECL. يختلف هذا التغير االقتصادي  معلومات تطلعية. يستخدم البنك حسابات ر

واألثر المرتبط به على PD و EAD و LGD باختالف األدوات المالية.

أنواع مخاطر اإلئتمان 

تنشأ مخاطر اإلئتمان بشكل رئيسي من ذمم البيوع المؤجلة واإلجارة المنتهية بالتمليك واألرصدة لدى البنوك و إستثمارات الوكالة و اإلستثمار في 
الصكوك واألسهم.

 ذمم البيوع المؤجلة و الذمم األخرى

المرابحة: يتم تمويل هذه العمليات من قبل البنك من خالل شراء الموجودات والتي تمثل موضوع المرابحة حيث يقوم البنك بإعادة بيعها للعميل   )1
العقد. و  المتفق عليها في  الفترة  العميل خالل  ربح( من قبل  اليها هامش   

ً
)التكلفة مصافا الشراء  يتم سداد سعر  ربح معين.  مقابل هامش 

عادة ما تكون عمليات المرابحة مضمونة من قبل موجودات المرابحة )سواء كان تمويل عقاري أم تمويل سيارات( وفي بعض الحاالت من قبل 
مجموعة من الضمانات مقدمة من قبل العميل.

اإلستصناع: هو عقد بيع بين البنك و البائع و العميل كمشتري نهائي حيث يتعهد البنك بالتصنيع )او الحصول على( السلعة وبيعها الى العميل   )2
بالسعر المتفق عليه عند اإلنتهاء في موعد الحق، اإلستصناع ذكر صافي األرباح المؤجلة ومخصص تدني القيمة.

إجارة منتهية بالتمليك

هي اإلجارة التي تنتهي بتملك المستأجر للموجودات المؤجرة  في نهاية عقد اإلجارة وذلك شريطة سداد كامل أقساط اإلجارة.

وكالة باإلستثمار

ل في أنشطة شرعية 
ِ

ل” بتعيين العميل بصفته “وكيل” إلدارة األموال المستثمرة بالنيابة عن الموك
ِ

وهي استثمارات يقوم البنك فيها بصفته “موك
يجوز أن يبرمها الوكيل حسب المتفق عليه. ويعتبر مبلغ االستثمار غير مضمون بينما معدل الربح متوقع وليس باإلمكان تثبيته، لذلك يتم اتخاذ أقصى 

االحتياطات قبل التعرض ألية مخاطر.
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مخاطر اإلئتمان )تابع(
التمويل بالمشاركة 

تعني العالقة التي أنشئت بموجب عقد بالتراضي بين الطرفين لتحقيق أرباح و خسائر ناتجة عن مشروع مشترك، يتم توزيع اإلستثمارات بين الشركاء/
تتجاوز نسبة  ال  الربح  تكون نسبتهم من  يصبحو شركاء غير عاملين  أن  أكثر  أو  اتفق شريك  إذا  الطرفين.  بين  بنسبة متفق عليها  األرباح  المساهمين و 
يكين التوصل الى اتفاق للمساهمة في أعمال  رأس مالهم مقارنة مع إجمالي رأس المال المستثمر في المشاركة. وبموجب هذا التنظيم، كال الشر
المشاركة وتبادل اي ربح ناشى عن أنشطة الموجودات أو األعمال وفقا لنسب متفق عليها على أن تتحمل الخسارة بالتناسب بين الطرفين بناء على 
حصة راس المال. تمويل رأس المال بالمشاركة يمكن ان يكون أما صرف مبلغ من مقطوع من المال أو متداخل من خالل رفعات مستمرة، لذلك يتفق 
الطرفان في موجودات المشاركة على حسب مساهمة كل منهما برأس المال. في مثل هذ الصفقة يأخذ البنك المخاطر في عقود المشاركة على 
مدى مساهمته برأس المال بحيث يتعرض البنك )المخاطر مرتبطة( حيث تستمر للتخفيف على مدى عمر الصفقة و العميل يقوم بشراء حصة من ملكية 

البنك في موجودات المشاركة.

في حالة وقوع خسائر يتحمل البنك خسارة ما يعادل مساهمته في رأس المال أو حصته في موجودات المشاركة، ومع ذلك، ينطبق على المشاركة 
ان ال تكون الخسارة حدثت بسبب إهمال جسيم او سوء تصرف متعمد من العميل او مدير المشاركة في هذه الحالة يتحمل العميل كامل الخسارة.

تحليل المحفظة االئتمانية على النحو التالي:

التركز حسب الموقع الجغرافي )أ( 

المطلوبات األصول

التزامات 
محتملة 

وارتباطات
حسابات وكالة 

بنوك

حسابات جارية 
وحسابات 
االستثمار 

وحسابات الوكالة

اجمالي 
استثمارات 

في صكوك 
وأسهم

إجمالي 
التمويالت

مستحق 
من بنوك 

واستثمارات 
وكالة

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف 31 ديسمبر2020

  309,715   66,800   924,208  82,185 1,030,540    - سلطنة عمان
9,824 19,250 - 3,072 - 1,705 دول مجلس التعاون االخرى

  12,346     -     -  398 - 11,244 اوروبا وشمال أمريكا
  4,701   5,783     -  16,555 - 63 افريقيا و أسيا

  336,586   91,833   924,208 102,210 1,030,540 13,012 المجموع

المطلوبات األصول

التزامات محتملة 
وارتباطات 

حسابات وكالة 
بنوك

حسابات جارية 
وحسابات 
االستثمار 

وحسابات الوكالة

اجمالي 
استثمارات في 
صكوك وأسهم

إجمالي 
التمويالت

مستحق 
من بنوك 

واستثمارات 
وكالة

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف لاير عماني باالالف

لاير عماني 
باالالف

 لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف 31 ديسمبر 2019

300,354 45,٦50 ٧85,8٧0 39,891 8٦5,٧٦0 - سلطنة عمان
٧,21٧ 1٧,٧10 11,295 5,823 1,380 1,41٧ دول مجلس التعاون االخرى

4,08٧ 1,059 - 399 - 19,255 يكا اوروبا وشمال أمر
12,199 2,40٦ - 22,220 -  122 يقيا و أسيا افر

323,85٧ ٦٦,825 ٧9٧,1٦5 ٦8,333 8٦٧,140  20,٧94 المجموع
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مخاطر اإلئتمان )تابع(
التركز حسب نوع العميل )ب( 

المطلوبات األصول

التزامات 
محتملة 

وارتباطات
حسابات وكالة 

بنوك

حسابات جارية 
وحسابات 
االستثمار 

وحسابات الوكالة

اجمالي 
استثمارات 

في صكوك 
وأسهم

إجمالي 
التمويالت

مستحق 
من بنوك 

واستثمارات 
وكالة

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف 31 ديسمبر 2020

  -    -  414,230    -  440,481    - أفراد
شركات 13,012  590,059  8,685  131,986  91,833  241,797 
 94,789    -  377,992  93,525    -    - حكومة

المجموع 13,012  1,030,540  102,210  924,208  91,833  336,586 

المطلوبات األصول

التزامات محتملة 
وارتباطات

حسابات وكالة 
بنوك

حسابات جارية 
وحسابات 
االستثمار 

وحسابات الوكالة

اجمالي 
استثمارات في  
صكوك وأسهم

إجمالي 
التمويالت

مستحق 
من بنوك 

واستثمارات 
وكالة

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف لاير عماني باالالف

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف 31 ديسمبر 2019

 82 -  351,٧95   -  403,520 أفراد -
 304,٧٧5 ٦٦,825  93,831  9,101   4٦3,٦20  20,٧94 شركات

 19,000 -  351,539  59,232    - حكومة -
 323,85٦٦ ٧,825  ٧9٧,1٦5  ٦8,333  8٦٧,140  20,٧94 المجموع

التركز حسب القطاع االقتصادي )ج( 
المطلوبات األصول

إلتزامات 
محتملة 

وإرتباطات
حسابات وكالة 

بنوك

حسابات جارية و 
حسابات اإلستثمار 
وحسابات الوكالة

اجمالي 
إستثمارات 

في صكوك 
وأسهم

إجمالي 
التمويالت

مستحق 
من بنوك و 
استثمارات 

وكالة
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف 31 ديسمبر 2020

   - - أفراد -    440,481  -    414,230 
 110,596 - إنشاءات -    105,206  -    22,862 
 17,942 - صناعة -    84,214  -    8,245 

   - 91,833    -    -    - 13,012 الخدمات المالية
 94,789 -  377,992 93,525 حكومة -    -   
 70,413    - خدمات اخرى -    216,944  -    15,568 
 42,846    - أخرى -    183,695  8,685  85,311 

 336,586  91,833  924,208  102,210  1,030,540  13,012 
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التركز حسب القطاع االقتصادي )تابع( )ج( 

المطلوبات األصول

إلتزامات محتملة 
وإرتباطات 

حسابات وكالة 
بنوك

حسابات جارية و 
حسابات اإلستثمار 
وحسابات الوكالة

اجمالي 
إستثمارات في 
صكوك وأسهم

إجمالي 
التمويالت

  مستحق 
من بنوك و 
استثمارات 

وكالة   
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف لاير عماني باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف 31 ديسمبر 2019
82 - 351,٧95 - 403,520 - أفراد

11٦,٧13 - 33,291 - 88,52٧ - إنشاءات
4٦,25٦ - 11,٦22 93,313 - صناعة
5,451 ٦٦,825 - - - 20,٧94 الخدمات المالية
19,000 - 351,539 59,232 - - حكومة

29,٧28 - 14,32٦ - 91,8٧٧ - خدمات اخرى
10٦,٦2٧ - 34,592 9,101 189,903 - أخرى

323,85٧ ٦٦,825 ٧9٧,1٦5 ٦8,333 8٦٧,140 20,٧94

إجمالي مخاطر اإلئتمان )د( 

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

8٦٧,140 1,030,540 إجمالي التمويالت
20,٧94 13,012 مستحق من بنوك و استثمارات وكالة

٦8,333 102,210 استثمارات في صكوك وأسهم
95٦,2٦٧ 1,145,762

التوزيع الجغرافي للمخاطر: )ه( 
المجموع دول اخرى سلطنة عمان

لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف 31 ديسمبر 2020
239,330 - 239,330 إجمالي ذمم البيوع المؤجلة
305,239 - 305,239 إجمالي إجارة منتهية بالتمليك
181,257 - 181,257 إجمالي تمويل المشاركة
304,714 - 304,714 إجمالي وكالة باالستثمار
102,210 20,025 82,185 استثمارات في صكوك وأسهم
13,012 13,012 - أرصدة لدى بنوك و إستثمارات وكالة

1,145,762 33,037 1,112,725 المجموع

المجموع دول اخرى سلطنة عمان
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف 31 ديسمبر 2019

241,٧08 - 241,٧08 إجمالي ذمم البيوع المؤجلة
318,959 1,3٧9 31٧,580 إجمالي إجارة منتهية بالتمليك

120,121 - 120,121 إجمالي تمويل المشاركة
18٦,352 - 18٦,352 إجمالي وكالة باالستثمار
٦8,333 28,442 39,891 استثمارات في صكوك وأسهم

20,٧94 20,٧94 - أرصدة لدى بنوك و إستثمارات وكالة
95٦,2٦٧ 50,٦15 905,٦52 المجموع
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توزيع المخاطر حسب كل من الصناعة وأنواع مخاطر االئتمان الرئيسية:   )و( 

مستحق من 
بنوك وبنوك 

وكالة

إجمالي 
ذمم بيوع 

مؤجلة

إجمالي أصول 
إجارة وإيجاره 

منتهية 
بتمليك

إجمالي 
تمويل 

بالمشاركة

إجمالي 
وكالة 

باالستثمار

استثمارات 
في صكوك 

وأوراق 
المجموعمالية

اإللتزامات 
محتملة و 

إرتباطات 
تعاقدية

2020
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف

 110,596  105,206  -    75,212  9,097  3,627  17,270  -   انشاءات
 27,042  92,271  -    62,989  14,856  278  14,148  -   كهرباء، غاز ومياه

 -    13,012  -    -    -    -    -    13,012 مؤسسات مالية
 43,371  124,673  -    81,253  17,830  3,928  21,662  -   خدمات

 -    440,481  -    -    50,446  259,867  130,168  -   تمويل شخصي
 94,788  93,525  93,525  -    -    -    -    -   قطاعات حكومية

 -    -    -    -    -    -    -    -   تمويل لغير المقيمين
 60,789  276,348  8,685  85,260  89,028  37,539  56,082  -   أخرى

 336,586  1,145,516  102,210  304,714  181,257  305,239  239,330  13,012 المجموع

مستحق من 
بنوك وبنوك 

وكالة

إجمالي 
ذمم بيوع 

مؤجلة

إجمالي أصول 
إجارة وإيجاره 

منتهية بتمليك

إجمالي 
تمويل 

بالمشاركة

إجمالي 
وكالة 

باالستثمار

استثمارات 
في صكوك 
المجموعوأوراق مالية

اإللتزامات 
محتملة و 

إرتباطات 
تعاقدية

2019
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف

11٦,٧13 88,52٧  -   ٦9,254  1,155  5,135 12,983  -   انشاءات
 ٦,٧42  1,580  -    91٧  -    -    ٦٦3  -   كهرباء، غاز ومياه
 5,451  20,٧94  -  -    -    -    -   20,٧94 مؤسسات مالية

22,985 90,29٦  -   19,151 34,314 15,٧55 21,0٧٦  -   خدمات
 -   403,520 -    -   19,٧82 2٦0,109 123,٦29  -   تمويل شخصي

 19,000 59,23259,232 -    -     - -    -   قطاعات حكومية
 -   1,380    -    -    -   1,380    -    -   تمويل لغير المقيمين

152,9٦٦ 290,938  9,101 9٧,030 83,35٧3٦,580٦4,8٧0  -   أخرى
323,85٧  95٦,2٦٧ ٦8,333 18٦,352 120,121 318,959 241,٧08 20,٧94 المجموع
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االستحقاقات التعاقدية المتبقية بالمحفظة حسب أنواع مخاطر االئتمان الرئيسية:    )ز( 

مخاطر خارج 
قائمة المركز 

المالي المجموع

استثمارات 
في صكوك 

وأسهم

إجمالي 
وكالة 

باالستثمار

إجمالي 
تمويل 

المشاركة

إجمالي 
إجارة منتهية 

بالتمليك

إجمالي 
ذمم البيوع 

المؤجلة

مستحق من 
بنوك وبنوك 

وكالة
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف 2020
حتى شهر واحد 13,012  8,544  1,274  159  11,671  17,207  51,867  102,299 

1-3 شهر -    21,381  2,577  3,812  53,254  -    81,024  21,191 
3-6 شهر -    25,972  3,951  4,091  55,816  4,471  94,301  18,686 
6-9 شهر -    21,138  3,988  4,833  32,200  -    62,159  7,195 

 66,529 42,275 2,155 9-12 شهر -    18,016  4,065  4,531  13,508 
1-3 سنوات -    92,301  48,447  51,581  87,379  2,002  281,710  116,800 

3-5 سنوات -    35,136  45,878  55,442  39,194  53,375  229,025  1,328 
أكثر من 5 سنوات -    16,842  195,059  56,808  11,692  23,000  303,401  2,558 

 336,586 1,145,762 102,210  304,714  181,257  305,239  239,330  13,012 

مخاطر خارج 
قائمة المركز 

المالي المجموع

استثمارات 
في صكوك 

وأسهم

إجمالي 
وكالة 

باالستثمار

إجمالي 
تمويل 

المشاركة

إجمالي 
إجارة منتهية 

بالتمليك

إجمالي 
ذمم البيوع 

المؤجلة

مستحق من 
بنوك وبنوك 

وكالة
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف 2019
20,301 53,179 4,801 17,054 502 1,712 8,316 20,794 حتى شهر واحد

21,342 93,484 18,559 44,140 8,423 9,665 12,697 - 1-3 شهر
27,252 68,101 563 25,635 3,168 4,867 33,868 - 3-٦ شهر
2,888 43,499 - 22,281 3,760 4,084 13,374 - ٦-9 شهر

186,087 59,050 10,444 15,087 3,426 6,670 23,423 - 9-12 شهر
8,192 227,815 1,599 40,840 38,102 54,232 93,042 - 1-3 سنوات
2,313 145,926 20,328 9,856 27,679 49,771 38,292 - 3-5 سنوات

55,482 265,213 12,039 11,459 35,061 187,958 18,696 - أكثر من 5 سنوات
323,857 956,267 68,333 186,352 120,121 318,959 241,708 20,794
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توزيع التمويالت المتدنية والتمويالت التي تعدت تواريخ استحقاقها والتمويالت غير المستحقة بعد حسب قطاعات الصناعة:  )ح( 

خسائر تدني المرحلة 1 و2 خسائر تدني المرحلة 3 تمويالت متعثرة السداد تمويالت منتظمة السداد
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف 31 ديسمبر 2020

1,054 335 527 439,954 تمويالت أفراد
- - - - تمويل شركات غير مقيمة

10,741 3,848 12,759 577,300 تمويل شركات مقيمة
11,795 4,183 13,286 1,017,254

خسائر تدني المرحلة 1 و2 خسائر تدني المرحلة 3 تمويالت متعثرة السداد تمويالت منتظمة السداد
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف 31 ديسمبر 2019

1,04٧ 204 24٦ 403,2٧4 تمويل أفراد
٦ - - 1,380 تمويل شركات غير مقيمة

8,353 1٧1 423 4٦1,81٧ تمويل شركات مقيمة
9,40٦ 3٧5 ٦٦9 8٦٦,4٧1

التوزيع الجغرافي للتمويالت المتدنية والتمويالت التي تعدت تواريخ استحقاقها:                   )ط( 

خسائر تدني المرحلة 1 و2 خسائر تدني المرحلة 3 تمويالت متعثرة السداد تمويالت منتظمة السداد
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف 31 ديسمبر 2020

11,795 4,183 13,286 سلطنة عمان 1,017,273 
- - - - دول اخرى

11,795 4,183 13,286 المجموع 1,017,273 

خسائر تدني المرحلة 1 و2 خسائر تدني المرحلة 3 تمويالت متعثرة السداد تمويالت منتظمة السداد
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف 31 ديسمبر 2019

9,400 3٧5 ٦٦9 8٦5,091 سلطنة عمان
٦ - - 1,380 دول اخرى

9,40٦ 3٧5 ٦٦9 8٦٦,4٧1 المجموع

أقصى تعرض لمخاطر االئتمان دون األخذ باالعتبار الضمانات المحتفظ بها:     )ي( 

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

20,٧94 13,012 مستحق من  بنوك و إستثمارات وكالة
٦8,333 102,210 استثمارات في صكوك و أوراق مالية
8٦٧,140 1,030,540 إجمالي التمويالت

95٦,2٦٧ 1,145,762

بنود خارج الميزانية
109,31111٦,8٧٦ ضمانات تمويلية

115,0481٧,٧95 اعتمادات مستندية تمويلية
880٦,580 أوراق تجارية مقبولة

ية برسم التحصيل 5131,128 أوراق تجار
110,834181,4٧8ارتباطات

 336,586323,85٧
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)ن(   الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعه 

المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(
لاير عماني 31 ديسمبر 2020

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
التعرضات الخاضعة لخسائر اإلئتمان المتوقعة ) اإلجمالي( كما في 1 يناير 2020

 1,152,393  294  161,455 990,644 إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 
 62,963  -    -   62,963 اإلستثمار و األوراق المالية 

 1,993  -    -   1,993 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 455  -    -   455 إستثمارات وكالة لدى بنوك 

 20,321  -    -    20,321 أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى
 1,238,125  294  161,455  1,076,376 المجموع

صافي التحويل بين المراحل
 188,328  12,999 219,812 )44,483(إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 34,519  -    -   34,519 اإلستثمار و األوراق المالية 
 9  -   2,002)1,993(موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 )455( -    -   )455(إستثمارات وكالة لدى بنوك 
 )7,309( -    -   )7,309(أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 215,092  12,999 221,814)19,721(المجموع

التعرضات الخاضعة لخسائر اإلئتمان المتوقعة ) اإلجمالي( 31 ديسمبر 2019
 1,340,721  13,293  381,267  946,161 إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 97,482  -    -    97,482 اإلستثمار و األوراق المالية 
 2,002  -    2,002 -موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 -    -    -    -   إستثمارات وكالة لدى بنوك 
 13,012  -    -    13,012 أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 1,453,217  13,293 1,056,655383,269المجموع

خسائر االئتمان المتوقعة في 31 ديسمبر 2019
 )10,768( )375( )6,125( )4,268(إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 )227( -    -    )227(اإلستثمار و األوراق المالية 
 )9( -    )9(-موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 )6( -    -    )6(إستثمارات وكالة لدى بنوك 
 )12( -    -    )12(أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 )11,022( )375()6,134()4,513(المجموع

رسوم الفترة )صافي(
 )6,747( )3,810( )3,724( 787 إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 59  -    -    59 اإلستثمار و األوراق المالية 
 )14( -   )14(-   موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 6  -    -    6 إستثمارات وكالة لدى بنوك 
 )4( -    -    )4(أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 )6,700( )3,810()3,738(848المجموع
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مخاطر اإلئتمان )تابع(
الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعه )تابع( )ن( 

المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(خسائر االئتمان المتوقعة في 31 ديسمبر 2020
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
 17,515  4,185  9,849  3,481 إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 168  -    -    168 اإلستثمار و األوراق المالية 
 23  -   23-موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 -    -    -    -   إستثمارات وكالة لدى بنوك 
 16  -    -    16 أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 17,722  4,185  9,872  3,665 المجموع

الرصيد الختامي كما في 30 ديسمبر 2020
 1,323,206  9,108  371,418  942,680 إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 97,314  -    -    97,314 اإلستثمار و األوراق المالية 
 1,979  -   1,979-موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 -    -    -    -   إستثمارات وكالة لدى بنوك 
 12,996  -    -    12,996 أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 1,435,495  9,108 1,052,990373,397المجموع

المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(31 ديسمبر 2019
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
التعرضات الخاضعة لخسائر اإلئتمان المتوقعة )اإلجمالي( كما في 1 يناير 2019

 888,988  28٦  93,38٧  ٧95,315 إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 
 44,499  -    -    44,499 اإلستثمار و األوراق المالية 

 2,002  -    -    2,002 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 -    -    -    -   إستثمارات وكالة لدى بنوك 

 ٦,405  -    -    ٦,405 أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى
 941,894  28٦  93,38٧  848,221 المجموع

صافي التحويل بين المراحل
 2٧4,1٧2 199,59٧٧4,192383إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 18,٦91  -    -   18,٦91اإلستثمار و األوراق المالية 
 -    -    -    -   موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 4٦2  -    -   4٦2إستثمارات وكالة لدى بنوك 
 13,928  -    -   13,928أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 30٧,253  383  ٧4,192 232,٦٧8 المجموع
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مخاطر اإلئتمان )تابع(
الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعه )تابع( )ن( 

التعرضات الخاضعة لخسائر اإلئتمان المتوقعة )اإلجمالي( كما في 31 
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(ديسمبر 2019

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف

لاير عماني 
باالالف

 1,163,161  ٦٦9  1٦٧,5٧9  994,913 إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 
 63,190  -    -    ٦3,190 اإلستثمار و األوراق المالية 

 2,002  -    -    2,002 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 461  -    -    4٦1 إستثمارات وكالة لدى بنوك 

 20,333  -    -    20,333 أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى
 1,249,147  669  167,579  1,080,899 المجموع

خسائر االئتمان المتوقعة في 31 ديسمبر 2019
 )8,218( )198( )3,514( )4,50٦(إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 )219( -    -    )219(اإلستثمار و األوراق المالية 
 )9( -    -    )9(موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 -    -    -    -   إستثمارات وكالة لدى بنوك 
 )5( -    -    )5(أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 )8,451( )198( )3,514( )4,739(المجموع

رسوم الفترة )صافي(
 )2,550( )1٧٧( )2,٦11( 238 إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 )8( -    -    )8(اإلستثمار و األوراق المالية 
 -    -    -    -   موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 )6( -    -    )٦(إستثمارات وكالة لدى بنوك 
 )7( -    -    )٧(أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 )2,571( )177( )2,611( 217 المجموع

خسائر االئتمان المتوقعة في 31 ديسمبر 2019
 )10,768( )3٧5( )٦,125( )4,2٦8(إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 )227( -    -    )22٧(اإلستثمار و األوراق المالية 
 )9( -    -    )9(موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 )6( -    -    )٦(إستثمارات وكالة لدى بنوك
 )12( -    -    )12(أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 )11,022( )375( )6,125( )4,522(المجموع

الرصيد الختامي كما في 31 ديسمبر 2019
 1,152,393  294  1٦1,454  990,٦45 إجمالي التمويالت و اإللتزامات و الضمانات المالية 

 62,963  -    -    ٦2,9٦3 اإلستثمار و األوراق المالية 
 1,993  -    -    1,993 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 455  -    -    455 إستثمارات وكالة لدى بنوك 
 20,321  -    -    20,321 أرصدة لدى بنوك و بنك مركزي وموجودات مالية أخرى

 1,238,125  294  161,454  1,076,377 المجموع
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)ز( تفشي فيروس كورونا )كوفيد 19(
 في مارس 2020. ومنذ النصف األخير من الربع األول من السنة المالية 2020، شهدت 

ً
 عالميا

ً
 أن “كوفيد-19” وباء

ً
أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا

البيئة االقتصادية واألعمال التجارية في البنك تغيرات سريعة نتيجة للتفشي غير المسبوق لوباء فيروس كورونا إلى جانب الكساد الكبير في أسعار 
النفط الخام العالمية. وقد تسبب تشديد ظروف السوق، والغلق، والقيود المفروضة على التجارة وحركة الناس في تعطيل كبير للشركات واألنشطة 

االقتصادية على الصعيد العالمي وعبر الصناعات والقطاعات.

التدابير الحكومية

 مع ذلك، وضع البنك المركزي العماني 
ً
 نفذت الحكومات والسلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم عدة تدابير الحتواء تأثير انتشار الفيروس. وتماشيا

ين )وخاصة الشركات والمؤوسسات  مجموعة من التدابير لحماية استقرار اقتصاد البالد. وتشمل هذه التدابير تأجيل أقساط التمويل للمقترضين المتضرر
ين العاملين في القطاع الخاص، والتنازل عن رسوم نقاط البيع، وخفض  الصغيرة والمتوسطة(، وتأجيل والتنازل عن األرباح للمواطنين العمانيين المتضرر
يادة نسبة اإلقراض وما إلى ذلك )انظر التعميم رقم CBO رقم. BSD/CB/001/2020لتفاصيل(. وقد تم تمديد هذه التدابير  نسب رأس المال التنظيمي وز

حتى 31 مارس 2021.

تأثير كوفيد 19 على البنك

يادة الكبيرة في مخاطر االئتمان )SICR( وقياس حساب األرصدة المعتمدة إلى معلومات معقولة يمكن دعمها متاحة دون تكلفة  يستند تقييم الز
اتخاذها. وال تؤدي  التي يجري  الهامة  الحكومية  الدعم  المتوقعة، يولى االعتبار آلثار “كوفيد-19” وتدابير  الظروف  أو جهد ال مبرر له. وفي تقييم 
تدابير اإلغاثة، مثل عطالت الدفع، ال يؤدي تلقائيا إلى تمويل يجري قياسها على أساس الخسائر مدى الحياة ، وستكون هناك حاجة إلى حكم كبير 
لقياس حسابات التصدير في هذا الوقت. وعندما ال يكون من الممكن إدراج هذه المعلومات في النماذج، تؤخذ في االعتبار تراكبات أو تعديالت ما 
بعد النموذج. كما أن هذا يتسق إلى حد كبير مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن الجهات التنظيمية األخرى بما في ذلك تلك الصادرة عن البنك المركزي 

العماني.

ير المالية 9 الصادرة عن البنك المركزي العماني تنص على ما يلي: المعيار الدولي للتقار

 )DPD( ا في المستحق السابق
ً

قد ال تؤدي تدابير البنك المركزي العماني المتعلقة بتأجيل سداد التمويل من قبل المقترض إلى إجراء حساب 30 يوم  •
ا يستخدم لتحديد SICR أو دعم 90 يوم المتاخرات السابقة للعميل لتحديد التخلف عن السداد. ومع ذلك، يجب أن تستمر البنوك في 

ً
أو أكثر دعم

تقييم احتمال دفع المستحق  للمستحق بعد فترة التأجيل، وفي حالة ضعف االئتمان أو اضمحالل القيمة االئتمانية، وإذا لم يكن األمر نفسه ذا 
طبيعة مؤقتة، فإن ذلك بالتالي يعترف بهذه المخاطر بشكل عادل.

وقد يشير تأجيل السداد من جانب المقترضين إلى وجود سيولة قصيرة األجل أو مشاكل في التدفق النقدي، وبالتالي فإن تأجيل سداد التمويل قد   •
 بالنسبة لـ SICR أو تدني القيمة إال إذا كانت البنوك قد شهدت أدلة أخرى يمكن دعمها بشأن تدهور نوعية االئتمان 

ً
 وحيدا

ً
 حاسما

ً
ال يكون عامال

للملتزم.
 عن 

ً
وبالمثل، فإن أي خرق للعهد له صلة خاصة بـ كوفيد-19، مثل التأخير في تقديم الحسابات المالية المراجعة أو أي خرق آخر، يمكن اعتباره مختلفا  •

االنتهاكات العادية المتعلقة بعوامل الخطر المحددة الثابتة للمقترضين التي تؤدي إلى تقصير المقترضين عن السداد. هذا النوع من االختراق قد ال 
يؤدي بالضرورة وتلقائيا SICR مما يؤدي إلى نقل الحسابات إلى المرحلة -2.

والتنبؤات  الراهنة،  والظروف  الماضية،  األحداث  عن  للدعم  القابلة  المتاحة  المعلومات  أفضل  إلى  تستند  تقديرات  تضع  أن  البنوك  على  ويجب   •
المتعلقة بالظروف االقتصادية. عند تقييم الشروط المتوقعة يجب النظر في كل من آثار كوفيد-19 إلى جانب أسعار النفط والتدابير السياسية 

الهامة التي يتم اتخاذها من قبل البنك المركزي العماني.
 من عدم اليقين ألن 

ً
دخلت على خسائر االئتمان المتوقعة  تقدر تأثير جائحة كوفيد-19 ستخضع لمستويات عالية جدا

ُ
ومع ذلك، فإن أي تغييرات أ  •

 إلثبات تلك التغييرات. على هذا النحو، ال يمكن إعادة تقويم توقعات االقتصاد 
ً
المعلومات التطلعية المعقولة والمؤيدة قد ال تكون متاحة حاليا

ير المالية9 مقدما مع آثار ما قبل النضج من تدابير دعم كوفيد-19 و البنك المركزي  الكلي التي تطبقها البنوك  في نماذجها للمعيار الدولي للتقار
العماني، إلى جانب الفردية والجماعية قد تتأثر بسبب تأثير كوفيد-19 على أسعار السوق من الضمانات والضمانات. ومع ذلك، من المتوقع أن 
تستخدم البنوك  تعديالت نموذج ما بعد وتراكبات اإلدارة من خالل تطبيق سيناريوهات متعددة على صعيد االقتصاد الكلي مع التطبيق الدقيق 

ألوزان االحتمال على كل من هذه السيناريوهات مع حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على أساس المحفظة كتوخي الحذر.
ويرصد البنك عن كثب تأثير “كوفيد-19” من خالل استعراض مستمر للحافظة بما في ذلك استعراض جميع حاالت التعرض الفردية الهامة في الصناعات 
والقطاعات التي تأثرت بشكل مباشر. يتم تقييم عمالء الشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس استقرار صاحب العمل واألعمال التجارية وأي عدم 

تطابق في التدفق النقدي على المدى القصير يتم دعمه من قبل البنك.

وتتألف محفظة بيع التجزئة للبنك إلى حد كبير من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي، ومن ثم من المتوقع أن تظل هذه الشريحة معزولة إلى 
حد كبير عن خفض الوظائف وخفض الرواتب. ومن المتوقع أن يشهد اإلقراض بالتجزئة لموظفي القطاع الخاص الذي يشكل نسبة صغيرة من إجمالي 
محفظة بيع التجزئة في البنوك بعض التأثير في األجلين القصير والمتوسط بسبب الوباء، ومن ثم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل ائتمانية محتملة. يلتزم 
ا لتوجيهات البنك المركزي العماني. وواصل البنك دعم عمالئه وشركائه من خالل خطط 

ً
ا بمساعدة عمالئه خالل هذه الفترة المضطربة وفق

ً
البنك تمام

ية األعمال، باإلضافة إلى اعتماد تدابير الصحة والسالمة التي أعلنت عنها اللجنة العليا المكلفة بإيجاد آليات للتعامل مع التطورات  حسنة التنفيذ الستمرار
ية استجابة للتغيرات على أرض الواقع. الناجمة عن وباء كوفيد-19. ويستعرض البنك باستمرار تدابيره االحترازية واإلدار
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)ز( تفشي فيروس كورونا )كوفيد 19( )تابع(

SICR التأثير على زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان

يادة كبيرة في مخاطر االئتمان. ومع ذلك، وكجزء من  ال يعتبر البنك أن ممارسة خيار التأجيل من قبل العميل، في بلده، هي التي تؤدي إلى إجراء ز
يد من المعلومات من العميل لفهم  عملية التقييم االئتماني للبنك، وخاصة بالنظر إلى الوضع االقتصادي الحالي بسبب آثار اإلغالق، حصل البنك على مز
وضعه المالي وقدرته على سداد المبلغ وفي حالة وجود مؤشرات على حدوث تدهور كبير، تم تعديل التصنيفات االئتمانية للعمالء وبالتالي التعرض 

لالنكشاف ، حيثما ينطبق ذلك.

التأثير على خسائر االئتمان المتوقعة

التطلعية. ولم يكن من  السيناريوهات االقتصادية  يخية فضال عن  التار العالقات  االتجاهات و  باستخدام  الدولي ومعايرتها  البنك  بناء نماذج  وقد تم 
الممكن في الوقت الراهن وضع نماذج موثوقة لمدى شدة التوقعات الحالية لالقتصاد الكلي والتعقيد اإلضافي الناجم عن مختلف مخططات الدعم 
والتوجيهات التنظيمية في جميع المناطق الرئيسية التي يعمل فيها البنك. ونتيجة لذلك، قد تؤدي النماذج الحالية إلى نتائج إما مفرطة في المحافظة 
 ألن التغييرات في النماذج 

ً
 على الحافظة/الجزء المحدد. ونتيجة لذلك، هناك حاجة إلى تعديالت ما بعد النموذج. ونظرا

ً
أو مفرطة في التفاؤل اعتمادا

 من الوقت لتطويرها واختبارها، وإلى أن قضايا تحديد البيانات المشار إليها أعاله، فإن البنك يتوقع أن تطبق تعديالت ما بعد النموذج 
ً
 كبيرا

ً
تستغرق قدرا

في المستقبل المنظور.

وفيما يلي التعديالت التي أدخلت بعد النموذج وتراكبات اإلدارة التي أجريت في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة المستوى المبلغ عنه في 31 ديسمبر 
:2020

 إلى 
ً
يخ اإلبالغ، فإن الحكم الجماعي الذي يحمله البنك من خالل تراكبات اإلدارة يصل إلى 8.٦ % من إجمالي االنخفاض استنادا وكما هو الحال في تار

أحدث هيكل مصطلح متاح من قبل توقعات االقتصاد الكلي. هذا باإلضافة إلى الحكم الحالي خسائر االئتمان المتوقعة النظر في الممارسات المحافظة 
للتخفيف من أي آثار غير متوقعة في المحفظة. وسيواصل البنك إعادة تقييم هذه التراكبات وتعديلها بشكل مناسب على أساس منتظم طوال الفترة 

المتأثرة.

تراكبات اإلدارة

المتاخرات  التطلعية وهياكل  الكلي  االقتصاد  بيانات  أن  البنوك  إدارة  ترى  الحالية،  واالقتصادية  الصحية  لألزمة  باستمرار  المتطورة  الطبيعة  إلى  وبالنظر 
المستحقة التي نشرها االقتصاديون ووكاالت التصنيف خالل عام 2020 لم تعكس بعد بشكل معقول تأثير االضطراب االقتصادي الناجم عن كوفيد-19 

وكذلك في التدخل المالي من قبل سلطات الدولة ذات الصلة.

، طبق البنك تعديالت نموذج ما بعد وتراكبات الحكم اإلداري، بينما كان 
ً
يا  إلى التوجيهات، وكمقياس للحيطة، حيثما كان ذلك ضرور

ً
ومن ثم، واستنادا

يحسب حسابه في حساب القيمة البيئية مع نيته في تغطية ما يلي:

العمالء والصناعة وقطاع محددة المخاطر االئتمانية المحتملة  -
تأثير التصنيفات الخارجية األخيرة وما نتج عنها من تغيير في هياكل المتأخرات المستحقة  -

تأثير كوفيد-19 و انخفاض أسعار النفط المتاحة في أحدث المعلومات التطلعية و  -
التخفيف من آثار تدابير الدعم الحكومي قدر اإلمكان  -

ولدى تحديد ما سبق، نظرت اإلدارة في االفتراضات التالية:
ا للبرميل(

ً
سعر النفط الذي يستخدمه البنك حوالي 45 دوالر )31 ديسمبر 2019: 58 دوالر  -

سيناروهات المستخدمة من قبل البنك

السيناريوهات ترجيحية 90% و10% و0% لسيناريوهات االرتفاع واالنخفاض للتوقعات )31 ديسمبر 2019: 90% و10% و%0(.

ير المالية 9  ويبين الجدول التالي مقارنة بين بدالت البنك للخسائر االئتمانية على األصول المالية غير المتضررة )المرحلتين 1 و2( تحت المعيار الدولي للتقار
في 31 ديسمبر 2020 بناء على ترجيحات ثالثة سيناريوهات مع بدالت لخسائر االئتمان الناتجة عن محاكاة كل سيناريو مرجحة بنسبة %100.”

حساسية تقديرات التدني
خسائر االئتمان 

المتوقعة
خسائر االئتمان 

المتوقعة
ير المالية 9 ديسمبر 2019ديسمبر 2020خسائر االئتمان المتوقعة من التمويالت الغير متدنية تحت المعيار الدولي للتقار

لاير عماني باالالفلاير عماني باالالف
المحاكاه

10,531 12,797حالة االتجاه الصعودي - مرجح بنسبة %100
10,531 12,797 حالة األساس - مرجح بنسبة %100

يو الجانب السفلي - مرجح بنسبة %100 10,٧22 20,204 سينار
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)ز( تفشي فيروس كورونا )كوفيد 19( )تابع(
المحاسبة المتعلقة بخسائر التعديل ومنحة الحكومة

وقد سمح البنك بتأجيل االلتزام المالي لبعض العمالء لمدة ستة أشهر بما يتماشى مع تعميم البنك المركزي العماني الصادر في مارس 2020. وقد 
 في سبتمبر 2020 لمدة ستة أشهر تم خاللها تشجيع البنوك المحلية في سلطنة عمان على تأخير عمليات 

ً
 إضافيا

ً
أصدر البنك المركزي العماني تأجيال
ين. سداد التمويل للعمالء المتضرر

تحليل من الدرجة األولى للعمالء المستفيدين من تأجيالت الدفع.

ويتضمن الجدول التالي تحليال للمبلغ المؤجل من األرباح المستحقة واألرباح المستحقة الرئيسية للعمالء الذين تم توفير هذه الفوائد، وما يتصل بذلك 
من خسائر االئتمان المتوقعة:

المجموعالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1
لاير عماني إجمالي التمويالت و بنود خارج الميزانية 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
التعرضات لبنود خارج الميزانية 

630,671 12,84٧ 38٧,٧23230,101 إجمالي التعرض للعمالء المستفيدين من تأجيل الدفع
8,5253,89014,773 2,358إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة من التعرض للعمالء المستفيدين من تأجيالت الدفع

منها:
 96,111        301     5٧,0٦٧ 38,٧43 المبلغ المؤجل

14,773 3,890 8,525 2,358 البدالت المتعلقة بالتدني)خسائر االئتمان المتوقعة(
8,95٧615,898 385,3٦5221,5٧٦ المبلغ المرحل

التأثير على كفاية رأس المال

تأثير  المتوقعة.  للمرحلة 1 والمرحلة 2 لخسائر االئتمان  التسوية المؤقتة  ترتيب  المال “تصفية برودنشال” بموجب  البنك في حسابات كفاية رأس  طبق 
المرشح أعاله على رأس المال التنظيمي للبنك هو 18 نقطة أساس.

 لتأثير “كوفيد-19” على المدى القصير، فإنها ستخفف من األثر السلبي 
ً
وعلى الرغم من أن التدابير المذكورة أعاله ليست شاملة وقد ال تتصدى تماما

يخ اإلبالغ، ال تزال السيولة  الطويل األجل للوباء. وفي مواجهة هذه األزمة، يواصل البنك رصد جميع متطلبات السيولة والتمويل واالستجابة لها. وحتى تار
والتمويل ومركز رأس المال لدى البنك قوية وهي في وضع جيد الستيعاب أثر التعطيل الحالي.

)م( التعرض في منهجية التخلف عن السداد

 .
ً
يتم استخدام التعثر عند التخلف عن السداد لقياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر التمويل والخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهرا

يقيس البنك خسائر االئتمان المتوقعة على مستوى العميل للعمليات المصرفية االخرى وعلى مستوى وعاء البيع بالتجزئة. كما يشمل خسائر ائتمانية 
متوقعة على عنصر االلتزام غير المسحوبة من عناصر التمويل. وتعترف بخسائر ائتمانية متوقعة لاللتزام غير المسحوب مع عالوة خسارة لعنصر التمويل 
ية لألصل المالي ، يتم عرض خسائر االئتمان  في بيان المركز المالي. إلى الحد الذي تتجاوز فيه الخسائر االئتمانية المتوقعة مجتمعة إجمالي القيمة الدفتر
المتوقعة كحكم. لاللتزام غير المسحوب ، يقوم عامل تحويل الرصيد )CCF( بتحويل االلتزام إلى الميزانية العمومية حيث تكون الحدود القابلة لإللغاء %20 

ا لنوع التسهيل.
ً

CCF وللمرفق الملتزم غير المرتبط به 100%. بالنسبة لجميع التعرض خارج الميزانية العمومية ، يتم تطبيق CCF وفق

جودة اإلئتمان )ك( 
لتصنيف  داخلي  تصنيف  البنك منهجية  يتبع  داخلي وخارجي.  إئتمان مخاطر  تصنيف  بإستخدام  البنك  المالية من قبل  لألصول  اإلئتمان  إدارة جودة  يتم 
محفظة اإلئتمان. يقوم البنك بإستغالل درجات تصنيف من 1 الى 10 لعالقات اإلئتمان مع 1 الى ٧ للتصنيفات ذات الدرجات الجيدة 8،9 و10 للديون الغير 

عاملة. يتم تعيين تصنيف لجميع اإلئتمانات حسب المعيير المحددة.

يقوم البنك بشكل مستمر في عدة محاوالت لتحسين منهجية تصنيفات اإلئتمان الداخلية  وسياسات إدارة اإلئتمان والممارسات لعكس الحقيقة مخاطر 
اإلئتمان المتعلقة في المحفظة وسلوكيات اإلئتمان في البنك. إن جميع عالقات التمويالت تراجع على األقل مرة واحدة سنويا وبشكل مكرر في حالة 

األصول الغير عاملة. 
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)ك( جودة اإلئتمان
تحليل جودة اإلئتمان 

يقدم الجدول التالي تفاصيل األصول المالية ذات الجودة االئتمانية الخاضعة لـ خسائر االئتمانية المتوقعة:  

31 ديسمبر 2020
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

درجات فّعالة )1الى 7(
 1,327,428 - 381,267  946,161 مجموع التمويالت متضمنة بنود خارج الميزانية

 )13,330(- )9,849( )3,481(خسائر االئتمان المتوقعة من التمويالت 
 99,484 - 2,002  97,482 إجمالي اإلستثمارات

 )191(- )23( )168(خسائر االئتمان المتوقعة من اإلستثمارات 
 -   - -    -   إجمالي أرصدة لدى بنوك 

 -   - -    -   خسائر االئتمان المتوقعة لدى بنوك 
 13,012 - -    13,012 موجودات لدى البنوك والبنك المركزي واخرى

 )16(- -    )16(خسائر االئتمان المتوقعة لدى البنوك والبنك المركزي واخرى 
 1,426,387 - 371,418  1,054,969 الرصيد

درجات غير فّعالة )8 الى 10(
 13,293  13,293 --مجموع التمويالت متضمنة بنود خارج الميزانية

)4,185()4,185(--خسائر االئتمان المتوقعة التمويالت 
 -    -   --إجمالي اإلستثمارات

 -    -   --خسائر االئتمان المتوقعة اإلستثمارات 
 -    -   --إجمالي أرصدة لدى بنوك 

 -    -   --خسائر االئتمان المتوقعة لدى بنوك 
9,1089,108--الرصيد

مجموع الدرجات الفّعالة والغير فّعالة )1 الى10(
 1,340,721  13,293  381,267  946,161 مجموع التمويالت متضمنة بنود خارج الميزانية

 )17,515( )4,185( )9,849( )3,481(إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة التمويالت 
 99,484  -    2,002  97,482 إجمالي اإلستثمارات

 )191( -    )23( )168(خسائر االئتمان المتوقعة  اإلستثمارات 
 -    -    -    -   إجمالي أرصدة لدى بنوك 

 -    -    -    -   خسائر االئتمان المتوقعة لدى بنوك 
 13,012  -    -    13,012 |موجودات لدى البنوك والبنك المركزي واخرى

 )16( -    -    )16(خسائر االئتمان المتوقعة لدى البنوك والبنك المركزي واخرى 
 1,435,495  9,108  371,418  1,052,990 الرصيد
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)ك( جودة اإلئتمان )تابع(

31 ديسمبر 2019
المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(

درجات فّعالة )1الى 7(
 1,1٦2,492  1٦٧,5٧9  994,913 مجموع التمويالت متضمنة بنود خارج الميزانية

 )10,393( )٦,125( )4,2٦8(خسائر االئتمان المتوقعة من التمويالت 
 ٦5,192 - -    ٦5,192 إجمالي اإلستثمارات

 )23٦(- -    )23٦(خسائر االئتمان المتوقعة من اإلستثمارات 
 4٦1 - -    4٦1 إجمالي أرصدة لدى بنوك 

 )٦(- -    )٦(خسائر االئتمان المتوقعة لدى بنوك 
 20,333 - -    20,333 موجودات لدى البنوك والبنك المركزي واخرى

 )12(- -    )12(خسائر االئتمان المتوقعة لدى البنوك والبنك المركزي واخرى 
 1,23٧,831 - 1٦1,454  1,0٧٦,3٧٧ الرصيد

درجات غير فّعالة )8 الى 10(
 ٦٦9  ٦٦9 --مجموع التمويالت متضمنة بنود خارج الميزانية

)3٧5()3٧5(--خسائر االئتمان المتوقعة التمويالت 
 -    -   --إجمالي اإلستثمارات

 -    -   --خسائر االئتمان المتوقعة اإلستثمارات 
 -    -   --إجمالي أرصدة لدى بنوك 

 -    -   --خسائر االئتمان المتوقعة لدى بنوك 
294294--الرصيد

المجموعالمرحلة )3(المرحلة )2(المرحلة )1(
مجموع الدرجات الفّعالة والغير فّعالة )1 الى10(

 1,1٦3,1٦1  ٦٦9  1٦٧,5٧9  994,913 مجموع التمويالت متضمنة بنود خارج الميزانية
 )10,٧٦8( )3٧5( )٦,125( )4,2٦8(إجمالي خسائر االئتمان المتوقعة التمويالت 

 ٦5,192 - -    ٦5,192 إجمالي اإلستثمارات
 )23٦(- -    )23٦(خسائر االئتمان المتوقعة  اإلستثمارات 

 4٦1 - -    4٦1 إجمالي أرصدة لدى بنوك 
 )٦( -    )٦(خسائر االئتمان المتوقعة لدى بنوك 

 20,333  -    20,333 |موجودات لدى البنوك والبنك المركزي واخرى
 )12(-- )12(خسائر االئتمان المتوقعة لدى البنوك والبنك المركزي واخرى 

1,0٧٦,3٧٧1٦1,4542941,238,125الرصيد
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)ك( جودة االئتمان )تابع(
عوامل اإلقتصاد الكلي، معلومات النظرة المستقبلية والفرضيات المتعددة

قياس الخسائر اإلئتمانية المتوقعة لكل مرحلة وتقييم اإلرتفاع الجوهري في مخاطر اإلئتمان يعتبر معلومات حول اإلحداث الماضية والظروف الحالية 
باإلضافة إلى التوقعات المدعمة والمنطية لألحداث والظروف المستقبلية. تقييم وتطبيق معلومات النظرة المستقبلية يتطلب تحكيم جوهري. 

تم إستخدام أهم فرضيات للفترات النهائية لتقييم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2020 حيث GDP و GDP 2020( .CPI كان -4% و 2021 
3% بينما CPI 2020 كان %103,4(.

مخاطر السيولة
مخاطر السيولة هي عدم القدرة البنك على تلبية إلتزاماته عند استحقاقها. وتنشأ عندما يكون البنك غير قادر على توفير النقد لمواجهة االنخفاض 

يادة في الموجودات. في الودائع أو الز

تدار مخاطر السيولة في البنك وفقا لسياسة إدارة مخاطر السيولة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى أحكام وتعليمات إدارة مخاطر 
ماني. تتضمن سياسة إدارة مخاطر السيولة خطط طوارئ السيولة والتدابير الالزمة بحيث تمكن البنك وبشكل 

ُ
السيولة الصادرة عن البنك المركزي الع

ية. وتتضمن خطة تمويل الطوارئ  لدى البنك الرقابة  مستمر من تلبية جميع االلتزامات المستحقة وكذلك تمويل النمو في الموجودات والعمليات التجار
الفعالة للتدفقات النقدية بشكل يومي واإلحتفاظ بموجودات سائلة ذات جودة عالية قابلة للتداول والتي يمكن تسييلها بسهولة. باإلضافة إحتفاظ 

البنك بأرصدة كافية لدى البنوك المحلية واألجنبية لتلبية متطلبات السيولة الغير المتوقعة.

يقوم البنك بمراقبة مخاطر السيولة من خالل طريقة التدفقات النقدية وطريقة مخزون االصول السائلة. حيث يقوم البنك من خالل طريقة التدفقات 
زمنية  فترات  إلى  مقسمة  والمطلوبات  الموجودات  إستحقاقات  كافة  يتضمن  والذي  والمطلوبات  الموجودات  استحقاقات  ير  تقر بإعداد  النقدية 
مختلفة من شهر إلى خمسة سنوات. يدل عدم التطابق بين الفترات الزمنية المختلفة على وجود فجوة في السيولة و يلتزم البنك بالحدود القصوى 
للفجوات المرتبطة بهذه الفترات. يقوم البنك من خالل طريقة مخزون االصول السائلة بمراقبة مخاطر السيولة من خالل نسب السيولة والتي تعكس 
 بمراقبة السيولة بما يتماشى مع متطلبات بازل 3و التي 

ً
ير المالية. باإلضافة الى ذلك يقوم البنك أيضا يخ التقار بشكل حقيقي السيولة المتوفرة في تار

.)NSFR( ونسبة التمويل الصافي المستقر ،)LCR( تتضمن نسبة تغطية السيولة

ويعرف هذا المؤشر بأنه مقدار التمويل المستقر المتاح بالنسبة إلى مقدار التمويل المستقر المطلوب. وينبغي أن تساوي هذه النسبة 100% على 
األقل على أساس مستمر. ويعرف “التمويل المستقر المتاح” بأنه الجزء من رأس المال والمطلوبات المتوقع أن تكون موثوقة على مدى األفق الزمني 
و التي تمتد إلى سنة واحدة. إن مبلغ هذا التمويل المستقر المطلوب )“التمويل الثابت المطلوب”( للبنك هو وظيفة من خصائص السيولة اإلستحقاقات 

)OBS( المتبقية لمختلف الموجودات التي يحتفظ بها البنك وكذلك مخاطر التعرض للمخاطر خارج الميزانية العمومية

ينة ولجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة السيولة وضمان عدم تعرض البنك لمخاطر سيولة عالية وغير مبررة باإلضافة  يقوم البنك من خالل دائرة  الخز
إلى ضمان اإلستخدام األمثل لمصادر االموال. 

ماني. حيث يبين 
ُ

يقوم البنك بإدارة مخاطر السيولة على أساس تقدير اإلستحقاقات المتوقعة وذلك بإتباع التعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي الع
الجدول التالي التدفقات النقدية المستحقة للبنك والتدفقات النقدية المستحقة على البنك حسب آجال االستحقاقات المتبقية لموجودات ومطلوبات 

يخ قائمة المركز المالي. البنك في تار
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)ك( جودة االئتمان )تابع(
بيان استحقاقات الموجودات والمطلوبات

المجموع
أكثر من 5 

سنوات

أكثر من 
سنة إلى 5 

سنوات

أكثر من 6 
شهور إلى 

سنة
أكثر من شهر 
إلى 6 شهور

تستحق حسب 
الطلب ولغاية 

شهر
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف 31 ديسمبر 2020
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الُعماني 67,443  -    -    -    500  67,943 
مستحق من بنوك واستثمارات وكالة 12,996  -    -    -    -    12,996 
988,158 263,765 تمويالت العمالء  20,902  166,251  98,023  439,217 

 100,040  22,809  53,398  2,155  4,471  17,207 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

حقوق الملكية
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة -    -    -    1,979  -    1,979 

استثمار في العقارات -    -    -    14,175  -    14,175 
موجودات غير ملموسة -    -    -    -    2,264  2,264 
ممتلكات ومعدات -    -    -    -    1,780  1,780 

موجودات أخرى 184  1,057  764  7,128  7,791  16,924 
1,206,259 298,909 مجموع الموجودات 118,732  171,779  100,942  515,897 

حسابات وكالة بنوك 58,338  8,470  -    25,025  -    91,833 

 924,206  190,180  347,143  166,648  138,426  81,809 
حسابات العمالء وحسابات االستثمارات غير 

المقيدة
30,177 6,034 مطلوبات أخرى -    4,585  5,633  13,925 
احتياطي مخاطر االستثمار   ومعدل األرباح -    -    -    -    355  355 

حقوق المساهمين -    -    -    -    159,688  159,688 

1,206,259 356,257  386,093  172,281  151,481  140,147 
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

االستثمارات غير المقيدة وحقوق المساهمين
صافي الفجوة )21,415( 20,298  )71,339( 129,804  )57,348( -   
صافي الفجوة التراكمي )21,415( )1,117( )72,456( 57,348  -    -   
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)ك( جودة االئتمان )تابع(
بيان استحقاقات الموجودات والمطلوبات )تابع(

المجموع
أكثر من 5 

سنوات

أكثر من 
سنة إلى 5 

سنوات

أكثر من 6 
شهور إلى 

سنة
أكثر من شهر 
إلى  6 شهور

تستحق حسب 
الطلب ولغاية 

شهر
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف 31 ديسمبر 2019

 89,293  500    -    -    -  88,٧93 ماني
ُ

نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الع
 20,٧٧٦    -    -    -    -  20,٧٧٦ مستحق من بنوك واستثمارات وكالة

 829,523  243,043  334,19٧  8٦,844  138,٧05  2٦,٧34 تمويالت العمالء 

 ٦٦,104  11,803  3٦,102  8,451  4,94٧  4,801
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق 

الملكية
 1,993    -    -  1,993    -    - موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 14,1٧5    -    -    -  14,1٧5    - استثمار في العقارات
 2,3٦٧  2,3٦٧    -    -    -    - موجودات غير ملموسة
 1,8٧5  1,8٧5    -    -    -    - ممتلكات ومعدات
 8,258  4,25٦  2,٧98  3٦0  ٧24  120 موجودات أخرى

 1,034,3٦4  2٦3,844  3٧3,09٧  9٧,٦48  158,551  141,224 مجموع الموجودات

حسابات وكالة بنوك 400,2٦  21,1٧5  -    19,250  -    825,٦٦ 

 ٧9٦,910  14٦,105  283,015  200,345  115,329  52,11٦ 
حسابات العمالء وحسابات االستثمارات غير 

المقيدة
مطلوبات أخرى -    ٧12,3  8,412  8,501  1,51٧  22,142 

احتياطي مخاطر االستثمار   ومعدل األرباح -    -    -    -    580  580 
حقوق المساهمين -    -    -    -    90٧,14٧  90٧,14٧ 

 1,034,3٦4  29٦,109  310,٧٦٦  208,٧5٧  140,21٧  ٦8,51٦ 
مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 

االستثمارات غير المقيدة وحقوق المساهمين
صافي الفجوة ٧08,٦2  18,335  )111,109( ٦2,331  )32,2٦5( -   
صافي الفجوة التراكمي ٧08,٦2  81,043  )30,0٦٦( 32,2٦5  -    -   
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مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة الناجمة عن التحركات العكسية في عوامل السوق مثل معدالت العائد وأسعار صرف العمالت والسلع واألسهم. 
الثابت. حيث أن مثل هذه األدوات  تنشأ مخاطر السوق للبنك عادة نتيجة مراكز العمالت األجنبية القائمة واإلحتفاظ باألسهم والمنتجات ذات العائد 

والعمليات تكون معرضة لتحركات السوق العامة والخاصة.

يسعى البنك للتخفيف والحد من مخاطر السوق من خالل توظيف االستراتيجيات المرتبطة بتحركات أسعار ومعدالت العائد على موجودات  ومطلوبات 
البنك. تتم مراقبة مخاطر السوق ومخاطر السيولة بشكل دوري من خالل لجنة الموجودات والمطلوبات لدى البنك. تبين اإليضاحات التالية تفاصيل مخاطر 

السوق التي تواجه البنك. 

مخاطر العملة )أ( 
مخاطر العملة هي مخاطر الخسارة الناتجة عن التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. تؤثر التغيرات في أسعار العمالت على قيمة الموجودات 

والمطلوبات بالعمالت األجنبية وكذلك تؤثر على إيرادات التعامل بالعمالت األجنبية.

ية. ويعمل البنك على جعل مخاطر تبادل  يتعرض البنك لمخاطر جراء تبادل العمالت األجنبية وهو تبادل يتم في معظمه لدعم خدماته التمويلية التجار
العمالت األجنبية في حدود “صافي الوضع المفتوح” وهو سقف إلزامي حدده البنك المركزي العماني. وأهم العمالت األجنبية التي يتعرض البنك 
يال العماني. ويقوم البنك بتمويل جزءا كبيرا من أصوله المالية بنفس العمالت باعتبارها عمالت  لمخاطرها هي الدوالر األمريكي، غير أنه مربوط فعليا بالر
قياس ذات صلة ألجل تخفيف مخاطره جراء تبادل العمالت األجنبية. ويتم إدارة التعرض لمخاطر تبادل العمالت األجنبية طبقا لسياسات البنك الموضوعة 

في هذا الخصوص. 

وتم وضع سياسات معتمدة لجعل حدود التعرض للمخاطر الناجمة عن العمالء ومبالغ العمالت في أدنى مستوياتها المقبولة.  

ويوضح الجدول التالي حجم العمالت األجنبية المعرضة للمخاطر:              

أرصدة العمالت األجنبية
2019 2020

لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف
)1,534( 4,691 صافي موجودات بالدوالر األمريكي
3,835 1,690 صافي موجودات بعمالت أجنبية أخرى

مخاطر معدل العائد )ب( 
مخاطر معدل العائد هي مخاطر االنحرافات في األرباح أو القيمة االقتصادية نتيجة للحركة العكسية لمنحنى العائد. والتي تكون متركزة بشكل رئيسي 

في محفظة التمويالت والودائع.

تنشأ مخاطر معدل العائد نتيجة عدم التطابق بين اإلستحقاقات التعاقدية وإعادة التسعير بين الموجودات والمطلوبات سواء داخل قائمة المركز المالي 
او خارجها.  تتم إدارة هذه المخاطر من خالل لجنة الموجودات والمطلوبات لدى البنك والتي تقوم بمراجعة أسعار العائد بشكل دوري وكذلك إتخاذ 

القرارات الالزمة بخصوص إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات لضمان الحفاظ على مستوى مقبول من صافي العائد. 

المالية  للموجودات  المتغير  الربح  معدل  أساس  وعلى  واحدة  لسنة  العوائد  معدالت  في  المفترضة  التغيرات  لتأثير  الدخل  قائمة  حساسية  تحتسب 
والمطلوبات المالية الغير متداولة.

ويوضح الجدول التالي حساسية التغيرات المحتملة في أسعار العائد مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة.

األثر على األرباح نتيجة مخاطر معدل العائد في دفاتر البنك

2019 2020
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

+ 200 نقطة  4,965  5,112 
+ 100 نقطة 2,483  2,55٦ 
- 200 نقطة  )4,965( )5,112(

- 100 نقطة )2,483( )2,55٦(
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مخاطر السوق )تابع(

)ب( مخاطر معدل العائد )تابع(

فجوة حساسية معدل العائد

تنشأ حساسية معدالت العائد نتيجة لعدم التطابق بين فترات إعادة التسعير للموجودات والمطلوبات. يقوم البنك بإدارة فجوات الحساسية من خالل 
التعليمات الواردة في سياسة المخاطر بهدف تقليل مخاطر إعادة التسعير من خالل موائمة فترات اعادة التسعير بين الموجودات والمطلوبات. 

المجموع ال تنتج ربحا
تستحق بعد

5 سنوات
تستحق خالل
1-5 سنوات

تستحق خالل
6-12 شهر

تستحق خالل 
1-6 شهور

تستحق عند 
الطلب وخالل

30 يوما 
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف 31 ديسمبر 2020

 67,943  ٦٧,943  -  -  -  -  - 
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 

الُعماني

 12,996  12,99٦  -  -  -  -    - 
مستحق من بنوك واستثمارات 

وكالة
988,158 - 95,311 351,52٧ 9٧,01٦ 1٦8,٧40 2٧5,5٦4 تمويل عمالء

 100,040  5,٧1٦  23,000  53,20٧  24٧  ٦21  1٧,150 
موجودات مالية بالقيمة العادلة 

من خالل حقوق الملكية
موجودات مالية بالتكلفة المطفأة -  -  -    1,9٧9  -  -  1,979 

استثمار في العقارات -  -  -  -  -  14,1٧5  14,175 
موجودات غير ملموسة -  -  -  -  -  2,2٦4  2,264 
ممتلكات ومعدات -  -  -  -  -  ٧80,1  1,780 

موجودات أخرى -  -  -  -  -  924,1٦  16,924 
1,206,259 121,798 118,311 406,713 97,262 169,461 292,714 مجموع الموجودات

 91,833  91,833  -  -  -  -  - 
حسابات العمالء وحسابات 

االستثمارات غير المقيدة
مطلوبات أخرى 40,890  ٦9,313  ٦2,859  29٧,42٦  ٧٧2,141  183,0٧5  924,206 

30,177 30,1٧٧  -  -  -  -  - 
احتياطي مخاطر االستثمار ومعدل 

األرباح
 355    - حقوق المساهمين -  -  -  -  355 

 159,688  159,٦88  -  -  -  -  - 

1,206,259 464,773  142,127  426,297  62,859  69,313  40,890 
مجموع المطلوبات وحقوق 

المساهمين

   - )342,975( )23,816( )19,584(  34,403  100,148  251,824 
فجوة بالميزانية

العمومية
  

-    - 342,975 فجوة حساسية األرباح المتراكمة 251,824  351,972  386,375  366,791 
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إدارة المخاطر )تابع(  41

مخاطر السوق )تابع(

)ب( مخاطر معدل العائد )تابع(

فجوة حساسية معدل العائد

المجموع ال تنتج ربحا
أكثر من 5 

سنوات

خالل سنة 
إلى 5 
سنوات

خالل 6 
شهور إلى 

سنة
أكثر من شهر 
إلى 6 شهور

تستحق 
حسب الطلب 

ولغاية شهر
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف
لاير عماني 

باالالف 31 ديسمبر 2019

89,293 89,293 - - - - -
نقد وأرصدة لدى البنك المركزي 

ماني
ُ

الع
20,٧٧٦ 20,321 - - - - 455 أرصدة لدى بنوك واستثمارات وكالة

829,523 - 83,5٧0 2٦5,524 90,٧30 142,140 24٧,559 تمويالت العمالء

٦٦,104 3,39٦ 11,804 21,92٧ 5,114 19,122 4,٧41
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

خالل حقوق الملكية
1,993 - - - 1,993 - - موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

14,1٧5 14,1٧5 - - - - - استثمار في العقارات
2,3٦٧ 2,3٦٧ - - - - - موجودات غير ملموسة
1,8٧5 1,8٧5 - - - - - ممتلكات ومعدات
8,258 8,258 - - - - - موجودات أخرى

1,034,3٦4 139,٦85 95,3٧4 28٧,451 9٧,83٧ 1٦1,2٦2 252,٧55 مجموع الموجودات
حسابات وكالة بنوك -    -    -  -  -  825,٦٦  825,٦٦ 

 ٧9٦,910  1٦1,245  104,5٧0  380,31٧  ٦2,9٧9  59,441  18,359 
حسابات العمالء وحسابات االستثمارات 

غير المقيدة
مطلوبات أخرى -  -  -  -  -  22,142  22,142 

احتياطي مخاطر االستثمار ومعدل األرباح -  -  -  -  580  -  580 
حقوق المساهمين -  -  -  -  -  90٧,14٧  90٧,14٧ 

 1,034,3٦4  398,119  105,150  380,31٧  ٦2,9٧9  59,441  18,359 

مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب 
حسابات االستثمار المطلقه وحقوق 

المساهمين
فجوة قائمة المركز المالي 234,39٦  101,821  24,858  )92,8٦5( )٧٧٦,9( )258,434( -   

   -    -  258,434  2٦8,210  3٦1,0٧5  33٦,21٧  234,39٦ 
حساسية الفجوة التراكمية في معدل 

العائد
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إدارة المخاطر )تابع(   41

مخاطر السوق )تابع(

مخاطر معدل العائد )تابع(

مخاطر أدوات الملكية )أ( 
يتعرض البنك للتقلبات في أسعار ااالدوات المالية المحتفظ بها ضمن محفظة أدوات الملكية. جميع استثمارات البنك في األسهم هي إستثمارات 
يخ قائمة المركز المالي  إستراتيجية طويلة األجل و ليست للمتاجرة، وبالتالي فأن جميع أرصدة محفظة أدوات الملكية المدرجة والغير مدرجة كما في تار

تظهر ضمن المحفظة البنكية وتم احتساب رأس المال لها وفقا لذلك. 

نتيجة لعدم وجود أرصدة ضمن محفظة المتاجرة لم يتم إجراء أي إختبار او تحليل للحساسية لهذا النوع من المخاطر.

مخاطر التشغيل
ية أو  مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر المباشرة أو الغير مباشرة الناجمة عن عدم مالئمة أو فشل العمليات الداخلية أو األنظمة أو العوامل البشر
نتيجة ألحداث خارجية. تعتمد أنشطة البنك على القدرة على معالجة عدد كبير من المعامالت بكفاءة ودقة. و تنشأ المخاطر والخسائر التشغيلية عادة 
نتيجة الفشل في أنشطة البنك وعملياته التشغيلية و أنظمة حماية المعلومات والكوارث الطبيعية، واالعتماد على موردين رئيسيين و عمليات اإلحتيال 

و تدني جودة الخدمة وعدم االمتثال لألـنظمة والقوانين، وفقدان الموظفين الرئيسيين، واآلثار االجتماعية والبيئية.

وقد طور البنك سياسة إدارة مخاطر التشغيل وتنفيذ جميع الضوابط الرئيسية على جميع المستويات للحد من المخاطر التشغيلية حيث أن كل قسم من 
أقسام البنك يحتوي على إجراءات وأنظمة لمعالجة المخاطر التشغيلية ضمن منطقتهم.

لغايات إحتساب كفاية رأس المال تقاس مخاطر التشغيل بإتباع طريقة المؤشر األساسي وبما ينسجم مع تعليمات لجنة بازل 2 والتي تتطلب توفير %15 
من متوسط إجمالي الدخل السنوي لثالث سنوات كمخاطر تشغيل.

إدارة مخاطر رأس المال
البنك  خطة  أن  حيث  العائد  لمخاطر  مقبول  إطار  للمساهمين ضمن  العائد  يادة  ز خالل  من  االستمرار  على  القدرة  لضمان  رأسماله  بإدارة  البنك  يقوم 

اإلستراتيجية الشاملة بقيت ثابتة من العام السابق.

يحتين: وينقسم رأس المال التنظيمي للبنك الى شر

رأس المال من الطبقة 1: وتشمل أسهم رأس المال واألرباح المحتجزة والمخصصات المكونة من األرباح المحتجزة  أ( 
رأس المال من الطبقة 2: وتشمل المخصص العام واألرباح الغير متحققة الناتجة عن القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل حقوق الملكية. ب( 

ية للموجودات الغير الملموسة بما في ذلك البرمجيات من الشريحة األولى لرأس المال للوصول إلى رأس المال التنظيمي.  خصم القيمة الدفتر
ُ
ت

ية لمخاطر االئتمان والسوق  ويتم قياس الموجودات المرجحة بالمخاطر من خالل ترتيب أوزان المخاطر والمصنفة وفقا لطبيعتها وتعكس القيمة التقدير
بنود خارج  لتشمل  المعالجة  تمتد نفس  أية ضمانات مقبولة. كما  االعتبار  بعين  األخذ  المقابل، مع  بكل أصل والطرف  المتعلقة  التشغيلية  المخاطر  و 

الميزانية، مع اجراء بعض التعديالت لتعكس طبيعة الرصيد اإلئتماني المحتمل لهذه البنود في المستقبل.

يادة رأس المال  كما أن البنك سيواصل خطته في الحفاظ على رأس المال التنظيمي المطلوب سواء من خالل استراتيجيات إدارة المخاطر أو عن طريق ز
بما يتماشى مع احتياجات أنشطة البنك ورأس المال.
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إدارة المخاطر )تابع(   41

مخاطر رأس المال )تابع(
كفاية رأس المال

إن نسبة رأس المال للموجودات المرجحة بالمخاطر كما تم تحديدها من قبل لجان بازل 2 و بازل 3 للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 و 2019 كما يلي:

2019 2020 هيكل رأس المال
لاير عماني باالالف لاير عماني باالالف

الشريحة األولى لرأس المال 
 150,000  150,000 رأس المال المدفوع

 2,091  2,091 عالوة اإلصدار
 2,159 3,265 احتياطي قانوني

)5,٧٧2(  4,188 الخسائر المتراكمة
)1,٧29( )2,313( خسائر القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل حقوق الملكية
)2,3٦٧( )2,264( : الموجودات الغير ملموسة

ً
ناقصا

144,382 154,967 مجموع الشريحة األولى لرأس المال

الشريحة الثانية لرأس المال  
2٦0 1,037 أرباح القيمة العادلة للموجودات المالية من خالل حقوق الملكية

٧,143 9,863 خسائر تدني 

٧,403 10,900 مجموع الشريحة الثانية لرأس المال
151,٧85 165,867 مجموع رأس المال التنظيمي

الموجودات المرجحة بالمخاطر

98٦,443 1,145,255 مخاطر االئتمان
11,991 5,105 مخاطر السوق

51,5٦٦ 62,106 مخاطر التشغيل
1,050,000 1,212,466 المجموع 

144,382 154,968 الشريحة األولى لرأس المال
٧,403 10,913 الشريحة الثانية لرأس المال 

151,٧85 165,881 مجموع رأس المال التنظيمي

%13.٧5 %12,78 نسبة كفاية رأس المال للشريحة األولى

%14.4٦ %13,68 نسبة كفاية اجمالي رأس المال

144,352 154,967 )CET1( رأس المال عالي الجودة الشريحة األولى

%13.٧5 %12,78 نسبة كفاية رأس المال عالي الجودة الشريحة األولى
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إدارة المخاطر )تابع(   41

نسبة تغطية السيولة
المال  إرشادات نهائية حول تطبيق معايير رأس  العماني  المركزي  البنك  2011. أصدر  بازل 3 في يونيو  إرشادات  بنشر  المصرفية  للرقابة  بازل  قامت لجنة 
والسيولة الجديدة على البنوك في الدولة. تتطلب اللوائح الجديدة من البنوك احتساب نسبة تغطية السيولة )LCR( ونسبة التمويل الصافي المستقر 
)NSFR( على أساس الفترة. بلغت )LCR( كما في 31 ديسمبر 2020 133.83% )31 ديمسبر 2019 : 23٧.84%(  ونسبة )NSFR( 118.98%  )31 ديمسبر 

.)%122.8٦ : 2019

ا لمعايير البنك المركزي العماني
ً
ير المالية رقم 9 والمطلوبة وفق ا للمعايير الدولية للتقار

ً
مقارنة المخصصات التي يتم إجراؤها وفق  42

حسابات التمويل القياسية والخاصة وذات األداء غير المنتظمة  31 ديسمبر 2020 )أ( 

المبلغ الصافي 
حسب المعيار 

الدولي للتقارير 
المالية 9

صافي المبلغ 
حسب معايير 

البنك المركزي 
العماني الفرق

المخصص 
ا 

ً
المحتسب وفق

للمعيار الدولي 
ير  إلعداد التقار
المالية رقم 9

المخصص 
المحتسب 

وفقا لمعايير 
البنك المركزي 

العماني
المبلغ 

اإلجمالي

تصنيف األصول 
حسب المعيار 

الدولي 
ير  إلعداد التقار

المالية 9

تصنيف األصول حسب 
معايير البنك المركزي 

العماني 
)5(-)3(=)8( )10(-)4(-)3(=)٧( )5(-)4(=)٦( )5( )4( )3( )2( )1(

المرحلة 1 910,1٦1  8,452  2,4٧4  5,9٧8  ٧09,901  90٧,٦8٧ 
المرحلة 2 248,50٧  1,255  2,333  )1,0٧8( 24٧,252  24٦,1٧4 اساسي

المرحلة 3 -    -    -    -    -    -   
المجموع 1,158,668  9,707  4,807  4,900  1,148,961  1,153,861 

المرحلة 1 000,3٦  302  1,00٧  )٧05( ٦98,35  34,993 
المرحلة 2 132,٧٦0  988  ٧,51٦  )٦,528( 131,٧٧2  125,244 تحت المراقبة

المرحلة 3 -    -    -    -    -    -   
المجموع 168,760  1,290  8,523  )7,233( 167,470  160,237 

المرحلة 1 -    -    -    -    -    -   
المرحلة 2 -    -    -    -    -    -   دون المستوى

المرحلة 3 ٦89,5  1,422  1,849  )42٧( 4,2٦٧  3,840 
المجموع 5,689  1,422  1,849  )427( 4,267  3,840 

المرحلة 1 -    -    -    -    -    -   
المرحلة 2 -    -    -    -    -    -   مشكوك فيه

المرحلة 3 335  1٦٧  150  1٧  1٦8  185 
المجموع 335  167  150  17  168  185 

المرحلة 1 -    -    -    -    -    -   
المرحلة 2 -    -    -    -    -    -   خسارة

المرحلة 3 2٦9,٧  3,1٦9  2,18٦  983  4,100  5,083 
المجموع 7,269  3,169  2,186  983  4,100  5,083 

110,310 110,494 )184( 184 - 110,494 المرحلة 1 البنود األخرى التي لم تتم 
تغطيتها بموجب منشور 

البنك المركزي العماني رقم 
9٧٧ والتعليمات ذات الصلة

   1,9٧9 2,002    )23(    23 - المرحلة 2 2,002   

- - - - - - المرحلة 3
 112,289  112,496 )207(  207    -  112,496 

المرحلة 1 1,056,655  8,754  3,665  5,089  1,047,901  1,052,990 

المجموع الكلي
المرحلة 2 383,269  2,243  9,872  )7,629( 381,026  373,397 

المرحلة 3 13,293  4,758  4,185  573  8,535  9,108 
المجموع 1,453,217  15,755  17,722  )1,967( 1,437,462  1,435,495 
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ا لمعايير البنك المركزي العماني )يتبع( 
ً
ير المالية رقم 9 والمطلوبة وفق ا للمعايير الدولية للتقار

ً
مقارنة المخصصات التي يتم إجراؤها وفق  42

حسابات التمويل القياسية والخاصة وذات األداء غير المنتظمة 31 ديسمبر 2019 )أ( 

المبلغ الصافي 
حسب المعيار 

ير  الدولي للتقار
المالية 9

صافي المبلغ 
حسب معايير 

البنك المركزي 
العماني الفرق

المخصص 
ا 

ً
المحتسب وفق
للمعيار الدولي 
ير  إلعداد التقار
المالية رقم 9

المخصص 
المحتسب 

وفقا لمعايير 
البنك المركزي 

العماني
المبلغ 

اإلجمالي

تصنيف األصول 
حسب المعيار 

الدولي إلعداد 
ير المالية 9 التقار

تصنيف األصول حسب معايير 
البنك المركزي العماني 

)5(-)3(=)8( )10(-)4(-)3(=)٧( )5(-)4(=)٦( )5( )4( )3( )2( )1(
المرحلة 1 940,8٧0  84٦,٧  2,9٦0  4,88٦  933,024  910,93٧ 

اساسي
المرحلة 2 105,3٦9  ٦92  1,1٦4  )4٧2( ٦٧٧,104  104,205 

المرحلة 3 -    -    -    -    -    -   
المجموع 1,046,239  8,538  4,124  4,414  1,037,701  1,042,115 

المرحلة 1 54,042  348  1,308  )9٦0( ٦94,53  ٧34,52 

تحت المراقبة
المرحلة 2 ٦2,210  4٧8  4,9٦1  )4,483( ٧32,٦1  249,5٧ 

المرحلة 3 -    -    -    -    -    -   
المجموع 116,252  826  6,269  )5,443( 115,426  109,983 

المرحلة 1 -    -    -    -    -    -   

دون المستوى
المرحلة 2 -    -    -    -    -    -   

المرحلة 3 439  110  18٦  )٧٦( 329  253 
المجموع 439  110  186  )76( 329  253 

المرحلة 1 -    -    -    -    -    -   

مشكوك فيه
المرحلة 2 -    -    -    -    -    -   
المرحلة 3 52  2٦  28  )2( 2٦  24 
المجموع 52  26  28  )2( 26  24 
المرحلة 1 -    -    -    -    -    -   

خسارة
المرحلة 2 -    -    -    -    -    -   
المرحلة 3 1٧8  1٧8  1٦1  1٧  -    1٧ 
المجموع 178  178  161  17  -    17 

 85,٧33  85,98٧ )254(  254  - المرحلة 1 85,98٧  البنود األخرى التي لم تتم 
تغطيتها بموجب منشور 

البنك المركزي العماني رقم 
9٧٧ والتعليمات ذات الصلة

المرحلة 2 -    -    -    -    -    -   

- - - - - المرحلة 3 -   
 85,733  85,987 )254(  254    -  85,987 

المرحلة 1 1,080,899  8,195  4,522  3,673  1,072,704  1,076,377 

المجموع الكلي
المرحلة 2 167,579  1,170  6,125  )4,955( 166,409  161,454 

المرحلة 3 669  314  375  )61( 355  294 
المجموع 1,249,147  9,679  11,022  )1,343( 1,239,468  1,238,125 
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ا لمعايير البنك المركزي العماني )يتبع( 
ً
ير المالية رقم 9 والمطلوبة وفق ا للمعايير الدولية للتقار

ً
مقارنة المخصصات التي يتم إجراؤها وفق  42

الحسابات المعاد هيكلتها  )ب( 
31 ديسمبر 2020

تصنيف األصول 
حسب معايير 

البنك المركزي 
العماني

تصنيف األصول 
حسب المعيار 

الدولي 
ير  إلعداد التقار

المالية 9
المبلغ 

اإلجمالي

المخصص 
المحتسب 

وفقا 
لمعايير البنك 

المركزي 
العماني

المخصص 
المحتسب 

ا للمعيار 
ً
وفق

الدولي 
ير  إلعداد التقار
الفرقالمالية رقم 9

صافي 
المبلغ 
حسب 

معايير البنك 
المركزي 
العماني

المبلغ 
الصافي 

حسب المعيار 
الدولي 

ير المالية  للتقار
9

ربح احتياطي 
حسب 

معايير البنك 
المركزي 
العماني

)1()2()3()4()5()5(-)4(=)٦()4(-)3(=)٧()5(-)3(=)8()9(

تصنف على أنها 
عاملة

- 26,000  26,444  )444( 668  224  26,668 المرحلة 1
- 17,144  19,024  )1,880( 2,066  186  19,210 المرحلة 2
- -    -    -    -    -    -   المرحلة 3

- 43,144  45,468  )2,324( 2,734  410  45,878 المجموع

ف على أنها 
ّ
ن

ُ
تص

غير فاعله

 -    -    -    -    -    -    -   المرحلة 1
 -    -    -    -    -    -    -   المرحلة 2
 2    53  35  18  18  36  71 المرحلة 3

 2  53  35  18  18  36  71 المجموع

 

 -    26,000  26,444  )444( 668  224  26,668 المرحلة 1
 -    17,144  19,024  )1,880( 2,066  186  19,210 المرحلة 2
 2    53  35  18  18  36  71 المرحلة 3

 2    43,197  45,503  )2,306( 2,752  446  45,949 المجموع

31 ديسمبر 2019

تصنيف األصول 
حسب معايير البنك 

المركزي العماني

تصنيف األصول 
حسب المعيار 

الدولي 
ير  إلعداد التقار

المالية 9
المبلغ 

اإلجمالي

المخصص 
المحتسب 

وفقا 
لمعايير البنك 

المركزي 
العماني

المخصص 
المحتسب 

ا للمعيار 
ً

وفق
الدولي إلعداد 
ير المالية  التقار

الفرقرقم 9

صافي 
المبلغ حسب 
معايير البنك 

المركزي 
العماني

المبلغ الصافي 
حسب المعيار 

ير  الدولي للتقار
المالية 9

ربح احتياطي 
حسب 

معايير البنك 
المركزي 
العماني

)1()2()3()4()5()5(-)4(=)٦()4(-)3(=)٧()5(-)3(=)8()9(

تصنف على أنها 
عاملة

- 4,3٦0  4,423  )٦3( 9٧  34  4,45٧ المرحلة 1
- 9,٧80  10,939  )1,159( 1,254  95  11,034 المرحلة 2
- -    -    -    -    -    -   المرحلة 3

- 14,140  15,3٦2  )1,222( 1,351  129  15,491 المجموع

ف على أنها 
ّ
ن

ُ
تص

غير فاعله

-------المرحلة 1
-------المرحلة 2
-------المرحلة 3

-------المجموع

 

- 4,3٦0  4,423  )٦3( 9٧  34  4,45٧ المرحلة 1
- 9,٧80  10,939  )1,159( 1,254  95  11,034 المرحلة 2
- -    -    -    -    -    -   المرحلة 3

- 14,140  15,3٦2  )1,222( 1,351  129  15,491 المجموع
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ا لمعايير البنك المركزي العماني )يتبع(
ً
ير المالية رقم 9 والمطلوبة وفق ا للمعايير الدولية للتقار

ً
مقارنة المخصصات التي يتم إجراؤها وفق  42

نسبة التمويالت غير العاملة )ج(  
31 ديسيمبر 2020

حسب معايير البنك 
المركزي العماني

ا للمعيار الدولي إلعداد 
ً
وفق

ير المالية رقم 9 الفرقالتقار
 )624( 6,700  6,076 خسائر انخفاض القيمة المحملة على حساب األرباح والخسائر

المخصصات المطلوبة حسب معايير البنك المركزي العماني / التي 
ير المالية رقم 9 ا للمعيار الدولي إلعداد التقار

ً
 )1,967( 17,722  15,755 يتم إجراؤها وفق

 -    0.99  0.99 نسبة إجمالي القروض غير العاملة
 0.05  0.69  0.64 صافي نسبة القروض غير العاملة

 

31 ديسيمبر 2019
حسب معايير البنك 

المركزي العماني
ا للمعيار الدولي إلعداد 

ً
وفق

ير المالية رقم 9 الفرقالتقار
 )1,343( 2,5٧1  1,228 خسائر انخفاض القيمة المحملة على حساب األرباح والخسائر

المخصصات المطلوبة حسب معايير البنك المركزي العماني / التي 
ير المالية رقم 9 ا للمعيار الدولي إلعداد التقار

ً
يتم إجراؤها وفق

 9,٦٧9  11,022 )1,343( 

 -    0.0٦  0.0٦ نسبة إجمالي القروض غير العاملة
 0.01 0.03  0.04 صافي نسبة القروض غير العاملة

 

أرقام المقارنة   43

يا ألغراض المقارنة ولعرض أفضل، أما تأثيرها ليست مادية. تم إعادة ترتيب األرقام المقارنة وتصنيفها، حيث يعتبر ذلك ضرور
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نظرة عامة ومقدمة  .1

 
ً
 لتوجيهات البنك المركزي العماني بتطبيق ارشادات بازل 2 والمتعلقة بمتطلبات راس المال ، على جميع البنوك العاملة في سلطنة عمان إعتبارا

ً
إمتثاال

من سبتمبر 200٦, وفي ضوء اإلطار التنظيمي للخدمات المصرفية اإلسالمية  )IBRF( فقد طور بنك نزوى تقنيات إدارة المخاطر لضمان الرقابة المناسبة 
وإدارة المخاطر بالبنك

ارشادات بازل 2 تعتمد على ثالثة أركان كما يلي:

الركن االول: يحدد متطلبات الحد األدنى من رأس المال التنظيمي عن طريق توفير قوانين وانظمة لقياس مخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق ومخاطر   ·
التشغيل.

الركن الثاني: يتتبع اإلجراءات الداخلية للبنك لتقييم كفاية رأس المال الكلي)“ICAAP”( فيما يتعلق بالمخاطر. كما يقدم مراجعة إشرافية وعملية   ·
تقييم )“SREP”( يمكن استخدامها  كوسيلة لتقييم كفاية رأس المال الداخلي ألي مؤسسة.

ين ويركز على الشفافية المتقدمة في اإلفصاح عن المعلومات وتغطية المخاطر وإدارة رأس المال، بما في ذلك كفاية  كمل الركنين اآلخر
ُ
الركن 3: ي  ·

رأس المال. 
يز إنتظام السوق عن طريق تطوير مجموعة من متطلبات اإلفصاح التي تمكن المشاركين في السوق من الوصول  والغاية من هذه اإلفصاحات هو تعز

إلى معلومات محددة حول نطاق تطبيق بازل 2 ورأس المال والتعرض لمخاطر معينة وإجراءات تقييم المخاطر وبالتالي كفاية رأس مال المؤسسة.

وأهداف  ومتطلبات  المال  رأس  وكفاية  المال  رأس  وهيكل  البنك  لدى  الحوكمة  بهيكل  تتعلق  نزوى  بنك  عن  معلومات  تتضمن   3 الركن  إفصاحات 
وسياسات إدارة المخاطر وافصاحات كمية ونوعية داعمة متنوعة، باإلضافة إلى مقارنتها مع النتائج المالية في  ديسمبر 2019

نطاق التطبيق  .2

اإلفصاح النوعي  1,2
تم تأسيس البنك في سلطنة عمان كشركة مساهة عامة بتاريخ 15 أغسطس 2012.  ·

أسهم البنك مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية ومقر عمله الرئيسي يقع في مسقط, سلطنة عمان.  ·
البنك ليس جزءا من أي شركة او مجموعة قابضة وليس له شركات شقيقه   ·

أفالج لالستثمار يمتلك اكثر من  10%  من أسهم  البنك.  ·
ير التنظيمي والمالي بشكل مستقل، لذا فإنه اليتطلب اإلفصاح الموحد تم إعداد التقر  ·

اإلفصاح الكمي  2,2
حصة الملكية في شركات التكافل: يمتلك البنك 0,48% من شركة عمان تكافل وليس لديه أي سيطرة على الشركة ولذلك فهي ليست  أ( 

مندمجة بأى شكل من اإلشكال. 

هيكلة رأس المال  .3

اإلفصاح النوعي  1.3
يتم إحتساب رأس المال التنظيمي للبنك حسب التوجيهات الصادرة من البنك المركزي العماني ويتضمن راس مال األسهم العادية. ويتكون راس   ·
المال المصرح به 300,000,000 لاير عماني  و والمصدر من 150,000,000  لاير عماني والذي يضم أسهما بقيمة 1,500,000,000 مدفوعة بالكامل 

ية العماني لسنة 19٧4 و 2019  للمادة 10٦ من قانون الشركات التجار
ً
قيمة كل منها 0.100 لاير عماني ، وفقا

ال يوجد لدى البنك أدوات رأس مال اخرى او حقوق ملكية تعتبر جزءا من رأس ماله التنظيمي.  ·
حسابات إستثمار غير مقيده مبينة تحت بند حسابات استثمار غير مقيده، ال تعتبر جزءا من حقوق الملكية و تؤثر فقط على إحتساب نسبة كفاية   ·

رأس المال من اجل تخفيض االصول المرجحة باوزان المخاطر. يتبع البنك منهجا متحفظا بعدم تخفيض أوزان المخاطر.
يد عن 5% من مجموع رأس المال  تز البنك حقوق ملكية تساوي أو  التكافل وال يمتلك  ليس هناك حقوق أقلية وفائض رأس مال من شركات   ·

المدفوع.
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اإلفصاحات الكمية  2,3
التحليل التفصيلي لهيكل رأس مال البنك كما يلي:

20202019)أ( الشريحة االولى  لرأس المال
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

150,000150,000رأس المال المدفوع
2,0912,091عالوة االصدار 

3,2662,159احتياطي قانوني 
)5,٧٧2(4,188الخسائر التراكمية 

)1,٧29()2,313(صافي خسائر القيمة العادلة لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
ناقص: الموجودات الغير ملموسة, بما في ذلك الخسائر, والخسائر غير المتحققة التراكمية 

)2,3٦٧()2,264(المضمنة مباشرة في حقوق الملكية   
يبية مؤجلة --ناقص: موجودات ضر

154,968144,382مجموع الشريحة االولى لرأس المال

)ب( الشريحة الثانية لرأس المال

2٦0 1,037ربح القيمة العادلة لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
٧,143 9,876 خسائر انخفاض القيمة / مخصص عام

10,900٧,403مجموع الشريحة الثانية لرأس المال
165,868151,٧85مجموع راس المال المؤهل

)ج( حساب اإلستثمار غير المقيد واإلحتياطيات ذات الصلة
20202019

لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(
365,738310,0٧1مبلغ األموال بحسابات اإلستثمارات الغير المقيده

)255()2(إحتياطى القيمة العادلة لإلستثمار
--إحتياطى معادلة األرباح

355580إحتياطى مخاطر اإلستثمار

كفاية رأس المال  .4

اإلفصاح النوعي  1,4
الهدف الرئيسي إلدارة رأس مال البنك هو ضمان ان البنك يمتثل لمتطلبات رأس المال النظامي ويحافظ على نسب رأس مال جيدة لكي يدعم   ·

أعماله ويحسن قيمة حقوق المساهمين.
يدير البنك هيكل رأس ماله ويعمل تعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف اإلقتصادية وخصائص المخاطر لنشاطاته. ولكي يحافظ أو يعدل   ·

يع األرباح للمساهمين أو العائد من راس المال للمساهمين او إصدار صكوك ...الخ. هيكل رأس المال يجوز للبنك تعديل قيم توز
هيكل رأس المال يتكون بشكل رئيسي من رأس المال المدفوع بما في ذلك اإلحتياطيات. ومن المنظور التنظيمي, فإن المبلغ المعتد به من رأس   ·

المال يوجد في الشريحة االولى كما هو محدد من قبل البنك المركزي العماني، أى أن معظم رأس المال ذو طبيعة دائمة.
إن سياسة كفاية رأس مال البنك هي الحفاظ على قاعدة رأس مال قوية لدعم تطور ونمو األعمال ويتم تحديد متطلبات رأس المال الحالية   ·
والمستقبلية على أسس توقعات نمو التسهيالت اإلئتمانية لكل مجموعة أعمال والنمو المتوقع في التسهيالت خارج بنود الميزانية والمصادر 

المستقبلية وإستخدام األموال.
ونهج  والسوق  اإلئتمان  لمخاطر  المعياري  النهج  يتبنى  البنك  فإن  العماني  المركزي  البنك  لمتطلبات   

ً
وفقا المال  رأس  كفاية  متطلبات  لتقييم   ·

المؤشر األساسي لمخاطر التشغيل. في الوضع االعتيادي، يتم تمويل كل االصول بواسطة الوعاء المشترك إال في حالة اعتمادها من قبل لجنة 
الموجودات  و المطلوبات مقدما  وتقرر لجنة الموجودات والمطلوبات في البنك  مقدما نسبة المشاركة من اجل تمويل وعاء االصول المشترك. 
واموال  مقيد  الغير  اإلستثمار  حساب  إستغالل  وبموجب  التمويل  وحسب  فصلية  اسس  على  يكون  المخاطر  بأوزان  المرجحة  االصول  وتقييم  

المساهمين في تمويل  االصول من خالل الوعاء المشترك.
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اإلفصاح الكمي  2,4
إن نسبة حقوق الملكية إلى الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر كما تم صياغتها من قبل بازل 2 وبازل 3 للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 هي٦8.13  

% )31 ديسمبر 2019:   14,4٦%  )يرجى الرجوع الى المالحظة ادناه للحصول على اي معلومات جوهرية في هذا الصدد

2019 )بااللف(2020 )بااللف( )أ( متطلبات رأس المال
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

ااالصول المرجحة 
بأوزان المخاطر

 بنسبة %12.25
متطلبات رأس المال

االصول المرجحة 
بأوزان المخاطر

بنسبة %13.5 
متطلبات رأس المال

1,145,255140,29498٦,443133,1٧0مخاطر اإلئتمان
5,10562511,9911,٦19مخاطر السوق

62,1067,60851,5٦٦٦,9٦1مخاطر التشغيل
1,212,466148,5271,050,000141,٧50المجموع

مالحظة:

وافق البنك المركزي العماني على دفع 1.25% أرباح نقدية )1.8٧5 مليون لاير عماني( من األرباح المحتجزة لعام 2020 )2019: ال شيء(. سيتم تقديم قرار 
يع األرباح إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في 28 مارس 2021. توز

يع األرباح ، ستنخفض نسبة كفاية رأس المال من 13.٦8% إلى 13.53% )2019: 14.4٦%( مقابل الحد األدنى من المتطلبات التنظيمية بنسبة %12.25  بعد توز
ا كجزء من حزمة اإلغاثة(. 

ً
يخ 3 يونيو 2020 ، تم تخفيضه من 13.5% المطبقة سابق ا لتعميم البنك المركزي العماني المرجع BSD / CB / 005/2020 بتار

ً
)وفق

ستنخفض نسبة الشق األول من حقوق الملكية العادية من 12.٧8% إلى 12.٦3% )2019: 13.٧5%(، وستنخفض نسبة الشق األول من 12.٧8% إلى 
.)%13.٧5 :2019( %12.٦3

متطلبات رأس المال )ب( 

20202019
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

144,382 154,968 الشريحة األولى من رأس المال  )بعد التعديالت التنظيمية(
٧,403 10,900 الشريحة الثانية من رأس المال )بعد التعديالت التنظيمية وحتى السقف المصرح به( 

998,434 1,150,360 الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر – محفظه البنك
51,5٦٦ 62,106 الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر – مخاطر التشغيل

1,050,000 1,212,466 مجموع الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر – محفظة البنك + مخاطر التشغيل
الحد األدنى لرأس المال لدعم الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر لمحفظة البنك و مخاطر 

141,٧50 148,527 التشغيل
137,614134,34٧- الحد األدنى لمتطلبات الشريحة األولى من رأس المال لمحفظة البنك ومخاطر التشغيل

10,900٧,403- الشريحة الثانية من رأس المال المطلوب لمحفظة البنك ومخاطر التشغيل
17,35410,035الشريحة األولى من  رأس المال المتوفر لدعم محفظة التداول
-   -   الشريحة الثانية من رأس المال المتوفر  لدعم محفظة التداول

-   -   الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر – محفظة التداول
-   -   اجمالي لرأس المال المطلوب لدعم محفظة التداول

-   -   الحد األدنى لرأس المال المطلوب لدعم محفظة التداول
165,868151,٧85مجموع رأس المال النظامي

1,212,4661,050,000مجموع الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر – البنك بأكمله
13.٧5%12.78%حقوق الملكية العامة – الشريحة االولى)كنسبة للموجودات المرجحة باوزان المخاطر(

13.٧5%12.78%الشريحة االولى )كنسبة للموجودات المرجحة باوزان المخاطر(
14.4٦%13.68%اجمالي رأس المال  )كنسبة للموجودات المرجحة باوزان المخاطر(
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)جـ( نسبة كفاية رأس المال
20202019

لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(
1,212,4661,050,000الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر

165,868151,٧85مجموع رأس المال المؤهل
14.4٦%13.68%نسبة كفاية رأس المال

نسبة المجموع والشريحة االولى  من رأس المال إلى مجموع االصول المرحجة بأوزان المخاطر  )د( 

144,382 154,968الشريحة االولى لرأس المال
151,٧85 165,868مجموع رأس المال

1,050,000 1,212,466مجموع الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر
14.4٦%13.68%نسبة مجموع رأس المال

13.٧5%12.78%نسبة الشريحة االولى لرأس المال
13.٧5%12.78%نسبة شريحة حقوق الملكية العامة لرأس المال 

نسبة مجموع رأس المال إلى مجموع الموجودات )ه( 

151,٧85 165,868مجموع رأس المال
1,034,3٦4 1,206,259مجموع الموجودات

14.٦٧%13.75%مجموع رأس المال إلى مجموع الموجودات

اإلفصاح عن متطلبات رأس المال حسب فئات المخاطر المختلفة لكل عقد من عقود التمويل المتوافقة مع الشريعة )وـ( 

20202019
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
 لاير عماني

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
 لاير عماني

)بااللف(
مخاطر 
اإلئتمان

مخاطر 
السوق

الموجودات المرجحة 
بأوزان المخاطر

مخاطر 
اإلئتمان

مخاطر 
السوق

الموجودات المرجحة 
بأوزان المخاطر

150,222-   149,61620,280-   20,469اإلجارة المنتهية بالتملك
199,٧٦2-   181,6982٦,9٦8-   24,858البيوع  والذمم األخرى

3٧2,٧03-   498,85750,315-   68,250وكالة باالستثمار
99,92٧-   141,83613,490-   19,405تمويل المشاركة 

58,438-   54,656٧,889-   7,478خطابات الضمان
3,٧85-   23,010511-   3,148خطابات اإلعتمادات 

٦,141-   1,393829-   191اعتمادات القبول وبوالص التحصيل )وكالة(
143,7981,051,065120,282890,9٧8االجمالي 

اإلفصاح عن المخاطر التجارية المنقولة  )ز( 

ية المنقولة في حال تحقق عوائد لحسابات استثمار العمالء بمعدالت أرباح أقل من معدالت السوق. وقد قلل البنك هذه المخاطر من  البنك معرض للمخاطر التجار
ية المنقولة  مبين في البند 1٧ أدناه. خالل وضع أحتياطيات يتم إستخدامها في حالة هبوط معدالت أرباح حسابات اإلستثمار. اإلفصاح ذات الصلة بالمخاطر التجار

إفصاحات حسابات اإلستثمار  .5

اإلفصاح الكمي  1,5
يقدم البنك حسابات االستثمار الغير المقيده باإلستناد إلى مفهوم التوافق الشرعي الكامل للمضاربة والوكالة  •

في المضاربة، يدير البنك )المضارب( أموال حساب اإلستثمار باإلضافة إلى حصته الخاصة باإلستثمار من خالل وعاء استثماري مشترك غير مقيد.   •
وتستغل األموال من وعاء اإلستثمار المشترك الغير المقيد في توفير تمويل للعمالء بموجب الصيغ اإلسالمية واإلستثمار في فرص استثمارات 

أخرى متوافقة مع الشريعة. وتلك المعلومات متوفرة لجميع العمالء على موقع البنك بالشبكة اإللكترونية والفروع ومركز اإلتصال.
الشريعة  مع  متوافقة  أصول  في  ليستثمرها  “الوكيل”  كونه  وذلك  المستثمرين  قبل  من  المودعة  األموال  البنك  يوظف  الوكالة،  اتفاقية  على  بناء   •
ين  اإلسالمية. ويحق للوكيل أن يحصل على رسوم ثابتة سواء على شكل دفعة مقدمة أو نسبة من األموال المستثمرة. ويتم اإلفصاح مسبقا للمستثمر
عن األرباح المتوقعة، وفي حال تحقيق عوائد مالية أعلى من األرباح المتوقعة يحق للوكيل االحتفاظ بها. كما يتحمل الوكيل كافة الخسائر الناجمة عن 

ارتكابه لخطأ، أو إهمال، أو تجاوزه ألحكام وشروط اتفاقية الوكالة التي تم االتفاق عليها سابقا، وخالفا لذلك يتحمل المسثتمر “الموكل” الخسائر.
يحتفظ البنك باإلحتياطيات الضرورية حسبما هو مطلوب من قبل البنك المركزي العماني.  •

المال(.  )رب  المستثمر  يتحملها  )إن وجدت(  الخسارة  بينما  المسبق،  اإلتفاق  الطرفين على أسس  بين  تقاسمها  يتم  اإلستثمار  تنتج عن  أرباح  أي   •
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ونفقات التشغيل التي يتكبدها البنك ال تقيد على حساب اإلستثمار. وفي حال الخسارة الناتجة عن التعامالت في اإلستثمار الممول بشكل مشترك, 
يادة فى تلك الخسارة يجب ان تقتطع من احتياطى مخاطر اإلستثمار. أي   من األرباح غير الموزعة، إن وجدت. وأي ز

ً
يجب إقتطاع تلك الخسارة اوال

يخ  بالنسبة والتناسب للمساهمين لكل  مبلغ متبقي من تلك الخسارة يستقطع من الرصيد اإلجمالي للمال المتوفر في الوعاء المشترك  بذلك التار
من البنك واصحاب حسابات االستثمار  حسب النسبة المخصصة للبنك و المساهمة المخصصة من حساب اإلستثمار.

يع أرباح اإلستثمار بين المساهمين واصحاب حسابات اإلستثمار الغير المقيده كما يلي: يتم توز

20202019
النسبة النسبة 

50%50%حصة حسابات اإلستثمار الغير المقيده 
50%50%حصة المضارب

يتم إقتطاع صفر في المائة )2% في عام 2019( كإحتياطى مخاطر اإلستثمار من حصة اصحاب حسابات االستثمار بعد تخصيص حصة المضارب من الربح 
حسب السياسة المتفق عليها لمقابلة الخسائر المستقبلية الصحاب حسابات اإلستثمار الغير المقيده. ويعود إحتياطى مخاطر اإلستثمار إلى اصحاب 

حسابات اإلستثمار حسب شروط وأحكام عقد المضاربة.

إحتياطى معادلة األرباح هو المبلغ الذي يخصصه البنك من الفائض في األرباح التي توزع على اصحاب  حسابات اإلستثمار الغير المقيده قبل تخصيص حصة 
المضارب من الدخل للحفاظ على مستوى معين من العائد. ويعود إحتياطى معادلة األرباح إلى اصحاب حسابات اإلستثمار الغير المقيده. 

يع األرباح. والنفقات  حسابات اإلستثمار الغير المقيده تكون مدمجة مع أموال البنك لإلستثمار وال يتم منح أولوية ألي طرف لغرض اإلستثمارات وتوز
ية يتحملها البنك. األدار

تتم إدارة أموال حسابات اإلستثمار الغير المقيده بموجب سياسة يوافق عليها البنك وبموجب ذلك يقوم البنك بمراقبة أداء المحفظة لكي يتم   •
ية بما يتوافق مع توجيهات هيئة الرقابه الشرعيه و تعليمات  البنك المركزي العماني. تحقيق النتائج المتوقعة. وتم تخصيص اإلحتياطات اإلحتراز

اإلفصاحات النوعية  2,5
اإلفصاحات ذات الصلة بحساب اإلستثمار غير المقيد مبينة ادناه:  

)PSIA( إلى حسابات إستثمار المشاركة في األرباح )PER( نسبة احتياطى معادلة األرباح  )أ

20202019
 لاير عماني

)بااللف(
 لاير عماني

)بااللف(

)PER( مبلغ إجمالي احتياطى معادلة األرباح--
365,738310,0٧1مبلغ حسابات إستثمار المشاركة في األرباح )PSIA( عن طريق حسابات اإلستثمار 

نسبة مبلغ إجمالي احتياطى معادلة األرباح PER(( إلى مبلغ حسابات إستثمار المشاركة في 
)PSIA( 0%0األرباح%

PSIA(( إلى حسابات استثمار المشاركة في االرباح )IRR( نسبة احتياطى مخاطر اإلستثمار )ب
20202019

 لاير عماني
)بااللف(

 لاير عماني
)بااللف(

)IRR( 355580مبلغ مجموع نسبة احتياطي مخاطر االستثمار
365,738310,0٧1مبلغ حسابات استثمار المشاركة في االرباح )PSIA( حسب حسابات االستثمار 

PSIA إلى حسابات استثمار المشاركة في االرباح IRR 0.19%0.10%نسبة احتياطى مخاطر اإلستثمار

)ROA( العائد على الموجودات )ج

20202019
 لاير عماني

)بااللف(
 لاير عماني

)بااللف(
يع األرباح إلى حسابات اإلستثمار غير المقيده( 54,7524٧,3٧9مبلغ مجموع الدخل الصافي )قبل توز

1,206,2591,034,3٦4مجموع مبلغ الموجودات

4.58%4.54%العائد على الموجودات
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)ROE( العائد على حقوق الملكية )د

20202019
 لاير عماني

)بااللف(
 لاير عماني

)بااللف(
يع األرباح إلى حسابات اإلستثمار غير المقيدة( 31,38325,٦03مبلغ مجموع الدخل الصافي )بعد توز

159,68814٧,90٧مبلع حقوق الملكية 

1٧.31%19.65%العائد على حقوق الملكية 

هـ( نسب األرباح الموزعة إلى حسابات استثمار المشاركة في االرباح  PSIA حسب نوع حسابات اإلستثمار

ير يوجد لدى البنك فقط حسابات استثمار غير مقيده وارباح موزعة تبلغ ٧,٦03,000  لاير عماني )31 ديسمبر 2019:  ٧,504,000لاير  يخ اعداد التقر حتى تار
عماني( خالل الفترة إلى حسابات اإلستثمار الغير المقيدة.

و( نسب التمويل إلى  حسابات استثمار المشاركة في االرباح  PSIA حسب نوع حساب اإلستثمار

ير جميع التمويالت المشتركه تم تمويلها من الوعاء المشترك الذي يتضمن اموال من حسابات إستثمار غير مقيدة بما فيها  يخ اعداد هذا التقر حتى تار
)المضاربة والوكالة ( والمساهمين

20202019اجمالي التمويل حسب نوع العقد
 لاير عماني

)بااللف(
 لاير عماني%

)بااللف(
%

2٧.88%23.22241,٧08%239,330البيوع وذمم أخرى
3٦.٧8%29.62318,959%305,239اإلجارة المنتهية بالتملك وإجارة األصول

13.85%17.59120,121%181,257 تمويل المشاركة 
21.49%29.5718٦,352%304,714وكالة باالستثمار
100.00%100.008٦٧,140%1,030,540مجموع التمويل

حسابات استثمار المضاربة غير المقيدة  .6

اإلفصاح النوعي  1.6
ير. يخ اعداد التقر ليس هناك تغيير جذري في استراتيجية االستثمار بحيث يؤثر على حسابات اإلستثمار حتى تار  •

يوجد لدى البنك وعاء واحد من  االصول المشتركة حيث يتم إستثمار اموال حسابات اإلستثمار ويخصص دخلها لتلك الحسابات.  •
يع أرباح اإلستثمار بين اصحاب حقوق الملكية واصحاب حسابات اإلستثمار الغير المقيدة كما يلي: تم توز

20202019
النسبةالنسبة

50%50%حصة حسابات اإلستثمار الغير مقيده
50%50%حصة المضارب

يتم إقتطاع صفر في المائة ( 2% في عام 2019 ) كإحتياطى مخاطر اإلستثمار من حصة اصحاب حسابات االستثمار بعد تخصيص حصة المضارب   •
 على قرارات لجنة الموجودات والمطلوبات 

ً
من الربح. ويتم إقتطاع احتياطى معادلة األرباح من مجموع اإليرادات قبل تخصيص حصة المضارب بناءا

 . )ALCO(
ال يحمل البنك اصحاب حسابات اإلستثمار نفقات التشغيل المتكبدة.  •
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اإلفصاحات الكمية  2.6
أ( مجموع مبالغ أموال حسابات اإلستثمار غير المقيدة حسب الفئة

20202019
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(نوع الحساب

199,33٧ 273,775حساب اإلدخار )المضاربة(
حسابات اإلستثمار )المضاربة(

2٧2 83شهر واحد
٦8٧ 3729 اشهر
1,٧٧2 ٦1,854 اشهر
2٦٧ 9246 اشهر

23,4٦1 24,386سنة واحدة
4,12٦ 3,571سنه ونصف

٧8,424 57,488سنتين
230 332ثالث سنوات 
18 113اربع سنوات 

518 864خمس سنوات 
959 2,297اكثر من خمس سنوات

365,738310,0٧1المجموع

ب( حصة األرباح المحققة  من حسابات اإلستثمار غير المقيدة قبل التحويل إلى ومن اإلحتياطيات )المبلغ كنسبة من األموال المستثمرة(
20202019

لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(
7,603٧,504حصة األرباح

365,738310,0٧1األموال المستثمرة

2.42%2.08%النسبة

ج( حصة األرباح المدفوعة إلى حسابات اإلستثمارات الغير المقيدة بعد التحويل إلى ومن اإلحتياطيات )المبلغ كنسبة من األموال المستثمرة(
20202019

لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(
7,603٧,359حصة األرباح

365,738310,0٧1األموال المستثمرة

2.3٧%2.08%النسبة

د( الحركة في احتياطي  معادلة  األرباح PER خالل السنة
ير قام البنك باستغالل  0لاير عماني ) 31ديسمبر2019: 0   (من أحتياطى معادلة األرباح،وبلغ مجموع المبلغ المقسم من الدخل القابل  خالل سنة التقر

يع إلى اصحاب حسابات اإلستثمارات الغير مقيدة  0  لاير عماني ) 31ديسمبر2019 : 0 لاير عماني( للتوز

يع إلى اصحاب  حسابات  للتوز القابل  الدخل  المبلغ المقسم من  بلغ مجموع   . ير لم يكن هناك استغالل إلحتياطى  مخاطر اإلستثمار  التقر خالل سنة 
اإلستثمارات غير المقيدة 225  الف لاير عماني ) 31ديسمبر 2019 : 145,2٦4 لاير عماني(

الحركة في احتياطي معادلة االرباح  PER و احتياطي مخاطر االستثمار IRR خالل الفترة

20202019
PERIRRPERIRR

لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(
434-580-الرصيد االفتتاحي في بداية السنه 

يادات 14٦--   -الز
-- )225(-المحول

580-355-الرصيد المتبقي في نهاية السنه
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و( اإلفصاحات عن إستغالل في احتياطي معادلة االرباح PER و/او احتياطي مخاطر االستثمار IRR خالل الفترة
لم يكن هناك اي استغالل في احتياطي معدل االرباح) 2019: 0(  من احتياطي معادلة االرباح PER و مبلغ 225 الف لاير عماني استغالل من احتياطي 

مخاطر ااستثمار IRR خالل السنة 

ز( األرباح المحققة واألرباح المدفوعة خالل ثالث  إلى خمس سنوات الماضية )المبلغ كنسبة من األموال المستثمرة(
20202019201820172016

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

54,7524٧,3٧93٧,9٦82٧,95٦1٧,982األرباح المحققة

7,603٧,359٧,٦٧94,19٧1,195األرباح الموزعة

365,738310,0٧1322,85122٧,٧٧٧15٧,985االموال المستثمرة

0.٧٦%1.84%2.3٧%2.3٧%2.08%العوائد كنسبة مئوية من االموال المستثمره

حـ( مبلغ المصروفات اإلدارية المحتسبة على حسابات اإلستثمارات الغير مقيدة
ية لحسابات االستثمار غير المقيدة يتحملها البنك. حسب سياسة البنك,  المصروفات اإلدار

متوسط معدل العائد المعلن او معدل الربح  على حسابات االستثمار المشتركة في االرباح الغير المقيدة حسب اإلستحقاق )شهر واحد  طـ( 
و3 اشهر و6-اشهر 9 اشهر و 12 شهر  و 18 شهر و24 شهر(

متوسط معدل العائدمعامل المشاركةنوع الحساب
20202019دوالر امريكيلاير عماني

لاير عمانيلاير عماني
1.0٧%1.02%15% - 30%20% - 80%حساب اإلدخار مضاربة

1.40%1.40%23%-25%4٦% - 50%مدة شهر واحد
1.53%1.53%25.5% - 2٧.5%51% - 55%مدة 3 اشهر
1.90%1.88%30.5% - 34%٦1% - ٦8%مدة ٦ اشهر
2.02%2.02%33% - 3٦.5%٦٦% - ٧3%مدة 9 اشهر

2.٦4%2.33%35.5% - 39%٧1% - ٧8%مدة سنه
3.21%3.21%-٧8.5% - 85%مدة سنة ونصف المدة 

3.1٦%3.69%-٧9.5% - 8٧%مدة سنتين ونصف المدة واكثر

ي( التغيرات في توزيع االصول  في االشهر الستة األخيرة
ير يخ التقر ال يوجد هناك تغييرات يعتد بها في توزيع االصول خالل الستة االشهر األخيرة من تار

ك( تسهيالت لبنود خارج الميزانية  مثل التزامات وإرتباطات تعاقدية نتيجة قرارات استثمارية 
20202019

لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(بنود خارج الميزانية 
109,31111٦,8٧٦كفاالت مالية

115,0481٧,٧95خطابات اعتمادات مالية
880٦,580اعتمادات القبول 

5131,128بوالص تحصيل
110,834181,4٧8إرتباطات تعاقدية

336,586323,85٧المجموع

ل( اإلفصاح عن السقوف المحددة على المبلغ الذي يمكن استثماره في اي نوع من األصول
ير عليه ال توجد سقوف محددة لالستثمار في أي نوع من االصول ما عدا السقوف التي  يخ التقر ال يوجد لدى البنك أي حساب إستثمار مقيد حتى تار

حددتها  سياسة البنك وتوجيهات البنك المركزي العماني.
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7. حسابات وكالة االستثمار غير مقيدة

اإلفصاحات الكمية  1,7
ير. يخ اعداد التقر ليس هناك تغيير جذري في استراتيجية االستثمار بحيث يؤثر على حسابات اإلستثمار حتى تار  •

يوجد لدى البنك وعاء واحد من  االصول المشتركة حيث يتم إستثمار اموال حسابات اإلستثمار ويخصص دخلها لتلك الحسابات.  •

2,7 االفصاحات النوعية 
أ( احتساب دخل وعاء االستثمار كالتالي:

20202019
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

44,955 50,848الدخل من التمويل 
2,424 3,904الدخل من االستثمار

4٧,3٧9 54,752 اجمالي الدخل   
--احتياطي معادلة األرباح

)145(-احتياطي مخاطر االستثمار
54,7524٧,3٧9اجمالي الدخل

)٧,1٧0()7,434(رسوم المضارب
IRR احتياطي مخاطر االستثمار /PER  الحركة الى / او من  احتياطي  معادلة  األرباح-

)٧,359()7,603(اجمالي المبالغ المدفوعة الصحاب حسابات االستثمار المضاربة
39,71532,٧05اجمالي المبالغ العائدة لوعاء المساهمين بما في ذلك الوكالة 

حسابات اإلستثمار المقيدة  .8

ير. ال يوجد لدى البنك منتج حسابات استثمار مقيدة كما هو بتاريخ هذا التقر

إفصاحات لعمالء  التجزئة – اصحاب حسابات اإلستثمار  .9

يال العماني تتراوح بين شهر واحد و3اشهر و٦اشهر  يال العماني والدوالر األمريكي لفترات استحقاق  بالر يقدم البنك حسابات استثمار غير المقيدة بالر
ية او  ية  شهر و9اشهر و12 اشهر و18شهرا و 24 شهرا باإلستناد الكامل إلى مفهوم المضاربة المتوافق مع الشريعة. ويتم دفع الربح بصفة دور

فصلية.

فيما يلي هيكل المنتج لحساب اسثمار المضاربة غير المقيد

هيكل المنتج  1,9
تعاريف ومفاهيم رئيسه

ية. ويطلق على الطرف األول رب  المضاربة: هي شكل من الشراكة حيث يقدم  أحد األطراف رأس المال ويقدم الطرف الثاني الخبرة والمهارات اإلدار
المال )المستثمر( ويطلق على الطرف الثاني المضارب )مدير اإلستثمار(. وأي أرباح تنتج عن العمل المشترك يتم تقاسمها بين الطرفين على اسس متفق 

, بينما الخسارة )إن وجدت( يتحملها رب المال )المستثمر( بإستثناء الخسائر الناتجة عن التقصير من قبل المضارب.
ً
عليها مسبقا

المضارب: هو مدير اإلستثمار في المضاربة, و يدير أموال المستثمر من خالل مجموعة مشتركة من اإلستثمارات يطلق عليها وعاء المضاربة في مقابل 
حصة من األرباح من خالل اإلستثمارات المتوافقة مع الشريعة.

رب المال: هو مقدم رأس المال أو المستثمر في عقد اسالمي مثل المضاربة.

هيكل منتج حساب استثمار المضاربة

يستند منتج حساب استثمار المضاربة  بالبنك على عقد المضاربة اإلسالمي.

في حال حساب استثمار المضاربة بموجب ترتيبات المضاربة, يصبح العميل مستثمرا )رب المال( ويصبح البنك المدير )المضارب( لألموال المستثمرة من قبل 
 استثمار حصة من حقوق الملكية وأموال اخرى لم يتلقاها البنك على اسس المضاربة في 

ً
العمالء. وباإلضافة إلى دوره كمضارب يستطيع البنك أيضا

وعاء المضاربة.

وفيما يتعلق باموال البنك المستثمرة في وعاء المضاربة المشترك, يكون البنك شريك للعميل. و يقبل البنك أموال من مالك حساب اسثمار المضاربة 
الخاصة في اإلستثمار إلى وعاء استثماري مشترك غير مقيد  إتفاقية مضاربة ويخصص األموال المستلمة من العمالء باإلضافة إلى حصته  بموجب 
ية أخرى  وتستخدم أموال وعاء االستثمار المشترك غير المقيد من أجل توفير تمويل إلى العمالء بموجب الصيغ اإلسالمية ولإلستثمار في فرص استثمار

متوافقة مع الشريعة.

ين(  واألرباح المكتسبة من نشاطات اإلستثمار والتمويل بإستخدام األموال من وعاء االستثمار المشترك غير المقيد يجب ان توزع بين المودعين ) المستثمر
يع ارباح كما هي موافق عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية. وال توجد مشاركة في األرباح من الخدمات المصرفية  والبنك باإلستناد إلى منهجية توز

المستندة إلى رسوم بنكية.
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العمالء  يتحمل  ان  يجب  والتمويل،  االستثمار  الناتجة عن نشاطات  الخسارة  حال  المضاربة، وفي  استثمار  لمالك حساب  اإلستثمار  البنك مبلغ  يضمن  ال 
الخسارة بنسبة حصتهم المعينة في وعاء اإلستثمار. ويجب أن تقتطع حصة العميل في الخسارة من مبلغ استثمار العميل ما عدا الخسائر الناتجة عن 

تقصير المضارب )البنك(.

 على خصائص إيداع استثمار المضاربة مثل المبلغ والعملة وفترة اإلستثمار وخيارات دفع األرباح وخصائص  
ً
تعطى حسابات استثمار المضاربة اوزان بناءا

أخرى مطبقة لغرض احتساب األرباح، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.

وتخضع اموال الوعاء االستثماري  إلقتطاعات عن كل المصروفات المباشرة والرسوم التي يتم تكبدها من اجل إنشاء االصول في الوعاء المحدد. 
وسوف يخصم البنك حصته كمضارب من صافي الربح بعد خصم حصته كممول “رب المال”. ويجوز للبنك تغيير حصة المضارب واالوزان إلحتساب الربح من 

وقت آلخر.

يع الربح على اساس   حسب نسبة استثمارهم, وفي حال الربح يتم توز
ً
وفي حال الخسارة سوف يتحمل اصحاب حسابات  استثمار المضاربة الخسارة تماما

حصة اإلستثمار في وعاء اإلستثمار وفق الشروط المتفق عليها مسبقا.

ويعتبر معيار الرصيد األدنى لحساب استثمار المضاربة مهما من اجل المشاركة في وعاء المضاربة. وعند استثمار المبلغ المستثمر يتم احتساب الربح على 
(. ويتم اإلفصاح عن 

ً
 او فصليا

ً
يا اسس شهرية على مبلغ إستثمار العميل ويستحق الدفع حسب خيار دفع األرباح الذي يتم انتقاءه من قبل العميل )شهر

نسبة حصة المضارب على موقع الشبكة اإللكترونية للبنك ليكون العمالء على علم بذلك.

. ويحق للمضارب تطبيق معدالت 
ً
يخ استحقاق االستثمار المتفق عليه، يجب عليه ابالغ المضارب كتابيا وفي حال رغبة رب المال فى إنهاء اإلستثمار قبل تار

 لدفع 
ً
الربح المعلن عنها ألقرب فترة تطابق فترة االستثمار الفعلية المكتملة، شريطة إستكمال شهر واحد من اإلستثمار على األقل ليكون مستحقا

األرباح. ويجوز اإلستقطاع من اصل المبلغ المستثمر إذا كان مبلغ الربح الذي تم دفعه إلى العميل )في حال خيار دفع االرباح فى غير موعد اإلستحقاق( 
اعلى من معدل الربح المعلن عنه والمطبق لفترة االستثمار المكتملة فعال. 

التأثير السلبي لتنظيم دخل حسابات إستثمار المشاركة في األرباح على عائدات الحسابات ولمقابلة  البنك حساب احتياطي احترازي لتخفيض  وقد أعد 
ستثمار نتيجة لالستثمارات الممولة عن طريق حسابات إستثمار المشاركة في 

ٌ
الخسائر المحتملة ولكن غير المتوقعة التي قد يتحملها عمالء حسابات  اال

األرباح وهي:

)PER( احتياطى معادلة االرباح

ين  إذا كانت هناك ظروف غير عادية معينة تخفض من المردود ولم تكن متوقعة  يعتبر االحتياطي ضمان لتحقيق مردود مناسب ومنافس للمستثمر
ين. وسوف يتم صرف مبلغ اإلحتياطي بموافقة مسبقة من قبل هيئة الشريعة. وإذا كان رصيد مبلغ اإلحتياطى غير كافي لمواجهة  من قبل المستثمر
ين وبموافقة هيئة الشريعة. وهذا اإلحتياطى ينطبق  المردود المنافس فقد يقوم مساهمي البنك بمنح جزء من حصصهم في األرباح إلى المستثمر
يع ارباح معينة اعلى بكثير من معدالت السوق, فقد تقرر إدارة البنك  فقط على حسابات المضاربة. وإذا كان معدل العائد للمستثمرين في فترات توز
إستقطاع جزء من ارباح حصة المحفظة العامة بعد اخذ موافقة لجنة الموجودات والمطلوبات وبعد اقتطاع حصة ارباح مدير اإلستثمار كمضارب ورب 
، باإلضافة إلى تحويل مبلغ من/إلى احتياطى معادلة االرباح  الزائدة  مال، وتحويلها إلى احتياطى معادلة األرباح بحد اقصى نسبته ٦0% من القيمة 

واحتياطى مخاطر اإلستثمار وفق قرار لجنة الموجودات والمطلوبات.

)IRR( إحتياطي مخاطر اإلستثمار

تم إنشاء هذا اإلحتياطي من حصة المستثمرين في األرباح ومن صافي األرباح حسب التوجيهات ذات الصلة )منظمة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات 
المصرفية اإلسالمية )AAOIFI( و/أو البنك المركزي العماني( بعد توزيع حصة المضارب. وتم إنشاء هذا اإلحتياطى لضمان مستوى معين من الحماية 
الرصيد سوف يضاف  لمحفظة اإلستثمار. والرصيد المتوفر في حساب اإلحتياط يجب ان يستثمر في الوعاء العام والربح المكتسب من استثمار ذلك 
نتيجة إلنخفاض قيمة  التي قد تحدث  المتوقعة وغير المؤكدة  للحاالت غير  إلى حساب اإلحتياطى. ويهدف احتياطي مخاطر االستثمار لتوفير اموال 
اإلستثمارات، هذا اإلنخفاض في القيمة قد يكون نتيجة لخسائر في التمويل و/او اإلحتياطيات العامة للبنك )وفق االنظمة والتشريعات(. وصرف مبلغ 
اإلحتياطى يسري مفعوله بموافقة مسبقة من هيئة الشريعة. واذا كان رصيد حساب اإلحتياطى غير كافي لمواجهة عوائد المنافسة فقد يقوم 

ين بموافقة هيئة الشريعة. مساهمي البنك بمنح جزء من حصصهم في األرباح إلى المستثمر

  تخصيص االستثمارات واالصول الموال حسابات االستثمار مع اشارة واضحة لحسابات االستثمار 
ً
تقرر لجنة الموجودات والمطلوبات في البنك مقدما

الغير المقيدة ودمج اموال حسابات االستثمار مع اموال اخرى تدار من قبل البنك اضافة الى الموازنة بين الرصيد بين حقوق المساهمين وحسابات 
اإلستثمار من حيث اموال اإلستثمار وخصائص عوائد المخاطر.

العام( يتم  الوعاء  التي تعود إلى  المباشرة   التكاليف/النفقات  الوعاء )بعد اقتطاع  الربح من  أرباح وعاء المضاربة كل شهر. وصافي  البنك  ويحتسب 
ين والمساهمين بموجب الصيغة التالية: توزيعها بين المستثمر

ين. ين( لكل فئة من المستثمر )متوسط مبلغ اإلستثمار x االوزان االجماليه المعطى للمساهمين والمستثمر  o
االوزان اإلجماليه تعتمد على: دورية دفع الربح.  o

ين ويتم منحهم صافي الربح. بعد ذلك يتم اقتطاع رسوم المضارب من كل فئة من حصة ارباح المستثمر

الخسائر الناتجة عن الذمم والتمويل واصول االستثمار التي بدأت وانتهت في نفس السنة سوف يتم تعويضها على النحو التالي:

سوف تتم تغطيتها من أرباح نفس السنة.  •
إذا زادت الخسائر عن األرباح في نفس السنة فسوف تتم تغطيتها من احتياطى مخاطر اإلستثمار.  •

إذا لم يكن هناك تمويل كاف متوفر في احتياطى مخاطر االستثمار . عندئذ سوف يتم تغطية الخسائر مباشرة من اموال المستثمر “حصة رب   •
المال”.

الخسائر الناتجة عن الذمم والتمويالت واصول االستثمار التي بدأت واستمرت من السنة السابقة سوف يتم التعامل معها على النحو 
التالي:
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سوف تتم تغطيتها من احتياطى مخاطر االستثمار.  •
إذا لم يكن هناك تمويل كاف متوفر في احتياطى مخاطر االستثمار تتم تغطيتها من اإليرادات الحالية.  •

إذا كانت اإليرادات الحالية غير كافية عندئذ يتم تغطية الخسائر مباشرة من اموال المستثمر “حصة رب المال”.  •
باإلضافة الى ما ورد اعاله, قد يقوم مساهمين البنك في كل الحاالت بالتنازل عن حصتهم في األرباح او جزء من حقوق الملكية لصالح 

المستثمرين لتغطية تلك الخسائر.

إدارة المخاطر والتعرض للمخاطر والتخفيف من المخاطر  .10

اإلفصاح النوعي  1,10
البنك مثل جميع مؤسسات الخدمات المالية األخرى يواجه متطلبات متزايدة لتقييم افضل للمخاطر على مستوى اإلدارة أو المساهمين الخارجيين.   ·

تفرض عوامل مثل التغيرات العالمية ومحددات المصادر وتداخل المنتجات والنمو في متطلبات الشفافيه على البنك ، وجود ادارة مخاطر قوية .

يادة العائدات مع االلتزام السقوف القصوى للمخاطر. يعتمد  ن إطار عمل إدارة المخاطر بالبنك من إدارة المخاطر على مستوى البنك بهدف ز
ّ

يمك  .1
ا يتكون  من ثالثة خطوط دفاعية لدعم منهجه في إدارة المخاطر من خالل توضيح المسؤولية وتشجيع التعاون وتمكين التنسيق الفعال 

ً
البنك  نموذج

ألنشطة المخاطر واحتوائها.

فيما يلي ملخص لخطوط الدفاع الثالثة:

قسم الخدمات المصرفية : يكون على عاتقها  ضمان اإلدارة الفعالة للمخاطر في نطاق مسؤولياتها التنظيمية المباشرة. جميع الموظفين في   -
 ويمكنهم الوصول إلى األدوات المناسبة لضمان السيطرة على المخاطر. يمتلك كل قسم  في المقام األول 

ً
 كافيا

ً
يبا هذا القسم  مدربون تدر

المخاطر التي تتحملها وهي مسؤولة بنفس القدر عن تصميم وتنفيذ الضوابط الالزمة لتخفيف المخاطر الناشئة عن أنشطتها.
قسم مراقبة المخاطر: مسؤولة عن تنفيذ السياسات واإلجراءات ، ورصد المخاطر المتخذة للتأكد من أن جميع المخاطر تقع في نطاق  السقوف    -
ير كافية لتوقع المخاطر المستقبلية وتحسين مستوى التأهب   القصوى للمخاطر لدى البنك. تم تصميم وتنفيذ الضوابط المناسبة مع إعداد تقار

على مستوى التسلسل االداري.
التنفيذيين  ين  والمدير  ، الصلة  ذات  والحوكمة  اإلدارة  إلى جميع هيئات  إليها  توصل  التي  النتائج  ويوصل   

ً
ا مستقال

ً
يوفر ضمان الداخلي:  التدقيق   -

المسؤولين ، واللجان ذات الصله 
إدارة مخاطر البنك ومباديء الرقابة  تكون مدعومه من قبل عناصر نوعية  مثل السياسات والصالحيات ومكونات كمية بما في ذلك منهجيات   •
قياس المخاطر وسقوف المخاطر. باإلضافة إلى ذلك، يجب ان يكون اإلطار ديناميكي ويتغير بإستمرار مع تطور أعمال البنك وبيئة السوق. ويجب 

ان يستند على:
 من الرئيس التنفيذي وحتى فرق اإلدارة 

ً
ية القوية في مختلف انحاء المؤسسة، إبتداءا المشاركة اإلدار  .1

هيكل محكم من التوجيهات و اإلجراءات الداخليه  .2

اإلشراف الدائم من قبل هيئات مستقلة لمراقبة المخاطر وتطبيق القوانين واإلجراءات,  .3

يز اإلنضباط وثقافة بناءة إلدارة ومراقبة المخاطر. التدريب المستمر الذي يساعد على تعز  .4

إن الهدف الشامل إلطار إدارة المخاطر هو تحسين قيمة حقوق المساهمين عن طريق الموائمة المثلى بين المخاطر والعائدات. وعلى وجه التحديد 
فإن إدارة المخاطر تقوم على: 

تأسيس  مسئولية واضحة او ملكية للمخاطر  .1
تمكين اإلدارة من إتخاذ القرارات على أسس معرفيه ومعدلة وفق المخاطر والنظرة الشمولية.  .2

تمكين البنك من إدارة الفرضيات السلبية “ماذا لو”   .3
تحسين فهم التفاعالت وتداخل العالقات بين المخاطر  .4

تأسيس وضع “تحت السيطرة” للمخاطر الهامة  .5
الفهم  الداعمة  تساعد على  للمخاطر واالجراءات  العام  المخاطر. االطار  إدارة  البنك موجه نحو مساعدة المؤسسة على  إدارة مخاطر  برنامج   •
الشامل والمتسق وإتخاذ قرارات المخاطر. ومن خالل اإلطار المتكامل الدارة المخاطر يعتزم البنك ترسيخ قوي ومتسق لثقافة ادارة  المخاطر على 

مستوى المؤسسة 
يتلخص هيكل إطار إدارة المخاطر فى ما يلي:

هنالك سبعة مكونات إلطار إدارة المخاطر: أربعة منها تشمل مراحل قرار إدارة المخاطر وثالثة مكونات داعمة.

المكونات االربعة لقرارات ادارة المخاطر :

يفا بالحدود القصوى للمخاطر والحوكمة و مباديء إدارة المخاطر. اإلتجاه من األعلى إلى األسفل يوفر تعر السياسات : 

وضع استراتيجية مخاطر واهداف لمجاالت األعمال. الخطة: 

ير. عمليات المخاطر األساسية لتحديد وتقييم وتقليل وقياس المخاطر واعداد التقار التنفيذ: 

مراقبة البرنامج وتقييم األداء. التقييم: 
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والثالثة مكونات الداعمة تمثل األدوات والبيئة. وهي مايلي:

األدوات والتكنولوجيا والكادر والسياسة الداعمة لعملية ادارة المخاطر. البنية التحتية: 

الثقافة الداخلية للبنك وأدوات إنشاءها وتطبيقها. البيئة الداخلية: 

عناصر خارج سيطرة البنك قد تخلق المخاطر و تكون هنالك حاجة لمراقبتها أو تقييم خطة عمل البنك لمواجهتها. البئية الخارجية: 

إن مسؤولية البنك الرئيسية إلدارة المخاطر تقع على عاتق مجلس اإلدارة الذي شكل لجنة مستقله  ومتخصصة هي لجنة الحوكمة و المخاطر   •
يرها الى مجلس االدارة كما ان اللجنة تسند من قبل مجموعة ادارة مخاطر مستقلة بالبنك  واإللتزام )BRGC(. وتقوم اللجنة برفع تقار

الموجودات  لجنة   : يتضمن  المخاطر. وهذا  من  نوع  لكل  الكلي  المستوى  الدارة  عليا  إدارة  لجان  تأسيس  ،تم  المخاطر  ادارة حوكمة  من  كجزء    •
الحوكمة والمخاطر وااللتزام  لجنة  المعلومات )ITSC(، حيث تقوم  تقنية  اإلئتمان واإلستثمار )CIC(، ولجنة تسيير  والمطلوبات )ALCO( ولجنة 

بمراجمعة جميع القرارات المتخذة من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات، ولجنة اإلئتمان واالستثمار.

نموذج جديد سوف يضاف 

ير عنها إلى ادارة البنك. لهذا يتم أعداد  لدى البنك سياسات لكل نوع من المخاطر وبموجبها يتم تحديد المخاطر وتقييمها ومراقبتها ورفع التقار  •
ير إدارة مخاطر شامل ومتكامل على اساس دوري يوضح المخاطر وأداء المحفظة ويتم رفعه إلى ادارة البنك. تقر

 مدعومة بمنظومة من سقوف 
ً
لدى البنك سياسات إدارة مخاطر شاملة موافق عليها من قبل المجلس لكل أنواع المخاطر الرئيسية، وهي أيضا  •

المخاطر. وهذه السياسات توفر اطار إدارة مخاطر متكامل على مستوى استراتيجيات البنك.
سياسة السقوف القصوى للمخاطر تحدد أهداف المخاطر والسياسات واإلجراءات وحوكمة المخاطر على مستوى كل من مجلس اإلدارة وادارة   •

البنك . وسياسة إدارة رأس المال تهدف إلى ضمان اإلستقرار المالي عن طريق تخصيص رأس مال كافي لتغطية الخسائر غير المتوقعة.
 باطار شامل لمختلف انواع 

ً
تستخدم هياكل السقوف كمكونات رئيسية في توضيح االستراتيجية في قياس مستوى المخاطر. وهي مدعومة أيضا  •

المخاطر والسياسات ومنهجية المستندات لكل نوع. باإلضافة إلى ذلك, يعمل البنك على تطبيق انظمة مخاطر مختلفة للمساعدة في تحديد 
حجم رأس المال التنظيمي المخصص للمحافظ المختلفة.

البنك معرض ألنواع مختلفة من المخاطر مثل مخاطر السوق واإلئتمان ومعدل الربح والسيولة والتشغيل والتي تتطلب جميعها عمليات إشراف   •
شاملة ورقابة دائمة. ويلخص إطار إدارة المخاطر المبادئ المستوحاه من بازل 2 وبازل 3، والتي تتضمن الرقابة اإلدارية واإلشراف والرقابة وملكية 
إدارة  نشاطات  اإلتصال ورصد  المالئمة وقنوات  والمعلومات  المهام  وتمييز  النشاطات  وتقييمها ومراقبة  المخاطر  واعتماد  المخاطر  وثقافة 

المخاطر وتصحيح األخطاء.
 RWA  لغرض إحتساب كفاية رأس المال فإن االرصدة المموله من قبل حسابات اإلستثمار يتم أخذها بالكامل في االصول المرجحة بأوزان المخاطر  •

وراس المال المطلوب حسب متطلبات البنك المركزي العماني.

2,10  اإلفصاح الكمي
 على سياسات اإلستثمار المحددة له

ً
اإلفصاح عن نطاق وتدابير المخاطر التي تواجه كل حساب إستثمار مقيد بناءا أ( 

ير ال يوجد لدى البنك أموال حسابات استثمار مقيدة يخ اعداد هذا التقر حتى تار

اإلفصاح عن التعامل مع االصول الممولة من قبل حسابات استثمار مقيدة في احتساب االصول المرجحة باوزان المخاطر من أجل أغراض  ب( 
كفاية رأس المال

ير ال يوجد لدى البنك أموال حسابات استثمار مقيدة يخ اعداد هذا التقر حتى تار

اإلفصاح عن التعامل مع االصول الممولة من قبل حسابات استثمار غير مقيدة في احتساب االصول المرجحة باوزان المخاطر من أجل  جـ( 
أغراض كفاية رأس المال

حسب اإلطار التنظيمي للخدمات المصرفية اإلسالمية   )IBRF( فإن 30% )نسبة ألفا( من االصول الممولة عن طريق حسابات اإلستثمار يمكن إستقطاعها 
من االصول المرجحة بأوزان المخاطر اإلجمالية. ويتبع  البنك منهجا متحفظا بحيث ال يتم استقطاع ذلك من االصول المرجحة بأوزان المخاطر.

مجلس
ا�دارة

لجان المجلس

لجان ا�دارة

• لجنة المجلس للمخاطر وا�متثال للحوكمة
• اللجنة التنفيذية للمجلس

• لجنة المجلس للتدقيق
• لجنة المجلس للموارد البشرية

• لجنة ا�دارة
• لجنة إلتزامات ا�صول

• لجنة إدارة تكنولوجيا المعلومات
• لجنة ا�ئتمان وا�ستثمار
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مكونات التمويل حسب نوع العقد كنسبة من إجمالي التمويل د( 
20202019

%لاير عماني )بااللف(%لاير عماني )بااللف(نوع عقد التمويل

2٧.8٧%23.22241,٧08%239,330البيوع والذمم األخرى
3٦.٧9%29.62318,959%305,239إجارة منتهية بالتملك وإجارة االصول

13.85%17.59120,121%181,257 تمويل المشاركة 
21.49%29.5718٦,352%304,714الوكالة باالستثمار

100.00%100.008٦٧,140%1,030,540المجموع اإلجمالي للتمويل

نسبة التمويل لكل فئة من الطرف االخر إلى مجموع التمويل هـ( 
20202019

إجمالي التمويلإجمالي التمويل
%لاير عماني )بااللف(%لاير عماني )بااللف(

4٦.53%46.53403,520%440,481شخصي

1.84%1.8415,9٧٧%28,769المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

51.٦3%51.6344٧,٦43%561,290شركات

0%-0.00%-   حكومة
100%100.008٦٧,140%1,030,540المجموع

اإلفصاح عن القيمة الدفترية ألي أصول مرهونة كضمان )بإستثناء المبالغ المرهونة للبنك المركزي( والشروط واألحكام المتعلقة بكل  و( 
رهن

ير ال يوجد لدى البنك تمويل مضمون قدم بموجبه رهنا لطرف مقابل   يخ اعداد هذا التقر حتى تار

مبلغ أي كفاالت او رهونات قدمها البنك والشروط المرفقة مع تلك الكفاالت او الرهونات. ز( 
أصدر البنك كفالة حسن أداء وكفالة دفعة مقدمة وكفالة شحن بقيمة  109,311  الف لاير عماني ) 31ديسمبر 2019 :  11٦,8٧5  الف لاير عماني حتى 

ير. تاريخ هذا التقر

مخاطر اإلئتمان  .11

عرف مخاطر االئتمان بشكل عام على أنها المخاطر الناشئة عن احتمال عدم قدرة أو رغبة العميل أو الطرف المقابل بالوفاء بالتزاماته بسداد كامل 
ُ
ت

القيمة المطلوبة، سواء عند استحقاقها أو في أي وقت بعد ذلك. تنشأ هذه المخاطر نتيجة احتمالية عدم رغبة العميل  أو  الطرف المقابل  على 
سداد االلتزام  او تراجع مقدرة العميل على السداد مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية للبنك.

يتم إدارة مخاطر اإلئتمان بشكل رئيسي حسب سياسة مخاطر اإلئتمان الموافق عليها من مجلس اإلدارة حيث  يتم التقييم المناسب للمخاطر الكامنة   •
 يسعى لتمويل عمالء بوضع إئتماني جيد 

ً
في طلبات اإلئتمان لضمان محفظة متوازنة للعمالء تنسجم مع سقوف المخاطر لدى  البنك. والبنك أيضا

وتتم عملية تقييم اإلئتمان بتمعن ومهنية و عادة ما يتم الحصول على الضمانات من أجل تخفيف المخاطر والمراقبة المستمرة للحسابات.
يره إلى لجنة  الحوكمة والمخاطر وااللتزام  وحدد البنك هياكل  تتم إدارة  ومراقبة مخاطر االئتمان من قبل فريق إدارة المخاطر، والذي يرفع تقار  •
االئتمان التي بموجبها تقوم لجنة االئتمان واالستثمار والتي تتألف من مدراء من ذوي الخبرة  في القطاع المصرفي بتقييم دقيق لمنح التسهيالت 
وفقا للصالحيات الممنوحة للجنة.تعرض البنك لمخاطر االئتمان يقاس على اساس فردي للطرف المقابل او على اساس مجموعات من االطراف 
ويتم  العماني  المركزي  البنك  وتشريعات  بالبنك  المخاطر  تتخذ وفق سياسات  االئتمانية  القرارات  جميع  ان  متجانسة.كما  ذات خصائص  المقابلة 

مراقبتها وفقا لذلك. 
يعتمد البنك على التصنيفات الخارجية لعمالء الشركات المصنفين واألطراف المقابلة والمعتمدة من قبل البنك المركزي العماني. ويستخدم البنك   •
تصنيفات شركات ستاندرد اند بورس وفيتش وموديز لتقديم تصنيفات لتلك األطراف المقابلة. وفي حال األطراف المقابلة غير المصنفة يقوم البنك 

بتقييم مخاطر اإلئتمان على اساس كل حالة على حده باستخدام نظام داخلي للتقييم
وبخصوص الذمم المستحقة واالصول المالية المتعثرة يتم  وضع مخصص خاص فيما يخص االصول المالية العاملة ومخصص  عام  حسب نظام   •
 مع توجيهات 

ً
يد )تماشيا البنك المركزي العماني.والمخصص الخاص يوضع عندما تكون هنالك  دفعات مستحقة اصل و/او ربح لفترة 90 يوم أو تز

البنك المركزي العماني التي تصدر من وقت الخر( 
ير المالية الدولية إلى تغيير أسلوب خسارة خسارة التمويل الخاص بالبنك بشكل أساسي عن طريق  لقد أدى تطبيق المعيار رقم 9 من معايير التقار  •
استبدال منهج الخسارة المتكبدة من خالل نهج التطلع المستقبلي. منذ 1 يناير 2018 ، يقوم البنك بتسجيل مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة لكافة 
التمويالت والموجودات المالية للديون االخرى غير المحتفظ بها لدى  FVPL، إلى جانب التزامات التمويل وعقود الضمان المالي ، أدوات الملكية 

ير المالية رقم 9 ال تخضع النخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي للتقار
يستند مخصص ECL على خسائر االئتمان المتوقع حدوثها على مدى عمر األصل )خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة )LTECL( ، ما لم تكن هناك   •

)ECL ا ) 12 شهر
ً
يادة كبيرة في مخاطر االئتمان منذ اإلنشاء ، وفي هذه الحالة ، يستند البدل على الخسارة االئتمانية المتوقعة لمدة 12 شهر ز

ا من LTECLs التي تمثل ECLs الناتجة عن األحداث االفتراضية على األدوات المالية التي يمكن تحقيقها في 
ً

ا جزء
ً
تمثل ECL البالغ مدته 12 شهر  •

يخ اإلبالغ. ا بعد تار
ً
غضون 12 شهر
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ا على طبيعة المحفظة األساسية لألدوات 
ً

يتم حساب كل من LTECLs و 12 شهر ECLs إما على أساس فردي أو على أساس جماعي ، اعتماد  •
المالية.

ير حول ما إذا كانت المخاطر االئتمانية لألداة المالية قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف  قام البنك بوضع سياسة ألداء تقييم في نهاية كل فترة تقر  •
األولي ، وذلك من خالل األخذ في االعتبار التغير في مخاطر التخلف عن الدفع الذي يحدث على مدى العمر المتبقي لالداه المالية.

بالنسبة لجمیع الذمم المدینة المستحقة والموجودات المالیة المنخفضة ، یتم إنشاء خسائر االئتمان المتوقعة )ECL( وأداء موجودات التمویل   •
یر المالیة رقم 9. لتقييم متطلبات ECL ، تنقسم األصول المالية إلى ثالثة   لمعاییر المعیار الدولي للتقار

ً
، یتم إنشاء ECL علی نھج مستقل وفقا

يجية ، أي المرحلة 1 ، والمرحلة 2 ، والمرحلة الثالثة. عندما تكون المرحلة األولى من أجل “األداء” ، تكون المرحلة الثانية “ضعيفة األداء”  معايير تدر
ين”. حيث زادت مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ التأسيس. . والمرحلة الثالثة هي لـ “غير المنتظر

اإلفصاح الكمي  1,11
أ( إجمالي اإلئتمان ومتوسط إجمالي اإلئتمان

20202019
متوسط إجمالي اإلئتمانإجمالي اإلئتمانمتوسط إجمالي اإلئتمانإجمالي اإلئتمان

لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(
239,330240,519241,٧0822٦,340البيوع والذمم األخرى

305,239312,099318,959318,51٦إجارة منتهية بالتملك واجارة االصول 
181,257150,689120,12190,529تمويل المشاركة 
304,714245,53318٦,3521٦3,22٧الوكالة باالستثمار

102,21085,272٦8,33359,29٧اإلستثمارات في الصكوك واألوراق المالية
13,01216,90320,٧9413,٦00إستثمار وكالة بين البنوك

1,145,7621,051,01595٦,2٦٧8٧1,508المجموع

تقسيم اإلستثمارات )صكوك واوراق مالية و وكالة استثمار بين البنوك( فيما يتعلق بالتصنيفات الخارجية مبين أدناه:

20202019

التصنيفات الخارجية
اإلستثمارات في الصكوك 

واألوراق المالية
استثمار وكالة بين 

البنوك
اإلستثمارات في الصكوك 

واألوراق المالية
استثمار وكالة بين 

البنوك
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

-   21,834-16,555أ أ أ
٦3-13-أ أ+، أ أ ، أ أ -

1٦,59٦-9,745-أ+، أ، أ-
3,5٦5-160-ب ب ب+، ب ب ب، ب ب ب-

-   76,1681,2903٧,222ب ب+، ب ب،  ب ب-
90.٧28-8021,801 ب+، ب،   ب-

5,96029,2٧٧4٧8غير مصنف
99,48513,012٦8,33320,٧94المجموع

التوزيع الجغرافي للتسهيالت ب( 
المطلوباتالموجودات

استثمارات مستحقة 
من البنوك ووكالة 

بين البنوك
إجمالي 
التمويل

استثمارات 
في الصكوك 

واالوراق المالية*

حسابات  استثمار  
غير مقيدة 

للعمالء ووكالة 
عمالء

وكالة بين 
البنوك

إلتزامات محتملة 
وإرتباطات 

تعاقدية

2020
 لاير عماني

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
1,030,54082,185924,20866,800309,715-   سلطنة عمان

دول مجلس التعاون 
9,824 19,250-3,072- 1,705الخليجي األخرى 

12,346- -   398-   11,244أوروبا وأمريكا الشمالية
5,7834,701-16,555-63أفريقيا وآسيا

91,833336,586 13,0121,030,540102,210924,208المجموع



٢٠٢
ي ٠

ــو
ســنــ

 الـــ
ــــــر

ـريــ
قـــــــ

تـــــــ
لــــــــ

ا

ى 
زو

ـــــــــ
ك نــ

ـــــــــ
ــــــن

ب

121

اإلفصاحات السنوية للعام 2020 للركن 3 من بازل 2 

المطلوباتالموجودات
استثمارات مستحقة 

من البنوك ووكالة 
بين البنوك

اجمالي 
التمويل

استثمارات 
في الصكوك 

واالوراق المالية*

حسابات استثمار 
غير مقيدة 

ووكالة عمالء
وكالة بين 

البنوك

إلتزامات محتملة 
وإرتباطات 

تعاقدية

2019
 لاير عماني

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
8٦5,٧٦039,891٧85,8٧045,٦50300,354  -سلطنة عمان

1,41٧1,3805,82311,2951٧,٧10٧,21٧دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 
يكا الشمالية  1,0594,08٧-399-19,255أوروبا وأمر

يقيا وآسيا 2,40٦12,199-22,220-122أفر
20,٧948٦٧,140٦8,333٧9٧,1٦5٦٦,825323,85٧المجموع

تركز العمالء جـ( 
المطلوباتالموجودات

 

استثمارات مستحقة 
من البنوك ووكالة 

بين البنوك
اجمالي 
التمويل

استثمارات 
في الصكوك 

واالوراق المالية

حسابات استثمار 
غير مقيدة جارية 

ووكالة عمالء
وكالة بين 

البنوك

إلتزامات محتملة 
وإرتباطات 

تعاقدية

2020
 لاير عماني

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
 

 81,718 -414,230 -   440,481-شخصي
  13,012590,0598,685131,98691,833241,797شركات
  94,789-93,525377,992-   -   حكومة

  13,0121,030,540102,210924,20891,833336,586المجموع

المطلوباتالموجودات 

 

استثمارات مستحقة 
من البنوك ووكالة 

بين البنوك
اجمالي 
التمويل

استثمارات 
في الصكوك 

واالوراق المالية

حسابات استثمار 
غير مقيدة جارية 

ووكالة عمالء
وكالة بين 

البنوك
إلتزامات محتملة 

وإرتباطات تعاقدية

2019
 لاير عماني

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
 لاير عماني

)بااللف(
 

82- 351,٧95 -    403,520-   شخصي
 ٦٦,825304,٧٧5 93,831  9,101 20,٧944٦3,٦20شركات
 19,000- 59,232351,539 -   -   حكومة

٦٦,825323,85٧ ٦8,333٧9٧,1٦5 20,٧948٦٧,140المجموع

د(   تركز القطاعات 
المطلوباتالموجودات 

استثمارات مستحقة 
من البنوك ووكالة 

بين البنوك
اجمالي 
التمويل

استثمارات 
في الصكوك 

واالوراق المالية

حسابات استثمار 
غير مقيدة 

ووكالة عميل
وكالة بين 

البنوك

إلتزامات محتملة 
وإرتباطات 

تعاقدية

2020
 لاير عماني

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
-     -   414,230 -   440,481 -   شخصي
110,596 -   22,862 -   105,206 -   إنشاءات

17,942 -   8,245 -   84,214 -   تصنيع
 - 91,833-    -    -   13,012خدمات مالية

94,789 -   93,525377,992 - -   حكومة
70,413 -   15,568 -   216,944 -   خدمات أخرى

42,846 -   183,6958,68585,311 -   أخرى
13,0121,030,540102,210924,20891,833336,586المجموع
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استثمارات مستحقة 
من البنوك ووكالة 

بين البنوك
اجمالي 
التمويل

استثمارات في 
الصكوك واالوراق 

المالية

حسابات استثمار 
غير مقيدة 

ووكالة عميل
وكالة بين 

البنوك

إلتزامات محتملة 
وإرتباطات 

تعاقدية

2019
 لاير عماني

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
82 -   351,٧95 -     403,520شخصي
 11٦,٧13 -   33,291 -   88,52٧إنشاءات

 4٦,25٦ -   11,٦22 -     93,313تصنيع

٦٦,8255,451-    -   20,٧94خدمات مالية
 19,000 -   351,539 59,232حكومة

29,٧28 -   14,32٦ -   91,8٧٧خدمات أخرى
10٦,٦2٧ -   189,9039,10134,592-أخرى

20,٧948٦٧,140٦8,333٧9٧,1٦5٦٦,825323,85٧المجموع

توزيع نوع القطاع حسب األنواع الرئيسية للمنتجات االئتمانية: )هـ( 
استثمارات 

مستحقة من 
البنوك ووكالة 

بين البنوك

اجمالي  
البيوع 

والذمم 
األخرى

اجمالي 
إجارة االصول 

وإجارة منتهية 
بالتملك

مجموع 
تمويل 

المشاركة

اجمالي 
وكالة 

باالستثمار

استثمارات 
في الصكوك 

واالوراق 
المجموعالمالية

بنود خارج 
الميزانية

2020
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
105,206110,596 -   17,2703,6279,09775,212 -   إنشاءات

92,27127,042 -   14,85662,989    278     14,148 -   كهرباء وغاز ومياه
- 13,012 -    -   -   -    -   13,012مؤسسات مالية

124,67343,371 -   21,6623,92817,83081,253 -   خدمات
 -   440,481 -    -   130,168259,86750,446 -   تمويل شخصي

93,52593,52594,788 -   -   - -    -   حكومة
 -    -    -    -   -   - -    -   تمويل غير مقيم

56,08237,53989,02885,2608,685276,34860,789 -   اخرى 
13,012239,330305,239181,257304,714102,2101,145,516336,586المجموع

استثمارات 
مستحقة من 

البنوك ووكالة 
بين البنوك

اجمالي 
البيوع 

والذمم 
األخرى

اجمالي 
إجارة االصول 

وإجارة منتهية 
بالتملك

مجموع 
تمويل 

المشاركة

اجمالي 
وكالة 

باالستثمار

استثمارات 
في الصكوك 

واالوراق 
المجموعالمالية

بنود خارج 
الميزانية

لاير عماني 2019
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

88,52٧11٦,٧13-12.9835.1351.155٦9,254-   إنشاءات
1,580٦.٧42-91٧--٦٦3-   كهرباء وغاز ومياه

20,٧945,451-----20,٧94مؤسسات مالية
90,29٦22,985 -   21,0٧٦15,٧5534,31419,151-   خدمات

-403.520--123,٦292٦0.10919.٧82-   تمويل شخصي
59,23259,23219,000-----   حكومة

-1,380---1,380--   تمويل غير مقيم
83,35٧3٦.580٦4.8٧09٧.0309.10129.938152.9٦٦-   اخرى 

20.٧94241.٧08318.959120.12118٦.352٦8.33395٦.2٦٧323.85٧المجموع
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االستحقاقات التعاقدية للمحفظة حسب األنواع الرئيسية لمنتجات التمويل : )و( 
استثمارات 

مستحقة من 
البنوك ووكالة 

بين البنوك

اجمالي 
البيوع 

والذمم 
األخرى

اجمالي 
اجارة االصول 

واجارة منتهية 
بالتملك

اجمالي 
تمويل 

المشاركة 

اجمالي 
وكالة 

باالستثمار

استثمارات 
في الصكوك 

واالوراق 
المجموعالمالية

بنود خارج 
الميزانية 

2020
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
102,299  13,0128,5441,27415911,67117,20751,867حتى شهر واحد

21,191  81,024 - 21,3812,5773,81253,254-   1-3 أشهر
94,30118,686 25,9723,9514,09155,8164,471-   3-٦ أشهر
7,195 62,159 -   21,1383,9884,83332,200-   ٦-9 أشهر
18,0164,0654,53113,5082,15542,27566,529-   9-12 شهر

92,30148,44751,58187,3792,002281,710116,800-   1-3 سنوات
35,13645,87855,44239,19453,375229,0251,328-   3-5 سنوات

16,842195,05956,80811,69223,000303,4012,558-   اكثر من 5 سنوات
13,012239,330305,239181,257304,714102,2101,145,762336,586المجموع

استثمارات 
مستحقة من 

البنوك ووكالة 
بين البنوك

اجمالي 
البيوع 

والذمم 
األخرى

اجمالي 
اجارة االصول 

واجارة منتهية 
بالتملك

اجمالي 
تمويل 

المشاركة 

اجمالي 
وكالة 

باالستثمار

استثمارات 
في الصكوك 

واالوراق 
المجموعالمالية

بنود خارج 
الميزانية 

2019
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
20,٧948,31٦1,٧125021٧,0544,80153,1٧920,301حتى شهر واحد

12,٦9٧9,٦٦58,42344,14018,55993,48421,342-   1-3 أشهر
33,8٦84,8٦٧3,1٦825,٦355٦3٦8,1012٧,252-   3-٦ أشهر
2,888 43,499 -   13,3٧44,0843,٧٦022,281-   ٦-9 أشهر
23,423٦,٦٧03,42٦15,08٧10,44459,05018٦,08٧-   9-12 شهر

93,04254,23238,10240,8401,59922٧,8158,192-   1-3 سنوات
145,92٦2,313 38,29249,٧٧12٧,٦٧99,85٦20328-   3-5 سنوات

18,٦9٦18٧,95835,0٦111,45912,0392٦5,21355,482-   اكثر من 5 سنوات
95٦,2٦٧323,85٧ 20,٧94241,٧08318,959120,12118٦,352٦8,333المجموع

المجموع الكلي للتمويل ومتوسط التمويل الكلي المستندة على  تمويل حقوق الملكية حسب نوع عقد التمويل خالل السنة الماضية  )ز( 
وعلى مدار الفترة

ير ال يوجد لدى البنك تمويل يستند على حقوق الملكية يخ اعداد هذا التقر حتى تار

توزيع التمويل المتعثر المتأخر وغير المتأخر حسب نوع القطاع )حـ( 

التسهيالت المنتظمة
التسهيالت الغير 

المنتظمة

انخفاض القيمة 
في المرحلة الثالثة 

مقبوض

خسائر انخفاض القيمة 
في المرحلة االولى 

والثانية  مقبوض
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(2020

439,9545273351,054تمويل افراد
--   -   -تمويل غير مقيمين مؤسسات

577,30012,7593,84810,741تمويل مقيمين مؤسسات
1,017,25413,2864,18311,795

التسهيالت المنتظمة
التسهيالت الغير 

مخصص عاممخصص خاصالمنتظمة
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(2019

403,2٧424٦2041,04٧تمويل افراد
٦-   -   1,380تمويل غير مقيمين مؤسسات

4٦1,81٧4231٧18,353تمويل مقيمين مؤسسات
8٦٦,4٧1٦٦93٧59,40٦
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التسهيالت المنتظمةب(
التسهيالت الغير 

المنتظمة

خسائر انخفاض القيمة 
في المرحلة الثالثة 

مقبوض 

خسائر انخفاض القيمة 
في المرحلة االولى 

والثانية مقبوض 
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(2020

5,226 --105,206انشاءات 
7 --92,271الكهرباء والغاز والماء

مؤسسات مالية 
124,6735,0001,6542,202خدمات 

440,4815273351,054تمويل افراد 
تمويل غير مقيمين

2,1943,306 267,9097,766اخرى
1,030,54013,2934,18311,795

التسهيالت المنتظمة
التسهيالت الغير 

مخصص عاممخصص خاص المنتظمة
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(2019

2,00٧--88,52٧انشاءات 
2,٦52--1,581الكهرباء والغاز والماء

----مؤسسات مالية 
90,2128522٦42خدمات 

403,2٧424٦2041,04٧تمويل افراد 
٦- - 1,380تمويل غير مقيمين

281,4983381493,051اخرى
8٦٦,4٧1٦٦93٧59,40٦

توزيع التمويل المتعثر والتمويل المتأخر عن السداد حسب التوزيع الجغرافي  )ط( 

التسهيالت المنتظمة
التسهيالت الغير 

منتظمة

خسائر انخفاض القيمة 
في المرحلة الثالثة 

مقبوض

خسائر انخفاض القيمة 
في المرحلة االولى 

والثانية مقبوض
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(2020

مان
ُ

13,2864,18311,795 1,017,273 سلطنة ع
 -    -    -    -   دول أخرى
13,2864,18311,795 1,017,273 المجموع

التسهيالت المنتظمة
التسهيالت الغير 

امخصص عاممخصص خاصمنتظمة
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(2019

مان
ُ

8٦5,091٦٦93٧59,400سلطنة ع
٦-   -   1,380دول أخرى
8٦٦,4٧1٦٦93٧59,40٦المجموع

توزيع المخصص حسب نوع منتجات التمويل االسالمي )ي( 

التسهيالت المنتظمة
التسهيالت الغير 

منتظمة

خسائر انخفاض القيمة 
في المرحلة الثالثة 

مقبوض

خسائر انخفاض القيمة 
في المرحلة االولى 

والثانية مقبوض
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(2020

439,9545273351,054التمويل الشخصي
 -    -    -    -   التمويل  للشركات خارج السلطنة )غير مقيم(

577,30012,7593,84810,741تمويل الشركات ) مقيم (
1,017,25413,2864,18311,795المجموع
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التسهيالت المنتظمة
التسهيالت الغير 

امخصص عاممخصص خاصمنتظمة
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(2019

403,2٧424٦2041,04٧التمويل الشخصي
٦ -    -   1,380التمويل  للشركات خارج السلطنة )غير مقيم(

4٦1,81٧4231٧18,353تمويل الشركات ) مقيم (
8٦٦,4٧1٦٦93٧59,40٦المجموع

التغير في مخصص الخسائر خالل السنة: )ك( 
20202019

لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(
11,0228,451 الرصيد كما في 1 يناير

ير المالية  التأثير االنتقالي للمعايير الدولية إلعداد التقار
1,014 1,203المبيعات والذمم المدينة األخرى )المالحظة ٧(

 )850(509  اجارة منهية بالتملك )المالحظة 11(
501 3,342وكالة باالستثمار ) المالحظة 12( 

2,40٦ 1,143   مشاركة )المالحظة 9(
8 )45(استثمار )المالحظة 8(

٦ 4 مستحق من البنوك )المالحظة5(
٧ )6(استثمارات وكالة بين البنوك )المالحظة ٦(

 )521(550  التسهيالت غير المباشرة )المالحظة 20(
2,5٧1 6,700 اجمالي الخسائر 

11,022 17,722 الرصيد كما في 31 ديسمبر

غرامات مفروضة على العمالء للتأخير وحسم المبالغ المستلمة نظير التأخير  )ل( 
تم فرض غرامة تأخير على العمالء خالل السنة بمبلغ وقدره 38 الف  لاير عماني )31 ديسمبر 2019: 38 الف  لاير عماني( وتم تحويل مبلغ 38 الف  لاير 
يه والمسجله تحت وزارة االوقاف والشؤؤن الدينية تحت مسمى لجنة الزكاة بوالية السيب واللجان  عماني )2019: 38 الف  لاير عماني( مؤسسات خير

ية واللجنة العمانية للعناية بالقرأن الكريم.  الخير

مخففات مخاطر اإلئتمان  .12

تخفيف مخاطر اإلئتمان يعزى إلى إستخدام عدد من االدوات ، مثل الضمانات والكفاالت لتخفيف مخاطر اإلئتمان التي يتعرض لها البنك. مخففات   •
مخاطر االئتمان تقلل من تعرض البنك لمخاطر االئتمان باعطاء البنك حماية من العقود االئتمانية الغير العاملة  من الطرف المقابل من خالل الضمانات 

وصافي اتفاقيات المقاصه والكفاالت 

اإلفصاح النوعي  1,12
 من اجل تخفيف مخاطر اإلئتمان. االصول المقدمة من قبل العميل يجب ان تلبي 

ً
يأخذ البنك في اإلعتبار فقط الضمانات والكفاالت المقبولة شرعا  •

المعايير التالية حتى يتم قبولها كضمان:
يخ استحقاق التسهيالت المعتمدة, يجب ان يحافظ األصل على قيمته بالمستوى السائد حين إنشائه حتى تار  o

يجب ان يكون من السهل تحويل تلك  االصول الى نقد؛و  o
يجب ان يكون هناك سوق لتلك االصول؛و  o

 على تنفيذ حقوقة على االصول عند  الضرورة.
ً
يجب ان يكون البنك قادرا  o

بخصوص  االصول الممولة بموجب اإلجارة المنتهية بالتملك تستخدم االصول محل التمويل لتخفيف مخاطر التعثر )الخسارة في حال التعثر(.
يقبل البنك هامش جدية  وعربون ورهن حسابات إستثمار ورهن االصول والصكوك )مصنفة/غير مصنفة( وكفاالت اطراف ثالثة )من الدول والبنوك   •

والكيانات المؤسسية و األفراد أصحاب الثروات( كمخففات للمخاطر.
لتقييم الضمانات مقابل التسهيالت يتعمد البنك على تقييم مستقل من قبل مقيم  معتمد ويضمن ان االصول المرهونة كضمان تلبي المعايير   •
المذكورة اعاله. اتباعا لتوجيهات البنك المركزي وهيئة بازل يقوم البنك باحتساب قيمة الضمانات بعد تطبيق معامل خصم مناسب قبل تعيين 

المخصصات وفي حال االضطرار  للتنفيذ على االصول نتيجة التعثر يتم ذلك بقيمة السوق العادلة لكل حالة على حدة.
يضع البنك فى باإلعتبار الكفاالت وإذا كانت بيانات المخاطر/اوزان لمخاطر الكفيل أفضل من الطرف المقابل عندئذ يطبق اوزان المخاطر على أساس   •

تصنيف الكفيل.
بسبب طبيعة العمل المصرفي اإلسالمي الذي يجب أن تكون فيه األصول األساسية ملموسة ومقبولة لغرض هيكل المعامالت مما أدى إلى   •
يادة التركيز على نوع معين من األصول / القطاعات ، أي العقارات. ومع ذلك ، فقد اعتمد البنك ممارسات إدارة ومراقبة حكيمة سليمة وحكيمة  ز

تنطوي على تقليل مخاطر التركيز من خالل تطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات لضمان تنويع المحفظة.
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اإلفصاح الكمي  12.2
اإلفصاح عن مجموع القيمة الحالية حسب نوع الضمان ألي من الموجودات المرهونه كضمان من قبل  البنك  )شامال نسبة الخصم(  أ( 

والشروط واألحكام المتعلقة بالرهونات

20202019
لاير عماني )بااللف(ريال عماني )بااللف(

38٦,548 628,846 عقار
٧٦,999 83,417 أصول منقولة

712,2634٦3,54٧المجموع

يتم تعديل قيمة الضمان وفق معامل الخصم على حسب االطار التنظيمي للخدمات المصرفية )IBRF( وتعليمات البنك المركزي وحيث ان البنك ال يملك 
أي تمويل مقابل أوراق مالية )أسهم حقوق ملكية او صكوك( لذلك لم تطبق معامل الخصم في احتساب االوزان المرجحة للمخاطر او تقييم متطلبات 

المخصص الخاص

اإلفصاح عن القيمة الحاليه لألصول المملوكة والمؤجرة بموجب اإلجارة المنتهية بالتملك ب( 

20202019
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

305,239318,959إجارة منتهية بالتملك

مخاطر  السيولة  .13

مخاطر السيولة هي عدم قدرة البنك على تلبية إلتزاماته عند استحقاقها. وتنشأ عندما يكون البنك غير قادر على توفير النقد لمواجهة االنخفاض في 
يادة في الموجودات. الودائع أو الز

اإلفصاح النوعي  1,13
تدار مخاطر السيولة في البنك وفقا لسياسة إدارة مخاطر السيولة المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة، باإلضافة إلى أحكام وتعليمات إدارة مخاطر   •
ماني. تتضمن سياسة إدارة مخاطر السيولة خطط طوارئ السيولة والتدابير الالزمة بحيث تمكن البنك وبشكل 

ُ
السيولة الصادرة عن البنك المركزي الع

ية.  مستمر من تلبية جميع االلتزامات المستحقة وكذلك تمويل النمو في الموجودات والعمليات التجار
البنك يراقب مخاطر سيولة التمويل المتعلقة بالحسابات الجارية وحسابات اإلدخار وحسابات اإلستثمار على اسس فردية ، كذلك على مستوى   •

البنك ككل من خالل منهج التدفقات النقدية ومنهج المخزون .
ينة في البنك ولجنة الموجودات والمطلوبات بمراقبة ورصد السيولة لضمان ان ال يتعرض البنك إلى مخاطر السيولة ال مبرر لها  تقوم دائرة الخز  •

ية التي تتوافق مع الشريعة. وفي نفس الوقت يقوم باإلستخدام األمثل ألمواله من خالل النشاطات المالية واإلستثمار
لقد قام البنك بتطبيق معايير بازل 3 للسيولة والتي تشمل معدل تغطية السيولة و معدل صافى التمويل المستقر. وتعد هذه المعدالت بمثابة   •

مؤشرات لوضع السيولة بالبنك لتحقيق التزامات البنك قصيرة وطويلة أالجل.
يز مستوى التنظيم، واإلشراف،  بازل 3 هو مجموعة شاملة من التدابير اإلصالحية التي تم وضعها من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية وذلك لتعز  •

وإدارة المخاطر للقطاع البنكي.
وتهدف هذه اإلجراءات إلى:  •

تحسين قدرة القطاع البنكي الحتواء االزمات الناجمة عن الضغوطات المالية واالقتصادية، أيا كان مصدرها  o
تحسين إدارة المخاطر والحوكمة  o

يز الشفافية واالفصاح لدى البنوك  تعز  o

اإلفصاح الكمي  2,13
اإلفصاح المتعلق بمخاطر السيولة مبين ادناه:

مؤشرات التعرض لمخاطر السيولة – الموجودات قصيرة األجل إلى المطلوبات قصيرة األجل أ( 

20202019
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

434,300323,54٧الموجودات قصيرة األجل 
530,363329,٧83المطلوبات قصيرة األجل

98.11%81.89%الموجودات قصيرة األجل إلى المطلوبات قصيرة األجل
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مؤشرات التعرض لمخاطر السيولة – نسبة الموجودات السائله ب( 

20202019
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

133,772133,0٦8الموجودات السائلة
530,363329,٧83المطلوبات قصيرة األجل

1,046,571٧34,9٧9مجموع المطلوبات
40.35%25.22%الموجودات السائله إلى المطلوبات قصيرة األجل

18.11%12.78%الموجودات السائله إلى مجموع المطلوبات
بيان اإلستحقاق للموجودات والمطلوبات جـ( 

تستحق عند الطلب 
ولغاية 30 يوم

أكثر من شهر 
وحتى 6اشهر

اكثر من 6 اشهر 
ولغاية 12 شهر

اكثر من سنة 
ولغاية 5 سنوات

اكثر من 5 
المجموعسنوات

لاير عماني 2020
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

النقد واألرصدة مع البنك 
 67,943  500  -    -    -    67,443 المركزي العماني

أرصدة لدى بنوك و إستثمارات 
 12,996  -    -    -    -    12,996 وكالة بين البنوك

263,765988,158 439,217  98,023  166,251  20,902 تمويالت العمالء 

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
 100,040  22,809  53,398  2,155  4,471  17,207 من خالل حقوق الملكية

موجودات مالية بالتكلفة 
 1,979  -    1,979  -    -    -   المطفأة

 14,175  -    14,175  -    -    -   اإلستثمار في العقارات

 2,264  2,264  -    -    -    -   موجودات غير ملموسة

 1,780  1,780  -    -    -    -   الممتلكات والمعدات

 16,924  7,791  7,128  764  1,057  184 موجودات أخرى

298,9091,206,259 515,897  100,942  171,779  118,732 مجموع الموجودات

 91,833  -    25,025  -    8,470  58,338 حسابات وكالة البنوك

حسابات العمالء و الحسابات 
 924,206  190,180  347,143  166,648  138,426  81,809 اإلستمثارات غير المقيده 

6,03430,177 13,925  5,633  4,585  -   مطلوبات اخرى

مخصص مخاطر اإلستثمار 
 355  355  -    -    -    -   واحتياطي معادلة االرباح

 159,688  159,688  -    -    -    -   حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق 
أصحاب حسابات االستثمارات غير 

356,2571,206,259 386,093  172,281  151,481  140,147 المقيده وحقوق المساهمين

 -    )57,348( 129,804  )71,339( 20,298  )21,415(صافي الفجوة

 -    -    57,348  )72,456( )1,117( )21,415(صافي الفجوة التراكمي
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تستحق عند الطلب 
ولغاية 30 يوم

أكثر من شهر 
وحتى 6اشهر

اكثر من 6 اشهر 
ولغاية 12 شهر

اكثر من سنة 
ولغاية 5 سنوات

اكثر من 5 
المجموعسنوات

2019
 لاير عماني

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(

النقد واألرصدة مع البنك 
89,293 500                      -   -   -   88,٧93 المركزي العماني

أرصدة لدى بنوك و إستثمارات 
20,٧٧٦ -   -   -   -   20,٧٧٦ وكالة بين البنوك

829,523 243,043 334,19٧ 8٦,844 138,٧05 2٦,٧34 تمويالت العمالء 

موجودات مالية بالقيمة العادلة 
٦٦,104 11,803 3٦,102 8,451 4,94٧ 4,801 من خالل حقوق الملكية

موجودات مالية بالتكلفة 
1,993 -   -   1,993 -   -   المطفأة

14,1٧5 -   -   -   14,1٧5 -   اإلستثمار في العقارات

2,3٦٧ 2,3٦٧ -   -   -   -   موجودات غير ملموسة

1,8٧5 1,8٧5 -   -   -   -   الممتلكات والمعدات

8,258 4,25٦ 2,٧98 3٦0 ٧24 120 موجودات أخرى

1,034,3٦4 2٦3,844 3٧3,09٧ 9٧,٦48 158,551 141,224 مجموع الموجودات

 ٦٦,825  -    19,250  -    21,1٧5  2٦,400 حسابات وكالة البنوك

حسابات العمالء و الحسابات 
 ٧9٦,910  14٦,105  283,015  200,345  115,329  52,11٦ اإلستمثارات غير المقيده 

 22,142  1,51٧  8,501  8,412  3,٧12  -   مطلوبات اخرى

مخصص مخاطر اإلستثمار 
 580  580  -    -    -    -   واحتياطي معادلة االرباح

 14٧,90٧  14٧,90٧  -    -    -    -   حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات وحقوق 
أصحاب حسابات االستثمارات غير 

 1,034,3٦4  29٦,109  310,٧٦٦  208,٧5٧  140,21٦  ٧8,51٦ المقيده وحقوق المساهمين

 -    )32,2٦5( ٦2,331  )111,109( 18,335  ٦2,٧08 صافي الفجوة

 -    -    32,2٦5  )30,0٦٦( 81,043  ٦2,٧08 صافي الفجوة التراكمي
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مخاطر السوق   14

مخاطر السوق هي مخاطر الخسارة الناجمة عن التحركات العكسية في عوامل السوق مثل معدالت العائد وأسعار صرف العمالت وقيمة االوراق 
الماليه و األسهم والسلع . تنشأ مخاطر السوق للبنك عادة نتيجة مراكز العمالت األجنبية القائمة واإلحتفاظ باالوراق الماليه والمنتجات ذات العائد 

الثابت. حيث أن مثل هذه األدوات والعمليات تكون معرضة لتحركات السوق العامة والخاصة.

اإلفصاح النوعي  1,14
يسعى البنك للتخفيف والحد من مخاطر السوق من خالل توظيف االستراتيجيات المرتبطة بتحركات أسعار ومعدالت العائد على موجودات  ومطلوبات 
التالية  البنك. تتم مراقبة مخاطر السوق ومخاطر السيولة بشكل دوري من خالل لجنة الموجودات والمطلوبات لدى البنك)ALCO( . تبين اإليضاحات 

تفاصيل مخاطر السوق التي تواجه البنك.

تنقسم الفئات الرئيسية لمخاطر السوق التي تواجهها البنوك إلى التالي:

مخاطر معدل العائد

مخاطر معدل العائد هي المخاطر التي قد تؤدي إلى تحمل البنك لخسائر مالية نتيجة لعدم تطابق معدل العائد على األصول مع أرصدة المودعين. 
يع األرباح بناء على اتفاقية تقسيم العائد عوضا عن ضمان عوائد ثابتة لمالكي حسابات االستثمار. األمر الذي يجنب البنك تحمله لمخاطر كبيرة  ويتم توز

لمعدل العائد.

يع األرباح بما  ية المنقولة وذلك في حال عدم تحقق عوائد مالية للبنك بتوز وبالرغم من ذلك، فإن ترتيبات تقسيم األرباح قد تؤدي إلى المخاطر التجار
يتماشى مع أسعار السوق. وفيما يتعلق بمراقبة آثار تغييرات معدل العائد على االرباح والقيمة االقتصادية للبنك، فقد عمل البنك على تطوير اساليب 
مالئمة الدارة مخاطر السوق والتي تعتمد على تفييم الفجوات باعادة تسعير الموجودات والمطلوبات وتعرض نتائج التقييم وتحليل الحساسية على 

لجنة الموجودات والمطلوبات متى ما تطلب ذلك لحماية مصالح البنك

مخاطر صرف العمالت 

مخاطر صرف العمالت  هي المخاطر الناجمة من تحمل البنك لخسائر نتيجة تحركات عكسية في أسعار صرف العمالت خالل الفترة التي يكون لدى البنك 
تعامالت في العمالت االجنبية.

ويتعامل البنك مع العمالت األجنبية غير ان الحجم األكبر من العمالت األجنبية التي يتعامل معها البنك هي الدوالر وعمالت دول الخليج المرتبطة  بالدوالر.
اضف  إلى ذلك، توجد لدى البنك سقوف محددة وقواعد  للتحكم في مخاطر العمالت األجنبية للدول الغير المرتبطة بالدوالر.

 مخاطر أسعار السلع األساسية

تعرف مخاطر أسعار السلع األساسية بأنها المخاطر المتعلقة بالخسائر التي تنتج عن تقلبات اسعار السلع في السوق على البنود داخل وخارج الميزانية 
على سبيل المثال التقلبات الحاصلة في قيم السلع القابلة للتداول وتكون المخاطر متعلقة بتقلبات القيمة السوقية الحالية والمستقبلية ألصول معينة 
على سبيل المثال، أسعار السلع األساسية ألصول السلم أو القيمة السوقية لألصول المشتراه بعقد المرابحة والتي يتم تسليمها خالل فترة محددة

البنك ال يتعرض بشكل مباشر لمخاطر اسعار السلع  نظرا ألن البنك يجابه مخاطر اسعار السلع عن طريق اساليب التحوط او تنفيذ المعامالت بشكل مباشر 
بحيث ال يكون هناك احتمال لتغير أسعار السوق في الفترة التي يقوم خاللها البنك بتملك السلعة وبيعها للمشتري.

مخاطر األسعار

مخاطر األسعار أو مخاطر االستثمار في األسهم هو عبارة عن المخاطر المتعلقة بأرباح أو رأس المال الذي ينتج عن التغيرات السلبية في قيمة محفظة 
الصكوك واالوراق المالية . لدى البنك استثمارات في الصكوك واالوراق المالية. وجميع االستثمارات يتم تقييمها بأسعار السوق بشكل دوري.كما ان 

جميع االستثمارات تخضع لدراسة مستفيضه وأخذ الموافقات الالزمة بما فيها  موافقة الهيئة الشرعية  لضمان توافقها مع أحكام الشريعة.

ينة وادارة المخاطر ولجنة الموجودات والمطلوبات فيما يخص  ويتولى متابعة وادارة محفظة االستثمار في الصكوك واالوراق المالية بالبنك قسم الخز
االستشمارات االسترايجية يتم مراجعتها بشكل دوري من قبل ادارة المخاطر ولجنة االئتمان واالستثمار بالبنك.

تقسيم الموجودات المرجحة باوزان المخاطر في السوق أ( 

20202019
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

--مخاطر اوراق مالية متداولة

5,10511,991مخاطر تداول العملة األجنبية
--مخاطر السلع

5,10511,991المجموع

الوضع المكشوف لصافي ارصدة العمالت اإلجنبية إلى رأس المال ب( 

20202019
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

8.31%3.29%الوضع المكشوف لصافي ارصدة العمالت اإلجنبية إلى رأس المال

يال العماني مرتبط بالدوالر،عليه فأن تحليل الحساسيه  ير ، ال يوجد لدى البنك ادوات مالية لمحفظة المتاجرة كما ان سعر صرف الر حتى تاريخ هذا التقر
لمخاطر الصرف ال يعتد بها. 
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صافي االرصدة المشكوفة للسلع الى رأس المال  جـ( 
ير. ال توجد لدى البنك أي سلع متوفرة للبيع حتى تاريخ هذا التقر

صافي االرصدة المشكوفة لالوراق الماليه الى رأس المال د( 
ير. ال توجد لدى البنك أي اوراق ماليه  في  محفظة المتاجرة حتى تاريخ هذا التقر

مجموع قيمة الموجودات التي تخضع لمخاطر السوق حسب نوع االصل )هـ( 
األجنبية  العملة  المخاطر تشكل فقط مركز  باوزان  المرجحة  السوق  المتاجرة.موجودات مخاطر  البنك أي استثمارات/أصول في محفظة  ال توجد لدى 

والمذكور اعاله في البند )أ(.

قياس القيمة المعرضة لمخاطر وتحليالت الحساسية ألنواع مختلفة من مخاطر السوق )و( 
يال السعودي )لاير سعودي( ، الدرهم  ير ، ال يوجد لدى البنك ادوات مالية لمحفظة المتاجرة والعمالت األخرى المرتبطة مثل الر حتى تاريخ هذا التقر
يال العماني مرتبط بالدوالر األمريكي ،عليه فأن تحليل الحساسيه لمخاطر الصرف ال  يني(. بما أن الر يني )دينار بحر اإلماراتي )درهم إماراتي( ، الدينار البحر

يعتد بها. 

مخاطر التشغيل  15

اإلفصاح النوعي  1,15
العوامل  أو  األنظمة  أو  الداخلية  العمليات  أو فشل  الناجمة عن عدم مالئمة  المباشرة  غير  أو  المباشرة  الخسائر  التشغيل هي مخاطر  مخاطر   •
ية أو نتيجة ألحداث خارجية. تعتمد أنشطة البنك على القدرة على معالجة عدد كبير من المعامالت بكفاءة ودقة. و تنشأ المخاطر والخسائر  البشر
التشغيلية عادة نتيجة الفشل في أنشطة البنك وعملياته التشغيلية و أنظمة حماية المعلومات والكوارث الطبيعية، واالعتماد على الموردين 
الرئيسيين و عمليات اإلحتيال و تدني جودة الخدمة وعدم االمتثال لألـنظمة والقوانين، وفقدان الموظفين الرئيسيين، واآلثار االجتماعية والبيئية.كما 
تتضمن  المخاطر الناتجة عن عدم االمتثال بالقوانين والمعايير الشرعية ونظرا لخصوصية البنوك االسالمية يتم احتواء مخاطر عدم التقيد بالشريعة 

بوجود ادارة متخصصه للتأكد من تطبيق االسس والمعايير الشرعية
طور البنك سياسة إدارة مخاطر التشغيل وتم تطبيق جميع الضوابط الهامه على جميع المستويات للحد من مخاطر التشغيل. ويوجد لدى كل   •
قسم إجراءات وانظمة موضع التنفيذ لكشف مخاطر التشغيل ضمن مجاالتهم وبموجب ذلك يتم مراجعة أداء اإلدارة على اسس منتظمة. وبيان 
سقوف حدود المخاطر يضع هدف الدارة مخاطر التشغيل المتعلقة باإلدارة وبموجب ذلك تم تصميم خطط العمل وبرامج المنتج لتقليل إحتمال 

مخاطر التشغيل.
ينها في قاعدة البيانات الرئيسية للمتابعة في المستقبل. كذلك  ير ورفع حوادث التشغيل و التي يتم تخز يوجد لدى البنك إجراء محدد لعمل تقار  •
يتم تحديد تعرضات المخاطر ذات اإلحتمالية العالية على اسس سنوية لكل وحدة عمل من الوحدات المساندة وبموجب ذلك تتم مناقشة الضوابط 
تتعلق  الشرعيه تفحص بشكل مستقل اإلجراءات على اسس منتظمة لضمان عدم وجود مخالفات  الرقابة  للمخاطر. وإدارة  التعرض  للتقليل من 

بالشريعة تؤدي إلى خسارة تشغيليه للبنك.
اإلجراءات  تحسين  ان  وحيث  وحداتهم.  ضمن  العاملين  المدراء  وجميع  الموظفين  جميع  مسؤولية  التشغيل  مخاطر  فإن  البنك،  سياسة  حسب   •
والمراقبة هو هدف الدارة البنك بطبيعة الحال، فان على جميع المدراء العاملين تحسين االداء  و الرقابة على اسس منتظمة  عند الحاجة وذلك 

يه اثناء قيامهم بنشاطاتهم. لضمان أن ال يتعرض البنك الي مخاطر تشغيليه غير ضرور
ية العمل والتي تم اعتمادها من قبل مجلس ادارة البنك،. وقد قام البنك خالل العام الماضي  يوجد لدى البنك سياسة واضحة إلدارة إستمرار  •
ية البنك في حال تعرضه ألزمة قد تسبب في وقف أعماله التجارية.كما قام البنك باجراء عملية  بإجراء عملية اختبار للمكتب الرئيسي للتأكد من جاهز
ية البنك لالستمرار في عملياته في حال تعرضه  اختبار للعمليات الحساسة من خالل المواقع المؤقتة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض للتاكد من جاهز

الي ازمة مفاجئة. 
ية للتقليل من آثار  ية العمل بالرغم من عمليات اإلغالق التي تم فرضها كجزء من االجراءات االحتراز لقد التزم البنك خالل العام المنصرم بخطة استمرار  •
يز قنواته االلكترونية مما ممكن موظفي البنك من العمل من المنزل بكفاءة وأمان في الوقت الذي مكن  كوفيد-19، حيث عمل البنك على تعز

العمالء من إجراء معامالتهم المصرفية بأمان من أي مكان وفي أي وقت.
لقد عمل البنك على ضمان صحة وسالمة الموظفين والعمالء، كما عمل على وضع ونشر التوجيهات الالزمة للبقاء في أمان بشكل مستمر خالل   •

العام المنصرم.
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اإلفصاح الكمي  2,15
الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر المعادلة لمخاطر التشغيل الكميه أ( 

لغرض قياس تكاليف رأس المال اتبع البنك منهج المؤشر األساسي بموجب بازل 2 لمخاطر التشغيل هذا المنهج يتطلب من البنك توفير 15% من   •
متوسط الدخل السنوي اإلجمالي لثالثة سنوات كتكلفة رأس مال لمخاطر التشغيل. 

20202019
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

51,26645,330صافي الدخل من نشاطات التمويل
4,0352,554يضاف: صافي الدخل من نشاطات اإلستثمار

5,5145,39٦يضاف: دخل الرسوم
23,36921,٧٧٦تطرح: حصة حسابات اإلستثمار من الدخل

1,8091,513يضاف: دخل آخر
39,25533,01٧مجموع اإليرادات

--يطرح: الدخل اإلستثنائي وغير العادي
39,25533,01٧الدخل الكلي

 في الفا )%15(
ً
5,8884,953الدخل الكلي مضروبا

12.5x 73,603٦1,913الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر التشغيلية
62,10651,5٦٦الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر التشغيلية )متوسط ثالث سنوات(

مؤشرات التعرض لمخاطر التشغيل ب( 

20202019
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

الدخل الكلي المتخذ في إحتساب الموجودات المرجحة باوزان المخاطر  •39,25533,01٧

لم يتم رصد أي دخل غير متوافق مع الشريعة خالل السنة وعندما يحدث مثل ذلك فإن سياسة البنك تقوم على تحويل تلك األموال إلى االعمال   •
ية. الخير

مخاطر معدل  العائد  16

مخاطر معدل العائد هي مخاطر االنحرافات في األرباح أو القيمة االقتصادية نتيجة للحركة العكسية لمنحنى العائد. والتي تكون متركزة بشكل رئيسي 
في محفظة االئتمان والودائع.

اإلفصاح النوعي  1,16
تنشأ مخاطر معدل العائد نتيجة عدم التطابق بين اإلستحقاقات التعاقدية وإعادة التسعير بين الموجودات والمطلوبات سواء بنود داخل الميزانية   •
او خارجها.  تتم إدارة هذه المخاطر من خالل لجنة الموجودات والمطلوبات لدى البنك )ALCO( والتي تقوم بمراجعة أسعار العائد بشكل دوري 

وكذلك إتخاذ القرارات الالزمة بخصوص إعادة تسعير الموجودات والمطلوبات لضمان الحفاظ على مستوى مقبول من صافي العائد. 
الربح المتغير للموجودات المالية  التغيرات المحتملة في معدالت العوائد لسنة واحدة وعلى أساس معدل  لتأثير  بيان الدخل  تحتسب حساسية   •

والمطلوبات المالية الغير متداولة كما في 31 ديسمبر 2019  
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اإلفصاح الكمي  2,16
مؤشرات التعرض لمعدل مخاطر العائد – التسديدات المتوقعة/المقبوضات على التمويل في استحقاقات مختلفة   ·

تستحق حسب 
الطلب خالل 

شهر

تستحق خالل 
شهر ولغاية  

6 شهور

تستحق خالل6 
أشهر ولغاية  

سنة

تستحق من 
سنة الى 5 

سنوات
تستحق أكثر 

من 5 سنوات
غير خاضعه 
المجموعلمعدل الربح

2020
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
نقد وأرصدة لدى البنك 

 67,943  67,943  -  -  -  -  - المركزي الُعماني 
أرصدة لدى بنوك و 
 12,996  12,996  -  -  -  -  -   مؤسسات مصرفية

988,158 -   95,311 351,527  97,016  168,740  275,564 تمويل العمالء
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل حقوق 

 100,040  5,716  23,000  53,207  246  721  17,150 الملكية
موجودات مالية بالتكلفة 

 1,979  -  -  1,979  -    -  - المطفأة
 14,175  14,175  -  -  -  -  - إستثمارات في العقارات 
 2,264  2,264  -  -  -  -  - موجودات غير ملموسة

 1,780  1,780  -  -  -  -  - ممتلكات ومعدات
 16,924  16,924  -  -  -  -  - موجودات أخرى

1,206,259 121,798 118,311 406,713  97,262  169,461  292,714 مجموع الموجودات
 91,833  91,833  -  -  -  -  - حسابات بنوك وكالة
حسابات العمالء و 

حسابات اإلستثمار غير 
 924,206  183,075  141,772  426,297  62,859  69,313  40,890 مقيده

30,17730,177 -  -  -  -  - مطلوبات أخرى
إحتياطي مخاطر 

اإلستثمار و  ومعادلة 
 355  -    355  -  -  -  - االرباح

 159,688  159,688  -  -  -  -  - حقوق المساهمين
مجموع المطلوبات و 

464,7731,206,259 142,127  426,297  62,859  69,313  40,890 حقوق المساهمين 
الفجوة في البنود 

 -   )342,975()23,816( )19,584( 34,403  100,148  251,824 الداخلة في الميزانية
حساسية الفجوة 

التراكمية في معدل 
 - -   342,975 366,791  386,375  351,972  251,824 العائد
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تستحق حسب 
الطلب خالل 

شهر

تستحق خالل 
شهر ولغاية  

6 شهور

تستحق خالل6 
أشهر ولغاية  

سنة

تستحق من 
سنة الى 5 

سنوات
تستحق أكثر 

من 5 سنوات
غير خاضعه 
المجموعلمعدل الربح

لاير عماني 2019 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

نقد وأرصدة لدى البنك 
ماني 

ُ
 89,293  89,293  -    -    -    -    -   المركزي الع

أرصدة لدى بنوك و 
 20,٧٧٦  20,321  -    -    -    -    455 مؤسسات مصرفية

 829,523  -    83,5٧0  2٦5,524  90,٧30  142,140  24٧,559 تمويل العمالء
موجودات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل حقوق 

 ٦٦,104  3,39٦  11,804  21,92٧  5,114  19,122  4,٧41 الملكية
موجودات مالية بالتكلفة 

 1,993  -    -    -    1,993  -    -   المطفأة
 14,1٧5  14,1٧5  -    -    -    -    -   إستثمارات في العقارات 
 2,3٦٧  2,3٦٧  -    -    -    -    -   موجودات غير ملموسة

 1,8٧5  1,8٧5  -    -    -    -    -   ممتلكات ومعدات
 8,258  8,258  -    -    -    -    -   موجودات أخرى

 1,034,3٦4  139,٦85  95,3٧4  28٧,451  9٧,83٧  1٦1,2٦2  252,٧55 مجموع الموجودات
 ٦٦,825  ٦٦,825  -  -  -  -    -   حسابات بنوك وكالة

حسابات العمالء و حسابات 
 ٧9٦,910  1٦1,245  104,5٧0  380,31٦  ٧2,9٧9  59,441  18,359 اإلستثمار غير مقيده

 22,142  22,142  -  -  -  -  - مطلوبات أخرى
إحتياطي مخاطر اإلستثمار 

 580  -  580  -  -  -  - و  ومعادلة االرباح
 14٧,90٧  14٧,90٧  -  -  -  -  - حقوق المساهمين

مجموع المطلوبات و 
 1,034,3٦4  398,119  105,150  380,31٦  ٧2,9٧9  59,441  18,359 حقوق المساهمين 

الفجوة في البنود الداخلة 
 -    )258,434( )9,٧٧٦( )92,8٦5( 24,858  101,821  234,39٦ في الميزانية

حساسية الفجوة التراكمية 
 -    -    258,434  2٦8,210  3٦1,0٧5  33٦,21٧  234,39٦ في معدل العائد

تحليل الحساسية ألرباح البنك ومعدل العائد إلى تحركات السعر او معدل الربح في السوق  •

التأثير على العوائد نتيجة  لمخاطر  معدل العائد في محفظة البنك 

20202019
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

bps 200+ 4,965 5,112 
bps 100+ 2,483 2,55٦ 
bps 200-)4,965()5,112( 
bps 100-)2,483()2,55٦( 

المخاطر التجارية المنقولة   .17

ية المنقولة  تشير إلى حجم المخاطر التي تم تحويلها إلى مساهمي البنك لتخفيض مخاطر  حسابات اإلستثمار على اساس المشاركة  المخاطر التجار
 في تمويل عقود المضاربة. وبموجب عقد المضاربة )تقاسم 

ً
في األرباح )PSIA(  من تحمل بعض او كل المخاطر التي قد يكونون معرضين لها تعاقديا

األرباح وتحمل الخسائر( كمبدأ، فإن حسابات إستثمار المشاركة في األرباح غير المقيده معرضة لتأثير المخاطر الناتجة عن الموجودات التي تم إستثمار 
ية المنقولة المفترضة من قبل البنك. وتتحقق المشاركة في هذه المخاطر عن طريق  اموالهم فيها لكنهم يستفيدون من احتياطيات المخاطر التجار
تشكيل واستخدام احتياطيات مختلفة مثل احتياطى موازنة االرباح وعن طريق تعديل حصة ربح المضارب )البنك كمدير لألموال( حتى يتم تخفيف االثر على 
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العائدات المستحقة إلى حسابات اإلستثمار من التذبذب في العائدات الكلية الناتجة عن مخاطر البنك وبالتالي  ضمان تنافسية العائدات في السوق.

اإلفصاح النوعي  1,17
خصص البنك حساب احتياطى للحد من االثر السلبي لتنظيم  الدخل لحسابات إستثمار المشاركة في األرباح على عائدات مساهميه ولتلبية الخسائر   •
المحتملة ولكن غير المتوقعة التي قد يتحملها حساب اإلستثمار على اإلستثمارات الممولة بواسطة حسابات إستثمار المشاركة في األرباح وهى 

تحديدا:
)PER(إحتياطى معادلة االرباح  •

يتكون احتياطى معدل االرباح من مبالغ مخصصة من الدخل اإلجمالي من المضاربة لتكون متوفرة لتنظيم العوائد المدفوعه إلى حسابات اإلستثمار 
والمساهمين ويتكون من حصة حسابات إستثمار المشاركة في األرباح وحصة المساهمين,

)IRR( إحتياطى مخاطر اإلستثمار  •
يتكون احتياطى مخاطر اإلستثمار من مبالغ مخصصة من دخل حسابات اإلستثمار بعد إستقطاع حصة المضارب من الدخل لمجابهة أي خسائر مستقبلية 

في اإلستثمارات الممولة عن طريق حسابات إستثمار المشاركة في األرباح.

يع ارباح المضاربة خالل الفترة كما يلي: تحليل توز  •

20202019
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

54,7524٧,3٧9 مجموع األرباح القابلة للتوزيع
31,38325,٦03 حصة البنك )كمضارب ورب المال (

15,03714,٦٧4 حصة المودعين من األرباح
7,434٧,1٧0 حصة البنك )كمضارب(

7,603٧,504 صافي الربح الذي يتم توزيعه على المودعين قبل احتياطي مخاطر اإلستثمار واحتياطي معادلة األرباح
)145(225احتياطي لمخاطر اإلستثمار 

--احتياط معادلة االرباح

7603٧,359صافي الربح الذي يتم توزيعه على المودعين بعد احتياطى مخاطر اإلستثمار واحتياطى معادلة األرباح

خالل السنة  ل يكن هناك استغالل  )2019: 0(  من احتياطى معادلة األرباح لغرض تحسين العائدات للمودعين  •
ياخذ البنك جميع الموجودات المرجحة بأوزان المخاطر المموله من قبل حسابات اإلستثمار لغرض الوصول إلى مجموع الموجودات المرجحة بأوزان   •

المخاطر ويتم احتساب متطلبات راس المال بموجب ذلك.

اإلفصاحات الكمية  2,17

2020201920182017
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

54,7524٧,3٧93٧,9٦82٧,95٦1٧,982الربح المكتسب

7,603٧,359٧,٦٧94,19٧1,195الربح الموزع

365,738310,0٧1322,85122٧,٧٧٧15٧,985المحافظ المستثمرة

العائد نسبة الى المحافظ 
0.٧٦%1.84%2.38%2.3٧%2.08%المستثمرة

المخاطر المتعلقة بالعقود  .18

يج متنوع من مخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق وهذا المزيج قد يكون وفق مراحل العقود ولكن بنية  كل نوع من أصول التمويل اإلسالمي معرض إلى مز
المنتج قد تغير  طبيعة المخاطر في مراحل العقود. كما ان السياسات الموضوعه تحد من تعرض البنك لمخاطر ال مبرر لها في اي وقت كما ان جميع 
العقود تتمشاى مع احكام الشريعه االسالمية والمبادئ والتوجيهات التنظيمية ولذلك فان رأس المال المطلوب المخصص لهذا النوع من المخاطر 

)IBRF(.يتماشى مع االطار التنظيمي للخدمات المصرفية االسالمية

اإلفصاح النوعي  1,18
ير فان أصول التمويل تتحمل مخاطر اإلئتمان وبموجب ذلك يتم تخصيص رأس المال حسب األنظمة المطلوبة من قبل البنك  يخ اعداد التقر حتى تار  •

 لمرحلة العقد.
ً
يج المنتجات الحالية ال يغير طبيعة الخطر وفقا المركزي العماني. ومز
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اإلفصاح الكمي  2,18
 لفئات الخطر المختلفة لكل عقد تمويل يتوافق مع الشريعة 

ً
اإلفصاح عن متطلبات رأس المال وفقا

20202019

مخاطر 
االئتمان

مخاطر 
السوق

الموجودات 
المرجحه 

مخاطر السوقمخاطر االئتمانباوزان المخاطر

الموجودات 
المرجحة باوزان   

المخاطر
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(

150,222-318,134 149,616-303,905إجارة منتهية بالتملك و اجارة الممتلكات 
199,٧٦2-211,058 181,698-208,909بيوع وذمم اخرى

3٧2,٧03-183,٦٧2 498,857-298,692وكالة باإلستثمار
11٦,٦5999,92٧ 176,652141,836تمويل المشاركة 

58,438-11٦,8٧٦ 54,656-109,311خطابات ضمان

3,٧85-18,923 23,010-115,561خطابات اعتماد
٦,141-٦,580 1,393-880خطابات قبول وبوالص تحصيل

890,9٧8-9٧1,902 1,051,065-1,213,910المجموع 

19  اإلفصاح العام من حوكمة الشركة

1,19 اإلفصاح النوعي
ير. وعلى هذا النحو فإن  الغاية المهمة من هذه اإلفصاحات هي ضمان الشفافية فيما يتعلق باإلمتثال للشريعة من قبل البنك ومعيار اعداد التقر  •
جميع المعلومات ذات االهمية يتم نشرها بالسرعة الممكنة وفي نفس الوقت يتم االلتزام بالمواعيد المحدده لمتطلبات اإلفصاح للبنك المركزي 

ير المالية. العماني والبنك وتتوافق مع معايير اعداد التقار
حوكمة الشركة هي نظام القوانين والممارسات واإلجراءات التي من خاللها يتم توجيه ومراقبة البنك. وحوكمة الشركة باألساس تشمل موازنة   •
مصالح العديد من المساهمين في البنك – وذلك يتضمن مساهميه وإدارته وعمالئه ومموليه والحكومة والمجتمع. وحيث ان حوكمة الشركة 
 كل مجال في اإلدارة، من خطط العمل والضوابط الداخلية إلى مقياس األداء وإفصاح 

ً
توفر كذلك هيكل لتحقيق أهداف البنك فهي تشمل عمليا

الشركة.
قانون هيئة سوق المال لحوكمة للشركات المدرجة العامة وتوجيهات البنك المركزي العماني حسب اإلطار التنظيمي للخدمات المصرفية اإلسالمية   •
وحوكمة الشركات للخدمات المصرفية والمؤسسات المالية هي القوانين الرئيسية والموجهات لممارسات حوكمة الشركات في سلطنة عمان. 
www. :وبنك نزوى يمتثل لجميع أحكامها. وقانون هيئة سوق المال لحوكمة الشركات يمكن إيجاده على موقع شبكة اإلتصاالت العالمية التالي

cma.gov.om. وقد تم تعريف حوكمة الشركات على نحو اضيق بإعتبارها عالقة كيان بمساهميه أو بشكل أوسع بعالقته بالمجتمع.
واإلفصاح التالي يلخص اإلفصاح عن االطراف ذات الصلة:  •

المجموعاإلدارة العلياهيئة الرقابة الشرعيةالمساهمين الرئيسين

2020
 لاير عماني

)بااللف(
 لاير عماني

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
لاير عماني 

)بااللف(
244 862174 البيوع وذمم اخرى

2,053 424721,557إجارة منتهية بالتملك
1,351 --1,351 تمويل المشاركة 

636163232حسابات العمالء
1,67322681,943حسابات اإلستثمار غير المقيده/ حسابات وكالة عمالء
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المجموعاإلدارة العلياهيئة الرقابة الشرعيةالمساهمين الرئيسين
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(2019

 254  1٦٧  ٧٦  11  البيوع وذمم اخرى
 2,098  1,591  ٧5  432 إجارة منتهية بالتملك

142 -    -   142وكالة باالستثمار 
 208  ٦9  1  138 حسابات العمالء

 3,1٧2  12٧  1  3,044 حسابات اإلستثمار غير المقيده
 3,354  -    -    3,354 ايداعات وكالة 

قوائم الدخل تتضمن المبالغ التالية فيما يتعلق بالمعامالت مع األطراف ذات الصلة:

المجموعاإلدارة العلياهيئة الرقابة الشرعيةالمساهمين الرئيسيين
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(31 ديسمبر 2020

5473798حساب األرباح
----دخل العموالت

1,7511,751--نفقات الموظفين
132-7458مصاريف أخرى

المجموعاإلدارة العلياهيئة الرقابة الشرعيةالمساهمين الرئيسيين
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(31 ديسمبر 2019

٧3  42  ٧  24 حساب األرباح
----دخل العموالت

1,814  1,814  -    -   نفقات الموظفين
125  -    ٦2  ٦3 مصاريف أخرى

المدن  المصرفية اإلسالمية والبنوك في جميع  للمنتجات والخدمات  يفية   التعر الجوالت  العام من خالل  التوعية  برنامج  العام  البنك خالل  نظم   •
الرئيسية. هذه المبادرة تجعل الموظفين أقرب إلى المجتمع وتتيح للزوار الحصول على معلومات متعمقة حول كل المنتجات والخدمات االسالمية  
وكان البنك أيضا جزء من الحملة التي تقوم بها الصحف المحلية والمناقشات التي كانت تقام في عدد من المنتديات رفيعة المستوى والمناقشات 
في الكليات والجامعات في جميع أنحاء مسقط.كما ان جميع المعلومات المتعلقة بالمنتجات المصرفية اإلسالمية حاليا متاحه في موقع بنك 

نزوى شبكة االنترنت.
لدى البنك إجراءات توثيقية للتعامل مع شكاوى العمالء. وقد اسس البنك مركز اتصال مزود بالمصادر المطلوبة من اجل اإلجابة على مكالمات   •
اإلتصال  تفاصيل  إلى  باإلضافة  لإلتصاالت  العالمية  الشبكة  فى  للبنك  موقع  على  الشكاوى  لتسجيل  نموذج  وهناك  مهنية.  بطريقة  العمالء 
للعمالء من اجل تسجيل الشكاوى.كما قام البنك بتطبيق نظام ادارة وتسجيل الشكاوى ويتم تحديثها بصفة مستمرة كما يبلغ العميل بجميع 
عن طريق فريق  مختص يعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي 

ً
مستجدات الشكوى المقدمة عن طريق الرسائل والتنبيهات االليه وتتم ادارته أيضا

البنك له دور نشط في  النوعية في  بالعميل والخدمات  العناية  البنك وخدماته. وفريق  الراجعة عن منتجات  العمالء والتغذية  إلدارة شكاوى 
حلول شكاوى العمالء واألخذ باإلعتبار التغذية الراجعة للعمالء عن المنتجات والخدمات. وجميع الشكاوى يتم تسجيلها والتحقيق فيها من قبل 
أشخاص ليس لهم عالقة مباشرة بموضوع المشكلة. ويبذل البنك جهودا  للتحقق من كل الشكاوى ضمن أطار زمني قصير. وحينما يكون ذلك 
ير دوري عن وضع الشكاوى   تقديم تقر

ً
غير ممكن, يتم اإلتصال بالعميل مباشرة ويتم ابالغة عن الفترة الزمنية لحل موضوع الشكوى. ويتم أيضا

إلى الرئيس التنفيذي واإلدارة العليا ومجلس االدارة حتى نتمكن من تقديم افضل الخدمات للعمالء وتوفير خدمات بنكية اسالمية باسعار مناسبة  
ياده في تقديم الخدمات االسالمية  في متناول ايدي العمال مع االخذ باالعتبار باراء العمالء واقتراحاتهم والذي من شانه ان يجعل البنك في الر

بطريقة احترافيه لعمالئنا االعزاء.
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إجراءات الحوكمة الشرعية
اإلفصاحات النوعية

ل االلتزام التام والصارم بمبادئ ومتطلبات الشريعة اإلسالمية األساس الذي اعتمده بنك نزوى في تصميم منتجاته وخدماته المصرفية وذلك عبر 
ّ
يمث

إطار حوكمة شرعية شامل يتضمن العناصر األساسية التالية التي تضع المعايير والممارسات الضامنة للتوافق مع الشريعة اإلسالمية.

اإلطار التنظيمي للصيرفة اإلسالمية
هو “ كتاب القواعد” الذي أصدره البنك المركزي العماني حول مبادئ الصيرفة اإلسالمية ليحدد المبادئ التوجيهية  للحوكمة الشرعية والمفاهيم  

وإدارة المخاطر والمبادئ المحاسبية وخصائص المنتجات  المسموح اعتمادها في السلطنة من قبل المصارف اإلسالمية.

معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
  لاللتزام 

ً
 رئيسيا

ً
تضم كافة معايير المحاسبة والحوكمة الشرعية التي أصدرتها الهيئة  وأوصى بها البنك المركزي العماني. وتمثل هذه المعايير مرجعا

بالشريعة اإلسالمية في قطاع الصيرفة اإلسالمية. ويتم اللجوء لألحكام الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية بخصوص القرارات الشرعية غير الواردة في 
هذه المعايير.

هيئة الرقابة الشرعية 
هي هيئة تتألف من علماء الشريعة العمانيين والدوليين الذين يقومون بمراجعة  وإصدار الفتاوى حول كافة المنتجات والعمليات ذات الصلة إضافة 
إلى اإلشراف عليها بشكل تام لضمان التزام بنك نزوى بأحكام ومعايير الشريعة اإلسالمية على الدوام. ويلتقى أعضاء هيئة الرقابة الشرعية  للبنك 
 من الشيخ الدكتور محمد بن راشد الغاربي) رئيس الهيئة(، والشيخ الدكتور أزنان بن حسن) نائب رئيس الهيئة، عضو 

ً
بشكل منتظم كل ثالثة أشهر، وتضم كال

جديد( ، والشيخ إبراهيم بن ناصر الصوافي)عضو(.

هذا وقد أسست الهيئة لجنة تنفيذية شرعية متخصصة )اللجان التنفيذية الشرعية( مؤلفة من الشيخ محمد الغاربي والشيخ إبراهيم الصوافي، وتعقد 
لقاءاتها بشكل شهري لمراجعة أعمال البنك من ناحية التزامه بأحكام الشريعة اإلسالمية واستيعاب المتطلبات الحالية لألعمال. وتستند اللجان التنفيذية 

الشرعية على المبادئ التوجيهية لهيئة الرقابة الشرعية وفتاويها.

وبعد وفاة الشيخ الدكتور عبدالستار أبوغدة – طيب اهلل ثراه في شهر أكتوبر 2020 ، قام البنك بتوصية من مجلس إدارة البنك وموافقة البنك المركزي 
 لإلطار التنظيمي 

ً
العماني في شهر ديسمبر 2020 ، بتعيين الشيخ الدكتور أزنان كعضو جديد في هيئة الرقابة الشرعية لضمان اكتمال النصاب القانوني طبقا

للصيرفة اإلسالمية. وقد قدم أعضاء المجلس  واإلدارة  تعازيهم الخالصة لعائلة المرحوم بإذن اهلل تعالى الشيخ الدكتور عبدالستار وأشادوا بجهوده 
الكبيرة في تأسيس الحوكمة الشرعية لبنك نزوى منذ تأسيسه في عام 2012. نسأل اهلل أن يتغمده برحمته الواسعة ويغفر له ويسكنه في جنات 

الفردوس دون حساب.

المراجع الشرعي الداخلي/ رئيس اإلدارة الشرعية
التدقيق الشرعي ووحدة االلتزام   لإلدارة الشرعية. وتشمل مهامه اإلشراف على وحدة 

ُ
رئيسا الداخلي مسؤولياته بصفته  المراجع الشرعي  يتحمل 

وتوفير التدريب الشرعي. إال أن أهم دور فني له هو تنفيذ المراجعة الشرعية لجميع المقترحات/ العروض المالية بالتنسيق مع رئيس الهيكلة الشرعية. 
 من المستندات المطلوبة  للتنفيذ. هذه المهمة عبارة 

ً
ير لكل مقترح/ عرض ويقدم إلى أقسام األعمال المعنية باعتبارها جزءا وبعدها يتم إعداد تقر

عن عملية مراجعة شرعية قبل التنفيذ.

وباإلضافة إلى هذه المهام اليومية، يشرف المراجع الشرعي الداخلي على خطط التدريب والتدقيق الشرعي وجدولها الزمني، ويتولى تقديم اإلرشاد 
 يتولى عملية غرس ثقافة االلتزام  وعمل البحوث  داخل وحدة االلتزام الشرعي، ويقوم المراجع الشرعي 

ً
والتوجيه الشرعي في المسائل اليومية وأيضا

إرسال  يتم  االجتماعات. وبعدها،  االجتماع ومحاضر  بإعداد ملف  الشرعية  الرقابة  لهيئة  المنسق  بدور  المخصص  الفريق  أعضاء  بالتعاون مع  الداخلي 
القرارات والتوجيهات إلى رؤساء أقسام العمل المعنية لاللتزام بها. 

االلتزام والهيكلة الشرعية
يتمحور هذا اإلجراء حول مشاركة وحدة االلتزام الشرعي  على نطاق واسع قبل أن تتم الموافقة على منتج أو معاملة جديدة، فال يتم طرح أي منتج  أو 
. وبالتالي، تقوم الوحدة بدور 

ً
 والحصول على موافقة رسمية من هيئة الرقابة الشرعية مسبقا

ً
عملية جديدة قبل استشارة وحدة االلتزام الشرعي أوال

ية وربع سنوية . تشكل هذه المهمة جوهر النشاط الشرعي  المراجعة واإلشراف الشرعي على عمليات البنك قبل تنفيذها وذلك عبر اجتماعات شهر
 عن تقديم المشورة بخصوص تطوير المنتجات الجديدة  باإلضافة إلى مراجعة برامج المنتجات ووثائقها اإلضافية.  

ً
في الدائرة، كما أنها مسؤولة أيضا

وبهدف دعم ومساندة أنشطة االلتزام بالشريعة، يتم تدقيق المخاطر غير المتوافقة مع أحكام الشريعة بشكل مستمر، ومن ثم يتم تحديد مجموعة 
ية. ويتم تحويل أي دخل من المعامالت غير المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  من الضوابط الالزمة للحد من هذه المخاطر التي تقع نتيجة األخطاء البشر

 للمبادئ التوجيهية  لهيئة الرقابة الشرعية. 
ً
إلى األعمال الخيرية وفقا

التدقيق الشرعي 
يرهم بشكل مباشر إلى هيئة الرقابة الشرعية. ويقوم  هو إجراء داخلي  خاص ومنوط بعدد من موظفي البنك ذوي الكفاءات الذين يرفعون تقار
ير فورية عن أية معاملة  غير متوافقة مع الشريعة  الموظفون المسؤولون عن ذلك بإجراء التدقيق مع التوجيهات الشرعية ذات الصلة. ويتم رفع تقار
يع األرباح  آلية توز الرقابة الشرعية، كما أن القسم مسؤول عن  الالزمة  بشأنها وإلى هيئة  القرارات  التنفيذية الشرعية لمراجعتها واتخاذ  اللجنة  إلى 
لحسابات المضاربة بشكل صحيح  حيث يتم التحقق من تحويل أية إيرادات ناتجة عن المعامالت المالية غير المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية لصالح حساب 

 لتوجيهات هيئة الرقابة الشرعية ومن ثم يتم إبالغ هيئة الرقابة الشرعية التخاذ اإلجراء الشرعي القادم.
ً
ية والتأكد من صرفها وفقا األعمال الخير

التدقيق الشرعي الخارجي
 على التعليمات الواردة  في اإلطار التنظيمي للمعامالت المصرفية اإلسالمية، يقوم البنك بتعيين مدقق مستقل ومختص في التدقيق الشرعي 

ً
بناء

لمراجعة نشاطات البنك بشكل سنوي.
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التدريب الشرعي 
يين وفريق العمل معرفة شاملة  يواصل قسم التدريب الشرعي في البنك تركيزه على برامج التدريب الشرعية لضمان اكتساب كافة الموظفين اإلدار
بأسس الشريعة اإلسالمية وأحكامها. كما تتوسع دائرة التدريب الشرعي  لتشمل األطراف الخارجية وذلك من خالل الحمالت التوعوية بالصيرفة اإلسالمية 

الموجهة لمختلف شرائح المجتمع بما في ذلك األساتذة والتالميذ والطلبة وموظفي الوزارات ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

مراقب مخاطر عدم االلتزام بالشريعة
 لمخاطر عدم االلتزام بالشريعة، ولذلك فإن مهام 

ً
 لإلطار التنظيمي للصيرفة اإلسالمية ، فإنه يجب أن يكون لدى قسم االلتزام بالشريعة مراقبا

ً
وفقا

قسم مخاطر عدم االلتزام بالشريعة تتمثل في التعرف على تحديد، مراقبة، ضبط، وإدارة مخاطر عدم االلتزام بالشريعة في البنك والتي قد تنشأ عن 
التقصير في االلتزام بالقواعد والمبادئ الشرعية كما هي مبينة في اإلطار التنظيمي للصيرفة اإلسالمية الصادر من البنك المركزي العماني والمعايير 
الشرعية  الرقابة  هيئة  رئيس  من  الصادرة   والتوجيهات  والقواعد  اإلسالمية،  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  من  الصادرة  الشرعية 

بخصوص التعرف على معايير مخاطر عدم االلتزام بالشريعة لكل دائرة وكل مهمة.

تقوم وحدة مراقبة مخاطر عدم االلتزام بالشريعة بالقياس الكمي لحجم المعايير التي تم التعرف عليها واكتشاف حاالت عدم االلتزام بالشريعة   -
لكل معيار.

تقوم وحدة مخاطر عدم االلتزام بالشريعة بمراقبة التطورات التي تطرأ على معايير عدم االلتزام بالشريعة خالل العام  وبشكل دوري كما هو   -
ية. ير الشهر معروض في التقار

بالمعايير  إخالل  العمليات بشكل صحيح ومنع اي  للتأكد من ضمان سير  بتوفير معايير ضبط مناسبة  بالشريعة  االلتزام  تقوم وحدة مخاطر عدم   -
واإلرشادات المتعلقة بااللتزام.

2,20 اإلفصاح الكمي
االفصاح عن طبيعة وحجم وعدد مخالفات االلتزام الشرعي خالل العام  •

ية للبنك كما تخضع المعامالت المصرفية بالجملة إلى  وحدة التدقيق الشرعي تجري مراجعة شرعية بصفه مستمرة على جميع المعامالت التجار  •
ية تخضع للتدقيق الشرعي على أساس العينات التي وافقت عليها هيئة الرقابة  التدقيق الشرعي بشكل قاطع ، في حين أن المعامالت التجار
ية وا حكام  الشرعية. وأفادت نتائج التدقيق الشرعية والمالحظات في هذه المعامالت مباشرة إلى الشريعة الذين بدورهم يعطون تعليمات فور
ية، وتذكر  شرعية فيما يتعلق بأي انتهاكات شرعية. في حال تأكيد المخالفة الشرعية فان الربح يحول من هذه المعامالت لحساب الجمعيات الخير

ير هيئة الرقابة الشرعية الربع سنوي.. هذه الحاالت في تقر
خالل هذه الفترة ، لم يكن لدى البنك أي إيرادات غير متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ، كما تم تحويل أي إيرادات محددة غير متوافقة   •

ية. مع الشريعة إلى المؤسسات الخير
 وتم االنتهاء من األمور في ضوء الموافقات واإلرشادات 

ٍ
جميع عدم االلتزام بالمبادئ والقواعد الشرعية إذا وجدت قد تم حلها بشكل مرض  •

الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.
أي مبالغ يتم تحديدها لتكون مستحقة الدفع / قابلة للتحويل إلى الصندوق الخيري قد تم تحويلها إلى الصندوق الخيري خالل فترة زمنية معقولة   •
يخ البيانات المالية ، ال يوجد أي مبلغ لألعمال الخيرية في انتظار التحويل إلى الصندوق الخيري. نؤكد كذلك أن جميع المبالغ  من تحديدها ، وحتى تار

ا لما أقره مجلس الرقابة الشرعية.
ً

ية المعتمدة وفق ا للسياسة الخير
ً

المخصصة للصندوق الخيري تم إنفاقها وفق
اإلفصاح عن المساهمة السنوية للزكاة للبنك، عند االقتضاء، وذلك وفق التشريعات، والجمعية العمومية، والمتطلبات الوطنية أو حسب 

متطلبات هيئة الرقابة الشرعية.  

وتصدر هيئة الرقابة الشرعية شهادة االلتزام الشرعي حينما تحدد انه قد تم مالحظة االلتزام الشرعي في معامالت البنك والعقود وفي حال   •
ير. إضافة الى ذلك وحسب قرار اإلدارة تنص شهادة هيئة الرقابه الشرعيه SSB على ان إحتساب ودفع  أي مخالفة يتم ادراج المالحظة في التقر

الزكاة هو مسؤولية المساهمين. 
مكافات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

يتم تعويض أعضاء هيئة الرقابة الشرعية عن مساهمتهم في اإلشراف على العمل عن طريق مكافئات فصلية موافق عليها باإلضافة الى رسوم   •
مان يستحق أن تفع لهم نفقات السفر واإلقامة في 

ُ
حضور اجتماع هيئة الرقابة الشرعية. وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية الذين يشاركون من خارج ع

ير بمسائل التضارب وسيتم اتخاذ قرار من قبل هيئة الرقابة الشرعية في هذا الصدد. الفندق. وفي حال أي تضارب في المصالح سيتم رفع تقر
خالل السنة, دفع البنك مبلغ    58    الف لاير عماني )31 ديسمبر 2019: ٦2 الف  لاير عماني( لحساب المكافآت إلى هيئة الرقابة الشرعية والذي   •

تضمن نفقات اإلقامة والسفر واإلجتماع والرسوم السنوية.
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اإلفصاح عن المكافآت:  21
الثالثة، كما قام البنك بتحديد خطط مرسومة  تماشيا مع مبادئ وتوجيهات البنك المركزي العماني على إفصاح المكافأت كجزء من الشريحة   •

ير. لالفصاحات النوعية والكمية ذات الصلة في هذا التقر
يلتزم البنك  بعمل مكأفأت عادلة ومتوازنة  ذات اداء عالي تماشيا مع الخطط المستقبيلة للموظفين والمساهمين حيث تهدف هذه السياسة   •

إلى جذب وتحفيز واالحتفاظ  بأفضل  الكوادر البشرية في هذا المجال حيث ان الكوادر البشرية هي عامل  أساسي لنجاح البنك.
ية والذي من اهم اهدافه  وضع المبادئ والمعاييراألولية  لسياسة المكأفأت  في البنك،  لقد عين البنك  مجلس ادارة يختص بالموارد  البشر  •

وضمان البنك مجهزة لتلبية معايير أفضل المعايير الدولية.
الجهات الرئيسه المعرضه للمخاطر:

قام البنك بتحديد اعضاء  الجهات الرئيسه المعرضة للمخاطر  لما النشطتهم من تاثير على مستوى المخاطر للبنك.  •
العوامل الرئيسية التي استخدمت لتحديد الجهات الرئيسه المعرضة  للمخاطر في البنك:-  •

مستوى التسلسل الوظيفي لالدارة والمحدد بالمستويات الوظيفيه) المحدد بالتقييم الوظيفي(  o
مسؤوليات الوظيفة التي تعرضها للمخاطر   o

سياسة المكافآت:

ية بالبنك. نطاق سياسة المكافآت للبنك يمتد ليشمل جميع موظفي البنك وجزء ال يتجزأ من سياسة الموارد البشر  •
مكافآت العاملين في الوظائف الرقابية مثل إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي وااللتزام مستقلة عن أداء األعمال التي يشرفون عليها حيث صممت    •

هذه السياسة لجذب وتحفيز أفضل المواهب في هذا المجال.
معايير مكافآت اإلدارة العليا  تم تصميمها والموافقة عليها من قبل  لجنة الموارد البشرية   •

مكافآت األداء: 

البنك   أعمال  تحقيق خطط  األداء في  إدارة  نظام  الغير مالية ويهدف  المالية واألهداف  االهداف  تحقيق  كال من  األداء على  تستند مكافآت   •
لقياس  والكفاءات  األداء  عوامل  و  الرئيسية  النتائج  مجاالت  على  يستند  .حيث  المستمر  الموظفين  اداء  على  والتركيز  المستمر  األداء  وتحقيق 

وتحسين أداء الموظفين.
سياسة المكافأت  تكون تماشيا مع توجيهات البنك المركزي العماني على مبادئ التعويض والمعايير.  •

يلتزم البنك إلى اتباع ممارسات مكأفات عادلة حيث سيتم على أساس المكافأة على األداء تم تصميم مكافأت تسهم في تحقيق أهداف البنك   •
ويشجع باخذ مخاطر محكمة تماشيا مع القوانين المعمول بها والمبادئ التوجيهية واللوائح.

االفصاحات الكمية:

ية للمجلس خمسه اجتماعات في عام 2020 وتم صرف مبلغ وقدره 9 االلف لاير عماني )31 ديسمبر2019: 9 االلف لاير  عقدت لجنة الموارد البشر  •
عماني( لالعضاء لهذه االجتماعات.

•  تتكون اإلدارة من 15 عضوا )2019: 15 عضوا( للجنة التنفيذية للبنك. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل مكافأت اإلدارة العليا:

20202019
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

1,8651,٦18الرواتب والعالوات                           
33-نهاية الخدمة للموظفين                       

1,8651,٦50المجموع     

________________________________________________________

نهاية افصاحات الركن 3 من بازل 2 
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إدارة المخاطر )تابع(
نسبة تغطية السيولة

قامت لجنة بازل للرقابة المصرفية بنشر إرشادات بازل 3 في يونيو 2011. أصدر البنك المركزي العماني إرشادات نهائية حول تطبيق معايير رأس المال والسيولة 
الجديدة على البنوك في الدولة. تتطلب اللوائح الجديدة من البنوك احتساب نسبة تغطية السيولة )LCR( ونسبة التمويل الصافي المستقر )NSFR( على 
أساس الفترة. يهدف هذا المعيار إلى التأكد من أن لدى البنك مخزون كاف من األصول السائلة عالية الجودة )HQLA( غير المرتبط بها والتي تتكون من النقد 
أو أألصول التي يمكن تحويلها إلى نقد عند خسارة قليلة أو معدومة من القيمة في السوق الخاص، لتبلبة إحتياجات السيولة لمدة 30 يوما تقويميا حسب 
يو المضغط، وعندها يفترض  سيناريو مضغوط. كحد أدنى، يجب أن تمكن أسهم )HQLA( غير المرخصة البنك من البقاء على قيد الحياة حتى يوم 30 من سينار
أن اإلجراءات التصحيحية المناسبة يمكن أن تتخذ من قبل اإلدارة والمشرفين، أو أن البنك يمكن حلها في بطريقة منظمة. وعالوة على ذلك، فإنه يعطي البنك 

ية. المركزي وقتا إضافيا التخاذ التدابير المناسبة، إذا ما اعتبرت ضرور

2020

المخزون من الموجودات السائلة العالية الجودة
الوزن 

الرصيد المعدلالرصيدالترجيحي
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

المستوى األول – الموجودات
1005,4435,443%نقد في الصندوق

10034,74634,746%احتياطي مؤهل في البنك المركزي
10016,55516,555%اوراق مالية مؤهله من حكومات وبنوك مركزية ومن بنوك تنموية متعددة االطراف

10076,16876,168%الديون السيادية المحلية أو البنك المركزي لغير السياديين 0 % المخاطر المرجحه
مجموع المستوى األول – الموجودات

132,913132,913المستوى الثاني أ
البنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام السيادية و بنوك التنمية متعددة األطراف )المؤهلة 

85802682%للوزن الترجيحي %20(
802682مجموع المستوى الثاني أ

المستوى الثاني ب
-BBB و+A  50%صكوك شركات  مصنفة ما بين--

505729%أسهم  مشتركة 
5729مجموع المستوى الثاني ب ) بحد أقصى 15% من الموجودات السائلة عالية الجودة(
859710مجموع المستوى الثاني ب ) بحد أقصى 40% من الموجودات السائلة عالية الجودة(

133,772133,623مجموع المخزون من الموجودات السائلة
التدفقات النقدية الخارجة
10247,31124,731%ودائع األفراد األقل إستقرار

ا
ً

يد عن 30 يوم -0160,303%الودائع ألجل مع فترة استحقاق متبقية تز
10231,84523,185%ودائع شركات األقل إستقرار

4021,2048,482%الشركات الغير مالية و البنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام السيادية 
10058,33858,338%عمالء اخرين

الجزء الغير مستغل حاليا من اإلئتمان 
يع الصغيره 53,067153%عمالء االفراد والمشار

ين  10010,65810,658%سيولة و إئتمان عمالء أخر
5126,3296,316%مطلوبات تمويل طارئة أخرى )خطابات ضمان ، ضمان(

859,055131,863مجموع التدفقات النقدية الخارجة
التندفقات النقدية الداخلة

10020,96820,968%جميع الموجودات األخرى
503,7241,862%المبالغ التي سيتم تلقيها من األفراد

5018,3749,187%المبالغ التي سيتم تلقيها من المؤسسات الغير مالية و من معامالت أخرى غير تلك المذكورة 
المبالغ التي سيتم تلقيها من مؤسسات مالية و بنوك مركزية و من معامالت أخرى غير تلك 

--100%المذكورة
-013,012%األرصدة التشغيلية في المؤسسات المالية األخرى 

56,07732,016مجموع التدفقات النقدية الداخلة
7598,897% من التدفقات النقدية الخارجة

32,016التدفقات الداخلة التي تقتصر على ٧5% من التدفقات الخارجة
99,847صافي التدفقات النقدية الخارجة

133.83نسبة تغطية السيولة)%(
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2019

المخزون من الموجودات السائلة العالية الجودة
الوزن 

الرصيدالترجيحي
الرصيد 
المعدل

لاير عماني 
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

المستوى األول – الموجودات
100٦5,589٦5,589%نقد في الصندوق

10021,83421,834%احتياطي مؤهل في البنك المركزي

10033,٧٧233,٧٧2%اوراق مالية مؤهله من حكومات وبنوك مركزية ومن بنوك تنموية متعددة االطراف

121,194121,194مجموع المستوى األول – الموجودات

المستوى الثاني أ
البنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام السيادية و بنوك التنمية متعددة األطراف )المؤهلة للوزن 

853,٦2٧3,083%الترجيحي %20(

3,٦2٧3,083مجموع المستوى الثاني أ

المستوى الثاني ب
-BBB و+A  50%صكوك شركات مصنفة ما بين

50٦030%أسهم مشتركة 

٦030مجموع المستوى الثاني ب )بحد أقصى 15% من الموجودات السائلة عالية الجودة(

3,٦8٧3,113مجموع المستوى الثاني ب )بحد أقصى 40% من الموجودات السائلة عالية الجودة(

124,881124,30٧مجموع المخزون من الموجودات السائلة

التدفقات النقدية الخارجة
10213,84521,385%ودائع األفراد األقل إستقرار

10134,٧3513,4٧4%الودائع األقل إستقرار شركات 

40٦,9542,٧82%الشركات الغير مالية و البنوك المركزية ومؤسسات القطاع العام السيادية 

1002٦,4002٦,400%عمالء الكيانات القانونية األخرى

الجزء الغير مستغل حاليا من اإلئتمان 
3,2٦41٦3 5%عمالء افراد والشركات الصغيره 

1008,0818,081%عمالء الكيانات القانونية األخرى والتسهيالت االئتمانية والسيولة

5134,٦٧1٦,٧34%مطلوبات تمويل طارئة أخرى )خطابات اعتماد ، ضمان(

٦58,315٧9,01٧مجموع التدفقات النقدية الخارجة

التندفقات النقدية الداخلة
10012,49912,499%جميع الموجودات األخرى

503,4٧٦1,٧38%المبالغ التي سيتم تلقيها من األفراد

5024,10812,054%المبالغ التي سيتم تلقيها من المؤسسات الغير مالية و من معامالت أخرى غير تلك المذكورة 

1004٦14٦1%المبالغ التي سيتم تلقيها من مؤسسات مالية و بنوك مركزية و من معامالت أخرى غير تلك المذكورة

-020,333%األرصدة التشغيلية في المؤسسات المالية األخرى 

٦0,8٧٧2٦,٧52مجموع التدفقات النقدية الداخلة

7559,2٦3% من التدفقات النقدية الخارجة
2٦,٧52التدفقات الداخلة التي تقتصر على ٧5% من التدفقات الخارجة

52,2٦5صافي التدفقات النقدية الخارجة
23٧.84نسبة تغطية السيولة
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نشرت لجنة بازل للرقابة المصرفية إرشادات بازل 3 في يونيو 2011. كما أصدر البنك المركزي العماني إرشادات نهائية بشأن تطبيق معايير رأس المال والسيولة 
الجديدة للبنوك . تشترط اللوائح الجديدة على البنوك حساب نسبة تغطية السيولة )LCR( ونسبة تمويل صافي االستقرار )NSFR( على أساس الفترة. 

تعزز نسبة التمويل الصافي المستقر )NSFR( المرونة على مدى فترة زمنية أطول من خالل مطالبة البنوك بتمويل أنشطتها بمصادر تمويل أكثر استقراًرا 
ا للوائح البنك المركزي العماني ، يتعين على البنوك الحصول على NSFR بأكثر من %100.

ً
بشكل مستمر. وفق

كمية مرجحةكمية غير مرجحةعامل مرتبط2020

 لاير عمانيالتمويل المستقر المتاح
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

100154,968154,968%الركن 1 رأس المال
10010,91310,913%رأس المال من الفئة 2)باستثناء أدوات الفئة 2 ذات االستحقاق المتبقي التي تقل عن سنة واحدة
الودائع الثابتة غير المستحقة)للطلب( والودائع ألجل ذات فترات االستحقاق المتبقية التي تقل عن 

10020,10720,107%سنة واحدة المقدمة من عمالء التجزئة والشركات الصغيرة
الودائع األقل استحقاقا والودائع ألجل ذات فترات االستحقاق المتبقية التي تقل عن سنة 

90158,565142,709%واحدة المقدمة من عمالء التجزئة والشركات الصغيرة
تمويل بفترة استحقاق متبقية تقل عن سنة واحدة مقدمة من عمالء من الشركات غير 

المالية، تمويل بفترة استحقاق أقل من سنة واحدة من الجهات السيادية و  PSEs وبنوك 
50266,176133,088%التنمية متعددة األطراف والمشتركة

جميع المطلوبات وحقوق الملكية األخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعاله، بما في ذلك 
يبية المؤجلة وحقوق األقلية -010,356%االتزامات دون استحقاق محدد)مع معاملىة محددة االلتزامت الضر

461,784إجمالي التمويل المستقر المتاح
مطلوب تمويل مستقر

-080,439%العمالت المعدنية، األوراق النقدية واالحتياطيات لدى البنك المركزي العماني
ية  --50%تمويل بفترة استحقاق بين ستة اشهر وتقل عن سنة واحدة لمؤسسات مالية وبنوك مركز

جميع األصول األخرى غير المدرجة  في الفئات أعاله مع استحقاق المتبقية لمدة تقل عن سنة 
واحدة، بما في ذلك القروض للعمالء من الشركات غير المالية، والتمويالت المقدمة للعمالء من 

50315,324157,662%األفراد والشركات الصغيرة، والتمويالت المقدمة إلى الجهات السيادية والمؤسسات المالية العامة
ية السكنية غير المربوطة ذات أجل االستحقاق المتبقي لمدة عام واحد أو أكثر، وتقل  الرهون العقار

65311,737202,629%وزنا عن المخاطرة بنسبة تقل عن أو تساوي 35% بموجب النهج الموحد
جميع األصول األخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعاله، بما في ذلك القروض المتعثرة، 

والتمويالت المقدمة للمؤسسات المالية ذات أجل االستحقاق المتبقي لمدة عام واحد أو 
اكثر، واألسهم غير المتداولة في البورصة، واألصول الثابتة، والبنود المستقطعة من رأس المال 

10020,96820,968%التنظيمي، والفوائد المحتجزة، والتأمين الموجودات والمصالح الفرعية واألوراق المالية المتعثرة
728,467381,258المجموع الفرعي)أ(

التعرض خارج الميزاينة العمومية
التزامت التمويل الطارئ األخرى، بما في ذلك المنتجات واألدوات مثل الضمانات وخطابات االعتماد 

510,658533%والتسهيالت االئتمانية والسيولة القابلة لإللغاء دون قيد أو شرط 
التزامات غير تعاقدية مثل الطلبات المحتملة إلعادة شراء الديون لديون البنك أو تلك المتعلقة 
بالقنوات، وأدوات االستثمار في األرواق المالية وغيرها من التسهيالت التمويلية، والمنتجات 

المهيكلة التي يتوقع فيها العمالء إمكانية تسويقية جاهزة، وصناديق مدارة يتم تسويقها بهدف 
5126,3296,316%الحفاظ على استقرار القيمة

6,849-المجموع الفرعي)ب(
388,107-إجمالي التمويل المستقر المطلوب)أ+ب(

)%(NSFR- 118.98
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كمية مرجحةكمية غير مرجحةعامل مرتبط2019

 لاير عمانيالتمويل المستقر المتاح
)بااللف(

لاير عماني 
)بااللف(

100144,33٦144,33٧%الركن 1 رأس المال

100٧,944٧,944%رأس المال من الفئة 2)باستثناء أدوات الفئة 2 ذات االستحقاق المتبقي التي تقل عن سنة واحدة

الودائع الثابتة غير المستحقة)للطلب( والودائع ألجل ذات فترات االستحقاق المتبقية التي تقل عن 
1009,0299,029%سنة واحدة المقدمة من عمالء التجزئة والشركات الصغيرة

الودائع األقل استحقاقا والودائع ألجل ذات فترات االستحقاق المتبقية التي تقل عن سنة 
901٦8,340151,50٦%واحدة المقدمة من عمالء التجزئة والشركات الصغيرة

تمويل بفترة استحقاق متبقية تقل عن سنة واحدة مقدمة من عمالء من الشركات غير 
المالية، تمويل بفترة استحقاق أقل من سنة واحدة من الجهات السيادية و  PSEs وبنوك 

50234,51111٧,255%التنمية متعددة األطراف والمشتركة

جميع المطلوبات وحقوق الملكية األخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعاله، بما في ذلك 
يبية المؤجلة وحقوق األقلية -012,934%االتزامات دون استحقاق محدد)مع معاملىة محددة االلتزامت الضر

430,0٧1إجمالي التمويل المستقر المتاح
مطلوب تمويل مستقر

-0109,114%العمالت المعدنية، األوراق النقدية واالحتياطيات لدى البنك المركزي العماني

ية بآجال استحقاق متبقية تتراوح بين ستة أشهر وأقل من  تمويل المؤسسات المالية والبنوك المركز
504٦1231%سنة واحدة

جميع األصول األخرى غير المدرجة  في الفئات أعاله مع استحقاق المتبقية لمدة تقل عن سنة 
واحدة، بما في ذلك القروض للعمالء من الشركات غير المالية، والتمويالت المقدمة للعمالء من 

5029٦,5٧٦148,288%األفراد والشركات الصغيرة، والتمويالت المقدمة إلى الجهات السيادية والمؤسسات المالية العام

ية السكنية غير المربوطة ذات أجل االستحقاق المتبقي لمدة عام واحد أو أكثر، وتقل  الرهون العقار
٦52٧9,202181,482%وزنا عن المخاطرة بنسبة تقل عن أو تساوي 35% بموجب النهج الموحد

جميع األصول األخرى غير المدرجة في الفئات المذكورة أعاله، بما في ذلك القروض المتعثرة، 
والتمويالت المقدمة للمؤسسات المالية ذات أجل االستحقاق المتبقي لمدة عام واحد أو 

اكثر، واألسهم غير المتداولة في البورصة، واألصول الثابتة، والبنود المستقطعة من رأس المال 
10012,49912,499%التنظيمي، والفوائد المحتجزة، والتأمين الموجودات والمصالح الفرعية واألوراق المالية المتعثرة

٦9٧,853342,500المجموع الفرعي)أ(

التعرض خارج الميزاينة العمومية
التزامت التمويل الطارئ األخرى، بما في ذلك المنتجات واألدوات مثل الضمانات وخطابات االعتماد 

58,081404%والتسهيالت االئتمانية والسيولة القابلة لإللغاء دون قيد أو شرط 

التزامات غير تعاقدية مثل الطلبات المحتملة إلعادة شراء الديون لديون البنك أو تلك المتعلقة 
بالقنوات، وأدوات االستثمار في األرواق المالية وغيرها من التسهيالت التمويلية، والمنتجات 
المهيكلة التي يتوقع فيها العمالء إمكانية تسويقية جاهزة، وصناديق مدارة يتم تسويقها 

5134,٦٧1٦,٧34%بهدف الحفاظ على استقرار القيمة

٧,138-المجموع الفرعي)ب(
349,٦3٧-إجمالي التمويل المستقر المطلوب)أ+ب(

)%(NSFR-123.00
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اإلفصاحات السنوية للعام 2020 للركن 3 من بازل 2 

إفصاحات بازل 3 حسب الجداول المستخدمة خالل فترة اإلنتقالية للتعديالت التنظيمية من 1 يناير 2013 الى 1 يناير 2018

20202019
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(رأس المال األساسي لألسهم العادية الشريحة األولى: أدوات رأس المال و اإلحتياطيات

 اليها عالوة اإلصدار 1
ً
152,091 152,091 األسهم العادية لرأس المال )الذي يعادل الشركات الغير مساهمة( مضافا

)5,٧٧2(4,188األرباح المدورة2
2,159 3,2٦٦ينود الدخل الشامل األخرى )اإلحتياطيات األخرى(3
رأس المال الصادر و الخاضع لإلقتطاع التدريجي من رأس المال األساسي لألسهم العادية الشريحة 4

-   األولى ) مطبق فقط للشركات المساهمة العامة(
   -

ضخ رأس مال في القطاع العام الخاضع لإلعفاء حتى 1 يناير 52018
أسهم رأس المال العادية الصادرة من قبل الشركات التابعة و المملوكة من قبل جهات أخرى ) المبالغ ٦

-   المسموحة ضمن رأس المال األساسي لألسهم العادية الشريحة األولى(
   -

148,478 159,545رأس المال األساسي لألسهم العادية الشريحة األولى قبل التعديالت التنظيمية٧
  رأس المال األساسي لألسهم العادية الشريحة األولى التعديالت التنظيمية8
)1,٧29()2,313(تعديالت التفييم التحوطية9
الخسائر الغير متحققة10
يبية المؤجلة11 الشهرة ) بعد خصم المطلوبات الضر
يبية المؤجلة(12 )2,3٦٧()2,2٦4(الموجودات الغير ملموسة األخرى غير حقوق الرهن العقاري ) بعد خصم المطلوبات الضر
يبية التي تعتمد على األرباح المستقبلية باستثناء تلك الناشئة نتيجة الفروقات مؤقتة )بعد 13 موجودات ضر

يبية المؤجلة( -   خصم المطلوبات الضر
حقوق خدمة الرهن العقاري ضمن الحد )%10(14
يبية مؤجلة نتيجة فروقات مؤقتة  ضمن الحد )%10(15 موجودات ضر
يادة عن الحد )%15(1٦ الز
منها: االستثمارات الجوهرية في الشركات المساهمة العامة1٧
منها: حقوق خدمة الرهن العقاري18
يبية مؤجلة نتيجة فروقات مؤقتة  19 -   منها : موجودات ضر
التعديالت التنظيمية المتعلقة بالقوانين المحلية20
التعديالت التنظيمية المطبقة على رأس المال األساسي لألسهم العادية الشريحة األولى نتيجة لعدم 21

كفاية رأس المال اإلضافي الشريحة األولى والثانية لتغطية االقتطاعات 
154,968144,382مجموع التعديالت القانونية لرأس المال عالي الجودة الشريحة األولى  22
23)CET1( 154,968144,382رأس المال األساسي لألسهم العادية الشريحة األولى
رأس المال األساسي لألسهم العادية الشريحة األولى: أدوات رأس المال24
 اليها عالوة اإلصدار 25

ً
-   -   أدوات رأس المال اإلضافي الشريحة األولى الصادرة مضافا

-   -   منها: المصنف من حقوق المساهمين حسب المعايير المحاسبية المطبقة2٦
 -    -   منها: المصنف من حقوق المطلوبات حسب المعايير المحاسبية المطبقة2٧
-   -   أدوات رأس المال الخاضعة لالقتطاع التدريجي من رأس المال اإلضافي الشريحة األولى28
أدوات رأس المال اإلضافي الشريحة األولى )أدوات رأس المال األساسي لألسهم العادية  الشريحة 29

االولى الغير مصنفة ضمن سطر 5(  الصادرة من قبل الشركات التابعة والمملوكة من قبل جهات اخرى ) 
-   المبالغ المسموحة ضمن رأس المال اإلضافي الشريحة االولى(

   -

-   -   منها أدوات رأس المال الصادرة من قبل الشركات التابعة والخاضعة لالقتطاع التدريجي30
-   -   رأس المال اإلضافي الشريحة األولى قبل التعديالت التنظيمية31
رأس المال اإلضافي الشريحة األولى : التعديالت التنظيمية32
االستثمارات في أدوات رأس المال اإلضافي الشريحة األولى33
-   -   ادوات حقوق الملكية المتبادلة ضمن الشريحة االولى34
االستثمارات في الشركات المالية و البنوك و شركات التأمين تقل عن 10% من رأس مال هذه الشركات إذا 35

-   لم يتم دمج بياناتها المالية  ضمن الحد )%10(
   -

يد عن 10% من رأس مال هذه 3٦ االستثمارات الجوهرية في الشركات المالية و البنوك و شركات التأمين تز
الشركات إذا لم يتم دمج بياناتها المالية )صافي المراكز المكشوفة المؤهلة(
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اإلفصاحات السنوية للعام 2020 للركن 3 من بازل 2 

20202019
-   -   التعديالت التنظيمية المتعلقة بالقوانين المحلية3٧
التعديالت التنظيمية المطبقة على رأس المال اإلضافي الشريحة األولى فيما يتعلق بالمبالغ 38

-   المعالجة قبل إصدار تعليمات بازل 3
   -

يبية التي تعتمد على األرباح المستقبلية باستثناء تلك الناشئة نتيجة الفروقات 39 منها: موجودات ضر
يبية المؤجلة( -   مؤقتة )بعد خصم المطلوبات الضر

   -

منها: الموجودات الغير ملموسة االخرى غير حقوق خدمة الرهن العقاري )بعد خصم المطلوبات 40
يبية المؤجلة( -   الضر

   -

التعديالت التنظيمية المطبقة على رأس المال اإلضافي الشريحة األولى نتيجة لعدم كفاية الشريحة 41
-   الثانية لتغطية االقتطاعات

   -

-   -   مجموع التعديالت التنظيمية المطبقة على رأس المال اإلضافي الشريحة األولى42
43)AT1( رأس المال اإلضافي الشريحة األولى   -   -
44)AT1 + CET1 = T1( 154,968144,382 الشريحة األولى لرأس المال
رأس المال الشريحة الثانية: أدوات رأس المال والمخصصات45
 اليها عالوة اإلصدار4٦

ً
-   -   أدوات رأس المال اإلضافي الشريحة األولى الصادرة مضافا

-   -   أدوات رأس المال الخاضعة لالقتطاع التدريجي من رأس المال الشريحة الثانية4٧
أدوات رأس المال الشريحة الثانية )أدوات رأس المال األساسي لألسهم العادية  الشريحة االولى ورأس 48

المال اإلضافي الشريحة األولى الغير مصنفة ضمن سطر 5 و 34(  الصادرة من قبل الشركات التابعة 
-   والمملوكة من قبل جهات اخرى ) المبالغ المسموحة ضمن رأس المال الشريحة الثانية(

   -

-   -   منها: أدوات رأس المال الصادرة من قبل الشركات التابعة والخاضعة لالقتطاع التدريجي49
10,913٧,403المخصصات50
10,9137,403رأس المال الشريحة الثانية قبل التعديالت التنظيمية51
  رأس المال الشريحة الثانية: التعديالت التنظيمية52
-   -   االستثمارات في أدوات رأس المال الشريحة الثاني53
-   -   ادوات حقوق الملكية المتبادلة ضمن الشريحة االولى54
-- مجموع التعديالت التنظيمية للشريحة الثانية لرأس المال:       55
10,9137,403الشريحة الثانية لرأس المال5٦
165,881151,785مجموع رأس المال )لشريحة األول + الشريحة الثانية(5٧
الموجودات المرجحة بالمخاطر المتعلقة بالمبالغ المعالجة قبل إصدار تعليمات بازل58
-   -   منها 59
-   -   منها ٦0
٦1)٦0c+٦0b+٦0a( 1,212,4661,050,000مجموع الموجودات المرجحة بالمخاطر
1,145,25598٦,443منها: مخاطر االئتمان٦2
5,10511,991منها: مخاطر السوق٦3
٦2,10٦51,5٦٦منها: مخاطر التشغيل٦4
نسبة كفاية رأس المال ٦5
13.75%12.78%رأس المال األساسي لألسهم العادية الشريحة األولى )كنسبة للموجودات المرجحة بالمخاطر(٦٦
13.75%12.78%رأس المال الشريحة األولى )كنسبة للموجودات المرجحة بالمخاطر(٦٧
14.46%13.68%مجموع رأس المال )كنسبة للموجودات المرجحة بالمخاطر(٦8

مالحظة:

وافق البنك المركزي العماني على دفع 1.25% أرباح نقدية )1.8٧5 مليون لاير عماني( من األرباح المحتجزة لعام 2020 )2019: ال شيء(. سيتم تقديم قرار 
يع األرباح إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيعقد في 28 مارس 2021. توز

يع األرباح ، ستنخفض نسبة كفاية رأس المال من 13.٦8% إلى 13.53% )2019: 14.4٦%( مقابل الحد األدنى من المتطلبات التنظيمية بنسبة %12.25  بعد توز
ا كجزء من حزمة اإلغاثة(. 

ً
يخ 3 يونيو 2020 ، تم تخفيضه من 13.5% المطبقة سابق ا لتعميم البنك المركزي العماني المرجع BSD / CB / 005/2020 بتار

ً
)وفق

ستنخفض نسبة الشق األول من حقوق الملكية العادية من 12.٧8% إلى 12.٦3% )2019: 13.٧5%( ، وستنخفض نسبة الشق األول من 12.٧8% إلى ٦3.%12 
.)%13.٧5 :2019(
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جدول 2 )أ(

قائمة المركز 
المالي حسب 

القوائم المالية 
القوائم الموحدالمعلنة

قائمة المركز 
المالي حسب 

القوائم المالية 
القوائم الموحدالمعلنة

لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(
ديسمبر 19ديسمبر 19ديسمبر 20ديسمبر 20الموجودات

ماني
ُ

٦٧,943٦٧,94389,29389,293نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الع
 -     -     -    -    شهادات إيداع

12,99٦12,99٦20,32120,321أرصدة لدى بنوك
829,523829,523 988,158988,158 التمويالت اإلسالمية

٦8,09٧ ٦8,09٧ 102,019102,019 إستثمارات صكوك وأسهم
 455    455     -     -    تمويالت بنوك

14,1٧5 14,1٧5 14,1٧5 14,1٧5 إستثمار في العقارات
1,٧801,٧801,8٧51,8٧5ممتلكات ومعدات

يبية مؤجله - - - - موجودات ضر
10,٦25 19,18810,٦25 19,188موجودات أخرى

1,206,2591,034,3641,034,364  1,206,259  مجموع الموجودات
-   المطلوبات

91,83391,833٦٦,825٦٦,825حسابات بنوك
٧9٧,490 ٧9٧,490 924,5٦1 924,5٦1ودائع العمالء

يبة المؤجلة والحالية  -     -     -     -    مطلوبات الضر
30,1٧٧30,1٧٧22,14222,142مطلوبات أخرى

 -     -     -     -    صكوك مساندة
88٦,45٧ 1,04٦,5٧188٦,45٧ 1,04٦,5٧1مجموع المطلوبات
-   حقوق المساهمين
150,000 150,000 150,000 150,000 رأس المال المدفوع

2,091 2,091 2,091 2,091 عالوة إصدار
3,2٦٦3,2٦٦2,1592,159اإلحتاطي القانوني

150150150150احتياطي عام
)5,٧٧2()5,٧٧2(4,1884,188األرباح المدورة

)٧21()٧21()٧()٧(التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمار
-    -    -    -    احتياطي قروض مساندة

159,688159,688147,907147,907مجموع حقوق المساهمين
1,206,2591,206,2591,034,3641,034,364مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
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جدول 2 )ب(

الميزانية حسب 
القوائم المالية 

المعلنة

القوائم الموحده 
الخاضعه 

للتشريعات

الميزانية  حسب 
القوائم المالية 

المعلنة

القوائم الموحده 
الخاضعه 

للتشريعات
لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(لاير عماني )بااللف(

ديسمبر 19ديسمبر 19ديسمبر 20ديسمبر 20الموجودات
ماني

ُ
89,29389,293 ٦٧,943 ٦٧,943 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي الع

20,٧٧٦20,٧٧٦ 12,99٦ 12,99٦ أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مصرفية
--   -   - االستثمارات

1,9931,993 1,9٧9 1,9٧9 محتفظ بها لالستحقاق
0-   -    من ضمن االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق

- -  -  - استثمارات في شركات تابعة
- -  -  - استثمارات في شركات شقيقه 

- - -   - متاح للبيع
٦٦,104٦٦,104 100,040 100,040 استثمارات صكوك وأسهم

- - -   - محتفظ بها للمتاجرة
14,1٧514,1٧5 14,1٧5 14,1٧5 إستثمار في العقارات

- - -   - التمويالت اإلسالمية منها:
- - -   - التمويالت اإلسالمية لبنوك محلية
- - -   - التمويالت اإلسالمية لبنوك أجنبية

812,1٦٦812,1٦٦ 959,389 959,389 التمويالت اإلسالمية لعمالء محلين
- - -    -التمويالت اإلسالمية لعمالء محلين ضمن الفروع المحلية
1,3801,380 -   -   التمويالت اإلسالمية لعمالء محلين ضمن الفروع الخارجية
15,9٧٧15,9٧٧ 28,٧٦9 28,٧٦9 التمويالت اإلسالمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

--   -   - التمويالت اإلسالمية من النوافذ اإلسالمية
1,8٧51,8٧5 1,٧80 1,٧80 األصول الثابتة

- الموجودات األخرى منها:
٦,٦01٦,٦01 15,894 15,894 إيرادات مستحقة وغير مقبوضة ُ

518518 3٧8 3٧8 مصاريف مدفوعة مقدما
8383 83 83  تأمينات مستردة

- - -    الشهرة
2,3٦٧2,3٦٧ 2,2٦4 2,2٦4 غير ملموسة  اخرى 

يبية مؤجله 1٧41٧4 -   -   موجودات ضر
881881 5٦9 5٦9 اخرى

-  أرصدة مدينة في حسابات األرباح والخسائر
1,034,3641,034,364 1,206,259 1,206,259 مجموع الموجودات
150,000150,000 150,000 150,000 رأس المال المدفوع

- منها:
CET1 148,٦28148,٦28 159,٦95 159,٦95 المبلغ المؤهل

AT1 المبلغ المؤهل -  -  - -
-٧21 )٧21( )٧( )٧(اإلحتياطيات التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمار

14٧,90٧14٧,90٧ 159,٦88 159,٦88 مجموع رأس المال
0 الودائع منها:

- -  ودائع بنوك
797,490 797,490 924,561 924,561 ودائع عمالء

- ودائع النوافذ اإلسالمية
- ودائع اخرى

- - -    القروض : من البنك المركزي العماني
٦٦,825٦٦,825 91,833 91,833 من البنوك 

- -  -  - من المؤسسات األخرى
- -  -  - القروض على شكل سندات وصكوك

-  -  -    اخرى
-  -  - مطلوبات اخرى ومخصصات منها:

9,8829,882 13,414 13,414 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة
3,9423,942 ٦,231 ٦,231 شيكات صادرة

5,9445,944 5,83٧ 5,83٧ أرباح مستحقة الدفع 
2,3٧42,3٧4 4,٦95 4,٦95 اخرى

1,034,3٦41,034,3٦4 1,20٦,259 1,20٦,259 المجموع
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اإلفصاحات السنوية للعام 2020 للركن 3 من بازل 2 

جدول 3

إيضاح حول الصفات  األساسية ألدوات راس المال

مان
ُ

يتضمن راس المال المصدر 1,500,000,000 سهم بقيمة 100 بيسة لكل سهم مدفوعة بالكامل. مصدرة وفقا للقوانين المطبقة بسلطنة ع

بنك نزوىالمصدر1.
BKNZ:OMالرمز الموحد )بسوق المال او بلومبرغ او اية اسواق اخرى2.
مانالقانون الحاكم لرأس المال3.

ُ
سلطنة ع

الشريحه 1األحكام اإلنتقالية لبازل 43.
مؤهلاحكام ما بعد تطبيق بازل 53.
منفردالحقوق الفردية / للمجموعة٦.
رأس مال مدفوعنوع ادوات حقوق المليكة ) النوع المحدد لكل دولة(٧.
يخ آخر تعديل(8. مانيالمبالغ المدرجة في رأس المال النظامي )العملة – بالمليون – وفقا لتار

ُ
152,091لاير ع

100 بيسةالقيمة األسمية لألداة9.
راس مال مدفوعالتصنيف المحاسبي10.
يخ اإلصدار11. يل 2012تار 23 أبر
ية أو التاريخ12. ال يوجداألستمرار
يخ اإلستحقاق13. ال يوجدتار
ال يوجدحق الطلب للمصدر الخاضع لموافقة مبدئية من الجهات الرقابية14.
يخ الطلب المحتمل ومبلغ اإلستبدال15. يخ الطب اإلختياري ، وتار ال يوجدتار
يخ الطلب الالحقة ، و الفوائد وارباح األسهم ان وجدت1٦. ال يوجدتوار
ال يوجدالفوائد وارباح األسهم الثابته والمتغيرة1٧.
ال يوجدسعر الفائدة ومدى ارتباطه باية مؤشر18.
ال يوجدوجود اية محددات ألرباح األسهم19.
ال يوجدأختاري بالكامل او جزئيا او الزاميا20.
ال يوجدوجود بند للزادة لتحفيز اإلستبدال21.
ال يوجدالمجموع التراكمي وغير التراكمي22.
ال يوجدقابل لإلستبدال أو غير قابل لإلستبدال23.
ال يوجدلو قاب لإلسترداد ماهي نقطة اإلستبدال24.
ال يوجدهل قابل لإلسترداد كليا او جزئيا25.
ال يوجدسعر اإلستبدال لو قابل لإلستبدال2٦.
يا2٧. ال يوجدلو قابل لإلستبدال هل إلزاميا أو إختيار
ال يوجدلو قابل لإلستبدال ، تحديد األدوات المستبدلة إليها28.
ال يوجدلو قابل لإلستبدال ، تحديد مصدر األدوات المستبدلة إليه29.
ال يوجدنوعية التخفيض30.
ال يوجدنقطة التخفيض عند وجود بند التخفيض31.
ال يوجدهل التخفيض جزئي ام كلي32.
ال يوجدهل التخفيض مؤقت ام دائم33.
يادة34. ال يوجدلو التخفيض مؤقت ماهي آلية الز
ال يوجدالموقع في هيكل  ثانوية  عند التصفية  )تحديد األدوات التي لها احقية او اولوية(35.
ال يوجدمالمح عدم اإللتزام أو التوافق المرحلي3٦.
ال يوجدتوضيح معام عدم اإللتزام ان وجد3٧.
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اإلفصاحات السنوية للعام 2020 للركن 3 من بازل 2 

ير السنة المنتهية   31.12.2020  إطار نسبة الرافعة المالية ومتطلبات اإلفصاح في بازل 3 - تقار

الجدول 1: مقارنة موجزة ألصول المحاسبة ومقياس تعرض نسبة الرافعة المالية
يرجى الرجوع إلى الفقرة 52 من إطار نسبة الرافعة المالية لبازل 3 ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الشركة في يناير 2014

ديسمبر 2019 ديسمبر 2020 الماده 
لاير عماني )بااللف( لاير عماني )بااللف(

 1,3٦5,59٦ 1,206,259 مجموع األصول الموحدة حسب البيانات المالية المنشورة 1
ية المجمعة   تعديل االستثمارات في األعمال المصرفية أو المالية أو التأمينية أو الكيانات التجار

لألغراض المحاسبية ولكن خارج نطاق الدمج التنظيمي
2

ا إلطار المحاسبة المحاسبية  
ً

تسوية األصول االئتمانية المعترف بها في الميزانية العمومية وفق
ولكن مستثناة من قياس التعرض لنسبة الرافعة المالية

3

تعديالت على األدوات المالية المشتقة   4
تعديل معامالت تمويل األوراق المالية )بمعنى ، اتفاقيه اعاده شراء واإلقراض المضمون المماثل(    5

 145,٧51 125.578 تسوية بنود خارج الميزانية العمومية )أي ، التحويل إلى مبالغ معادلة ائتمانية من التعرضات 
خارج الميزانية العمومية(

٦

تعديالت أخرى   ٧
 1,511,34٧  1,331,837 تعرض نسبة الرفع 8

الجدول 2: نموذج الكشف المشترك لنسبة الرافعة المالية
يرجى الرجوع إلى الفقرة 53 من إطار نسبة الرافعة المالية لبازل 3 ومتطلبات اإلفصاح الصادرة عن الشركة في يناير 2014

ديسمبر 2019 ديسمبر 2020 الماده 
لاير عماني )بااللف( لاير عماني )بااللف(

 1,3٦5,59٦  1,206,259 البنود على الميزانية العمومية )باستثناء المشتقات و SFTs ، ولكن بما في ذلك الضمانات( 1
مبالغ األصول المقتطعة في تحديد رأس المال من الفئة 1 بازل 3   2

 1,3٦5,59٦  1,206,259 إجمالي عدد الموجودات في الميزانية العمومية باستثناء المشتقات و SFTs( )مجموع السطور 1 و 2( 3
التعرضات المشتقة  
تكلفة االستبدال المرتبطة بجميع معامالت المشتقات )بمعنى ، صافي هامش التغير النقدي المؤهل(   4
المبالغ اإلضافية لـ PFE المرتبطة بجميع معامالت المشتقات   5
إجمالي الضمانات المطلوبة للمشتقات المقدمة عند استبعادھا من موجودات المیزانیة   

 إلطار المحاسبة التشغیلي
ً
العمومیة وفقا

٦

)خصومات األصول المستحقة من هامش هامش النقدية الوارد في معامالت المشتقات(   ٧
ية المقاصة بواسطة العميل   مرحلة CCP المستثناة من التعرضات التجار

ية الفعلية المعدلة لمشتقات االئتمان المكتوبة القيمة النظر
8

ية الفعلية المعدلة لمشتقات االئتمان المكتوبة   القيمة النظر 9
التعويضات االفتراضية الفعالة المعدلة واالقتطاعات اإلضافية للمشتقات االئتمانية الخطية   10

   -    - مجموع التعرض للمشتقات )مجموع الخطوط من 4 إلى 10( 11
تعرض صفقات تمويل األوراق المالية  
إجمالي أصول SFT بدون اعتراف بالمقاصه ، بعد تعديل معامالت المحاسبة للبيع   12
  SFT المبالغ المحملة من الذمم الدائنة والمديونية النقدية من إجمالي أصول 13
  SFT ألصول CCR تعرض 14
التعرض لمعامالت الوكيل   15

   -    - مجموع عمليات معامالت تمويل األوراق المالية مجموع الخطوط من 12 إلى 15 1٦
التعرضات خارج الميزانية العمومية األخرى  

 323,85٧  336,586 تعرض خارج الميزانية العمومية بالمبلغ اإلجمالي 1٧
)تعديالت للتحويل إلى المبالغ المعادلة االئتمان( )211,008( )1٧8,10٦( 18
145.٧51 125.578 البنود خارج الميزانية العمومية مجموع السطور 17 و 18 19

رأس المال ومجموع التعرض  
144.593 154.974 راس المال المستوى االول  20

1.511.34٧ 1.331.837 مجموع التعرض مجموع الخطوط 3 و 11 و 1٦ و 19 21
نسبة الرافعة المالية  

9.٦ 11.6 نسبة الرافعة المالية لبازل %  22
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فتوى بشأن " شراء البنك  سلع جاهزة مع توكيل البائع )العميل(

ا("
ً
ي بالبيع لطرف ثالث )كون البنك مشتر

د وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ّ

دنا محم
ّ
الم على أشرف المرسلين سي

ّ
الة والس

ّ
 العالمين والص

ّ
الحمد هلل رب

ا بعد، 
ّ

أم

ا(" فقد راجعت هيئة الرقابة 
ً
ي إشارة إلى وثيقة منتج " " شراء البنك  سلع جاهزة مع توكيل البائع ) العميل( بالبيع لطرف ثالث  )كون البنك مشتر

ة في بنك نزوى  وثيقة المنتج، ومفهومه وهيكله ، وإجراءات التنفيذ، واالتفاقيات الالزمة للتنفيذ ، والذي تضمنت اآلتي:
ّ
الشرعي

مفهوم المنتج:

  )
ً
يج  من عقد شراء سلع بثمن حال ) نقدا منتج شراء السلع الجاهزة  مساومة مع توكيل البائع ببيعها يستخدم  لتمويل رأس المال العامل وهو مز

 وعقد وكالة للعميل  بالبيع لطرف ثالث.
ً
يا يكون البنك فيه مشتر

، وتسليم ثمنها 
ً
من خالل برنامج "شراء السلع الجاهزة" هذا، سيمول بنك نزوى العمالء من خالل شرائه للسلع وتملكها  وتسلمها حقيقة أو حكما

 له في بيع البضائع  نفسها بالنقد أو باألجل  إلى طرف ثالث. 
ً
 ، ثم يجعل البنك  العميل وكيال

ً
للبائع ) العميل( نقدا

العقد،   الطرفان في  يتفق عليه  لفترة معينة  حسب ما  غير مباعة  البضائع  بقيت  إذا  السلع   بإعادة شراء   
ً
ا مستقال

ً
تعهد ا 

ً
أيض العميل  سيقدم 

يادة  في ثمن  بيعها للعميل عن التكلفة   وسيكون ثمن  شراء  العميل الوحدة من البضاعة هو القيمة اإلسمية )تكلفة شراء السلعة(،  وال تجوز  الز
 تتغير فيها صفة العين أو قيمتها  وقت  بيع السلعة للعميل.

ٍ
إال  في حال

  منتج  " شراء البنك  سلع جاهزة مع توكيل البائع ) العميل( بالبيع لطرف 
ّ

د هيئة الرقابة الشرعية، بعد مراجعة وثيقة المنتج والهيكل، أن
ّ

وعليه تؤك
ا( "، وحسب الهيكل  الموضح  أعاله متوافق مع األحكام الشرعية اإلسالمية الصادرة عن الهيئة الشرعية للبنك وعن هيئة 

ً
ي ثالث  )كون البنك مشتر

 رقم )8( المرابحة  ، والمعيار الشرعي رقم )23( في الوكالة وتصرف 
ّ

ما المعيار الشرعي
ّ
ة، ال سي

ّ
ة واإلسالمي

ّ
سات المالي

ّ
المحاسبة والمراجعة للمؤس

ة 
ّ
الفضولي، والمعيار الشرعي رقم )58( في  إعادة الشراء ، ومعيار المحاسبة رقم )01( في العرض واإلفصاح العام، وغيرها من المعايير الشرعي

مان ،مع االلتزام بالضوابط الشرعية الواردة بالمعايير المشار إليها أعاله 
ُ

ة اإلجراء في سلطنة ع
ّ
ة ذات العالقة، وبموجب القوانين المرعي

ّ
والمحاسبي

وخاصة ما يتعلق بالضوابط الواردة في معيار)58( إعادة الشراء ، والمذكورة بالبند )5( من المعيار. 

ق؛ واهلل أعلم. 
ّ

ة بتقوى اهلل والتقيد بأحكام الشرع الحنيف في جميع األعمال واهلل الموف
ّ
وتوصي هيئة الرقابة الشرعي

_________________________________________________________________________________________  _________________________________________________________________________________________

فضيلة الشيخ إبراهيم بن ناصر الصّوافي د بن راشد الغاربي   
ّ

فضيلة الشيخ الدكتور محم
عضو لجنة الرقابة الشرعية رئيس  لجنة الرقابة الشرعية      

  

مسقط، 1٦ من شهر  ربيع 2  1442هـ، الموافق له 2020/12/1م.

اجتماع )٧3/3/3(.

فتاوى هيئة الرقابة الشرعية 
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فتوى برنامج حساب "المضاربة" ذو العائد المرتفع لألفراد

حيم 
ّ
حمن الر

ّ
بسم اهلل الر

د وعلى آله وصحبه أجمعين.
ّ

دنا محم
ّ
الم على أشرف المرسلين سي

ّ
الة والس

ّ
 العالمين والص

ّ
الحمد هلل رب

ا بعد،
ّ

أم

، بما فيها اتفاقية 
ٍ

ة في بنك نزوى برنامج حساب "المضاربة" ذو العائد المرتفع لألفراد ومستنداته بشكل واف
ّ
فقد راجعت هيئة الرقابة الشرعي

المضاربة والذي يعتمد على الخطوات التنفيذية األساسية التالية:

 المال / الزبون( ويتولى الطرف الثاني إدارة االستثمار 
ّ

ر الطرف األول رأس المال )رب
ّ

عقد المضاربة هو اتفاقية استثمار بين طرفين  بحيث يوف  .1
)المضارب بنك نزوى(.

يستثمر مدير االستثمار رأس مال المضاربة بعد تبادل اإليجاب والقبول لمدة االستثمار المتفق عليها.  .2

يكون استثمار المضاربة بين الطرفين  على أساس المضاربة المطلقة بحيث يستثمر مدير االستثمار رأس مال المضاربة في استثمارات متوافقة   .3
مع األحكام الشرعية من ضمن وعاء االستثمار العام. ويجوز للمضارب خلط أمواله في استثمار المضاربة.

بح المتوقع تحقيقها من استثمار المضاربة عند تبادل اإليجاب والقبول، ويمكن االستئناس بمؤشر معلوم منضبط 
ّ
رفان على نسبة الر

ّ
يتفق الط  .4

بح المتوقع.
ّ
للتوصل إلى نسبة الر

د آخر.
ّ
 شرط مقي

ّ
 المال استثمار رأس مال المضاربة بقطاع اقتصادي محدد، أو سلعة، أو أي

ّ
د رب

ّ
 إذا قي

ً
يصبح استثمار المضاربة مقيدا  .5

الفارق األساسي لهذا المنتج عن حساب التوفير/ منتجات االستثمار  المجازة للتجزئة والقائمة على المضاربة  هي ميزات / خصائص هذا المنتج    .٦
التي تخول العميل المشترك/ المستثمر بهذا المنتج الحصول على أرباح متوقعة ) ربح استرشادي( أعلى مقارنة بالحسابات األخرى.

 المال  مخاطر 
ّ

ل رب
ّ

يكون الربح على ما شرطا، ويجوز لهما االتفاق على تغيير نسبة التوزيع مع بيان الفترة التي يسري عليها اتفاقهما، ويتحم  .٧
 في حاالت التعدي والتقصير ومخالفة شروط وأحكام اتفاقية المضاربة.

ّ
 إال

ً
 وجدت، ولن يكون المضارب ضامنا

ْ
االستثمار وخسائره، إن

ع مدير االستثمار 
ّ
بح ألموالها المختلطة في استثمار المضاربة، يوز

ّ
سة المالية من الر

ّ
ة المؤس

ّ
عند انتهاء استثمار المضاربة، وبعد استيفاء حص  .8

بح المتفق عليها.
ّ
يع الر المضارب األرباح المتحققة حسب نسبة توز

 له.
ً
بح المتوقع كونه حافزا

ّ
يحتفظ مدير االستثمار المضارب  بالربح الزائد عن الر  .9

يخ انتهاء استثمار المضاربة.  بح المتحقق بتار
ّ
بح شرط أن يخضع للتسوية النهائية بعد مقارنتها بالر

ّ
يجوز توزيع مبالغ على حساب الر  .10

االستثمار  المبلغ والعملة ومدة  باستثمارالمضاربة مثل  الخاصة  السمات  بناء على  المضاربة  استثمارات  لكافة  أوزان مختلفة   إعطاء   
ّ

سيتم  .11
بح . 

ّ
ودفع األرباح والميزات األخرى المطبقة لغرض احتساب الر

 األدنى للرصيد في استثمار المضاربة كأحد المتطلبات األساسية للمشاركة في إجمالي مبلغ المضاربة. وبمجرد استثمار 
ّ

12.  للمصرف أن يضع الحد
 حسب مميزات الحساب المرفقة. 

ً
يا  احتساب الربح بشكل شهري لمبلغ االستثمار ويكون واجب الدفع للعميل شهر

ّ
المبلغ الخاص باالستثمار يتم

 على التكلفه الفعليه للحسابات مع األخذ بعين االعتبار الدراسات التحليليه 
ً

يحق للبنك فرض رسوم الحد األدنى للرصيد اذا ما قرر البنك ذلك بناء  .13
للتكلفه وسيتم تقديمها للجنه الشرعيه من وقت آلخر. وإذا دخل ذلك المال في وعاء المضاربة ثم نزل فإنه يعطى على حساب نقاطه من 

ية التالية إلى حساب جار، وليس له بعد ذلك شيء من األرباح. الربح إن وجد، وإذا بقي على نزوله فإنه يحول منذ بداية الفترة االستثمار

 بإرسال إشعار إلى المضارب بإنهاء االستثمار. وفي هذه الحالة، سيكون 
ً
 المال أن يقوم فورا

ّ
 على رب

ّ
 المال إنهاء االستثمار ، فإن

ّ
إذا اختار رب  .14

 
ّ

 بأن
ً
بح على حسب آخر فترة استثمار أكملها البنك بالفعل، علما

ّ
 وتحقيقا لمبدأ التخارج تطبيق معدالت الر

ً
 المضارب وفق ما يراه مناسبا

ّ
من حق

 األدنى للتأهل للحصول على ربح هو شهر. 
ّ

الحد

نقص 
ُ
 للمبلغ المستثمر وربحه ويصير الجميع رأس مال المضاربة الجديدة، ما لم يطلب المستثمر خالف ذلك، كأن ي

ً
يتجدد استثمار المضاربة تلقائيا  .15

يد فيه. رأس المال أو يز

حمل إيرادات الوعاء االستثماري المصروفات المباشرة، وهي النفقات الفعلية التي دفعت من عمليات االستثمار والتمويل، وأما المصروفات 
ُ
ت  .1٦

ية والعمومية فيتحملها البنك. اإلدار

تتمثل المصروفات المباشرة فيما يأتي:
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تكاليف السفر. أ . 

االستشارات الفنية والقانونية. ب . 

الترجمة في مكاتب متخصصة. ت . 

الرسوم والعموالت المدفوعة للموردين. ث . 

تكاليف التقييم والرهونات. ج . 

فرق العملة ) ربح/ خسارة( بالنسبة والتناسب. ح . 

فرق إعادة التقييم ) ربح/ خسارة( بالنسبة والتناسب. خ . 

 برنامج حساب "المضاربة" ذو العوائد المرتفعة لألفراد متوافق مع األحكام الشرعية الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك 
ّ

د هيئة الرقابة الشرعية أن
ّ

تؤك
 رقم )13( في المضاربة، وغيرها من المعايير 

ّ
ما المعيار الشرعي

ّ
ة، ال سي

ّ
ة واالسالمي

ّ
سات المالي

ّ
والمعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤس

مان.
ُ

ة اإلجراء في سلطنة ع
ّ
ة ذات العالقة، وبموجب القوانين المرعي

ّ
ة والمحاسبي

ّ
الشرعي

ق؛ واهلل أعلم.
ّ

مل لما فيه الخير، واهلل الموف
َ

لن، وإصالح الع
َ

 والع
ّ
ة في السر

ّ
ة بتقوى اهلل وإخالص الني

ّ
وتوصي هيئة الرقابة الشرعي

ة
ّ
ار أبو غد

ّ
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الست

_________________________________________________________________________________________ رئيس لجنة الرقابة الشرعية    

د بن راشد الغاربي
ّ

فضيلة الشيخ الدكتور محم

_________________________________________________________________________________________ رئيس  لجنة الرقابة الشرعية    

افي 
ّ
فضيلة الشيخ إبراهيم بن ناصر الصو

_________________________________________________________________________________________ عضو لجنة الرقابة الشرعية   

مسقط، األحد، 22 من شهر  جمادى الثاني1441هـ، الموافق له 2020/02/1٦م.

فتوى بشأن " االستصناع مع توكيل الصانع ) العميل( بالبيع لطرف ثالث  )البنك مستصنعا(
د وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ّ
دنا محم

ّ
الم على أشرف المرسلين سي

ّ
الة والس

ّ
 العالمين والص

ّ
الحمد هلل رب

ا بعد، 
ّ

أم

ة في بنك نزوى  وثيقة 
ّ
إشارة إلى وثيقة منتج " االستصناع مع توكيل الصانع ) العميل( بالبيع لطرف ثالث  )البنك مستصنعا(" فقد راجعت هيئة الرقابة الشرعي

المنتج، ومفهومه وهيكل المنتج، وإجراءات التنفيذ، واالتفاقيات الالزمة للتنفيذ ، والذي تضمنت اآلتي:

مفهوم المنتج:

 وعقد وكالة للعميل  بالبيع لطرف ثالث، وقد نص معيار 
ً
يج  من عقد استصناع يكون البنك به مستصنعا منتج االستصناع لتمويل رأس المال العامل هو مز

االستصناع الصادر عن آيوفي رقم )11( بالبند 9/٦ " على أنه يجوز للمؤسسة المستصنعة أن توكل الصانع ببيع المصنوع بعد التمكن من قبضه إلى عمالء الصانع 
، أم بأجر مقطوع، أم بنسبة من ثمن البيع، على أال يشترط هذا التوكيل في عقد االستصناع".

ً
لصالح المؤسسة، سواء كان التوكيل مجانا

ون الذين يحتاجون إلى تمويل رأس المال العامل لتلبية طلبات التصنيع الخاصة بهم،وهناك نوعان رئيسان من سلع التصنيع:
ُ

ع
ِ
العمالء المستهدفون هم المصن

 على طلب السوق.
ً

البضائع العامة التي يتم تصنيعها بناء  •

 على أوامر معينة .
ً

البضائع المحددة التي يتم تصنيعها بناء  •

 يمكن تمويل كل من السلع المذكورة  من خالل هذا المنتج وعند تصنيع بضائع محددة ، ستكون هناك حاجة إلى طلب مؤكد من طرف ثالث قبل دخول البنك 
باتفاقية االستصناع.
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 له لبيع البضائع المصنعة إلى 
ً
من خالل برنامج "االستصناع" هذا، سيمول بنك نزوى العمالء لتصنيع السلع التي تحتاج لتصنيع، ثم يجعل البنك  العميل وكيال

طرف ثالث. 

 بإعادة شراء سلع االستصناع إذا بقيت البضائع غير مباعة لفترة معينة  تتغير فيها صفة العين أو قيمتها  من تاريخ 
ً
ا مستقال

ً
ا تعهد

ً
سيقدم العميل أيض

التوكيل بالبيع .

  منتج " االستصناع مع توكيل الصانع ) العميل( بالبيع لطرف ثالث  )البنك مستصنعا(، 
ّ

د هيئة الرقابة الشرعية، بعد مراجعة وثيقة المنتج والهيكل، أن
ّ

وعليه تؤك
سات 

ّ
وحسب الهيكل  الموضح  أعاله متوافق مع األحكام الشرعية اإلسالمية الصادرة عن الهيئة الشرعية للبنك وعن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤس

 رقم )11( االستصناع  واالستصناع الموازي ، والمعيار الشرعي رقم )23( في الوكالة وتصرف الفضولي، والمعيار 
ّ

ما المعيار الشرعي
ّ
ة، ال سي

ّ
ة واإلسالمي

ّ
المالي

ة ذات العالقة، 
ّ
ة والمحاسبي

ّ
الشرعي رقم )58( في  إعادة الشراء ، ومعيار المحاسبة رقم )01( في العرض واإلفصاح العام، وغيرها من المعايير الشرعي

مان ،مع االلتزام بالضوابط الشرعية الواردة بالمعايير المشار إليها أعاله وخاصة ما يتعلق بالضوابط الواردة 
ُ

ة اإلجراء في سلطنة ع
ّ
وبموجب القوانين المرعي

في معيار)58( إعادة الشراء ، والمذكورة بالبند )5( من المعيار. 

ق؛ واهلل أعلم. 
ّ

ة بتقوى اهلل والتقيد بأحكام الشرع الحنيف في جميع األعمال واهلل الموف
ّ
وتوصي هيئة الرقابة الشرعي

د بن راشد الغاربي
ّ

فضيلة الشيخ الدكتور محم

_________________________________________________________________________________________ رئيس  لجنة الرقابة الشرعية    

افي 
ّ
فضيلة الشيخ إبراهيم بن ناصر الصو

_________________________________________________________________________________________ عضو لجنة الرقابة الشرعية   

م  1442هـ، الموافق له 2020/09/1٧م.
ّ
مسقط، 29 من شهر  محر

اجتماع )٧1/3/3(.

فتوى تمويل الدراسة )خدمات التعليم(
قسم التجزئة: ما رأي  اللجنة الشرعية التنفيذية في برنامج تمويل الدراسة في المؤسسات التعليمية، على أن يشتري )يستأجر( البنك المنفعة من الجهة ) 

 بفصل بشكل منفرد أو جميع الفصول دفعة واحدة.
ً
مدرسة أوكلية أو جامعة...الخ( ثم يؤجر المنفعة للطالب سواء كانت فصال

الجواب:

د وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ّ

دنا محم
ّ
الم على أشرف المرسلين سي

ّ
الة والس

ّ
 العالمين والص

ّ
الحمد هلل رب

ا بعد، 
ّ

أم

، ورأت أنه يعتمد على تفاصيل مذكورة في 
ٍ

ة طلب قسم التجزئة  الموافقة على برنامج تمويل خدمات التعليم  بشكل واف
ّ
فقد راجعت هيئة الرقابة الشرعي

البرنامج وعلى  خطوات تنفيذية أساسية. 

وترى اللجنة الشرعية أنه ال مانع من تقديم منتج " تمويل خدمات التعليم" بالضوابط الشرعية اآلتية: 

 بفصل. 
ً
 اشتراها )استأجرها( كاملة أو فصال

ً
أن يشتري) يستأجر(  البنك الخدمة من مزودها سواء  .1

 بفصل، وإذا أجر البنك الخدمة 
ً
 ويؤجرها فصال

ً
يؤجر البنك الخدمة على العميل وفق ما يتفق به معه، ويجوز له أن يشتريها البنك )يستأجرها( كاملة  .2

 بفصل 
ً
ية الالحقة ) الفصول القادمة(، أما إذا أجره الخدمة فصال للعميل كاملة مثل ما اشتراها ) استأجرها(، فإنه ال يملك حق تغيير األجرة للفترات اإليجار

فيحق له إعادة النظر في األجرة للفترات الالحقة) الفصول القادمة(.

إذا أجر البنك الخدمة كاملة ) وحدة واحدة( للعميل فيحق له االشتراط على العميل حلول جميع أقساط اإلجارة في حال أخل بدفع قسطين متفرقين   .3
ما حينها 

ّ
ة التي لم يبدأ العميل االنتفاع بها، فإن ذلك من باب اشتراط تعجيل األجرة وهو جائز، وتكون األجرة المستوفاة مقد

ّ
أو متتاليين حتى عن المد

 بفصل فال يحق له مطالبة العميل إال بأقساط 
ً
عن الفترات الالحقة ) الفصول القادمة( تحت الحساب وتعطى أحكامه، أما إذا أجرها البنك للعميل فصال

الفترات التي استوفاها أو بدأ االنتفاع بها. 

يحق للبنك اشتراط خيار الشرط في عقده مع مزود الخدمة بحيث يتيح له فسخ العقد في حاالت معينة ينص عليها بالعقد.  .4

5.  إذا لم يرغب العميل في االستفادة من الخدمة للفصول الالحقة، فإنه غير ملزم بدفع أجرة الفصول الالحقة التي لم يتعاقد مع البنك فيها، أما الفصل 
 حال، وملزم بدفع ثمنه. 

ِ
الذي بدأ الطالب في االستفادة من منفعته فهو محسوب عليه على كل
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يجب عدم الربط بين الخدمة التي تعاقد فيها المصرف مع مقدم الخدمة، والخدمة التي يقدمها المصرف للعميل.   .٦

 بالبيع أو الشراء)االيجار أواالستئجار( للخدمة. 
ً
 ملزما

ً
يجوز أن يقدم أحد الطرفين وعدا  .٧

 بفتوى الهيئة الشرعية للبنك في ذات الخصوص تحت عنوان 
ً
 على أن يتم العمل في ذلك أيضا

)إفادة الهيئة الشرعية رقم )5(، والمختصة بمنتج إجارة الخدمات، المؤرخة في 4/ذو الحجة/1433، الموافق له : 20/أكتوبر/2012(.

د بن راشد الغاربي
ّ

فضيلة الشيخ الدكتور محم

_________________________________________________________________________________________ رئيس  لجنة الرقابة الشرعية    

افي
ّ
فضيلة الشيخ إبراهيم بن ناصر الصو

_________________________________________________________________________________________ عضو لجنة الرقابة الشرعية   

4 ربيع الثاني، 1442هـ ، الموافق 2020/11/19م.

منتج تمويل " خدمات التعليم" 

فتوى برنامج حساب "الوكالة باالستثمار"  تحت الطلب لألفراد والشركات
د وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ّ
دنا محم

ّ
الم على أشرف المرسلين سي

ّ
الة والس

ّ
 العالمين والص

ّ
الحمد هلل رب

ا بعد، 
ّ

أم

، بما فيها اتفاقية 
ٍ

ة في بنك نزوى برنامج حساب "الوكالة باالستثمار تحت الطلب" لألفراد/ الشركات، ومستنداته بشكل واف
ّ
فقد راجعت هيئة الرقابة الشرعي

الوكالة وملحقاتها. ويعتمد هذا المنتج على الخطوات التنفيذية األساسية التالية: 

ل / الزبون( واآلخر مدير االستثمار )الوكيل بنك نزوى(؛ 
ّ

 المال المستثمر )الموك
ّ

تكون الوكالة باالستثمار بين طرفين، أحدهما رب  .1

بح المتوقع تحقيقها عند تبادل اإليجاب والقبول وتكون غير 
ّ
رفان على نسبة الر

ّ
يتبادل الطرفان اإليجاب والقبول إلتمام التعاقد بينهما. وقد يتفق  الط  .2

بح المتوقع.
ّ
مضمونة على الوكيل، ويمكن االستئناس بمؤشر معلوم منضبط للتوصل إلى نسبة الر

ر؛ 
َ

د أجرة الوكيل بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المال المستثم
ّ

تحد  .3

دة؛ 
ّ

ده بعدم فسخها قبل المدة المحد
ّ

تكون الوكالة باالستثمار الزمة عند توقيعها بتحديد أجر الوكيل أو بتعه  .4

؛ 
ً
يخ المذكور فإن عرض االستثمار يكون الغيا يخ االستثمار المتفق عليه، وإذا لم يدفع مبلغ االستثمار في التأر ل مبلغ االستثمار في تار

ّ
يدفع الموك  .5

ل؛ 
ِّ

 بما يحقق مصلحة الموك
ً
ينة العامة أو فيما يراه مناسبا  أن يستثمر الوكيل مبلغ االستثمار في وعاء الخز

ّ
 بحيث يحق

ً
يكون االستثمار مطلقا  .٦

ل وجهة االستثمار وشروطه في اإليجاب والقبول. 
ّ

د الموك
ّ

 إذا حد
ً
دا

ّ
يكون االستثمار مقي  .٧

 في حاالت التعدي أو التقصير أو مخالفة شروط االتفاقية؛ 
ّ
ال يضمن الوكيل ربح االستثمار وتكون يده يد أمانة إال  .8

 ربح االستثمار بعد اقتطاع أجرة الوكيل؛ 
ّ

ل المستثمر مخاطر االستثمار ويستحق
ّ

ل الموك
ّ

9.  يتحم

ع لصالح الوكيل على أساس حافز أداء  باإلضافة إلى أجر الوكالة؛ 
ّ

 ما زاد عن ربح االستثمار المتوق
ّ

يجوز تعيين بعض أو كل  .10

ل بعد بدء االستثمار وظهور ربح )تحت الحساب(، على أن تجري تسوية األرباح 
ّ

ه، إلى الموك
ّ
ع، أو كل

ّ
بح المتوق

ّ
 من الر

ً
 جزءا

ً
ما

ّ
يجوز للوكيل أن يدفع مقد  .11

بح الحقيقي عند تصفية االستثمار؛  
ّ
المدفوعة مقابل الر

بح 
ّ
ته من الر

ّ
ل بحص

ِّ
يخ االنتهاء المتفق عليه. وإذا وافق الوكيل على ذلك فعليه أن يعلم الموك ل أن يطلب تصفية أو إنهاء االستثمار قبل تار

ّ
يجوز للموك  .12

جد. 
ُ

عن مدة االستثمار، إن و

 برنامج "وكالة االستثمار" ومستند اتفاقية االستثمار متوافق مع األحكام الشرعية اإلسالمية الصادرة 
ّ

د هيئة الرقابة الشرعية، نتيجة هذه المراجعة، أن
ّ

وتؤك
 رقم )4٦( في وكالة االستثمار، والمعيار 

ّ
ما المعيار الشرعي

ّ
ة، ال سي

ّ
ة واإلسالمي

ّ
سات المالي

ّ
عن الهيئة الشرعية للبنك وعن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤس

ة ذات العالقة، وبموجب 
ّ
ة والمحاسبي

ّ
الشرعي رقم )23( في الوكالة، ومعيار المحاسبة رقم )01( في العرض واإلفصاح العام، وغيرها من المعايير الشرعي

مان. 
ُ

ة اإلجراء في سلطنة ع
ّ
القوانين المرعي

ق؛ واهلل أعلم. 
ّ

مل لما فيه الخير، واهلل الموف
َ

لن، وإصالح الع
َ

 والع
ّ
ة في السر

ّ
ة بتقوى اهلل وإخالص الني

ّ
وتوصي هيئة الرقابة الشرعي
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ة
ّ
ار أبو غد

ّ
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الست

_________________________________________________________________________________________ رئيس لجنة الرقابة الشرعية    

د بن راشد الغاربي
ّ

فضيلة الشيخ الدكتور محم

_________________________________________________________________________________________ رئيس  لجنة الرقابة الشرعية    

افي 
ّ
فضيلة الشيخ إبراهيم بن ناصر الصو

_________________________________________________________________________________________ عضو لجنة الرقابة الشرعية   

مسقط، 5 من شهر  شعبان 1441هـ، الموافق له 2020/03/29م.

فتوى بشأن " استخدام المشاركة المتناقصة كبديل عن اإلجارة في الشراء وإعادة التأجير"

د وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ّ

دنا محم
ّ
الم على أشرف المرسلين سي

ّ
الة والس

ّ
 العالمين والص

ّ
الحمد هلل رب

ا بعد، 
ّ

أم

قرار )0٦/1٧092020/1٧(:  

 عن اإلجارة لمعالجة تحويل العمالء من بنك تقليدي أو تمويل متطلبات رأس 
ً
إشارة إلى  طلب قسم الشركات بامكانية استخدام المشاركة المتناقصة بديال

 لمفهوم الشراء وإعادة التأجير. والعقود الالزمة للتنفيذ. والوثيقة الخاصة بالمنتج.
ً
المال العامل أو سداد التمويل القائم على العميل لدى بنك نزوى. وفقا

فقد اطلعت اللجنة التنفيذية على الحاالت/ األغراض  التي يستعمل فيها البنك الشراء وإعادة التأجير مع عمالئه حسب تعليمات البنك المركزي  وأجازتها 
  بمشاركة لشراء حصة من  أصل مملوك للعميل وإعادة تأجير البنك 

ً
بالضوابط المذكورة في كل حالة أو غرض، وترى اللجنة أنه يمكن  الدخول مع العميل أيضا

 حسب تعليمات الجهات التنظيمية 
ً
حصته  للعميل، على أن ال يتم بيعه للعميل إال بعد فترة زمنية معقولة تتغير فيها صفة العين أو قيمتها، ولتكن عاما

واإلشرافية في ذلك. ويمكن استخدام هذا المنتج لتغطية الحاالت اآلتية:

تحويل العمالء من البنوك التقليدية من خالل شراء حصة من  عقار أو أي أصل مملوك للعميل ويصلح للتأجير   تساوي قيمة مديونية العميل  لدى تلك  أ . 
 طويل األجل أو قصير األجل أو نتيجة سحب على المكشوف وتسديد كامل التزاماته القائمة عليه  لدى تلك البنوك وسواء أكان 

ً
البنوك سواء كانت دينا

 لهذه الديون/ القروض أم ال.
ً
العقار / األصل مرهونا

للعميل  مملوك  أصل   / عقار  خالل شراء حصة في  من  وذلك  العميل  على  القائم  التمويل   هيكلة  إلعادة  المشاركة  منتج  استخدام  يمكن  كذلك  ب . 
واستخدام حصيلة الشراء لسداد المديونية القائمة على العميل لدى بنك نزوى بشرط مرور مدة تتغير فيها صفة العين أو قيمتها )ال تقل عن ستة 
 عن طريق البنك بالمرابحة أو االستصناع، ويمكن للبنك الدخول مع  العميل باتفاقية مشاركة لشراء حصة من أصل 

ً
شهور( إذا كان األصل المعني مموال

م من البنك .
ّ

  ألي تمويل مقد
ً
يملكه العميل ولو لم يكن محال

 قصير األجل ) لمدة عام(  أو متوسط األجل أو 
ً
ج.    ويمكن استخدام منتج المشاركة لتلبية متطلبات رأس المال العامل الذي يحتاجه العميل سواء كان تمويال

طويل األجل في حال كان التمويل بالمرابحة أو المشاركة المباشرة أو الوكالة باالستثمار غير ممكن؛  بحيث يقوم البنك بشراء حصة من األصل المملوك 
للعميل وإعادة تأجير حصة البنك للعميل، ويستخدم العميل  حصيلة البيع لتغطية نفقات رأس المال العامل  والنفقات التشغيلية التي تتطلبها الشركة. 

 وإنما تكون لمعالجة حاالت معينة وبعد تحديد حاجة العميل ودراسة وضعه، وأخذ 
ً
وترى الهيئة أن ال يروج للحاالت الواردة في )ب، ج( بصفتها منتجا د.  

موافقة اإلدارة الشرعية.

وتستخدم لهذا نفس العقود الخاصة بالمشاركة المتناقصة والمجازة من الهيئة، كما تم اعتماد اتفاقية بيع حصة من أصل وتستخدم  في حال بيع العميل 
حصة من عقاره للبنك في حال الدخول معه مشاركة في أصل مملوك له  ) أي العميل(، ويمكن للجهة استخدام  العقد المجاز  بقرار اللجنة رقم قرار 
)1٧092020/٧1/05(، والمجاز للتجزئة. ويرجع إلى قرار الهيئة رقم )25042019/31/3( بشأن الفتوى الخاصة بتحويل المرابحة إلى إجارة أو مشاركة وإجراءات ذلك، 

وكذا قرار رقم )1٦022020/٦٧/01( بشأن خطوات تحويل اإلجارة إلى مشاركة.

 عن اإلجارة في 
ً
  استخدام المشاركة المتناقصة بديال

ّ
د هيئة الرقابة الشرعية، بعد مراجعة وثيقة المنتج والهيكل والعقود الالزمة للتنفيذ، أن

ّ
وعليه تؤك

الشراء وإعادة التأجير ولألغراض المذكورة أعاله متوافق مع األحكام الشرعية اإلسالمية الصادرة عن الهيئة الشرعية للبنك وعن هيئة المحاسبة والمراجعة 
 رقم )9( اإلجارة والمعيار رقم )12( الشركة )المشاركة( والشركات الحديثة ، والمعيار الشرعي 

ّ
ما المعيار الشرعي

ّ
ة، ال سي

ّ
ة واإلسالمي

ّ
سات المالي

ّ
للمؤس

رقم )25( الجمع بين العقود، والمعيار الشرعي رقم )58( في  إعادة الشراء ، ومعيار المحاسبة رقم )01( في العرض واإلفصاح العام، وغيرها من المعايير 
مان . 

ُ
ة اإلجراء في سلطنة ع

ّ
ة ذات العالقة، وبموجب القوانين المرعي

ّ
ة والمحاسبي

ّ
الشرعي
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ق؛ واهلل أعلم. 
ّ

ة بتقوى اهلل والتقيد بأحكام الشرع الحنيف في جميع األعمال واهلل الموف
ّ
وتوصي هيئة الرقابة الشرعي

ة
ّ
ار أبو غد

ّ
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الست

_________________________________________________________________________________________ رئيس لجنة الرقابة الشرعية        

د بن راشد الغاربي
ّ

فضيلة الشيخ الدكتور محم

_________________________________________________________________________________________ رئيس  لجنة الرقابة الشرعية    

افي 
ّ
فضيلة الشيخ إبراهيم بن ناصر الصو

_________________________________________________________________________________________ عضو لجنة الرقابة الشرعية   

فتوى تمويل برنامج التأهيل التربوي
يجين الذين يرغبون باإللتحاق  عرض على اللجنة الشرعية التنفيذية ببنك نزوى مقترح تمويل برنامج التأهيل التربوي  والذي يختص بتقديم التأهيل التربوي للخر
بسلك التدريس؛ وألجل تهيئتهم لذلك فال بد أن يخضعوا لدورات تخصصية في هذا المجال، فيقترح هذا البرنامج أن يتم منح الملتحقين به تمويال إلنهاء هذا 
المتطلب والذي يستمر لمدة فصلين دراسيين  على أن يتم سداد هذه التكاليف بعد أن يتم توظيف هذه الكفاءات لدى وزارة التربية والتعليم، وأن يستمر 

سداد األقساط لمدة ثالث سنوات.

الجواب:

ترى اللجنة الشرعية أنه ال مانع من تمويل المعاملة أعاله بمنتج اجارة الخدمات، على أن يتم العمل في ذلك بفتوى الهيئة الشرعية للبنك في ذات الخصوص 
تحت عنوان ) إفادة الهيئة الشرعية رقم )5(، والمختصة بمنتج إجارة الخدمات، المؤرخة في 4/ذو الحجة/1433، الموافق له : 20/أكتوبر/2012.

د بن راشد الغاربي
ّ

فضيلة الشيخ الدكتور محم

_________________________________________________________________________________________ عضو لجنة الرقابة الشرعية    

افي 
ّ
فضيلة الشيخ إبراهيم بن ناصر الصو

_________________________________________________________________________________________ عضو لجنة الرقابة الشرعية   

الحادي عشر من ربيع األول لعام 1442 هـ الموافق له 2020/10/28م.  اجتماع )٧2/3/3(


